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Τρίτη, 14/04/2015 | Κοινωνία

«Κύμα» μεταναστών πνίγει το Αιγαίο, με τα νησιά να δέχονται καθημερινά δεκάδες πρόσφυγες που φτάνουν στη χώρα μας παράτυπα στην
προσπάθειά τους να φύγουν μακριά από εμφύλιες διαμάχες ή επιθέσεις ισλαμιστικών οργανώσεων. Στόχος τους να μπορέσουν να περάσουν μέσω
της Ελλάδας σε άλλες χώρες της Ευρώπης, ή να βρουν καταφύγιο στη χώρα μας.
 
Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου διαμορφώνονται ήδη συνθήκες έκτακτης ανάγκης, λόγω της πρωτοφανούς αύξησης του αριθμού των μεταναστών.
Οι υποδομές για να τους φιλοξενήσουν δεν υπάρχουν και το πρόβλημα διογκώνεται.  
 
Στη Λέσβο και τη Χίο μόνο την Κυριακή και τη Δευτέρα του Πάσχα επιχείρησαν να αποβιβαστούν 618 άτομα. Σε 19 διαφορετικές επιχειρήσεις
προχώρησε το Λιμενικό, εντόπισε επίσης 36 μετανάστες στη Σαμοθράκη, 69 στο Φαρμακονήσι (δύο περιστατικά), 71 στην Κω (δύο περιστατικά) και
82 στη Σάμο (δύο περιστατικά).  Tη Δευτέρα του Πάσχα οι αφίξεις μεταναστών συνεχίστηκαν, πάνω από 250 αποβιβάστηκαν στη Λέσβο.
 
Από το Λιμενικό Σώμα εκτιμάται πως αυτή τη στιγμή στα τουρκικά παράλια βρίσκονται εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες που ψάχνουν να
βρουν τρόπους να περάσουν στην Ελλάδα. Μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2015 επιχείρησαν να βγουν σε ελληνικά νησιά συνολικά 10.445
μετανάστες.
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Στην Αθήνα βρίσκονται πλέον οι 109 πρόσφυγες από τη Σομαλία και το Σουδάν που ναυάγησαν τη Μεγάλη Εβδομάδα στα ανοικτά της Γαύδου.
Μεταξύ τους βρίσκονται και δεκάδες παιδιά. Φτάνοντας στον Πειραιά και ελλείψει των απαραίτητων καταλυμάτων οι περισσότεροι κατέληξαν στην
πλατεία Βικτωρίας. Κάποιοι φιλοξενήθηκαν σε σπίτια συγγενών τους που ήδη βρίσκονταν στην Ελλάδα, οι περισσότεροι όμως δεν είχαν μέρος να
μείνουν καθώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές, κάτι που αναφέρεται και από το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
 
Ο προβληματισμός στην κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του προβλήματος είναι έντονος. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά τη Δευτέρα, εκπονείται
σχέδιο για την «αντιμετώπιση του προσφυγικού ρεύματος».
 
«Η νέα κυβέρνηση εκπονεί ήδη έκτακτο σχέδιο, ενώ ξεκίνησαν να λειτουργούν ως καταυλισμοί προσφύγων εγκαταλελειμμένα κτήρια του δημοσίου και
του στρατού. Η αντιμετώπιση του προσφυγικού ρεύματος απαιτεί ενεργοποίηση των ευρωπαϊκών μηχανισμών, στους οποίους η ελληνική κυβέρνηση
έχει απευθυνθεί, ενώ έχει ζητηθεί, μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ, να υπάρξει μετεγκατάσταση προσφύγων από τη Συρία σε άλλες χώρες»
αναφέρουν κυβερνητικές πηγές.
 
Τασία Χριστοδουλοπούλου: Εκτακτο σχέδιο για την Αθήνα
 
«Eχουμε εκπονήσει ένα έκτακτο σχέδιο για τα νησιά, με καταυλισμούς για να μην είναι οι μετανάστες στα λιμάνια και τα αστυνομικά τμήματα» είπε
σήμερα στον ΣΚΑΙ η υπουργός μεταναστευτικής πολιτικής Τασία Χριστοδουλοπούλου. Η ίδια πρόσθεσε ότι ενδεχομένως σήμερα θα παρουσιαστεί το
έκτακτο σχέδιο για την Αθήνα που έχει εκπονήσει η κυβέρνηση. Το βασικό και το πιο κύριο μέλημα, είπε η κ. Χριστοδουλοπούλου, είναι τα ασυνόδευτα
ανήλικα. Πρέπει να τα βάλουμε σε ξενώνες φιλοξενίας. Μόνο στη Γαύδο ήταν 41 παιδιά ασυνόδευτα που μεταφέρθηκαν στην Αμυγδαλέζα.
Αναζητούμε μόνιμους χώρους φιλοξενίας. Οι πρόσφυγες που έφτασαν σήμερα από την Κω θα κατευθυνθούν σε ξενοδοχεία όπου και θα
φιλοξενηθούν. «Γιατί να διαφωνήσουμε με τον κύριο Καμμένο; Μπορούμε να κάνουμε πολιτική κράτησης;» είπε η κ. Χριστοδουλοπούλου. 
 
 
«Μέτωπο» Κυβέρνησης – Αντιπολίτευσης για τους μετανάστες
 
Το μεταναστευτικό ήταν αρκετά ψηλά και στην ατζέντα της αντιπαράθεσης κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.
 
