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Τρίτη, 05/04/2016 | Κοινωνία

 Οι αιτήσεις ασύλου μπλοκάρουν τις επαναπροωθήσεις προσφύγων και παράτυπων μεταναστών στην Τουρκία. Από τους 2.890 μετανάστες που
βρίσκονται στη Μόρια της Μυτιλήνης, οι 2.656 υπέβαλλαν σχετικά αιτήματα. Από το ίδιο νησί, μόλις 100 παράτυποι μετανάστες, δεν έχουν υποβάλλει
αιτήματα ασύλου. Οι 135 υπάλληλοι της Ευρώπης, κυρίως Γάλλοι και Γερμανοί που θα βοηθούσαν στην εξέταση των αιτήσεων, έρχονται την Τετάρτη,
«δουλειά» θα πιάσουν από την ερχόμενη Δευτέρα, ενώ μετά από περίπου τρεις εβδομάδες, αναμένεται να έχουν τα πρώτα αποτελέσματα στα
αιτήματα. 

Σημειώνεται ότι ανάμεσά τους βρίσκονται και διερμηνείς, καθώς το μεγαλύτερο βάρος στην εξέταση των αιτημάτων δίνεται στη συνέντευξη των
αιτούντων. Αναφορικά με εκείνους που έχουν προβεί σε αιτήματα χορήγησης ασύλου, οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ., διευκρινίζουν πως όσοι λάβουν
θετική απάντηση, λαμβάνουν λεσέ πασέ, και ουσιαστικά στο 6μηνο, μπορούν τους τρεις μήνες να πάνε σε όποια ευρωπαϊκή χώρα θέλουν.  
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Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. ανησυχούν πως αυτό το μεγάλο χρονικό διάστημα οι προσφυγικές-
μεταναστευτικές ροές θα συνεχίζουν αμείωτες, αυξάνοντας τον αριθμό των ατόμων στα κέντρα
φιλοξενίας των νησιών. Επισημαίνεται ότι χθες επαναπροωθήθηκαν 202 παράτυποι μετανάστες
από Λέσβο και Χίο, ενώ περίπου 300 έφθασαν μόνο στη Μυτιλήνη το Σαββατοκύριακο, 89 στη
Σάμο, 74 στη Χίο και τρεις στη Λέρο το προηγούμενο 24ωρο. Την ίδια ώρα παρατηρείται ότι οι
δουλέμποροι έχουν αλλάξει δρομολόγια και ώρες πραγματοποίησής των προσφυγικών-
μεταναστευτικών ροών. Οι περισσότερες αφίξεις των ροών παρατηρούνται μεταξύ 05:30-06:00, λίγο
πριν ξεκινήσουν οι περιπολίες του ΝΑΤΟ. Ουσιαστικά οι βάρκες ταξιδεύουν τη νύχτα και φθάνουν σε
απομακρυσμένα σημεία των ελληνικών νησιών μακριά από τις ρότες των θαλάσσιων περιπολιών .   

Από τη Λέσβο, χθες το πρωί αναχώρησαν για το Δικελί, 136 μετανάστες (136 άνδρες και μία
γυναίκα). Οι 124 ήταν από το Πακιστάν, 3 από Μπαγκλαντές, 1 από Ιράκ, 2 από Ινδία, 4 από Σρι
Λάνκα. Δύο μόλις Σύροι θέλησαν μόνοι τους να μεταφερθούν στην Τουρκία, ο ένας γιατί πέθανε ο

πατέρας του και ο δεύτερος επειδή η οικογένειά του εγκλωβίστηκε στη Συρία. Από την Χίο αναχώρησαν 66 άτομα (56 άνδρες και 10 γυναίκες), εκ των
οποίων 42 από το Αφγανιστάν, 10 από το Ιράν, 6 από το Πακιστάν, 1 από την Ινδία, 1 από τη Σομαλία, 1 από την Ακτή Ελεφαντοστού και 5 από το
Κονγκό. 

