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Μια πρωτοποριακή δράση θα εφαρμοστεί από αρχές Μαΐου στη Λέσβο με την ευθύνη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και του
Δήμου Λέσβου.

Η δράση περιλαμβάνει τη φιλοξενία προσφύγων από τη Συρία σε σπίτια οικογενειών της Λέσβου.
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με ΜΚΟ (το όνομά της θα ανακοινωθεί τις επόμενες
ημέρες) και θα αφορά αποκλειστικά πρόσφυγες από τη Συρία που έχουν έρθει στη Λέσβο και έχουν
υποβάλλει αίτηση ασύλου. Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι η επιδότηση των κατοίκων της
Λέσβου που θα φιλοξενήσουν πρόσφυγες. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά  για κάθε ενήλικο η
επιχορήγηση θα είναι 50 ευρώ / ανά ημέρα φιλοξενίας και για κάθε ανήλικο 35 ευρώ / ανά ημέρα
φιλοξενίας.  Η μέγιστη διάρκεια φιλοξενίας θα είναι έως 2 μήνες.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1.    Να είναι μόνιμοι κάτοικοι Λέσβου

2.    Να έχουν ατομικό  εισόδημα τουλάχιστον 5.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα τουλάχιστον
8.000 ευρώ

3.    Να έχουν «λευκό» ποινικό μητρώο

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν αίτηση  μέσα από ηλεκτρονική πύλη που θα λειτουργεί ειδικά για αυτό το σκοπό. Οι αιτήσεις θα αξιολογούνται και
στη συνέχεια όσοι επιλεγούν θα ειδοποιούνται να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.  Ο αριθμός  προσφύγων που θα μπορεί να
φιλοξενήσει κάθε ενδιαφερόμενος – μόνιμος κάτοικος της Λέσβου - θα εξαρτηθεί από τ.μ. της οικίας του. Η δράση αρχικά θα αφορά τους μόνιμους
κατοικούς στην ευρύτερη περιοχή της Μυτιλήνης και στη συνέχεια θα επεκταθεί σε όλο το νήσι.
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Προτεραιότητα στο πρόγραμμα θα έχουν οι οικογένειες προσφύγων. Ο αρχικός προϋπολογισμός μόνο για τη Λέσβο είναι 5 εκατ. Ευρώ και θα
επωφεληθούν πάνω από 1000 πρόσφυγες από τη Συρία.

Στόχος της όλης δράσης είναι να αντιμετωπιστούν  δύο σοβαρά ζητήματα μετά τη συμφωνία Ε.Ε. – Τουρκίας:

1.    Η καθυστέρηση στην εξέταση των αιτήσεων ασύλου. Από την αρχή εφαρμογής της συμφωνίας τέθηκε θέμα για την παράνομη κράτηση
προσφύγων στα hot spot (περιλαμβάνονται ακόμη και μικρά παιδιά). Με την υλοποίηση της δράση οι πρόσφυγες θα ζουν κάτω από ανθρώπινες
συνθήκες έως ότου εξεταστούν οι αιτήσεις τους.

2.    Η άμβλυνση των προβλημάτων που υπάρχουν από τις προσφυγικές ροές στις περιοχές που είναι πύλες εισόδου προσφύγων. Η δράση ενισχύει
οικονομικά τον τοπικό πληθυσμό και παράλληλα δημιουργεί «κουλτούρα» ενσωμάτωσης των προσφύγων που ίσως τελικά επιλέξουν να μείνουν στην
Ελλάδα με βάση τη συμφωνία Ε.Ε. – Τουρκιάς.

Η πρόβλεψη ότι οι προσφυγικές ροές δεν θα μειωθούν σε ικανοποιητικό βαθμό και υπάρχει κίνδυνος να επαναληφθούν οι εικόνες του καλοκαιριού
είναι ένας ακόμη λόγος που καθιστούν αναγκαία την συγκεκριμένη δράση. Εξάλλου η προσπάθεια να μισθωθούν κενά διαμερίσματα από ΜΚΟ για τη
φιλοξενία των προσφύγων δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα όποτε η «επιδοτούμενη φιλοξενία» εκτιμάται ότι θα δώσει λύση στο πρόβλημα
φιλοξενίας των αιτούντων άσυλο.