Απαντώντας σε δηλώσεις του Αντώνη Σαμαρά για την αύξηση των παράτυπων μεταναστών, η κυβέρνηση κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία για
αδράνεια τονίζοντας πως δεν δημιούργησε ποτέ τις υποδομές προκειμένου να μπορούν να φιλοξενηθούν οι μετανάστες για το διάστημα που
βρίσκονται στη χώρα μας.   
 
«Παρόλο που η χώρα αποτελεί σημείο εισόδου για τα προσφυγικά ρεύματα, οι υπάρχουσες υποδομές είναι ανύπαρκτες αφού η κυβέρνηση Σαμαρά
δεν υλοποίησε απολύτως τίποτα και άφησε αναξιοποίητα κονδύλια της Ε.Ε. κι ας γνώριζε -μέσω της Ύπατης Αρμοστείας- ότι θα υπάρξουν έκτακτες
καταστάσεις. Περιμένουμε και από τα υπόλοιπα κόμματα συγκεκριμένες και ρεαλιστικές προτάσεις και όχι μικροκομματική εκμετάλλευση ενός
οικουμενικού ζητήματος, υπογραμμίζουν οι ίδιοι κύκλοι», αναφέρεται από την κυβέρνηση.
 
Απάντηση έδωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Καραγκούνης με δήλωσή του.«Αυτοί που έκαναν σημαία και πρόγραμμά τους
την ανεξέλεγκτη είσοδο και εγκατάσταση λαθρομεταναστών στην Ελλάδα, έχουν τεράστιο θράσος να ψάχνουν αλλού υπευθύνους για το κατάντημα
που οδηγούν την χώρα» τόνισε
 
Πηγη: thetoc.gr

    
79

Like

1 Comment Sort by 

Ιωάννη Σ. Τσαγγαρά
ΜΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ Η ΣΤΕΓΑΣΗ.ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΤΙΣΗ,Η ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ,Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ,ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΝΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΕΞΟΔΑ.ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΘΟΥΝ ΤΟΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΛΛΑ
ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ;;;ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ;;;
Like · Reply · Apr 14, 2015 1:00pm

Facebook Comments Plugin

Newest

Add a comment...

129

 

3

 

1

googleplus

0

 

163

 

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CxWg0crhtWZb0GMeYxgKUpafQBYuMzLhIkseV07cCgsD_9qUEEAEg9vz8HmCtgoCAoAygAY6x1c0DyAECqQKet2vB01ezPqgDAcgDyQSqBPABT9AARASjya0H-M-6NW62Pd_6Cul-rVNIrt-aGVoVcydEA7sm62MmhoiY7kO9d-H5UMVKTDtMI3pZqQEyBKU1ICPuM5Kbx5201xhtjTCMA0niGXFF-NzyCMFST_v5nodHoA6oBw4QksE4luDh9Tn9ap9VOaJ6KdkbFuh0JT8XFpkv_KnFrqbRtP_X79lxXNwazEZw0JUbR3Y7S4dhpdjKCGhQLlCy2lEu4EFQpMXZKbnUbLguG2B1SGcshOAGxYyLqElhpNvThZk1onygS0XpXYsFBdeWGI7kotpkUSHl73AgBvN9lkkbPQ-53tHVlGAroAYCgAfazqoyqAemvhvYBwHSCAUIgAEQAbEJfEzURSLuljvYEwI&num=1&cid=CAASEuRoXTfTygK_5DiCBlwPZsjOug&sig=AOD64_2LcDzWduaeFtyS5LoLvEOIxgPMKg&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=http://www.e-shop.gr/smartwatches
https://www.facebook.com/profile.php?id=100018982389793
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004592925982
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004592925982
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/ektakto-shedio-gia-toys-metanastes-sta-nisia-toy-aigaioy?fb_comment_id=795548983864082_795587110526936
https://developers.facebook.com/docs/plugins/comments/?utm_campaign=social_plugins&utm_medium=offsite_pages&utm_source=comments_plugin


18/7/2017 Έκτακτο σχέδιο για τους μετανάστες στα νησιά του Αιγαίου | lesvosnews.net

http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/ektakto-shedio-gia-toys-metanastes-sta-nisia-toy-aigaioy 3/3

(/articles/news-categories/koinonia/diakopi-

ydrodotisis-se-4-periohes)

17/07/17 - 17:18
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Η ∆ΕΥΑΛ σας ενηµερώνει ότι τη Δευτέρα 17/07/2017 από ώρα 22:00 μµ έως την Τρίτη 18/07/2017  ώρα
07:00 πµ θα γίνει διακοπή υδροδότησης στις περιοχές των Αλυφαντών, Αγίου Νεκταρίου, Λακέρδας και
στο Γαϊδαρανήφορο λόγω ελέγχου του δικτύου.
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17/07/17 - 16:58
Εθελοντική Αιμοδοσία στα Λουτρά (/articles/news-categories/koinonia/ethelontiki-aimodosia-sta-loytra)

• ΔΩΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΠΑΡΟΝ ΣΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017, 5.00 – 10.00 ΜΜ. ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΩΝ
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16/07/17 - 21:31
Κι όμως συμβαίνει και αυτό: κλοπές στη σεισμόπληκτη Βρίσα (/articles/news-categories/koinonia/ki-omos-

symvainei-kai-ayto-klopes-sti-seismoplikti-vrisa)

Τα πρώτα κρούσματα κλοπών άρχισαν να εμφανίζονται στη Βρίσα και όλα δείχνουν ότι η αστυνόμευση
ατόνησε.

Στο ιστολόγιο  "Κάτω από τον Πλάτανο" (http://vatera.gr/platanos/?p=17877) διαβάζουμε: 
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