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Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α  ( / K O I N O N I A )  
 Ένα μικρό «χωριό» 1.000 προσφύγων!

Ο Σταύρος Μυρογιάννης… «ξενάγησε» το «Ε» στον καταυλισμό του Καρά Τεπέ

 (/article/author/143-theodora) theodora (/article/author/143-theodora)
 - 15|04|2016 13:59

Ένα μικρό χωριό 1.000 ανθρώπων τουλάχιστον έχει γίνει το πάλαι ποτέ Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής και το οικόπεδο
των εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισμού του Δήμου Λέσβου στον Καρά Τεπέ. Αν και οι πρόσφυγες που
φιλοξενούνταν στον καταυλισμό ήταν «ταξιδιώτες», όπως τους αποκαλούσε ο Σταύρος Μυρογιάννης, και έμεναν πολύ λίγο
πριν από μήνες, τώρα έχουν γίνει κάτοικοι.

Ένα μικρό χωριό 1.000 ανθρώπων τουλάχιστον έχει γίνει το πάλαι ποτέ Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής και το οικόπεδο
των εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισμού του Δήμου Λέσβου στον Καρά Τεπέ.

Αν και οι πρόσφυγες που φιλοξενούνταν στον καταυλισμό ήταν «ταξιδιώτες», όπως τους αποκαλούσε ο Σταύρος
Μυρογιάννης, και έμεναν πολύ λίγο πριν από μήνες, τώρα έχουν γίνει κάτοικοι.

 

«Αισθάνονται ελεύθεροι και ασφαλείς»

Είναι 1.000 πρόσφυγες και μετανάστες, που καταγράφηκαν στο Κέντρο Κράτησης της Μόριας και, με πρωτοβουλία του
δημάρχου Λέσβου Σπύρου Γαληνού, μεταφέρθηκαν στον Καρά Τεπέ για να αποσυμφορηθεί το Κέντρο της Μόριας.

 

Χώρος εξέτασης με γιατρούς

Πρόκειται για «φιλοξενούμενους» από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όλων των εθνικοτήτων, που έχουν κάνει αίτηση
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Πρόκειται για «φιλοξενούμενους» από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όλων των εθνικοτήτων, που έχουν κάνει αίτηση
ασύλου και περιμένουν να εξεταστεί.

Ανάμεσα στους 1.000 σημερινούς πρόσφυγες και μετανάστες του Κέντρου, περιλαμβάνονται 70 άτομα που επέστρεψαν
στη Λέσβο από την Ειδομένη και την Αθήνα και 120 άτομα που είχαν καταγραφεί πριν από το νέο καθεστώς που επέβαλε η
συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας και αναμένουν μετεγκατάσταση και να εξεταστούν τα
αιτήματά τους για άσυλο...

Ο Καρά Τεπές μεγαλώνει και μεγαλώνει. Όπως λέει ο υπεύθυνος του «Κέντρου Ανοιχτής Φιλοξενίας», όπως το αποκαλεί,
Σταύρος Μυρογιάννης, «από το Κέντρο έχουν περάσει δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι. Πλέον λειτουργεί με σύστημα και
οργανόγραμμα. Προετοιμαζόμαστε καθημερινά, περιμένοντας μια πιο καθαρή εικόνα για το τι θα γίνει στο μέλλον.

 

Μεγαλώνει ο χάρτης του Καρά Τεπέ

Παλαιότερα ο Καρά Τεπές ήταν Κέντρο Βραχείας Φιλοξενίας, δυναμικότητας 2,5 χιλιάδων ατόμων, την οποία άγγιξε το
Σάββατο της Αποκριάς, όπου ίσχυε το παλιό καθεστώς. Γνωρίζοντας πλέον ότι ο κόσμος που φιλοξενείται εδώ θα μένει
παραπάνω, δεν μπορεί να στριμώχνεται μέσα στα σπιτάκια. Γι’ αυτό το λόγο έχουμε αλλάξει το σύστημά μας, αλλά με
αυτόν τον τρόπο έπεσε η χωρητικότητα στα 1.700 άτομα. Έτσι, μπορούμε να φιλοξενήσουμε τον κόσμο για όσο χρειαστεί»,
εξηγεί. 

