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Ημερομηνία συνέντευξης: 23.04

Ο Τ. είχε αποφυλακτιστεί την προηγούμενη μέρα από το Μεταγωγών. 
Ο Μ. ήταν έγκλειστος στο Μεταγωγών και στη συνέχεια μεταφέρθη-
κε στον Παρανέστι όπου συμμετείχε στην απεργία πείνας που έγινε 
εκεί 23.3 με 8.4, ενώ ήταν και ο διερμηνέας μας στα ελληνικά. 
Δεν ήταν μια συνέντευξη με την αυστηρή έννοια και πολλές φορές η συζήτηση ξέ-

φευγε από τα όρια του γραπτού λόγου. Χάριν αντιληπτότητας έχουν κατηγοριοποιη-

θεί οι ερωτοαπαντήσεις σε κατηγορίες, μεταγωγών, παρανέστι και γενικές, και έχουν 

προστεθεί μερικές εικονικές ερωτήσεις.Όσες υποσημειώσεις έχουν μπει από τη no 

lager είναι ευδιάκριτες σε italics. Ωστόσο σκοπός μας ήταν να μην παραποιηθεί το 

νόημα των απαντήσεων.

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
Ήταν ένας που ήταν χρόνια εδώ. Δεν τον κάλυπτε η 
άδεια παραμονής από τους γονείς του και του λένε 
θα κάνεις εσύ αίτηση ασύλου. Και ήθελαν να τον απε-
λάσουν, και αυτός είχε έρθει 5 χρονών στην ελλάδα 
και τώρα δεν ξέρει τι να κάνει και περιμένει να τον 
απελάσουν. Σε απελαύνουν και δεν τους ενδιαφέρει 
τι θα γίνει στη χώρα σου. Σε κάποια κράτη με το που 
φτάνεις στα αεροδρόμια σε πιάνουν ασφαλίτες, σε 
συλλαμβάνουν και περνάς δικαστήριο με ισλαμικό δί-
καιο. Τότε την πάτησες. Και μετά μπορεί να φας από 
10 χρόνια, ισόβια μέχρι θανατική ποινή. Στο ιράν, στη 
σαουδική αραβία, λιβύη, κίνα, συρία. 

 Άλλος είχε υπογράψει σε ένα 
μήνα να φύγει μόνος του. Και τον 
συνέλαβαν και τον κράτησαν άλ-
λους δυο μήνες. Μα αφού είχε 
πει θα φύγει μόνος του!;. Εκεί αν 
δεν έχεις φίλους έξω ή δικηγό-
ρο δεν σου εξηγεί κανείς τίποτα. 
Είχε πληρώσει ακόμα και το ει-
σητήριο από την τσέπη του. Δεν 
άντεχε στο Μεταγωγών και τον 
έχουν 2 μήνες μέσα. Και ακόμα 
περιμένει πότε θα τον αφήσουν 
να φύγει.Γιατί όταν μας έχουν 
εκεί μέσα βγάζουν λεφτά από 
αυτά που ψωνίζουμε.
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Στο Παρανέστι είχα γνωρίσει 
έναν από το μπαγκλαντες 
που ήταν 8 χρόνια φυλακή. 
Μετά τον έφεραν παρανέ-
στι και περίμενε άλλους 20 
μήνες μέχρι να βγουν τα 
χαρτιά του και τελικά βγήκε 
με εξάμηνη αναστολή απέ-
λασης. Σύνολο 10 χρόνια 
μέσα. Τέτοια παραδείγματα 
υπήρχαν πολλά. 

Ένας ήταν μέσα 18 μήνες. Μετά του δίνουν ένα χαρτί ότι 
πρέπει να φύγει σε 3 μήνες. Δεν πήρε άσυλο. Αυτός πήγε 
να περάσει τα σύνορα, τον ξαναέπιασαν και του λένε άλ-
λους 18 μήνες (τώρα το ξανακάνανε εξάμηνο). Και το παιδί 
είχε τρελαθεί. Λέει το παιδί: ένα μήνα ήμουν έξω και τώρα 
με ξαναφέρανε, και ο διοικητής του λέει πώς κάνεις έτσι; 
ένα εξάμηνο είναι, θα περάσει. Και μια βδομάδα αφού είχε 
αρχίσει απεργία πείνας (http://nolagerthess.espivblogs.
net/2015/04/10/ενημέρωση-για-την-απεργία-πείνας-
των-μ-2/, 23 μαρτίου) ήταν αυτός και ένας παππούς που 
ήταν 60 χρονών δεν μπορούσε να περπατήσει ο άνθρωπος, 
ήταν η τρίτη μέρα που κάναμε απεργία, αυτούς τους δυο 
τους άφησαν. Είπε ο διοικητής έγω όποιους μπορώ τους 
βοηθάω. Αυτός είναι η δεύτερη φορά που τον πιάσανε, και 
ο άλλος είναι 60 χρονών. 

Ένας στο Παρανέστι είχε χάσει τη γυναίκα του. Αυτός 
μαζί με τον αδελφό του ξεκίνησε να έρθει θεσσαλονί-
κη να βρουν δουλειά. Είχαν νοικιάσει ένα σπιτάκι στην 
αθήνα και ήταν η γυναίκα του, 22 χρονών, η αδελφή 
του, 20, και άλλη μια 18. Τα κορίτσια δεν ήξεραν καν 
ελληνικά. Μένουν αυτές μόνες στην Αθήνα και όταν 
τα αγόρια έρχονταν θεσσαλονίκη, τους πιάνουν και 
τον πάνε μεταγωγών. Εκει του παίρνουν το κινητό. 
Μετά δε σου δί νουν τα νούμερα. Εγώ παρακαλούσα 
να μου πουν αριθμούς που χρειαζόμουν και δεν μου 
τους έλεγαν. Το παιδί δυο εβδομάδες μετά πήγε πα-
ρανέστι. Του έδωσαν πίσω το κινητό του, παίρνει τη 
γυναίκα του και είναι κλειστό. Αυτοί έχουν χαθεί. Ακό-
μα δεν ξέρει που είναι η γυναίκα του και οι αδελφές 
του. Και τώρα αυτός ψάχνει, σε φεισμπουκ και αυτά, 
λέει ονόματα, κανείς δεν ξέρει που είναι. Εγώ τα ξέρω 
γιατί έκανα τη μετάφραση στη ψυχολόγο. Αυτοί είναι 
και τα δυο αδέλφια στο παρανέστι ακόμα. Έχει χάσει 
την οικογένειά του, ούτε λεφτά έχουν ούτε τίποτα. 
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– Νo lager. Πόσο καιρό βρίσκεστε στην Ελλάδα;
Μ: Εγώ από το 2001. Ήρθα από το Ιραν. 
Αυτός (o Τ.) είναι 8 μήνες εδώ. Ηρθε από Τουρκία 
και τον έπιασαν κατευθείαν. Χτες βγήκε από το Με-
ταγωγών.

