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 9.170 οι εγκλωβισμένοι μετανάστες στο Β. Αιγαίο

Στατιστικά στοιχεία αφίξεων προσφύγων και μεταναστών - Αυξημένος ο αριθμός των αφίξεων το Μάιο
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 - 01|06|2017 14:53

Τελευταία τροποποίηση - 01|06|2017 14:56

Με 9.170 εγκλωβισμένους στα νησιά πρόσφυγες και μετανάστες βρήκε το βόρειο Αιγαίο ο Ιούνιος. Πρόκειται για αριθμό
ανάλογο αυτού του περασμένου Φεβρουαρίου (9.209) όταν μετά από μια μεγάλη προσπάθεια είχαν απεγκλωβισθεί πολλές
εκατοντάδες μετανάστες και πρόσφυγες. Ας σημειωθεί ότι την 1 του περασμένου Ιανουαρίου στα νησιά βρισκόταν 11.078
άτομα, την 31 Ιανουαρίου 10.123, στις 30 Μαρτίου 8.604 και στις 30 Απριλίου 8.546. 

Τα στατιστικά στοιχεία των προσφυγικών ροπών στα νησιά του βορείου Αιγαίου που στηρίζονται στις ανακοινώσεις της
Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης βορείου Αιγαίου, δείχνουν μια αύξηση των αφίξεων το Μάιο. Συγκεκριμένα τον
περασμένο μήνα έφτασαν 1995 πρόσφυγες και μετανάστες (534 στη Λέσβο, 948 στη Χίο και 513 στη Σάμο) όταν τον
Ιανουάριο ήρθαν 1012 (456 στη Λέσβο, 324 στη Χίο και 232 στη Σάμο), το Φεβρουάριο 699 (252 στη Λέσβο, 275 στη Χίο και
172 στη Σάμο), το Μάρτιο 1407 (336 στη Λέσβο, 824 στη Χίο και 247 στη Σάμο) και τον Απρίλιο 1029 (281 στη Λέσβο, 505
στη Χίο και 243 στη Σάμο).

Συνολικά στα νησιά του βορείου Αιγαίου τους πρώτους πέντε μήνες του 2017 πέρασαν 6.142 πρόσφυγες και μετανάστες.
Από αυτούς 1.859 στη Λέσβο, 2.876 στη Χίο και 1.407 στη Σάμο.

Ενώ αναχώρησαν από τα νησιά 8.020 άτομα. Είτε με κατεύθυνση την άλλη Ελλάδα ως άτομα που ανήκαν σε ειδικές
κατηγορίες, ή εγκρίθηκε η χορήγηση ασύλου σε αυτά, ή ακόμα και επέστρεψαν σε εφαρμογή της Κοινής Δήλωσης
Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας στην Τουρκία ή οικιοθελώς ζήτησαν να επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους.

 

Επεμβάσεις από τους Τούρκους

Τέλος σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν σήμερα στην ιστοσελίδα της Τουρκικής Ακτοφυλακής το Μάϊο υπήρξαν
27 επεμβάσεις της σε ισάριθμες προσπάθειες περάσματος μεταναστών και προσφύγων σε Ελληνικά νησιά.
Επαναπροωθήθηκαν δε στα Τουρκικά παράλια και οδηγήθηκαν σε καταυλισμούς 1.216 άτομα. Σύμφωνα με την ίδια
ιστοσελίδα συνολικά τους πέντε πρώτους μήνες του 2017 έχουν υπάρξει επεμβάσεις σε 120 περιστατικά,
επανοπροωθήθηκαν στην Τουρκία 4.997 άτομα ενώ υπήρξαν και 32 συλλήψεις διακινητών.

Πηγή: ΑΠΕ, Στρατής Μπαλάσκας
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