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 «Σοβαρές ευθύνες της Πολιτείας για την κατάσταση...»

Παραδοχή του υφυπουργού Γ. Μπαλάφα για τη Μόρια:

 (/article/author/24301-emprosnet) EmprosNet (/article/author/24301-emprosnet)
 - 23|01|2017 14:25

Η κατάσταση στα νησιά είναι κακή, καθώς οι άνθρωποι στερούνται βασικών αγαθών, παραδέχθηκε ο Γιάννης Μπαλάφας,
σε εκδήλωση για το προσφυγικό. Παράλληλα όμως ο υφυπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, παραδέχθηκε ότι υπάρχουν
και σοβαρές ευθύνες της Πολιτείας για την τραγική κατάσταση που προκλήθηκε στη Μόρια, εξαιτίας της σφοδρής
κακοκαιρίας, το προηγούμενο διάστημα.

 
Η κατάσταση στα νησιά είναι κακή, καθώς οι άνθρωποι στερούνται βασικών αγαθών, παραδέχθηκε ο Γιάννης Μπαλάφας,
σε εκδήλωση για το προσφυγικό. Παράλληλα όμως ο υφυπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, παραδέχθηκε ότι υπάρχουν
και σοβαρές ευθύνες της Πολιτείας για την τραγική κατάσταση που προκλήθηκε στη Μόρια, εξαιτίας της σφοδρής
κακοκαιρίας, το προηγούμενο διάστημα.

«Ναι, υπήρχαν σοβαρές ευθύνες της Πολιτείας, αλλά δεν μπορούμε να μην πούμε ότι όσες προσπάθειες κάναμε στο Δήμο
και στην Εκκλησία να μας δώσουν χώρο, στους ξενοδόχους να ανοίξουν τα ξενοδοχεία τους, συναντήσαμε μια άρνηση»,
είπε ο κ. Μπαλάφας, σύμφωνα με το ΑΠΕ, σε εκδήλωση για το προσφυγικό και σε σχέση με την κατάσταση που επικρατεί
στη Μόρια.

Συμπλήρωσε ότι «παρά το γεγονός ότι η Συμφωνία και οι ερμηνείες της δεν μας επιτρέπουν να μεταφέρουμε ανθρώπους
από τα νησιά, κάνουμε προσπάθεια μεταφοράς των ευάλωτων σταδιακά και με ήπιο τρόπο».

Από την πλευρά του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Ξυδάκης, αναφέρθηκε σε ολιγωρία της
κυβέρνησης. «Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν από τα κόμματα που στα χρόνια της κρίσης έδωσε τις δυνάμεις του για την αντιμετώπιση των
κοινωνικών κρίσεων», είπε, ενώ όσον αφορά στην κυβέρνηση, πρόσθεσε: «Έκανε πράγματα, έκανε λιγότερα, ολιγώρησε,
αλλά έκανε κάποια πράγματα».

Ακόμη, διαπίστωσε ότι «υπάρχει μια διάχυση αυτών των δυνάμεων, μια σπατάλη. Νομίζω όμως ότι έχουμε φτάσει σε ένα
σημείο ωρίμανσης και των προβλημάτων και των προοπτικών και από τη διασπορά δυνάμεων πρέπει να φτάσουμε σε ένα
είδος σύνθεσης».
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