– Πόσο καιρό ήσουν στο μεταγωγών;
Τ: 8 μήνες

– Ξέρεις πόσα άτομα έχει μέσα συνολικά;
Τ: 100 άτομα. 100-120, συνέχεια έρχονται και φεύ-
γουν. Τους πιο πολλούς τους τρομάζουν και τους 
βάζουν να υπογράψουν χαρτιά και φεύγουν με απέ-
λαση. Πολύς κόσμος, κάθε βδομάδα 10-15 άτομα 
φεύγουν έτσι με απέλαση. Και εμένα τον ίδιο, μου 
φέραν κάτι χαρτιά να υπογράψω, δεν υπέγραψα 
και την επόμενη μέρα με άφησαν. Στο Μεταγωγών 
τους πιο πολλούς τους υποχρεώνουν να απελαθούν. 
Λένε ψέματα, σου φέρνουν ένα χαρτί στα ελληνικά 
και σου λένε υπέγραψε. Και σε εμένα το ίδιο έκαναν. 
Και λέω - Εγώ τί υπογράφω εδώ; - Τίποτα ένα χαρτί 
είναι, υπέγραψε.(ακριβώς αυτό μου είπαν). Εγω φο-
βήθηκα και λέω πες μου εδώ τί υπογράφω, ήξερε και 
αυτός (ο Μ.) λίγα αγγλικά και θα μπορούσε να μου 
πει. Μετά δεν υπέγραψα και ο αστυνομικός φώνα-
ζε – Έχω κι άλλες δουλειές τελείωνε. Πολλές φορές 

εσύ υπογράφεις και έρχονται μετά με το ζόρι και σε 
παίρνουν. Αυτό στο Μεταγωγών γίνεται συνέχεια. 
Δεν τους μεταφράζουν. Παίρνει ο άλλος ένα χαρτί 
απέλαση και δε ξέρει τί γράφει.

– Εσένα τώρα σε άφησαν με την εξάμηνη αναβολή 
απέλασης;
Μ: Ναι 

– Πόσα άτομα μένουν στο κάθε κελί;
Μ: Από 8 μέχρι 14 άτομα στο καθένα. 

– Η κατανομή στα κελιά γίνεται με βάση την εθνι-
κότητα;
Μ: Όχι. Δεν μπορείς να διαλέξεις. Υπάρχουν άτομα 
από διάφορες χώρες, Αλβανία, Ανατολή. Όπου σε 
βάλουν. Αν μαλώνεις πολύ με κάποιον μπορεί να σε 
αλλάξουν. Εγώ ήθελα να αλλάξω να πάω σε άλλο κελί 
που ήταν ένας φίλος μου αλλά δε με άλλαξαν. Μπορεί 
και να είναι ένα κελί και να είναι όλοι από την ίδια χώρα, 
και να φέρουν έναν από διαφορετική που δε ξέρει τη 
γλώσσα. Και μπορεί να κάτσει εκεί μήνες- ένας ήταν 
17 μήνες έτσι- και να μην έχεις κανέναν να μιλήσεις. 
Αν σου δώσουν το νούμερο 5, θα μείνεις στο νουμερο 
5 μέχρι τέλος. Και συχνά τα άτομα έχουν άλλη κουλ-
τούρα, είναι και τα νεύρα, άγχος και μαλώνουν.

– Έχει κρεβάτια; Τουαλέτες; Πώς είναι;
Μ: Όχι όχι, στρώματα κάτω έχει. Έχει κάτι κου-
βέρτες που είναι εκεί μέσα 10-15 χρόνια χωρίς να 
χουν πλυθεί καθόλου. Σοβαρά, χωρίς πλάκα. Είχε 

ΜΕΤΑΓΩΓΩΝ
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αρρώστια, είχε διάφορα μέσα. Η τουαλέτα, το μπά-
νιο, βρώμικα όλα. Συνέχεια φέρνουν κόσμο που 
πιάνουν από το δρόμο, κάποιοι είναι άρρωστοι, και 
όλοι κοιμούνται με τις ίδιες κουβέρτες που δεν πλέ-
νονται ποτέ. Πρωί πρωί έρχεται ένας παππούς που 
καθαρίζει. Βάζει λίγο χλωρίνη και φεύγει. Καθαρι-
ότητα είναι αυτό; Κάθε μέρα αυτό γίνεται. Έρχονται 
άρρωστοι εκεί μέσα. Τα ρούχα τα πλένουμε στο 
χέρι, στο μπάνιο. 

– Σας δίνουν σαπούνια;
Μ: Όχι αγοράζουμε. Εσύ τα αγοράζεις, δεν σου δί-
νουν τίποτα. Ούτε φάρμακα. Ούτε ένα ντεπόν δεν 
δίνουν χωρίς λεφτά, ούτε ένα ντεπόν. Έχεις; Σου 
δίνουν. Δεν έχεις; Δεν παίρνεις τίποτα. Στο Παρανέ-
στι, κάθε μια βδομάδα βάζεις πλυντήριο. Εκεί δεν 
υπάρχει κάτι τέτοιο. Γενικά στα κρατητήρια είναι χά-
λια- Εύζωνοι (έχω ακούσει, δεν έχω πάει) λένε ότι 
είναι το χειρότερο κρατητήριο στην Ελλάδα.

