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 «Πονοκεφαλιάζουν» οι μικροκλοπές των Βορειοαφρικανών

Η Αστυνομία αιφνιδιάστηκε από τη νέα φάση του προσφυγικού, ενώ παραμονεύει η επιστροφή της
ξενοφοβίας και του ρατσιστικού μίσους
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Ήδη από τη Μ. Πέμπτη που συνελήφθησαν επτά μετανάστες αλγερινής και μαροκινής καταγωγής στα Τσαμάκια και
εξακριβώθηκε ότι ευθύνονταν για μικροκλοπές που είχαν καταγγελθεί νωρίτερα, αλλά και για φθορές στις εγκαταστάσεις
της Πλαζ, στην Αστυνομία εκφράζονταν φόβοι πως η νέα φάση του «προσφυγικού» έτσι όπως εξελίσσεται στη Λέσβο, θα
είναι ενδεχομένως πιο δύσκολη και από το περσινό καλοκαίρι, που εμφανίστηκαν οι πρώτες μεγάλες αφίξεις από τα
απέναντι παράλια.

Ήδη από τη Μ. Πέμπτη που συνελήφθησαν επτά μετανάστες αλγερινής και μαροκινής καταγωγής στα Τσαμάκια και
εξακριβώθηκε ότι ευθύνονταν για μικροκλοπές που είχαν καταγγελθεί νωρίτερα, αλλά και για φθορές στις εγκαταστάσεις
της Πλαζ, στην Αστυνομία εκφράζονταν φόβοι πως η νέα φάση του «προσφυγικού» έτσι όπως εξελίσσεται στη Λέσβο, θα
είναι ενδεχομένως πιο δύσκολη και από το περσινό καλοκαίρι, που εμφανίστηκαν οι πρώτες μεγάλες αφίξεις από τα
απέναντι παράλια.

Οι αρκετές περιπτώσεις μικροκλοπών που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα και φέρονται να έχουν διαπράξει
Βορειοαφρικανοί μετανάστες, προκαλούν αναστάτωση στους κατοίκους της Μυτιλήνης και με δεδομένο ότι στην πόλη
πλέον κυκλοφορούν πια περί τους 500 μετανάστες που έχουν υποβάλει αίτημα ασύλου και έχει παρέλθει το 25ήμερο που
ορίζει ο νόμος χωρίς το αίτημά τους να εξετασθεί, επανέρχεται η… ξενοφοβία και η ανησυχία.

Κλεμμένα τσαντάκια και πορτοφόλια, μικροκλοπές σε περίπτερα, φθορές στην Πλαζ στα Τσαμάκια, ακόμα και μία κλοπή
αυτοκινήτου (!) μέσα σε λίγες ημέρες, δεν είναι φυσιολογική αποτίμηση για το αστυνομικό δελτίο της Μυτιλήνης. Πολύ
περισσότερο δεν είναι σύνηθες σε όλες αυτές να ευθύνονται μετανάστες, με δεδομένο ότι για έναν ολόκληρο χρόνο, που
πέρασαν πάνω από μισό εκ. κόσμου από το νησί, είχαν σημειωθεί μία με δύο κλοπές ή διαρρήξεις.  

Νέο «φαινόμενο» 
Ως εκ τούτου, το νέο φαινόμενο προκαλεί «πονοκέφαλο» στις αστυνομικές αρχές, αλλά προβληματίζει και γενικότερα,
καθώς η νέα φάση του προσφυγικού, αναμένεται (έτσι όπως εξελίσσεται τώρα τουλάχιστον) να επηρεάσει την τοπική
κοινωνία, που ως σήμερα αντιμετώπισε με μοναδική αλληλεγγύη τους χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες. Η νέα
συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, που έχει εγκλωβίσει εκατοντάδες μετανάστες, οι οποίοι έχουν
υποβάλλει αίτημα ασύλου και βρίσκονται… εν αναμονή της εκδίκασής του, τείνει να ξυπνήσει ξενοφοβικές αντιδράσεις και
να δώσει και πεδίο σε ακροδεξιά στοιχεία να ενεργοποιήσουν ξανά το ρατσιστικό τους μίσος.  

Το… αστυνομικό δελτίο 
Σε κάθε περίπτωση από τη Μ. Πέμπτη όπου και συνελήφθησαν επτά μετανάστες στην Πλαζ Τσαμάκια για φθορές, αλλά και

για κλοπή μιας τσάντας, ακολούθησε ένα ακόμη περιστατικό λίγο μετά την Ανάσταση, όπου συνελήφθη ένας 29χρονος
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για κλοπή μιας τσάντας, ακολούθησε ένα ακόμη περιστατικό λίγο μετά την Ανάσταση, όπου συνελήφθη ένας 29χρονος
Αλγερινός, που είχε κλέψει ένα κινητό τηλέφωνο και ένα πορτοφόλι από μία 46χρονη υπάλληλο καταστήματος. Την
περασμένη Τρίτη συνελήφθη και ένας ακόμη Ιρανός, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΠΕ, κατηγορούμενος για κλοπή
αυτοκινήτου (!), καθώς και άλλοι δύο Βορειοαφρικανοί μετανάστες για άλλες κλοπές τσαντών.

Πολλοί από τους μετανάστες και φυσικά οι δράστες των τελευταίων μικροκλοπών, δεν διαμένουν στον καταυλισμό του
Καρά Τεπέ, όπου διαμένουν κυρίως προσφυγικές οικογένειες οπότε και κατεβαίνουν στην πόλη, αναζητώντας κατάλυμα
αλλά και τρόπο επιβίωσης, αφού δεν διαθέτουν χρήματα, ούτε καν ρούχα. Έτσι οι κλοπές είναι αναγκαίο κομμάτι για την
επιβίωσή τους, μέχρι να πληροφορηθούν για το τι μέλλει γενέσθαι με το μέλλον τους στην Ευρώπη.
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