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 400 Πακιστανοί… έξω από το hot spot

Δεν καταγράφονται, αναζητώντας ένα πλαστό ροζ «μαγικό χαρτάκι» παραμονής τους στη χώρα υπό το
φόβο της απέλασης
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Μπορεί βέβαια εντός του hot spot Μόριας η κατάσταση με τους 3.000 και πλέον πρόσφυγες να είναι απόλυτα ελεγχόμενη,
χωρίς να δημιουργούνται ιδιαίτερα προβλήματα, ωστόσο εκτός του κέντρου η κατάσταση θέλει προσοχή, καθώς το
σφίξιμο του πλαισίου για τους μετανάστες που δε δικαιούνται άσυλο και η εφαρμογή της απέλασης προς την Τουρκία
δημιουργεί νέα δεδομένα.

Μπορεί βέβαια εντός του hot spot Μόριας η κατάσταση με τους 3.000 και πλέον πρόσφυγες να είναι απόλυτα ελεγχόμενη,
χωρίς να δημιουργούνται ιδιαίτερα προβλήματα, ωστόσο εκτός του κέντρου η κατάσταση θέλει προσοχή, καθώς το
σφίξιμο του πλαισίου για τους μετανάστες που δε δικαιούνται άσυλο και η εφαρμογή της απέλασης προς την Τουρκία
δημιουργεί νέα δεδομένα.

Χαρακτηριστικό είναι ότι τις τελευταίες ημέρες 400 Πακιστανοί και οικονομικοί μετανάστες εκτός Συρίας και Αφγανιστάν
βρίσκονται έξω από το hot spot, αποφεύγοντας δηλαδή την είσοδό τους εκεί για καταγραφή, που θα σημάνει την απέλασή
τους. Και ανάμεσά τους, βρίσκουν την ευκαιρία και κάθε λογής επιτήδειοι, κατά κύριο λόγο ομοεθνείς τους, να
«σπρώχνουν» πλαστά έγγραφα καταγραφής. Μάλιστα χθες, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΑ ΑΙΓΑΙΟΥ και του Ηλία Μαραβά,
συνελήφθησαν τρεις Πακιστανοί που αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες διακίνησης και κατοχής πλαστών εγγράφων.

Τα στελέχη του Τμήματος Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης, μετά από συντονισμένη επιχείρηση στο
λιμάνι της Μυτιλήνης αλλά και έξω από το hot spot της Μόριας, κατάφεραν να πιάσουν μία άκρη του νήματος που μπορεί
να οδηγήσει σε ένα κύκλωμα διακινητών. Βρήκαν λοιπόν σε έλεγχο που έκαναν σε έναν Πακιστανό τρία δελτία αιτούντων
πολιτικού ασύλου (ροζ κάρτες) και από εκεί ξεκίνησε η επιχείρηση για να στηθεί ραντεβού με υποψηφίους αγοραστές.  

300 ευρώ η «ροζ κάρτα» 
Λίγο αργότερα έξω από το κέντρο της Μόριας συνελήφθησαν και δύο αγοραστές. Η τιμή, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, για
κάθε πλαστό έγγραφο ήταν 300 ευρώ και θα σήμανε την παραμονή των μεταναστών στη χώρα.

Τα στελέχη του τμήματος Ασφαλείας του Λιμεναρχείου Μυτιλήνης αναζητούν πλέον τα μέλη του κυκλώματος στην Αθήνα
κυρίως μέσα από την αξιοποίηση στοιχείων από τα κινητά τηλέφωνα των συλληφθέντων, γιατί είναι δεδομένος ο φόβος
για έξαρση του φαινομένου, από τη στιγμή που ο φόβος στους οικονομικούς μετανάστες για την επιστροφή τους στην
Τουρκία, είναι πια μεγάλος…

Έντυπη έκδοση της εφημερίδας Εμπρός

(/koinonia/sto-
evropaiko-
dikastirio-

prosefyge-o-
str-balaskas)
Στο ευρωπαϊκό
δικαστήριο

προσέφυγε ο Στρ.
Μπαλάσκας

(/koinonia/sto-
evropaiko-dikastirio-

prosefyge-o-str-
balaskas)

(/paideia/adedy-
kai-elme-

zitoyn-
posostosi)
ΑΔΕΔΥ και ΕΛΜΕ

ζητούν ποσόστωση
(/paideia/adedy-kai-

elme-zitoyn-
posostosi)

(/paideia/i-
mytilinia-

maria-
kofopoylou-

paei-ti-nomiki-
brosta)

Η Μυτιληνιά Μαρία
Κωφοπούλου πάει τη
Νομική μπροστά!