– Πώς είναι εκεί;
Μ: Εκεί μου είχε πει ένας φίλος μου μπαίνεις από 
την πόρτα, είναι γραφεία πεντακάθαρα. Μετά είναι 
ένας διάδρομος, μόλις στρίβει, κατεβάινεις κάτω τη 
σκάλα. Βρώμα. Είναι ένα υπόγειο με παράθυρα χω-
ρίς τζάμια, μόνο κάγκελα, θέρμανση τίποτα, μπάνιο 
το ίδιο. Και υγρασία, πολύ υγρασία. Και στην Λητή 
ήταν έτσι. Το καλοκαίρι ήμουν 13 μέρες στην Λητή.

– Εκεί πώς είναι;
Μ: Πιο χάλια από Μεταγωγών.

– Έχει πιο πολλά άτομα μέσα?
Μ: Κοίτα, η Λητή είναι ένα δωμάτιο. Έχει δυο σειρές 
στρώματα στο πάτωμα και ανάμεσα δεν έχει ούτε 
χώρο να περπατήσεις. Πατάς τον κόσμο για να πας 

τουαλέτα, που είναι στη γωνία του δωματίου. Δύο 
άτομα κοιμούνταν σε γωνία μπροστά στην τουαλέ-
τα. Και είναι πολύ βρώμικα εκεί. Δηλαδή κοιτάς τον 
τοίχο και έχει σαπίσει παντού είναι πράσινος. Δεν 
καθαρίζει κανένας και δεν σου δίνουν και τίποτα 
να καθαρίσεις. Απαγορεύεται να πάρεις πράγματα 
μέσα, δεν σ’ αφήνουν να πάρεις κάτι μέσα.

– Σαν τι; Τα ρούχα σου ας πούμε;
Μ: Τα ρούχα μόνο αφήνουν. Ζώνες, οδοντόβουρ-
τσες, ξυραφάκι σου δίνουν για μία ώρα και το παίρ-
νουν μετά. Και δεν μας δίναν ούτε σκούπα για να 
καθαρίζουμε. Φοβόταν λες και θα κάναμε κάτι με 
την σκούπα. Και βλέπεις τον τοίχο που ήταν βαμμέ-
νος άσπρος αλλά είχε όλα τα χρώματα: καφέ, φα-
γητό, γύρω γύρω αράχνες. Μία μέρα έρχεται αυτός 
που πουλάει φαγητό και μου λέει «Τι κάνεις; Ακόμα 
εδώ είσαι;» Του λέω «Βλέπεις εκεί πάνω που έχουν 
κολλήσει αράχνες?» Και ο άλλος γελούσε. Του είπα 
«Μη γελάς, αυτά είναι από τις βλακείες της αστυνο-
μίας» Και μου απάντησε «Μιλάς πολύ εσύ» Είχε και 
κάμερα, κοιτάν τι κάνεις μέσα. Και δύο μέρες μετά 
με πήραν στο Παρανέστι. Δεύτερη φορά που πήγα 
κρατούσαν ανήλικους εκεί. Είχε 17 άτομα. Εγώ όταν 
πήγα μέσα δεν είχε θέση να κοιμηθώ. Δεν κοιμήθη-
κα, δεν είχε στρώμα να κοιμηθώ. Πήρα μια κουβέρ-
τα και κοιμήθηκα σε ένα τσιμεντένιο πεζούλι που το 
χουν για να τρώμε. Κάποια παιδιά κοιμούνταν και 
δύο δύο στο στρώμα. Όλα ήταν 14, 15, 13 χρονών.

– Σου είπαν πόσον καιρό ήταν μέσα;
Μ: Κάποια ήταν μέχρι δύο μήνες. Όταν πήγα στο 
Παρανέστι είδα κάποια παιδιά από κει. Και μετά θα 
τους άφηναν. Τώρα από τα 80 άτομα στο Παρανέ-
στι δεν μένει κανένας εκεί, το χουν αδειάσει
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– Με το φαγητό;
Μ: Αγοράζαμε φαγητό. Ένας παππούς το μαγεί-
ρευε. Μας δίνουν κάθε μέρα 5,80 ευρώ και μ’ αυτά 
πρέπει να περάσεις όλη τη μέρα. Και το πρωινό το 
αγοράζεις: μας φέρναν χυμό, γάλα, όλα ληγμένα, 
4-5 ημερών. Μπισκότα, κρουασάν, σάντουιτς, όλα. 
Το μεσημέρι έρχεται το φαγητό. Εντάξει, δεν είναι 
άσχημο, νορμάλ είναι: 2.80 πληρώνεις για ένα φα-
γητό, διάφορα είναι, κάθε μέρα φέρνουν 4 διαφο-
ρετικά φαγητά, με μία σαλάτα και ένα ψωμάκι. Το 
βράδυ δε φέρνουν τίποτα. 
Όταν μας έχουν εκει μέσα βγάζουν λεφτά. Αυτά τα 
πράγματα που μας πουλάνε, απ΄ότι κατάλαβα εγώ, 
από κάποιο σουπερμάρκετ τα παίρνουν που έχουν 
λήξει ή χυμούς που ανοίγαμε και βρωμούσαν. Και 
το παίρνεις, το πληρώνεις, μετά τους λες μύρι-
ζε αυτό, σου λέει δε με ενδιαφέρει ας το έλεγες 
εκείνη τη στιγμή. Εγώ κάθε μέρα έπαιρνα γάλα και 
ήταν ληγμένα όλα. Και με κορόιδευαν, μη τα παίρ-
νεις αυτά θα πεθάνεις. Ακόμα και τα τσιγάρα. Φαί-
νονταν, ήταν πολύ παλιά ή ο καπνός πολύ ξερός. 
5,80 που σου δίνουν δε φτάνουν για τίποτα. Έναν 
καφέ, νερό, συνέχεια παίρναμε γιατί αυτό εκεί δεν 
πινόταν. Δεν ξέρω τι νερό είναι αυτό, σου προκαλεί 
φαγούρα. Μετά, με τα 3,80 παίρνεις ένα φαγητό με 
ψωμί. Αν καπνίζεις είναι προβλημά σου. Μεγάλο 
πρόβλημα. Αν πάρεις και κάρτα θες 15 ευρώ. Για 
να μιλήσεις 10 λεπτά, να κάνεις τις δουλειές σου 
με κάποιον έξω, απόγνωση. Δικηγόρους, φίλους. 
Αυτός (ο Τ.) έπαιρνε μια φορά τη βδομάδα κάρτα, 
με 10 ευρώ που μιλούσε 8 λεπτά με την οικογένειά 
του στην τουρκία. Πολλά παιδιά που καπνίζανε δεν 
τρώγανε μια μέρα, μόνο καφέ, για να πάρουν τσιγά-
ρα να βγάλουν τρεις μέρες. 

