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 738 πρόσφυγες μεταφέρθηκαν στην Αθήνα

Στο φουλ οι μετακινήσεις το τελευταίο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου

 (/article/author/24301-emprosnet) EmprosNet (/article/author/24301-emprosnet)
 - 05|01|2017 14:31

Διπλασιάστηκε μέσα σε μόλις δέκα μέρες, ο αριθμός των προσφύγων που μετακινήθηκαν στην Αθήνα, με έξοδα της Ύπατης
Αρμοστείας, προκειμένου να προχωρήσουν τη διαδικασία ασύλου ή να συνεχίσουν το ταξίδι τους, αφού η επιτροπή
χορήγησε την πολυπόθητη κάρτα ασύλου. Από τον Ιούλιο έως τις 15 Δεκεμβρίου 2016, είχαν γίνει μόνο 316 μεταφορές
προσφύγων προς την Αθήνα, ενώ από τον Σεπτέμβριο έως τις αρχές Ιανουαρίου 2017, ο συνολικός αριθμός είναι 738
άτομα!

 
Διπλασιάστηκε μέσα σε μόλις δέκα μέρες, ο αριθμός των προσφύγων που μετακινήθηκαν στην Αθήνα, με έξοδα της Ύπατης
Αρμοστείας, προκειμένου να προχωρήσουν τη διαδικασία ασύλου ή να συνεχίσουν το ταξίδι τους, αφού η επιτροπή
χορήγησε την πολυπόθητη κάρτα ασύλου. Από τον Ιούλιο έως τις 15 Δεκεμβρίου 2016, είχαν γίνει μόνο 316 μεταφορές
προσφύγων προς την Αθήνα, ενώ από τον Σεπτέμβριο έως τις αρχές Ιανουαρίου 2017, ο συνολικός αριθμός είναι 738
άτομα!

Αν σκεφτεί κανείς, ωστόσο, ότι το κύμα προσφύγων και μεταναστών μόνο στη Λέσβο, το Δεκέμβριο που πέρασε, είναι 788
άτομα, επί της ουσίας δεν υπάρχει διαφορά σε ό,τι αφορά την αναμενόμενη αποσυμφόρηση. Το γεγονός όμως ότι
μεταφέρθηκαν περίπου 400 άτομα στην Αθήνα μέσα σε μόλις 10 ημέρες, δείχνει ότι προχώρησαν -επιτέλους- οι
διαδικασίες στις υπηρεσίες Ασύλου. Από τα 738 συνολικά άτομα που μεταφέρθηκαν στον Πειραιά, οι περισσότεροι
μετακινήθηκαν σε άλλες δομές της ηπειρωτικής Ελλάδας, άλλοι σε δομές Υγείας για περίθαλψη και ένας μικρός αριθμός σε
δομές στο νησί της Τήλου.
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Σε απεργία πείνας για να γλιτώσει την απέλαση

 

Δύο φορές και για τρεις ημέρες προχώρησε σε απεργία πείνας στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λέσβου,
ένας προς απέλαση, Αιγύπτιος μετανάστης, με αίτημα την επανεξέταση του αιτήματος ασύλου που έχει απορριφθεί ήδη
σε δεύτερο βαθμό.

Ο 26χρονος Μοχάμεντ Α. έφτασε από την Αίγυπτο στη Λέσβο στις αρχές Απριλίου, λίγες ημέρες μετά την έναρξη ισχύος
της κοινής συμφωνίας Ε.Ε.-Τουρκίας και εγκλωβίστηκε για μήνες στη Μόρια. Κατάφερε να πάρει την έγκριση σε πρώτο
βαθμό και να ταξιδέψει στην Αθήνα, όπου είχε προγραμματισμένο ραντεβού για τη δεύτερη συνέντευξη για άσυλο.