Η πρώτη εφαρμογή της δράσης επιλέχτηκε να πραγματοποιηθεί στη Λέσβο:

α) είναι το νησί που δέχθηκε τις μεγαλύτερες προσφυγικές ροές β) οι κάτοικοι του νησιού έχουν δείξει τη μεγαλύτερη αλληλεγγύη και υπάρχει ιδανικό
έδαφος για να τρέξει μια τέτοια δράση.

 

Η υπάρχουσα κατάσταση:

Έστω και με αυξομειώσεις οι αφίξεις προσφύγων στη συνεχίζονται. Στο Κέντρο της Μόριας «φιλοξενούνται» πάνω από 2300 άτομα εκ των οποίων οι
μισοί έχουν πρόθεση να υποβάλλουν αίτηση για άσυλο. Είναι άγνωστο το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί για να εξεταστούν αυτές οι αιτήσεις ενώ
παράλληλα οι αφίξεις θα συνεχίζονται. Ο φόβος για νέες εξεγέρσεις και επεισόδιο στο Κέντρο της Μόριας είναι βάσιμος και πρέπει άμεσα να βρεθούν
λύσεις. Μάλιστα όπως ανέφερθηκε μια ομάδα Πακιστανών προσφύγων έχει ξεκινήσει από χθες Πέμπτη απεργία πείνας ζητώντας τη χορήγηση
ασύλου. Το πρώτο βήμα ασφαλώς για την αντιμετώπιση της κατάστασης και θα είναι η ενίσχυση των δομών εξέτασης ασύλου με την άφιξη
προσωπικού από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασύλου.

Το δημοσίευμα της Handelsblatt:

«Αιχμάλωτοι στο "κέντρο κράτησης" της Λέσβου» ήταν ο γλαφυρός τίτλος που έχει βάλει πριν από μερικές ημέρες ο δημοσιογράφος του οικονομικού
πόρταλ της εφημερίδας Handelsblatt, ο οποίος βρίσκεται στη Λέσβο στηρίζοντας εθελοντικά το έργο μιας ανθρωπιστικής οργάνωσης και
δημοσιοποίησε εν είδει ημερολογίου τις εντυπώσεις του από το hot spot των προσφύγων στη Μόρια.

Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων στην ιστοσελίδα της Handelsblatt, «η συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας εξωθεί τους πρόσφυγες σε νόμιμα κέντρα υποδοχής. Οι
συνθήκες διαβίωσης εκεί επιδεινώνονται, οι αρχές δεν ανταποκρίνονται».

Όπως επισημαίνεται, «η ελληνική κυβέρνηση μετέτρεψε σε συνέχεια της συμφωνίας (σ.σ. με την Τουρκία) πολλούς καταυλισμούς προσφύγων σε
κλειστά στρατόπεδα», ενώ υπενθυμίζονται οι διαμαρτυρίες διεθνών ανθρωπιστικών οργανώσεων που έκαναν το προηγούμενο διάστημα λόγο για
«κέντρα κράτησης προσφύγων» στην Ελλάδα.

Το πρόγραμμα μετά τη Λέσβο θα εφαρμοστεί σταδιακά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας ( και στην νησιωτική και στην ηπειρωτική Ελλάδα).  Με
βάση όσα έγιναν γνωστά την επόμενη εβδομάδα  σε συνέντευξη τύπου στη Μυτιλήνη θα ανακοινωθούν από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ όλες οι
πληροφορίες για τη δράση.

Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τονίζουν ότι αυτή η δράση θα είναι η καλύτερη απάντηση στην γνωστή ακροδεξιά ρήση «να τους πάρετε σπίτι σας».  Ε, ναι
λοιπόν θα τους πάρουμε σπίτι μας και επίσημα!

