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Φωτιές, συμπλοκές, ξύλο και δακρυγόνα την Τρίτη στο Κέντρο Κράτησης στη Μόρια, όπου στον χώρο εντός του Κέντρου
δεν επιτρέπονταν να εισέλθουν Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, αλλά και δικηγόροι.
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Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, ήταν η ρίψη νερού στον υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, Γιάννη Μουζάλα από
ανήλικους κρατούμενους. Ακολούθησε η προσπάθεια περιορισμού των επεισοδίων από πλευράς Αστυνομιας, όμως οι ήδη
εξοργισμένοι πρόσφυγες και κρατούμενοι σε άθλιες όπως καταγγέλλουν συνθήκες, πυροδοτήθηκε.

Τεράστια αστυνομική δύναμη παρέμεινε έξω από το Κέντρο, όπου 'αναψαν φωτιές, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες
έσπασαν και δύο γραφεία, το ένα της αστυνομίας.

Οι εθελοντές αναφέρουν: "Στην Μόρια κρατούνται πάνω από 3.500 άνθρωποι. Ανάμεσα σε αυτούς πολλά παιδιά και
ευάλωτες ομάδες. 220 περίπου ανήλικοι είναι σε κράτηση πάνω από ένα μήνα. Ο κίνδυνος της επιστροφής στην Τουρκία
επικρέμεται κάθε στιγμή για πρόσφυγες που έχουν κάνει αίτημα ασύλου. Δεν υπάρχει νομική υποστήριξη. Δεν υπάρχει
πληροφορία για το τι θα συμβεί αύριο."

"Η απόγνωση, η θλίψη και ο θυμός περισεύουν. Δεν είναι το φαγητό, δεν είναι οι συνθήκες μόνο που οδηγούν στην
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"Η απόγνωση, η θλίψη και ο θυμός περισεύουν. Δεν είναι το φαγητό, δεν είναι οι συνθήκες μόνο που οδηγούν στην
εξέγερση. Είναι η απάνθρωπη κράτηση, είναι η απέλαση. Είναι το αδιέξοδο στο οποίο τους καταδικάσαμε.... Και σε όλα
αυτά απαντάμε με δακρυγόνα και ΜΑΤ. 
Ο μόνος δρόμος είναι να σταμτήσει τώρα η κράτηση στην Μόρια και  να καταργηθεί η συνθήκη με την Τουρκία."

Οι συνθήκες στο Κέντρο "είναι άθλιες" καταγγέλλουν στο "Ε" αλληλέγγυοι που μας έστειλαν τις εξής φωτογραφίες από τις
ντουζιέρες:

 

 

Το ΑΠΕ

Ένταση επικρατεί στο Κέντρο Καταγραφής μεταναστών και προσφύγων στη Μόρια της Λέσβου από τις 4 περίπου το
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jim — Συγχαρητήρια για το τέλειο εμπεριστατωμένο άρθρο σας. Αυτό ναι ,
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Ένταση επικρατεί στο Κέντρο Καταγραφής μεταναστών και προσφύγων στη Μόρια της Λέσβου από τις 4 περίπου το
απόγευμα. Κάποια στιγμή μάλιστα το όλο θέμα πήρε διαστάσεις με την Αστυνομία να αποχωρεί από το σύνολο των
εγκαταστάσεων και το σύνολο των χώρων να περνά στα χέρια των εξεγερμένων μεταναστών και προσφύγων που ζουν υπό
περιορισμό περιμένοντας να εξετασθούν οι αιτήσεις ασύλου τις οποίες έχουν υποβάλει. 
Η ένταση ξεκίνησε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα από τον χώρο όπου ζουν περίπου 100 ανήλικοι ασυνόδευτοι πρόσφυγες.
Αμέσως μετά την επίσκεψη εκεί του αναπληρωτή υπουργού αρμόδιου για θέματα μεταναστευτικής πολιτικής Γιάννη
Μουζάλα και του Ολλανδού ομολόγου του Κλας Ντάϊκοφ. Εκεί ο κ. Μουζάλας εξήγησε στα παιδιά τη δυνατότητα
φιλοξενίας τους σε δομές ανηλίκων οι οποίες δημιουργούνται στην Ελλάδα. Το γεγονός προκάλεσε αντιδράσεις και μετά
την αποχώρηση των δύο υπουργών οι νεαροί πρόσφυγες άρχισαν να σπάνε τα παράθυρα και να βάζουν φωτιές σε
κουβέρτες και σε κάδους απορριμμάτων. Τότε ο κ. Μουζάλας επέστρεψε προκειμένου να συζητήσει με τους νεαρούς και
σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες δέχθηκε επίθεση από τους νεαρούς με πέτρες και νερό από λάστιχο που βρήκαν στον
περιβάλλοντα χώρο της δομής. 
Λίγο αργότερα η εξέγερση κι ενώ οι δύο υπουργοί είχαν αναχωρήσει, επεκτάθηκε και στις εγκαταστάσεις όπου διαμένουν
ενήλικες μετανάστες και πρόσφυγες. Η προσπάθεια της Αστυνομίας να βγάλει έξω από το κέντρο γυναίκες και ευάλωτες
οικογένειες προσφύγων συνάντησε την αντίδραση ανδρών κυρίως μεταναστών και τότε υπήρξαν και τραυματισμοί.
Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο για περισσότερους από 10 τραυματισμούς που αντιμετωπίσθηκαν στο σύνολο
τους στο ιατρείο του Κέντρου ενώ ένας μόνο τραυματίας μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο Νοσοκομείο της
Μυτιλήνης. Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο για μερική ως τα τώρα αποκατάσταση της τάξης σε μεγάλο μέρος του
Κέντρου με τη χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου λάμψης. 
Έξω από το Κέντρο υπάρχει ισχυρή αστυνομική δύναμη, ενώ έχουν απομακρυνθεί από το χώρο και μέλη ΜΚΟ για την
αποφυγή επεισοδίων.
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