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Επέστρεψαν σήμερα στη Τουρκία 22 μετανάστες Share Like us Tweet Follow us Plus One Στις 11.30 το μεσημέρι υπό τα γνωστά αυστηρά μέτρα
περιφρούρησης και με τη συμμετοχή περισσοτέρων των 80 Aστυνομικών και Λιμενικών και στελεχών της Frontex ολοκληρώθηκε η διαδικασία
οικειοθελούς επανεισδοχής από τα νησιά του βορείου Αιγαίου στην Τουρκία, 22 μεταναστών και προσφύγων.

Πρόκειται για άτομα που στο σύνολο τους μπήκαν στην Ελλάδα μετά τις 20 του περασμένου
Μαρτίου όταν και ξεκίνησε η εφαρμογή της συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας και
παραιτήθηκαν του δικαιώματος αιτήσεως ασύλου. Πρόκειται για πέντε Αλγερινούς, πέντε Ιρανούς,
έναν Μαροκινό και έναν Αφγανό που κρατούνταν υπό περιορισμό στο χοτ σποτ της Μόριας στη
Λέσβο.

Αλλά και πέντε Αφγανούς που κρατούνταν στη Χίο και τέλος μια οικογένεια πέντε Ιρακινών που
κρατούνταν στη Σάμο. Οι εκτός Λέσβου μεταφέρθηκαν στο σύνολο τους στη Μυτιλήνη σήμερα το
πρωί με τα πλοία της γραμμής. Ας σημειωθεί ότι στους παραπάνω αριθμούς περιλαμβάνονταν και
πέντε ακόμα Αλγερινοί, τρεις από το χοτ σποτ της Λέσβου και δυο από το χοτ σποτ της Σάμου, οι
οποίοι στο μεταξύ προφυλακίστηκαν για σοβαρά πλημμελήματα οι της Λέσβου και για
κακουργήματα οι της Σάμου.

Η διαδικασία

Σύμφωνα με πληροφορίες, αμέσως μετά την επανεισδοχή τους στην Τουρκία η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω του λιμανιού στο Δικελί απέναντι από
τη Λέσβο, πρόσφυγες και μετανάστες θα μεταφερθούν σε δημοτικό κλειστό χώρο άθλησης της πόλης Δικελί που λειτουργεί υπό την εποπτεία της
τουρκικής υπηρεσίας μεταναστευτικής πολιτικής. Εκεί θα παραμείνουν επί 24ωρο το πολύ και θα λάβουν τα απαραίτητα έγγραφα. Οι έχοντες
προσφυγικό προφίλ (Σύριοι στην πλειοψηφία τους που δε συμπεριλαμβάνονται όμως στη σημερινή αποστολή) θα μεταφερθούν σε καταυλισμό
προσφύγων στα Άδανα. Οι δε μετανάστες θα μεταφερθούν σε καταυλισμό στην περιοχή Κιρκλαρελί της Κωνσταντινούπολης όπου και θα
παραμείνουν έως της όποιας μετακίνησης τους κυρίως στις χώρες καταγωγής τους. Ας σημειωθεί ότι οι έχοντες προσφυγικό προφίλ μπορούν να
ξεκινήσουν τη διαδικασία ασύλου στην Τουρκία καθώς και σύμφωνα με τη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, να επαναπροωθηθούν σε
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ να σημειώσουμε ότι προς το παρόν και παρά τα περί του αντιθέτου λεγόμενα από μεριάς της Τουρκίας ισχύουν
τα όσα έχουν συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι ροές προς τα νησιά έχουν ελαχιστοποιηθεί. Χαρακτηριστικά να αναφερθεί ότι το τελευταίο 10ήμερο σε όλα τα νησιά του βορείου Αιγαίου πέρασαν
συνολικά 439 πρόσφυγες και μετανάστες αριθμός πολύ μακριά από τις μαζικές εισροές χιλιάδων ανθρώπων σε καθημερινή βάση την αντίστοιχη
περσινή περίοδο. Όπως χαρακτηριστικά έλεγε σήμερα στέλεχος των Ελληνικών διωκτικών αρχών η Τουρκία προς το παρόν τηρεί τα όσα
είχε συμφωνήσει. Σκάφη της Τουρκικής ακτοφυλακής αποτρέπουν τη συντριπτική πλειοψηφία των όσων - λίγων έτσι κι αλλιώς -
προσπαθούν να περάσουν στην Ελλάδα. Σημαντική δουλειά γίνεται επίσης σε θέματα ενημέρωσης του ντόπιου πληθυσμού από την πιθανή τους
εμπλοκή σε διακίνηση μεταναστών και προσφύγων προς τα νησιά. Για πρώτη φορά λέχθηκε χαρακτηριστικά, έγιναν κατασχέσεις σκαφών όσων
προσπάθησαν να περάσουν κόσμο στην Ελλάδα, ενώ τα πράγματα έγιναν... δύσκολα και προς όσους είχαν κατηφορίσει με σκάφη στην περιοχή
ακόμα και από τη Σαμψούντα του Πόντου με σκοπό τη συμμετοχή τους σε διαδικασίες μεταφοράς προς την Ελλάδα. «Το ερώτημα είναι η συμφωνία
της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση έως πότε θα τηρείτε. Κι αν η νέα κυβέρνηση αποφασίσει να πιέσει την Ευρώπη μέσω του ανοίγματος της
μεταναστευτικής στρόφιγγας προς την Ελλάδα. Προς το παρόν αυτό δε φαίνεται να συμβαίνει αλλά κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει στο μέλλον» ειπώθηκε
χαρακτηριστικά από το ανώτερο στέλεχος των Ελληνικών διωκτικών αρχών.

