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Τρίτη, 25/10/2016 | Πολιτική

Μηχανισμό επιστροφής προσφύγων ετοιμάζει η Ε.Ε., όπως αποκάλυψε στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννης
Μουζάλας. Ακόμη τόνισε ότι σε τρεις μήνες θα έχει αποκατασταθεί η κατάσταση στα καμπ και ότι γίνονται συζητήσεις και για την αναθεώρηση της
συνθήκης του Δουβλίνου.

Τις τελευταίες ημέρες ο Γ. Μουζάλας είχε συζητήσεις με όλες τις ευρωομάδες για να φτιαχτεί ένας ευρωπαϊκός μηχανισμός επιστροφών και με την
πρόταση «είχαν θετική ανταπόκριση» το Λαϊκό Κόμμα και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σουλτς. Σημειώνεται ότι με την πρόταση
συμφώνησε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Άδωνις Γεωργιάδης λέγοντας ότι είναι θέση της ΝΔ από το 2011 που την έχει περάσει και
στο Λαϊκό Κόμμα. 

Ο Γ. Μουζάλας απάντησε και στις καταγγελίες του παραιτηθέντος γενικού γραμματέα Οδυσσέα Βουδούρη. «Του ζητήθηκε η παραίτησή του, την
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έδωσε», είπε. «Γράφουν οι εφημερίδες», φώναξε ο βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Κυριαζίδης. «Και
εμένα με έχει καταγγείλει εφημερίδα ότι ήμουν ντυμένη νυφούλα σε γκέι πάρτι, θα με βάλετε να σας
απαντήσω και γι’ αυτό επειδή γράφουν οι εφημερίδες;» του απάντησε ο Γ. Μουζάλας και τόνισε: «για
εμένα το ζήτημα έχει λήξει. Προχωράμε στο πρόβλημα. Θα πρέπει τις καταγγελίες στη ΝΔ να τις
υιοθετείτε, γιατί δεν συνηθίζεται ένας άνθρωπος να πρέπει να αποδείξει την αθωότητά του». 

«Με καταπλήξατε», σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Άδωνις Γεωργιάδης.
«Πρέπει ο υπουργός να απαντά στις καταγγελίες του έως χθες γενικού του γραμματέα; Δεν είναι ο
καθένας, είναι επιλογή της κυβέρνησης. Ο γενικός σας γραμματέας σας κατηγορεί ότι έχετε χάσει
τον έλεγχο, ότι χάνετε 180 εκατ. Ο Οδ. Βουδούρης ήταν μία χαρά στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Έχετε
στο συνέδριό σας συκοφάντες;», ρώτησε. 

«Δεν έχετε μία επιστημονική μελέτη πάνω σ’ αυτά τα πράγματα. Με μία φοβερή λαχτάρα αρπάζετε
πράγματα, πλίνθους και κέραμους ατάκτους ερριμένους, για να ρίξετε τον ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι δεν θα
πέσει ο ΣΥΡΙΖΑ», του απάντησε ο Γ. Μουζάλας. «Βρήκαμε άλλη μία ευκαιρία να ξαναπούμε τα ίδια

πράγματα. Δεν πρόκειται να πειστείτε διότι επιδιώκετε στο πλαίσιο του αγώνα σας κατά της κυβέρνησης να δείξετε ότι στο προσφυγικό κάτι γίνεται. Τα
είχα σημειώσει και πριν τα πείτε», πρόσθεσε. 

Επί της ουσίας της υπόθεσης ο Γ. Μουζάλας τόνισε ότι «ο Οδ. Βουδούρης ήθελε αυξημένες αρμοδιότητες. Δεν έχω διάθεση να ασχοληθώ άλλο,
έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα να λύσουμε. Δεν υπάρχουν σκιές, δεν υπάρχουν απευθείας αναθέσεις, ούτε μία. Γιατί το παίζετε αυτό; Ποιον
θα πείσετε;», τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός και αναφέρθηκε στην υπόθεση με τα σπιτάκια για τους πρόσφυγες: «διεκδικούμε τα καμπ που θα
φτιάξουμε να μην είναι σαν αυτά της Αφρικής, να μην είναι σκηνές και τσαντίρια, αλλά σπιτάκια. Τους δώσαμε 5 ή 6 τύπους σπιτιών και τους βάλαμε
μόνο ένα όρο, να είναι 30 τ.μ. και να έχουν κουζίνα. Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ απάντησε ότι η απόφασή μας είναι σωστή και ότι είναι διατεθειμένη
να κάνει αλλαγές». 

«Έχουμε μία κατάσταση, προχωράμε σε ένα σχέδιο για να έχουμε αξιοπρεπή καμπ το επόμενο τρίμηνο. Τα αξιοπρεπή καμπ είναι και ασφάλεια για
την χώρα, δημιουργούν καλύτερες σχέσεις και μία μελλοντική ίσως ενσωμάτωση ορισμένων από τους πρόσφυγες», είπε ο αναπληρωτής υπουργός
Μεταναστευτικής Πολιτικής. 

Αναφερόμενος στο θέμα των καμπ στα νησιά ο Γ. Μουζάλας είπε ότι «υπάρχει σχέδιο για τα νησιά. Αλλά δεν συμφωνεί η ΝΔ να υπάρξουν
κλειστά κέντρα στα νησιά». 