Στο Δικελί, σύμφωνα με πληροφορίες, οι τουρκικές αρχές προβαίνουν στη δική τους ταυτοποίηση, χωρίς να υπάρχει περίπτωση επιστροφής, καθώς
δικοί τους παρατηρητές στα ελληνικά νησιά είχαν εγκρίνει την ταυτοποίηση των ελληνικών αρχών. Οι Έλληνες αξιωματούχοι υποστηρίζουν πως έχουν
θέσει «κόκκινες» γραμμές στη συνεργασία με τους τούρκους παρατηρητές, καθώς δεν συμμετέχουν στις ελληνικές ανακριτικές πράξεις και ουσιαστικά
όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία παραλαμβάνουν την «χαρτογράφηση» του πρόσφυγα ή παράτυπου μετανάστη με την φωτογραφία του προκειμένου
να προβούν στη δική τους ταυτοποίηση και «έγκριση» επαναπροώθησης. 

 Oι ελληνικές αρχές υπολόγιζαν ότι χθες θα επαναπροωθούνταν περίπου 250 μετανάστες από την Λέσβο, ωστόσο ο αριθμός έπεσε στους 134, καθώς
οι υπόλοιποι αιτήθηκαν άσυλο, ενώ υπάρχουν ακόμη 100 που δεν έχουν κάνει και ίσως τις επόμενες ημέρες να επαναπροωθηθούν. Αυτή τη στιγμή
επισημαίνεται πως στα ελληνικά νησιά δεν υπάρχουν Σύροι πρόσφυγες παρότι οι Τουρκικές αρχές έχουν τουλάχιστον 100 στα Άδανα, προκειμένου να
ενεργοποιήσουν μέρος της συμφωνίας που προβλέπει ότι για κάθε άτομο αυτής της εθνικότητας που επιστρέφει στην Τουρκία, ένας άλλος Σύρος
πρόσφυγας μετεγκαθίσταται στην Ευρώπη. Χθες τουλάχιστον 32 Σύροι, ταξίδευσαν αεροπορικώς στο Ανόβερο με πτήση από την Κωνσταντινούπολη. 

Στο μεταξύ η Frontex αναζητά αεροπλάνα για τη μεταφορά προσφύγων απο τη Συρία, προκειμένου να μεταφέρονται στα Άδανα της Τουρκίας, όπου
υπάρχει κέντρο φιλοξενίας αποκλειστικά για τους Σύρους πρόσφυγες.   

Tην ίδια ώρα οι Τούρκοι, ανέβαλαν την επαναπροώθηση 205 παράτυπων μεταναστών, τα αιτήματα επανεισδοχής των οποίων είχαν υποβληθεί πριν
την πρόσφατη συμφωνία και είχε προγραμματιστεί να επαναπροωθηθούν την περασμένη Πέμπτη από τον μεθοριακό σταθμό Κήπων Έβρου. Τα
σχετικά αιτήματα έχουν γίνει αποδεκτά, ωστόσο απομένει ο ορισμός της νέας ημερομηνίας επαναπροώθησης. Αναφορικά με την Ειδομένη,
αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρουν πως η αστυνομία είναι έτοιμη για την μεταφορά προσφύγων και μεταναστών που βρίσκονται εγκλωβισμένοι εκεί,
με τα προβλήματα προστριβών και περιπτώσεων κλοπών να αυξάνονται, ωστόσο δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη οι εργασίες του υπουργείου Εθνικής
Άμυνας, στους χώρους που έχουν εξευρεθεί για την μετακίνηση περίπου 6.500 ατόμων από το συγκεκριμένο σημείο. 
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Κι όμως συμβαίνει και αυτό: κλοπές στη σεισμόπληκτη Βρίσα (/articles/news-categories/koinonia/ki-omos-
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Τα πρώτα κρούσματα κλοπών άρχισαν να εμφανίζονται στη Βρίσα και όλα δείχνουν ότι η αστυνόμευση
ατόνησε.

Στο ιστολόγιο  "Κάτω από τον Πλάτανο" (http://vatera.gr/platanos/?p=17877) διαβάζουμε: 
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Άλλο ένα όμορφο αλλιώτικο καλοκαίρι ζουν τα Λυκόπουλα (παιδιά ηλικίας έξη έως 11 ετών), οι Πρόσκοποι
(νέοι έφηβοι ηλικίας 12 έως 15 ετών) και οι Ανιχνευτές (μεγάλη έφηβοι ηλικίας 16 έως 18 ετών) των
Συστημάτων της Περιφερειακής Εφορείας Προσκόπων Λέσβου.
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