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Επιχείρηση αποσυμφόρησης του καταυλισμού της Μόριας από χθες το βράδυ με στόχο κανένας πρόσφυγας ή μετανάστης να μη μένει σε σκηνή με τα
απρόβλεπτα τραγικά αποτελέσματα. 

 

Το περασμένο βράδυ μεταφέρθηκαν άλλοι 50 μετανάστες κυρίως Αφρικανοί στο αρματαγωγό πλοίο
του Πολεμικού Ναυτικού «Λέσβος» στο λιμάνι της Μυτιλήνης, ενώ 100 άτομα κυρίως μέλη
οικογενειών μεταφέρθηκαν στον καταυλισμό του Καρά Τεπέ που λειτουργεί ο Δήμος Λέσβου.
Η τελευταία μεταφορά, προκάλεσε τις διαμαρτυρίες παραγόντων του Δήμου Λέσβου αφού έγινε
μέσα στη νύχτα, χθες τα μεσάνυχτα, με αποτέλεσμα όπως λένε να αναστατωθεί η ζωή στο δημοτικό
καταυλισμό. Ενώ χρειάστηκε η επιστράτευση  του συνόλου των εργαζομένων εκεί, προκειμένου να
τακτοποιηθούν οι νέοι φιλοξενούμενοι. Ας σημειωθεί ότι ο σχεδιασμός του υπουργείου
μεταναστευτικής πολιτικής είναι στον Καρά Τεπέ να μετεγκατασταθούν άμεσα, συνολικά 300 άτομα
μέλη ευάλωτων ομάδων και οικογενειών που σήμερα ζουν στη Μόρια.  
Από τη διευθύντρια της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής Ανθή Καραγγελή που από χθες το απόγευμα
είναι στη Μυτιλήνη, απευθύνεται έκκληση «στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες να
ενεργοποιηθεί άμεσα και να μεταφέρει από τη Μόρια όλους όσους ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές
ομάδες 

και οικογένειες. Όλοι αυτοί μπορούν να μετεγκατασταθούν σήμερα κιόλας στον Καρά Τεπέ η σε ξενοδοχεία ώστε σε κοντέινερ στη Μόρια να
εγκατασταθούν άνδρες μόνοι που δεν γίνονται δεκτοί στον καταυλισμό του Καρά Τεπέ ή σε ξενοδοχεία. Πάντως, σημείωσε μιλώντας στο ΑΠΕ ΜΠΕ η
κ. Καραγγελή χθες το βράδυ 350 άτομα άνδρες στο σύνολο τους που έμεναν σε σκηνές έμειναν σε κοντέινερ και οι σκηνές τους μαζεύτηκαν». 

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CZuN43uRtWdKpBoyfboSRoIAG2OWdtUqyiJ2HygWuAhABIPb8_B5grYKAgKAMoAGk0dHJA8gBAqkCBdK8eWZWsz6oAwHIA8kEqgT3AU_QUvyQJ0BgaV5KUvM91QtzwPvqzpkhgJd1xu4MycJisoH22BeBTUPZkAE7SCoxCwggsy4sufn4cym3S-lu46KvPjAQeX_jEveZlysI7ClneOT0T2L_MWvoGqamip0nNDXYc_F5ITsTc1l1WXJdYvdPqTPa642ayrqGF7XmL7trVxzK4TCYz5t5ZCpxXQ27a_m-g3nPzi3SQyu5SelQwcX2b-KMBOd-VRXnJTr1paB2Z6RqsCjT0aOewXe03C_PeWPFvRmTQkbNx4Jt9z1rUE17xlRyInKsA-Oefa3h2FIohLcj0CphEtfZhytw8hhK03WiroTPFFuQBgGgBgKAB8SurjaIBwGQBwKoB6a-G9gHAdIIBAgAEAKxCb0vwXIxliRi2BMC&num=1&cid=CAMSeQClSFh3SDXxVcX6JHswcVh1XCcR_1J2QEZhyuxvxkLVXeliKJ69HpvJQQ9ex4d2lrfqTYbfYqda_F2LyEAlNrDtiI1BJInUVLJFbNXq-uey5kbg92ItyQllvxpCkx58kOaq5btAbE_QqKYjKhJwKUNARQhc0EUVBqE&sig=AOD64_3_vRWqESBKW1pzEpU0-98su13P-A&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=https://www.theworkshopshoes.com/el/product-category/gunaikeia/upodimata/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=C2rVj3uRtWdSWC8TwbIKhjuAJibXAmkrahO3r3AWuAhABIPb8_B5grYKAgKAMyAECqQK5PtRqsFSzPqgDAcgDyQSqBPgBT9BK1vxntX7pB0YIccS1pAUPqZZcqaj-AQadk4soQ8srMHdnyC9ZX5saidBKHgCtnK_l-gY1eW2dw1EFTnDErzhj8IvCYWxPvyIChlCkoKzh4HAZ40QEwQacWPnt52shf3fK_DLfeiyQWWj3EElstWKX9AP4_CgI-WUflOxT3bp4-5PZHZI_HStb4vTFQ3e0u2AhYcqPjqI0FiJN8WdFPV_k2Vz06As-qNw3YIMIC98VsBkP-aBxdrjdkTCGlSXwiguNwsgH8qqf1ZwogQtQZMI7pvew0rsJIaimbvfpwrJHNW28R2-7aFH2aDNuLP7cRoBL7Pc4jlyQBgGgBgKAB_zt4A2IBwGQBwKoB6a-G9gHAdIIBAgAEAKxCQzY_kc5MQI_2BMC&num=1&cid=CAMSeQClSFh3ntqBeXrx2CdZ4BSCeFfGTjQEuWvvZ7WNENbFIJprh8kge8ARtMgSX70YSzVLFNGfQ-wTjwxOjIwlRq128egdmGZkQJoMjBnNSohXxpknfuds1mKjhD0d61U97EUoGwZQDH4y07UtCD9H60HzS9RXIN0mcps&sig=AOD64_3_hamJ9sYPaY4ekDw-EI6AyjXhtg&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=http://www.volvocars.com/gr/cars/new-models/v40-cross-country


