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 Η Μόρια ξανά στο πόδι!

«Αποσυμφόρηση του χοτ σποτ τώρα», λένε οι Μοριανοί, ευελπιστώντας σε καλύτερες συνθήκες για
τους πρόσφυγες και κατ’ επέκταση και στους… ίδιους

#Μόρια (/article/tag/Μόρια),  #Προσφυγικό (/article/tag/Προσφυγικό),

 (/article/author/24301-emprosnet) EmprosNet (/article/author/24301-emprosnet)
 - 15|09|2016 13:59

Με κύριο αίτημα την άμεση αποσυμφόρηση του χοτ σποτ και καλύτερες συνθήκες διαβίωσης για τους πρόσφυγες και
μετανάστες μέσα σε αυτό -εξέλιξη που αυτόματα θα βελτιώσει και τη δύσκολη κατάσταση που επικρατεί και στον οικισμό
της Μόριας και στην ευρύτερη περιοχή της- οι κάτοικοι του χωριού αποφάσισαν νέες κινητοποιήσεις για την ερχόμενη
Δευτέρα.

Με κύριο αίτημα την άμεση αποσυμφόρηση του χοτ σποτ και καλύτερες συνθήκες διαβίωσης για τους πρόσφυγες και
μετανάστες μέσα σε αυτό -εξέλιξη που αυτόματα θα βελτιώσει και τη δύσκολη κατάσταση που επικρατεί και στον οικισμό
της Μόριας και στην ευρύτερη περιοχή της- οι κάτοικοι του χωριού αποφάσισαν νέες κινητοποιήσεις για την ερχόμενη
Δευτέρα.

Με συμβολικές καταλήψεις στο Δημοτικό Σχολείο και στο Γυμνάσιο του χωριού, πορεία μέσα στην πόλη και παράσταση
διαμαρτυρίας στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου αλλά και στο Δήμο Λέσβου, οι κάτοικοι
της Μόριας μετά την καλοκαιρινή λαϊκή τους συνέλευση, επιχειρούν να αναδείξουν ξανά το ζήτημά τους, έχοντας πια ως
δεδομένο ότι το χοτ σποτ φιλοξενεί πάνω από 5.000 ανθρώπους και πως οι ροές από απέναντι -έστω και μικρές- έχουν εδώ
και καιρό αρχίσει ξανά…

Το στοίχημα βέβαια για το τοπικό συμβούλιο της Μόριας και του προέδρου του, Νίκου Τρακέλλη, είναι η νέα
κινητοποίηση να «περιφρουρηθεί» από ακροδεξιές φωνές και να μη χάσει τον προσανατολισμό της, όπως λίγο έως πολύ
συνέβη στην εξίσου δυναμική κινητοποίηση που είχε γίνει με τη λαϊκή συνέλευση του καλοκαιριού.

 

«Να λειτουργήσει όπως πρέπει»

«Ζητάμε την άμεση αποσυμφόρηση του χοτ σποτ και καλύτερες συνθήκες για τους ανθρώπους που ζουν εκεί. Τίποτα
παράλογο και τίποτα περίεργο. Αν γίνουν οι συνθήκες καλύτερες για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, αυτόματα θα
γίνουν καλύτερα τα πράγματα και για εμάς τους κατοίκους της Μόριας.

Δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να σχολιάσουμε την άρνηση άλλων χωριών και οικισμών να δεχθούν πρόσφυγες και
μετανάστες. Όμως εμείς ζούμε στο μεγαλύτερο κέντρο μεταναστών των νησιών εδώ και χρόνια και νομίζω, έχουμε δείξει
και με το παραπάνω την ευαισθησία μας.

Δεν λέμε ούτε να φύγει το κέντρο, απαιτούμε όμως να λειτουργήσει όπως πρέπει και με τις προδιαγραφές που έχει
δημιουργηθεί», σχολίασε στο «Ε» για τις κινητοποιήσεις που αποφάσισε το τοπικό του συμβούλιο, ο πρόεδρος της
Μόριας, κ. Τρακέλλης. Προσθέτοντας πως ειδικά ενόψει χειμώνα, οι κάτοικοι θέλουν να εξασφαλίσουν να εργαστούν στα
χωράφια τους, χωρίς το φόβο επεισοδίων -που είναι αρκετά συχνό φαινόμενο το τελευταίο διάστημα- χωρίς το φόβο
μικροκλοπών και κυρίως απαλλαγμένοι από την προβληματική κατάσταση με τις αναπόφευκτες ζημιές (μικρές και
μεγαλύτερες) στις περιουσίες τους από το «ξεχείλισμα» των υπεράριθμων ανθρώπων στο χοτ σποτ.

Το κάλεσμα των Μοριανών για συμμετοχή στην κινητοποίησή τους, είναι για τις 9 το πρωί της Δευτέρας 19 Σεπτεμβρίου
έξω από το ΙΚΑ και ακολούθως θα ξεκινήσει πορεία με κατεύθυνση τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου, όπου θα γίνει
παράσταση διαμαρτυρίας και θα κατατεθεί σχετικό υπόμνημα. Παράσταση διαμαρτυρίας θα γίνει και στο Δημαρχείο, αλλά
και στο κτήριο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 

ΆΡΘΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
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