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Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α  ( / K O I N O N I A )  
 50.000 αφίξεις μέσα σε 40 ημέρες!

Ενώ η απεργία της ΠΝΟ φαίνεται ότι απορρύθμισε την ομαλή αναχώρηση χιλιάδων προσφύγων που
κατέλυαν χθες στην προκυμαία
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Αν συζητάμε εδώ και πολύ καιρό πως οι 500.000 αφίξεις προσφύγων και μεταναστών μέσα σε έναν ολόκληρο χρόνο είναι
πολλές, το ότι -σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λέσβου- από την 1η του Γενάρη έως και το πρώτο
δεκαήμερο του Φλεβάρη έχουν καταφθάσει στη Λέσβο 50.000 πρόσφυγες και μετανάστες, δείχνει την τάση κατακόρυφης
αύξησης των ροών ειδικά όσο πλησιάζουμε προς την άνοιξη.

Αν συζητάμε εδώ και πολύ καιρό πως οι 500.000 αφίξεις προσφύγων και μεταναστών μέσα σε έναν ολόκληρο χρόνο είναι
πολλές, το ότι -σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λέσβου- από την 1η του Γενάρη έως και το πρώτο
δεκαήμερο του Φλεβάρη έχουν καταφθάσει στη Λέσβο 50.000 πρόσφυγες και μετανάστες, δείχνει την τάση κατακόρυφης
αύξησης των ροών ειδικά όσο πλησιάζουμε προς την άνοιξη.

Την ίδια ώρα, οι απεργίες στα πλοία φαίνεται ότι απορρύθμισαν σημαντικά τη διαδικασία αναχώρησης των
καταγεγραμμένων προσφύγων, οι οποίοι χθες κατέλυαν κατά εκατοντάδες στην προκυμαία, αναμένοντας στωικά τον
απόπλου είτε του «Terra Jet» είτε του «Ελευθέριος Βενιζέλος», που έχει αγκυροβολήσει από προχθές εκτός λιμένα,
αναμένοντας να γεμίσει με τουλάχιστον 2.000 πρόσφυγες…

Σύμφωνα με στοιχεία της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λέσβου, που δημοσίευσε χθες η ΕΡΑ Αιγαίου, τον Ιανουάριο μόνο
καταγράφηκαν περί τις 34.239 αφίξεις προσφύγων και μεταναστών. Ακόμη πιο εντυπωσιακό βέβαια είναι ότι μόνο τις
πρώτες μέρες του Φλεβάρη καταγράφηκαν άλλοι 14.578, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των αφίξεων σε λιγότερο από
40 ημέρες στους 50.000!

Ενδεικτικό της αλματώδους αύξησης των ροών φέτος είναι ότι πέρυσι την ίδια εποχή είχαν καταγραφεί μόλις 1.700
αφίξεις… Με τους αριθμούς να είναι αρκετά υψηλοί για χειμώνα, με τις αντίξοες καιρικές συνθήκες και το τσουχτερό κρύο,
οι τελευταίες δύο δύσκολες εβδομάδες με τις διαδοχικές απεργίες φαίνεται ότι απορρύθμισαν και το σύστημα διαχείρισης
των αναχωρήσεων των καταγεγραμμένων προσφύγων για την Αθήνα. 

Ακόμα… κόβουν εισιτήρια 
Και αυτό γιατί η λήξη της πρόσφατης απεργίας της ΠΝΟ, που κηρύχτηκε το πρωί του περασμένου Σαββάτου, δεν έχει
ομαλοποιήσει ακόμα τις αναχωρήσεις των προσφύγων, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το «Ελευθέριος Βενιζέλος», που
έχει ναυλωθεί αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση μεταναστών και προσφύγων και ακόμα δεν έχει «κόψει» το μίνιμουμ των
2.000 εισιτηρίων για να αποπλεύσει, παραμένοντας αγκυροβολημένο εκτός λιμένα στο ύψος της «Φυκιότρυπας» για δύο
ημέρες.

Την ίδια ώρα, στο λιμάνι της Μυτιλήνης κατέφθασε εκτός από το πλοίο της γραμμής και το «Terra Jet», το οποίο και εκείνο
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Την ίδια ώρα, στο λιμάνι της Μυτιλήνης κατέφθασε εκτός από το πλοίο της γραμμής και το «Terra Jet», το οποίο και εκείνο
μέχρι χθες το απόγευμα δεν είχε αποπλεύσει, γεγονός που έδειχνε ότι οι καταγεγραμμένοι πρόσφυγες ακόμα βρίσκονται
σε διαδικασία έκδοσης των εισιτηρίων τους, μετά την παύση λόγω της απεργίας, αναμένοντας πια την αναχώρησή τους
κατά εκατοντάδες στην προκυμαία…
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