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Σ
ε µέλη τεσσάρων συγκεκριµένων ΜΚΟ, 
που συµµετείχαν σε κλειστές διαδικτυα-
κές οµάδες µαζί µε µετανάστες οι οποίοι 

φιλοξενούνταν στη Μόρια, εστιάζουν οι έρευ-
νες της ΕΥΠ και της Αντιτροµοκρατικής Υπηρε-
σίας για τα αίτια της καταστροφής του κέντρου 
υποδοχής και ταυτοποίησης (ΚΥΤ) της Λέσβου. 
Σύµφωνα µε τις πληροφορίες, τα στελέχη των 
δύο υπηρεσιών έχουν εντοπίσει συζητήσεις 
που έγιναν στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
στις οποίες τα µέλη των ΜΚΟ φέρεται να κα-
λούσαν τους µετανάστες της Μόριας σε µαζι-
κές κινητοποιήσεις, σε περίπτωση επιβολής µέ-
τρων αποκλεισµού της δοµής λόγω κρουσµά-
των κορωνοϊού.

Αξίζει να σηµειωθεί πως οι εν λόγω τέσσερις 
ΜΚΟ δεν έχουν παρουσία στη Λέσβο. Αντιθέ-
τως, οι τρεις από τις οργανώσεις έχουν ως έδρα 
τους πόλεις του εξωτερικού, ενώ η τέταρτη στε-
γάζει τα γραφεία της και επικεντρώνει τη δρα-
στηριότητά της στην Αθήνα.

Παράλληλα, στο «µικροσκόπιο» των δύο υπη-
ρεσιών έχουν µπει συζητήσεις που είχαν µετα-
νάστες στη Μόρια µε συµπατριώτες τους σε χώ-

Η Μόρια κάηκε
ΟΠΟΙΟΣ ισχυρίζεται ότι η Μόρια κάηκε από τους πρό-
σφυγες ή από Τούρκους πράκτορες ή από φανατικούς 
μουσουλμάνους νομίζει ότι μπορεί να κρυφτεί πίσω 
από το δάχτυλό του. Παριστάνει ότι δείχνοντας το δέ-
ντρο μπορεί, τάχα, να κρύψει το δάσος. Η Μόρια κάηκε 
λόγω της εγκληματικής και εμπρηστικής πολιτικής της 
Ε.Ε. Κάηκε λόγω της άθλιας συμφωνίας της Ε.Ε. με την 
Τουρκία. Κάηκε γιατί οι ελληνικές κυβερνήσεις εφαρ-
μόζουν μια αδίστακτη πολιτική, υπαγορευμένη από εκεί-
νους που ξεριζώνουν τους ανθρώπους λόγω των πολέ-
μων και της φτώχειας, που μετατρέπει τη χώρα μας σε 
φυλακή, σε ένα δεσμωτήριο χωρίς ελπίδα, για δεκάδες 
χιλιάδες ανθρώπους.  

Η πολιτική των δεσμωτηρίων, η πολιτική των κατ’ ευ-
φημισμόν «χώρων φιλοξενίας», έχει δείξει την απαν-
θρωπιά (πάνω στην οποία σερφάρει και το ακροδεξιό 
δηλητήριο), αλλά και την αναποτελεσματικότητά της πο-
λύ πριν πυρποληθεί η Μόρια των 2.800 θέσεων, αλλά με 

τους 5.500 (επί ΣΥΡΙΖΑ) και με τους 13.000 έως 25.000 
στοιβαγμένους (επί Ν.Δ.). Αυτό το «κολαστήριο» (φράση 
του αρμόδιου υπουργού κ. Κουμουτσάκου στον Ν. Χα-
τζηνικολάου στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1) είναι και η 
απάντηση στην επιλογή της κυβέρνησης για συνέχιση 
της ίδιας πολιτικής. Της πολιτικής που φτιάχνει «κολα-
στήρια»! Αλλά η κυβέρνηση, ταις κείνων υποδείξεσι πει-
θόμενη, επιμένει στα λεγόμενα «κλειστά hotspots», δη-
λαδή σε ακόμα πιο… κολασμένα κολαστήρια!  Τα πολλά 
λόγια είναι φτώχεια: Κλείσιμο όλων των κολαστηρίων. 
Αμεση μεταφορά όλων των προσφύγων-μεταναστών 
από τα νησιά (αφού, κύριοι κυβερνώντες, ενδιαφέρεστε 
και για την εθνική ασφάλεια) στην ηπειρωτική χώρα σε 
ανθρώπινους χώρους φιλοξενίας. Αμεση εξέταση των 
αιτήσεων ασύλου. Αρνηση εφαρμογής της συμφωνίας 
Ε.Ε. - Τουρκίας. Παραχώρηση ταξιδιωτικών εγγράφων 
και υλικών μέσων για την αναχώρησή τους -όπως ζη-
τούν- από την Ελλάδα.         