Η απάντηση ήταν αρνητική και επέστρεψε στη Λέσβο στις 12 Δεκεμβρίου προς απέλαση. Ο ίδιος από την πρώτη στιγμή
φωνάζει ότι στην Αίγυπτο κινδυνεύει η ζωή του από το αυταρχικό καθεστώς Σίσι, μιας και οι Αρχές εκεί είχαν επιδοθεί
σε ένα ανελέητο κυνηγητό για να τον βρουν. Αιτία, σύμφωνα με την «Εφημερίδα των Συντακτών», ο εντοπισμός του
ηλεκτρονικού του ίχνους πίσω από την ανάρτηση ενός βίντεο που έδειχνε στρατιώτες του καθεστώτος να πυροβολούν
στο ψαχνό διαδηλωτές κατά τη διάρκεια ταραχών που είχαν ξεσπάσει στη χώρα του. Ιστορία που, όμως δεν έπεισε τους
αρμόδιους.

Ο Αιγύπτιος χρειάστηκε να νοσηλευτεί δύο φορές στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης εξαιτίας ακριβώς της απεργίας πείνας που
κάνει, μια και η γενική κατάσταση της υγείας του δεν ήταν καλή και συνεχώς χειροτέρευε. Η Αστυνομία, πάντως, κάνει
λόγο για βελτίωση της υγείας του, βάσει των εξετάσεών του.

 

 

Το ΚΚΕ για τα κέντρα κράτησης

 

«Η δημιουργία “φυλακών” - κλειστών κέντρων κράτησης προσφύγων και μεταναστών σε νησιά του Βορειοανατολικού
Αιγαίου, που ανακοίνωσε ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, Γ. Μουζάλας, αποδεικνύει ότι είναι σταθερή η
επιδίωξη και το σχέδιο της κυβέρνησης να μετατρέψει τα νησιά σε χώρο μόνιμου εγκλωβισμού χιλιάδων κατατρεγμένων
από τις ιμπεριαλιστικές σφαγές», τονίζει σε σχόλιό της η Κομματική Επιτροπή Αιγαίου του ΚΚΕ.

«Η δημιουργία τους θα αποτελέσει ένα ακόμη βήμα στην υλοποίηση της απάνθρωπης και επικίνδυνης πολιτική της Ε.Ε.,
τόσο για τους προσφυγές - μετανάστες, όσο και για τους κατοίκους των νησιών. Επίσης, ούτε λύση ούτε ανακούφιση,
στα προβλήματα που δημιουργούνται από την υπερσυσσώρευση των εγκλωβισμένων μπορεί να δώσει η διασπορά τους,
με διαφορές μορφές λειτουργίας των “hot spots”. Αυτό που χρειάζεται και πρέπει να γίνει επειγόντως είναι ο
απεγκλωβισμός των προσφύγων - μεταναστών από τα νησιά και η μεταφορά τους στις χώρες προορισμού τους. Να μην
δημιουργηθούν κέντρα κράτησης - “φυλακές” στα νησιά του Αιγαίου και να κλείσουν τα hotspots. Να εξασφαλιστούν
αξιοπρεπείς συνθήκες προσωρινής υποδοχής και καταγραφής με την ευθύνη του κράτους», καταλήγει η ανακοίνωση.
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jim — Συγχαρητήρια για το τέλειο εμπεριστατωμένο άρθρο σας. Αυτό ναι ,
λέγεται δημοσιογραφία.

Τα Δηκτικά - EmprosNet.gr
1 comment • 14 μέρες πριν•

Mr charri nobert — Γεια σας, εταιρεία Charri Loan Company. Η εταιρεία μας
παρέχει δάνεια με χαμηλό συντελεστή 2%. Χρειάζεστε …

Ρεσιτάλ για δύο βιολιά στη Δημοτική Πινακοθήκη! - EmprosNet.gr
1 comment • 19 μέρες πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — It was a wonderful music event. Thank
you for your support.
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2 comments • 2 μήνες πριν•

Xristos Tsimnadis — Ελλαδα δεν ειναι μονο η Αθηνα και ΛΕΣΒΟΣ δεν ειναι
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