– Τι τιμές είχαν τα φαγητά;
Μ: Νερό, το 1.5 λίτρο 40 λεπτά. 1 λίτρο ληγμένος 
χυμός 1 ευρώ. Σαντουϊτς μικρό 80 λεπτά. Ο καφές 
και η σοκοφρέτα 30 λεπτά. Τσιγάρα κανονική τιμή. 
Αυτά θα τα πετούσαν και μας τα φέρναν εμάς. Το 
φαγητό μαγειρεύεται κανονικά κάθε μέρα από μια 
ταβέρνα. Τον πρώτο μήνα ήταν καλά. Μετά πολλοί 
ζητούσαν, εγώ ζητούσα να μου φέρει ρύζι. Έφερνε. 
Τώρα λέει ο Τ. Έχει αλλάξει και συνέχεια φέρνουν 
τα ίδια φαγητά. Μακαρόνια, κους κους, ένα πιάτο 
φασόλια. Πάντα φασόλια. Μια μέρα είναι κοτό-
πουλο, άλλη σάλτσα, ένα άλλο πιατάκι μπορεί να 
ήταν μαρούλι με φέτα. Έτσι λίγη απο πάνω. Αυτό 50 
λεπτά. Και ένα μικρό ψωμί, πολύ μικρό, 50 λεπτά. 
Όλα μαζί 2,80. και για ό,τι παίρνεις διπλό πληρώνεις 
παραπάνω. 

– Πώς είναι η καθημερινότητα στο Μεταγωγών; 
Μ: Ξυπνάμε εκεί 10-11, τέτοια ώρα έρχεται το μαρ-
κετ και ψωνίζεις το πρωινό σου. Δεν έχεις κάτι άλλο 
να κάνεις. Έξω από κάθε κελί, απέναντι, έχει μία 
τηλεόραση και το tvcontrol το έχουν αυτοί. Οι ει-
δήσεις απαγορεύονται. Το πρωί βάζουν ένα κανάλι 
που δείχνει πώς ταϊζεις τα μικρά παιδιά. 8 μήνες 
κοιτούσε αυτό ο άλλος, ένας Αργεντίνος, και φώ-
ναζε - Αστυνόμε δε θελω να βγω, μόνο άλλαξε το 
κανάλι, σε τρελαίνει αυτό το πράγμα.

– Για την συμπεριφορά της αστυνομίας;
Μ: Χάλια, χάλια. Δεν μπορείς να μιλήσεις. Όταν 
ρωτάς δυο τρεις φορές κάτι εκνευρίζονται και πολ-
λές φορές όταν συνεχίζεις σε βγάζουν από το κελί 
σε δέρνουν και σε γυρνάν πίσω. Αυτό το παιδί που 
αυτοκτόνησε (http://nolagerthess.espivblogs.net/
χρονολόγιο/για-κέντρα-κράτησης-στην-ελλάδα/, 



11 φεβρουαρίου 2015) γι’ αυτό το λόγο αυτοκτό-
νησε. Γιατί αυτοκτόνησε; Εκεί ήμασταν εμείς και 
οι δύο, σε άλλα κελιά αλλά ακούσαμε τι έγινε. Αυ-
τός φώναζε κάθε μέρα να πάρει το φάρμακό του, 
να του απαντήσουν τι γίνεται, γιατί περιμένει εκεί 
μέσα. Περνάει μια βδομάδα και τον χωρίζουν από 
αυτούς που ήταν μαζί στο κελί και τον βάζουν σε 
ένα κελί μόνο του.

– Ρωτούσε πότε θα πάρει το φάρμακό του ή πότε 
θα βγει;
Μ: Ζήτησε το φάρμακό του και δεν του το δίναν, 
μάλλον δεν θα χε λεφτά να το αγοράσει, να το πλη-
ρώσει απ’ την τσέπη του. Κάτι για την καρδιά του 

έπαιρνε, δεν ξέρω τι ακριβώς. Και τελευταία αυτό 
που άκουσα εγώ ήταν που φώναζε και μετά τον άλ-
λαξαν, τον βάλαν έξι μέρες μόνο. Και μια μέρα ένας 
φίλος μου που γνώριζε εκεί πέρα παιδιά, αλβανός, 
μου λέει “είχε χαλάσει το τηλέφωνο, εγώ πήγα να 
πάρω τηλέφωνο με πήγαν εκεί που ήταν το παιδί. 
Μιλούσα μισή ώρα στο τηλέφωνο, γυρνάω το κεφά-
λι μου και είχε κρεμαστεί.́ ” Τον δέρναν κάθε μέρα, 
πριν γίνουν αυτά, που φώναζε ότι θέλει τα φάρμακά 
του και τι θα γίνει με το άσυλό του, τον βγάζαν έξω 
και τον δέρναν. Μετά είπαν πως ήταν τρελός.

– Ο διοικητής Θεσσαλονίκης ήρθε μετά την αυτο-
κτονία για να μάθει τι έγινε;

Περιστατικά από Mεταγωγών:

Άλλος είχε φαγούρα κάπου στο δέρμα του. Μια βδομάδα ζητούσε να τον πάνε στο νοσοκομείο. 
Δεν τον πηγαίνανε για να μην κολλήσει άλλους στο νοσοκομείο και μετά τον αφήσαν, είναι έξω. 
Χωρίς να πάει νοσοκομείο και να του δώσουν φάρμακα, τον αφήσαν και είπαν φύγε. 

Είχαν φέρει έναν Bούλγαρο στο Μεταγωγών που είχε δεν ξέρω τι πρόβλημα και δεν μπορούσε 
να πάει τουαλέτα. Και μια βδομάδα δεν τον πήγαιναν νοσοκομείο και ήταν συνέχεια ξαπλωμένος. 
Τα παιδιά φώναζαν και τον βοηθούσαν όπως μπορούσαν. Μετά τη μια βδομάδα, τα παιδιά που 
μέναν μαζί του τον βοήθησαν να πάει νοσοκομείο. 

