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 Φοβούνται τις απελάσεις οι μετανάστες

Αποσυμφόρηση στη Μόρια, λόγω μεταφοράς προσφύγων στον Καρά Τεπέ

 (/article/author/143-theodora) theodora (/article/author/143-theodora)
 - 12|04|2016 14:27

Για τις απάνθρωπες συνθήκες κράτησης στην Τουρκία, μίλησε στο «Ε» ο 20χρονος Αλή Αχμάν από το Πακιστάν. Ο Αλή
βρίσκεται στη Λέσβο εδώ και λίγες μέρες. Η ιστορία του έρχεται να επιβεβαιώσει τα όσα διέρρευσαν από το «Euronews»,
για τις συνθήκες υπό τις οποίες κρατούνται πρόσφυγες στο Πεχλιβανκόι, όπου μεταφέρθηκαν οι πρόσφυγες που
απελάθηκαν από τη Λέσβο την Παρασκευή, κατόπιν της συμφωνίας μεταξύ Ε.Ε. και Τουρκίας για τη μείωση των
προσφυγικών ροών.

Για τις απάνθρωπες συνθήκες κράτησης στην Τουρκία, μίλησε στο «Ε» ο 20χρονος Αλή Αχμάν από το Πακιστάν. Ο Αλή
βρίσκεται στη Λέσβο εδώ και λίγες μέρες. Η ιστορία του έρχεται να επιβεβαιώσει τα όσα διέρρευσαν από το «Euronews»,
για τις συνθήκες υπό τις οποίες κρατούνται πρόσφυγες στο Πεχλιβανκόι, όπου μεταφέρθηκαν οι πρόσφυγες που
απελάθηκαν από τη Λέσβο την Παρασκευή, κατόπιν της συμφωνίας μεταξύ Ε.Ε. και Τουρκίας για τη μείωση των
προσφυγικών ροών.

Ο Αλή νιώθει τυχερός που ξέφυγε από την Τουρκία, με… 14 ράμματα στο κεφάλι «μόνο» (!) και είναι σίγουρος ότι αν
απελαθεί, θα τον σκοτώσουν. Στο μεταξύ, 3.360 αιτήματα ασύλου έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής, σύμφωνα με την
Αστυνομία. Υπό περιορισμό βρίσκονται 2.862 στο Κέντρο Κράτησης της Μόριας, ενώ 665 που έχουν καταγραφεί και
περιμένουν να εξεταστεί το αίτημά τους για άσυλο, έχουν μεταφερθεί στον καταυλισμό του Δήμου στον Καρά Τεπέ.

Επίσης, το τελευταίο τριήμερο, από το πρωί της Παρασκευής έως και τη Δευτέρα, στα νησιά πέρασαν 176 άτομα.
Πληροφορίες του ΑΠΕ αναφέρουν ότι ιδιαίτερα στην περιοχή του Δικελί, απέναντι από τη Λέσβο, έχουν αναπτυχθεί και
επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της τουρκικής Στρατοχωροφυλακής. Σημειώνεται ότι, ιδιαίτερα για τη Λέσβο, το
Σαββατοκύριακο δεν καταγράφηκε στο Κέντρο Κράτησης της Μόριας ούτε μια άφιξη. 

Μια ιστορία από τις πολλές 
«Στο Πακιστάν» όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Αλή Αχμάν, «δεν μπορεί να ζήσει κανένας, η φτώχεια είναι τεράστια, δεν
θα μπορούσα να ζήσω εκεί», εξομολογείται. Αποφάσισε λοιπόν, πριν πέντε μήνες περίπου να φύγει από τη χώρα του και
να πάει στην Τουρκία. «Στην αρχή ήταν καλά γιατί βρήκα δουλειά και νόμιζα ότι θα μαζέψω χρήματα για να φύγω.

Δούλευα στα χωράφια και πρόσεχα γίδια. Όταν πέρασε ο καιρός και ζήτησα λεφτά από το αφεντικό μου, έβγαλε μαχαίρι να
με σκοτώσει!», λέει.

Ο Αλή έμενε το πρωί στο χωράφι και το βράδυ το αφεντικό του, τον κλείδωνε στο μαντρί. «Έσπασα τα τζάμια κι έφυγα»
προσθέτει. Στη συνέχεια βρήκε ένα διακινητή για να έρθει στη Λέσβο. «Ταξιδεύαμε περίπου 80 άτομα μέσα στη βάρκα,
αλλά στη θάλασσα πριν προλάβουμε να φτάσουμε στη Λέσβο, μας συνέλαβαν Τούρκοι λιμενικοί. Μας συνέλαβαν και μας
πήγαν σε ένα Κέντρο. Ήταν σαν φυλακή. Ήμασταν 15 άτομα περίπου μέσα, και δυο μέρες μετά ζητήσαμε φαγητό. Εκεί ήταν

που μας έδειραν όλους. Μου έριχναν παντού. Το φαγητό ήρθε, αλλά εμένα με πήγαν στο νοσοκομείο. Μου έκαναν 14
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που μας έδειραν όλους. Μου έριχναν παντού. Το φαγητό ήρθε, αλλά εμένα με πήγαν στο νοσοκομείο. Μου έκαναν 14
ράμματα μόνο στο κεφάλι. Νομίζω ότι από τότε τα έχω χαμένα» αναφέρει. Και τονίζει: «Κατάφερα να αποδράσω μόνος
μου και ήρθα με βάρκα πριν λίγες μέρες.

Με συνέλαβαν, πήγα στη Μόρια και έκανα αίτηση ασύλου. Φοβάμαι ότι θα απορριφθεί. Αλλά αλήθεια, αν με γυρίσουν
πίσω στην Τουρκία, θα με σκοτώσουν. Και μετά όμως, ούτε στο Ιράν, ούτε στο Πακιστάν δεν υπάρχει ζωή για μένα,
φοβάμαι». Μετά την καταγραφή του στο Κέντρο της Μόριας και την αίτηση για άσυλο, ο Αλή δραπέτευσε για να μην
απελαθεί και τα τελευταία βράδια κοιμάται στο δάσος.
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