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 98 ανήλικοι πρόσφυγες σε αναμονή

Δυσφορία και από το διοικητή του κέντρου της Μόριας για την παρατεταμένη κράτηση
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 - 14|07|2016 13:45

Ακόμα και ο διοικητής της Μόριας Στάθης Κούρτης εξέφρασε τη δυσφορία του για την παρατεταμένη κράτηση των 98
ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων που κρατούνται στο χοτ σποτ πάνω από τρεις μήνες. Αυτό δήλωσε ο ίδιος στη Ζωή
Κωνσταντοπούλου, κατά την τρίωρη επίσκεψή της τελευταίας στο Κέντρο την περασμένη Παρασκευή.

 
Ακόμα και ο διοικητής της Μόριας Στάθης Κούρτης εξέφρασε τη δυσφορία του για την παρατεταμένη κράτηση των 98
ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων που κρατούνται στο χοτ σποτ πάνω από τρεις μήνες. Αυτό δήλωσε ο ίδιος στη Ζωή
Κωνσταντοπούλου, κατά την τρίωρη επίσκεψή της τελευταίας στο Κέντρο την περασμένη Παρασκευή.

Σύμφωνα με τα στελέχη της «Πλεύσης Ελευθερίας» που συνόδευαν την κ. Κωνσταντοπούλου και μίλησαν στο «Ε», ο κ.
Κούρτης τόνισε ότι πρέπει άμεσα να βρεθεί λύση. «Υπάρχουν παιδιά που έχουν φύγει από εδώ μετά από υπόδειξη
παιδοψυχολόγων», τόνισε δηλώνοντας την αναγκαιότητα για μια σύντομη λύση που θα σέβεται το νομικό δίκαιο και την
ανθρώπινη λογική.

«Είναι απαράδεκτο να ζουν παιδιά σε αυτό το καθεστώς περιορισμού της ελευθερίας τους», σημείωσε αναφέροντας
παραδείγματα όπου χρειάστηκε ακόμα και η παρέμβαση εισαγγελέα.

Ο ίδιος ακόμα, αναφερόμενος και σε άλλα ζητήματα που απασχολούν έντονα τις αρχές, στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη
επιτάχυνσης των διαδικασιών εξέτασης των αιτημάτων ασύλου, στο πρόβλημα έλλειψης κρεβατιών, στην ανάγκη
πρόσληψης σχεδόν τριπλάσιου προσωπικού, μιας και τα κενά είναι τεράστια, και στις διαρκείς ανάγκες επισκευών που
τώρα ικανοποιούνται με χίλιους δυο τρόπους.

 

Επιδεικτική αδιαφορία

Από την πλευρά της η κ. Κωνσταντοπούλου, αφού άκουσε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις επισημάνσεις των αρμοδίων,
ξεναγήθηκε στο χώρο και συνομίλησε με πρόσφυγες διάφορων εθνικοτήτων. Από το hot spot της Μόριας δήλωσε: «Έχει
γίνει μια επιλογή να εξουθενωθούν ανθρώπινες υπάρξεις προκειμένου να προελάσουν συγκεκριμένες πολιτικές και
οικονομικές επιλογές.

Είναι επιδεικτική η αδιαφορία για την ανθρώπινη ζωή, για την ανθρώπινη υγεία και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Είναι,
εξίσου, επιδεικτική με την αδιαφορία που επιδεικνύεται για τον ελληνικό πληθυσμό. Αυτό που συμβαίνει στους κατοίκους
της Ελλάδας με τα Μνημόνια με ανάλογο ή και πολλαπλασιαστικό τρόπο συμβαίνει στους πρόσφυγες.

Και είναι δηλωτικό και αντιπροσωπευτικό της ίδιας ακριβώς αντίληψης. Ότι δεν μετράει ο άνθρωπος, ότι δεν μετράει η
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Και είναι δηλωτικό και αντιπροσωπευτικό της ίδιας ακριβώς αντίληψης. Ότι δεν μετράει ο άνθρωπος, ότι δεν μετράει η
ανθρώπινη ζωή μπροστά στην προώθηση και την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων οικονομικών, τραπεζικών,
χρηματοοικονομικών και άλλων πιο σκοτεινών σκοπιμοτήτων».

 

Οι ροές

Στο μεταξύ, οι ροές αυξάνονται. Συνολικά 114 πρόσφυγες και μετανάστες πέρασαν στη Λέσβο τα τελευταία τέσσερα
24ωρα, από το πρωί της περασμένης Παρασκευής έως και σήμερα Τρίτη το πρωί, σύμφωνα με το ΑΠΕ.

Επίσης, χτες το πρωί, στη Λέσβο σε εφαρμογή της συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας βρίσκονταν εγκλωβισμένοι
2.875 πρόσφυγες και μετανάστες.

Συνολικά στα νησιά του βορείου Αιγαίου βρίσκονταν 6.376 άτομα, τα οποία στο σύνολό τους έχουν αιτηθεί τη χορήγηση
ασύλου.
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