του ΝΙΚΟY 
ΜΠΟΓΙΟΠΟΥΛΟY

mpog@realnews.gr

η άποψη

Ποιοι έβαλαν 
φωτιά στη Μόρια

Τέσσερις ΜΚΟ στο 
µικροσκόπιο της ΕΥΠ. 

Οι πέντε ταυτόχρονες 
εστίες φωτιάς δείχνουν 

οργανωµένο σχέδιο πίσω 
από τους εµπρησµούς 
στο κέντρο υποδοχής

ρες της Ευρώπης, οι οποίοι επίσης τους προέ-
τρεπαν να καταστρέψουν το κέντρο υποδοχής, 
ώστε να αναγκάσουν την κυβέρνηση να τους 
οδηγήσει στην ηπειρωτική Ελλάδα και στη συ-
νέχεια να τους αφήσουν µε νόµιµο τρόπο να τα-
ξιδέψουν σε άλλα κράτη-µέλη της Ε.Ε.

Η ΕΥΠ και η Αντιτροµοκρατική ενεργοποιή-
θηκαν άµεσα µετά τα γεγονότα στη Μόρια, κυ-
ρίως λόγω συγκεκριµένων στοιχείων που απέ-
κτησαν οι Αρχές. Τα στοιχεία αφορούν την προ-
σπάθεια ορισµένων µεταναστών να κάψουν το 
κοντέινερ στο οποίο ήταν αποθηκευµένα όλα τα 
έγγραφα των αιτούντων άσυλο και κυρίως τα 
αρνητικά πορίσµατα για τις αιτήσεις. 

Παρά το γεγονός πως, πράγµατι, το κοντέινερ 
τυλίχθηκε στις φλόγες, οι υπεύθυνοι κατάφεραν 
να σώσουν σχεδόν το 85% των φακέλων, ώστε 
στο µέλλον να υπάρχει η καταγραφή των ατό-
µων που δεν δικαιούνται χορήγηση πολιτικού 
ασύλου, ενώ πηγές από την Υπηρεσία Ασύλου 
τονίζουν πως όλα τα αρχεία είναι αποθηκευµέ-
να και στο διαδίκτυο. 
Σύµφωνα µε πληροφορίες της Realnews, οι εν-
δείξεις για οργανωµένο σχέδιο καταστροφής 

του συνόλου της υποδοµής στο ΚΥΤ φάνηκαν 
από την πρώτη στιγµή και συγκεκριµένα όταν 
πια είχαν µπει στον καταυλισµό τα πρώτα πλη-
ρώµατα των πυροσβεστικών οχηµάτων. Αντικρί-
ζοντας αυτά που συνέβαιναν µέσα στη Μόρια, 
οι πυροσβέστες διαβίβαζαν µέσω ασυρµάτου 
στην υπηρεσία τους πληροφορίες για τους φε-
ρόµενους ως εµπρηστές. «Κέντρο, βλέπουµε νε-
αρούς µε µπουκάλια στα χέρια να βάζουν φω-
τιές σε καταλύµατα και σκηνές», ήταν µία από 
τις πρώτες αναφορές των πυροσβεστών, όταν 
εισήλθαν στο προσφυγικό κέντρο.

