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Παρασκευή, 02/09/2016 | Πολιτική

Γραπτή Ερώτηση κατέθεσε την Δευτέρα 29 Αυγούστου στην Ευρωβουλή, ο  Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής Καθηγητής, Νότης Μαριάς, με την οποία
ζητά την άμεση αποσυμφόρηση των hotspots του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και την δρομολόγηση της μετεγκατάστασης των προσφύγων από την
Ελλάδα σε άλλες χώρες της Ε.Ε.

Ειδικότερα, στην Γραπτή Ερώτησή του που απευθύνεται προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Έλληνας Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής εξηγεί ότι, εν μέσω
τουριστικής περιόδου, στα κέντρα πρώτης υποδοχής των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου εκδηλώθηκαν βίαια επεισόδια τα οποία οδήγησαν σε
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Ερώτηση του Νότη Μαριά προς την Κομισιόν για την άμεση αποσυμφόρηση των hotspots του Ανατολικού Αιγαίου
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δυσφήμιση των παραπάνω νησιών και συνακόλουθα σε μείωση του τουρισμού, την ίδια στιγμή που
απειλούν την ασφάλεια των νησιωτών.

Στη συνέχεια, ο Νότης Μαριάς αναφέρει ενδεικτικά κάποια περιστατικά που συνέβησαν κατά τη
διάρκεια του καλοκαιριού: «στις 2/6/2016 βίαια επεισόδια μεταξύ προσφύγων διαφορετικών
εθνικοτήτων ξέσπασαν στο hotspot που βρίσκεται στο Βαθύ Σάμου με αποτέλεσμα έξι τραυματίες
και πρόκληση πυρκαγιάς μικρής έκτασης˙ στις 10/7/2016 στο hotspot στα Λέπιδα Λέρου περίπου
200 πρόσφυγες και παράνομοι μετανάστες πραγματοποίησαν μαζική έξοδο και κατέλαβαν δημόσιο
χώρο διαμαρτυρόμενοι για τις συνθήκες διαβίωσης εντός του χώρου παραμονής τους ˙  στις
19/7/2016 και ξανά στις 6/8/2016 στο hotspot της ΒΙΑΛ στη Χίο, πρόσφυγες και παράνομοι
μετανάστες προέβησαν σε βίαιη διαμαρτυρία εντός και εκτός του χώρου παραμονής για την
κωλυσιεργία στις διαδικασίες έκδοσης ασύλου και για τις συνθήκες διαβίωσης τους», ενώ σημειώνει
και την δήλωση του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ ότι «όσο επιμηκύνεται ο χρόνος αναμονής των
προσφύγων, τόσο μεγαλύτερη ένταση υπάρχει και αυξάνονται αντίστοιχα τα επεισόδια στις δομές
φιλοξενίας».

Συνεπώς, ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει άμεσα μέτρα ώστε να αποσυμφωρηθούν τα παραπάνω hotspots και να επισπευσθεί η
μετεγκατάσταση των εκεί φιλοξενουμένων προσφύγων σε άλλες χώρες της Ε.Ε.

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Γραπτής Ερώτησης του Νότη Μαριά προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

Θέμα: Άμεση αποσυμφόρηση των hotspots του Ανατολικού Αιγαίου με ταυτόχρονη δρομολόγηση της μετεγκατάστασης των εκεί προσφύγων σε άλλες
χώρες της Ε.Ε.

Εν μέσω τουριστικής περιόδου, στα κέντρα πρώτης υποδοχής (hotspots) των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου εκδηλώθηκαν βίαια επεισόδια που
οδηγούν σε δυσφήμιση των παραπάνω νησιών και συνακόλουθα σε μείωση του τουρισμού, ενώ επιπλέον απειλούν την ασφάλεια των νησιωτών.