Επίσης με ολονύκτιες εργασίες συνεργεία του Οργανισμού IRC προσπαθούν να δημιουργήσουν όλες αυτές τις απαραίτητες υποδομές ώστε να
στηθούν κοντέινερ και η εικόνα στον καταυλισμό της Μόριας να αλλάξει ριζικά. Τέλος σε ελαιώνα δίπλα στον καταυλισμό της Μόριας που είχε
ενοικιασθεί από το Δανέζικο Ερυθρό Σταυρό και δεν είχε αξιοποιηθεί άμεσα θα τοποθετηθούν θερμαινόμενες σκηνές ώστε να προχωρήσει ακόμα πιο
γρήγορα η αποσυμφόρηση και η ανάπλαση του καταυλισμού της Μόριας. 
Εδώ ας σημειωθεί ότι από μεριάς του Υπουργείου μεταναστευτικής πολιτικής γίνεται αναφορά σε καθυστερήσεις από μεριάς της Ύπατης Αρμοστείας
του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στη μετακίνηση 400 αιτούντων άσυλο που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Μυτιλήνη ενώ θα μπορούσαν να μετακινηθούν
στην ενδοχώρα και σε δομές που υπάρχουν και παραμένουν άδειες. Επίσης αναφέρονται καθυστερήσεις που έχουν υπάρξει πάντα από την Ύπατη
Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στη λειτουργία της Μόριας λόγω μείωσης του προσωπικού και διακοπής της συνεργασίας με ΜΚΟ και
οργανώσεις υπεργολάβους.
Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε μάλιστα ο κ. Μουζάλας σε ενημέρωση δημοσιογράφων χθες κατά την επίσκεψη του στον καταυλισμό του Ελαιώνα «οι
καθυστερήσεις οφείλονται σε μεταβολή του καθεστώτος λειτουργίας της Ύπατης Αρμοστείας για την Ελλάδα από εκτάκτου ανάγκης που κάνει
διαγωνισμούς πιο γρήγορα σε καθεστώς τακτικότητας χωρίς να ερωτηθεί η ελληνική πολιτεία».
 
Επισκέψεις
Τέλος σήμερα, τη Μυτιλήνη και τη Σάμο επισκέπτεται η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μεταναστευτικής πολιτικής. Ο υπουργός Γιάννης Μουζάλας
μεταβαίνει στη Μυτιλήνη και ο υφυπουργός Γιάννης Μπαλάφας τη Σάμο.
 
 
Στρατής Μπαλάσκας /ΑΠΕ-ΜΠΕ
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(/articles/news-categories/astynomiko-

reportaz/28hronos-prospathise-na-fygei-apo-ti-lesvo-

para-toys)

17/07/17 - 18:53
28χρονος προσπάθησε να φύγει από τη Λέσβο παρά τους περιοριστικούς όρους για τη μη
απομάκρυνση του από το νησί (/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/28hronos-prospathise-na-fygei-apo-ti-

lesvo-para-toys)

Συνελήφθη, χθες (16-07-2017) στον αερολιμένα της Μυτιλήνης, από αστυνομικούς του Τμήματος
Διαχείρισης Μετανάστευσης Λέσβου, ένας  28χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε
δικογραφία  για πλαστογραφία πιστοποιητικού και για απόπειρα παραβίασης...

(/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/klopi-

sto-naytiko-omilo-mytilinis-apo-13hrono)

16/07/17 - 21:23
Κλοπή στο Ναυτικό Όμιλο Μυτιλήνης από 13χρονο... (/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/klopi-sto-

naytiko-omilo-mytilinis-apo-13hrono)

Συνελήφθη, χθες (15-07-2017) στη Μυτιλήνη, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας
Μυτιλήνης, ένας ημεδαπός ηλικίας 13 ετών, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή.

 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, ο 13χρονος, κατά το...

(/articles/news-categories/astynomiko-

reportaz/37hroni-me-pano-apo-ena-kilo-hasis-sti-

mytilini-foto)

13/07/17 - 16:15
37χρονη με πάνω από ένα κιλό χασίς στη Μυτιλήνη (φωτο) (/articles/news-categories/astynomiko-

reportaz/37hroni-me-pano-apo-ena-kilo-hasis-sti-mytilini-foto)

Συνελήφθη, χθες (12-07-2017) στη Μυτιλήνη, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας
Μυτιλήνης, μία (1) αλλοδαπή ηλικίας 37 ετών, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία
κακουργηματικού χαρακτήρα, για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

 
Ειδικότερα, μετά από...
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