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 Η επομένη των απελάσεων
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Οι επόμενες μέρες των πρώτων απελάσεων βρίσκουν μουδιασμένη την τοπική κοινωνία. Από τη μία συζητιέται έντονα το
ζήτημα της τήρησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και από την άλλη, εκείνοι που βλέπουν ως θετικό μέτρο τις απελάσεις,
το βρίσκουν αναποτελεσματικό. Και αυτό, γιατί μπορεί να απελάθηκαν από τη Λέσβο 136 πρόσφυγες τη Δευτέρα, σε δύο
μέρες όμως, οι αφίξεις άγγιξαν τις 187 έως χτες το πρωί, ενώ πάνω από 3.000 είναι εκείνοι που κρατούνται στη Μόρια. Από
την άλλη, αξίζει να σημειωθεί ότι χτες το πρωί δεν σημειώθηκε καμία άφιξη.

Οι επόμενες μέρες των πρώτων απελάσεων βρίσκουν μουδιασμένη την τοπική κοινωνία. Από τη μία συζητιέται έντονα το
ζήτημα της τήρησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και από την άλλη, εκείνοι που βλέπουν ως θετικό μέτρο τις απελάσεις,
το βρίσκουν αναποτελεσματικό. Και αυτό, γιατί μπορεί να απελάθηκαν από τη Λέσβο 136 πρόσφυγες τη Δευτέρα, σε δύο
μέρες όμως, οι αφίξεις άγγιξαν τις 187 έως χτες το πρωί, ενώ πάνω από 3.000 είναι εκείνοι που κρατούνται στη Μόρια. Από
την άλλη, αξίζει να σημειωθεί ότι χτες το πρωί δεν σημειώθηκε καμία άφιξη.

Πάντως ο δήμαρχος Λέσβου, Σπύρος Γαληνός, είναι επιφυλακτικός και σε επικοινωνία που είχαμε μαζί του, μάς
διευκρίνισε ότι δεν επιθυμεί να μιλήσει μέχρι να δει πώς θα κυλήσει η διαδικασία. 

Ξεπέρασαν τις 3.000! 
Ο αντίκτυπος των απελάσεων είναι εμφανής στο Κέντρο Κράτησης. Με καθιστική διαμαρτυρία από το πρωί έως το
μεσημέρι της Τρίτης αντέδρασαν μετανάστες από το Πακιστάν και το Μπαγκλαντές μπρος στο ορατό ενδεχόμενο απέλασής
τους. Εξάλλου χτες και προχτές δεν έγιναν απελάσεις, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των «κρατουμένων» στο κέντρο
της Μόριας, έχει κάνει αίτημα ασύλου.

Συγκεκριμένα, από τους 3.097 κρατούμενους, οι 2.978 έχουν εκφράσει τη βούλησή τους για άσυλο. Μέχρι να
ολοκληρωθούν οι διαδικασίες εξέτασης κάθε αιτήματος όμως, το Κέντρο ασφυκτιά, καθώς από 2.300 θέσεις περίπου που
είναι η χωρητικότητά του, βρίσκονται επιπλέον 700 άτομα, που θα αυξηθούν τις επόμενες μέρες, αφού οι αφίξεις από τις
απέναντι ακτές συνεχίζονται. Δεδομένου μάλιστα ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να φιλοξενηθούν όχι σε ένα χώρο
ανοιχτό, αλλά κλειδωμένοι, η κατάσταση γίνεται εκρηκτική και χρήζει αντιμετώπισης.

Τις συνθήκες κράτησης αποδοκιμάζει η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, με τον εκπρόσωπο Τύπου, Μπορίς
Τσεσίρκοφ, να λέει στο «Ε»: «Ο κόσμος κοιμάται στο αίθριο. Σε υψηλό κίνδυνο βρίσκονται μονογονεϊκές οικογένειες,
έγκυες και κόσμος που αντιμετωπίζει μετατραυματικό στρες.

Δεν είμαστε καθόλου περήφανοι για τη συμφωνία, παρόλο που οι Αρχές επιβεβαιώνουν ότι εκείνοι που μεταφέρονται
στην Τουρκία, θα έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες ασύλου». Αξίζει να σημειωθεί ότι ο διευθυντής Ευρώπης του διεθνούς
οργανισμού, Βενσάν Κοστέλ, αποκάλυψε στο «Guardian» ότι 13 πρόσφυγες που επαναπροωθήθηκαν από τη Χίο στην

Τουρκία, στερήθηκαν τη δυνατότητα αίτησης ασύλου. 
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Τουρκία, στερήθηκαν τη δυνατότητα αίτησης ασύλου. 
  

Οι διαδικασίες ασύλου 
Ο εκπρόσωπος Τύπου πάντως του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, Κυριάκος Μαντούβαλος, σε επικοινωνία που
είχαμε μαζί του, δήλωσε στην εφημερίδα μας ότι χτίζονται νέες δομές μέσα στο κέντρο της Μόριας για τη στέγαση της
Υπηρεσίας Ασύλου, με στόχο να υπάρχει ο χώρος αλλά και το προσωπικό που θα εξετάζει γρηγορότερα τις αιτήσεις.

