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Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α  ( / K O I N O N I A )  
 «Χειροπέδες στους πρόσφυγες δεν μπήκαν ποτέ!»

Η υπεύθυνη του Κέντρου της Μόριας, Α. Καραγγελή, διαψεύδει τα όσα διέρρευσαν για την «άρον άρον»
μεταφορά ατόμων στο λιμάνι και την επιβίβασή τους στο «Ελ. Βενιζέλος»

 (/article/author/143-theodora) theodora (/article/author/143-theodora)
 - 24|03|2016 14:29

«Δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ βία για τη μεταφορά των προσφύγων από το Κέντρο της Μόριας στο λιμάνι, ούτε για την
επιβίβασή τους στο πλοίο “Ελευθέριος Βενιζέλος”» λέει στο «Ε» η υπεύθυνη του Κέντρου Κράτησης στη Μόρια, Ανθή
Καραγγελή, διαψεύδοντας τα όσα ισχυρίζονται ότι είδαν εθελοντές και αλληλέγγυοι το περασμένο Σαββατοκύριακο, αφού
υπεγράφη η συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας.

«Δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ βία για τη μεταφορά των προσφύγων από το Κέντρο της Μόριας στο λιμάνι, ούτε για την
επιβίβασή τους στο πλοίο “Ελευθέριος Βενιζέλος”» λέει στο «Ε» η υπεύθυνη του Κέντρου Κράτησης στη Μόρια, Ανθή
Καραγγελή, διαψεύδοντας τα όσα ισχυρίζονται ότι είδαν εθελοντές και αλληλέγγυοι το περασμένο Σαββατοκύριακο, αφού
υπεγράφη η συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας.

Σε αλλεπάλληλα συμβούλια και συναντήσεις με τους αρμοδίους βρίσκεται από το περασμένο Σάββατο η κ. Καραγγελή,
προκειμένου να διευθετηθεί και να επεξεργαστεί, όπως μας είπε, η διαδικασία ασύλου.

Σε σχέση με τα όσα ειπώθηκαν ότι οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις ενημερώθηκαν από τις αρχές για να εγκαταλείψουν το
χώρο, τόνισε: «Όποια ΜΚΟ θέλει να παραμείνει, είναι ευπρόσδεκτη, όσες αποχώρησαν εκφράζοντας τις επιφυλάξεις τους
για τη νέα συμφωνία, αποχώρησαν με δική τους ευθύνη».
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Η Ανθή Καραγγελή

Αναφορικά με τα όσα διέρρευσαν σε ενδεχόμενο παραίτησης της ίδιας, δήλωσε ότι «θα απαντήσω σε όλα, όταν
ομαλοποιηθεί η κατάσταση».

Σε ό,τι αφορά τις αλλαγές που επέφερε η νέα συμφωνία στο Κέντρο της Μόριας, η κ. Καραγγελή ανέφερε ότι: «Το μόνο
σίγουρο είναι ότι αλλάζουν πολλά πράγματα. Απλώς θέλω να ξεκαθαρίσω ότι οι αλλαγές δεν γίνονται με τη βία.
Χειροπέδες στη Μυτιλήνη δεν μπήκαν ποτέ! Λέμε στους πρόσφυγες την αλήθεια για τη συμφωνία και ξέρουν πολύ καλά
πού θα πάνε και πού οδηγούνται. Μάλιστα, μας ευχαριστούν για την ενημέρωση που τους παρέχουμε.

Επίσης είναι ενήμεροι και οι άνθρωποι που έχουν πιστοποιηθεί με το παλιό καθεστώς, πριν τη συμφωνία, και βρίσκονται
σε καταυλισμούς του Καρά Τεπέ και της Μόριας. Θα πρέπει να μη συγχέονται εκείνοι που πιστοποιήθηκαν πριν τη
συμφωνία με αυτούς που καταγράφηκαν στη συνέχεια». 

