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 Έπεσαν στη θάλασσα, αλλά δεν απέτρεψαν τις απελάσεις

Επεισοδιακή η δεύτερη επιχείρηση 45 επιστροφών στο Δικελί

 (/article/author/143-theodora) theodora (/article/author/143-theodora)
 - 09|04|2016 00:53

Επεισοδιακή ήταν η δεύτερη επιχείρηση απελάσεων στην Τουρκία από το νησί μας. Τέσσερις ακτιβιστές και ακτιβίστριες
έπεσαν χτες το πρωί στα νερά του λιμανιού της Μυτιλήνης για να αποτρέψουν την απέλαση 45 κυρίως Πακιστανών, που
είχαν μεταφερθεί από τη Μόρια και είχαν επιβιβαστεί στο πλοίο «Λέσβος», με προορισμό το Δικελί, στην απέναντι
τουρκική ακτή.

Επεισοδιακή ήταν η δεύτερη επιχείρηση απελάσεων στην Τουρκία από το νησί μας. Τέσσερις ακτιβιστές και ακτιβίστριες
έπεσαν χτες το πρωί στα νερά του λιμανιού της Μυτιλήνης για να αποτρέψουν την απέλαση 45 κυρίως Πακιστανών, που
είχαν μεταφερθεί από τη Μόρια και είχαν επιβιβαστεί στο πλοίο «Λέσβος», με προορισμό το Δικελί, στην απέναντι
τουρκική ακτή.

Οι απελάσεις έγιναν εν τέλει, με καθυστέρηση, στις 8.30 το πρωί κι ενώ στο λιμάνι έμπαινε το σκάφος του Λιμενικού
Σώματος, που μετέφερε 60 νέους πρόσφυγες που είχε περισυλλέξει από τα ελληνικά θαλάσσια χωρικά ύδατα. Μετά τις 11
το πρωί, πραγματοποιήθηκαν ακόμα 79 απελάσεις μεταναστών που είχαν μεταφερθεί από την Κω και τη Σάμο, με το πλοίο
«Ναζλί Ζαλέ» τύπου καταμαράν της εταιρείας «Ζαλέμ Τουρ». Και οι 79 μετεπιβιβάσθηκαν συνοδεία αστυνομικών της
Frontex στο λιμάνι της Μυτιλήνης.

Οι ακτιβιστές κολύμπησαν δίπλα στο λιμενικό σκάφος και τρεις από αυτούς κρεμάστηκαν στην αλυσίδα της άγκυρας του
πλοίου που ανήκει στην τουρκική εταιρία «Τουργιόλ» και εμπόδισαν για λίγο τον απόπλου του, καθώς μερικά λεπτά
αργότερα, στις 8 και μισή το πρωί, άνδρες του Λιμενικού έφθασαν με φουσκωτά γύρω από τους ακτιβιστές και τους
συνέλαβαν με την κατηγορία της παρακώλυσης συγκοινωνιών και το πλοίο αναχώρησε για τα τουρκικά παράλια.

Στη συνέχεια, αφέθηκαν ελεύθεροι. Συμπλοκές πραγματοποιήθηκαν και με αλληλέγγυες που επιχείρησαν, σύμφωνα με το
Λιμενικό, να πλησιάσουν τους πρόσφυγες.

Όλες οι απελάσεις, σύμφωνα με την Αστυνομία, αφορούν μετανάστες που δεν έκαναν αίτηση ασύλου. Στο μεταξύ, η
συντριπτική τους πλειοψηφία και από τα τρία νησιά είναι από το Πακιστάν, τέταρτη σε αριθμό αφίξεων χώρα μετά τη
Συρία, το Αφγανιστάν και το Ιράκ. Μόλις τους τρεις πρώτους μήνες του χρόνου έφθασαν στην Ελλάδα 5.317 Πακιστανοί
και οι περισσότεροι βρίσκονται στο κέντρο Κράτησης της Μόριας, με ορισμένους απ’ αυτούς να έχουν προχωρήσει σε
απεργία πείνας από την Πέμπτη με σκοπό να σταματήσει η απέλασή τους. Συνολικότερα, στο Κέντρο Κράτησης της Μόριας
βρίσκονταν μέχρι χθες το πρωί 3.146 και οι 3.131 απ’ αυτούς έχουν κάνει αίτηση για άσυλο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με το παλαιό καθεστώς καταγραφής μένουν στη Μόρια 459 πρόσφυγες, ενώ οι νεοεισερχόμενοι
αγγίζουν τους 43. 
Αυθαίρετη η κράτηση, κατά τη Διεθνή Αμνηστία