Οι διαδικασίες εξέτασης ασύλου ούτως ή άλλως δεν θα υπερβαίνουν τις 14 μέρες, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο πρόσφατα
ψηφισθείς νόμος και μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα οι ενδιαφερόμενοι, σε περίπτωση που απορριφθεί το αίτημά
τους, μπορούν να κάνουν έφεση σε πρώτο και δεύτερο βαθμό, η οποία επίσης θα εξετάζεται στην υπηρεσία.

Πάντως, οι επόμενες απελάσεις έχουν προγραμματιστεί για την Παρασκευή, χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες,
και εξετάζεται το ενδεχόμενο να γίνονται όλες από τη Λέσβο, όπου θα μεταφέρονται οι προς απέλαση κρατούμενοι των
άλλων νησιών.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Συντονιστικού για την Προσφυγική Κρίση, Γιώργο Κυρίτση, η επιβράδυνση των
απελάσεων οφείλεται στον πολύ αυξημένο αριθμό όσων εκδηλώνουν επιθυμία να ζητήσουν άσυλο.

 

«Πάνω απ’ όλα οι ανθρώπινες αξίες»

 

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Λέσβου, Περικλής Αντωνίου, δήλωσε σχετικά με τις απελάσεις: «Αυτές οι πρακτικές
δεν πρέπει να συμβαίνουν και δεν μπορεί να είναι σύμφωνες με το Διεθνές Δίκαιο και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ζητάμε
την εφαρμογή των διεθνών συνθηκών». Σε σχέση με τα όσα λέγονται ότι με τις απελάσεις ο τουρισμός θα επανακάμψει,
ανέφερε: «Πάνω απ’ όλα είναι οι ανθρώπινες αξίες και ο σεβασμός στη δημοκρατία, την ελευθερία και τα ανθρώπινα
δικαιώματα».
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«Στα θετικά οι επιστροφές»

 

Ο πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Πρακτόρων, Γιάννης Σαμιώτης, δήλωσε: «Το δικό μας πρόβλημα είναι ότι δεν
προλάβαμε να δείξουμε την εικόνα της Λέσβου πριν από τη μαζική έλευση των προσφύγων και των μεταναστών. Οι
επιστροφές, πάντως είναι στα θετικά, αλλά είναι ελάχιστες. Απελάθηκαν 130 μόνο, ενώ βρίσκονται ακόμη στο νησί πάνω
από 3.000! Τι αποτέλεσμα μπορεί να έχει αυτή η πρακτική;». Και κατέληξε: «Πάντως, αν έρχονταν μόνο οι πρόσφυγες και
όχι οι μετανάστες, το πρόβλημα δεν θα ήταν τόσο οξυμένο».

 

«Η συμφωνία είναι εργαλείο»

 

Ο πρόεδρος της «Συνύπαρξης και Επικοινωνίας στο Αιγαίο», Στρατής Πόθας, δήλωσε σχετικά: «Πιστεύω ότι η συμφωνία
είναι το μοναδικό εργαλείο που έχει η χώρα και κατ’ επέκταση και η κυβέρνηση. Πρόκειται για ένα νόμο που δεν πρέπει
να κάψουμε. Συμφωνώ με την κριτική που ασκείται, όμως -δεδομένων των κλειστών συνόρων των υπόλοιπων χωρών-
είναι η μόνη λύση».
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«Με καραβάκι να έρχονται και από το Δικελί»

 

Ο βουλευτής Λέσβου του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Πάλλης, αναφορικά με τις πρώτες απελάσεις που έγιναν τη Δευτέρα, δήλωσε:
«Η διαδικασία επιστροφής κύλησε ομαλά. Οι άνθρωποι που μεταφέρθηκαν, ήταν ενημερωμένοι και μεταφέρθηκαν χωρίς
καμία πίεση. Αντίστοιχες μεταφορές σε εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ Ε.Ε. και Τουρκίας έγιναν το προηγούμενο
διάστημα μέσω των προαναχωρησιακών Κέντρων της Κορίνθου και της Δράμας, όπως και οι μεταγωγές.

Αυτό που πρέπει να διαφυλάξουμε τώρα ως κόρη οφθαλμού είναι η νομιμότητα και η ενημέρωση όλων των προσφύγων
και μεταναστών για τις αιτήσεις ασύλου. Και αν λάβει κανείς υπόψη του το μεγάλο αριθμό αιτήσεων, τότε
αντιλαμβάνεται ότι η ενημέρωση που γίνεται, είναι πολύ καλή. Από δω και πέρα πρέπει να παρατηρούμε συνεχώς το
κατά πόσο εφαρμόζεται η συμφωνία από την Ελλάδα και από την Τουρκία και -το κυριότερο- να διασφαλίσουμε
καλύτερους όρους φιλοξενίας, αλλά και να προχωρούν γρήγορα οι διαδικασίες. 
Ακόμα, πολύ σημαντικό είναι να υλοποιηθεί το αίτημα της τοπικής κοινωνίας για ασφαλείς τρόπους εισόδου.

Αφού συνδέθηκε η Μυτιλήνη με το Δικελί, να γίνει και το αντίστροφο, για να μην πνίγεται ο κόσμος και να έρχεται με
ασφάλεια».
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