«Προέχει η ενημέρωση» 
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι έχουν κλείσει οι δύο πόρτες εισόδου, όπως έχουμε γράψει από την Κυριακή, και ότι οι
πρόσφυγες βρίσκονται στο Κέντρο υπό περιορισμό. Μάλιστα η κ. Καραγγελή, μας υπενθύμισε ότι όταν άνοιξε το Κέντρο
της Μόριας το 2014 ως Κέντρο Ταυτοποίησης, επεκτεινόμενο και ως Κέντρο Πρώτης Υποδοχής, πάλι το Κέντρο ήταν
κλειστό.

«Αυτό που προέχει για μας τώρα είναι η σωστή ενημέρωση, να προσέλθουν και να εξεταστούν οι ευάλωτες ομάδες
προσφύγων και να εκφράσουν αν θέλουν τη βούλησή τους για άσυλο. Αυτό ακριβώς δουλεύουμε από την Τρίτη»,
επεσήμανε η κ. Καραγγελή.

Στο ενδεχόμενο αύξησης των προσφυγικών ροών το επόμενο διάστημα, η κ. Καραγγελή είπε ότι θα εξεταστεί σε επόμενη
φάση, εφόσον κριθεί αναγκαίο, σημειώνοντας ότι το Κέντρο της Μόριας (σ.σ. στο οποίο μένουν περίπου 1.100 πρόσφυγες)
έχει αντεπεξέλθει και με πολύ περισσότερο κόσμο και ότι: «Στόχος αυτή τη στιγμή είναι η Τουρκία να τηρήσει τα
συμφωνηθέντα, να μειώσει τις ροές και να σταματήσει την κατάφωρη εκμετάλλευση των ανθρώπων, να επιδείξει την
κατάλληλη συνεργασία και την τήρηση των διαδικασιών, τις οποίες θα επιβλέπουν οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί».

Τέλος και αναφορικά με τις αυτοοργανωμένες δομές αλληλεγγύης, όπως αυτή του ΠΙΚΠΑ, η κ. Καραγγελή τόνισε ότι
«ανήκει στην αρμοδιότητα του Δήμου. Λειτουργούν όπως λειτουργούσαν με ανθρώπους που έχουν χαρτιά πριν να
υπογραφεί η συμφωνία».

 

Αποχωρούν από τη Μόρια οι «Γιατροί Χωρίς Σύνορα» 

Μετά τα όσα ακούγονται για τη στάση των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στη νέα συμφωνία μεταξύ Ε.Ε. και Τουρκίας,
το «Ε» επικοινώνησε με τη μεγάλη οργάνωση που δρα στη Λέσβο, τους «Γιατρούς χωρίς Σύνορα».

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της οργάνωσης, καθώς και με ανακοίνωση που αναμενόταν να εκδοθεί χτες το
απόγευμα, οι «ΓχΣ» αποχωρούν από το Κέντρο Κράτησης: «Αποχωρούμε γιατί διαφωνούμε με τη συμφωνία που
υπεγράφη και μετατρέπει το χοτ σποτ σε Κλειστό Κέντρο Κράτησης. Επίσης αποσύρουμε τη συνδρομή μας από τη
μεταφορά των προσφύγων από το βόρειο μέρος του νησιού στο Κέντρο της Μόριας.

Συνεχίζουμε, ωστόσο, τις επιχειρήσεις διάσωσης στις ακτές, να συνδράμουμε με τις κινητές ιατρικές μονάδες στο νησί».

 





17/7/2017 «Χειροπέδες στους πρόσφυγες δεν μπήκαν ποτέ!» - EmprosNet.gr

http://www.emprosnet.gr/koinonia/82189-heiropedes-stoys-prosfyges-den-mpikan-pote 3/6

Και επίσημα η αλλαγή στάσης από την Ύπατη 

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Υ.Α.) μέχρι στιγμής υποστήριζε τις αρχές για τα λεγόμενα hotspots
στα ελληνικά νησιά, όπου γινόταν η υποδοχή, η παροχή βοήθειας και η καταγραφή προσφύγων και μεταναστών.

