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Το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό και ξεπερνά τις δυνατότητες της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, καθώς μόνο χθες έφθασαν στη Λέσβο 1.700
επιπλέον παράτυποι αλλοδαποί, κάτι που καθιστά σαφές ότι πρόκειται για πρόβλημα ολόκληρης της Ευρώπης και γιατί όχι του ΟΗΕ, δήλωσε ο
αναπληρωτής Γ. Γρ. αρμόδιος για θέματα Μετανάστευσης, Τζανέτος Φιλιππάκος.

 

Παράλληλα, ανέφερε ότι εκτονώθηκε η ένταση που δημιουργήθηκε χθες και σήμερα το πρωί στη
Μυτιλήνη και συγκεκριμένα στον πρόχειρο καταυλισμό μεταναστών και προσφύγων στο Καρά Τεπέ,
ενώ πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με τη σίτιση των αλλοδαπών και τη λειτουργία του
Κέντρου Πρώτης Υποδοχής (ΚΕΠΥ) στη Μόρια.

Ωστόσο, ο κ. Φιλιππάκος τονίζει ότι το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό στην περιοχή και ξεπερνά τις
δυνατότητες της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, καθώς μόνο χθες έφθασαν στη Λέσβο 1.700
επιπλέον παράτυποι αλλοδαποί, κάτι που καθιστά σαφές «ότι πρόκειται για πρόβλημα ολόκληρης
της Ευρώπης και γιατί όχι του ΟΗΕ».

Από πλευράς υπουργείου, σημειώνει ο κ. Φιλιππάκος, γίνονται προσπάθειες και στη Μυτιλήνη για
ταχύτατη ταυτοποίηση. Γι αυτό και έχουν αποσταλεί στο νησί τέσσερα επιπλέον συνεργεία – κινητές
μονάδες, προκειμένου να επισπευσθεί η διαδικασία ταυτοποίησης και αποχώρησης των
προσφύγων από το νησί. Χθες το βράδυ 500 περίπου Αφγανοί από τον καταυλισμό του Καρά Τεπέ

απαίτησαν την άμεση μεταφορά τους στο ΚΕΠΥ της Μόριας, ώστε να επισπευσθεί η διαδικασία της αναχώρησής τους για την Αθήνα. Οι 500 Αφγανοί
διαμαρτύρονταν διότι, όπως υποστήριζαν, οι Σύροι πρόσφυγες φεύγουν εντός δυο ημερών από το νησί, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει με τις άλλες
εθνικότητες.

Μάλιστα, για μια περίπου ώρα έκλεισαν τον κεντρικό δρόμο που οδηγεί από την πόλη της Μυτιλήνης στην ανατολική και βόρεια πλευρά του νησιού.
Συνολικά, στον καταυλισμό του Καρά Τεπέ που διαθέτει στοιχειώδεις υποδομές για 300 περίπου άτομα, αυτή τη στιγμή εκτιμάται ότι διαμένουν
προσωρινά περισσότερα από 3.500 άτομα.
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Έκτακτη χρηματοδότηση για σίτιση μεταναστών/  Έκτακτη χρηματοδότηση στα κέντρα κράτησης των μεταναστών κυρίως σε Μυτιλήνη και Κω για
τη σίτισή τους αποφασίστηκε σήμερα. Κατόπιν επαφής του Δ. Μάρδα με τον γγ του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη θα προεισπραχθούν 6
εκατομμύρια ευρώ που θα πιστωθούν και πάλι το Νοέμβριο. Στις 30 Ιουνίου έληξε η σύμβαση που είχαν τα κέντρα αυτά με τις εταιρείες catering ενώ
για πιο άμεσα έχουν έρθει σε επαφή με την ΤτΕ για να εισπραχθούν 40.000 ευρώ για την σίτισή τους. Λόγω επίσης καθυστέρησης με την ταυτοποίησή
τους, έχουν φύγει από την Αθήνα τρία συνεργεία για να υποβοηθηθεί η διαδικασία ώστε από εκεί και πέρα να μην κρατούνται όλοι και να μπορούν να
αποχωρούν από το νησί.

 

Τέλος στην ποινικοποίηση της αλληλεγγύης προς τους πρόσφυγες βάζει τροπολογία που κατέθεσε η αναπληρώτρια υπουργός Μεταναστευτικής
Πολιτικής Τασία Χριστοδουλοπούλου στο νομοσχέδιο για την ιθαγένεια, που ψηφίζεται την Τετάρτη στην ολομέλεια της Βουλής. Η τροπολογία καταργεί
τις κυρώσεις για τη μεταφορά μεταναστών με δημόσια ή ιδιωτικά μέσα, σε τρεις περιπτώσεις: διάσωσης στη θάλασσα, μεταφοράς ανθρώπων που
χρειάζονται διεθνή προστασία και προώθησης στο εσωτερικό, προκειμένου να ακολουθηθούν οι νόμιμες διαδικασίες μετά την παράνομη είσοδο στη
χώρα. Οι κυρώσεις υποτίθεται ότι είχαν σκοπό να χτυπήσουν τους διακινητές, στην πράξη όμως λειτούργησαν τιμωρητικά για τους πρόσφυγες, που
αναγκάζονταν να περπατούν δεκάδες χιλιόμετρα, και εκδικητικά για αλληλέγγυους πολίτες, που βρέθηκαν αντιμέτωποι με διώξεις επειδή θέλησαν
ν'ανακουφίσουν ανθρώπους ταλαιπωρημένους.
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Διακοπή υδροδότησης σε 4 περιοχές (/articles/news-categories/koinonia/diakopi-ydrodotisis-se-4-periohes)

Η ∆ΕΥΑΛ σας ενηµερώνει ότι τη Δευτέρα 17/07/2017 από ώρα 22:00 μµ έως την Τρίτη 18/07/2017  ώρα
07:00 πµ θα γίνει διακοπή υδροδότησης στις περιοχές των Αλυφαντών, Αγίου Νεκταρίου, Λακέρδας και
στο Γαϊδαρανήφορο λόγω ελέγχου του δικτύου.
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17/07/17 - 16:58
Εθελοντική Αιμοδοσία στα Λουτρά (/articles/news-categories/koinonia/ethelontiki-aimodosia-sta-loytra)

• ΔΩΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΠΑΡΟΝ ΣΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017, 5.00 – 10.00 ΜΜ. ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΩΝ

 
...
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16/07/17 - 21:31
Κι όμως συμβαίνει και αυτό: κλοπές στη σεισμόπληκτη Βρίσα (/articles/news-categories/koinonia/ki-omos-

symvainei-kai-ayto-klopes-sti-seismoplikti-vrisa)

Τα πρώτα κρούσματα κλοπών άρχισαν να εμφανίζονται στη Βρίσα και όλα δείχνουν ότι η αστυνόμευση
ατόνησε.

Στο ιστολόγιο  "Κάτω από τον Πλάτανο" (http://vatera.gr/platanos/?p=17877) διαβάζουμε: 
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Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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