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Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α  ( / K O I N O N I A )  
 1.588 πρόσφυγες στο Κέντρο της Μόριας

Πάνω από 400 ζητούν άσυλο, χωρίς να λειτουργεί ακόμη η αρμόδια υπηρεσία, εν αναμονή του
νομοσχεδίου για το προσφυγικό
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«Έχουν καταγραφεί κάποιες βουλήσεις επιθυμίας για υποβολή αιτήματος ασύλου», ανέφερε χτες στο «Ε» η δικηγόρος
Ελένη Βελιβασσάκη, αναφορικά με τους κρατούμενους πρόσφυγες στη Μόρια. Σύμφωνα με την «ΕΡα Αιγαίου», έχουν
κατατεθεί 422 αιτήματα χωρίς να προχωρά η διαδικασία, αφού δεν έχουν ακόμα οργανωθεί οι υπηρεσίες, ενώ ασαφές
είναι και το πλαίσιο που θα ακολουθηθεί.

«Έχουν καταγραφεί κάποιες βουλήσεις επιθυμίας για υποβολή αιτήματος ασύλου», ανέφερε χτες στο «Ε» η δικηγόρος
Ελένη Βελιβασσάκη, αναφορικά με τους κρατούμενους πρόσφυγες στη Μόρια. Σύμφωνα με την «ΕΡα Αιγαίου», έχουν
κατατεθεί 422 αιτήματα χωρίς να προχωρά η διαδικασία, αφού δεν έχουν ακόμα οργανωθεί οι υπηρεσίες, ενώ ασαφές
είναι και το πλαίσιο που θα ακολουθηθεί.

Εξάλλου από το περασμένο Σάββατο, το «Ε» είχε επισημάνει το νομικό κενό που υπάρχει αυτή τη στιγμή με τους
κρατούμενους, στους οποίους δεν έχει δοθεί έγγραφο απέλασης ή εξηγήσεις σύμφωνα με ποιο νόμο και για ποιο λόγο
βρίσκονται υπό κράτηση, ειδικά για τους Σύρους και τους Ιρακινούς, που θεωρούνται πρόσφυγες και δεν μπορεί να
θεωρηθεί παράνομη η είσοδός τους στη χώρα.

Εν τούτοις, αξίζει να σημειωθεί ότι την Τετάρτη σχεδιάζει η κυβέρνηση να καταθέσει στη Βουλή το νομοσχέδιο του
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, που ρυθμίζει ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία των Κέντρων Καταγραφής στα
νησιά, ενώ, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου, περιλαμβάνει και μεταβατική διάταξη για την υλοποίηση της συμφωνίας
Ε.Ε. - Τουρκίας, η οποία αναμένεται να αρχίσει να υλοποιείται στις 4 Απριλίου, ημερομηνία που έχει ανακοινωθεί από την
Επιτροπή.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Στρ. Μπαλάσκα στο ΑΠΕ, εναπομείναντες με το παλιό καθεστώς καταγραφής, οι οποίοι
αναμένεται σταδιακά να αναχωρήσουν για την υπόλοιπη Ελλάδα, είναι 686 στη Μυτιλήνη, 29 στη Χίο και 337 στη Σάμο.
Στα Κέντρα Κράτησης, και με τη νέα συμφωνία, κατεγράφησαν μετά την 20η Μαρτίου, 1.588 στη Μόρια, στη Χίο 1.308 και
στη Σάμο 189.

Αστυνομικές πηγές σχολιάζοντας στο ΑΠΕ ότι από τις 20 Μαρτίου το πρωί και μέχρι σήμερα 28 Μαρτίου, σε οκτώ δηλαδή
συνολικά μέρες σε Λέσβο, Χίο και Σάμο, μπήκαν 3.085 πρόσφυγες και μετανάστες, σημείωσε ότι «πρόκειται για
εντυπωσιακή μείωση σε σχέση με το τι είχε παρατηρηθεί τους τελευταίους μήνες.