(/paideia/i-mytilinia-
maria-kofopoylou-

paei-ti-nomiki-brosta)

(/paideia/ana-
pedio-kai-

omada-
prosanatolismoy)
Ανά πεδίο και ομάδα
προσανατολισμού

(/paideia/ana-pedio-
kai-omada-

prosanatolismoy)

(/paideia/apofasi-
gia-tin-

prosorini-
stegasi-tou-

sxoleiou-
vrisas)

Απόφαση για την
προσωρινή στέγαση
του σχολείου Βρίσας
(/paideia/apofasi-gia-
tin-prosorini-stegasi-
tou-sxoleiou-vrisas)

ΆΡΘΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ



http://www.emprosnet.gr/
https://www.facebook.com/emprosnet/
https://twitter.com/emprosnet
https://www.youtube.com/channel/UCt2TvXb-D_ID-ILOI15QOVg
http://www.emprosnet.gr/koinonia
http://www.emprosnet.gr/article/tag/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%82
http://www.emprosnet.gr/article/author/143-theodora
http://www.emprosnet.gr/article/author/143-theodora
http://www.emprosnet.gr/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-prosefyge-o-str-balaskas
http://www.emprosnet.gr/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-prosefyge-o-str-balaskas
http://www.emprosnet.gr/paideia/adedy-kai-elme-zitoyn-posostosi
http://www.emprosnet.gr/paideia/adedy-kai-elme-zitoyn-posostosi
http://www.emprosnet.gr/paideia/i-mytilinia-maria-kofopoylou-paei-ti-nomiki-brosta
http://www.emprosnet.gr/paideia/i-mytilinia-maria-kofopoylou-paei-ti-nomiki-brosta
http://www.emprosnet.gr/paideia/ana-pedio-kai-omada-prosanatolismoy
http://www.emprosnet.gr/paideia/ana-pedio-kai-omada-prosanatolismoy
http://www.emprosnet.gr/paideia/apofasi-gia-tin-prosorini-stegasi-tou-sxoleiou-vrisas
http://www.emprosnet.gr/paideia/apofasi-gia-tin-prosorini-stegasi-tou-sxoleiou-vrisas


17/7/2017 400 Πακιστανοί… έξω από το hot spot - EmprosNet.gr

http://www.emprosnet.gr/koinonia/81888-400-pakistanoi-exo-apo-hot-spot 2/3

Πρωτόγνωρο το αλαλούμ με τις λίστες - EmprosNet.gr
1 comment • 4 μέρες πριν•

jim — Άσχημη προσέγγιση και φιλοσοφία. Δεν γίνονται όλα για να δουν τα
παιδιά τη φάτσα τους στα ΜΜΕ. Οι εξετάσεις είναι για την …

«Όταν βγούμε από την επιτροπεία, θα το επανεξετάσουμε...» -
EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

jim — Καλά ποιον κοροϊδεύουν. Βγαίνουμε από την επιτροπεία το 2018;
Αφού οι Ευρωπαίοι μας ζητούν να δεσμευτούμε μέχρι το 2060. …

Άνοδος της παραγωγής στη Λήμνο, πτώση στη Λέσβο -
EmprosNet.gr
1 comment • 3 μέρες πριν•

jim — Συγχαρητήρια για το τέλειο εμπεριστατωμένο άρθρο σας. Αυτό ναι ,
λέγεται δημοσιογραφία.

Αναβολή μέχρι νεοτέρας - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

jim — Ο Δήμος Λέσβου ανακοίνωσε ότι την Πέμπτη τα σχολεία της Λέσβου
θα παραμείνουν κλειστά. Κάποιοι διευθυντές …
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