
Η Κυριακή Κατσογεράκη, από 
την Κρήτη, μιλά στην «R» για 
τη ζωή της ως αεροσυνοδός 
της βασιλικής οικογένειας 
της Σαουδικής Αραβίας

ΝΕΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗ ΜΑΝ∆ΡΑ 
Η  γενική επιθεωρήτρια ∆ημόσιας ∆ιοίκησης, 
Μαρία Παπασπύρου, έδωσε εντολή για έ-
ρευνα ώστε να διαπιστωθεί η νομιμότητα των 
αγοραπωλησιών που έχουν γίνει σε μεγάλες 
εκτάσεις, δίπλα στα μπαζωμένα ρέματα
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µεταφερθούν στην Κόρινθο, θα πρέπει να έχουν ήδη δηλώσει 
την πρόθεσή τους να επιστρέψουν εθελοντικά στις χώρες κατα-
γωγής τους. Σε αυτό το µέρος του σχεδίου ωστόσο, όπως παρα-
δέχονται οι αξιωµατούχοι της κυβέρνησης, υπάρχει ένα σηµα-
ντικό εµπόδιο, που η Αθήνα θα επιχειρήσει να ξεπεράσει µε την 
αρωγή του Ευρωπαίου επιτρόπου Μετανάστευσης, Εσωτερικών 
Υποθέσεων και Ιθαγένειας, ∆ηµήτρη Αβραµόπουλου. Το πρό-
βληµα αφορά αυτούς που θα πρέπει να επιστρέψουν υποχρε-
ωτικά στην Τουρκία, βάσει της ευρωτουρκικής συµφωνίας. «Η 
δική µας ερµηνεία της Κοινής ∆ήλωσης Ε.Ε. - Τουρκίας είναι ότι 
οι άνθρωποι αυτοί µπορούν να επιστρέψουν στην Τουρκία και 
ενώ βρίσκονται στην ηπειρωτική χώρα. Οµως, για να γίνει αυ-
τό θα πρέπει να το δεχθούν ε πίσης οι Βρυξέλλες και η Αγκυρα», 
δήλωσε στην «R» κυβερνητικός αξιωµατούχος. 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΟΝΤΗΣ

κοινωνία

ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ συζητούν την ανάγκη 
να δημιουργηθούν οργανωμένα κλειστά 
κέντρα διαμονής για πρόσφυγες και με-
τανάστες, εκτός ευρωπαϊκού εδάφους. 
Διαφεύγει, όμως, από τους Ευρωπαί-
ους ηγέτες ότι ήδη πέντε ελληνικά νησιά 
στην καυτή ζώνη του προσφυγικού δρά-
ματος έχουν μετατραπεί, εδώ και τρία 
χρόνια, σε de facto κλειστά κέντρα δυ-
στυχίας. Τα καραβάνια των ανθρώπων 
που εγκαταλείπουν την Ασία για να σώ-

σουν τη ζωή τους από τη μια και οι Ελ-
ληνες μόνιμοι κάτοικοι της Λέσβου, της 
Χίου, της Σάμου, της Κω και της Λέρου 
από την άλλη. Ολοι παράπλευρες απώ-
λειες μιας αποτυχημένης συμφωνίας 
που επιτρέπει στην Αγκυρα να αποφασί-
ζει πότε θα φουντώσει τις προσφυγικές 
ροές, κρατώντας ως «ομήρους» τους 
κατοίκους αυτών των νησιών. Και το χει-
ρότερο είναι ότι οι Ευρωπαίοι θεωρούν 
πως έλυσαν το πρόβλημα. 
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De facto...

Ξεκινά επιχείρηση 
µεταφοράς 7.000 
προσφύγων στην 
ηπειρωτική χώρα, ώστε 
ο πληθυσµός τους στα 
νησιά του ανατολικού 
Αιγαίου να µειωθεί 
γύρω στους 10.000 
µέχρι τον Σεπτέµβριο

Σ
χέδιο για τη δραστική µείωση των προ-
σφύγων, που σήµερα φιλοξενούνται στα 
νησιά, πρόκειται να εφαρµόσει άµεσα το 

υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Οπως 
αναφέρουν οι πληροφορίες της Realnews, το 
σχέδιο προβλέπει τη µεταφορά περίπου 7.000 
προσφύγων από το ανατολικό Αιγαίο στην ηπει-
ρωτική Ελλάδα, ώστε ο προσφυγικός πληθυ-
σµός των νησιών να πέσει σε «βιώσιµα» επίπε-
δα, δηλαδή γύρω στα 10.000 άτοµα. 

Η µεταφορά των 7.000 προσφύγων θα γίνει 
µέσα στις επόµενες 60 ηµέρες. Παράλληλα, οι 
πρόσφυγες που θα µεταφερθούν, χωρίζονται 
σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη αφορά τα ευάλωτα 
άτοµα, που υπολογίζονται σε περίπου 5.000. Αν 
και παραµένουν µέχρι σήµερα στα νησιά του 
ανατολικού Αιγαίου, οι άνθρωποι αυτοί έχουν 
ήδη λάβει τα απαραίτητα έγγραφα που πιστο-
ποιούν ότι ανήκουν στην κατηγορία των ευά-
λωτων προσφύγων, πρόκειται δηλαδή για ασυ-
νόδευτους ανήλικους, θύµατα βασανιστηρίων 
και πάσχοντες από σοβαρές ασθένειες. Μάλι-
στα, από τους 5.000 πρόσφυγες που θα µετα-
φερθούν στην ηπειρωτική Ελλάδα, οι περίπου 
3.000 βρίσκονται σήµερα στη Λέσβο. Οι ευά-
λωτοι πρόσφυγες πρόκειται να φιλοξενηθούν 
σε διαµερίσµατα του προγράµµατος «ESTIA». 
Οι υπάρχουσες θέσεις φιλοξενίας του «ESTIA» 
µέχρι στιγµής είναι 25.340, ενώ οι φιλοξενού-
µενοι φτάνουν τους 21.044. Οι υπόλοιποι ευά-
λωτοι θα µεταφερθούν σε διάφορα κέντρα φι-
λοξενίας, κυρίως στα Οινόφυτα. 

Ακόµα, στα νησιά υπάρχουν ήδη περίπου 
2.000 µετανάστες, οι οποίοι πληρούν όλες τις 
προϋποθέσεις για την επαναπροώθησή τους, εί-
τε στην Τουρκία είτε στις χώρες καταγωγής τους. 
Πρόκειται για άτοµα που έχουν λάβει ακυρωτι-
κές απαντήσεις στις αιτήσεις ασύλου που έχουν 
καταθέσει. Ο στόχος είναι η µεταφορά όλων αυ-
τών στο Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης 
Αλλοδαπών, που λειτουργεί στην Κόρινθο. Κά-
ποιοι από τους µετανάστες που πρόκειται να 

Ζει το 
δικό της 

παραμύθι

Σχέδιο 60 ηµερών για 
το µεταναστευτικό  

«ESTIA»
Οι ευάλωτοι πρό-
σφυγες πρόκειται 
να φιλοξενηθούν 
σε διαµερίσµατα 
του προγράµµα-
τος «ESTIA». 
Οι υπόλοιποι θα 
µεταφερθούν σε 
διάφορα κέντρα 
φιλοξενίας, κυρί-
ως στα Οινόφυτα


