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 Με 50 τη μέρα δεν αδειάζει η Μόρια!

Ξεκίνησε η διαδικασία εξέτασης αιτημάτων ασύλου

 (/article/author/143-theodora) theodora (/article/author/143-theodora)
 - 13|04|2016 14:52

Ενώ ξεκίνησαν να εξετάζονται τα αιτήματα ασύλου, συνεχίζουν οι προσφυγικές ροές στη Λέσβο, όπου χτες σημειώθηκαν
55 νέες αφίξεις. Αν και η αντιστράτηγος της ΕΛΑΣ Ζαχαρούλα Τσιριγώτη διαβεβαιώνει ότι θα εξετάζονται 50 αιτήματα
ασύλου τη μέρα, αρκετές οργανώσεις και εθελοντές εκφράζουν τις επιφυλάξεις τους αφενός σε σχέση με τη διαδικασία και
αφετέρου σε σχέση με το αν θα είναι διαχειρίσιμη η κατάσταση εντός του Κέντρου Κράτησης.

Ενώ ξεκίνησαν να εξετάζονται τα αιτήματα ασύλου, συνεχίζουν οι προσφυγικές ροές στη Λέσβο, όπου χτες σημειώθηκαν
55 νέες αφίξεις. Αν και η αντιστράτηγος της ΕΛΑΣ Ζαχαρούλα Τσιριγώτη διαβεβαιώνει ότι θα εξετάζονται 50 αιτήματα
ασύλου τη μέρα, αρκετές οργανώσεις και εθελοντές εκφράζουν τις επιφυλάξεις τους αφενός σε σχέση με τη διαδικασία και
αφετέρου σε σχέση με το αν θα είναι διαχειρίσιμη η κατάσταση εντός του Κέντρου Κράτησης.

Εξάλλου, εκτιμάται ότι δεν θα γίνουν άλλες απελάσεις πριν από την έλευση του Πάπα το ερχόμενο Σάββατο. Με αυτά τα
δεδομένα θα απαιτηθούν τουλάχιστον δυόμισι μήνες για να εξεταστούν οι αιτήσεις που ήδη έχουν υποβληθεί και οι
αιτούντες παραμένουν είτε ως κρατούμενοι στη Μόρια είτε στον καταυλισμό του Καρά Τεπέ.

Δηλαδή κατά τα τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου θα έχουν εξεταστεί, αν όλα πάνε καλά, οι αιτήσεις για άσυλο των ήδη
εγκλωβισμένων στο νησί, χωρίς να προσμετρώνται οι νέες καθημερινές αφίξεις, οι αιτήσεις των οποίων προφανώς θα
ακολουθήσουν.

Σύμφωνα με στελέχη του Λιμενικού Σώματος, οι ροές προσφύγων και ιδιαίτερα Σύρων έχουν μηδενιστεί εδώ και μέρες. Το
σύνολο των όσων έρχονται είναι άνδρες, που ενδιαφέρονται να μετακινηθούν στις βορειοευρωπαϊκές χώρες.

Η Αστυνομία στα νησιά του βορείου Αιγαίου δίνει την ύπαρξη, με το παλιό καθεστώς, δηλαδή εισερχομένων πριν από την
20η Μαρτίου, 439 προσφύγων στη Λέσβο, 160 στη Σάμο και 18 στη Χίο. Στο σύνολό τους είναι ελεύθεροι και διαμένουν σε
δομές εκτός του Κέντρου Κράτησης. Υπό περιορισμό, σε εφαρμογή της συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας, στα
Κέντρα Κράτησης των τριών νησιών, παραμένουν: στη Μόρια (και σε Καρά Τεπέ) 3.577, στη Χίο 1.828 και στη Σάμο 465.

