Μεταναστευτικό:
«Απεγκλωβισμό»
ζητούν
τα
νησιά – 570 φεύγουν από τη
Μόρια
Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου στον ΘΕΜΑ
104,6: Θετικές οι εξαγγελίες Μητσοτάκη,
τα νησιά μας έχουν γίνει «ανοιχτές
φυλακές» – Το απόγευμα φεύγουν από τη
Μυτιλήνη με το πλοίο της γραμμής 570
αιτούντες άσυλο – Κουμουτσάκος: Τέλος
στην αναρχία και στην παραβατικότητα στο
στάδιο της υποδοχής
Δύσκολες ώρες συνεχίζουν να περνούν κάτοικοι και επισκέπτες
των νησιών του ανατολικού Αιγαίου καθώς συνεχίζονται
καθημερινά οι αφίξεις μεταναστών και προσφύγων με βάρκες από
τουρκικά παράλια.

«Ο υπερπληθυσμός έχει ξεπεράσει τα όρια. Σήμερα ήρθαν 70 άτομα
και άλλα 10 εντοπίστηκαν σε ταχύπλοο» δήλωσε στον ΘΕΜΑ 104,6 ο
δήμαρχος ανατολικής Σάμου Γιώργος Στάντζος.

«Είναι ανύπαρκτη η κανονικότητα της δικής μας ζωής» είπε ο κ.
Στάντζος. Σύμφωνα με τον ίδιο οι μετανάστες «αποψιλώνουν
οικοδομές για να στηρίξουν τις φαβέλες, κάνουν διαρρήξεις για
να πάρουν χρήσιμα είδη οικοσκευών, για να μην θέσω το εθνικό

θέμα στα σύνορα».

«Η κατάσταση δεν πάει άλλο. Η πρωτεύουσα της Σάμου είναι
απαγορευτική για τους τουρίστες. Σκεφτείτε να πάτε σε μια πόλη
γεμάτη με δυστυχία» πρόσθεσε.

Ο δήμαρχος Ανατολικής Σάμου χαρακτήρισε θετικά τα όσα είπε ο
Κυριάκος Μητσοτάκης την Παρασκευή στη Βουλή απαντώντας σε
ερώτηση του Γιάνη Βαρουφάκη στην «ώρα του πρωθυπουργού» με τον
πρωθυπουργό, μεταξύ άλλων, να εξαγγέλλει και τη μεταφορά
20.000 αιτούντων άσυλο από τα νησιά σε δέκα περιφέρειες μέσα
στο 2020.

«Περιμένουμε μαζικό απεγκλωβισμό και των 6.000 που βρίσκονται
στο νησί» είπε ο κ. Στάντζος σημειώνοντας ότι τα νησιά του
ανατολικού Αιγαίου μετατρέπονται σε «ανοιχτές φυλακές».

Τάχθηκε, δε, υπέρ της μετατροπής του κέντρου υποδοχής στο Βαθύ
σε κλειστό προαναχωρησιακό κέντρο «και να γίνει μικρότερης
χωρητικότητας».

Όπως είπε, στο κέντρο υποδοχής στο Βαθύ «πάνω από 6.000 άτομα
είναι συγκεντρωμένα στα όρια της πολης» με τη χωρητικότητα του
κέντρου να έχει ξεπεράστει κατά σχεδόν οχτώ φορές.

Εντωμεταξύ άλλοι 570 αιτούντες άσυλο που ανήκουν στις
λεγόμενες ευάλωτες κατηγορίες αναχωρούν το απόγευμα από το
Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Μόριας με το πλοίο της

γραμμής για Πειραιά.

Προορισμός τους δομή στο Βαγιοχώρι κοντά στη λίμνη Βόλβη της
κεντρικής Μακεδονίας.

Σήμερα στο ΚΥΤ της Μόριας φιλοξενούνται 13.300 άτομα, από τα
οποία περίπου 1.000 είναι ασυνόδευτα ανήλικοι ασυνόδευτοι
πρόσφυγες.

Έντεκα στρατόπεδα υποψήφια για αναχωρησιακά κέντρα

Στο πλαίσιο αυτό προχωρά η αναζήτηση χώρων στα οποία θα
στεγαστούν τα κλειστά προαναχωρησιακά κέντρα προκειμένου να
μεταφέρονται εκεί όσοι μπήκαν παράνομα στη χώρα και δεν
δικαιούνται άσυλο, ή η αίτησή τους απορρίπτεται.

Πηγές του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη που επικαλείται ο
Ελεύθερος Τύπος κάνουν λόγο για τουλάχιστον 11 υποψήφια κενά ή
ανενεργά στρατόπεδα με δύο να συγκεντρώνουν τις περισσότερες
πιθανότητες.

