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ΘΔΜΑ: «Δπίζκευη ηοσ κ. Μπαλάθα ζηις εγκαηαζηάζεις προζθύγφν ηφν Οινοθύηφν»
Σν Hotspot Οηλνθύησλ επηζθέθηεθε ηελ Παξαζθεπή 3 Φεβξνπαξίνπ ν Τθππνπξγόο
Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο θ. Μπαιάθαο, ζπλνδεπόκελνο από ηνλ βνπιεπηή ηνπ ΤΡΘΖΑ θ.
Θεβαίν θαη ππεξεζηαθνύο παξάγνληεο.
Ο Ι. Μπαιάθαο δήισζε ηθαλνπνηεκέλνο από ηελ εηθόλα θηινμελίαο πνπ αληίθξηζε θαη
επέξηςε επζύλεο ζηηο ρώξεο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο γηαηί δελ ηεξνύλ ηελ ζπκθσλία
κεηεγθαηάζηαζεο ησλ πξνζθύγσλ, ώζηε λα ππάξμεη απνζπκθόξεζε ζηε ρώξα καο από ην
πξνζθπγηθό θύκα.
Ο Τθππνπξγόο Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο δήισζε κεηαμύ άιισλ όηη: «Είλαη κηα θαιά
νξγαλσκέλε δνκή ε νπνία θηινμελεί 650 άηνκα. Η θαηάζηαζε είλαη ηθαλνπνηεηηθή. Οη
εγθαηαζηάζεηο πνπ κέλνπλ νη πξόζθπγεο θαη νη κεηαλάζηεο, νη ρώξνη ζίηηζεο, εθπαίδεπζεο θαη
ςπρνινγηθήο ζηήξημεο είλαη ηθαλνπνηεηηθέο. Απηό δελ ζεκαίλεη όηη δελ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα πνπ
ζέινπλ θαιύηεξε δηαρείξηζε. Σαπηόρξνλα πξνζπαζνύκε λα εληζρύζνπκε θαη ην αίζζεκα
αζθάιεηαο ησλ πνιηηώλ αιιά θαη λα εληάμνπκε ηα άηνκα απηά ζηελ θνηλσλία. Είλαη ζεκαληηθό όηη
εδώ δελ ππάξρνπλ νμπκέλα πξνβιήκαηα, όπσο ζε άιιεο δνκέο ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ. Εδώ είλαη
λνηθνθπξεκέλα θαη αλζξώπηλα ηα πξάγκαηα» θαη έθαλε ιόγν γηα «ηζνπλάκη πξνζθύγσλ θαη
κεηαλαζηώλ πνπ έπιεμε ηε ρώξα, πνπ είλαη δνξηζκέλε νηθνλνκηθά θη ν ιαόο ηεο γνλαηηζκέλνο
νηθνλνκηθά αιιά παξά ηαύηα αληαπνθξίζεθε ε Πνιηηεία κε ηε βνήζεηα ησλ εζεινληώλ θαη ηε
ζέιεζε όινπ ηνπ ειιεληθνύ ιανύ».
Ο Δήκαξρνο Σαλάγξαο θ. Πεξγάιηαο ηόληζε όηη «ην Ιέληξν Φηινμελίαο Οηλνθύησλ έρνπλ
βειηησζεί πάξα πνιύ νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ 650 αηόκσλ πνπ κέλνπλ εθεί. Τπάξρεη
δηαρσξηζκόο ησλ αλδξώλ από ηα γπλαηθόπαηδα, ππάξρνπλ ηνπαιέηεο θαη θιίκα ςύμεοζέξκαλζεο.
Ιάζε κέξα πξνζπαζνύκε λα βειηηώλνπκε ηηο ζπλζήθεο ηνπο ζε όια ηα επίπεδα. ήκεξα
παξακέλνπλ ειάρηζηνη ζε 5-6 ζθελέο, νη νπνίνη είλαη λνκάδεο θαη δελ επηζπκνύλ λα κπνπλ ζην
θαηαπιηζκό θη εθηηκώ όηη είκαζηε ζε θαιό δξόκν. Σα κηθξά παηδηά κηινύλ ήδε ειιεληθά.
ε θάζε πεξίπησζε ζεσξνύκε όηη ηνπο αλζξώπνπο απηνύο δελ πξέπεη λα ηνπο έρνπκε
γθεηνπνηεκέλνπο. Όζν είλαη εδώ θαη δελ κπνξνύλ λα πάλε ζηηο παηξίδεο ηνπο θαη ζηα ζπίηηα

ηνπο, πξέπεη λα ηνπο πξνζθέξνπκε ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ώζηε λα κελ
γθεηνπνηεζνύλ»
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