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Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η  ( / P O L I T I K I )  
 Ταξίδι «αστραπή» Καμμένου στη Μυτιλήνη

Επιθεωρώντας το hot spot της Μόριας και προαναγγέλλοντας και επίσημα την εμπλοκή των Ενόπλων
Δυνάμεων στη λειτουργία του

 (/article/author/143-theodora) theodora (/article/author/143-theodora)
 - 05|02|2016 13:53

Στο πλαίσιο των πυρετωδών προετοιμασιών της κυβέρνησης προκειμένου να ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες και να
καταστούν απόλυτα λειτουργικά τα περίφημα hot spots στα νησιά μέχρι τις 15 του Φλεβάρη, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας
Πάνος Καμμένος, μετά τη δυσάρεστη υποδοχή που του επεφύλαξαν οι κάτοικοι της Κω, επισκέφτηκε την Τετάρτη το βράδυ
και τη Μυτιλήνη και συγκεκριμένα το Κέντρο της Μόριας.

Στο πλαίσιο των πυρετωδών προετοιμασιών της κυβέρνησης προκειμένου να ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες και να
καταστούν απόλυτα λειτουργικά τα περίφημα hot spots στα νησιά μέχρι τις 15 του Φλεβάρη, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας
Πάνος Καμμένος, μετά τη δυσάρεστη υποδοχή που του επεφύλαξαν οι κάτοικοι της Κω, επισκέφτηκε την Τετάρτη το βράδυ
και τη Μυτιλήνη και συγκεκριμένα το Κέντρο της Μόριας.

Η «είδηση» που αφορά τη Λέσβο είναι η δημιουργία δύο ακόμα σημείων καταγραφής εντός του Κέντρου της Μόριας. Έτσι,
ο υπουργός, επιθεωρώντας τη λειτουργία του hot spot της Λέσβου, επισημοποίησε την εμπλοκή πλέον και των Ενόπλων
Δυνάμεων στην κατεύθυνση της καλύτερης δυνατής διαχείρισης του προσφυγικού.

Και αυτό γιατί, όπως προανήγγειλε, οι Ένοπλες Δυνάμεις θα διαθέσουν γεννήτριες και θα δημιουργήσουν σύστημα
αφαλάτωσης για το φωτισμό και την υδροδότηση των hot spots και κατά περίπτωση θα συμβάλλουν στη δημιουργία
υποδομών υγιεινής.

Ο υπουργός, πριν επισκεφτεί τη Λέσβο στο προχθεσινό ταξίδι «αστραπή», είχε αναφέρει ότι θα υπάρχει συνεργασία και με
πιστοποιημένες ΜΚΟ για το περιεχόμενο των δράσεών τους καθώς και με τους δήμους και τις περιφέρειες στα θέματα
υγειονομικού χαρακτήρα, λειτουργίας των τοπικών κέντρων υγείας κ.λπ.

Στη σύντομη παρουσία του στη Μυτιλήνη, ο υπουργός -συνοδευόμενος από τον αναπληρωτή υπουργό Δημήτρη Βίτσα,
τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ ναύαρχο Ευάγγελο Αποστολάκη ΠΝ, τον αρχηγό ΓΕΣ αντιστράτηγο Βασίλειο Τελλίδη και το συντονιστή
του Κεντρικού Οργάνου Διαχείρισης Μεταναστευτικού υποστράτηγο Κωνσταντίνο Φλώρο- έτυχε της υποδοχής της
περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου καθώς και τοπικών στελεχών των ΑΝΕΛ.  

Τι προβλέπει η εμπλοκή του Στρατού 
Αναλυτικότερα τώρα, σε ό,τι αφορά την εμπλοκή πλέον και των Ενόπλων Δυνάμεων στη λειτουργία των hot spots, ο
υπουργός Άμυνας παρουσίασε τα εξής: 
- Τμήμα μεταφορών που θα έχει αρμοδιότητα να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα των 24 ωρών για την παραμονή των
προσφύγων στο νησί και των 72 ωρών στα κέντρα μετεγκατάστασης.

- Τμήμα υγειονομικού, το οποίο θα πλαισιώνουν στρατιωτικοί γιατροί. Το τμήμα θα έχει τη δυνατότητα διενέργειας
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- Τμήμα υγειονομικού, το οποίο θα πλαισιώνουν στρατιωτικοί γιατροί. Το τμήμα θα έχει τη δυνατότητα διενέργειας
πρόχειρων εξετάσεων για τους πρόσφυγες.

Στο τμήμα θα υπάρχει ειδικός χώρος για τα παιδιά με ιατρό παιδίατρο και για τη συμμετοχή ειδικών επιστημόνων, όπως
ψυχολόγων κ.λπ. Στο τμήμα θα γίνεται ειδική καταγραφή. 
- Τμήμα υποδομών που θα παρακολουθεί την πορεία κατασκευής τους και θα συντονίζει το έργο των τοπικών εργολάβων.

Θα συντρέξουν μονάδες του Μηχανικού και η αρμόδια μονάδα της Πολεμικής Αεροπορίας. Το τμήμα θα φιλοξενεί
γραφεία, χώρο ενδιαίτησης κ.λπ. ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των εργαζομένων. 
- Τμήμα σίτισης στο οποίο θα διατεθούν 10 κινητά μαγειρεία των Ενόπλων Δυνάμεων και θα διαθέτει το απαιτούμενο και
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οδηγία της Ε.Ε. συσσίτιο στους πρόσφυγες.

Το τίμημα του συσσιτίου για όλα τα γεύματα ανέρχεται σε 5,72 ευρώ. Για τον πρώτο μήνα η τροφοδοσία θα γίνεται από
συγκεκριμένες πιστοποιημένες εταιρείες ενώ θα βρίσκεται σε κατάσταση ετοιμότητας επιπλέον προσωπικό των Ενόπλων
Δυνάμεων. Ο κ. Καμμένος διαβεβαίωσε ότι «θα κάνουμε τα πάντα για να διαφυλάξουμε τα στάνταρ στο θέμα της σίτισης
των προσφύγων».

 

Άλλοι δύο σταθμοί καταγραφής στη Μόρια  
Εντωμεταξύ, «σύγχρονο και ικανό να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των κανόνων ασφαλείας που θέτει η Ευρωπαϊκή
Ένωση» είναι το κέντρο καταγραφής και πιστοποίησης μεταναστών και προσφύγων στη Μόρια της Λέσβου, σύμφωνα με
τη συντονίστριά του Ανθή Καραγγελή.

Όπως σημειώνει η συντονίστρια, που έχει ορίσει το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής στη Μόρια, λειτουργούν
σήμερα δύο σταθμοί καταγραφής με δυνατότητα ασφαλούς ταυτοποίησης 2.000 ανθρώπων τη μέρα και ταυτόχρονα
ολοκληρώνονται οι εργασίες προκειμένου να λειτουργήσει από τις 15 Φεβρουαρίου και τρίτος σταθμός, ανεβάζοντας σε
3.000 τη μέρα τον αριθμό των προσφύγων και των μεταναστών που μπορούν να καταγραφούν με πλήρη ασφάλεια.

Αξίζει, μάλιστα, να σημειωθεί ότι η προοπτική είναι να δημιουργηθεί και τέταρτος σταθμός καταγραφής το αμέσως
επόμενο διάστημα σε χώρο που θα διαμορφωθεί άμεσα από το στρατό, μεγαλώνοντας ακόμα περισσότερο τη
δυνατότητα πιστοποίησης του hot spot της Μόριας.
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