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, οι χώροι αυτοί μετατρέπονται τώρα σε κέντρα κράτησης. Αναλόγως, και σύμφωνα με την
πολιτική της Υ.Α., ενάντια στην υποχρεωτική κράτηση, «έχουμε διακόψει ορισμένες από τις δράσεις μας σε όλα τα
κλειστά κέντρα στα νησιά, συμπεριλαμβανομένων και των υπηρεσιών μετακίνησης από και προς τους χώρους αυτούς».

Ωστόσο, η Υ.Α. θα διατηρήσει την παρουσία της με έναν εποπτικό ρόλο σε θέματα προστασίας, ώστε να διασφαλιστεί ότι
τηρούνται τα πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δικαιωμάτων των προσφύγων, καθώς και με την παροχή
ενημέρωσης για τα δικαιώματα και τις διαδικασίες για την πρόσβαση στο άσυλο. Αυτό ανακοίνωσε, επιβεβαιώνοντας το
χτεσινό ρεπορτάζ του «Ε».

 

Από την επίσκεψη πριν από λίγο καιρό στη Μυτιλήνη, του ύπατου αρμοστή του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, Φίλιππο
Γκράντι

Τα μέλη του προσωπικού της Υ.Α. θα εξακολουθούν να βρίσκονται στις ακτές και στο λιμάνι, για να παρέχουν βοήθεια
ζωτικής σημασίας (μεταξύ άλλων, μεταφορά σε νοσοκομείο όταν υπάρχει ανάγκη). «Παρέχουμε επίσης ενημέρωση για το
άσυλο στην Ελλάδα στους νεοαφιχθέντες, καθώς και για την οικογενειακή επανένωση και την πρόσβαση σε υπηρεσίες.
Επίσης, εντοπίζουμε τα ευάλωτα άτομα που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες» αναφέρει η ανακοίνωσή της.

Η Υ.Α. εκφράζει την ανησυχία της για το γεγονός ότι η συμφωνία Ε.Ε. - Τουρκίας εφαρμόζεται πριν τεθούν σε ισχύ οι
απαιτούμενες εγγυήσεις στην Ελλάδα. «Προς το παρόν, η Ελλάδα δεν έχει επαρκή ικανότητα στα νησιά για την
αξιολόγηση αιτημάτων ασύλου, ούτε διαθέτει τις κατάλληλες συνθήκες για τη στέγαση των ανθρώπων με αξιοπρέπεια
και ασφάλεια ώσπου να εξεταστεί το αίτημά τους», επισημαίνει.

Η Υ.Α. δε συμμετέχει στη συμφωνία Ε.Ε. - Τουρκίας, ούτε πρόκειται να αναμιχθεί στις επιστροφές ή την κράτηση. «Θα
συνεχίσουμε να στηρίζουμε τις ελληνικές αρχές στη δημιουργία επαρκούς ικανότητας υποδοχής», καταλήγει. 

Άγχος στους νεοαφιχθέντες 
Επίσης αναφέρει: «Η αβεβαιότητα δημιουργεί άγχος και ανησυχία στους νεοαφιχθέντες. Πολλοί ελπίζουν ακόμα ότι τα
σύνορα θα ανοίξουν. Σε πολλούς έχουν τελειώσει τα χρήματα. Υπάρχει επείγουσα ανάγκη για ενημέρωση. Η Ελληνική
Αστυνομία διανέμει φυλλάδια στα αραβικά και στα φαρσί με τα οποία ενημερώνει τον κόσμο ότι τα σύνορα είναι
κλειστά και τους συμβουλεύει να μεταβούν στους καταυλισμούς όπου οι συνθήκες είναι καλύτερες.

