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Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α  ( / K O I N O N I A )  
 Ξεσπιτώνονται από τα ΣΟΜΥ της Μόριας στρατιωτικοί!

Θα παραχωρηθούν οι κατοικίες των στρατιωτικών σε ΜΚΟ;

 (/article/author/143-theodora) theodora (/article/author/143-theodora)
 - 22|01|2016 14:10

Τις κατοικίες τους στο πρώην στρατόπεδο της Μόριας... αφήνουν οι στρατιωτικοί που μένουν μόνοι τους ή με την
οικογένειά τους, λόγω του συνωστισμού που έχει προκύψει εδώ και μήνες από πρόσφυγες- ελλείψει φυσικά και δομών στο
Κέντρο Ταυτοποίησης που γειτνιάζει και έχει καταστήσει αδύνατη τη... συγκατοίκησή τους!

Τις κατοικίες τους στο πρώην στρατόπεδο της Μόριας... αφήνουν οι στρατιωτικοί που μένουν μόνοι τους ή με την
οικογένειά τους, λόγω του συνωστισμού που έχει προκύψει εδώ και μήνες από πρόσφυγες- ελλείψει φυσικά και δομών στο
Κέντρο Ταυτοποίησης που γειτνιάζει και έχει καταστήσει αδύνατη τη... συγκατοίκησή τους!

Συγκεκριμένα, στο 296 ΤΕ στη Μόρια, με έξοδα του ΓΕΣ και προσωπική εργασία των στρατιωτικών που υπηρετούσαν και
υπηρετούν στην μονάδα, έχουν κατασκευαστεί οικίες στις οποίες κατοικούσαν στελέχη του στρατού με τις οικογένειές
τους. Στα 10 διαμορφωμένα σε κατοικίες μικρά κτήρια στεγάζονταν στρατιωτικοί, άλλοι μόνοι, άλλοι με τη σύζυγο και τα
παιδιά τους.

Ο χώρος, με τις κατοικίες των ΣΟΜΥ, είναι ουσιαστικά πάνω από το Κέντρο Καταγραφής στη Μόρια και από το καλοκαίρι
και μετά, επειδή στη Μόρια δε χωρά ο τεράστιος αριθμός προσφύγων που καταφτάνει μηνιαίως και καθημερινά, δίπλα
στις κατοικίες αυτές άρχισαν να στοιβάζονται μετανάστες και πρόσφυγες. Η κατάσταση έγινε αφόρητη, όπως φαίνεται για
τις οικογένειες των στρατιωτικών που ζούσαν εκεί και το θέμα πήρε επείγοντα χαρακτήρα.

Ο στρατιωτικός διοικητής, σύμφωνα με διαρροές που υπήρξαν, κάλεσε τους ενοίκους των κατοικιών αυτών πριν μερικές
μέρες να τις... αδειάσουν και να φύγουν, επικαλούμενος άνωθεν εντολές και μάλιστα το γρηγορότερο δυνατόν.

Η λύση που προέκρινε το ΓΕΣ, προφανώς γιατί γνώριζε την αναστάτωση που προκαλούσε το εσπευσμένο του πράγματος,
ήταν να αποσπαστούν κάποια από τα στελέχη σε άλλες τοποθεσίες του νησιού και για άλλους να πληρώσει τα ενοίκια
κάποιων μηνών ώστε να φύγουν από τη Μόρια. Σύμφωνα με πληροφορίες στελεχών του Στρατού, δεν αποκλείεται οι
κατοικίες αυτές να παραχωρηθούν σε ΜΚΟ ή να χρησιμοποιηθούν για τη στέγαση προσφύγων ή υπηρεσιών προς τους
πρόσφυγες.
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jim — Άσχημη προσέγγιση και φιλοσοφία. Δεν γίνονται όλα για να δουν τα
παιδιά τη φάτσα τους στα ΜΜΕ. Οι εξετάσεις είναι για την …
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Βογιατζής Βασίλης — επειδή δυστυχώς κάποια πράγματα φαίνονται μεγάλα
αλλά δεν είναι, θα επισημάνω τούτο..7236 αφίξεις με μια …
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1 comment • ένας μήνας πριν•

Anthony — δεν θα πρεπει ομως να ληφθει υποψην και το γεγονος οτι το
εχουν παρακανει με τα τραπεζακια στα λαδαδικα;ειναι δυνατον …

Γιατί δεν άντεξε η Βρίσα στον σεισμό; - EmprosNet.gr
1 comment • 14 μέρες πριν•

Δημήτριος Χαλαυτής — Το έδαφος στο δυτικό τμήμα του οικισμού που
καταστράφηκε είναι πιο χαμηλά από το ανατολικό και άρα με …
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