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Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α  ( / K O I N O N I A )  
 Απέδρασαν από τη Μόρια για να γλιτώσουν την απέλαση

Δύο Μαροκινοί, οικονομικοί μετανάστες, ψάχνουν για μια καλύτερη ζωή

 (/article/author/143-theodora) theodora (/article/author/143-theodora)
 - 05|04|2016 16:58

Δεν έχει γίνει γνωστό πόσοι έχουν αποδράσει από το Κέντρο Κράτησης της Μόριας, προκειμένου να ξεφύγουν από την
απέλαση.

Δεν έχει γίνει γνωστό πόσοι έχουν αποδράσει από το Κέντρο Κράτησης της Μόριας, προκειμένου να ξεφύγουν από την
απέλαση.

Ούτε οι ίδιοι αν γνωρίζουν ότι με τα μέχρι τώρα δεδομένα, η απέλαση για τους μη αιτούντες άσυλο για πολιτικούς λόγους,
θεωρείται δεδομένη. Ο Αημάν Αχμέτ και ο Γιουνίς Σατέχ έφτασαν στη Λέσβο από το Μαρόκο. Δεν γνωρίζουν τι θα γίνει,
αλλά φοβούνται ότι όχι μόνο θα τους απελάσουν στην Τουρκία, αλλά ότι από κει θα τους μεταφέρουν στο Μαρόκο. Δεν
είναι φίλοι, ούτε γνωρίστηκαν στο Κέντρο Κράτησης της Μόριας.

Γνωρίστηκαν στους δρόμους της Μυτιλήνης την περασμένη εβδομάδα και αφού απέδρασαν από το Κέντρο, ο ένας για
δεύτερη φορά. Για τις εμπειρίες τους, μίλησαν στην «Εφημερίδα των Συντακτών». 
«Το Κέντρο της Μόριας έχει γίνει φυλακή. Κοιμούνται οι περισσότεροι έξω, και το βράδυ παγώνουν. Όλη μέρα την
περνάνε με τσάι και ένα μπισκότο. Έχουμε σιχαθεί αυτά τα μπισκότα…», λένε. Φύγανε όμως, όχι μόνο λόγω της «φυλακής»,
αλλά και γιατί είναι σίγουροι ότι άμεσα θα απελαθούν. Μέχρι την απόδρασή τους από τη Μόρια είχαν υπογράψει «κάτι
χαρτιά με ημερομηνία γέννησης και ονοματεπώνυμο. Δεν μάθαμε αν μπορούμε να ζητήσουμε άσυλο», αναφέρουν.

«Καταρχήν στο Μαρόκο δεν μπορείς να βρεις δουλειά, ειδικά αν είσαι φτωχός και ορφανός όπως εγώ, κανείς δεν
ενδιαφέρεται για σένα. Μεγάλωσα στους δρόμους. Δούλευα για να πηγαίνω στο σχολείο. Από 10 χρονών άρχισα να
δουλεύω για να μπορώ να πηγαίνω σχολείο. Πουλούσα καθαριστικά, κάρτες sim, δούλεψα ως σερβιτόρος.

Δεν είναι μια φτωχή χώρα το Μαρόκο, αλλά δεν υπάρχει καμία φροντίδα για τους φτωχούς. Μόνο οι πλούσιες οικογένειες
επιβιώνουν. Κάθε άνθρωπος έχει τα όνειρά του και εκεί δεν μπορείς να τα ζήσεις, δεν υπάρχει καν αξιοπρεπής δουλειά»,
λέει ο 31χρονος Άημαν.

Ο Άημαν για να ξεφύγει από τους δρόμους, επένδυσε με κάθε κόστος, στη μόρφωσή του. Σπούδασε Πληροφορική και
Προγραμματισμό στο Μαρόκο και έμαθε τέσσερις γλώσσες: Γαλλικά, Αγγλικά, Ισπανικά και Ουκρανικά. Εκτός από τα
Αραβικά, που είναι η μητρική του, μιλά και λίγα Γερμανικά. Στα 25 του χρόνια πήγε να σπουδάσει σε Πανεπιστήμιο της
Ουκρανίας, προγραμματιστής στην αεροπορία. 

