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Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε σήμερα να αναστείλει προσωρινά την
ανάπτυξη ναυτικών μέσων της για τη διάσωση μεταναστών ανοικτά
της Λιβύης και άρα την μεταφορά τους σε ευρωπαϊκές χώρες και
ειδικότερα στην Ιταλία, που είχε ξεκινήσει το 2015, στο
πλαίσιο της στρατιωτικής επιχείρησης “Σοφία” όπως ανακοίνωσε
Ευρωπαίος αξιωματούχος.

Τα κλειστά ιταλικά λιμάνια ανάγκασαν την ΕΕ να διακόψει τις
μεταφορές.

Σημειώνεται ότι η κατάσταση στην Ιταλία έχει φτάσει στο
απροχώρητο καθώς βρίσκονται 5,5 εκατομμύρια μετανάστε, το 10%
του πληθυσμού.

«Μέχρι τώρα καμία λύση δεν έχει βρεθεί
αποβίβασης» των μεταναστών που διασώζονται στη
ο αξιωματούχος υπό τον όρο της ανωνυμίας,
απαιτεί την αλλαγή των κανόνων εκείνων που
αποβίβαση μεταναστών στα λιμάνια της.
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Μια συμφωνία έχει επιτευχθεί ανάμεσα στις 28 χώρες-μέλη της ΕΕ
για την εξάμηνη παράταση της αποστολής κατά των διακινητών
“Σοφία”, έως τον Σεπτέμβριο του 2019, αλλά χωρίς αυτή τη
ναυτική συνιστώσα της που αποτελούσε μια ουσιώδη πλευρά.

«Η επιχείρηση “Σοφία” είναι μια ναυτική επιχείρηση. Είναι
σαφές πως χωρίς τα θαλάσσια μέσα, δεν θα μπορεί πλέον να φέρει
σε πέρας αποτελεσματικά την εντολή της», παραδέχθηκε ο
Ευρωπαίος αξιωματούχος.

Η παράταση της αποστολής αφορά επίσης δύο άλλες πλευρές: τις
αεροπορικές περιπολίες για τον εντοπισμό πλοιαρίων που
μεταφέρουν μετανάστες και την εκπαίδευση της λιβυκής
ακτοφυλακής στη μάχη κατά της διακίνησης ανθρώπων.

Η συμφωνία, διευκρίνισε ακόμη ο ίδιος αξιωματούχος, θα πρέπει,
μέχρι το τέλος της ημέρας, να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο που εκπροσωπεί τα κράτη μέλη.

Υπό ιταλική διοίκηση, το αρχηγείο της αποστολής έχει την έδρα
του στη Ρώμη και το ιταλικό Πολεμικό Ναυτικό έχει μεγάλη
ανάμιξη στις επιχειρήσεις που πραγματοποιούνται ανοικτά της
Λιβύης, απ΄όπου αναχωρούν πλοιάρια με αιτούντες άσυλο.

Όμως ο πατριωτικός συνασπισμός, ο οποίος βρίσκεται στην
εξουσία στη Ρώμη από το 2018, απαιτούσε την αλλαγή των κανόνων
που επιβάλλουν την αποβίβαση των ναυαγών που περισυλλέγονται
από τα πλοία της “Σοφία” στα ιταλικά λιμάνια.

Η “Σοφία” διεκδικεί τα εύσημα για τη διάσωση δεκάδων χιλιάδων
ανθρώπινων ζωών στην κεντρική Μεσόγειο τα τελευταία τέσσερα
χρόνια.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Ιταλίας Ματέο Σαλβίνι απηύθυνε την
προηγούμενη Δευτέρα νέα προειδοποίηση προς τις ανθρωπιστικές
οργανώσεις που διασώζουν μετανάστες στη Μεσόγειο ανοικτά της

Λιβύης κι αποπειρώνται να τους αποβιβάσουν σε ιταλικά λιμάνια.

«Τα λιμάνια ήταν και συνεχίζουν να είναι κλειστά», ανέφερε ο
Σαλβίνι, υπουργός Εσωτερικών και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης,
μέσω Twitter, πληκτρολογώντας τη λέξη «κλειστά» με κεφαλαία.
Παράλληλα, το υπουργείο του δημοσιοποίησε μια οδηγία οκτώ
σελίδων υπ’ όψιν όλων των ΜΚΟ που τις αφορά, υπενθυμίζοντας τη
νομοθεσία που τελεί σε ισχύ όσον αφορά τις επιχειρήσεις
έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα — νομοθεσία που ο Σαλβίνι
διατείνεται πως ορισμένα πλοία ανθρωπιστικών οργανώσεων
παραβιάζουν.

Σημειώνεται ότι πριν μια εβδομάδα καραμπινιέροι έσωσαν την
τελευταία στιγμή 51 μαθητές που κρατούσε ομήρους κοντά στο
Μιλάνο, Σενεγαλέζος ο οποίος έβαλε φωτιά στο λεωφορείο στο
οποίο
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Μ.Σαλβίνι όπως ενημέρωσε πρώτο το pronews.gr.
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“Είναι θαύμα, θα μπορούσαμε να μιλάμε για ένα μακελειό. Οι
καραμπινιέροι έκαναν εξαιρετική δουλειά, καθώς απέκλεισαν το
δρόμο κι έβγαλαν όλους τους μαθητές” δήλωσε σε δημοσιογράφους
ο εισαγγελέας του Μιλάνου Φραντζέσκο Γκρέκο, διευκρινίζοντας
ότι δεν έχει αποκλείσει το “σενάριο της τρομοκρατίας”.

Οι 51 μαθητές της Β’ Γυμνασίου επέστρεφαν από μια αθλητική
εκδήλωση, με τρεις συνοδούς, όταν ο οδηγός ξαφνικά άλλαξε
πορεία στο Σαν Ντονάτο Μιλανέζε και κράτησε τους επιβάτες
ομήρους.

“Κανείς δεν θα βγει από εδώ ζωντανός” είπε, σύμφωνα με τις
μαρτυρίες πολλών παιδιών.

Έχοντας μαζί του δύο μπιτόνια με βενζίνη κι έναν αναπτήρα,
απειλούσε τα παιδιά, τους πήρε τα κινητά τηλέφωνα και τους
έδεσε χρησιμοποιώντας καλώδιο.

Ένα από τα παιδιά, ωστόσο, κατάφερε να τηλεφωνήσει στους
γονείς του, οι οποίοι με τη σειρά τους ειδοποίησαν την
αστυνομία.

Αστυνομικοί απέκλεισαν τον δρόμο κι έσπασαν τα πίσω τζάμια του
λεωφορείου για να βγουν οι μαθητές, προτού το βαρύ όχημα
τυλιχθεί στις φλόγες.

“Πρέπει να σταματήσουν οι θάνατοι στη Μεσόγειο” ούρλιαζε ο
οδηγός, όπως μεταδίδουν ιταλικά ΜΜΕ.

Δώδεκα μαθητές και δύο ενήλικες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο,
καθώς είχαν εισπνεύσει καπνό. Ο οδηγός συνελήφθη και
νοσηλεύεται έχοντας υποστεί εγκαύματα στα χέρια του.
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