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 Μεταφέρονται στον Καρά Τεπέ!

Με πρωτοβουλία Γαληνού, ευάλωτες οικογένειες προσφύγων αιτούντων άσυλο για την αποσυμφόρηση
της Μόριας

 (/article/author/143-theodora) theodora (/article/author/143-theodora)
 - 08|04|2016 14:18

Από χτες πάνω από 200 πρόσφυγες, οικογένειες που έχουν καταγραφεί και έχουν εκφράσει τη βούλησή τους για άσυλο,
έχουν μεταφερθεί στον καταυλισμό του Δήμου στον Καρά Τεπέ! Την πρωτοβουλία για την αποσυμφόρηση του Κέντρου
Κράτησης της Μόριας πήρε ο δήμαρχος Λέσβου Σπύρος Γαληνός και είναι σημαντική, γιατί -σύμφωνα με την αστυνομία-
χτες βρίσκονταν 3.103 άτομα μέσα στο κέντρο.

Από χτες πάνω από 200 πρόσφυγες, οικογένειες που έχουν καταγραφεί και έχουν εκφράσει τη βούλησή τους για άσυλο,
έχουν μεταφερθεί στον καταυλισμό του Δήμου στον Καρά Τεπέ! Την πρωτοβουλία για την αποσυμφόρηση του Κέντρου
Κράτησης της Μόριας πήρε ο δήμαρχος Λέσβου Σπύρος Γαληνός και είναι σημαντική, γιατί -σύμφωνα με την αστυνομία-
χτες βρίσκονταν 3.103 άτομα μέσα στο κέντρο.

Απ’ αυτά έως τώρα τα 3.090 έχουν κάνει αίτημα ασύλου. Μειωμένες επίσης είναι οι αφίξεις προσφύγων, καθώς προχτές
δεν σημειώθηκε καμία, ενώ χτες, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού, σημειώθηκαν 79 αφίξεις προσφύγων σε Λέσβο
αλλά και Χίο.

Το «Ε» επικοινώνησε με την υπεύθυνη της επιτροπής ασύλου στη Λέσβο, που ήρθε στο νησί τις προηγούμενες μέρες για να
οργανώσει την υπηρεσία Ασύλου στο Κέντρο, Διονυσία Παπαηλιού, η οποία ανέφερε ότι οι 30 εκ Βρυξελλών
εμπειρογνώμονες έχουν ήδη φτάσει. Θα συνδράμουν μόνο σε ένα μέρος της διαδικασίας, ενώ μέλη του ευρωπαϊκού φορέα
υποστήριξης Ασύλου θα συνδράμουν ως προς την εκπαίδευση και την τεχνογνωσία.

Σε ό,τι αφορά τις συνθήκες του Κέντρου, η κ. Παπαηλιού ανέφερε ότι «οι συνθήκες σε ένα κέντρο όπου οι άνθρωποι
βρίσκονται υπό περιορισμό είναι γνωστές. Ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με το φαγητό, τη ζέστη και την ιατρική φροντίδα. Η
κατάσταση δυσκολεύει επί μακρόν». 

Υπάρχει βελτίωση 
Τα προβλήματα που προκύπτουν από το γεγονός ότι στο Κέντρο διαμένουν πολύ περισσότερα άτομα από τη
χωρητικότητά του επεσήμανε εκ νέου ο εκπρόσωπος Τύπου της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες Μπορίς
Τσεσίρκοφ, ο οποίος σημείωσε στο «Ε» ότι υπάρχει κάποια βελτίωση.

Αξίζει να αναφερθεί ότι «μέχρι πρότινος δίνονταν 2.400 μερίδες φαγητού, οι οποίες τις τελευταίες μέρες ανήλθαν στις
2.760», ενώ υπάρχει και μία Μη Κυβερνητική Οργάνωση που επίσης διανέμει κάποιες μερίδες φαγητού. Σε σχέση με την
παροχή ιατρικής φροντίδας, ο κ. Τσεσίρκοφ τόνισε ότι «υπάρχουν πέντε στρατιωτικοί γιατροί και οι “Γιατροί του
Κόσμου”».

Παρ’ όλα αυτά δεν υπάρχει μέχρι στιγμής εικόνα σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εξέταση των χιλιάδων αιτημάτων ασύλου. Η
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Παρ’ όλα αυτά δεν υπάρχει μέχρι στιγμής εικόνα σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εξέταση των χιλιάδων αιτημάτων ασύλου. Η
κ. Παπαηλιού όμως ανέφερε ότι υπάρχουν πολλές υποθέσεις οικογενειακής επανένωσης. Από την πλευρά του, ο
εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής Κυριάκος Μαντούβαλος τόνισε στην εφημερίδα μας: «Τα
αιτήματα εξετάζονται ήδη, έχουμε ανθρώπους που βρίσκονται σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας. Η κατάσταση είναι
διαχειρίσιμη».
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