Το παιδί που σας έλεγα χθες βράδυ, ένας από αίγυπτο, έχει κάτι στο χέρι του. Αυτός δεν μπορεί 
να πλύνει τα ρούχα του. Και εκεί δεν έχεις άλλον τρόπο, πρέπει να τα πλύνεις εσύ μέσα σε έναν 
κουβά στο μπάνιο. Και για τη δική του προσωπική καθαριότητα δυσκολεύεται. Και τον κρατάνε 
μέσα κοντεύει 5 μήνες. Έχει κάνει αίτηση για άσυλο γιατί δεν μπορεί να γυρίσει στην Αίγυπτο και 
του είπαν πως θα τον απελάσουν. Έχει πληρώσει και 300 ευρώ σε δικηγόρο και δεν έχει κάνει 
τίποτα.

7



8

Μ: 2 μέρες μετά. Κάποια παιδιά, νομίζω από το στέ-
κι μεταναστών με ρώτησαν και τους είπα πως δεν 
ήταν καθόλου τρελός. 4 άτομα. Όταν μιλούσα μαζί 
τους ο διοικητής ήταν πίσω και μας άκουγε. Δεν μι-
λούσε, είχαν φοβηθεί πάρα πολύ με αυτό που έγι-
νε. Κάποια παιδιά από μας φοβούνται να μιλήσουν 
ή δεν μπορούσαν να μιλήσουν γιατί δεν ξέρουν 
ελληνικά. Μιλήσαμε 5-6 άτομα και είπαμε πως δεν 
ήταν τρελός. Αλλά στα χαρτιά η αστυνομία γράψαν 
πως ήταν τρελός. Και δεν ήταν.
 
– Και τώρα η κατάσταση είναι ακόμη ίδια; Πάλι ξύλο 
από την αστυνομία;
Τ: Αυτή τη βδομάδα που ήμουν εκεί λέγαν ότι θα 
ρθει κάποιος για έλεγχο, δεν είχε έρθει ακόμη. Ήρ-
θαν και βάψαν τις πόρτες από έξω, από μέσα όμως 
ήταν όπως πριν, έχουν σαπίσει οι πόρτες. Για να τα 
δείχνουν τα κάναν όλα. 

– Στο Μεταγωγών έχει μέσα ανήλικα;
Μ: Είχε. Τώρα δεν νομίζω. Μία μέρα φέραν ένα παι-
δί που το ήξερα, από Δράμα, που ήταν 17 χρονών. 
Έμεινε 6 μήνες στη Δράμα έγινε 17 μισό και μετά 
έβγαλε ένα πρόβλημα στην καρδιά του, πονούσε. 
Τον έφεραν στο μεταγωγών μια βδομάδα ήταν μαζί 
μας. Μια μέρα έρχονται και λένε είσαι ελεύθερος 
φύγε. Χάρηκε κι αυτός, μαζεύει τα πράγματά του, 
την τσάντα του, φεύγει. Πάω εγώ Παρανέστι δεύ-
τερη φορά και τον βλέπω εκεί μέσα. Του λέω “Τι 
κάνεις εδώ? Δε βγήκες?”. Μου λέει “Μόλις βγήκα 
απ’ την πόρτα μου έβαλαν χειροπέδες και με έστει-
λαν στο Παρανέστι. Γιατί είμαι κάτω από 18 και δεν 
μπορούν να μ’ αφήσουν. Πρέπει να περιμένω εδώ 
να γίνω 18 και μετά να μ’ αφήσουν”. Έτσι κάνουν. 
Όταν έγινε 18 χρονών, περίμενε 20 μέρες και τον 

άφησαν. Έμεινε περίπου 9 μήνες μέσα. Κάτι τέτοια 
είχαμε.
Μια μέρα ήρθαν, πριν 40 μέρες, και μας ρώτησαν 
αν έχουμε θέση να φέρουν ένα παιδί, σύριο, 13-
14 χρονών για να μείνει την νύχτα και το πρωί να 
φύγει. Εμείς κάναμε πλάκα, παιδική χαρά ανοίξατε 
μαλάκες δεν ντρέπεστε. Εμείς είπαμε ότι δεν είχα-
με πρόβλημα αλλά εσείς πώς μπορείτε να φέρετε 
ένα παιδί εδώ μαζί μας, δε σκέφτεστε τι γίνεται 
εδώ πέρα? Μας κοιτάει αυτός, λέει εντάξει εντάξει 
άκυρο και έφυγε. Πού το πήγαν το παιδί δεν ξέρω. 
Τον κρατήσαν μόνο του μέχρι το πρωί? Θα πάει στο 
δικαστήριο? Δεν ξέρω. Γιατί εμείς μέχρι τα σίδερα 
μπορούσαμε να δούμε, αν γινόταν κάτι πέρα από τα 
σίδερα, δεν βλέπαμε τίποτα. 

– Ποινικούς κρατουμένους έχει στο μεταγωγών;
Μ: Όχι, μόνο για λίγες μέρες ίσως, και μετά αποφα-
σίζουν και τους πάνε σε φυλακή.

– Οι γυναίκες; Στα κέντρα κράτησης έχει γυναίκες;
Μ: Όχι. Μόνο το Μεταγωγών ξέρω, εδώ, στη Θεσ-
σαλονίκη. Πριν δύο χρόνια με πήγαν να περιμένω 
το φορτηγό να με πάει στο Μεταγωγών. Ήταν δύο 
σαν κελιά σε σχήμα L. Κρατούσαν δέκα γυναίκες

– Μέσα στο Μεταγωγών;
Μ: Στο Μεταγωγών για γυναίκες. Δύο δωμάτια εί-
ναι, δεν είναι μεγάλο.

