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Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α  ( / K O I N O N I A )  
 Ο Πάπας είδε στη Μόρια …τον Καρά Τεπέ!

Οι συνθήκες κράτησης στη Μόρια, αποσιωπήθηκαν

 (/article/author/143-theodora) theodora (/article/author/143-theodora)
 - 19|04|2016 15:35

Αν οι τρεις ιεράρχες συμφωνούσαν με το πνεύμα της συμφωνίας μεταξύ Ε.Ε. και Τουρκίας, ίσως να μην τους βλέπαμε στη
Λέσβο. Τα ακριβή αποτελέσματα της συμφωνίας όμως, δεν μπόρεσαν να τα δουν οι ίδιοι, αφού ο Πάπας και οι άλλοι δυο
ιεράρχες δεν περιηγήθηκαν στο Κέντρο Κράτησης της Μόριας, όπου εθελοντές καταγγέλλουν ότι οι πιο εξαθλιωμένοι
πρόσφυγες και μετανάστες βρίσκονταν κλειδωμένοι σε άλλο χώρο και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Αν οι τρεις ιεράρχες συμφωνούσαν με το πνεύμα της συμφωνίας μεταξύ Ε.Ε. και Τουρκίας, ίσως να μην τους βλέπαμε στη
Λέσβο. Τα ακριβή αποτελέσματα της συμφωνίας όμως, δεν μπόρεσαν να τα δουν οι ίδιοι, αφού ο Πάπας και οι άλλοι δυο
ιεράρχες δεν περιηγήθηκαν στο Κέντρο Κράτησης της Μόριας, όπου εθελοντές καταγγέλλουν ότι οι πιο εξαθλιωμένοι
πρόσφυγες και μετανάστες βρίσκονταν κλειδωμένοι σε άλλο χώρο και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Περισσότερο με το ανοιχτό Κέντρο Φιλοξενίας, έμοιαζε η Μόρια, παρά με το Κέντρο Κράτησης στο οποίο έχει μετατραπεί.
Από την άλλη όμως, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από πρώτο χέρι, από τους ίδιους τους πρόσφυγες, για τις
ιστορίες τους και το γεγονός αυτό δεν είναι ευκαταφρόνητο! 
Παράλληλα, οι πρόσφυγες που επελέγησαν για να κληρωθούν και κάποιοι από αυτούς να ταξιδέψουν μαζί με τον Πάπα,
ήταν από τον Καρά Τεπέ και είχαν καταγραφεί πριν τη συμφωνία.

Γι’ αυτό σχολιάστηκε ότι αποτέλεσε και συμβολική κίνηση του, ως ένδειξη διαφωνίας στη συμφωνία που επήλθε, για την
οποία όμως, τόνισε ότι δεν θέλει να προβεί σε πολιτικές δηλώσεις. 
Τα δρακόντεια μέτρα ασφαλείας που ήταν διακριτικά στην πόλη, έγιναν έντονα, αν δεν ξεπέρασαν τα όρια, στο χώρο του
ΠΙΚΠΑ, όπου φιλοξενούνται πρόσφυγες από εθελοντές. Κλούβα των ΜΑΤ είχε τοποθετηθεί έξω από το χώρο μαζί με
περιπολικά, ενώ στη συνέχεια δυνάμεις των ΜΑΤ εισήλθαν στο χώρο, ζητώντας ταυτότητες και προβαίνοντας σε ελέγχους.

Όταν οι εθελοντές προσπάθησαν να σηκώσουν πανό, κατά την αναχώρηση του Πάπα για το ότι η επομένη της επίσκεψης
δεν σταματά τις απελάσεις, εμποδίστηκαν. Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι μέλη της «Συνύπαρξης» είχαν σηκώσει πανό,
στην παραλιακή για το αεροδρόμιο, ενάντια στον πόλεμο.

 



http://www.emprosnet.gr/
https://www.facebook.com/emprosnet/
https://twitter.com/emprosnet
https://www.youtube.com/channel/UCt2TvXb-D_ID-ILOI15QOVg
http://www.emprosnet.gr/koinonia
http://www.emprosnet.gr/article/author/143-theodora
http://www.emprosnet.gr/article/author/143-theodora


17/7/2017 Ο Πάπας είδε στη Μόρια …τον Καρά Τεπέ! - EmprosNet.gr

http://www.emprosnet.gr/koinonia/83052-o-papas-eide-sti-moria-ton-kara-tepe 2/4

Συγκινητικές στιγμές

 

Μία γυναίκα φίλησε το χέρι του Ποντίφικα 

Μπροστά στις κάμερες, μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της επίσκεψης του Πάπα, εκτυλίχτηκε στο κέντρο Κράτησης
της Μόριας.

Αφού ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο Πάπας Φραγκίσκος χαιρέτισαν τους πρόσφυγες και τους μετανάστες που
βρίσκονται στο κέντρο και αγκάλιασαν προσφυγόπουλα, ο Ποντίφικας μπήκε μέσα στη σκηνή που είχαν συγκεντρωθεί
πρόσφυγες για να χαιρετίσουν τους τρεις ιεράρχες. Τότε, ένας πρόσφυγας γονάτισε μπροστά του και με δάκρυα στα
μάτια και με λυγμούς του είπε: «Πατέρα σε παρακαλώ, ευλόγησέ με...».

