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Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α  ( / K O I N O N I A )  
 Κλιμακώνονται οι διαμαρτυρίες

Να φύγουν από το νησί, ζητούν οι πρόσφυγες σε Μόρια και Καρά Τεπέ

 (/article/author/143-theodora) theodora (/article/author/143-theodora)
 - 17|05|2016 14:32

Ολοένα και μεγαλώνει η δυσαρέσκεια των κρατουμένων προσφύγων της Μόριας και των διαμενόντων στον Καρά Τεπέ,
που ζητούν να αφεθούν ελεύθεροι και να αποχωρήσουν από τη Λέσβο. Σε διαμαρτυρία προχώρησαν πρόσφυγες και
μετανάστες μέσα και έξω από τον Καρά Τεπέ την Κυριακή, ενώ το μεσημέρι της Δευτέρας σημειώθηκαν επεισόδια εντός του
Κέντρου Κράτησης της Μόριας, με την Αστυνομία να κάνει χρήση χειροβομβίδων κρότου λάμψης.

Ολοένα και μεγαλώνει η δυσαρέσκεια των κρατουμένων προσφύγων της Μόριας και των διαμενόντων στον Καρά Τεπέ,
που ζητούν να αφεθούν ελεύθεροι και να αποχωρήσουν από τη Λέσβο. Σε διαμαρτυρία προχώρησαν πρόσφυγες και
μετανάστες μέσα και έξω από τον Καρά Τεπέ την Κυριακή, ενώ το μεσημέρι της Δευτέρας σημειώθηκαν επεισόδια εντός του
Κέντρου Κράτησης της Μόριας, με την Αστυνομία να κάνει χρήση χειροβομβίδων κρότου λάμψης.

Η Σκα Κέλερ, αντιπρόεδρος της Ευρωομάδας των Πρασίνων, που επισκέφτηκε χτες τους χώρους κράτησης και διαμονής
προσφύγων, τόνισε, σύμφωνα με την ΕΡα Αιγαίου, ότι «ισομερώς και οι υπόλοιπες χώρες πρέπει να μοιραστούν τα βάρη
του προσφυγικού», αλλά επί του παρόντος η ένταση αυξάνει και το αδιέξοδο επιτείνεται.

Διαδηλώνοντας πως είναι πρόσφυγες και όχι εγκληματίες, περίπου 20 Ιρακινοί και Σύροι, κυρίως μέλη οικογενειών με
παιδιά, συγκεντρώθηκαν το απόγευμα της Κυριακής στην πλατεία Σαπφούς. Νωρίτερα, εντός του Καρά Τεπέ, μέλη
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων Αφγανών κυρίως προσφύγων που διαμένουν στο χώρο, προχώρησαν σε διαμαρτυρία.
Αίτημα όλων η ταχύτερη χορήγηση των εγγράφων, καθώς και το να τους επιτραπεί να αναχωρήσουν για την υπόλοιπη
Ελλάδα και στη συνέχεια για την Ευρώπη.  

Ξανά πυρκαγιά σε κοντέινερ 
Λίγο αργότερα, στις 11 το βράδυ της Κυριακής, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε λυόμενη κατασκευή (κοντέινερ) μέσα στο κέντρο
κράτησης της Μόριας.

Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές στο εσωτερικό του κοντέινερ και συγκεκριμένα, κάηκαν στρώματα,
πλαστικά, καλώδια και ρυπάνθηκε γενικά ο χώρος. Στο συμβάν έλαβαν μέρος δυο οχήματα της Πυροσβεστικής με έξι
άνδρες και η κατάσβεση ολοκληρώθηκε στις 12 τα μεσάνυχτα. Η εν λόγω πυρκαγιά αποτέλεσε οιωνό τού τι θα
επακολουθούσε την επομένη, όπου σύμφωνα με την Αστυνομία, εκδηλώθηκαν φωτιές σε κάδους.

Αιφνιδίως, το μεσημέρι της Δευτέρας, μέλη Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, νομικοί σύμβουλοι και λοιπό προσωπικό,
ειδοποιήθηκαν για να εκκενώσουν το χώρο και μάλιστα από… την πίσω πόρτα! Δύο κλούβες των ΜΑΤ κατέφτασαν περί τις
13.30 έξω από το Κέντρο Κράτησης όπου τα επεισόδια και η μίνι «εξέγερση» είχε κοπάσει. Εκτός του αιτήματος να

αφεθούν ελεύθεροι και να αποχωρήσουν από τη Λέσβο, όπως έχει γράψει ξανά το «Ε», δημιουργούνται πολλές εντάσεις
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#Μόρια (/article/tag/Μόρια),  #Καρά- Τεπές (/article/tag/Καρά-%20Τεπές),

αφεθούν ελεύθεροι και να αποχωρήσουν από τη Λέσβο, όπως έχει γράψει ξανά το «Ε», δημιουργούνται πολλές εντάσεις
μεταξύ των διαφορετικών εθνοτικών ομάδων, καθώς κάποιοι -και κυρίως οι Σύροι- φέρονται για τους υπόλοιπους
περισσότερο «ευνοημένοι» σε ό,τι αφορά το χρόνο εξέτασης των αιτημάτων ασύλου.

 

«Δεν είμαστε εγκληματίες, ζητάμε ελευθερία», είπαν από την πλατεία Σαπφούς, οι πρόσφυγες 

«Μυτιλήνη, μία μεγάλη φυλακή»! 
«Βρισκόμαστε εδώ από τα τέλη Μαρτίου. Ενάμιση μήνα τώρα. Μας ζήτησαν να υποβάλουμε αίτηση ασύλου. Μείναμε στη
φυλακή επί ένα μήνα και τώρα μας είπαν πως μπορούμε να βγούμε από τη φυλακή, αλλά να μείνουμε στο νησί. Δεν μας
επιτρέπεται να φύγουμε. Δεν έχουμε χρήματα, δεν μπορούμε να ζήσουμε όλη μας τη ζωή εδώ. Μετέτρεψαν τη Μυτιλήνη
όλη, σε μια μεγάλη φυλακή για εμάς» είπε ο Αμπντουλάχ, Σύρος πρόσφυγας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ.
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