– Πού ήταν αυτό;
Μ: Κοντά στο Δενδροπόταμο. Δεν ξέρω καλά. Μια 
φορά που περνούσα με λεωφορείο, κατάλαβα πως 
είναι εκεί. Αλλά δεν γνωρίζω καλά την περιοχή. Μια 
οικογένεια που πιάσαν, τον άντρα τον έστειλαν στο 
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Μεταγωγών και οι υπόλοιποι πού πήγαν δεν ξέρου-
με. Τρεις μήνες ήμουν στο Μεταγωγών, τρεις μή-
νες μια λάμπα είχε καεί και δεν την άλλαζαν. Χωρίς 
λάμπα μπαίναμε μέσα στο δωμάτιο, και ακόμη λέει 
δεν έχει λάμπα. Ένα τηλέφωνο που είχαμε είχε χα-
λάσει πριν δύο μήνες που ήμουν εγώ εκεί και ακόμη 
δεν το έχουν φτιάξει.

– Ξέρετε καθόλου τι γίνεται με τα ανήλικα και τους 
γονείς τους; Τους χωρίζουν;
Μ: Αν τους πιάσουν μαζί, κρατούνται μαζί. Αν 
βρουν θέση στις ανοιχτές δομές, τα παν εκεί. Στην 
Πάτρα έχει, εδώ στη Θεσσαλονίκη έχει, στην Αθήνα 
έχει και άλλα δύο δεν ξέρω πού. Εκεί, όπως έχω 
ακούσει, δεν έχει καθόλου κενές θέσεις, έχει πάρα 
πολύ κόσμο. Περιμένουν να αδειάσει θέση και μετά 
τα παν εκεί, από κρατητήρια, από παντού τα μαζεύ-
ουν εκεί.

– Τώρα δηλαδή τα ανήλικα που είναι στα κρατητή-
ρια; Ήρθαν χωρίς γονείς;
Μ: Ναι

– Αλλιώς δεν τους χωρίζουν;
Μ: Αν είναι με γονείς, όχι δεν τους χωρίζουν. Τους 
αφήνουν μαζί με την οικογένεια. Οικογένεια με μι-
κρά παιδιά για πολύ καιρό δεν έχω δει μέσα. Μπο-
ρεί για μια δυο μέρες να τους κρατήσουν αλλά 
μετά τους αφήνουν. Στην Κω που ήρθαν τώρα την 
περασμένη βδομάδα, εκεί είναι 200 άτομα, το έδει-
χνε στην τηλεόραση. Κι εγώ από κεί ήρθα, όταν 
ήρθα πριν 14 χρόνια και κοιμήθηκα κι εγώ δυο μέ-
ρες εκεί. Το έβλεπα, 200 άτομα κρατούσαν εκεί με 
μία τουαλέτα και έναν άνθρωπο να καθαρίζει. Και 
ο άλλος τι θα κάνει? Θα βάλει λεφτά απ την τσέπη 

του, θα πληρώσει ένα ξενοδοχείο μέχρι να δει τι θα 
του απαντήσει το κράτος, για δυο τρεις μέρες. Οι 
οικογένειες πηγαίνουν όλες να μείνουν σε ξενοδο-
χείο με λεφτά δικά τους. 

– Δεν μπορούν να πάρουν τηλέφωνο απ το Μετα-
γωγών έξω αν θέλουν;
Μ: Κάθε κελί έχει μπροστά στην πόρτα ένα τηλέ-
φωνο. Το δικό μας που ήμασταν στο 6, είχε χαλάσει 
όταν ήμουν εκεί. Όταν θέλουμε να πάρουμε τηλέ-
φωνο πρέπει να τους το πούμε δύο ώρες πριν, αυ-
τός θα μιλήσει με το διοικητή να δουμε αν αφήνει 
ο διοικητής να μας δώσει μία ή μισή ώρα, να μας 
πάνε σε άλλα κελιά για να μιλήσουμε για 10 λεπτά 
και πάλι να μας κλείσουν πίσω. Και αυτό γινόταν 
μια φορά τη μέρα και πολλές φορές μας έλεγαν ότι 
έχουν δουλειές και δεν προλαβαίνουν και να πάμε 
αύριο. Και εγώ το ίδιο πρόβλημα είχα. Κάθε φορά 
που ήθελα να πάρω τηλέφωνο, έπρεπε να μιλήσω 
δύο ώρες πριν, να μαλώσω ή να παρακαλάω, για να 
με παν για 10 λέπτα να πάρω τηλέφωνο.

– Ούτε στο Μεταγωγών ούτε στη Λητή μπορούσατε 
να έχετε κινητά μέσα;
Μ: Ούτε στο Μεταγωγών ούτε στη Λητή. Την πρώτη 
μέρα που μπαίνεις, κλείνεις το κινητό, το βάζουν 
μέσα σ’ ένα πακέτο με τα άλλα πράγματά σου και 
το κρατάνε στο γραφείο. Μόνο στο Παρανέστι. Στο 
Παρανέστι ανοίγουν την κάμερα ή αν δεν ανοίγει, 
την καταστρέφουν, σπάνε την κάμερα. Βάζουν το 
κατσαβίδι και σπάνε την κάμερα για να μην τραβή-
ξεις τίποτα από κει μέσα.
Αλλά είχαμε internet. 

– Αν γίνεται απεργία πείνας στην Αμυγδαλέζα ή σε 
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άλλο κέντρο κράτησης το μαθαίνετε; Υπάρχει αυτή 
η επικοινωνία; 
Μ: Δύκολο, αν γίνεται στο Μεταγωγών, εγώ δε μπο-
ρώ να πάρω τηλεφωνο. Πρέπει κάποιος από εκει 
να πάρει, όπως με έπαιρνε και εμένα αυτός (ο Τ.) 
όταν ήταν μέσα, ή ένας άλλος φίλος μου Ιρανός 
που είναι εκεί. Αν έχουν κάρτα παίρνουν τηλεφωνο. 
Στο Παρανέστι εύκολα.

