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 «Καλώς τους» και στη Λέσβο!

Βρίσκει έδαφος η οργάνωση που δραστηριοποιείται για τους πρόσφυγες

 (/article/author/143-theodora) theodora (/article/author/143-theodora)
 - 13|04|2016 14:42

Επί τρεις μέρες στη Λέσβο, η ομάδα του Κοινωνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες «Καλώς τους» κατέγραψε την
κατάσταση αναφορικά με το προσφυγικό στο νησί. Η επίσκεψη στον καταυλισμό του Δήμου στον Καρά Τεπέ και η
συνάντηση με τον υπεύθυνο του κέντρου Σταύρο Μυρογιάννη, τους εθελοντές και τους πρόσφυγες «ήταν μία
συγκλονιστική εμπειρία. Είδαμε με τα μάτια μας ότι οι συνθήκες εκεί έχουν φθάσει σε ένα εντυπωσιακό επίπεδο
οργάνωσης, κοινωνικής δουλειάς και διαμόρφωσης ενός ανθρώπινου περιβάλλοντος για τη ζωή των προσφύγων», λέει
σχετική ανακοίνωση.

Επί τρεις μέρες στη Λέσβο, η ομάδα του Κοινωνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες «Καλώς τους» κατέγραψε την
κατάσταση αναφορικά με το προσφυγικό στο νησί. Η επίσκεψη στον καταυλισμό του Δήμου στον Καρά Τεπέ και η
συνάντηση με τον υπεύθυνο του κέντρου Σταύρο Μυρογιάννη, τους εθελοντές και τους πρόσφυγες «ήταν μία
συγκλονιστική εμπειρία. Είδαμε με τα μάτια μας ότι οι συνθήκες εκεί έχουν φθάσει σε ένα εντυπωσιακό επίπεδο
οργάνωσης, κοινωνικής δουλειάς και διαμόρφωσης ενός ανθρώπινου περιβάλλοντος για τη ζωή των προσφύγων», λέει
σχετική ανακοίνωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εν λόγω οργάνωση, που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του υπουργού Παιδείας Νίκου Φίλη, θέτει
σε εφαρμογή ένα σχέδιο ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των προσφυγόπουλων για όσο διάστημα βρίσκονται στην Ελλάδα,
«ενώ οργανώνουμε την υποδοχή, φιλοξενία και εγκατάσταση των προσφύγων στη χώρα.

Πρέπει να δείξουμε ότι υπάρχει μια ανοιχτή αγκαλιά γι’ όλους αυτούς τους ανθρώπους», δήλωσε ο υπουργός Παιδείας
Νίκος Φίλης, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση στη Ειδομένη «ντροπή για την Ευρώπη». Μέλη της μεταξύ άλλων είναι
στελέχη φιλικά διακείμενα στην κυβέρνηση και στο κυβερνόν κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ.

Στη Μυτιλήνη πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με στελέχη κοινωνικών φορέων, εθελοντές, εκπαιδευτικούς κ.ά., στην οποία
προέδρευσε ο τ. δήμαρχος Στρατής Πάλλης, με αντικείμενο την αλληλοενημέρωση και την προετοιμασία της επόμενης
μέρας: την εκπαίδευση των προσφυγόπουλων, την προετοιμασία για τη διαμονή των προσφύγων σε κατοικίες στην πόλη ή
στα χωριά στα πρότυπα του προγράμματος επιδότησης κατοικίας της Αθήνας και στη δυνατότητα ένταξής τους σε
προγράμματα κοινωνικής απασχόλησης μαζί με Έλληνες. Ανάλογες μικρότερες συσκέψεις έγιναν στο Μόλυβο και στη
Σκάλα Συκαμιάς.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο συντονιστής του Κοινωνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες Νίκος Μπελαβίλας
συναντήθηκε με το δήμαρχο Σπύρο Γαληνό, ο οποίος -όπως σημειώνεται στο δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα η
οργάνωση- είναι ιδρυτικό μέλος του «Καλώς τους», στον οποίο εξέφρασε τις ευχαριστίες και το σεβασμό προς την
κοινωνία της Λέσβου εκ μέρους χιλιάδων εθελοντών από όλη την Ελλάδα.

Ο Ν. Μπελαβίλας και η συντονίστρια τού «Καλώς τους» στη Λέσβο Κατερίνα Βόλτσιου επισκέφθηκαν το Κέντρο Κράτησης
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Ο Ν. Μπελαβίλας και η συντονίστρια τού «Καλώς τους» στη Λέσβο Κατερίνα Βόλτσιου επισκέφθηκαν το Κέντρο Κράτησης
της Μόριας. Πραγματοποιήθηκαν, επίσης, ενημερωτικές συναντήσεις με τον εκπρόσωπο της Μητρόπολης όπως και με
τους επικεφαλής Προγράμματος και Επικοινωνίας της.
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