Αυτό σε συνδυασμό με το ότι η μεγάλη πλειοψηφία αυτών των ανθρώπων και συγκεκριμένα οι 2.696 μπήκαν στην Ελλάδα
τις τρεις πρώτες μέρες της συμφωνίας και προπάντων την πρώτη, δείχνει ότι ο αριθμός των όσων περνάν στην Ελλάδα,
βαίνει συνεχώς μειούμενος. Έχει μαθευτεί απέναντι ότι πλέον η Ελλάδα δεν αποτελεί δρόμο μετάβασης προς την
Ευρώπη», κατέληξε χαρακτηριστικά. 
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Το νομικό «κενό» 
Σύμφωνα με την «Εφημερίδα των Συντακτών», η μετατροπή των hotspots σε κέντρα κράτησης, που επιχειρήθηκε
εσπευσμένα τις πρώτες ημέρες εφαρμογής της συμφωνίας, παρ’ όλο που αυτή δεν είχε ακόμη αποκτήσει νομική μορφή,
δεν ανταποκρίνεται στο ισχύον ή στο υπό διαμόρφωση νομικό πλαίσιο.

Υπενθυμίζεται, εξάλλου, ότι στα hotspots ισχύει καθεστώς περιορισμού της ελευθερίας μέχρι 25 ημέρες, με απόφαση του
διοικητή του κέντρου, που εκδίδεται μέσα σε τρεις ημέρες, ενώ ισχύει η διάταξη για χορήγηση βεβαίωσης μη
απομάκρυνσης για λόγους ανθρωπιστικούς στους Σύρους και όσους συγκαταλέγονται σε ομάδες προσφυγικού προφίλ
(4332/2015, άρθρο 18).

Παρ’ όλα αυτά, τούτες τις ημέρες διαπιστώνεται μια κατάσταση εξαίρεσης από το νόμο στα hotspots, όπως αυτό της ΒΙΑΛ
στη Χίο ή στη Μόρια της Λέσβου, όπου οι νεοεισερχόμενοι κρατούνται χωρίς διοικητική απόφαση και χωρίς τη
δυνατότητα να υποβάλουν αντιρρήσεις ή αίτημα για άσυλο. 

Στη Μόρια η κ. Τσιριγώτη 
Εξάλλου χτες αναμενόταν η αντιστράτηγος της Ελληνικής Αστυνομίας, Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, να επισκεφτεί το Κέντρο
Κράτησης στη Μόρια, όπου θα συζητούσε αναλυτικά με τους αρμόδιους του Κέντρου για τη λειτουργία του.

 

Ακυρώθηκαν οι επαναπροωθήσεις από τους Ολλανδούς 
Οι Ολλανδοί αστυνομικοί που έφτασαν με αεροσκάφος C-130 στη Μυτιλήνη, όπως σημειώναμε σε σχετικό δημοσίευμα
στο «Ε», δεν χρησιμοποιήθηκαν εν τέλει για την επαναπροώθηση προσφύγων και μεταναστών στην Τουρκία και
συγκεκριμένα στη Σμύρνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Ε», το σχέδιο ακυρώθηκε εν όψει φόβων για τη δημιουργία διπλωματικού επεισοδίου,
μια και η επανεισδοχή προσφύγων και μεταναστών στην Τουρκία, αναμένεται να ξεκινήσει στις 4 Απριλίου, όπως
υποστηρίζει η πλευρά της γείτονος παρά τις ενστάσεις της ελληνικής πλευράς, που δεν θέλει αυτή η υπόθεση να
περιμένει τόσες μέρες.

Έντυπη έκδοση της εφημερίδας Εμπρός
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Γιατί δεν άντεξε η Βρίσα στον σεισμό; - EmprosNet.gr
1 comment • 14 μέρες πριν•

Δημήτριος Χαλαυτής — Το έδαφος στο δυτικό τμήμα του οικισμού που
καταστράφηκε είναι πιο χαμηλά από το ανατολικό και άρα με …

«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 …

Ανασύρθηκε νεκρή η άτυχη γυναίκα στη Βρίσα! - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — κουραγιο στην οικογενεια

Κλιματιζόμενες αίθουσες στη Λέσβο - EmprosNet.gr
1 comment • 20 μέρες πριν•

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