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Κυριακή, 03/04/2016 | Ελλάδα

Σε λίγες ώρες, από τη Δευτέρα, πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή, στη Λέσβο, η συμφωνία Ευρωπαϊκής Ενωσης Τουρκίας για την επαναπροώθηση
προσφύγων και μεταναστών.

 
Ωστόσο, όπως αποκαλύπτουν έγγραφα που έχει στη διάθεση του το protagon, τίποτα δεν είναι έτοιμο. Η υστέρηση σε ανθρώπινους πόρους και
υποδομές είναι τόσο μεγάλη που θέτει σαφείς αμφιβολίες για την επιχειρησιακή επιτυχία της συμφωνίας.
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Στις 19 Μαρτίου, ο Μάρτιν Βέρβεϊ, ο άνθρωπος που ανέλαβε να συντονίσει την ευρωπαϊκή
παρέμβαση στο Προσφυγικό, συγκάλεσε μία τηλεδιάσκεψη για τον συντονισμό των χωρών που
δήλωσαν πρόθυμες να συνδράμουν με προσωπικό τις ελληνικές αρχές. Ο Βέρβεϊ ήταν στην Αθήνα
και στην οθόνη του εμφανίστηκαν οι εκπρόσωποι της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Δανίας και της
Μεγάλης Βρετανίας, της Κύπρου και της Σουηδίας.
 
Η Γερμανία και η Γαλλία θα προσφέρουν 200 άτομα στην FRONTEX και 100 στην Υπηρεσία
Ασύλου. Η μεγάλη έλλειψη εντοπίζεται στον αριθμό των αστυνομικών. Το αρχικό σχέδιο προέβλεπε
ότι σε κάθε επαναπροωθούμενο πρόσωπο θα αντιστοιχούν δύο αστυνομικοί. Αυτό δεν μπορεί να
γίνει. Εκ των πραγμάτων η αναλογία θα περιοριστεί στο ένας προς έναν. Ομως οι αστυνομικοί που
θα βρίσκονται τη Δευτέρα στη Λέσβο δεν θα έχουν σχετική εμπειρία. Μόλις 50 από αυτούς έχουν
στο μητρώο τους συμμετοχή σε επιχείρηση επαναπροωθήσεων. Αυτό είναι και λόγος για τον οποίο
οι Βρετανοί πρότειναν να καθυστερήσει η επιχείρηση προκειμένου να υπάρξει καλύτερη
προετοιμασία.

 
Ορισμένες χώρες έχουν άλλου είδους προβληματισμούς: ποιες θα είναι οι συνθήκες εργασίας και το ωράριο του προσωπικού που θα στείλουν στην
Ελλάδα; Ο Βέρβεϊ τους λέει ότι πρέπει να ξεχάσουν αυτά που ξέρουν και να προετοιμαστούν για σκληρές συνθήκες δουλειάς και εξαντλητικούς
ρυθμούς.
 
Δεν είναι σαφές από πού θα πληρωθούν όλοι αυτοί, δηλαδή από ποιο κωδικό θα βγουν τα χρήματα της μισθοδοσίας τους. Οι εθνικοί προϋπολογισμοί
δεν έχουν δεσμεύσει κεφάλαια. Προς το παρόν όλοι έρχονται με μία ελπίδα: οι επαναπροωθήσεις να αποθαρρύνουν πρόσφυγες, μετανάστες και
διακινητές. Στην Ευρώπη δεν κρύβουν την ανησυχία τους για το ενδεχόμενο η κοινή γνώμη να παρακολουθήσει σκληρές εικόνες με ανθρώπους που
θα μπαίνουν στα πλοία δια της βίας. Και η Αθήνα το φοβάται αυτό, αλλά, όπως ξέρει και ο υπουργός Μουζάλας, που έχασε μερικούς συνεργάτες του,
υπάρχει ένα ερώτημα που επικάθεται πάνω από κάθε ένσταση: έχει κανείς να προτείνει κάτι καλύτερο;
 
 
 
Τάσος Τέλλογλου / protagon.gr
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29/06/17 - 07:07
«3 ΛΑΛΟΥΝ ΚΑΙ 2 ΧΟΡΕΥΟΥΝ» - Αναλυτικά το πρόγραμμα σε όλη την Ελλάδα (/articles/news-

categories/ellada/3-laloyn-kai-2-horeyoyn-analytika-programma-se-oli-tin-ellada)

Για τους φίλους της ιστοσελίδας που ίσως βρεθούν σε κάποιους από τους σταθμούς της περιοδείας της
θεατρικής παράστασης. Δυστυχώς δεν θα την απολαύσουμε στη Μυτιλήνη.
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Εγκρίθηκε δόση 8,5 δισ. ευρώ και μία «δεύτερη καλύτερη λύση» για το χρέος (/articles/news-

categories/ellada/egkrithike-dosi-85-dis-eyro-kai-mia-deyteri-kalyteri-lysi-gia-hreos)

Σε συμφωνία για την επιτυχή ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, που ανοίγει το δρόμο για
εκταμίευση δόσης ύψους 8,5 δισ. ευρώ, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Eurogroup στο Λουξεμβούργο.
Για το χρέος, βάση παραμένει η συμφωνία του Μαΐου 2016, ενώ υιοθετήθηκε και ρήτρα ανάπτυξης.
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Λίστα με τζιχαντιστές έδωσε η Αμερική στις ελληνικές αρχές (/articles/news-categories/ellada/lista-me-

tzihantistes-edose-i-ameriki-stis-ellinikes-arhes)

Σημαντική βάση δεδομένων με υπόπτους για τζιχαντ παρέδωσε η Αμερική στις ελληνικές Αρχές, με σκοπό
η χώρα μας να ενισχύσει το επίπεδο των ελέγχων στα σύνορα για τον εντοπισμό εξτρεμιστών. 
Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ζήτησε από αρμόδιους Αμερικανούς...
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