13 ΜΚΟ στον Καρά Τεπέ 
Εντός του Κέντρου λειτουργούν 13 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις: «Επιλέξαμε μόνο 13 ΜΚΟ, αυτές που ήταν οι
πιστοποιημένες από την ελληνική κυβέρνηση, οι καλά οργανωμένες και με μεγάλο σχέδιο. Γιατί αυτό θέλαμε.
Καταλαβαίναμε ότι αυτό χρειαζόταν για να εξυπηρετηθεί όλος αυτός ο κόσμος».

Ο κόσμος που ήρθε από τη Μόρια στον Καρά Τεπέ φαίνεται και μας λέει ότι είναι πολύ ανακουφισμένος, γιατί βλέπει
τεράστιες διαφορές σε σχέση με το Κέντρο Κράτησης της Μόριας. Ο κ. Μυρογιάννης τονίζει: «Όλοι μάς ευχαριστούν.

Οι άνθρωποι που ζουν εδώ μάς ευχαριστούν καθημερινά για τη φιλοξενία που τους παρέχουμε, λέγοντάς μας ότι
αισθάνονται ελεύθεροι και ασφαλείς. Προσπαθούμε, μετά το δύσκολο ταξίδι που είχαν για να έρθουν, να τους
προσφέρουμε μία κανονική ζωή. Έχουμε προσωπική επαφή με όλους. Συνήθως το Κέντρο της Μόριας το βάζουν στον
τοίχο και το “πολυβολούν”.

Όπως γνωρίζουμε υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία. Όποιος και να ήταν υπεύθυνος στη Μόρια, κι εγώ να ήμουν θα
έπρεπε να λειτουργώ σύμφωνα με το σύστημα και με το νόμο. Εύχομαι γρήγορα να αλλάξει η νομοθεσία, το ίδιο λένε και
οι άνθρωποι που διοικούν στη Μόρια. Γι’ αυτό το λόγο δεν μπορούν να γίνουν συγκρίσεις».

Και προσθέτει: «Εδώ είναι ένα ανοιχτό κέντρο φιλοξενίας του Δήμου Λέσβου, μια τοπική υπόθεση, που αποτελεί μέρος του
συστήματος. Δεν λειτουργούμε αναρχο-αυτόνομα, αλλά κάτω από την ομπρέλα του νόμου, των ορίων και του συστήματος,
με τη δική μας οργάνωση, εποπτεία και καθοδήγηση. Ο Δήμος βοηθά συνέχεια από την έναρξη του κέντρου με όλες τις
παροχές: αποκομιδή σκουπιδιών, τεχνικές εργασίες, χωρίς ωράριο!» 

Φιλοξενία χωρίς όρια 
Σε σχέση με τη διάρκεια της φιλοξενίας των προσφύγων και μεταναστών στο Κέντρο του Καρά Τεπέ, ο διευθυντής του μας
λέει: «Στο μόνο που δεν έχουμε όριο είναι αυτό της φιλοξενίας. Μπορούν να μείνουν όσο θέλουν. Έχουν γίνει πολλά
καινούρια έργα μέσα. Είμαστε σε οργασμό εργασιών κάθε μέρα, ποτέ δεν τελειώνουν οι υποδομές, προκειμένου να
βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης αυτών των ανθρώπων αλλά και του προσωπικού.

Μακάρι να φιλοξενηθούν οι άνθρωποι όσο καιρό χρειάζονται εκείνοι και μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και ο
σχεδιασμός τους για το άσυλο, την επανεγκατάσταση και την οικογενειακή επανένωση».

