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 Αθανασίου για συμφωνία με Τουρκία:

«Έχετε εναλλακτική;»

 (/article/author/24301-emprosnet) EmprosNet (/article/author/24301-emprosnet)
 - 05|08|2016 13:45

Την ανάγκη ύπαρξης εναλλακτικού σχεδίου για το μεταναστευτικό μπροστά στον υπαρκτό κίνδυνο κατάρρευσης της
συμφωνίας Ε.Ε. - Τουρκίας, τονίζει ο βουλευτής ΝΔ Λέσβου, Χαράλαμπος Αθανασίου, μαζί με σχεδόν σύσσωμη την
κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, με την κατάθεση επίκαιρης επερώτησης προς τον Πρωθυπουργό.

Την ανάγκη ύπαρξης εναλλακτικού σχεδίου για το μεταναστευτικό μπροστά στον υπαρκτό κίνδυνο κατάρρευσης της
συμφωνίας Ε.Ε. - Τουρκίας, τονίζει ο βουλευτής ΝΔ Λέσβου, Χαράλαμπος Αθανασίου, μαζί με σχεδόν σύσσωμη την
κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, με την κατάθεση επίκαιρης επερώτησης προς τον Πρωθυπουργό.

«Στην υποθετική αλλά πλέον πολύ πιθανή περίπτωση να ανοίξει η στρόφιγγα και να κατακλυστούν τα νησιά μας και η
χώρα με χιλιάδες πρόσφυγες και παράνομους μετανάστες, οι οποίοι δεν θα μπορούν να ταξιδέψουν σε άλλη χώρα και θα
εγκλωβιστούν εδώ, ποια θα είναι η στάση της κυβέρνησης;», ρωτάει.

Επίσης ζητά το σχέδιο διαχείρισης και αντιμετώπισης αυτής της κατάστασης: «Θα αρκεστεί η κυβέρνηση σε τοποθετήσεις
του είδους “δεν έχει σύνορα ή θάλασσα”; Θα δεχθεί να κατακλυστεί η Ελλάδα από ένα τεράστιο και μη διαχειρίσιμο αριθμό
προσφύγων και παράνομων μεταναστών;».

Για τους εγκλωβισμένους πρόσφυγες στα νησιά ρωτά: «Θα επιλέξει να τους κρατήσει (σ.σ. η κυβέρνηση), διαλύοντας πλέον
ολοσχερώς τον τουρισμό αλλά και δημιουργώντας εκρηκτικές καταστάσεις; Επιτέλους, θα υπάρξει ποτέ ένας ορθολογικός
σχεδιασμός, μια εθνική πολιτική για το μεταναστευτικό;».

 

Ποιο το κόστος;

Ακόμα ζητά το ακριβές κόστος στον κρατικό προϋπολογισμό για τη διαχείριση του μεταναστευτικού από τον Απρίλιο του
2015 έως σήμερα.

«Για ποιο λόγο η κυβέρνηση δεν διεκδίκησε να αφαιρεθεί αυτό το κόστος από τον συνολικό λογαριασμό των
δημοσιονομικών μέτρων που πήρε, όπως απαίτησε και πέτυχε η Γαλλία με τις δαπάνες της για την ασφάλεια, μετά το
τρομοκρατικό χτύπημα στο Παρίσι;» ρωτά, μεταξύ άλλων.

Επίσης ζητά η κυβέρνηση να προχωρήσει «στο διαχωρισμό προσφύγων και παράνομων μεταναστών. Γιατί δεν έχει
προχωρήσει στη δημιουργία κλειστών κέντρων και δομών για τους δεύτερους, προκειμένου να υπάρξει ένα ισχυρό
μήνυμα για όσους εισέρχονται παράνομα στη χώρα;».
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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 …

Ανασύρθηκε νεκρή η άτυχη γυναίκα στη Βρίσα! - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — κουραγιο στην οικογενεια

Κλιματιζόμενες αίθουσες στη Λέσβο - EmprosNet.gr
1 comment • 20 μέρες πριν•

Στέλιος Παππάς — - Είναι κλιματιζόμενη κι η «Αίθουσα Πολιτισμού
“Οδυσσέας Ελύτης”», ΠολύκεντροΠαπάδου, όπως γράψατε;

«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 …
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