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 Τεράστια η μείωση των προσφυγικών ροών

Μετά τη συμφωνία μεταξύ Ε.Ε. και Τουρκίας
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Μεγάλη μείωση των προσφυγικών ροών από την Τουρκία στη Λέσβο διαπιστώνεται μετά τη συμφωνία που υπεγράφη
μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους
πρόσφυγες.

Μεγάλη μείωση των προσφυγικών ροών από την Τουρκία στη Λέσβο διαπιστώνεται μετά τη συμφωνία που υπεγράφη
μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους
πρόσφυγες. Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξε και ο αν. υπουργός Άμυνας Δημήτρης Βίτσας, επισημαίνοντας στην ΕΡΤ ότι
«έχουν μηδενιστεί οι προσφυγικές ροές από την Τουρκία».

Παράλληλα, ανέφερε ότι υπάρχει βελτίωση στην εξέταση των αιτήσεων ασύλου, ενώ, αναφερόμενος στις εντάσεις που
παρατηρούνται μεταξύ προσφύγων και μεταναστών, σημείωσε ότι αυτές προκαλούνται από την άγνοια. Επιστρέφοντας
ωστόσο στους αριθμούς που αποτυπώνουν τη δραματική μείωση των αφίξεων από τις απέναντι ακτές, αξίζει να
παραθέσουμε πως από τις 30.000 κατά μέσο όρο μηνιαίες αφίξεις του 2015 φτάσαμε στο μήνα Απρίλη του 2016 όπου
κατεγράφησαν 1.766 αφίξεις όλες κι όλες!  
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Αστυνομίας, κατεγράφησαν χτες 42 νέοι πρόσφυγες και μετανάστες σε
σύνολο 4.146 ατόμων.

Απ’ αυτούς οι 1.000, που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, μένουν στον Καρά Τεπέ. Επιπλέον, στους 550, που μπορούν και
βγαίνουν με απόφαση αναστολής εκτέλεσης της απέλασής τους έως ότου κριθεί το αίτημά τους για άσυλο, προστέθηκαν
ακόμα 50 πρόσφυγες και μετανάστες. Πρόκειται για εκείνους που υπάγονται στο καθεστώς «ελεύθεροι με αναστολή» λόγω
παρέλευσης της 25ήμερης κράτησης στη Μόρια.  
Επίσης, έχουν καταγραφεί 3.652 αιτήσεις ασύλου. Από την άλλη, ακόμα τέσσερις ανήλικοι μεταφέρθηκαν σε ξενώνα της
ΜΚΟ «Praxis» στο Μανταμάδο, ενώ συνολικά 915 πρόσφυγες και μετανάστες, που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές
ομάδες, έχουν αφεθεί ελεύθεροι. Σύμφωνα με πληροφορίες μάλιστα, οι τελευταίοι νοικιάζουν δωμάτια σε ξενοδοχείο ή
αλλού στη Λέσβο έως ότου λάβουν οριστική απάντηση από την Επιτροπή Ασύλου σχετικά με τα αιτήματά τους. 

Έρχονται μόλις… 59 την ημέρα! 
Από τον Ιανουάριο έως τις αρχές Μαΐου έχουν έρθει στη Λέσβο συνολικά 90.126 πρόσφυγες και μετανάστες. Ο μέσος όρος
αφίξεων την ημέρα ανήλθε στους 59 κατά τον περασμένο Απρίλιο. Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες
εκτιμά ότι αυτήν τη στιγμή βρίσκονται συνολικά στη Λέσβο 4.198 πρόσφυγες και μετανάστες.

