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Τη αντίθεση του στις πρόσφατες αποφάσεις της Συνόδου Κουφής των Ευρωπαίων ηγετών για τη νέα Frontex εξέφρασε σήμερα στη Μυτιλήνη
περιοδεύοντας στους χώρους υποδοχής και καταγραφής μεταναστών και προσφύγων ο Ευρωβουλευτής Νότης Μαριάς. Κι αυτό γιατί όπως είπε «η
νέα Frontex θα έχει κυρίαρχες εξουσίες θα μπορεί μονομερώς να παρεμβαίνει και να κάνει επί της ουσίας ότι της αρέσει σε ένα κράτος μέλος όπως
την Ελλάδα να διενεργεί πράξεις και δράσεις μονομερώς αυτοβούλως ακόμα και ενάντια στη βούληση της ελληνικής πολιτείας.».

Όπως υποστήριξε ο Ευρωβουλευτής «δεν πρόκειται να εκχωρήσουμε το δικαίωμα διαχείρισης  των
συνόρων μας σε τρίτη δύναμη. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν οι ευρωπαίοι. Βεβαίως, είπε, θα
δεχθούμε τη συνεργασία τους, τη βοήθειά τους αλλά δεν θα υποκατασταθούν οι ελληνικές αρχές. Κι
αυτό είναι ένα μήνυμα που το έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό και δεν πρόκειται να το δεχτούμε
να συνεχίσουν  παραπέρα».

Σύμφωνα με τον Ευρωβουλευτή «αν η Ελλάδα είναι να διαλέξει ανάμεσα στο να εκχωρήσει
κυριαρχικά δικαιώματα στη φύλαξη των εθνικών συνόρων ή να παραμείνει στη συνθήκη
Σένγκεν τότε η απόφαση όλου του ελληνικού λαού θα είναι η Ελλάδα να διατηρήσει τη
διαφύλαξη των συνόρων της και να αποχωρήσει από τη συνθήκη Σένγκεν.

Επισκεπτόμενος την καταυλισμό του Καρά Τεπέ και το Κέντρο καταγραφής και πιστοποίησης
μεταναστών και προσφύγων στη Μόρια ο κ. Μαριάς είπε πως «το πρώτο μήνυμα το οποίο πρέπει
να υπάρξει είναι ότι η Ελλάδα δεν αντέχει άλλους πρόσφυγες και άλλους παράνομους μετανάστες.
Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να γίνουν τα hotspots  στην Τουρκία διότι εκεί υπάρχει ο τεράστιος
αριθμός των προσφύγων και των παράνομων μεταναστών και οφείλει η Τουρκία αλλά και η διεθνής
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κοινότητα να μεριμνήσει να δημιουργηθούν εκεί τα hotspots . ταυτόχρονα πρέπει να σταματήσει το δουλεμπόριο το οποίο γίνεται στην Τουρκία. Και
όλοι αυτοί οι δυστυχισμένοι άνθρωποι οι οποίοι μεταφέρονται έχοντας πληρώσει αδρά τους τούρκους δουλέμπορους προκειμένου να ‘ρθουν στην
Ευρώπη. Το τρίτο είναι ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της για ειρηνική επίλυση του μεσανατολικού και των συγκρούσεων
στη Συρία και στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν. Διότι διαφορετικά θα έχουμε χιλιάδες από αυτούς τους πρόσφυγες να έρχονται στην Ελλάδα. Από κει και
πέρα η Ευρωπαϊκή ένωση πρέπει να βάλει το χέρι στη τσέπη και να ενισχύσει σοβαρά την ελληνική πολιτεία, την τοπική αυτοδιοίκηση».

Όπως τόνισε ο Ευρωβουλευτής «η Ευρωπαϊκή ένωση πρέπει να καταλάβει ότι με τους ρυθμούς που ανταποκρίνονται τα κράτη μέλη επι της ουσίας να
μη δέχονται τους πρόσφυγες να μην εκτελούν τις αποφάσεις που υπάρχουν για τη μετεγκατάστασή τους στην Ευρώπη από τους 66 χιλιάδες
πρόσφυγες που πρέπει να μετεγκατασταθούν σε άλλα κράτη της ευρωπαϊκής ένωσης μέχρι στιγμής έχουν φύγει μόνο 100. Κι αυτό είναι απαράδεκτο.
Επίσης από τα 28 κράτη της Ένωσης η μεν Ελλάδα και Ιταλία είναι χώρες που δέχονται τους πρόσφυγες αλλά οι υπόλοιπες 26 χώρες πρέπει να
αναλάβουν τις ευθύνες τους. Μόνο οκτώ από αυτές έχουν μπει στο σύστημα της αλληλεγγύης και του να αναλάβουν ευθύνες. Καταλαβαίνετε ότι αυτή
η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Αυτό είναι το μήνυμά μας από εδώ και αυτό θα μεταφέρουμε στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο. διότι όλοι πρέπει να
γνωρίζουν ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάσταση».

Τέλος ο κ. Μαριάς σχολίασε την πληροφορία της αναχώρησης μεγάλου αριθμού αστυνομικών της δύναμης Frontex που
δραστηριοποιούνται στη Λέσβο λόγω των εορτών. Όπως είπε «εδώ έχουμε έκτακτες συνθήκες και αντιλαμβάνεται κανείς ότι τα όσα ισχύουν υπό
νορμάλ συνθήκες για άδειες Χριστουγέννων δεν θα πρέπει να ισχύσουν. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε μια αποχώρηση του 70% του στελεχιακού
δυναμικού της Frontex που είναι εδώ που συμβάλουν στο να γίνεται η ταυτοποίηση των προσφύγων και αντιλαμβάνεστε ότι θα έχουμε ταυτοποίηση με
πολύ αργούς ρυθμούς και εάν αυξηθεί και συνεχισθεί η προσέλευση προσφύγων εδώ θα γίνει το αδιαχώρητο.».

Και ο κ. Μαριάς κατέληξε «Βεβαίως θα πρέπει η Frontex να φροντίσει να αντικαταστήσει το προσωπικό το οποίο θα πάρει την άδειά του με άλλο
προσωπικό γιατί δεν μπορεί να έχουμε καταστάσεις αδιαχώρητου και στο τέλος να μας ζητάνε και τα ρέστα ότι ευθύνεται δήθεν η Ελλάδα επειδή θα
δημιουργηθεί πάλι πρόβλημα. Και αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Οι ελληνικές αρχές, η ελληνική πολιτεία, η αυτοδιοίκηση κάνουν τεράστιες προσπάθειες
να ανταποκριθούν σ’ αυτό το ρεύμα. Πάνω από 500.000 πρόσφυγες πέρασαν από το νησί και έρχεται η ευρωπαϊκή ένωση να μας κουνάει το δάχτυλο
και η κομισιόν να απειλεί την Ελλάδα ότι θα την παραπέμψει και στο δικαστήριο της ευρωπαϊκής ένωσης. Να υπάρχει λοιπόν αυτοσυγκράτηση από
τους γραφειοκράτες των Βρυξελών και να έρθουν εδώ κάθε μέρα να δουν τι αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες μας, οι εθελοντές μας για να συμβάλουν και
να ανταποκριθούμε στις συνθήκες που διαμορφώνονται.».
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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...
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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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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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