Σημειώνεται ότι στα παραπάνω στοιχεία διαμενόντων στα χοτ σποτ συμπεριλαμβάνονται τα 250 άτομα που έχουν
μετακινηθεί από τη Χίο στη Λέρο αλλά και όσοι διαμένουν σε ανοικτές δομές τόσο στη Χίο όσο και στη Μυτιλήνη, επειδή
ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και κρίθηκε ότι η παραμονή τους στα Κέντρα Κράτησης τούς δημιουργούσε
σοβαρά προβλήματα. 

Με αεροπλάνο οι Σύροι 
Η επιτελάρχης της ΕΛΑΣ αντιστράτηγος Ζαχαρούλα Τσιριγώτη επιβεβαίωσε χτες κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της στο
Κέντρο της Μόριας ότι από την Κυριακή ξεκίνησε η εξέταση των αιτημάτων ασύλου που έχουν υποβάλει στο σύνολό τους
σχεδόν οι πρόσφυγες και μετανάστες που έχουν φτάσει μετά τις 20 Μαρτίου στη Λέσβο.
Όπως ανέφερε η κ. Τσιριγώτη, η υπηρεσία ασύλου ενισχύθηκε με 46 άτομα από τις Βρυξέλλες και από την Αθήνα και έχει
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Όπως ανέφερε η κ. Τσιριγώτη, η υπηρεσία ασύλου ενισχύθηκε με 46 άτομα από τις Βρυξέλλες και από την Αθήνα και έχει
ως στόχο να εξετάζει 50 αιτήματα την ημέρα. Παράλληλα, μέχρι το τέλος του μήνα θα αναπτυχθεί δύναμη 400 ατόμων,
προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία εξέτασης των αιτημάτων ασύλου. Όπως είπε στο σταθμό Αιγαίου της ΕΡΤ η κ.
Τσιριγώτη, «οι Σύροι θα επιστρέφουν με αεροπλάνο από τη Μυτιλήνη στα Άδανα της Τουρκίας, όπου λειτουργεί κέντρο
φιλοξενίας προσφύγων.

Όπως προβλέπει η συμφωνία, όσοι Σύροι πρόσφυγες επιστρέφουν στην Τουρκία τόσοι αντίστοιχα θα προωθούνται σε
χώρες της Ευρώπης». 

Άσυλο σε 18 γλώσσες 
Τη λειτουργία ιστοσελίδας με χρηστικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αίτησης ασύλου ανακοίνωσε το
Υπουργείου Εσωτερικών.  
Ειδικότερα, οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών, εκτός
από τα Ελληνικά και τα Αγγλικά, σε 18 γλώσσες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρίσκουν τις πληροφορίες στον παρακάτω
σύνδεσμο: Applying for asylum. 
Στη Λέσβο, πάντως, βρίσκονται περί τους 3.577 πρόσφυγες και μετανάστες, απ’ τους οποίους οι 3.379 έχουν υποβάλει
αίτημα ασύλου.

Οι νεοεισερχόμενοι στο Κέντρο Κράτησης της Μόριας είναι 75. Από το σύνολο των 3.577, τα 665 άτομα που ανήκουν σε
ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, αιτούντων άσυλο, έχουν μεταφερθεί στον καταυλισμό του Δήμου Λέσβου στον Καρά Τεπέ
ενώ μόλις 15 άτομα έχουν εκφράσει βούληση να επιστρέψουν στην Τουρκία. Όπως έγινε γνωστό, σύμφωνα με το ΑΠΕ, η
διαδικασία της επαναπροώθησης μεταναστών στην Τουρκία θα συνεχιστεί μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης του Πάπα
το προσεχές Σάββατο στη Μυτιλήνη.

 

Το ΚΚΕ για το σύστημα ασύλου 
Με τη νέα ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το «κοινό σύστημα ασύλου» και τις αποφάσεις της Ε.Ε., τις οποίες
η ελληνική κυβέρνηση στηρίζει κι υλοποιεί, «επικυρώνεται ο εγκλωβισμός χιλιάδων προσφύγων σε άθλιες συνθήκες και
προωθούνται περαιτέρω οι φυλακίσεις, οι απελάσεις, η “φαστ τρακ” απόρριψη των αιτήσεων ασύλου», επεσήμανε ο
ευρωβουλευτής του ΚΚΕ Κώστας Παπαδάκης στη σχετική συζήτηση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο
Στρασβούργο.