Λίγο πριν ξεσπάσει η φωτιά στη Μόρια, είχαν 
ξεσπάσει συµπλοκές. Μεγάλη οµάδα από Αφ-
γανούς µετανάστες φέρεται να καλούσε όλους 
τους φιλοξενούµενους να αποχωρήσουν µαζικά 
από το κέντρο. Ανθρωποι άλλων εθνικοτήτων, 
κυρίως πρόσφυγες από τη Συρία, δεν ήθελαν να 
εγκαταλείψουν µε τις οικογένειές τους το ΚΥΤ, µε 
αποτέλεσµα οι δύο πλευρές να συγκρουστούν. 
Επισηµαίνεται πως στη Μόρια το 80% των φι-
λοξενούµενων ήταν αφγανικής υπηκοότητας.  

Αµέσως µετά τη συµπλοκή και ενώ όλοι γνώρι-
ζαν πως σύντοµα θα κάνουν την εµφάνισή τους 

αστυνοµικές δυνάµεις, µια µεγάλη οµάδα ατό-
µων, στην πλειονότητά τους Αφγανοί, έστησε 
οδοφράγµατα στον δρόµο πριν από την είσο-
δο του ΚΥΤ, προκειµένου να παρεµποδίσει την 
επέµβαση της Αστυνοµίας. Οταν εµφανίστηκαν 
οι αστυνοµικοί, η συγκεκριµένη οµάδα ανέβη-
κε στον λόφο πάνω από τη Μόρια και µέσα σε 
λίγα λεπτά άρχισαν να ξεπηδούν περιφερειακά 
του ΚΥΤ εστίες φωτιάς σε ελαιόδεντρα. 

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι σχεδόν ταυ-
τόχρονα προέκυψαν τρεις εστίες φωτιάς σε δια-
φορετικά σηµεία της περίφραξης του κέντρου.

Στη συνέχεια η Μόρια τυλίχθηκε στις φλόγες. 
Λίγα λεπτά µετά τις φωτιές κοντά στην περίφρα-
ξη, εστίες φωτιάς ξεπήδησαν και στο εσωτερικό 
του ΚΥΤ, µε αποτέλεσµα η περιοχή να µετατρα-
πεί σε κόλαση, καθώς οικογένειες µε παιδιά στα 
χέρια έτρεχαν να προφυλαχθούν και να βρουν 
καταφύγιο από τις φλόγες.

Λίγο αργότερα, οι πυροσβέστες έφτασαν στο 
κέντρο. Κάποιοι, όµως, φαίνεται πως τους περί-
µεναν, έτοιµοι να παρεµποδίσουν το έργο τους. 
Τα πληρώµατα των πυροσβεστικών οχηµάτων 
άρχισαν να σβήνουν τις φωτιές, ωστόσο δέχθη-
καν επίθεση στο εσωτερικό του ΚΥΤ από οµάδες 
νεαρών µεταναστών. Αυτή τη χρονική στιγµή 
άρχισαν οι πυροσβέστες να διαβιβάζουν στο 
κέντρο τους τις εικόνες που έβλεπαν µπροστά 
τους, δηλαδή τους νεαρούς µε µπουκάλια µε 
εύφλεκτο υγρό να συµβάλουν στην επέκταση 
της φωτιάς σε ολόκληρο το κέντρο της Μόριας.

«Αντιπερισπασµός» 
Περίπου µιάµιση ώρα πριν εκδηλωθούν οι τα-
ραχές στο προσφυγικό κέντρο και δεκάδες χι-
λιόµετρα µακριά από τη Μόρια, ξεσπούσαν 
δύο ξεχωριστές πυρκαγιές. Επρόκειτο για τη 
φωτιά που ξεκίνησε σχεδόν ταυτόχρονα σε 
δύο κοντινές αλλά διαφορετικές περιοχές της 
δυτικής Λέσβου, την Αντισσα και τη Βατούσα. 
Οι πυρκαγιές αυτές ήταν δασικές και ιδιαίτε-
ρα επικίνδυνες. 

