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Ζητούν να φύγουν από τη Λέσβο
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Διαμαρτυρία ξεκίνησαν χτες το πρωί περίπου 250 Πακιστανοί πρόσφυγες και μετανάστες, που κάθονταν στο πεζοδρόμιο
λίγο έξω από την Παναγιούδα, κρατώντας χαρτόκουτες που έγραφαν «freedom». Μιλήσαμε με τον Ohmar, ο οποίος μάς
είπε ότι βρίσκονται στη Μόρια από δύο έως τέσσερις μήνες. «Έχουμε πάρει το σημείωμα που μας δίνει την ευκαιρία να
βγαίνουμε εκτός του Κέντρου Κράτησης και η κατάσταση έχει βελτιωθεί λίγο. Όμως δεν πάει άλλο.

Διαμαρτυρία ξεκίνησαν χτες το πρωί περίπου 250 Πακιστανοί πρόσφυγες και μετανάστες, που κάθονταν στο πεζοδρόμιο
λίγο έξω από την Παναγιούδα, κρατώντας χαρτόκουτες που έγραφαν «freedom». Μιλήσαμε με τον Ohmar, ο οποίος μάς
είπε ότι βρίσκονται στη Μόρια από δύο έως τέσσερις μήνες. «Έχουμε πάρει το σημείωμα που μας δίνει την ευκαιρία να
βγαίνουμε εκτός του Κέντρου Κράτησης και η κατάσταση έχει βελτιωθεί λίγο. Όμως δεν πάει άλλο.

Περιμένουμε μήνες να εξεταστούν τα αιτήματά μας για άσυλο και απάντηση δεν έχουμε πάρει. Θέλουμε να φύγουμε!»

Μηδενικές είναι οι αφίξεις από το περασμένο Σάββατο. Σύμφωνα με το ΑΠΕ, στους 35 αποβιβασθέντες στη Λέσβο την
περασμένη Παρασκευή, περιλαμβάνεται και ένας Αφγανός, ο οποίος πριν λίγες ημέρες είχε επανεισαχθεί στην Τουρκία
από τη Χίο μέσω του λιμανιού στο Δικελί, στο πλαίσιο της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας.

Εγκλωβισμένοι στα νησιά του βορείου Αιγαίου, σε εφαρμογή της συμφωνίας Ε.Ε. - Τουρκίας, καταγεγραμμένοι στο Κέντρο
Κράτησης της Μόριας στη Λέσβο, είναι 3.253 άτομα. Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας
του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, ο μέσος όρος των αφίξεων για το Μάιο ημερησίως, έχει φτάσει στους 16 πρόσφυγες.

Μάλιστα την τελευταία εβδομάδα σημειώθηκαν 37 αφίξεις, ενώ 330 συνολικά άτομα έχουν καταφτάσει στις ακτές του
Λέσβου από την αρχή του μήνα, σε σύνολο 90.268, που έχουν έρθει από τις αρχές του 2016.
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Έκτακτη χρηματοδότηση 56 εκατ. ευρώ 

Έκτακτη χρηματοδότηση στην Ελλάδα, ύψους 56 εκατ. ευρώ, για την αντιμετώπιση του προσφυγικού, ενέκρινε η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ειδικότερα, το ποσό αυτό θα αξιοποιηθεί για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής των μεταναστών
στην Ελλάδα, για την ενίσχυση των διαδικασιών καταγραφής και επεξεργασίας των αιτημάτων ασύλου.

Εξ αυτών τα 30 εκατ. θα διατεθούν στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, για την υποστήριξη του
Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης για την Ελλάδα και την ενίσχυση της ικανότητας της ελληνικής Υπηρεσίας
Ασύλου και της νέας Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

Επιπλέον, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) θα λάβει 13 εκατ. για την παροχή βοήθειας στους πλέον
ευάλωτους μετανάστες που βρίσκονται στην Ελλάδα, ενώ ακόμη 13 εκατ. θα διατεθούν στο ελληνικό Υπουργείο
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την ενίσχυση της ελληνικής Υπηρεσίας Ασύλου.

Όπως σημειώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τις αρχές του 2015, η Ελλάδα έχει λάβει 237 εκατ. ως επείγουσα
βοήθεια για την υποστήριξη των ελληνικών αρχών, καθώς και των διεθνών οργανισμών και των ΜΚΟ που
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στο μεταναστευτικό.
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