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 Βροχή καταγγελιών για τις συνθήκες διαβίωσης προσφύγων

και μεταναστών
Από πολιτικές δυνάμεις και συνδικά
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Σειρά παρεμβάσεων για τις συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων και των μεταναστών στην Μόρια έγιναν από όλες σχεδόν
τις πολιτικές δυνάμεις. Σήμερα Τρίτη και χθες Δευτέρα όταν έγινε γνωστή η κατάσταση που επικρατεί στο κέντρο κράτησης
με οικογένειες και παιδιά να είναι εκτεθειμένα στο χιονιά.

Σειρά παρεμβάσεων για τις συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων και των μεταναστών στην Μόρια έγιναν από όλες σχεδόν
τις πολιτικές δυνάμεις. Σήμερα Τρίτη και χθες Δευτέρα όταν έγινε γνωστή η κατάσταση που επικρατεί στο κέντρο κράτησης
με οικογένειες και παιδιά να είναι εκτεθειμένα στο χιονιά.

Ειδικότερα η Ένωση Ιατρών ΕΣΥ Λέσβου αναφέρει:

Καταγγέλλουμε τις απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων και των μεταναστών στη Λέσβο, ιδιαίτερα στις
παρούσες συνθήκες πολικού ψύχους. Γιατροί μέλη της «Ένωσης» επισκέφτηκαν σήμερα τον καταυλισμό στη Μόρια και
διαπίστωσαν την κατάσταση που επικρατεί. Είναι απαράδεκτο ενάμιση χρόνο μετά την έναρξη του μεταναστευτικού
κύματος, να ζουν άνθρωποι μέσα στα χιόνια, σε καλοκαιρινές σκηνές με υποτυπώδη και αυτοσχέδια θέρμανση, με κίνδυνο
για τη ζωή, την υγεία και την σωματική τους ακεραιότητα. Είναι ντροπή για την “φιλόξενη” Ελλάδα την “πολιτισμένη”
Ευρώπη και την “ευαίσθητη” Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες του ΟΗΕ η εικόνα του καταυλισμού της Μόριας. Μέσα
στη λάσπη και τον χιονιά οι άνθρωποι στριμώχνονται σε ακατάλληλες σκηνές, ίσα ίσα να μην βρέχονται και ανάβουν
φωτιές μέσα σ' αυτές για να ζεσταθούν. Απαράδεκτες είναι οι συνθήκες εργασίας για το προσωπικό του καταυλισμού,
πολιτικό και ένστολο, το οποίο εργάζεται σε συνθήκες “πολέμου” σε σκηνές, πρόχειρα παραπήγματα, με ανεπαρκή
θέρμανση και σε χωματόδρομους.

Δεν είναι δυνατό να δεχτούμε σαν άνθρωποι και σαν δημόσιοι λειτουργοί στην υγεία τις συνθήκες που αντικρίσαμε
σήμερα στον καταυλισμό της Μόριας. Είναι βέβαιο πως θα υπάρξει έξαρση των αναπνευστικών και άλλων λοιμώξεων
καθώς επίσης και της γρίπης. Τις επόμενες μέρες θα αυξηθεί η προσέλευση ασθενών στα επείγοντα του Νοσοκομείου
Μυτιλήνης και στη ΜΥ - ΠΕΔΥ Μυτιλήνης και οι ανάγκες νοσηλείας. Όσο παραμένει σε ισχύ η συμφωνία Ευρωπαϊκής
Ένωσης – Τουρκίας που εγκλωβίζει τους πρόσφυγες σε στρατόπεδα στα νησιά, τόσο οι πρόσφυγες και οι μετανάστες θα
διαβιούν σε άθλιες συνθήκες.

Υπουργέ κ. Μουζάλα η δήλωσή σας πως «κανένας πρόσφυγας και μετανάστης δεν είναι πλέον στο κρύο, ολοκληρώσαμε
επιτυχώς τις διαδικασίες για το ξεχειμώνιασμα» δεν ανταποκρίνεται στην εικόνα που αντικρίσαμε σήμερα. «Σε εξωτερική
σκηνή μέσα στο κρύο, εκτός από τις 40 σκηνές στο Βαγιοχώρι και άλλες 100 στην Αθήνα» έχουμε εκατοντάδες πρόσφυγες
και μετανάστες εδώ στη Λέσβο και φοβόμαστε ότι δεν είμαστε η μοναδική εξαίρεση.

