
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β- ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 2018 στη Μυτιλήνη μεταξύ
του αφηγητή Τίτου και του Τάσου Καραδέδου που παραχώρησε την συνέντευξη στην
ΟΠΙΛΕΣ. Αρχικά ο αφηγητής ξεκινά την αφήγηση για το πώς βίωσε ο ίδιος και η
τοπική κοινωνία το προσφυγικό αρχής γενομένης από το 2015. Ο ίδιος αναφέρεται
στην πρώτη εικόνα που είχε από τους πρόσφυγες στο δημόσιο χώρο. Οι κάτοικοι της
Μυτιλήνης έδειξαν την αλληλεγγύη τους, όχι όμως όλοι, αλλά μια μερίδα. Έπειτα
μιλά για το προφίλ των προσφύγων και μεταναστών και το πογκρόμ της 22ης

Απριλίου 2018 στην πλατεία Σαπφούς. [04.04] Εκείνο το βράδυ τον καλέσανε να
παρευρεθεί στο γεγονός οι σύντροφοί του. Κάνει λόγο για τη συμμετοχή
καταστηματαρχών και γνωστών παραγόντων της Χρυσής Αυγής εναντίον των
προσφύγων. Στη συνέχεια προβαίνει σε λεπτομέρειες αναφορικά με τα γεγονότα που
συνέβησαν εκείνο το βράδυ και το φόβο που ήταν κυρίαρχος, όχι για τους
μετανάστες, αλλά για τον τούρκο που προωθεί τους μετανάστες στα ελληνικά νησιά
και σχολιάζει τη συμπεριφορά των ντόπιων απέναντι στους μετανάστες. [08.30]
Παρακάτω δίνει το προφίλ των ντόπιων που συμμετείχαν στο πογκρόμ, από οπαδούς
ομάδων (ΑΕΚ, ΠΑΟΚ) μέχρι χωριανοί από τα κοντινά χωριά που κατόπιν
ενημέρωσης προσήλθαν στην πλατεία Σαπφούς ο πογκρόμ της 22ης Απριλίου
2018ργανωμένα. [16.41] Ο ίδιος φέρνει στο μυαλό του μνήμες από τους μικρασιάτες
συγγενείς του από όλα όσα του έχουν αφηγηθεί οι πρόγονοί του. Αργότερα, κάνει
αναφορά στα παράπονα των ντόπιων σχετικά με τους πρόσφυγες και τα δήθεν
προβλήματα που γεννά η διανομή τους στο νησί. Οι ντόπιοι ωφελήθηκαν οικονομικά
από την εγκατάσταση εργαζομένων ΜΚΟ στο νησί και από τα ενοικιαζόμενα σπίτια
των προσφύγων. Παράλληλα, η πολιτική σύσταση του νησιού έχει αλλάξει με
αποτέλεσμα πολλοί ντόπιοι έχουν στραφεί προς την Χ.Α. και κάνει τη διάκριση
ανάμεσα σε αριστερούς και δεξιούς που υπακούουν σε τακτικές βίας. Στο τέλος
ζητείται από τον αφηγητή να μιλήσει για τον εαυτό του και την προσωπική του ζωή.
Για τα παιδικά του χρόνια στη Μυτιλήνη και τη φοιτητική του ζωή στην Ελβετία και
μετέπειτα την επιστροφή του στη Μυτιλήνη μαζί με τη σύζυγό του.