---------
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Pepi Mastropaulou · Geniko gymnasio shteias
Αν δεν τους εχουν βιασει μανα γυναικα και παιδια και ζησουν μετα τους 2 μηνες θα παρουν και
λεφτουδακια.......χαχχαχχαχαχαχαχχαχαχαααχαχαχχα !!!!!!ρε δεν παμε καθολου καλααααααα!!!!!!!!!!!!
Like · Reply · Apr 3, 2016 5:59am

Θεόδωρος Γεωργιος Καλογήρου · University of Patras
Αν ειμασταν ολοι σαν μερικους απο εσας που γραφετε τους φασιστικους εμετους θα ειχαμε ακομα χουντα,ή μηπως κανω λαθος??
Like · Reply · Apr 1, 2016 4:53pm

Ιωάννη Σ. Τσαγγαρά
ΚΑΛΗ ΠΡΩΤΑΠΡΙΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΥΓΕΙΑ.....ΟΛΑ ΤΑ ΕΧΕΙ,ΜΟΝΟΝ Ο..."ΔΡΑΚΟΣ" ΛΕΙΠΕΙ.
Like · Reply · Apr 1, 2016 10:39am

Ignatios Simos · Mytilene, Lesvos, Greece
Προτεινω και 4η προυποθεση: να ειναι "αλληλεγγυοι" οπαδοι του Συριζα!!!
Like · Reply · Apr 1, 2016 2:47am
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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 κατασκηνωτική περίοδος των Προσκόπων της Λέσβου (/articles/news-categories/koinonia/i-kataskinotiki-

periodos-ton-proskopon-tis-lesvoy)

Άλλο ένα όμορφο αλλιώτικο καλοκαίρι ζουν τα Λυκόπουλα (παιδιά ηλικίας έξη έως 11 ετών), οι Πρόσκοποι
(νέοι έφηβοι ηλικίας 12 έως 15 ετών) και οι Ανιχνευτές (μεγάλη έφηβοι ηλικίας 16 έως 18 ετών) των
Συστημάτων της Περιφερειακής Εφορείας Προσκόπων Λέσβου.

 

Η φετινή κατασκηνωτική...

(/articles/news-categories/koinonia/ethelontiki-

aimodosia-sto-ippeios-2)

15/07/17 - 07:34
Εθελοντική Αιμοδοσία στο Ίππειος (/articles/news-categories/koinonia/ethelontiki-aimodosia-sto-ippeios-2)

Γνωρίζεις, ότι για να σωθεί ένας βαριά τραυματισμένος από τροχαίο ατύχημα χρειάζονται 20,30 ή ακόμη
και 50 αιμοδότες;

Γνωρίζεις ότι για να γίνει καρδιοχειρουργική επέμβαση χρειάζονται 10 έως 12 αιμοδότες;

Επειδή όλοι είμαστε ίσοι στην ανάγκη για αίμα σε καλούμε να λάβεις μέρος στην...

Δ
ΙΑ

Β
Α

ΣΤ
Ε 

ΕΠ
ΙΣ

Η
Σ

Το Θαύμα του 2017

Δες Εδώ

Όχι πια λίπος. Αυτή είναι η καλύτερη λύση
στο αδυνάτισμα που δεν ήξερες μέχρι τώρα!

Slim Shop

Το Θαύμα του 2017

Δες Εδώ

Όχι πια λίπος. Αυτή είναι η καλύτερη λύση
στο αδυνάτισμα που δεν ήξερες μέχρι τώρα!

Slim Shop

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ

Ταυτότητα | Όροι Χρήσης

Copyright © 2010-2017 Lesvosnews.net Σχεδιασμός & Υλοποίηση 

(/articles/news-categories/politismos/me-epityhia-pragmatopoiithike-i-ekdilosi-ypo-fos-toy-selinofotos)

