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Παρασκευή, 13/01/2017 | Κοινωνία

Συνολικά 61 μετανάστες και πρόσφυγες, όλοι άνδρες από τον καταυλισμό της Μόριας, δέχθηκαν μέχρι σήμερα το μεσημέρι να επιβιβασθούν στο
αρματαγωγό πλοίο «Λέσβος» του Πολεμικού Ναυτικού, και να παραμείνουν εκεί όσο θα διαρκέσει η κακοκαιρία αλλά και οι εργασίες ανασύνταξης του
καταυλισμού.

 
Στη Μόρια, όπως είναι γνωστό, πραγματοποιούνται οι καταγραφές των εισερχομένων αλλά και οι διαδικασίες ασύλου. Το τελευταίο φαίνεται πως
προκαλεί στους χιλιάδες μετανάστες και πρόσφυγες που ζουν στον καταυλισμό μια «σχέση εξάρτησης» μια και θεωρούν πως, ανεξάρτητα από τις
συνθήκες που επικρατούν εκεί, πρέπει να βρίσκονται εκεί συνωστιζόμενοι μάλιστα έξω από την περίφραξη της υπηρεσίας ασύλου ώστε να μη χάσουν
την ευκαιρία όταν αυτή υπάρξει. Σε αυτό συντείνει και η λειτουργία, όπως αποδεικνύεται, μέσα στον καταυλισμό μιας άτυπης ιεραρχίας με «ηγέτες
εθνικών κοινοτήτων» τους λεγόμενους «community leaders». Πρόκειται για πρόσφυγες και μετανάστες διορισμένους για άγνωστους λόγους από
Οργανισμούς και ΜΚΟ που έχουν εμπλακεί στη διαχείριση του καταυλισμού και οι οποίοι έχουν δημιουργήσει δικές τους εσωτερικές δομές εξουσίας.
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Όπως υποστηρίζουν στελέχη του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, αυτοί έφτασαν
εκμεταλλευόμενοι αυτήν την «παραεξουσία» να ελέγχουν ακόμα και το ποιοι θα φτάσουν στην
υπηρεσία ασύλου. Όπως καταγγέλλεται από τις ίδιες πηγές, τις τελευταίες μέρες διακινούν και
φήμες προκειμένου να κρατήσουν στη Μόρια κόσμο από εθνικές ομάδες στις οποίες ανήκουν ενώ
στην ουσία αποτρέπουν τη μετακίνηση προσφύγων και μεταναστών είτε σε ξενοδοχειακές μονάδες
που έχουν ενοικιασθεί είτε τα τελευταία 24ωρα προς το αρματαγωγό «Λέσβος».
 
Στο εν λόγω πλοίο, ας σημειωθεί ότι, από Οργανισμούς και ΜΚΟ που έχουν κληθεί να συνδράμουν,
έχουν διαπιστωθεί μεγάλες καθυστερήσεις στη δημιουργία υποδομών όπως οι ντουζιέρες. Σύμφωνα
με πληροφορίες αυτός ήταν και ο λόγος που κάποιοι που ήρθαν στη Μυτιλήνη για να μείνουν στο
πλοίο επέστρεψαν στη Μόρια, αφού για να πλυθούν έπρεπε να επιστρέφουν στη Μόρια και να
ξανακατεβαίνουν μετά στο πλοίο!
 
Στο μεταξύ μεγάλες καθυστερήσεις υπάρχουν από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους
πρόσφυγες όσον αφορά τη μετακίνηση οικογενειών σε ξενοδοχειακές μονάδες και επιχειρήσεις

ενοικιαζομένων δωματίων που έχουν ενοικιασθεί. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή διαθέσιμα περισσότερα από 400 κρεβάτια
αλλά έχουν μετακινηθεί λίγοι περισσότεροι από 200 συνολικά άτομα. Από αυτά χθες μόλις 15! Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες που καλούνται να
μεταφερθούν σε ξενοδοχεία και επιχειρήσεις ενοικιαζομένων δωματίων δείχνουν απροθυμία όταν διαπιστώνουν ότι αυτά βρίσκονται λίγα χιλιόμετρα
μακριά από τη Μόρια. Όπως λένε, δεν θέλουν να βρίσκονται μακριά από τον καταυλισμό φοβούμενοι και αυτοί πως έτσι θα καθυστερήσουν οι
διαδικασίες παροχής ασύλου. Μάλιστα χθες επέστρεψαν στη Μόρια από ενοικιαζόμενα δωμάτια που απείχαν περί τα 10 χιλιόμετρα από τον
καταυλισμό, 25 άτομα.
 
Στρατής Μπαλάσκας / ΑΠΕ - ΜΠΕ
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(/articles/news-categories/koinonia/diakopi-

ydrodotisis-se-4-periohes)

17/07/17 - 17:18
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.

...

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

aimodosia-sta-loytra)

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

 
...

(/articles/news-categories/koinonia/ki-omos-

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

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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