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Δευτέρα, 07/03/2016 | Κόσμος

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις με το δημοσίευμα-«βόμβα» που έθεσε στο θέμα του προσφυγικού ζητήματος η γαλλική εφημερίδα Le Figaro, όπως
μετέδωσε η Μαρία Δεναξά στην Κοινωνία Ωρα MEGA.

Σε άρθρο της η εφημερίδα αποκαλύπτει ότι οι 28 Ευρωπαίοι ηγέτες αποφάσισαν να κλείσουν τα σύνορα των Βαλκανίων. Παράλληλα το δημοσίευμα
αναφέρει ότι οι ηγέτες συμφώνησαν και στο αντάλλαγμα που θα είναι η οικονομική βοήθεια στην Ελλάδα, προκειμένου να αντιμετωπίσει τους χιλιάδες
πρόσφυγες που θα εγκλωβιστούν στα σύνορα της χώρας μας.

 

Το γεγονός ότι στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι υπάρχει συμφωνία μεταξύ των «28» αφήνει να εννοηθεί ότι και η χώρα μας θα υπογράψει το κλείσιμο
των συνόρων στα Βαλκάνια. Αναμένονται εξελίξεις και οι αντιδράσεις σε σχέση με τα όσα αναφέρονται στο δημοσίευμα.
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Όπως μετέδωσε η Μαρία Δεναξά επικαλούμενη Γάλλους αξιωματούχους, υπολογίζεται ότι
περισσότερα από 100.000 άτομα θα φθάσουν μόνο την άνοιξη στην χώρα ενώ σύμφωνα με
εκτιμήσεις οι καθημερινές αφίξεις στην Ελλάδα αγγίζουν τους 2.000 πρόσφυγες.

ΕΞΑΛΛΟΥ: Σύμφωνα με την Deutsche Welle, στο σημερινό συμβούλιο κορυφής η ΕΕ θα ζητήσει τη
βοήθεια της Ελλάδας και της Τουρκίας για να κλείσει ο βαλκανικός διάδρομος για παράτυπους
μετανάστες. Μαραθιώνιες διαβουλεύσεις είχαμε χθες βράδυ μεταξύ Μέρκελ και Νταβούτογλου. Η
πρώτη επίσημη επιβεβαίωση ήρθε δια στόματος του υπουργού Εξωτερικών η Αυστρίας, του
Ζεμπάστιαν Κουρτς, ο οποίος στο χθεσινοβραδινό πολιτικό τοκ σόου «Anne Will» του πρώτου
καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD είπε ότι λεγόμενος βαλκανικός διάδρομος
κλείνει ερμητικά, ότι αυτή θα είναι μια από τις αποφάσεις του σημερινού συμβουλίου κορυφής των
Βρυξελλών με την Τουρκία και ότι η χώρα του δεν θα κάνει ούτε χιλιοστό πίσω. Τόνισε επίσης ότι ο
ίδιος θα πιέσει έτσι ώστε να σταματήσει η τακτική της προώθησης προσφύγων από τη μια χώρα
στην άλλη.

«Να ζητήσουν προστασία στην Ελλάδα»

Ο επικεφαλής της αυστριακής διπλωματίας δικαιολόγησε αυτήν τη στάση με το γεγονός ότι χώρες όπως η Αυστρία, η Γερμανία ή η Σουηδία δεν είναι
δυνατόν να δεχθούν όλους του πρόσφυγες που έρχονται στην Ελλάδα με μοναδικό σκοπό να προχωρήσουν βορειότερα.

Σε αναφορά στους πρόσφυγες που έχουν εγκλωβιστεί στην ελληνική μεθόριο με την ΠΓΔΜ ο Ζεμπάστιαν Κούρτς είπε ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορούν
να αναζητήσουν προστασία στην Ελλάδα, αφού η Ελλάδα έχει δεχθεί πολύ λιγότερους πρόσφυγες από ό,τι η Αυστρία κατ’ αναλογία πληθυσμού και
επί πλέον θα λάβει μεγάλη βοήθεια από την ΕΕ. Στην ίδια γραμμή και η αυστριακή υπουργός Εσωτερικών Γιοχάνα Μικλ Λάιτνερ, η οποία στην
διαδικτυακή έκδοση της Huffington Post επιβεβαίωσε ότι η Βιέννη θα παραμείνει αμετακίνητη. Προσκεκλημένος στη συζήτηση και ο γερμανός
υπουργός Δικαιοσύνης Χάικο Μας, ο οποίος υποστήριξε ότι το με το να σφραγίζουν ορισμένες χώρες τα σύνορά τους δεν λύνεται το παγκόσμιο
πρόβλημα της μετανάστευσης, αλλά αυτό οδηγεί σε φαινόμενο ντόμινο. «Οι πρόσφυγες θα πρέπει να μεταγκατασταθούν σε ολόκληρη την Ευρώπη
και να καταπολεμηθεί το προσφυγικό στις ρίζες του», τόνισε ο γερμανός υπουργός.