Οι απελάσεις της Παρασκευής αφορούν τη δεύτερη επιχείρηση απέλασης μεταναστών και προσφύγων που
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Οι απελάσεις της Παρασκευής αφορούν τη δεύτερη επιχείρηση απέλασης μεταναστών και προσφύγων που
πραγματοποιείται από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία την περασμένη Δευτέρα,
η οποία έχει δεχτεί πλήθος επικρίσεων και καταγγελιών από οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 

Έπεσαν στη θάλασσα κολυμπώντας δίπλα στο λιμενικό σκάφος!

Μεταξύ άλλων, η Διεθνής Αμνηστία καταγγέλλει την αυθαίρετη κράτηση εκατοντάδων αιτούντων άσυλο, προσφύγων και
μεταναστών, έπειτα από «αυτοψία» που πραγματοποίησαν μέλη της, που εξασφάλισαν άδεια πρόσβασης από τις
ελληνικές αρχές και ολοκλήρωσαν την επίσκεψή τους στα Κέντρα Κράτησης της Λέσβου και τη Χίου. 

Δυσλειτουργίες στο άσυλο 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διεθνούς Αμνηστίας, πρόσφυγες, μετανάστες και αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα
κρατούνται «υπό άσχημες συνθήκες εν μέσω της βιασύνης για την εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης -
Τουρκίας», ενώ υπάρχουν δυσλειτουργίες στις διαδικασίες ασύλου, που καθιστούν αδύνατη σε πολλές περιπτώσεις την
υποβολή της σχετικής αίτησης.

«Η Ελλάδα δεν μπορεί να αντεπεξέλθει μόνη της», αναφέρει η ανακοίνωση και συνεχίζει δίνοντας έμφαση στην αδυναμία
εφαρμογής του ευρωπαϊκού προγράμματος μετεγκατάστασης. «Το άσυλο στην Ελλάδα, ήδη προβληματικό και
υπερφορτωμένο από το μεγάλο αριθμό των ανθρώπων που βρίσκονται εγκλωβισμένοι, δεν αποτελεί μία ρεαλιστική
επιλογή για πολλούς.

 

Σε απεργία πείνας βρίσκονται από την Πέμπτη περίπου 100 μετανάστες του Κέντρου 
Κράτησης της Μόριας, που διαμαρτύρονται για τις απελάσεις

Παρ’ όλα αυτά, τα κράτη της Ε.Ε. αποτυγχάνουν να μετεγκαταστήσουν πρόσφυγες σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Πόσα
παιδιά χρειάζεται να κοιμούνται στο κρύο μέχρι να καταλάβει η Ευρώπη ότι πρέπει να πάρει πρόσφυγες από την Ελλάδα;»
διερωτάται η οργάνωση που έχει χαρακτηρίσει τη συμφωνία της Ε.Ε. με την Τουρκία: «Ντροπή για την Ευρώπη».
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240 νέοι στον Καρά Τεπέ 
Όπως αποκάλυψε το «Ε» χτες, οικογένειες προσφύγων αιτούντων άσυλο έχουν μεταφερθεί στον καταυλισμό του Δήμου
στον Καρά Τεπέ. Πρόκειται για 240 άτομα, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, ανθρώπους με κινητικά και άλλα
προβλήματα υγείας, μητέρες με παιδιά και άλλες ανάλογες περιπτώσεις, όλοι από διάφορες εθνικότητες.