Οι Τούρκοι «ήθελαν να μας πνίξουν»! 
Δούλευε μήνες για να συγκεντρώσει τα 350 ευρώ για το εισιτήριο της αποχώρησης με αεροπλάνο, από το Μαρόκο στην

Κωνσταντινούπολη. Δεν θυμάται από ποια ακτή της Τουρκίας βρήκε βάρκα: «Μας άφησαν οι διακινητές τρεις μέρες να
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Κωνσταντινούπολη. Δεν θυμάται από ποια ακτή της Τουρκίας βρήκε βάρκα: «Μας άφησαν οι διακινητές τρεις μέρες να
περιμένουμε τη βάρκα, σε ένα δάσος. Ήμασταν τρεις μέρες χωρίς φαγητό και νερό. Ώσπου ένα πρωινό του Γενάρη
μπήκαμε στη βάρκα. Το ταξίδι ήταν πολύ άσχημο.

Μας είδαν από την τουρκική Ακτοφυλακή και μας είπαν να σταματήσουν. Ήρθαν γύρω μας μεγάλες βάρκες, μας
περικύκλωσαν και έκαναν μεγάλα κύματα. Θέλαν να μας πνίξουν! Τους ικέτευα να σταματήσουν. Ήμασταν 60 άτομα σε μια
βάρκα και πνιγόμασταν. Βυθίστηκε η βάρκα. Όλοι φωνάζαμε και τα κύματα έρχονταν πάνω μας, πέντε άνθρωποι πέθαναν.
Και παιδιά μαζί».

Το δίωρο αυτό ταξίδι έχει γίνει ο εφιάλτης του: «Είδα ένα μωρό ούτε ενός έτους, να πνίγεται. Γιατί το έκαναν αυτό οι
Τούρκοι λιμενικοί; Κολυμπούσα δύο ώρες, νόμιζα ότι θα πνιγόμουν από λεπτό σε λεπτό από την κούραση, έβλεπα το μωρό
να βυθίζεται στη θάλασσα και δεν μπορούσα να κάνω τίποτα! Πήγαινα προς το μέρος του και δεν προλάβαινα, πέθαινα
στην κούραση και το μωρό χανόταν από τα μάτια μου. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα…».

Πριν λίγες μέρες δραπέτευσε από τη Μόρια: «Προσπάθησα να φύγω με το πλοίο της γραμμής με πλαστά έγγραφα. Έδωσα
70 ευρώ για τα χαρτιά αυτά και άλλα 45 ευρώ για να πάρω εισιτήριο για το πλοίο. Προσπάθησα αρκετές φορές να φύγω με
το πλοίο. Την πρώτη φορά, μέσα στο καράβι, με έπιασε η Αστυνομία, Έλληνες και ξένοι αστυνομικοί. Ένας μού είπε ότι
είναι Αμερικάνος, όταν του είχα απαντήσει προηγουμένως ότι είμαι από το Μαρόκο. Και ένας αστυνόμος μού φώναζε: “Τι
κάνεις εδώ; Δεν είναι η χώρα σου εδώ!”. Και με έσπασαν στο ξύλο.

Γιατί; Δεν είμαι άνθρωπος; Γιατί μου το έκαναν αυτό; Τους έλεγα ότι διψάω και με έδερναν πιο πολύ. Μετά με πήγαν πίσω
στη Μόρια».  
Και καταλήγει: «Ελπίζω όλες οι κυβερνήσεις του κόσμου να νοιαστούν και για μας τους φτωχούς. Γιατί δεν μας σέβονται
και μας φέρονται σα ζώα;».
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Ο Θεός να βάλει το χέρι του! - EmprosNet.gr
1 comment • 2 μήνες πριν•

jim — Η εκπρόσωποι της Εκκλησίας κωλυσιεργούν εσκεμμένα για να
κρύψουν τις οικονομικές ατασθαλίες που έχουν κάνει. …

Ρεσιτάλ εικαστικών και μουσικής! - EmprosNet.gr
1 comment • 7 μέρες πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — Gracias de todo corazón por divulgarlo.
Ευχαριστούμε πολύ

Αναβολή μέχρι νεοτέρας - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

jim — Ο Δήμος Λέσβου ανακοίνωσε ότι την Πέμπτη τα σχολεία της Λέσβου
θα παραμείνουν κλειστά. Κάποιοι διευθυντές …

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 …
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