«Η ΝΔ ποτέ δεν ήταν αντίθετη στις Αμυγδαλέζες, η ΝΔ έκανε Αμυγδαλέζες και χαίρεται που θέλετε να κάνετε Αμυγδαλέζες. Πρέπει όμως να γίνουν στα
νησιά; Δεν πρέπει να ανησυχούν οι κάτοικοι;», απάντησε ο Αδ. Γεωργιάδης και πρόσθεσε ότι «διαστρεβλώσατε όλες τις θέσεις της ΝΔ ενώ
εκπροσωπείτε μια κυβέρνηση που έκανε, όπως παραδεχθήκατε, λανθασμένη κριτική για την Αμυγδαλέζα». 

Ο Αδ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στις επιπτώσεις του προσφυγικού κατηγορώντας την κυβέρνηση για έλλειψη σχεδίου. «Στη Χίο μου είπαν ότι είχαν
πτώση στις πτήσεις τσάρτερ 70%. Τα ίδια και χειρότερα στη Λέσβο και τη Σάμο. Όσο εσείς βαυκαλίζεστε κάποιοι άνθρωποι χάνουν τη δουλειά τους»
είπε και πρόσθεσε: «όταν είπατε ότι θα φτιάξετε τα hotspots δεν είπατε ότι θα είναι ολιγοήμερης παραμονής; Η ΝΔ σας λέει ότι θα ήταν για λίγες μέρες
και κάθονται για μήνες. Έχετε να τους δώσετε κάποια απάντηση; Εξαπατήσατε τους νησιώτες;». 

«Έλλειψη σχεδίου; Για όνομα του Θεού, πέρασαν 1 εκατ. άνθρωποι χωρίς να ανοίξει μύτη και χωρίς να δημιουργηθεί πρόβλημα. Στα χρόνια σας
ξεκινήσατε την ανακατάληψη των πλατειών, ενώ τώρα ζουν σε δομές, έχουν φαγητό και ύπνο. Ξεχάσατε τα πρωτοσέλιδα για τις συμμορίες; Που τους
είχατε του αλλοδαπούς; Τους διώξατε «με τρόπο» στην Ευρώπη; Πείτε το», απάντησε ο Γ. Μουζάλας, ο οποίος παραδέχθηκε ότι υπήρξε αρνητική
επίδραση στον τουρισμό: «έχετε δίκιο. Αλλά θα μπορούσε να γίνει αλλιώς; Όποιος ασχολείται επιστημονικά με το προσφυγικό κάνει διαχείριση ζημίας
και εμείς κάναμε μία καλή διαχείριση. Όποιος πιστεύει ότι έχει το μπόι να αναμετρηθεί με το μεγαλύτερο μεταναστευτικό φαινόμενο και πει ότι το έκανε
καλά είναι ψεύτης». 

Ο αναπληρωτής υπουργός υπερασπίσθηκε την συμφωνία Ε.Ε. – Τουρκίας ρωτώντας την ΝΔ: «ξέρετε τι θα πει καταργείται η συμφωνία; 4.000 – 7.000
κάθε μέρα, κάθε μέρα. Θέσεις του κόμματός σας, του Λαϊκού Κόμματος, είναι αυτές». Τόνισε πως το ΝΑΤΟ, η FRONTEX, η Κομισιόν έχουν δηλώσει
ότι τα ελληνικά σύνορα δεν είναι αφύλακτα και υπενθύμισε ότι η υγειονομική βόμβα «δεν υπάρχει, δεν έγινε, δεν έκατσε και όχι τυχαία». 
«Ποιοι εκτιμούν την δουλειά που κάναμε; Ο λαός. Και αυτό το ξέρετε. Αλλά και ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τους
πρόσφυγες, ο Ομπάμα, η Μέρκελ, ο Ολάντ, η Κοιμσιόν, ο Τίμερμαν, ο Αβραμόπουλος», επεσήμανε ο Γ. Μουζάλας, ο οποίος αναφερόμενος στα
ασυνόδευτα ανήλικα ανέφερε ότι «έχουμε 1.500, αλλά δεν έχουμε κανένα σε αστυνομικό τμήμα. Και πρέπει να τα βγάλουμε και από τα καμπ». 

Ο Αδ. Γεωργιάδης ρώτησε πόσο κοστίζει ένας πρόσφυγας και αν ισχύει ότι «συνελήφθη σε ένα κύκλωμα διακίνησης μεταναστών ένας κύριος
κουρδικής καταγωγής στην Κόρινθο και ισχυρίσθηκε ότι ήταν συντονιστής στο καμπ Σκαραμαγκά. Είναι μείζον θέμα αν το υπουργείο Μεταναστευτικής
Πολιτικής έκανε κάτι τέτοιο».

Ακόμη αναφέρθηκε στην υπόθεση Αρτεμίου ρωτώντας «γιατί δεν μας λέει η λαλίστατη κυρία Γεροβασίλη για ποια επένδυση πήγε στο Μαξίμου; Είναι ο
δικηγόρος των Panama Papers». 
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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-
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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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