Μας προκαλεί απορία πώς γίνεται η Κυβέρνηση και η Τοπική Αυτοδιοίκηση, να αδυνατούν να αντιμετωπίσουν τις βασικές
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Μας προκαλεί απορία πώς γίνεται η Κυβέρνηση και η Τοπική Αυτοδιοίκηση, να αδυνατούν να αντιμετωπίσουν τις βασικές
ανάγκες των προσφύγων και των μεταναστών παρά τα κονδύλια που δαπανώνται. Την ίδια στιγμή οι χρηματοδοτούμενες
ΜΚΟ το επιτυγχάνουν “επαγγελματικά” για τις ίδιες ανάγκες τους βέβαια.

Καλούμε τους αρμόδιους, τον Δήμο, την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής να
πάρουν επειγόντως μέτρα προστασίας των προσφύγων και των μεταναστών. Να τους μεταφέρουν σε στεγασμένο,
θερμαινόμενο χώρο και να τους παρέχουν ρούχα και τροφή κατάλληλη για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν. Να τους
δοθούν άμεσα ταξιδιωτικά έγγραφα, για να ταξιδέψουν στην ηπειρωτική Ελλάδα και στις χώρες προορισμού τους, να
τύχουν αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης.

Ο Περιφερειακός Συντονιστικής Β. Αιγαίου του Ποταμιού Νικήτας Κάλφας σημειώνει:

Δεν πίστευαν τον Απρίλιο του 2015 ότι οι προσφυγικές ροές θα αυξηθούν.

Δεν πίστευαν το Δεκέμβριο του 2015 ότι τα σύνορα με τα Σκόπια θα κλείσουν.

Έλεγαν ότι οι πρόσφυγες που ήρθαν στην Ελλάδα θα μείνουν μόλις λίγες εβδομάδες και στα νησιά μόλις λίγες ημέρες,
μόνο για υποδοχή και ταυτοποίηση.

Σήμερα, σχεδόν δύο χρόνια μετά την έκρηξη της προσφυγικής κρίσης, χιλιάδες άνθρωποι στοιβάζονται ακόμη σε
καλοκαιρινές σκηνές, στα νησιά και σε ολόκληρη τη χώρα, χωρίς καμία προστασία από το κρύο.

Σε μία εικόνα πραγματικής ντροπής και με τη μεταναστευτική μας πολιτική να πέφτει πολύ χαμηλά, σε θερμοκρασίες
κυριολεκτικά κάτω από το μηδέν!

Η επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης Βόρειο Αιγαίο - Γόνιμη Γραμμή Αγλαΐα Κυρίτση αναφέρει στην ανακοίνωση
της τα εξής:

Αδιαφορία, αναλγησία, απανθρωπιά. Αυτές οι τρείς λέξεις χαρακτηρίζουν την κυβερνητική πολιτική, αποτέλεσμα της
οποίας είναι οι τραγικές εικόνες με τις σκεπασμένες από χιόνια σκηνές, που κατακλύζουν τηλεοράσεις και διαδίκτυο. Οι
απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης επί τρία 24ωρα τώρα εκατοντάδων προσφύγων και μεταναστών στα νησιά μας, σε
συνθήκες πολικού ψύχους, αποτελούν ντροπή και δεν αφήνουν περιθώρια για δικαιολογίες και μισόλογα.

Τη λήψη άμεσων μέτρων ζητούν συγκλονισμένοι οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, αλλά και γιατροί και νοσηλευτές των νησιών
μας, οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, οι πολίτες και εθελοντές που επιχειρούν καθημερινά, αλλά και οι άνθρωποι που
εργάζονται στα μόνιμα πλέον «στρατόπεδα συγκέντρωσης», όπως έχουν εξελιχθεί τα «κέντρα φιλοξενίας».