Αλλά η χωρητικότητα των κοντινών καταυλισμών έχει φτάσει στο όριό της και υπάρχει ανάγκη να ανοίξουν
περισσότεροι, μεταξύ άλλων και για την προσωρινή φιλοξενία των υποψηφίων για μετεγκατάσταση (relocation)».
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#Μετανάστες (/article/tag/Μετανάστες),  #Μόρια (/article/tag/Μόρια),  #καραγγελή (/article/tag/καραγγελή),

Με κινητοποιήσεις απαντούν οι εθελοντές 

Οι εθελοντές της Λέσβου οργανώνουν δύο διαδηλώσεις για να διαμαρτυρηθούν κατά της παραβίασης των βασικών
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κατά της παραβίασης της συνθήκης της Γενεύης, μετά τις νέες αποφάσεις της ΕΕ..

«Οι υπάρχουσες δομές αλληλεγγύης που δημιουργήθηκαν στο νησί ως απάντηση στην ανθρωπιστική κρίση,
κινδυνεύουν τώρα. Διαδηλώνουμε για να δείξουμε την αλληλεγγύη μας και να γνωστοποιήσουμε ότι είμαστε ακόμα εδώ,
παρά τους νέους περιορισμούς που ποινικοποιούν τις ομάδες αλληλεγγύης και τις πρωτοβουλίες αλληλεγγύης που
βοηθούν τους πρόσφυγες».

Η πρώτη κινητοποίηση θα γίνει σήμερα Πέμπτη, στη Μόρια και στο λιμάνι, ενώ η δεύτερη το Σάββατο στο λιμάνι και
στην πλατεία Σαπφούς.

Σήμερα στις 13.30 θα γίνει συγκέντρωση στην είσοδο του στρατοπέδου της Μόριας την ώρα που οι πρόσφυγες θα
επιβιβάζονται στα λεωφορεία που θα τους μεταφέρουν στο λιμάνι. Το απόγευμα, στις 5, θα γίνει συγκέντρωση στην
πλατεία Σαπφούς και στις 6 στο λιμάνι, ενώ οι πρόσφυγες θα επιβιβάζονται στα πλοία. Με μικροφωνική θα
ενημερώνονται για το δικαίωμά τους να αιτηθούν άσυλο.

Το Σάββατο 26 Μαρτίου στις 9 το πρωί, προγραμματίζεται συγκέντρωση στο λιμάνι και στις 11 θα γίνει πορεία από το
λιμάνι προς τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου, μέσω της Ερμού και επιστροφή στην πλατεία Σαπφούς.

Έντυπη έκδοση της εφημερίδας Εμπρός
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Η κλιματική αλλαγή πλήττει την ελαιοκαλλιέργεια στη Λέσβο - …
1 comment • 16 μέρες πριν•

Avatarjim — Μέχρι να γίνει η μελέτη από το Πανεπιστήμιο, σταματείστε την
καταστροφολογία.

Άνοδος της παραγωγής στη Λήμνο, πτώση στη Λέσβο -
EmprosNet.gr
1 comment • 3 μέρες πριν•

Avatarjim — Συγχαρητήρια για το τέλειο εμπεριστατωμένο άρθρο σας. Αυτό ναι ,
λέγεται δημοσιογραφία.

Τα Δηκτικά - EmprosNet.gr
1 comment • 14 μέρες πριν•

AvatarMr charri nobert — Γεια σας, εταιρεία Charri Loan Company. Η εταιρεία μας
παρέχει δάνεια με χαμηλό συντελεστή 2%. Χρειάζεστε …

Η… «οδομαχία» για τον δρόμο του αεροδρομίου - EmprosNet.gr
2 comments • 2 μήνες πριν•

AvatarΑντωνης Πορφυριου — Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ δεν ειναι η παραταξη του
συριζα στην αυτοδιοικηση ???Γιατι δεν ρωτα τους …
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