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Με τον χειρότερο τρόπο ολοκληρώθηκε (;) το επεισοδιακό διήμερο στη Μυτιλήνη.

Μετά τις εντάσεις και τα επεισόδια που δημιούργησαν χρυσαυγίτες και άλλοι ακροδεξιοί, οργανώνοντας συγκεντρώσεις «αγανακτισμένων
πολιτών», προπηλακίζοντας τον δήμαρχο και επιτιθέμενοι σε δημοσιογράφους, πρόσφυγες έβαλαν φωτιές σε όλον τον καταυλισμό.

Η μεγάλη φωτιά ξεκίνησε γύρω στις οχτώ το βράδυ όταν –σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες– στον καταυλισμό απλώθηκε η φήμη ότι
λόγω των επεισοδίων που προηγήθηκαν θα ακολουθούσαν μαζικές απελάσεις.

Η φήμη ώθησε ομάδα προσφύγων να επιχειρήσει να κατέβει στην πόλη σε πορεία διαμαρτυρίας, κάτι που δεν επέτρεψε η αστυνομία, με
αποτέλεσμα οι πρόσφυγες να επανέλθουν στο στρατόπεδο, βάζοντας όμως φωτιές στα καταλύματα.

Η φωτιά έκαιγε ανεξέλεγκτα μικρές και μεγάλες σκηνές. Μαζί με αυτές και τα υπάρχοντα των ανθρώπων που ζούσαν σε αυτές. Μάνες με
μωρά στην αγκαλιά, ηλικιωμένοι, παιδιά και άνδρες που έτρεξαν να φύγουν από τη φωτιά με ό,τι ρούχα φορούσαν. Πολλοί από αυτούς
ξυπόλητοι.

Στην περιοχή αναπτύχθηκαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και της Πυροσβεστικής.

Όσοι από τους πρόσφυγες και τους μετανάστες ξαναμπήκαν μέσα στο hot spot δεν βρήκαν παρά μόνο τους «σκελετούς» των σκηνών τους,
κάρβουνα, στάχτες και λάσπες από τα νερά της πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με την πρώτη καταγραφή των ζημιών, έγιναν στάχτη 50 μεγάλες σκηνές, τρία κοντέινερ με εξοπλισμό (κλινοσκεπάσματα) και 16
στρέμματα με ελαιόδεντρα, ενώ ο προσφυγικός καταυλισμός, που φιλοξενούσε πάνω από 3.000 πρόσφυγες, καταστράφηκε σε ποσοστό που
υπερβαίνει το 50%.

Πλέον περισσότεροι από τρεις χιλιάδες πρόσφυγες είναι άστεγοι και εκατοντάδες προσφυγικές οικογένειες με μωρά και ηλικιωμένους
καθώς και άλλοι τόσοι μεμονωμένοι άνθρωποι αναγκάστηκαν να ξενυχτήσουν στην ύπαιθρο.

Η καταστροφή είναι τόσο μεγάλη που -με δεδομένη πλέον και την αρνητική στάση των ντόπιων- αρκετοί αμφιβάλουν αν είναι δυνατόν να
στηθεί εκ νέου εκεί ο καταυλισμός.

Η αγωνία σήμερα για την τύχη όλων αυτών των ανθρώπων πλέον μεγαλώνει και από το γεγονός, ότι από το πρωί τη Λέσβο έχουν σκεπάσει
μαύρα σύννεφα, με τις μετεωρολογικές προβλέψεις να κάνουν λόγο για έντονα καιρικά φαινόμενα που θα κάνουν τις συνθήκες διαβίωσης
εκατοντάδων προσφύγων ακόμη πιο δραματικές.

Ήδη σε επίπεδο υπουργείων αναζητείται λύση ενώ στο τραπέζι αναμένεται να πέσει εκ νέου η πρόταση για τον άμεσο κατάπλου επιβατηγών
πλοίων στη Λέσβο ώστε να δοθεί άμεση λύση στις ανάγκες στέγασης των προσφύγων.

Σήμερα αναμένεται στη Μυτιλήνη απεσταλμένος του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, ώστε σε σύσκεψη να αποφασιστεί το τι
μέλλει γενέσθαι, δεδομένου και ότι χειροτερεύουν οι καιρικές συνθήκες.

Εικόνες καταστροφής στο χοτ σποτ της Μόριας
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Μέλος της 

Έκκληση για τα ανήλικα

Επιστολή- έκκληση για την άμεση απομάκρυνση των ασυνόδευτων ανήλικων από τη Μόρια αλλά και από τη Λέσβο και τη μεταφορά τους σε
κάποια κατάλληλη δομή φιλοξενίας απευθύνει προς τον αναπλ. υπουργό Εθνικής Άμυνας και επικεφαλής του Συντονιστικού της Κυβέρνησης
για το Μεταναστευτικό η οργάνωση «Συνύπαρξη»

«Κατά τις χτεσινές βιαιότητες στη Μόρια, τέθηκε σε άμεσο κίνδυνο η ακεραιότητα 90 ασυνόδευτων ανήλικων παιδιών που κρατούνται εκεί.
Τα παιδιά μεταφέρθηκαν επειγόντως σε ασφαλή χώρο (ΠΙΚΠΑ) για διανυκτέρευση. Είναι προφανές ότι δεν είναι δυνατόν να επιστρέψουν
στη Μόρια με ασφάλεια. Είναι προφανές ότι δεν μπορούν να παραμείνουν στο ΠΙΚΠΑ (η κατασκευή δομής για ανηλίκους στην Αγιάσο έχει
ματαιωθεί),» σημειώνει στον Δ. Βίτσα η «Συνύπαρξη».

«Μόνη λύση είναι η άμεση απομάκρυνση των ασυνόδευτων ανηλίκων από τη Λέσβο και η μεταφορά τους σε κατάλληλο περιβάλλον στην
ηπειρωτική χώρα. Εμείς, τα μέλη της Κίνησης Πολιτών Συνύπαρξη και Επικοινωνία στο Αιγαίο, που μήνες τώρα στηρίζουμε συνεχώς αυτά
τα παιδιά με διάφορους τρόπους, κάνουμε έκκληση: ΣΩΣΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ», καταλήγει η επιστολή, την οποία υπογράφουν ο πρόεδρος Στρατής
Πόθας και η γραμματέας Χριστίνα Χατζιδάκη.   

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Το φαιό αυγό του φιδιού στο «κόκκινο νησί»

Ξεκινούν οι διαδικασίες ναύλωσης πλοίου για τη φιλοξενία των προσφύγων στη Μυτιλήνη
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