Φιλοξενία θα πει αγκαλιά, θα πει ζεστασιά, θα πει οργάνωση, θα πει προσφορά, θα πει άμεση ανταπόκριση στην ανάγκη
του συνανθρώπου ο οποίος ξέφυγε από τη φρίκη του πολέμου και των εγκληματικών πολιτικών. Φιλοξενία, σημαίνει
αξιοπρεπείς και ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης στους κατατρεγμένους των ιμπεριαλιστικών πολέμων και των
δουλεμπορικών κυκλωμάτων.

Οι εικόνες από τη Μόρια, τη Χίο, τη Σάμο ντροπιάζουν την καρδιά της ανθρώπινης ύπαρξης.

 

Όταν όλοι προειδοποιούν επί μέρες για το βαρύ κύμα κακοκαιρίας, όταν οι πάντες περιμένουν το χιονιά και
προετοιμάζονται, οι εικόνες ντροπής που βλέπουμε είναι αποτέλεσμα εγκληματικής αδιαφορίας.

Απαιτείται άμεσα:

Να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες μετεγκατάστασης προσφύγων και μεταναστών σε ασφαλή και ζεστά καταλύματα, για το
«ξεχειμώνιασμα», όπως υποκριτικά υπόσχεται εδώ και καιρό ο αρμόδιος υπουργός και προς αυτή την κατεύθυνση να
κινητοποιηθούν άμεσα Τ.Α., βουλευτές, εκκλησία, επιχειρηματίες.

Να ολοκληρωθούν άμεσα οι διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης, προκειμένου να προωθηθούν οι πρόσφυγες και
μετανάστες στις χώρες επιλογής τους

Να καταγγελθούν με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο από τα θεσμικά και αιρετά όργανα των νησιών μας οι
νεοφιλελεύθερες και ιμπεριαλιστικές πολιτικές ΕΕ και ΝΑΤΟ, αλλά και η τακτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που
εξυπηρετεί αγόγγυστα τις εντολές τους, οδηγώντας τους πρόσφυγες στον εγκλωβισμό και την εξαθλίωση.

Η Επικεφαλής της Ελιάς στο Ευρωκοινοβούλιο Εύα Καϊλή κατέθεσε ερώτηση που αναφέρει τα εξής:

“Σχετικά με την απαράδεκτη κατάσταση των προσφύγων στους καταυλισμούς στην Ελλάδα και ιδίως στα νησιά, όπου
κινδυνεύουν από το δριμύ ψύχος, η Ν. Μπερτό δήλωσε ότι η κατάσταση είναι ανεπαρκής και υπενθύμισε ότι η διασφάλιση
των κατάλληλων συνθηκών υποδοχής, καθώς και η διαχείριση των προσφυγικών κέντρων στην Ελλάδα, είναι πρώτα απ’
όλα ευθύνη των ελληνικών αρχών. Παράλληλα τόνισε ότι η Επιτροπή παρακολουθεί στενά την κατάσταση, έχει ήδη
επισημάνει την ανάγκη δημιουργίας πρόσθετων χώρων υποδοχής για τους πρόσφυγες στα νησιά και κάνει ό,τι μπορεί για
να στηρίξει τις ελληνικές αρχές και είναι έτοιμη να παράσχει «οικονομική και τεχνική στήριξη».

Ερωτάται η Επιτροπή:

α) Ποια βήματα ακολούθησε μέχρι σήμερα, για να εγκαλέσει τις ελληνικές αρχές στο θέμα της διαβίωσης των προσφύγων;

β) Με ποιον τρόπο “παρακολουθεί στενά την κατάσταση”, όπως δήλωσε η Ν. Μπερτό, και ιδίως όσον αφορά στη διαφάνεια
και την αποτελεσματικότητα της χρήσης των κονδυλίων;

Ερώτηση από την ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ

Κατεπείγουσα ερώτηση κατέθεσε η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ  που αφορά την απαράδεκτη κατάσταση με τις
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Κατεπείγουσα ερώτηση κατέθεσε η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ  που αφορά την απαράδεκτη κατάσταση με τις
σκεπασμένες από τα χιόνια σκηνές των προσφύγων που δίνουν σκληρή πολυήμερη μάχη, με κίνδυνο ζωής, σε άθλιες
συνθήκες στα hotspots της Μόριας Λέσβου, της Σάμου, της Χίου, αλλά και στο Ελληνικό, στον καταυλισμό της Μαλακάσας
κ.α.