Τα υποψήφια στρατόπεδα τα οποία ενδέχεται να «ενεργοποιηθούν»
εφόσον αρχίζουν να «γεμίζουν» τα ήδη υπάρχοντα είναι τα εξής:
Πυροβολικού – Θήβα
Μηχανικού – Ναύπλιο
9ο Σύνταγμα Πεζικού – Καλαμάτα
547/ΑΜ Τάγμα Πεζικού – Ρέθυμνο
2/39 Σύνταγμα Ευζώνων – Μεσολόγγι
1ο Σύνταγμα Πεζικού. ΔΙΚΕ – Τρίπολη
Υγειονομικού – Αρτα
Εφοδιασμού – Μεταφορών – Σπάρτη

586 Μηχανοποιημένο Τάγμα Πεζικού – Γρεβενά
Υλικού Πολέμου – Λαμία
Διακλαδικό Κέντρο – Τρίπολη.

Από αυτά τις περισσότερες πιθανότητες για να ανοίξουν άμεσα
συγκεντρώνουν τα στρατόπεδα της Σπάρτης και του Ναυπλίου,
εφόσον γεμίσουν τα οκτώ υπάρχοντα προαναχωρησιακά κέντρα σε
όλη την Ελλάδα.

Κουμουτσάκος: Άσυλο μόνο σε όσους το δικαιούνται

Παράλληλα η κυβέρνηση διαμηνύει δια του αναπληρωτη υπουργού
Προστασίας του Πολίτη αρμόδιου για το μεταναστευτικό ότι «δεν
μπορούμε να επιτρέπουμε να γίνεται κατάχρηση της διαδικασίας
ασύλου από άτομα που δεν χρήζουν προστασίας. Μπαίνει τέλος
στην αναρχία και στην παραβατικότητα στο στάδιο της υποδοχής».

Ο κ. Κουμουτσάκος περιγράφει στη συνέντευξή του στο Αθηναϊκό
Πρακτορείο Ειδήσεων τα βασικά στοιχεία του σχεδίου νόμου του
υπουργείου που θα έρθει το επόμενο διάστημα στη Βουλή λέγοντας
ότι «θα περιλαμβάνει ένα νέο, συμπαγές αυστηρό αλλά και δίκαιο
σύστημα ασύλου για όσους το δικαιούνται. Με επιτάχυνση της
διαδικασίας αξιολόγησης, που αποτελεί βασική τροχοπέδη στις
επιστροφές όσων δεν δικαιούνται άσυλο, είτε στη χώρα καταγωγής
τους, είτε στην τρίτη χώρα από την οποία εισήλθαν στην Ελλάδα
και ειδικότερα προς την Τουρκία στο πλαίσιο της γνωστής Κοινής
Δήλωσης του 2016 με την ΕΕ. Ταυτόχρονα, θα ενισχύει την
υποχρέωση συνεργασίας των αιτουμένων ασύλου στο πλαίσιο των
δεδομένων εγγυήσεων που παρέχει η Πολιτεία».

Στο στόχαστρο της κυβέρνησης μπαίνουν και οι ΜΚΟ, όπως
σημειώνει ο αναπληρωτής υπουργός Προστασίας του Πολίτη,

προαναγγέλλοντας «συστηματική καταγραφή και αξιολόγηση» καθώς,
όπως σημειώνει, «δεν έχει υπάρξει όμως ουσιαστικός έλεγχος
ώστε να ξεχωρίσει η ήρα από το στάρι. Διότι υπάρχουν πολύ
σημαντικές ΜΚΟ που έχουν συμβάλει ουσιαστικά με το έργο τους.
Υπάρχουν όμως και ορισμένες με αμφίβολη συνεισφορά και γκρίζο
ρόλο».

Ο κ. Κουμουτσάκος αναφέρεται και στην προσπάθεια διεθνοποίησης
του προβλήματος με αφορμή την παρουσία του τη Δευτέρα στο
Λουξεμβούργο όπου θα παρουσιαστεί μια κοινή παρέμβασης
Ελλάδας, Κύπρου και Βουλγαρίας για το μεταναστευτικό.

«Με ελληνική πρωτοβουλία παρεμβαίνουμε συντονισμένα στους
Ευρωπαίους εταίρους και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, προκειμένου
να διασφαλιστεί έμπρακτα περισσότερη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και
υπευθυνότητα, δικαιότερη κατανομή βαρών, αποτελεσματικό
ευρωπαϊκό μηχανισμό επιστροφών, και πλήρη εφαρμογή της Κοινής
Δήλωσης ΕΕ- Τουρκίας από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Καλούμε όλες
τις πλευρές να αναλάβουν τις ευθύνες τους στην αντιμετώπιση
του μεταναστευτικού» εξηγεί ο κ. Κουμουτσάκος.

Στο πλαίσιο αυτό δεν θα πρέπει να περάσει απαρητήρητο το
δημοσίευμα του Spiegel ότι «οι ελπίδες του Βερολίνου
εναπόκεινται στη νέα συντηρητική κυβέρνηση του Κυριάκου
Μητσοτάκη. Υπάρχει προς αυτόν η εμπιστοσύνη ότι θα μπορέσει να
αντιμετωπίσει τα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί από την
προηγούμενη κυβέρνηση».

ΠΗΓΗ:https://www.protothema.gr/greece/article/932414/metanaste
utiko-apeglovismo-zitoun-ta-nisia-horous-psahnei-i-kuvernisi/