Για την κατάσβεσή τους απασχολήθηκε το 
σύνολο των δυνάµεων πυρόσβεσης της Καλλο-
νής, ενώ στη δυτική Λέσβο έσπευσε και µεγάλο 
τµήµα των πυροσβεστικών δυνάµεων της Μυ-
τιλήνης, για να συνδράµει στο έργο της κατά-
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κάλεσμα
Σύµφωνα µε τις 
πληροφορίες, 
οι Αρχές έχουν 
εντοπίσει 
συζητήσεις που 
έγιναν στα µέσα 
κοινωνικής 
δικτύωσης, στις 
οποίες τα µέλη 
των ΜΚΟ φέρεται 
να καλούσαν τους 
µετανάστες της 
Μόριας σε µαζικές 
κινητοποιήσεις, 
σε περίπτωση 
επιβολής µέτρων 
αποκλεισµού 
της δοµής λόγω 
κρουσµάτων 
κορωνοϊού

σβεσης.  Οι φωτιές αντιµετωπίστηκαν, όµως οι Αρχές ήδη επε-
ξεργάζονται το σενάριο να επρόκειτο για αντιπερισπασµό. Σύµ-
φωνα µε τις έρευνες του Ανακριτικού Τµήµατος της Πυροσβε-
στικής ∆ιοίκησης Βορείου Αιγαίου, για τις φωτιές της δυτικής Λέ-
σβου, έχει ήδη αποκλειστεί το ενδεχόµενο να προέκυψαν από 
εργασίες βελτίωσης βοσκοτόπων. «Είναι δεδοµένο ότι ερευνά-
ται το ενδεχόµενο του εµπρησµού», ανέφεραν οι πηγές από το 
Πυροσβεστικό Σώµα. 

Οι πυρκαγιές σε Αντισσα και Βατούσα, αλλά και τα ευρήµα-
τα στο διαδίκτυο, µε τις κλειστές οµάδες στο Facebook, τις συ-
ζητήσεις, τις προτροπές ατόµων από… ΜΚΟ που δεν έχουν 
παρουσία στο νησί και τα µηνύµατα από µετανάστες σε άλλες 
χώρες της Ευρώπης, εύλογα προκαλούν υποψίες για ύπαρξη 
οργανωµένου σχεδίου καταστροφής της Μόριας. Η ΕΥΠ και η 
Αντιτροµοκρατική Υπηρεσία θα προσπαθήσουν να εστιάσουν 
σε συγκεκριµένα άτοµα που φιλοξενούνταν στη Μόρια, προ-
κειµένου να στοιχειοθετήσουν µε αποδείξεις µια ενδεχόµενη 
κατηγορία υποκίνησης των γεγονότων. 

Την ίδια στιγµή, σε πλήρη εγρήγορση τελούν οι Αρχές και στα 
υπόλοιπα τέσσερα νησιά που φιλοξενούν µετανάστες. Πρόκει-
ται για τη Χίο, όπου διαµένουν 3.900 πρόσφυγες, τη Σάµο, που 

φιλοξενεί 5.100, την Κω των 2.000 προσφύ-
γων και τη Λέρο των 1.200 φιλοξενούµενων. 

Σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό που υπήρ-
χε πριν από τη φωτιά της Μόριας, αυτό το Σαβ-
βατοκύριακο επρόκειτο να αποχωρήσουν συ-
νολικά 370 άτοµα από τη Σάµο και τη Χίο µε 
προορισµό την ηπειρωτική Ελλάδα. Ηδη στη 
Σάµο το πρωί της Παρασκευής έγιναν εκτεταµέ-
νες εργασίες καθαρισµού του χώρου έξω από 
το ΚΥΤ του νησιού, από όπου αποµακρύνθηκε 
µεγάλος όγκος σκηνών που δεν χρησιµοποι-
ούνται, αλλά και άλλα υλικά που δύναται να 
αποτελέσουν εύφλεκτη ύλη. 

«Αν κάνουµε µαζικές µεταφορές πληθυ-
σµού από τη Λέσβο στην ενδοχώρα, θα είναι 
σαν να στέλνουµε το µήνυµα και στους υπό-
λοιπους µετανάστες στα νησιά να βάλουν επί-
σης φωτιές. Το πρόγραµµα µεταφοράς στην 
ηπειρωτική χώρα θα προχωρήσει σύµφωνα 
µε τον προγραµµατισµό», ανέφερε στέλεχος 
του υπουργείου Μετανάστευσης.  

ΠΑΙ∆ΙΑ κοιμούνται στο 
κοντινό κοιμητήριο, μετά την 
καταστροφική πυρκαγιά στον 
καταυλισμό της Μόριας