Ενδεικτικά: στις 2/6/2016 βίαια επεισόδια μεταξύ προσφύγων διαφορετικών εθνικοτήτων ξέσπασαν στο hotspot που βρίσκεται στο Βαθύ Σάμου με
αποτέλεσμα έξι τραυματίες και πρόκληση πυρκαγιάς μικρής έκτασης ˙  στις 10/7/2016 στο hotspot στα Λέπιδα Λέρου περίπου 200 πρόσφυγες και
παράνομοι μετανάστες πραγματοποίησαν μαζική έξοδο και κατέλαβαν δημόσιο χώρο διαμαρτυρόμενοι για τις συνθήκες διαβίωσης εντός του χώρου
παραμονής τους˙ στις 19/7/2016 και ξανά στις 6/8/2016 στο hotspot της ΒΙΑΛ στη Χίο, πρόσφυγες και παράνομοι μετανάστες προέβησαν σε βίαιη
διαμαρτυρία εντός και εκτός του χώρου παραμονής για την κωλυσιεργία στις διαδικασίες έκδοσης ασύλου και για τις συνθήκες διαβίωσης τους.

Όπως δήλωσε ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ, όσο επιμηκύνεται ο χρόνος αναμονής των προσφύγων, τόσο μεγαλύτερη ένταση υπάρχει και
αυξάνονται αντίστοιχα τα επεισόδια στις δομές φιλοξενίας.

Ερωτάται η Επιτροπή, ποια άμεσα μέτρα προτίθεται να λάβει προκειμένου να αποσυμφωρηθούν τα παραπάνω hotspots και να επισπευσθεί η
μετεγκατάσταση των εκεί φιλοξενουμένων προσφύγων σε άλλες χώρες της Ε.Ε.;
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(/articles/news-categories/politiki/epikairi-erotisi-toy-

voyleyti-st-tassoy-gia-toys-seismopliktoys)

17/07/17 - 19:11
Επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Στ. Τάσσου για τους σεισμόπληκτους της Λέσβου (/articles/news-

categories/politiki/epikairi-erotisi-toy-voyleyti-st-tassoy-gia-toys-seismopliktoys)

Ερώτηση προς τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών υπέβαλε ο βουλευτής Στ. Τάσσος.

Η Επίκαιρη Ερώτηση αναφέρει: «Οι μεγάλες υλικές ζημιές και ο θάνατος μιας 43χρονης γυναίκας που
προκάλεσε ο σεισμός στη Λέσβο, αναδεικνύουν τις...

(/articles/news-categories/politiki/laiki-enotita-lesvoy-

gia-nosokomeio-mytilinis-o-laos-tis-lesvoy)

17/07/17 - 19:05
Λαϊκή Ενότητα Λέσβου για το Νοσοκομείο Μυτιλήνης: Ο λαός της Λέσβου καθημερινά υποφέρει
(/articles/news-categories/politiki/laiki-enotita-lesvoy-gia-nosokomeio-mytilinis-o-laos-tis-lesvoy)

Ο χώρος της Υγείας δεν εξαιρείται από τη μνημονιακή επέλαση. Η υποβάθμιση του Δημόσιου συστήματος
υγείας συνεχίζεται. Η υποστελέχωση και η υποχρηματόδηση έχουν οδηγήσει πολλές δομές σε
συρρίκνωση.  Ταυτόχρονα η κυβέρνηση με την πρόταση για τους νέους Οργανισμούς...
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diazygio-me-ti-dimokratiki-eyaisthisia-stis)

14/07/17 - 19:16
Η δημοτική αρχή και το "διαζύγιο" με τη δημοκρατική ευαισθησία στις εξωτερικές της επαφές. Με
αφορμή την επίσκεψη του πρέσβη των ΗΠΑ (/articles/news-categories/politiki/i-dimotiki-arhi-kai-diazygio-me-ti-

dimokratiki-eyaisthisia-stis)

Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των ΗΠΑ επισκέπτεται το νησί μας.

Η επίσκεψη ήταν κρυφό μυστικό αλλα καλα προετοιμασμένο απο τις αρχές του τόπου, δήμαρχο και
περιφερειάρχη. 
Να θυμίσω οτι η κυβέρνηση του ευθύνεται για τον πόλεμο στη Συρία και τον τροπο διαχείρισης του
προσφυγικού (IRC...

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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