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Τετάρτη, 28/09/2016 | Πολιτική

"Θα ξεκινήσουμε σύντομα τη μεταφορά ενός μεγάλου αριθμού προσφύγων από τα νησιά στη ηπειρωτική χώρα για να ανακουφίσουμε τα νησιά του
ανατολικού Αιγαίου. Αυτό θα γίνει με πολύ καλά οργανωμένο και νόμιμο τρόπο και θα μεταφερθούν σε φυλασσόμενους χώρους" είπε o αναπληρωτής
υπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για θέματα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Νίκος Ξυδάκης, σε συνέντευξή του στη Welt. 
 

"Οι πυρκαγιές και τα επεισόδια, σε ορισμένους προσφυγικούς καταυλισμούς στα νησιά, είναι κατά μία έννοια συνέπεια της απουσίας κατανομής των
προσφύγων σε όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκή Ένωσης και της έλλειψη υποστήριξης εκ μέρους τους" και ενώ θα μπορούσαν άμεσα να
κατανεμηθούν 7.000 πρόσφυγες "οι περισσότερες χώρες μέλη της ΕΕ είτε δέχονται πολύ λίγους είτε δεν απαντούν καν στο αίτημά μας" ανέφερε ο κ.
Ξυδάκης στη γερμανική εφημερίδα. 
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Από τον Σεπτέμβριο του 2015, επί συνόλου 65.000 προσφύγων, έχουν γίνει δεκτοί από άλλες
ευρωπαϊκές χώρες περίπου 3.500, επισήμανε ο αν. υπουργός. Επιπροσθέτως έρχονται και άλλοι
πρόσφυγες στα ελληνικά νησιά και "η κατάσταση εκεί μπορεί εύκολα να εκτραπεί και να κλιμακωθεί.
Αυτό πρέπει να το εμποδίσουμε" συμπλήρωσε. 

Επέκρινε μάλιστα την πρόθεση του Γερμανού υπουργού Εσωτερικών Τόμας Ντε Μεζιέρ να
επαναπροωθήσει πρόσφυγες στην Ελλάδα, δηλώνοντας ότι η χώρα μας δεν πρόκειται να δεχτεί
κανένα πρόσφυγα από χώρες μέλη της ΕΕ, όπως η Γερμανία. "Δεν είναι ρεαλιστικό να επιμένει
κανείς στην εφαρμογή του Δουβλίνου και να επαναπροωθεί πρόσφυγες από άλλες χώρες στην
Ελλάδα" τόνισε και υπογράμμισε: Υπάρχουν ήδη 60.000 πρόσφυγες και "αυτό μας έχει φέρει στα
όρια των αντοχών μας. Εάν οι χώρες μέλη της Ε.Ε. μας στείλουν τους ανθρώπους οι οποίοι
έφτασαν στην Ελλάδα τότε σύντομα θα έχουμε ένα ή δύο εκατομμύρια πρόσφυγες".

 

πηγη: ΑΠΕ - ΜΠΕ

 

Οι δηλώσεις του κ. Ξυδάκη έρχονται κατά κάποια τρόπο σε αντίθεση με τις δηλώσεις του κ. Μουζάλα πριν από μερικές ημέρες στην ΕΡΤ:
(http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/gmoyzalas-dimioyrgia-horon-filoxenias-prosfygon-oste-na)

Ο κ. Μουζάλας τόνισε πως «παλεύουμε με νύχια και με δόντια να κρατήσουμε τη Συμφωνία Ε.Ε.-Τουρκίας» προειδοποιώντας ότι «θα περάσουμε
πάρα πολύ δύσκολες στιγμές, αν για κάποιους λόγους καταπέσει η Συμφωνία και επανέλθουμε σε ροές όπως αυτές που είχαμε πέρυσι».
Παραδέχτηκε εξάλλου ότι με τη Συμφωνία «παρατηρείται ένας υπερπληθυσμός στα νησιά και αυτό δημιουργεί δυσκολίες. Για τον λόγο αυτό
λαμβάνονται μέτρα στα νησιά, πρόσθεσε, αναφέροντας συγκεκριμένα ότι «θα δημιουργηθούν χώροι φιλοξενίας για να ελαφρύνουν τους υπάρχοντες,
όχι για να μεταφερθούν και άλλοι».

Στις δηλώσεις του ο κ. Μουζάλας δεν είχε αφήσει κανένα ενδεχόμενο ανοιχτό για τη μεταφορά προσφύγων από τα νησιά στην ηπειρωτική χώρα 
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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...

(/articles/news-categories/politiki/i-dimotiki-arhi-kai-

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...
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