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 Πρόνοια αποσυμφόρησης των νησιών, τώρα!

Λόγω της σταθερά αυξανόμενης ροής μεταναστών στα νησιά, η Καλογήρου έστειλε επιστολή σε
Μουζάλα και Βίτσα

 (/article/author/24301-emprosnet) EmprosNet (/article/author/24301-emprosnet)
 - 01|08|2016 13:42

Με αφορμή την ανησυχητική κατάσταση που διαμορφώνεται στα νησιά του Βορείου Αιγαίου σε σχέση με το
μεταναστευτικό - προσφυγικό ζήτημα, η περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Χριστιάνα Καλογήρου, επισημαίνοντας την
ανάγκη αποφάσεων εκ μέρους της κυβέρνησης, απέστειλε χθες στον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών, αρμόδιο για
θέματα Μεταναστευτικής Πολιτικής, Γιάννη Μουζάλα, αλλά και στον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Άμυνας και
επικεφαλής του Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου Διαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης, Δημήτρη Βίτσα, σχετική επιστολή.

Με αφορμή την ανησυχητική κατάσταση που διαμορφώνεται στα νησιά του Βορείου Αιγαίου σε σχέση με το
μεταναστευτικό - προσφυγικό ζήτημα, η περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Χριστιάνα Καλογήρου, επισημαίνοντας την
ανάγκη αποφάσεων εκ μέρους της κυβέρνησης, απέστειλε χθες στον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών, αρμόδιο για
θέματα Μεταναστευτικής Πολιτικής, Γιάννη Μουζάλα, αλλά και στον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Άμυνας και
επικεφαλής του Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου Διαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης, Δημήτρη Βίτσα, σχετική επιστολή.

Το μήνυμά της, απλό και ξεκάθαρο: «Κάντε κάτι έγκαιρα, η χωρητικότητα των hotspots έχει ήδη ξεπεραστεί».
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Mr charri nobert — Γεια σας, εταιρεία Charri Loan Company. Η εταιρεία μας
παρέχει δάνεια με χαμηλό συντελεστή 2%. Χρειάζεστε …
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Anthony — δεν θα πρεπει ομως να ληφθει υποψην και το γεγονος οτι το
εχουν παρακανει με τα τραπεζακια στα λαδαδικα;ειναι δυνατον …
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Xristos Tsimnadis — Ελλαδα δεν ειναι μονο η Αθηνα και ΛΕΣΒΟΣ δεν ειναι
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Το μήνυμά της, απλό και ξεκάθαρο: «Κάντε κάτι έγκαιρα, η χωρητικότητα των hotspots έχει ήδη ξεπεραστεί».

Η κ. Καλογήρου στην επιστολή της, επισημαίνει την σταθερά αυξανόμενη ροή μεταναστών και προσφύγων στα νησιά του
Βορείου Αιγαίου και με δεδομένο ότι η χωρητικότητα των τριών Hot Spots έχει ήδη ξεπεραστεί, ζητά έγκαιρα πρόνοια
αποσυμφόρησης των νησιών.

 

«Δεν χωράνε άλλοι»

«Εκτιμάμε ότι η κατάσταση που εν δυνάμει τείνει να διαμορφωθεί, θέτει το ζήτημα με ακόμα πιο επείγοντα, σε σύγκριση
με το παρελθόν, τρόπο», γράφει χαρακτηριστικά στην επιστολή της και υπογραμμίζει την ανάγκη να αντιληφθούν όλοι -
και να δράσουν αντίστοιχα- ότι τα νησιά μας δεν έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενήσουν πρόσφυγες και μετανάστες πέρα
από τη χωρητικότητα των ήδη θεσμοθετημένων και οργανωμένων hotspots.
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