http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/ki-omos-symvainei-kai-ayto-klopes-sti-seismoplikti-vrisa
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/ki-omos-symvainei-kai-ayto-klopes-sti-seismoplikti-vrisa
http://vatera.gr/platanos/?p=17877
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/i-kataskinotiki-periodos-ton-proskopon-tis-lesvoy
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/i-kataskinotiki-periodos-ton-proskopon-tis-lesvoy
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/ethelontiki-aimodosia-sto-ippeios-2
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/ethelontiki-aimodosia-sto-ippeios-2
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C1MyAcMJsWbfSC87HZMnSg8AL79SCykqg7NvKywW_4R4QASD2_PweYK2CgICgDKABjsSSngPIAQmpAmYysQhROrM-qAMByANAqgT4AU_QKMGjqKNJZmdri0-wZoJclfU4obQJAyrHP5m0Iz5nm6IPTyvYQzLGdAG9BGCphmjOTmo5VlCKOS3KoLvbFiHQ7jAKBTH2WIYx8AJgjh88iv-BaN_e3LG40BGJwteJSO-ewW0ksttxqjk2r1k-0MZBd8N4osCf6wz0gi2-wNp-cJVHXG0qTRQckb9tfrCY1Fpw0yxKMMfJyrnP8RkWH7jJx38xfgqkHOwxRyTTCLiZLwNuvGlLPgbLNSocWWX_sw52iLq0kBHyjuQXZK-hFNpxf1OT4EHt8pc8Zo6r6dd_rIEpmZz2lOSPLCcbgETXEDWMW_VnVYslkAYBoAYugAfau-1hiAcBkAcCqAemvhvYBwDSCAQIABACsQl_7qrbgNjMh9gTDA&num=1&cid=CAMSeQClSFh3lCuHaILu56RRbdrStWMvgdgk5QAbgIriVUi62N--yy9CEzMfxZ8N8I9aD5uFLpGARXXE80Qpnzou5h9y85YpDbIfrr46ssjbt-R6PGXqN1Dl0CX24rtRHZsf0ZLTUI4ib-IFhE9CuOtYrcN8Mjb3hvZb43s&sig=AOD64_26lM-T-cBuk5fLo9dq6heTYI5i1w&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=https%3A%2F%2Fonlineslimshop.eu%2Fmultislim%2F%3Fcreative%3D200557169891%26device%3Dc%26source%3Dd%26keyword%3D%26placement%3Dwww.lesvosnews.net
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CMUp0cMJsWdKoDpeIZMfJvbgP79SCykqg7NvKywW_4R4QASD2_PweYK2CgICgDKABjsSSngPIAQmpAiFVotUWNrM-qAMByANAqgT4AU_Qs_jDbsfVl97-nfakSbno7vwNmKaT-D_L4oNtbM0qwW1HHCMvHIVA1tM718RsVbJJY79aMqCljMQTD2XMbVDb2Cn4vpOyV2G4thR9kNciIDBM2Mtf_X0N3Uh9Z6NPBOnenyziz24HW6vFuMlUbpCT7G5aBYxhT05RgJA_qiLpR0zuPBEYJTVvXQPx3t93pncxuA9ds2aR0OnYh_KgFdj4YAt4la0Np6CCSfu21cXua965-SMHvwZD7sy2JHYjvFwUGIb4MecyVlW_cqwSbM5yZWFU-aYdeGSzr2EvqfWe971_6XIIjXTy265NQy1p1RkKCx_6cfIlkAYBoAYugAfau-1hiAcBkAcCqAemvhvYBwDSCAQIABACsQl_7qrbgNjMh9gTDA&num=1&cid=CAMSeQClSFh3886k6NiAo41Koii8cH_-Q6FovbzDTrPdMJuf93zpFdxCD9gCFc-F6ep8Zoa91hh38QnNveQMycNAgxDOlmsrNvA_UVBFzUTrqrQRI9wtuEle7aFZwUM0TI3jcxu2KHPnEAUNgfTn5_j0Ccpuu0QaL78lUM0&sig=AOD64_2Zwdq569OybNa0XI_LM9Rg0Pba7Q&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=https%3A%2F%2Fonlineslimshop.eu%2Fmultislim%2F%3Fcreative%3D200557169891%26device%3Dc%26source%3Dd%26keyword%3D%26placement%3Dwww.lesvosnews.net
http://www.lesvosnews.net/portal_identity
http://www.lesvosnews.net/terms_of_use
http://www.lesvosnews.net/
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politismos/me-epityhia-pragmatopoiithike-i-ekdilosi-ypo-fos-toy-selinofotos

