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 «Αποσυμφορούνται άμεσα τα νησιά»

Διαβεβαιώσεις Μουζάλα - Τόσκα για το προσφυγικό σε Αθανασίου

 (/article/author/24301-emprosnet) EmprosNet (/article/author/24301-emprosnet)
 - 02|09|2016 13:30

Σε απάντηση ερώτησης του βουλευτή Λέσβου της Ν.Δ. Χαράλαμπου Αθανασίου, που κατέθεσε μαζί με το βουλευτή Χίου
Νότη Μηταράκη και το βουλευτή Δωδεκανήσου Μάνο Κόνσολα, με θέμα τα αντισταθμιστικά μέτρα για την ανακούφιση
των νησιών του βορείου Αιγαίου και της Δωδεκανήσου που πλήττονται από το μεταναστευτικό ζήτημα, έλαβαν τη
διαβεβαίωση από τον αν. υπουργό αρμόδιο για θέματα Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννη Μουζάλα και τον αν. υπουργό
αρμόδιο για θέματα Προστασίας του Πολίτη Νίκο Τόσκα ότι προτίθενται να μεταφέρουν άμεσα, σε συνεργασία με τα
συναρμόδια υπουργεία, το σύνολο του πληθυσμού που διαθέτει τρίπτυχο ασύλου για να αποσυμφορηθούν τα νησιά της
ανατολικής παραμεθορίου.

Σε απάντηση ερώτησης του βουλευτή Λέσβου της Ν.Δ. Χαράλαμπου Αθανασίου, που κατέθεσε μαζί με το βουλευτή Χίου
Νότη Μηταράκη και το βουλευτή Δωδεκανήσου Μάνο Κόνσολα, με θέμα τα αντισταθμιστικά μέτρα για την ανακούφιση
των νησιών του βορείου Αιγαίου και της Δωδεκανήσου που πλήττονται από το μεταναστευτικό ζήτημα, έλαβαν τη
διαβεβαίωση από τον αν. υπουργό αρμόδιο για θέματα Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννη Μουζάλα και τον αν. υπουργό
αρμόδιο για θέματα Προστασίας του Πολίτη Νίκο Τόσκα ότι προτίθενται να μεταφέρουν άμεσα, σε συνεργασία με τα
συναρμόδια υπουργεία, το σύνολο του πληθυσμού που διαθέτει τρίπτυχο ασύλου για να αποσυμφορηθούν τα νησιά της
ανατολικής παραμεθορίου.

«Ευελπιστούμε ότι αυτές οι έγγραφες υποσχέσεις δεν θα μείνουν κενού περιεχομένου. Πάντως, ο αγώνας μας για τη
διάσωση των νησιών μας συνεχίζεται», επισημαίνουν οι βουλευτές.

 

Οι ροές

Στο μεταξύ, άλλοι 57 πρόσφυγες και μετανάστες πέρασαν στη Λέσβο το τελευταίο 24ωρο, από την Τετάρτη έως την Πέμπτη
το πρωί, ανεβάζοντας σε 4.964 τον αριθμό των αιτούντων άσυλο που είναι εγκλωβισμένοι στο νησί. Την ίδια ώρα, στη Χίο
πέρασαν 56 άτομα, ανεβάζοντας σε 3.372 τους παραμένοντες, ενώ στη Σάμο οι ροές ήταν -όπως και εδώ και πάρα πολύ
καιρό- μηδενικές. Στη Σάμο οι παραμένοντες είναι 973. Συνολικά στα νησιά του βορείου Αιγαίου παραμένουν σήμερα
εγκλωβισμένοι 9.309 πρόσφυγες και μετανάστες.
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«Νυχτερινή» πεζοδρόμηση στα Λαδάδικα! - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

Anthony — δεν θα πρεπει ομως να ληφθει υποψην και το γεγονος οτι το
εχουν παρακανει με τα τραπεζακια στα λαδαδικα;ειναι δυνατον …

«Αποκατάσταση ζημιών στο Δημοτικό Σχολείο Πολιχνίτου» -
EmprosNet.gr
1 comment • 17 μέρες πριν•

jim — Πολλά σχολεία έχουν υποστεί ζημιές, χωρίς να υπάρχει άμεση
κινητοποίηση των αρμοδίων (Δήμος, πρώην ΟΣΚ), πράγμα …

Άμμος από μέσα προς τα έξω για την παραλία της Ερεσού -
EmprosNet.gr
1 comment • 3 μέρες πριν•

jim — Η διάβρωση οφείλεται στην ανθρώπινη παρέμβαση και το βιασμό της
φύσης από τον άνθρωπο.

Πρωτόγνωρο το αλαλούμ με τις λίστες - EmprosNet.gr
1 comment • 4 μέρες πριν•

jim — Άσχημη προσέγγιση και φιλοσοφία. Δεν γίνονται όλα για να δουν τα
παιδιά τη φάτσα τους στα ΜΜΕ. Οι εξετάσεις είναι για την …
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S.O.S. από Βόζεμπεργκ για τη Συμφωνία

 

Κατεπείγουσα ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε εκ νέου η ευρωβουλευτής της Ν.Δ. Ελίζα Βόζεμπεργκ-
Βρυωνίδη, με αφορμή τις αυξημένες ροές προσφύγων και μεταναστών που παρατηρούνται τις τελευταίες ημέρες προς
τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από την Τουρκία.

Η ευρωβουλευτής ζητά ουσιαστικά από την Επιτροπή να πάρει θέση επίσημα για το θέμα και να αξιολογήσει το σοβαρό
κίνδυνο που προκύπτει από την προβληματική εφαρμογή της Συμφωνίας Ε.Ε. - Τουρκίας για το προσφυγικό από την
πλευρά της Τουρκίας.
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