Πάντως, να σημειώσουμε ότι στα απέναντι από τα νησιά παράλια δεν υπάρχουν πληροφορίες για τη συγκέντρωση μεγάλων αριθμών προσφύγων και
μεταναστών με σκοπό το πέρασμα τους στα νησιά. Οι Πακιστανοί και οι Αφγανοί στην περιοχή του Τσεσμέ, οι χιλιάδες Σύριοι στο Μπασμανέ της
Σμύρνης, οι περιφερόμενοι στους δρόμους σε αναζήτηση μεταφορέων στις ακτές απέναντι από τη Λέσβο, πλέον δεν υπάρχουν. Ο ανασφαλής αλλά
και πλέον οικονομικός και γρήγορος δρόμος προς την Ευρώπη μέσω των Ελληνικών νησιών αρχίζει να γίνεται βίωμα πως έχει κλείσει. Ιδιαίτερα προς
τους βορειοαφρικανούς για τους οποίους έκλεισαν και οι δρόμοι περάσματος τους από τις χώρες καταγωγής τους στην Τουρκία. Πρέπει να ειπωθεί ότι
πολλοί βορειοαφρικανοί έφταναν στην Τουρκία με πτήσεις «one way» με οικονομικές προσφορές εισιτηρίων από την Τουρκική Αεροπορική Εταιρεία
ΤΗΥ που έφταναν τα 50 ευρώ το πολύ και χωρίς καμία διαδικασία βίζας. Αυτό λόγω της εφαρμογής των λεγόμενων προαπαιτούμενων για την
κατάργηση της βίζας των Τούρκων που θα επισκέπτονται την Ευρώπη σταμάτησε. Έτσι και δικαιολογείται το ξανάνοιγμα των δρόμων της Μεσογείου
από τη βόρεια Αφρική κυρίως προς την Ιταλία αλλά και την Ισπανία.
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(/articles/news-categories/astynomiko-

reportaz/28hronos-prospathise-na-fygei-apo-ti-lesvo-

para-toys)

17/07/17 - 18:53
28χρονος προσπάθησε να φύγει από τη Λέσβο παρά τους περιοριστικούς όρους για τη μη
απομάκρυνση του από το νησί (/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/28hronos-prospathise-na-fygei-apo-ti-

lesvo-para-toys)

Συνελήφθη, χθες (16-07-2017) στον αερολιμένα της Μυτιλήνης, από αστυνομικούς του Τμήματος
Διαχείρισης Μετανάστευσης Λέσβου, ένας  28χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε
δικογραφία  για πλαστογραφία πιστοποιητικού και για απόπειρα παραβίασης...

(/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/klopi-

sto-naytiko-omilo-mytilinis-apo-13hrono)

16/07/17 - 21:23
Κλοπή στο Ναυτικό Όμιλο Μυτιλήνης από 13χρονο... (/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/klopi-sto-

naytiko-omilo-mytilinis-apo-13hrono)

Συνελήφθη, χθες (15-07-2017) στη Μυτιλήνη, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας
Μυτιλήνης, ένας ημεδαπός ηλικίας 13 ετών, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή.

 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, ο 13χρονος, κατά το...

(/articles/news-categories/astynomiko-

reportaz/37hroni-me-pano-apo-ena-kilo-hasis-sti-

mytilini-foto)

13/07/17 - 16:15
37χρονη με πάνω από ένα κιλό χασίς στη Μυτιλήνη (φωτο) (/articles/news-categories/astynomiko-

reportaz/37hroni-me-pano-apo-ena-kilo-hasis-sti-mytilini-foto)

Συνελήφθη, χθες (12-07-2017) στη Μυτιλήνη, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας
Μυτιλήνης, μία (1) αλλοδαπή ηλικίας 37 ετών, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία
κακουργηματικού χαρακτήρα, για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

 
Ειδικότερα, μετά από...
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