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 Στο Μανταμάδο 70 ανήλικοι πρόσφυγες

550 εκτός Μόριας με αναστολή, μικρή αύξηση στους νεοεισερχόμενους του Κέντρου και 452
«ελεύθεροι»
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Σε ξενώνα της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «Praxis» μεταφέρθηκαν 70 ανήλικοι πρόσφυγες, που μέχρι πρότινος
κρατούνταν στο Κέντρο της Μόριας.

Σε ξενώνα της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «Praxis» μεταφέρθηκαν 70 ανήλικοι πρόσφυγες, που μέχρι πρότινος
κρατούνταν στο Κέντρο της Μόριας.

Μπορεί οι κρίσεις των αιτημάτων ασύλου να προχωρούν αργά, με αποτέλεσμα το Κέντρο της Μόριας να ασφυκτιά από
κόσμο, όμως υπήρξαν κάποιες κινήσεις αποσυμφόρησης του κόσμου τις τελευταίες ημέρες.

Εκτός από τους ανήλικους πρόσφυγες που μεταφέρθηκαν στο Μανταμάδο, ακόμη 452 πρόσφυγες και μετανάστες που
ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, έχουν αφεθεί ελεύθεροι. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εν λόγω πρόσφυγες και
μετανάστες νοικιάζουν δωμάτια σε ξενοδοχείο ή αλλού, στη Λέσβο, έως ότου λάβουν οριστική απάντηση από την
Επιτροπή Ασύλου σχετικά με τα αιτήματά τους.

Την περασμένη Πέμπτη κατεγράφησαν 87 νέοι πρόσφυγες και μετανάστες σε σύνολο 4.120 ατόμων, όμως χτες, η
Αστυνομία έδωσε μικρότερο αριθμό, 3.666 ατόμων. Από αυτούς οι 1.000 που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, μένουν στον
Καρά Τεπέ.

Επιπλέον στους 511 που μπορούν και βγαίνουν με απόφαση αναστολής εκτέλεσης της απέλασής τους, έως ότου κριθεί το
αίτημά τους για άσυλο, προστέθηκαν ακόμα 39 πρόσφυγες και μετανάστες.

Πρόκειται για εκείνους που υπάγονται στο καθεστώς «ελεύθεροι με αναστολή» λόγω παρέλευσης της 25ήμερης κράτησης
στη Μόρια. Επίσης έχουν καταγραφεί 3.652 βουλήσεις για αίτηση ασύλου.
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4.000 σιτίζονται καθημερινά σε Μόρια και Καρά Τεπέ

 

Τις προσπάθειες σπίλωσης της δουλειάς που καταβάλει καθημερινά η τοπική εταιρεία «Ελαΐτης» αναφορικά με τη σίτιση
προσφύγων και μεταναστών στη Μόρια και τον Καρά Τεπέ από πλευράς κάποιων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων,
κατήγγειλε στο «Ε» ο εκπρόσωπος της εταιρείας, Μανόλης Τζανέτος.

H εταιρεία έχει αναλάβει τη σίτιση των προσφύγων εδώ και ένα χρόνο, και ειδικά από τότε που ανέλαβε το Υπουργείο
Εθνικής Άμυνας το διαγωνισμό σε μηνιαία βάση. Κι αυτό παρά το ντόρο που προκλήθηκε περί φωτογραφικών
διαγωνισμών που απέκλειαν τοπικούς επιχειρηματίες. Εν τέλει μετά τη λαθεμένη αίτηση από πλευράς εταιρείας, που
φερόταν να πρόσκειται στον υπουργό Πάνο Καμμένο, η «Ελαΐτης» κέρδισε ξανά στο διαγωνισμό, ενώ χτες «χτύπησε» και
την έξτρα τροφοδοσία για 1.000 επιπλέον άτομα στη Μόρια, που «έτρεξε» ο Στρατός.

Η εταιρεία έχει αναλάβει και τα τρία γεύματα ημερησίως σε Μόρια και Καρά Τεπέ, προσφέροντας 3.000 και 1.100 μερίδες
αντίστοιχα σε κάθε γεύμα, ενώ υποχρεούται να σερβίρει 28 διαφορετικά γεύματα ανά δύο εβδομάδες, τα οποία
παραλαμβάνει και επιβλέπει επιτροπή από τον Στρατό.

Πάντως για τα γεύματα που προσφέρει στον Καρά Τεπέ, δεν χρηματοδοτείται από το Υπουργείο, αλλά από τη ΜΚΟ
«Oxfam». Επίσης, η ΜΚΟ «Remar» σερβίρει κάποιες μερίδες φαγητού στον Καρά Τεπέ.

 

Έκκληση 18 ευρωβουλευτών 

Δεκαοχτώ Έλληνες και Κύπριοι ευρωβουλευτές συνυπέγραψαν κοινή επιστολή για το προσφυγικό ζήτημα, την οποία
απευθύνουν προς όλους τους συναδέλφους τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Στην επιστολή γίνεται λόγος για την ανάγκη συναντίληψης των ευρωβουλευτών και συμβολής τους στην ασφαλέστερη
και ταχύτερη επίλυση του προβλήματος. Η επιστολή αυτή αποτελεί συνέχεια της πρόσφατης συνάντησης Ελλήνων και
Κυπρίων ευρωβουλευτών, μετά από πρόσκληση του ευρωβουλευτή Γ. Γραμματικάκη, με στόχο την αναζήτηση κοινών
δράσεων για το προσφυγικό.

«Η Ελλάδα», αναφέρεται στην επιστολή, «έχει αναλάβει ένα δυσανάλογο βάρος του προσφυγικού κύματος ως πύλη
εισόδου στην Ευρώπη», ενώ τονίζεται ότι «το προσφυγικό δεν αποτελεί πρόκληση μόνο για την Ελλάδα ή την ηγεσία της
Ευρώπης, αλλά για ολόκληρο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα».

Για τούτο οι ευρωβουλευτές καλούνται να εντείνουν τις πιέσεις τους για την τήρηση των σοβαρών δεσμεύσεων που
έχουν αναλάβει τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη - μέλη της, όσο και η Τουρκία.

Στην επιστολή γίνεται ιδιαίτερη μνεία στην αλληλεγγύη των απλών Ελλήνων, οι οποίοι, παρά τις σκληρές οικονομικές
συνθήκες που βιώνουν, εξαντλούν κάθε δυνατότητα φροντίδας και περίθαλψης των προσφύγων. Την πραγματικότητα
αυτή καλούνται να γνωρίσουν από κοντά οι ευρωβουλευτές και να μεταφέρουν την προσωπική τους εμπειρία στους
πολίτες της δικής τους πατρίδας.

Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται και η σύγκλιση μιας έκτακτης συνεδρίασης της Διάσκεψης των Προέδρων του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ένα από τα ελληνικά νησιά που έχουν πιεσθεί περισσότερο από τις προσφυγικές ροές.
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