 

«Σημαντικά βήματα»

Το βάρος του προσφυγικού στο σημερινό συμβούλιο κορυφής πέφτει λοιπόν σήμερα στην Ελλάδα, από πλευράς ΕΕ, και στην Τουρκία, η οποία έχει
κοινά σύνορα με την ΕΕ. Χθες βράδυ η καγκελάριος Μέρκελ κεκλεισμένων των θυρών είχε συνομιλίες πέντε ωρών με τον τούρκο πρωθυπουργό
Αχμέτ Νταβούτογλου στην τουρκική πρεσβεία στις Βρυξέλλες, παρουσία και του προεδρεύοντος της ΕΕ, ολλανδού πρωθυπουργού Μάρκ Ρούτε. Τα
ειδησεογραφικά πρακτορεία αναφέρουν ότι επρόκειτο για μια προπαρασκευαστική συνάντηση του σημερινού συμβουλίου προς την κατεύθυνση
εφαρμογής από την Τουρκία του σχεδίου δράσης, που προβλέπει χορήγηση 3 δις ευρώ στην Τουρκία και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον περιορισμό
των προσφυγικών ροών προς την Ευρώπη. Πριν από την επίσημη έναρξη των εργασιών οι 28 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θα γευματίσουν με
τον τούρκο πρωθυπουργό. Χθες βράδυ, πριν αναχωρήσει για τις Βρυξέλλες, ο Αχμέτ Νταβούτογλου διαβεβαίωσε ότι η χώρα του έχει κάνει
«αποφασιστικά βήματα» για να σεβαστεί το σχέδιο δράσης με την ΕΕ που συμφωνήθηκε τέλος του περασμένου Νοεμβρίου. 

Πηγή: http://mignatiou.com/
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(/articles/news-categories/kosmos/sz-prosfyges-kata-

diakiniton-gia-nayagio-sti-lesvo)

28/06/17 - 06:48
SZ: Πρόσφυγες κατά διακινητών για ναυάγιο στη Λέσβο (/articles/news-categories/kosmos/sz-prosfyges-kata-

diakiniton-gia-nayagio-sti-lesvo)

Σε μια υπόθεση που έχει φτάσει στη γερμανική δικαιοσύνη και αφορά ένα ναυάγιο με πρόσφυγες έξω από
τη Λέσβο, όταν ακόμη το προσφυγικό βρισκόταν στην «καυτή φάση» του αναφέρεται η Süddeutsche
Zeitung του Μονάχου. 
Το άρθρο έχει τίτλο «Η νύχτα του ναυαγίου» και περιγράφει πώς η ιστορία των...

(/articles/news-categories/kosmos/tragodia-stin-

portogalia-dekades-nekroys-afinoyn-piso-toys-oi)

18/06/17 - 19:37
Tραγωδία στην Πορτογαλία: Δεκάδες νεκρούς αφήνουν πίσω τους οι πυρκαγιές (/articles/news-

categories/kosmos/tragodia-stin-portogalia-dekades-nekroys-afinoyn-piso-toys-oi)

Tουλάχιστον 62 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πυρκαγιές που έκαψαν δασικές εκτάσεις στην
κεντρική Πορτογαλία. 

 
 
Τα περισσότερα θύματα έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να εγκαταλείψουν οδικώς τις περιοχές
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Το "προφητικό" tweet λίγες ώρες πριν τον σεισμό στη Λέσβο! (/articles/news-categories/kosmos/profitiko-

tweet-liges-ores-prin-ton-seismo-sti-lesvo)

Λίγες ώρες πριν από τον σεισμό 6,1 ρίχτερ στη Μυτιλήνη, που έγινε αισθητός και σε πολλές περιοχές της
Τουρκίας, η Melda Onur έκανε ένα tweet που στην πορεία αποδείχθηκε... προφητικό!

Η πρώην βουλευτής του CHP έγραψε χαρακτηριστικά: "Λένε στις ειδήσεις για φίδια στο κέντρο (σ.σ. της...

Το Θαύμα του 2017

Δες Εδώ

Όχι πια λίπος. Αυτή είναι η καλύτερη λύση
στο αδυνάτισμα που δεν ήξερες μέχρι τώρα!
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Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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