– Γνωρίζετε για περιστατικά απεργιών πείνας στο 
Μεταγωγών;

Μ: Ήταν ένας Ιρανός, που είχε κάνει ένα πολιτικό 
ντοκιμαντέρ και τον κυνηγούσαν γι’ αυτό και έφυ-
γε από τη χώρα του. Τον συνέλαβαν στην Ελλάδα. 
Αυτός έκανε 33 ημέρες απεργία πείνας στο Μετα-
γωγών. Έφαγε πάρα πολύ ξύλο. Τον ξυπνούσαν τα 
βράδια και του πετούσαν κουβάδες με νερό. Αυτό 
μόνο στην Ελλάδα γίνεται. Στο Ιραν έχει δικτατο-
ρία, εκεί το κράτος είναι πολύ ισχυρό αλλά αν κά-
ποιος κάνει απεργία πείνας μέσα στη φυλακή δεν 
τον δέρνουν. Ενώ εδώ στην ελλάδα, ειδικά αν είσαι 
πρωτάρης, κατευθείαν σε χτυπάνε, να σταματήσεις 
για να μη μαθευτεί η απεργία έξω. 

– Στο στρατόπεδο σας κατανέμουν με βάση την 
εθνικότητά;
Μ: Όχι. Όπως είδατε σε κάθε σειρά υπάρχουν 7 κο-
ντέινερ. Το ένα έχει μέσα τζαμί και πλυντήριο. Το 
κάθε δωμάτιο μπορεί να πλένει δύο συγκεκριμένες 
μέρες τη βδομάδα. Εκεί διαλέγεις με ποιους θα 
μένεις. Κάθε δωμάτιο έχει 12 άτομα, αν έχει θέση 
μπαίνεις. 

– Αν κάποιος κάνεις απεργία πείνας μέσα στο στρα-
τόπεδο, το μαθαίνετε όλοι;
Μ: Ναι, εύκολα γιατί όλοι έχουμε τηλέφωνο και είναι 
και κοντά. Τώρα το παιδί, ο αιγύπτιος, συνεχίζει την 
απεργία πείνας (http://nolagerthess.espivblogs.
net/2015/04/10/ενημέρωση-για-την-απεργία-
πείνας-των-μ-2/, 23 μαρτίου). Συνεχίζει απεργία 
πείνας, τον πήγαν νοσοκομείο, και προχθές με 
πήρε τηλέφωνο ότι του χαν γράψει οι γιατροί 5-6 
φάρμακα και απ’ αυτά του δίνου μόνο το ένα. Όταν 
χρειάζεται να πάρεις φάρμακα και δεν έχει λεφτά, 
δεν τους ενδιαφέρει. Ότι και να έχεις σου δίνουν 
ένα ντεπόν. Τώρα μπορεί να έχεις ένα πρόβλημα με 

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ
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το στομάχι σου, δεν σου δίνουν φάρμακο γι αυτο, 
μπορεί να κάνει 5 ευρώ, δεν πληρώνουν. 

– Αν γίνεται απεργία πείνας στην Αμυγδαλέζα ή σε 
κάποιο άλλο κέντρο κράτησης το μαθείνετε;
Μ: Ναι. Στο Παρανέστι μπορείς γιατί όλοι έχουν τη-
λέφωνα μέσα. 

– Ούτε στο Μεταγωγών ούτε στη Λητή μπορούσατε 
να έχετε κινητά μέσα?
Μ: Ούτε στο Μεταγωγών ούτε στη Λητή. Την πρώτη 
μέρα που μπαίνεις, κλείνεις το κινητό, το βάζουν 
μέσα σ ένα πακέτο με τα άλλα πράγματά σου και 
το κρατάνε στο γραφείο. Μόνο στο Παρανέστι. Στο 
Παρανέστι ανοίγουν την κάμερα ή αν δεν ανοίγει, 
την καταστρέφουν, σπάνε την κάμερα. Βάζουν το 
κατσαβίδι και σπάνε την κάμερα για να μην τραβή-
ξεις τίποτα από κει μέσα. Αλλά είχαμε internet. Είχα-
με κάποια τηλέφωνα που μπορούσαμε κάθε βράδυ 
να βάλουμε 100 και να έχουμε wifi και facebook. 
Αλλά κάμερα δεν είχαμε μέσα. 

– Τι εννοείς, μόνο το βράδυ σας το ανοίγαν το 
internet;
Μ: Δεν μας το δίναν αυτοί το internet. Κάτι παιδιά 
είχαν βρει έναν κωδικό και πιάναν έτσι. Κάθε βρά-
δυ μετά τις 12.

– Κρυφά δηλαδη;
Μ: Κρυφά. Από κάποιους μπάτσους εκεί που δεν 
είχαν internet και το καναν έτσι, και το μάθαμε κι 
εμείς. Ένας έλεγε δεν έχω internet, πρέπει να πλη-
ρώσω και το λέγαμε βάλε αυτόν τον κωδικό και θα 
πιάσεις. Γελούσε αυτός. Λέει “έχετε internet?”. 
“Έχουμε internet.” Αλλιώς επειδή το δικό μου κινη-

τό δεν πιάνει wifi, έβαλα 5ευρώ για να έχω internet. 
Εγώ έτσι είχα.

– Αν κάποιος έχει πρόβλημα υγείας πως το αντιμε-
τωπίζουν;
Μ: Μόλις ήταν κάποιος να κάνει εγχείρηση και είχε 
κάποιο σοβαρό πρόβλημα που έπρεπε να πάει στο 
νοσοκομείο, δυο μέρες μετά τον αφήναν. Πολύς κό-
σμος βγήκε έτσι τώρα τελευταία που ήμασταν εμείς.

– Βγήκαν με αυτό με τις 30 μέρες (το υπηρεσιακό 
σημειώμα);
Μ: Όχι με τους 6 μήνες. Και όσους δεν έχουν άδεια 
παραμονής και ασφάλεια, τους λένε να βρουν μό-
νοι του τρόπο και να πληρώσουν απ την τσέπη τους 
για να γίνει η εγχείρηση. Ένα παιδί βγήκε εξαιτίας 
των ματιών του, δεν έβλεπε ή κάτι τέτοιο. Και έπρε-
πε να κάνει εγχείρηση, πολλά λεφτά. Τους είπε δε 
χρειάζομαι τίποτα, να μ’ αφήσετε να φύγω, έχω λε-
φτά. Θα έβγαινε έξω αυτός και τώρα νομίζω είναι 
Ιταλία. Και θα κάνει την εγχείρηση στη Γερμανία, 
δεν ξέρω κι εγώ πού, είναι ο αδερφός του εκεί. Ένα 
παιδί που βγήκε μαζί μου είχε τρεις βίδες, εμείς το 
ξέραμε. Μετά όταν πήγαμε στο νοσοκομείο φά-
νηκε ότι είχε 8 βίδες. Έρχεται ο διοικητής και μου 
δείχνει τις ακτινογραφίες και μου λέει τελικά όντως 
είχε 8 βίδες, λέγατε αλήθεια, εμείς νομίζαμε μας 
κοροϊδεύατε για να φύγει. Και τον αφήσαν σε δύο 
μέρες. Έκανε κι αυτός απεργία πείνας.