Οι δραστηριότητες δεν σταματούν. «Υπάρχει βιβλιοθήκη, σχολείο, σχολείο για μικρά παιδιά, έχουμε τουρνουά
ποδοσφαίρου κάθε μέρα. Οι Σύρες μαγειρεύουν κάθε μέρα με την “Κοινωνική Κουζίνα” και με άλλους εθελοντές.

Προσπαθούμε να έχουμε πολλές δραστηριότητες, ώστε να δίνουμε στους ανθρώπους να καταλάβουν ότι, ναι μεν είναι
φιλοξενούμενοι, αλλά μπορούν να έχουν μία κανονική ζωή και καθημερινότητα, χωρίς να είναι κλειδωμένοι», καταλήγει ο
κ. Μυρογιάννης.

 





17/7/2017 Ένα μικρό «χωριό» 1.000 προσφύγων! - EmprosNet.gr

http://www.emprosnet.gr/koinonia/82938-ena-mikro-horio-1000-prosfygon 3/5

Έναν χρόνο… «οικοδεσπότης»!

 

14 ώρες τη μέρα στον Καρά Τεπέ βρίσκεται ο Στ. Μυρογιάννης (φωτό ο Στ Μυρογιάννης) 

Ο Σταύρος Μυρογιάννης βρίσκεται στον Καρά Τεπέ από τον Απρίλιο του 2015, όταν ο κ. Γαληνός άνοιξε το χώρο και
τοποθετήθηκαν σκηνές δυναμικότητας 600 ατόμων. «Συνεχίσαμε τις προσπάθειες, δηλαδή ο Δήμος μόνος του, μέχρι να
έρθουν οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις εδώ, μαζί με εθελοντές, την πολιτική προστασία, παρέχοντας κατάλυμα και
φαγητό. Βέβαια βρεθήκαμε προ εκπλήξεως.

Οι αριθμοί ήταν τεράστιοι! Από τον Αύγουστο και μετά που ήρθαν οι ΜΚΟ ξανασχεδιάσαμε όλο το χώρο του Καρά Τεπέ,
ξαναχτίσαμε ουσιαστικά από την αρχή το Κέντρο μέχρι την τελική του μορφή τον περασμένο Σεπτέμβριο», λέει ο Στ.
Μυρογιάννης, που επίσημα ανέλαβε εκείνη την περίοδο διευθυντής του καταυλισμού του Καρά Τεπέ».

Πώς νιώθει; «Ηθική υποχρέωση πρώτα ως άνθρωπος και μετά ως Έλληνας, γιατί οι Έλληνες έχουμε τη φιλοξενία στο
αίμα μας, ως Λέσβιος γιατί είναι στο DNA μας η φιλοξενία και τέλος ως διευθυντής. Θέλουμε και δίνουμε τον καλύτερο
εαυτό μας. Όποιος με αποκαλεί διευθυντή τού εξηγώ ότι εδώ είναι το χωριό μας και εγώ εδώ είμαι οικοδεσπότης»,
ομολογεί.
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Ρεσιτάλ εικαστικών και μουσικής! - EmprosNet.gr
1 comment • 7 μέρες πριν•

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

Πρωτόγνωρο το αλαλούμ με τις λίστες - EmprosNet.gr
1 comment • 4 μέρες πριν•

jim — Άσχημη προσέγγιση και φιλοσοφία. Δεν γίνονται όλα για να δουν τα
παιδιά τη φάτσα τους στα ΜΜΕ. Οι εξετάσεις είναι για την …

Κλιματιζόμενες αίθουσες στη Λέσβο - EmprosNet.gr
1 comment • 20 μέρες πριν•

Στέλιος Παππάς — - Είναι κλιματιζόμενη κι η «Αίθουσα Πολιτισμού
“Οδυσσέας Ελύτης”», ΠολύκεντροΠαπάδου, όπως γράψατε;

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 …
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