Συγκεκριμένα, ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ στην ομιλία του ανέφερε: «Η Ε.Ε. μαζί με τους συμμάχους και τους
ανταγωνιστές της όπως αιματοκυλά τη Συρία, ανάλογα μεταχειρίζεται και τους πρόσφυγες, θύματα των βομβαρδισμών
της. “Πρόληψη της δευτερογενούς μετακίνησης” βαπτίζετε στις αποφάσεις σας τον εγκλωβισμό στις άθλιες συνθήκες της
Ειδομένης και του Πειραιά. Ε.Ε. και ελληνική κυβέρνηση, με τις επικίνδυνες αποφάσεις σας αναλαμβάνετε ακέραια την
ευθύνη για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με την εμπλοκή ΜΚΟ που εσείς “χρυσώνετε”».
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«Χιλιάδες πρόσφυγες κρατούνται αυθαίρετα» 
Συλλαλητήριο από το Εργατικό Κέντρο 
Πορεία αλληλεγγύης ενάντια στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, το ΝΑΤΟ και την Ε.Ε., «που είναι υπεύθυνοι για τον
ξεριζωμό των λαών», οργανώνει την Παρασκευή 15 Απριλίου στις 5 το απόγευμα το Εργατικό Κέντρο από το πάρκινγκ
της Παναγιούδας έως το Κέντρο της Μόριας, με προσυγκέντρωση στις 4.15 και αναχώρηση από την πλατεία Σαπφούς.

«Εδώ και μήνες ο λαός της Λέσβου, οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι άνεργοι, όλα τα λαϊκά
στρώματα δείχνουν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους στους πρόσφυγες και τους μετανάστες. […] Με απόφαση της Ε.Ε. και
με τη σύμφωνη γνώμη της κυβέρνησης, οι πρόσφυγες και μετανάστες χαρακτηρίζονται παράνομοι, συλλαμβάνονται και
τους αποδίδεται η ιδιότητα του κρατούμενου. Αναγκάζονται να υποβάλουν αίτηση ασύλου για να παραμείνουν στην
Ελλάδα (εφόσον εγκριθεί), πράγμα που δεν επιθυμούν, διότι, αν δεν υποβάλουν αίτηση, τότε αυτομάτως
επαναπροωθούνται στην Τουρκία, κάτι που ούτως ή άλλως, αργά ή γρήγορα για το μεγαλύτερο ποσοστό προσφύγων και
μεταναστών θα συμβεί», αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

Για το Κέντρο Κράτησης της Μόριας αναφέρει: «Τα λεγόμενα hot spots, όπως στη Μόρια, δεν είναι κέντρα προσωρινής
φιλοξενίας, είναι κέντρα κράτησης, κανονικές φυλακές, με φύλαξη όλο το 24ωρο, χωρίς δικαίωμα εξόδου για τους
έγκλειστους. Χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες κρατούνται αυθαίρετα, μέσα στην αβεβαιότητα για το μέλλον τους,
χωρίς να έχουν τα στοιχειώδη μέσα για να ζήσουν αξιοπρεπώς και κάτω από άσχημες συνθήκες, καθώς δεν τηρούνται
βασικοί κανόνες υγιεινής.

Ο λαός της Λέσβου να γυρίσει την πλάτη στις ελάχιστες ξενοφοβικές και ρατσιστικές φωνές, να απομονώσει
αποφασιστικά το φασιστικό-ναζιστικό έκτρωμα της Χρυσής Αυγής, που σπέρνει το μίσος, την ξενοφοβία και ωθεί σε
εγκληματικές πράξεις εναντίον των ξεριζωμένων μεταναστών και προσφύγων».
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