– Αυτοί που είναι στα κέντρα κράτησης, συνήθως 
μετά πού πάνε; Ποιό είναι το πλάνο;
Μ: Οι περισσότεροι λένε εδώ τι να κάνουμε να κά-
τσουμε? Δεν μας δίνουν χαρτιά, δεν μπορούμε να 
βρούμε δουλειές.
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– Και πού πάνε;
Μ: Πάνε ιταλία με διάφορους τρόπους. Πάρα πολ-
λοί πάνε γερμανία. βέλγιο, αγγλία. Εντάξει για αγ-
γλία πρέπει να πληρώσουν πολλά λεφτά: 8-10 χιλιά-
ρικα θες. Από δω για ιταλία 5 χιλιάρικα με φορτηγό. 
Από σερβία με πόδι, με ταξί, εκεί πληρώνουν 3000 
ευρώ. Αν θέλεις με καράβι, 4000 ευρώ. Με αερο-
πλάνο άλλη τιμή. Κατάλαβες? Κάθε δρόμος έχει 
δικό του τρόπο και δική του τιμή. Μέχρι ιταλία μια 
τιμή, μέχρι γαλλία άλλη τιμή, δηλαδή αν θέλεις να 
πας γερμανία σίγουρα χρειάζεσαι 5000. Από δω, 
από ελλάδα. Άσε το πώς ήρθαν εδώ, κι αυτό το πλή-
ρωσαν, χώρια. Από τουρκία μέχρι εδώ πληρώνουν 
δυόμιση-τρία ή τέσσερα κάποιοι που δεν ξέρουν. 

– Το πώς, ποιον, αυτό που τον πληρώνετε, σας βρί-
σκει αυτός; Το μαθαίνετε μεταξύ σας;
Μ: Βρίσκεις κάποιον, κάποια άτομα που δουλεύ-
ουν γι αυτόν. Εσύ βρίσκεις το δεύτερο άτομο, όχι 
το πρώτο, το πρώτο δεν το βλέπεις ποτέ. Κανονί-
ζεις, αφήνεις τα λεφτά σε άτομα που τον ξέρουν, 
που που κάνουν αυτή τη δουλειά και κρατάν τα λε-
φτά. Και τα παίρνουν σε δόσεις, σαν τράπεζα. Αν 
και πολλές φορές χάνονται και λεφτά, τα δίνουν και 
χάνονται και τρώνε πολλά λεφτά έτσι. Από πολύ κό-
σμο. Μαζεύουν από 10-20 άτομα από 5 χιλιάρικα, 
σβήνουν τα τηλέφωνα και μετά δεν τους βρίσκεις 
ποτέ. Γίνεται αυτό. 

– Πώς βρίσκετε τους δικηγόρους; Τυχαίνει συχνά 
να σας τρώνε λεφτά και να μην κάνουν τίποτα;
Μ: Πολλά, πολλά. Συνήθως ξέρει κάποιος έναν 
δικηγόρο από έξω. Μετά κάποιος ρωτάει: ξέρεις 
κάποιον δικηγόρο; Του δίνει το τηλέφωνο. Πολλοι 

δικηγόροι πέρνουν τα λεφτά, δεν κάνουν τίποτα και 
μετά από ένα μήνα λένε δεν έγινε κάτι. 
Το παιδί (ο Τ.) δεν ήξερε τα νομικά και τώρα πρέπει 
να πληρώσει άλλα τόσα. ΄Ηδη έχει πληρώσει 2.600 
ευρώ για να βγει έξω. Προχτές όταν βγήκε πλήρω-
σε 1.500 για το ένα δικαστήριο. Και εγώ πήρα το 
δικηγόρο, τον ρώτησα, τι πρέπει να κάνουμε τώρα 
με τα χαρτιά και είπε θα μας πάρει. Αυτός έχει το 
φάκελο με όλα τα χαρτιά του παιδιού. Τώρα πότε 
θα πάρει δεν ξέρουμε. Σε ένα μήνα, δυο μήνες, σε 
10 μέρες, δεν ξέρουμε. Τώρα σκέφτεται (ο Τ.) ότι 
αν αποφασίσει να μείνει ελλάδα θα πάει σε άλλη 
δικηγόρο. Θα πληρώσει και άλλα λεφτά. 

– Εσείς σκέφτεστε να μείνετε ελλάδα; Θέλετε;
Μ: Αν υπάρχει δουλειά, ναι. 
Αν πάρει χαρτιά, άδεια παραμονής θα μείνει (ο Τ.). 
αν όχι, επειδή ο αδελφός του είναι στην ιταλία θα 
πάει εκεί. Τώρα θα πάει Αθήνα να νοικιάσει σπίτι μέ-
χρι να δει πότε θα γίνει το δικαστήριο. Χτες βγήκε, 
δεν ξέρει τι θα γίνει.

– Κάθε 15 ημέρες πρέπει να πηγαίνετε σε ένα τμή-
μα;
Β: Εγώ κάθε δυο μήνες, που είναι απόφαση για 
άδεια παραμονής.
Τ: Το δικό μου είναι διαφορετικό (εξάμηνη αναβολή 
απέλασης). Μέσα στο εξάμηνο θα με πάρει ο δικη-
γόρος, θα μου πει πότε είναι το δικαστήριο. Μετά 
θα πρέπει να περάσω από επιτροπή, η επιτροπή θα 
πει αν παίρνω άδεια ή όχι. Αυτό που έκανε ο Β. Τα 
τελευταία δυο χρόνια. Τώρα με το Σύριζα οι διαδι-
κασίες γίνονται πιο γρήγορα. 


