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Κάτι από Ιταλία, όπου τα ρεκόρ περισυλλογής παράνομων μεταναστών
καταρίπτεται το ένα πίσω από το άλλο, θύμισε το 48ωρο που διήλθε καθώς
περισυλλέγησαν από το Λιμενικό Σώμα στα θαλάσσια ανατολικά σύνορα της
χώρας τουλάχιστον 553 μετανάστες, ενώ συνελήφθησαν έξι διακινητές.
Ανώτερα στελέχη του Λιμενικού αναμένουν ότι θα συνεχίσει να εντείνεται το κύμα
μεταναστευτικών ροών από το ανατολικό Αιγαίο, καθώς παραμένει εύφλεκτη η κατάσταση
σε Ιράκ, Συρία, Λιβύη και Γάζα. Έναντι αδρότατης αμοιβής δουλέμποροι στοιβάζουν άνδρες,
γυναίκες και παιδιά σε σαπιοκάραβα, προκειμένου να τους περάσουν μέσω Ελλάδας στην
Ευρώπη με την ελπίδα καλύτερης ζωής.
Ειδικότερα σύμφωνα με τα στοιχεία που είδαν το φώς της δημοσιότητας στην
Αγία Ελένη Χίου, περισυλλέγησαν 114 παράνομοι μετανάστες, ενώ συνελήφθη και
ένας διακινητής. Εβδομήντα δύο συνελήφθησαν στο Φαρμακονήσι, 62 στη Ρόδο και
ένας διακινητής, 41 στο Καρλόβασι Σάμου, 27 στην περιοχή Άγκιστρο Σαμοθράκης,
5 στην Κω στις περιοχές Αμμόγλωσα και Ψαλίδι, 104 στη Σύμη και 4 διακινητές, 69
στον Άγιο Ευστράτιο και 59 στη Μυτιλήνη, στις περιοχές Μανταμάδος, Τσόνια,
Ασπροπόταμος και Μυστεγνά.
Από την άλλη πλευρά στον Πατραϊκό κόλπο Πενήντα επτά μετανάστες οι οποίοι
κινούνταν προς στις εκβολές του Αχελώου ποταμού και δεν είχαν ταξιδιωτικά έγγραφα
εντόπισαν και συνέλαβαν το Σάββατο οι άνδρες του λιμεναρχείου Μεσολογγίου. Σύμφωνα
με το Λιμενικό, έπειτα από έρευνες του λιμεναρχείου Μεσολογγίου και του λιμενικού
σταθμού Πλατυγιαλού εντοπίστηκε θαλαμηγός, η οποία είχε προσαράξει σε αβαθή, στις
εκβολές του Αχελώου. Παράλληλα έπειτα από την κινητοποίηση του λιμενικού
εντοπίστηκαν και οι 57 μετανάστες, οι οποίοι κινούνταν προς τις εκβολές του ποταμού.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το Λιμενικό πραγματοποιεί έρευνες προκειμένου να διαπιστωθεί
από πού είχαν ξεκινήσει οι μετανάστες, όπως επίσης και το άτομο ή τα άτομα που είχαν
αναλάβει τη διακίνησή τους.
Οι περισσότεροι από τους μετανάστες, που είναι
υπήκοοι Συρίας και Αφγανιστάν, θα μεταφερθούν στο Μεσολόγγι. Να σημειωθεί τέλος ότι η
ηγεσία του ΥΝΑ είχε πρόσφατα ενημερώσει και την αναπληρώτρια γενική διευθύντρια του
Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ), Λάουρα Τόμσον για το εύρος του
προβλήματος των μεταναστευτικών ροών και της δύναμης του Λιμενικού που απασχολείται
στη φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων ενώ είχε συμφωνηθεί να ξεκινήσουν άμεσα διμερείς
τεχνικές συναντήσεις με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών υποδοχής των μεταναστευτικών
ροών, στη βάση των διεθνών προτύπων σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και
την ανάπτυξη ενημερωτικών δράσεων από τον Οργανισμό, προς τα στελέχη του Λιμενικού
Σώματος που υπηρετούν σε Λιμενικές Αρχές όπου παρατηρείται εντονότερο το φαινόμενο
των μεταναστευτικών πιέσεων.
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