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Τραυματίστηκαν επτά πρόσφυγες - 4.203 οι αιτήσεις ασύλου
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 - 12|05|2016 15:30

Με μικροτραυματισμούς έληξε ο καβγάς που ξεκίνησε το βράδυ της Τρίτης στο Κέντρο Κράτησης της Μόριας, μεταξύ
Αφγανών και Σύρων οι οποίοι πιάστηκαν στα χέρια. Επτά από τους εμπλεκόμενους τραυματίστηκαν και δύο από αυτούς
μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης.

Με μικροτραυματισμούς έληξε ο καβγάς που ξεκίνησε το βράδυ της Τρίτης στο Κέντρο Κράτησης της Μόριας, μεταξύ
Αφγανών και Σύρων οι οποίοι πιάστηκαν στα χέρια. Επτά από τους εμπλεκόμενους τραυματίστηκαν και δύο από αυτούς
μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η διαμαρτυρία ξεκίνησε με αφορμή την ανταλλαγή θρησκευτικών… ύβρεων, λόγω των
μεταξύ τους διαφορών. Επί της ουσίας, όμως, τονίστηκε στο «Ε», η διαμάχη μεταξύ των δύο διαφορετικών «εθνοτικών»
ομάδων ξεσπά συχνά - πυκνά γιατί τα αιτήματα ασύλου των Σύρων φέρονται να εξετάζονται πρώτα, ενώ οι άλλες
εθνικότητες (Αφγανοί, Ιρανοί) βρίσκονται σε αναμονή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Αστυνομίας,, κατεγράφησαν χτες 57 νέοι πρόσφυγες και μετανάστες σε
σύνολο 4.203 ατόμων. Από αυτούς οι 1.000 που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, μένουν στον Καρά Τεπέ. Επιπλέον στους 550
που μπορούν και βγαίνουν με απόφαση αναστολής εκτέλεσης της απέλασής τους, έως ότου κριθεί το αίτημά τους για
άσυλο, προστέθηκαν ακόμα 50 πρόσφυγες και μετανάστες, προχτές.

Πρόκειται για εκείνους που υπάγονται στο καθεστώς «ελεύθεροι με αναστολή» λόγω παρέλευσης της 25ήμερης κράτησης
στη Μόρια. Επίσης έχουν καταγραφεί 3.761 βουλήσεις για αίτηση ασύλου.

Από την άλλη, ακόμα 74 ανήλικοι έχουν συνολικά μεταφερθεί σε ξενώνα της ΜΚΟ «Praxis» στο Μανταμάδο, ενώ συνολικά
452 πρόσφυγες και μετανάστες που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, έχουν αφεθεί ελεύθεροι. Σύμφωνα με
πληροφορίες, οι τελευταίοι, που χρήζουν ειδικής μεταχείρισης, νοικιάζουν δωμάτια σε ξενοδοχείο ή αλλού, στη Λέσβο,
έως ότου λάβουν οριστική απάντηση από την Επιτροπή Ασύλου σχετικά με τα αιτήματά τους. 
Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι στο λιμάνι του Πειραιά κατέπλευσε χτες το πρωί το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο
«Αριάδνη», μεταφέροντας 43 μετανάστες και πρόσφυγες από τη Μυτιλήνη και τη Χίο, ενώ από τις 7 το πρωί της Τρίτης έως
τις 7 το πρωί της Τετάρτης διεσώθησαν 58 πρόσφυγες και μετανάστες σε ένα περιστατικό έρευνας και διάσωσης στη
θαλάσσια περιοχή Λέσβου.

Τέλος, στη σύλληψη δύο αλλοδαπών για κατοχή δελτίων ταυτότητας αμφιβόλου γνησιότητας, προέβησαν το απόγευμα της
Τρίτης στο λιμάνι Μυτιλήνης, στελέχη του Γραφείου Ασφαλείας και του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών της οικείας
λιμενικής αρχής. Συγκεκριμένα, κατά τη διενέργεια ελέγχου επιβίβασης σε Ε/Γ-Ο/Γ, εντοπίστηκαν οι δύο αλλοδαποί, 22 και
30 ετών, να έχουν στην κατοχή τους τα ανωτέρω δελτία ταυτότητας. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό
Λιμεναρχείο Μυτιλήνης.
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