Όπως τονίζει ο Ευρωβουλευτής του ΚΚΕ Σωτήρης Ζαριανόπουλος, που κατέθεσε την Ερώτηση, αυτή η κατάσταση έχει
αιτίες. Είναι άμεση συνέπεια των αποφάσεων της ΕΕ και ειδικότερα της συμφωνίας ΕΕ - Τουρκίας που αποτελεί το
μηχανισμό διπλού εγκλωβισμού πάνω από 16000 προσφύγων σε απαράδεκτες συνθήκες στα νησιά. Όσες δηλώσεις
«ευαισθησίας» κι αν γίνονται αυτές τις μέρες από εκπροσώπους της ΕΕ, την κυβέρνηση κι όσους στήριξαν αυτή την
απαράδεκτη συμφωνία είναι προσχηματικές και συνιστούν πρόκληση. Άλλωστε, εκ των πραγμάτων αποδεικνύεται ότι η ΕΕ
και η κυβέρνηση θεωρούσαν δεδομένο ότι σημαντικό μέρος των προσφύγων που βρίσκονται στην Ελλάδα θα βγάλουν το
χειμώνα σε σκηνές, ή ακόμη και σε κοντέινερς και άλλους στεγασμένους χώρους στους οποίους δεν λειτουργεί ή δεν
υπάρχει καν θέρμανση. Αυτό επιβεβαιώνει άλλωστε ο ισχυρισμός στελέχους της κυβέρνησης ότι "βολεύτηκαν" οι 9000
πρόσφυγες και ξεπαγιάζουν οι 1000.

Αποτελεί επείγουσα ανάγκη κανένας πρόσφυγας και μετανάστης να μη μένει σε σκηνή – κανένας χωρίς θέρμανση, ρεύμα
και νερό, χωρίς κατάλληλη για το χειμώνα σίτιση, χωρίς δημόσια υγειονομική περίθαλψη. Να δοθούν άμεσα χειμωνιάτικα
ρούχα και ειδικά κλινοσκεπάσματα με ευθύνη των κρατικών υπηρεσιών. Να  μετακινηθούν επειγόντως από τα νησιά οι
διπλοεγκλωβισμένοι πρόσφυγες και μετανάστες και να σταματήσουν οι σχεδιασμοί για δημιουργία κέντρων κράτησης.

Εκτός από τις δεδομένες μεγάλες ευθύνες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ, ερωτάται ο Επίτροπος Μετανάστευσης Δ.
Αβραμόπουλος:

Πώς τοποθετείται και τι μέτρα θα πάρει η ΕΕ με βάση το ότι ενώ οι πρόσφυγες διαβιούν σε απαράδεκτες συνθήκες μέσα
στο βαρύ χειμώνα :

- οι ΜΚΟ λυμαίνονται με τα γνωστά επιζήμια αποτελέσματα μεγάλο μέρος της όποιας ευρωενωσιακής χρηματοδότησης,
ακόμη και την παροχή χειμωνιάτικων ρούχων και κλινοσκεπασμάτων, την ευθύνη των οποίων θα έπρεπε να έχουν οι
κρατικές υπηρεσίες;

- πακτωλός χρηματοδοτήσεων της ΕΕ κατευθύνεται στη συγκρότηση και ενίσχυση κατασταλτικών μηχανισμών σε βάρος
των προσφύγων, όπως η Ευρ. Συνοριακή Ακτοφυλακή κ.α.;

γ) Τι προτίθεται να κάνει από εδώ και στο εξής, ενόψει και του κατεπείγοντος της κατάστασης, δεδομένου ότι κινδυνεύουν
πολλές ζωές προσφύγων, που ζουν σε σκηνές μέσα στο βαρύ χειμώνα;
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