Επίσης, κατά την επίσκεψη του στο κέντρο, προσφυγόπουλα πλησίασαν τον Πάπα και του έδωσαν ζωγραφιές που είχαν
ετοιμάσει για εκείνον.

«Είναι για εμένα;», τα ρωτούσε ο Πάπας στη σύντομη συνομιλία που είχε μαζί τους. Μάλιστα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ένα
από τα παιδιά έδωσε και ένα γράμμα στον Ποντίφικα, ζητώντας του να το δώσει σε συγγενείς του στη βόρεια Ιταλία.  
«Σε αυτόν τον καταυλισμό προσφύγων σε έπιαναν τα κλάματα με αυτά τα παιδιά. Έφερα μαζί μου ζωγραφιές τους, για
να σας τις δείξω.

Μου έδωσαν πολλές. Κοιτάξτε αυτήν. Τι θέλουν τα παιδιά; Ειρήνη, διότι υποφέρουν. Είναι αλήθεια ότι κάνουν μαθήματα
στον καταυλισμό, αλλά κοιτάξτε τι έχουν δει. Έχουν δει ένα παιδί να πνίγεται. Αυτό αποτυπώνεται για πάντα στην
καρδιά τους. Σήμερα ήταν μια μέρα για να κλαίμε», είπε συγκινημένος ο Πάπας, δείχνοντας ζωγραφιές των
προσφυγόπουλων.
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Συνάντηση Τσίπρα - Πάπα

 

Στο προσφυγικό και, ειδικότερα, στις συνθήκες που επικρατούν στη Λέσβο, επικεντρώθηκε η συνάντηση που είχε ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με τον Πάπα Φραγκίσκο, το Σάββατο στο χώρο του αερολιμένα Μυτιλήνης.

Στην κατ’ ιδίαν συνάντησή τους, υπογραμμίστηκε, σύμφωνα με το ΑΠΕ, ότι η προσφυγική κρίση αποτελεί ευρωπαϊκή και
διεθνή πρόκληση, η οποία απαιτεί ολοκληρωμένη αντιμετώπιση με σεβασμό στο ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο.

Ο Πάπας Φραγκίσκος αναφέρθηκε στην ανθρωπιστική στάση του ελληνικού λαού, ο οποίος, παρά το βάρος της
πολυετούς οικονομικής κρίσης, επιδεικνύει αλληλεγγύη και προσήλωση στις οικουμενικές αξίες.

Ο Αλέξης Τσίπρας επεσήμανε ότι αποτελεί τιμή και λόγο υπερηφάνειας για την Ελλάδα, η υπεράσπιση των
ανθρωπιστικών αξιών από το λαό της, παρά το γεγονός, όπως σημείωσε, ότι εδώ και έξι χρόνια ο ελληνικός λαός
υποφέρει άδικα από τη σκληρή λιτότητα που οι διεθνείς χρηματαγορές τού επέβαλαν προκειμένου να διασώσουν τις
ευρωπαϊκές τράπεζες.

Τόνισε ότι ο ελληνικός λαός δεν δίστασε να δώσει από το υστέρημά του, για να σταθεί στο πλευρό των προσφύγων,
αναδεικνύοντας, έτσι το ανθρώπινο πρόσωπο της Ευρώπης.

Στην συνάντηση, τονίστηκε επίσης, η ανάγκη να προστατευθούν οι πρόσφυγες από τα επικίνδυνα περάσματα του
Αιγαίου και της Μεσογείου, μέσα από την καταπολέμηση των κυκλωμάτων των διακινητών, την εξάλειψη των
παράνομων διόδων και την κατοχύρωση νόμιμων διαδικασιών επανεγκατάστασης στην Ευρώπη.
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Τα Δηκτικά - EmprosNet.gr
1 comment • 14 μέρες πριν•

Mr charri nobert — Γεια σας, εταιρεία Charri Loan Company. Η εταιρεία μας
παρέχει δάνεια με χαμηλό συντελεστή 2%. Χρειάζεστε …

Κλιματιζόμενες αίθουσες στη Λέσβο - EmprosNet.gr
1 comment • 20 μέρες πριν•

Στέλιος Παππάς — - Είναι κλιματιζόμενη κι η «Αίθουσα Πολιτισμού
“Οδυσσέας Ελύτης”», ΠολύκεντροΠαπάδου, όπως γράψατε;

55.447 Τούρκοι τουρίστες στο βόρειο Αιγαίο - EmprosNet.gr
1 comment • 6 μέρες πριν•

Βογιατζής Βασίλης — επειδή δυστυχώς κάποια πράγματα φαίνονται μεγάλα
αλλά δεν είναι, θα επισημάνω τούτο..7236 αφίξεις με μια …

Γιατί δεν άντεξε η Βρίσα στον σεισμό; - EmprosNet.gr
1 comment • 14 μέρες πριν•

Δημήτριος Χαλαυτής — Το έδαφος στο δυτικό τμήμα του οικισμού που
καταστράφηκε είναι πιο χαμηλά από το ανατολικό και άρα με …
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