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Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α  ( / K O I N O N I A )  
 «Τουλάχιστον τρία χρόνια ακόμα το προσφυγικό…»

Ο Γιάννης Μουζάλας μίλησε με ψυχραιμία χωρίς να ωραιοποιεί την κατάσταση, στους
αυτοδιοικητικούς και ζήτησε χώρους...

 (/article/author/143-theodora) theodora (/article/author/143-theodora)
 - 03|03|2016 14:19

Οι εξελίξεις από το συνεχές «άνοιξε - κλείσε» των συνόρων των βαλκανικών χωρών, οι πιέσεις της Τουρκίας για
υπαναχώρηση του ΝΑΤΟ και οι κάθε λογής δηλώσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο μεταξύ των ηγετών των κρατών-μελών,
χαρακτηρίζονται ως «σκωτσέζικο ντους» για την Ελλάδα, που σε κάθε περίπτωση είναι εκείνη η χώρα που καλείται να
πιάσει πρώτη την «καυτή» πατάτα του προσφυγικού.

Οι εξελίξεις από το συνεχές «άνοιξε - κλείσε» των συνόρων των βαλκανικών χωρών, οι πιέσεις της Τουρκίας για
υπαναχώρηση του ΝΑΤΟ και οι κάθε λογής δηλώσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο μεταξύ των ηγετών των κρατών-μελών,
χαρακτηρίζονται ως «σκωτσέζικο ντους» για την Ελλάδα, που σε κάθε περίπτωση είναι εκείνη η χώρα που καλείται να
πιάσει πρώτη την «καυτή» πατάτα του προσφυγικού.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, Γιάννης Μουζάλας, μιλώντας σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ.
της ΚΕΔΕ, περιέγραψε χωρίς να «ωραιοποιεί», το μέλλον του προσφυγικού, τονίζοντας πως η δύσκολη κατάσταση για τη
χώρα μας, θα κρατήσει για τα επόμενα τουλάχιστον δύο με τρία χρόνια.

Η δήλωση του Γιάννη Μουζάλα χαρακτηρίζεται από πολλούς ως δήλωση «σοκ», από την άλλη όμως, λαμβάνει υπόψη την
πραγματικότητα και πρέπει να γίνει δεκτή με ψυχραιμία. Καθώς οι εξελίξεις δείχνουν σαφέστατα πως η Ελλάδα δεν θα
αποτελεί μόνο χώρα «πέρασμα» για τους πρόσφυγες, αλλά και μία χώρα που θα πρέπει να είναι έτοιμη να τους
φιλοξενήσει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Όπως είπε χαρακτηριστικά επ’ αυτού ο υπουργός «μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση πρέπει να τους μαζέψουμε, να μην
είναι στους δρόμους», ενώ πρόσθεσε ότι το πέρασμα της Ειδομένης θα παραμείνει κλειστό, χωρίς να μπορεί να
προσδιορίσει μέχρι πότε. 

Ζήτησε χώρους μόνιμης εγκατάστασης! 
«Η προσφυγική κρίση είναι σαν σεισμός, πυρκαγιά και πλημμύρα ταυτόχρονα», σχολίασε στην τοποθέτησή του προς τους
δημάρχους, επιχειρώντας να τονίσει το έκτακτο της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί, ενώ τα ίδια μετέφερε και στη
συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της ΕΝΠΕ. Παρ’ όλα αυτά ξεκαθάρισε πως το πρόβλημα είναι διαχειρίσιμο: «Μην
πανικοβάλλεστε.

Το πρόβλημα είναι διαχειρίσιμο. Πρόκειται για ένα έκτακτο γεγονός και θέλει το χρόνο του μέχρι την τελική διευθέτηση».
Ταυτόχρονα, ζήτησε από τους περιφερειάρχες λίστα με χώρους μόνιμης εγκατάστασης προσφύγων - μεταναστών ιδίως
στις περιφέρειες που βρίσκονται στο δρόμο τους, δηλαδή Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, Αττική, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία,
Κεντρική και Δυτική Μακεδονία.

Ζήτησε ωστόσο να υπάρξει ισοκατανομή σε όλη την Ελλάδα. Και τις επόμενες ημέρες λογικά αυτό το αίτημα του
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Ζήτησε ωστόσο να υπάρξει ισοκατανομή σε όλη την Ελλάδα. Και τις επόμενες ημέρες λογικά αυτό το αίτημα του
υπουργού, αναμένεται να απασχολήσει έντονα τη Λέσβο.