Τα αποτελέσματα της συμφωνίας μπορούν να διαπιστωθούν από τον αριθμό των αφίξεων ανά μήνα. Τον Ιανουάριο του
2016 καταγράφηκαν 42.601 αφίξεις, τον Φεβρουάριο 31.416, τον Μάρτιο 14.155 και τον Απρίλιο μόλις… 1.766 αφίξεις (!),
όταν τον Απρίλιο του 2015 και πριν από την ένταση της προσφυγικής κρίσης η Λέσβος μετρούσε 5.440 αφίξεις!
Αξίζει να σταθεί κανείς και στην προέλευση των προσφύγων κατά το Μάρτιο του 2016: το 50% είναι από τη Συρία, 24%
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Αξίζει να σταθεί κανείς και στην προέλευση των προσφύγων κατά το Μάρτιο του 2016: το 50% είναι από τη Συρία, 24%
από το Αφγανιστάν, 9% από το Ιράκ, 2% από το Ιράν και 8% από το Πακιστάν. Για τον ίδιο μήνα, υπολογίζεται ότι το 40%
των αφιχθέντων είναι άνδρες, το 22% γυναίκες και το υπόλοιπο 38% παιδιά.

 

Εναλλακτική της Ε.Ε. για το προσφυγικό; 

Εναλλακτικό σχέδιο για το προσφυγικό ζήτημα χωρίς τη συμμετοχή της Άγκυρας επεξεργάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση,
σύμφωνα με δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας «Bild», λόγω των ανησυχιών ότι ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ
Ερντογάν θα κάνει πίσω στη συμφωνία που έχει ήδη υπογραφεί.

Η εφημερίδα επικαλείται Ευρωπαίο υπουργό, ο οποίος υποστηρίζει ότι, εάν καταρρεύσει το ήδη υπάρχον πλαίσιο, θα
εφαρμοστεί άλλο σχέδιο για να παραμείνουν οι αιτούντες άσυλο στα ελληνικά νησιά, να ανασταλούν τα δρομολόγια των
φέρι μπόουτ προς την ενδοχώρα και να απελαύνονται όσων τα αιτήματα απορρίπτονται απευθείας από τα νησιά πίσω
στις πατρίδες τους. Φυσικά, η Ε.Ε. δεν θα δώσει τα 6 δισ. ευρώ της βοήθειας προς την Τουρκία, αλλά αντίθετα τα
χρήματα θα πάνε στην Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται πως μόλις την Κυριακή ο Ερντογάν κατηγόρησε τους Ευρωπαίους και τα κράτη της Ε.Ε. για «σκληρότητα»
και «δικτατορία», επειδή κρατούν τα σύνορά τους κλειστά στους πρόσφυγες. Συμπλήρωσε ότι τα ευρωπαϊκά έθνη δεν
έχουν δείξει «κανένα έλεος και καμία δικαιοσύνη». 
Οι παραπάνω δηλώσεις του Τούρκου προέδρου έρχονται λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της αποχώρησης του Αχμέτ
Νταβούτογλου από την πρωθυπουργία της χώρας ύστερα από ρήξη με τον Ερντογάν. Υπενθυμίζεται ότι ο
Νταβούτογλου ήταν εκείνος που διαπραγματεύτηκε τη συμφωνία της Τουρκίας με την Ε.Ε. για το προσφυγικό ζήτημα. 

Έρχονται «εκπαιδευμένοι» 
Εξάλλου, όπως αναφέρει η ισπανική «El Pais», οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες ασφαλείας θα αναπτύξουν ειδικά
εκπαιδευμένους άνδρες σε hot spots στην Ελλάδα και την Ιταλία, προκειμένου να εντοπίσουν «πιθανούς τρομοκράτες»
που έχουν εισέλθει ως πρόσφυγες σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Όπως είπε ο επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας της «Europol» Μανουέλ Ναβαρέτε Πανιάγα, πρόκειται για
δεκάδες αξιωματικούς που θα σταλούν σε τρεις χώρες που έχουν ζητήσει βοήθεια μετά το καλοκαίρι και θα
συνεργαστούν επίσης στη διάλυση των παράνομων δικτύων μετανάστευσης, «που μπορεί για ένα ακριβό τίμημα να
μεταφέρουν στην Ευρώπη τρομοκράτες».

(/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/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

