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Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α  ( / K O I N O N I A )  
 «Σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τη χώρα»

Ο Γιάννης Μουζάλας επιβεβαιώνει το αίτημα της Ελλάδας για ενίσχυση εκτός μνημονίου για το
προσφυγικό
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 - 01|03|2016 14:41

Την υποβολή σχεδίου έκτακτης ανάγκης από την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση του προσφυγικού
επιβεβαίωσε με δηλώσεις του ο αναπληρωτής υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννης Μουζάλας. Στη χώρα μας οι
εξελίξεις είναι ραγδαίες μετά το ουσιαστικό κλείσιμο των συνόρων από πέντε χώρες του λεγόμενου «βαλκανικού
διαδρόμου» και προκαλείται προβληματισμός και στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, που εμφανίζεται τις τελευταίες
ημέρες «διχασμένη».

Την υποβολή σχεδίου έκτακτης ανάγκης από την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση του προσφυγικού
επιβεβαίωσε με δηλώσεις του ο αναπληρωτής υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννης Μουζάλας. Στη χώρα μας οι
εξελίξεις είναι ραγδαίες μετά το ουσιαστικό κλείσιμο των συνόρων από πέντε χώρες του λεγόμενου «βαλκανικού
διαδρόμου» και προκαλείται προβληματισμός και στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, που εμφανίζεται τις τελευταίες
ημέρες «διχασμένη».

«Έχει υποβληθεί από την Ελλάδα στην Ε.Ε. σχέδιο έκτακτης ανάγκης, όπου η Ελλάδα ζητάει 450 εκατομμύρια ευρώ για είδη
και προσλήψεις εκτός μνημονίου, ώστε να εξυπηρετηθούν οι πρόχειροι καταυλισμοί των προσφύγων που αναμένεται να
εγκλωβιστούν στη χώρα μας» ανέφερε ο κ. Μουζάλας, μιλώντας σε συγκέντρωση-συζήτηση στο δημαρχείο Χαϊδαρίου που
διοργάνωσε η τοπική οργάνωση ΣΥΡΙΖΑ.

«Ήδη η κυβέρνηση παίρνει όλα τα μέτρα σαν να έχουν κλείσει οριστικά τα σύνορα, ενεργοποιώντας το «plan B»,
επεσήμανε και εξήγησε πως είναι θέμα ημερών η εξομάλυνση της κατάστασης όσον αφορά τη φιλοξενία των προσφύγων,
καθώς «στερηθήκαμε 20 ημέρες προετοιμασίας εξαιτίας του αιφνίδιου κλεισίματος των συνόρων». 

«Το ΝΑΤΟ θα μειώσει 70% τις ροές» 
Μιλώντας σε τηλεοπτικούς σταθμούς χθες το πρωί ο κ. Μουζάλας πρόσθεσε πως το σχέδιο έκτακτης ανάγκης δυστυχώς
πρέπει να εφαρμοστεί και έχει ενημερωθεί σχετικά η Ε.Ε..

Ανέφερε πως αυτήν τη στιγμή στη χώρα μας βρίσκονται εγκλωβισμένοι 22.000 άνθρωποι και εκτίμησε ότι το επόμενο
διάστημα θα αυξηθούν σε 50.000 έως 70.000, προσθέτοντας πως ένας μεγάλος αριθμός θα φύγει με το πρόγραμμα
εθελούσιας επιστροφής. Ήδη 3.000 έχουν αποχωρήσει με αυτόν τον τρόπο. Παράλληλα, εκτίμησε πως το ΝΑΤΟ μπορεί να
μειώσει τις ροές κατά 70%.

ΆΡΘΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
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