Έντυπη έκδοση της Εφημερίδας Εμπρός

(/koinonia/sto-
evropaiko-
dikastirio-

prosefyge-o-
str-balaskas)
Στο ευρωπαϊκό
δικαστήριο

προσέφυγε ο Στρ.
Μπαλάσκας

(/koinonia/sto-
evropaiko-dikastirio-

prosefyge-o-str-
balaskas)

(/paideia/adedy-
kai-elme-

zitoyn-
posostosi)
ΑΔΕΔΥ και ΕΛΜΕ

ζητούν ποσόστωση
(/paideia/adedy-kai-

elme-zitoyn-
posostosi)

(/paideia/i-
mytilinia-

maria-
kofopoylou-

paei-ti-nomiki-
brosta)

Η Μυτιληνιά Μαρία
Κωφοπούλου πάει τη
Νομική μπροστά!

(/paideia/i-mytilinia-
maria-kofopoylou-

paei-ti-nomiki-brosta)

(/paideia/ana-
pedio-kai-

omada-
prosanatolismoy)
Ανά πεδίο και ομάδα
προσανατολισμού

(/paideia/ana-pedio-
kai-omada-

prosanatolismoy)

(/paideia/apofasi-
gia-tin-

prosorini-
stegasi-tou-

sxoleiou-
vrisas)

Απόφαση για την
προσωρινή στέγαση
του σχολείου Βρίσας
(/paideia/apofasi-gia-
tin-prosorini-stegasi-
tou-sxoleiou-vrisas)

ΆΡΘΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 (/component/banners/click/40)

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ



http://www.emprosnet.gr/article/tag/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%82
https://disqus.com/
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fpaideia%2Fanavoli-mexri-neoteras%3Al3JZ3ykVoaFsXL6V0ySLYij_6yg&imp=6v9r161s2t276&prev_imp=6v7i5m91u7ts&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5968038247&thread=5910195798&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5910195798
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fpaideia%2Fanavoli-mexri-neoteras%3Al3JZ3ykVoaFsXL6V0ySLYij_6yg&imp=6v9r161s2t276&prev_imp=6v7i5m91u7ts&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5968038247&thread=5910195798&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5910195798
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fmoria%2Fhot-spot-morias-pics-vid%3AOIRJkpL399rGyW5FMhHDcgfRfxA&imp=6v9r161s2t276&prev_imp=6v7i5m91u7ts&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5968038247&thread=5977981561&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5977981561
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fmoria%2Fhot-spot-morias-pics-vid%3AOIRJkpL399rGyW5FMhHDcgfRfxA&imp=6v9r161s2t276&prev_imp=6v7i5m91u7ts&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5968038247&thread=5977981561&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5977981561
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Foikonomia%2Fotan-vgoyme-apo-tin-epitropeia-tha-to-epaneksetasoume%3AHVcRFv_YwmwpAWKm0Fcb-Y-OCIY&imp=6v9r161s2t276&prev_imp=6v7i5m91u7ts&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5968038247&thread=5873216814&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5873216814
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Foikonomia%2Fotan-vgoyme-apo-tin-epitropeia-tha-to-epaneksetasoume%3AHVcRFv_YwmwpAWKm0Fcb-Y-OCIY&imp=6v9r161s2t276&prev_imp=6v7i5m91u7ts&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5968038247&thread=5873216814&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5873216814
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fkoinonia%2Fanasyrthike-nekri-i-atyxi-gynaika-sti-vrisa%3AFnDaO_4h9knoX7EvE7rvjuAX2hw&imp=6v9r161s2t276&prev_imp=6v7i5m91u7ts&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5968038247&thread=5903843379&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5903843379
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fkoinonia%2Fanasyrthike-nekri-i-atyxi-gynaika-sti-vrisa%3AFnDaO_4h9knoX7EvE7rvjuAX2hw&imp=6v9r161s2t276&prev_imp=6v7i5m91u7ts&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5968038247&thread=5903843379&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5903843379
https://disqus.com/home/forums/emprosnet/
https://disqus.com/home/inbox/
https://publishers.disqus.com/engage?utm_source=emprosnet&utm_medium=Disqus-Footer
https://help.disqus.com/customer/portal/articles/1657951?utm_source=disqus&utm_medium=embed-footer&utm_content=privacy-btn
http://www.emprosnet.gr/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-prosefyge-o-str-balaskas
http://www.emprosnet.gr/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-prosefyge-o-str-balaskas
http://www.emprosnet.gr/paideia/adedy-kai-elme-zitoyn-posostosi
http://www.emprosnet.gr/paideia/adedy-kai-elme-zitoyn-posostosi
http://www.emprosnet.gr/paideia/i-mytilinia-maria-kofopoylou-paei-ti-nomiki-brosta
http://www.emprosnet.gr/paideia/i-mytilinia-maria-kofopoylou-paei-ti-nomiki-brosta
http://www.emprosnet.gr/paideia/ana-pedio-kai-omada-prosanatolismoy
http://www.emprosnet.gr/paideia/ana-pedio-kai-omada-prosanatolismoy
http://www.emprosnet.gr/paideia/apofasi-gia-tin-prosorini-stegasi-tou-sxoleiou-vrisas
http://www.emprosnet.gr/paideia/apofasi-gia-tin-prosorini-stegasi-tou-sxoleiou-vrisas
http://www.emprosnet.gr/component/banners/click/40