Στο σύνολό τους, έφτασαν στο νησί μετά τις 20 Μαρτίου και μέχρι να εγκριθεί το αίτημα ασύλου που έχουν υποβάλει
δεν μπορούν να αφεθούν ελεύθεροι. Αναμένεται πάντως να συνεχισθεί η μεταφορά στον Καρά Τεπέ, ανθρώπων που
χρήζουν ιδιαίτερης βοήθειας. Στον καταυλισμό αυτόν θα μεταφέρονται επίσης πρόσφυγες που το αίτημα ασύλου που
υπέβαλαν θα εγκρίνεται, όταν φυσικά ξεκινήσει η διαδικασία εξέτασης αιτημάτων ασύλου.

Σημειώνεται ότι στο κέντρο φιλοξενίας του Καρά Τεπέ συνεχίζουν να παραμένουν και περίπου 150 πρόσφυγες και
μετανάστες που έχουν έρθει στο νησί πριν από τις 20 Μαρτίου, έχουν καταγραφεί και τους έχουν δοθεί τα απαραίτητα
έγγραφα. Προτιμούν όμως να παραμένουν στο νησί, αφού διαπιστώνουν την κατάσταση στον Πειραιά ή σε άλλες δομές
φιλοξενίας της ηπειρωτικής Ελλάδας.

 

Το ΚΚΕ για τις απελάσεις 
«Η Τομεακή Οργάνωση Λέσβου του ΚΚΕ απαιτεί εδώ και τώρα να σταματήσουν να συλλαμβάνονται, να θεωρούνται
κρατούμενοι και να κρατούνται έγκλειστοι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες στο νησί μας. Να θεωρούνται ελεύθεροι
άνθρωποι, φιλοξενούμενοι του λαού μας, μέχρις ότου φύγουν για τον προορισμό τους», αναφέρει σχετική ανακοίνωση.  
«Να τους παρέχονται επαρκείς υπηρεσίες σίτισης, στέγασης, υγείας και πρόνοιας, διερμηνείας και έκδοσης των
απαραίτητων εγγράφων για να πάνε απευθείας από τη Λέσβο στις χώρες προορισμού τους. Για την παροχή ανθρώπινων
συνθηκών διαβίωσης οι τοπικοί θεσμοί (Δήμος και Περιφέρεια) οφείλουν να παρέμβουν αποφασιστικά και να λύσουν τα
όποια προβλήματα καθημερινά δημιουργούνται», καταλήγει.
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Κλιματιζόμενες αίθουσες στη Λέσβο - EmprosNet.gr
1 comment • 20 μέρες πριν•

Στέλιος Παππάς — - Είναι κλιματιζόμενη κι η «Αίθουσα Πολιτισμού
“Οδυσσέας Ελύτης”», ΠολύκεντροΠαπάδου, όπως γράψατε;

«Αποκατάσταση ζημιών στο Δημοτικό Σχολείο Πολιχνίτου» -
EmprosNet.gr
1 comment • 17 μέρες πριν•

jim — Πολλά σχολεία έχουν υποστεί ζημιές, χωρίς να υπάρχει άμεση
κινητοποίηση των αρμοδίων (Δήμος, πρώην ΟΣΚ), πράγμα …

Δημιουργώντας γέφυρες - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — Ευχαριστώ θερμά την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΜΠΡΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Άμμος από μέσα προς τα έξω για την παραλία της Ερεσού -
EmprosNet.gr
1 comment • 3 μέρες πριν•

jim — Η διάβρωση οφείλεται στην ανθρώπινη παρέμβαση και το βιασμό της
φύσης από τον άνθρωπο.
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Στο ευρωπαϊκό δικαστήριο προσέφυγε ο Στρ… (/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-
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Απλήρωτοι και σε αναμονή επί μήνες! (/ygeia/aplirotoi-kai-se-anamoni-epi-mines)
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