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Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α  ( / K O I N O N I A )  
 Σε ετοιμότητα όλες οι δομές φιλοξενίας για 5.000 πρόσφυγες

Το «Απάνεμο» της Εφταλούς, η δομή στο Μανταμάδο, η «Caritas», μαζί φυσικά με τα κέντρα στη Μόρια
και στον Καρά Τεπέ, θα «δοκιμαστούν»
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Σε εγρήγορση και… επιφυλακή βρίσκεται όπως είναι φυσικό από προχθές όλος ο μηχανισμός που λειτουργεί στη Λέσβο
για τη διαχείριση του προσφυγικού. Μέχρι αργά χθες το απόγευμα, στην καθιερωμένη σύσκεψη του συντονιστικού μεταξύ
της Ύπατης Αρμοστείας, των τοπικών φορέων, της Γενικής Γραμματείας, της Αστυνομίας, του Λιμενικού και φυσικά των
εθελοντικών οργανώσεων, διαμόρφωναν το δικό τους σχέδιο δράσης για το ερχόμενο «καυτό» διήμερο της Λέσβου,
εκφράζοντας σε γενικές γραμμές την πεποίθησή τους ότι το σύστημα θα αντέξει, αν το σχέδιο της κυβέρνησης για την
«επιβράδυνση της μετακίνησης των προσφύγων» πράγματι εφαρμοστεί μέχρι την Κυριακή.

Σε εγρήγορση και… επιφυλακή βρίσκεται όπως είναι φυσικό από προχθές όλος ο μηχανισμός που λειτουργεί στη Λέσβο
για τη διαχείριση του προσφυγικού. Μέχρι αργά χθες το απόγευμα, στην καθιερωμένη σύσκεψη του συντονιστικού μεταξύ
της Ύπατης Αρμοστείας, των τοπικών φορέων, της Γενικής Γραμματείας, της Αστυνομίας, του Λιμενικού και φυσικά των
εθελοντικών οργανώσεων, διαμόρφωναν το δικό τους σχέδιο δράσης για το ερχόμενο «καυτό» διήμερο της Λέσβου,
εκφράζοντας σε γενικές γραμμές την πεποίθησή τους ότι το σύστημα θα αντέξει, αν το σχέδιο της κυβέρνησης για την
«επιβράδυνση της μετακίνησης των προσφύγων» πράγματι εφαρμοστεί μέχρι την Κυριακή.

Σε αντίθετη περίπτωση, οι δυνατότητες φιλοξενίας προσφύγων της Λέσβου, που εκτιμώνται στους 5.000 στις υπάρχουσες
δομές φιλοξενίας, δε θα μπορέσουν να κρατήσουν όρθιο το μηχανισμό μέχρι να αρχίσουν ξανά τα δρομολόγια των
πλοίων.

Όλοι οι φορείς που συμμετέχουν στο μηχανισμό διαχείρισης των προσφυγικών ροών μπήκαν από την περασμένη Πέμπτη
στη διαδικασία να προγραμματίσουν τις επόμενες κινήσεις τους ενόψει του καυτού τριημέρου που θα ακολουθούσε από
την παύση των έκτακτων δρομολογίων για τους πρόσφυγες.  

5.000 στις δομές 
Σύμφωνα με τα όσα συζητήθηκαν, αποφασίστηκε καταρχάς η ενημέρωση των προσφύγων για την έκτακτη κατάσταση που
δεν τους επιτρέπει να ταξιδέψουν μέχρι την Κυριακή, προκειμένου να συγκρατηθούν οι ροές προς τη Μόρια και να μην
καταρρεύσει το hot spot. Συγκεκριμένα, στρατηγικό ρόλο σε αυτό το στοίχημα πρόκειται να παίξει το «Απάνεμο», κέντρο
βραχείας φιλοξενίας της «IRC» στην Εφταλού, το οποίο μπορεί να φιλοξενήσει μέσα στο Σαββατοκύριακο μέχρι και 800
πρόσφυγες. Παράλληλα, έναν σημαντικό αριθμό προσφύγων, που μπορεί να αγγίξει και τους 300 με 400, θα μπει στη
διαδικασία να φιλοξενήσει προσωρινά και η δομή των «Γιατρών Χωρίς Σύνορα» στο Μανταμάδο.

Κι όλα αυτά για να μπορέσει η Μόρια να μείνει απόλυτα λειτουργική για να πραγματοποιεί χωρίς προβλήματα τις
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Κι όλα αυτά για να μπορέσει η Μόρια να μείνει απόλυτα λειτουργική για να πραγματοποιεί χωρίς προβλήματα τις
καταγραφές (που θα γίνονται κανονικά, ανεξάρτητα από τη συγκράτηση των ροών στα νησιά) και παράλληλα να μπορεί να
φιλοξενεί χωρίς προβλήματα το μάξιμουμ των προσφύγων που έχει δυνατότητα, που υπολογίζεται από 1.500 μέχρι και
2.000 με την επιστράτευση σκηνών.

Τελευταίο σημαντικό κομμάτι στην επιχείρηση φιλοξενίας των προσφύγων, για να μη μείνει κανένας χωρίς κατάλυμα και
προκληθεί στην πόλη της Μυτιλήνης το αδιαχώρητο, είναι φυσικά το κέντρο φιλοξενίας στον Καρά Τεπέ, που έχει κι αυτό
μία δυναμική μέχρι και 500 άτομα, ενδεχομένως και παραπάνω, ενώ ζητήθηκε και εξασφαλίστηκε φυσικά η συνεργασία και
άλλων εθελοντικών οργανώσεων, όπως της «Caritas», που έχει νοικιάσει ξενοδοχείο για τη φιλοξενία προσφύγων, να
συμβάλλουν και εκείνες από τη μεριά τους στην προσπάθεια να μείνει όρθιο το όλο σύστημα.  

Οι +2.500 στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και ο… φόβος 
Ως έσχατη συνδρομή στο σχέδιο των φορέων της Λέσβου για το προσφυγικό, σε περίπτωση που -με μία πρόχειρη
εκτίμηση- μαζευτούν πάνω από 6.000 πρόσφυγες στο επόμενο διήμερο, ως προσωρινό κατάλυμα θα λειτουργήσει και το
πλοίο «Ελευθέριος Βενιζέλος», που βρίσκεται από το πρωί της Παρασκευής στο λιμάνι της Μυτιλήνης και δύναται να
φιλοξενήσει μέχρι και 2.000 με 2.500 πρόσφυγες.

Το βασικό θέμα συζήτησης στις διαδοχικές συσκέψεις των συντονιστών του προσφυγικού στη Λέσβο ήταν η αναγκαιότητα
να μείνει «ζωντανή» και λειτουργική η Μόρια και ο μείζον προβληματισμός τους ήταν το τι θα έρθει από τα απέναντι
παράλια (καθώς οι αφίξεις είναι απρόβλεπτες) και κυρίως το αν το έκτακτο μέτρο της κυβέρνησης ισχύσει πράγματι μέχρι
την Κυριακή, καθώς σε διαφορετική περίπτωση -όπως σημείωναν χθες στο «Ε» συμμετέχοντες στις συσκέψεις- αν δεν
ξεκινήσουν ξανά τα δρομολόγια, από Δευτέρα φυσιολογικά θα υπάρξει πρόβλημα…
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