17/7/2017 «Τουλάχιστον τρία χρόνια ακόμα το προσφυγικό…» - EmprosNet.gr

http://www.emprosnet.gr/koinonia/81593-toylahiston-tria-hronia-akoma-prosfygiko 3/3

« (/index.php?
option=com_k2&view=itemlist&task=calendar&month=6&year=2017&Itemid=1391)

Δευ Τρί Τετ

     

3 (/article/date/2017/7/3)
4

(/article/date/2017/7/4)
5

(/article/date/2017/7/5)

10 (/article/date/2017/7/10)
11

(/article/date/2017/7/11)
12

(/article/date/2017/7/12)

17 (/article/date/2017/7/17) 18 19

24 25 26

31    

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (/POLITISMOS)
17|07|2017 12:21

Με το «Πόλιον» (/politismos/me-to-polion)

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (/POLITISMOS)
16|07|2017 19:26

Βιβλιοπαρουσίαση (/politismos/vivlioparousiasi-15-7-2017)

ΚΟΙΝΩΝΙΑ (/KOINONIA)
16|07|2017 16:41

Στο ευρωπαϊκό δικαστήριο προσέφυγε ο Στρ… (/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-
prosefyge-o-str-balaskas)

ΥΓΕΙΑ (/YGEIA)
16|07|2017 15:19

Απλήρωτοι και σε αναμονή επί μήνες! (/ygeia/aplirotoi-kai-se-anamoni-epi-mines)

ΠΑΙΔΕΙΑ (/PAIDEIA)
16|07|2017 13:12

(/politismos/me-to-polion)

(/politismos/vivlioparousiasi-15-7-2017)

(/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-prosefyge-o-str-balaskas)

(/ygeia/aplirotoi-kai-se-anamoni-epi-mines)

(/paideia/adedy-kai-elme-zitoyn-posostosi)

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Πρωτοσέλιδο 15/7/2017 (/article/protoselido-15-7-2017)

(/article/protoselido-15-7-2017)

ΣΚΙΤΣΑ



http://www.emprosnet.gr/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=calendar&month=6&year=2017&Itemid=1391
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/3
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/4
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/5
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/10
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/11
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/12
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/17
http://www.emprosnet.gr/politismos
http://www.emprosnet.gr/politismos/me-to-polion
http://www.emprosnet.gr/politismos
http://www.emprosnet.gr/politismos/vivlioparousiasi-15-7-2017
http://www.emprosnet.gr/koinonia
http://www.emprosnet.gr/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-prosefyge-o-str-balaskas
http://www.emprosnet.gr/ygeia
http://www.emprosnet.gr/ygeia/aplirotoi-kai-se-anamoni-epi-mines
http://www.emprosnet.gr/paideia
http://www.emprosnet.gr/politismos/me-to-polion
http://www.emprosnet.gr/politismos/vivlioparousiasi-15-7-2017
http://www.emprosnet.gr/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-prosefyge-o-str-balaskas
http://www.emprosnet.gr/ygeia/aplirotoi-kai-se-anamoni-epi-mines
http://www.emprosnet.gr/paideia/adedy-kai-elme-zitoyn-posostosi
http://www.emprosnet.gr/article/protoselido-15-7-2017
http://www.emprosnet.gr/article/protoselido-15-7-2017

