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Αυξάνεται και πληθύνεται ο αριθμός των μεταναστών στο
Μερσινίδι. Το κλουβί της ντροπής μπορεί να έφυγε από την
Προκυμαία, αλλά η ντροπή με τους ανθρώπους στοιβαγμένους
κάτω από άθλιες συνθήκες, μετακόμισε στο Μερσινίδι, σε όλο της
το μεγαλείο. Από λόγια χορτάσαμε το ίδιο κι από διαμαρτυρίες. Η
ώρα να αναλάβουν δράση οι κυβερνώντες σε ένα ζήτημα για το
οποίο αντιπολιτευόμενοι έδειχναν τη μέγιστη ευαισθησία έχει...
έρθει.

Μπορεί η κατάργηση των οικίσκων του Λιμεναρχείου να
ικανοποίησε, δικαίως, τους φορείς που διαμαρτύρονταν για τις
εικόνες ντροπής, ωστόσο η μετάθεση του προβλήματος
αποκλειστικά στην Αστυνομία μάλλον αρχίζει να δημιουργεί
επιπλέον προβλήματα αν και ο αρχικός στόχος ήταν προς την
αντίθετη κατεύθυνση.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του «π» το Κέντρο έχει ξεπεράσει πλέον
τις δυνατότητές του με τις συνθήκες διαμονής να γίνονται
ασφυκτικές για τους μετανάστες που φιλοξενούνται σε αυτό.
Χαρακτηριστικό της κατάστασης του επικρατεί είναι ότι εξαιτίας
της έλλειψης χώρου η Αστυνομία αναγκάστηκε να μεταφέρει 30
άτομα από το Μερσινίδι στον χώρο του Γυμναστηρίου της
Αστυνομικής Διεύθυνσης Χίου.

Επιπλέον η ανυπαρξία υποστηρικτικού μηχανισμού ικανού να
καλύψει τις φθορές των εγκαταστάσεων του Μερσινιδίου είχε ως
αποτέλεσμα το Κέντρο να έχει απομείνει με μόλις ένα πολύμπριζο
από το οποίο εξυπηρετούνται τόσο οι Αστυνομικοί όσο και οι
μετανάστες.

Ακόμα πιο δραματική είναι η κατάσταση στα κοντέινερ εκεί όπου
εξαιτίας της έλλειψης κονδυλίων από την ελληνική πολιτεία, δεν
υπάρχουν κρεβάτια αφού πολλά από αυτά έχουν σπάσει, ενώ
κατεστραμμένες σχεδόν στο σύνολό τους παραμένουν οι
υδραυλικές εγκαταστάσεις του Κέντρου.

Το ζήτημα είναι αν τελικά η πολιτεία θα επιτρέψει τη δημιουργία
νέων «οικίσκων» απλά σε άλλη τοποθεσία ή επιτέλους θα ανοίξει
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σοβαρά ο διάλογος για τη δημιουργία ενός χώρου κατάλληλου
ικανού να εξυπηρετήσει την ολιγοήμερη ταυτόχρονη διαμονή 200
ή 300 ατόμων με δεδομένη τη διαρκή αύξηση της
μεταναστευτικής ροής.

0 σχόλια Ταξινόμηση κατά: 

Πρόσθετο σχολίων στο Facebook

Παλιότερα

Προσθέστε ένα σχόλιο...

https://developers.facebook.com/products/social-plugins/comments/?utm_campaign=social_plugins&utm_medium=offsite_pages&utm_source=comments_plugin
https://www.facebook.com/plugins/feedback.php?api_key=240605899350780&channel_url=http%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2Fr%2F1e2RywyANNe.js%3Fversion%3D42%23cb%3Df37ab47fc7eb80c%26domain%3Dwww.politischios.gr%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.politischios.gr%252Ff62ee97da3955%26relation%3Dparent.parent&href=http%3A%2F%2Fwww.politischios.gr%2Fkoinonia%2Fkloybi-efyge-i-ntropi-metakomise-sto-mersinidi&locale=el_GR&numposts=5&sdk=joey&version=v2.12&width=100%25
http://www.chioschamber.gr/xios/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=20355

