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Κυριακή, 27/03/2016 | Ελλάδα

Μιλώντας σήμερα στον ΣΚΑΙ, ο υφυπουργός Εξωτερικών Δημήτρης Μάρδας ανέφερε πως η κυβέρνηση μελετά σχέδιο σύμφωνα με το οποίο θα
εξεταστεί το οικονομικό προφίλ των προσφύγων και μεταναστών στη χώρα μας, προκαλώντας τις αντιδράσεις στελεχών της αντιπολίτευσης.

 

Ο κύριος Μάρδας υπογράμμισε χαρακτηριστικά πως "εάν υπάρχουν κάποιοι εξ’ αυτών που έχουν τη δυνατότητα να επενδύσουν στη χώρα από
250.000 ευρώ θα έχουν ευνοϊκή μεταχείριση παραμονής".
 
Σύμφωνα με το skai.gr, δεν θέλησε να τοποθετηθεί επίσημα για το από που θα προέλθουν τα 5 δισ. ευρώ που αναφέρονται ως δημοσιονομικό κενό
σήμερα και σημείωσε "πως δεν είναι απαραίτητο να προέρχονται από φόρους με τη σημερινή μορφή τους. Υπάρχουν διάφορα σενάρια υπό συζήτηση
σήμερα εντός της κυβέρνησης".
Αναφερόμενος στη διαχείριση του προσφυγικού ο κύριος Μάρδας σημείωσε "μας κατηγόρησαν για πλημμελή φύλαξη των συνόρων της χώρας. Πλέον
στην περιοχή βρίσκεται και επιχειρεί το ΝΑΤΟ και βλέπετε και σήμερα πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση. Για τη φράση του ο "Μουζάλας δουλεύει 20
ώρες το 24ωρο" ο κύριος Μάρδας σημείωσε πως ήταν μία λεκτική υπερβολή.
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Α. Γεωργιάδης: "Να γελάσει ή να κλάψει κάποιος;"

 

"Δεν ξέρω αν κάποιος πρέπει να γελάσει ή να κλάψει με τη συγκεκριμένη δήλωση", δήλωσε στον
ΣΚΑΪ ο αντιπρόεδρος της ΝΔ Άδωνις Γεωργιάδης σχολιάζοντας την αναφορά Μάρδα για αναζήτηση
επενδυτών στους μετανάστες.
Όπως επεσήμανε ο αντιπρόεδρος της ΝΔ, "αν κάποιος έχει τέτοιο ποσό δεν θα έχει έρθει με τα
πόδια από τη Συρία στην Ελλάδα". 
 
Πρόσθεσε ότι "πέρα από το ανεδαφικό της δήλωσης Μάρδα υπάρχει και ένα ζήτημα βαθιά
ανθρωπιστικό". "Αν κάποιος έχει καταθέσεις, θα τον βγάλουμε από την Ειδομένη και θα τον βάλουμε
σε σπίτι;" διερωτήθηκε ο κ. Γεωργιάδης.
 

 
 
Α. Λοβέρδος: "Δεν ξέρει τι του γίνεται"
"Όταν συνδυάζει αυτή τη ρύθμιση με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες τότε δεν ξέρω νομίζω ότι δεν κάνει. Δεν είναι για εδώ πρέπει να πάει αλλού.
Πρέπει να πάει στη ΝΑSA. Δεν ξέρω τι του ανήκει πάντως η θέση στην ελληνική πολιτική σκηνή δεν του ανήκει" δήλωσε μεταξύ άλλων ο βουλευτής
του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Λοβέρδος στον ΣΚΑΪ, από την πλευρά του.
 
Φ. Πιπιλή: "Να αποπεμφθεί ο Μάρδας"
Άμεση ήταν η αντίδραση του στελέχους της ΝΔ Φωτεινής Πιπιλή στις σημερινές δηλώσεις Μάρδα.
 
"Να αποπεμφθεί ο Δημήτρης Μάρδας από την κυβέρνηση, Δεν είναι δυνατό να γίνονται τέτοιες δηλώσεις", δήλωσε στον ίδιο τηλεοπτικό σταθμό η
Φωτεινή Πιπιλή. 
 
"Ο κ. Μάρδας έχει μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα άποψη για το τι σημαίνει ευρωπαϊκή χώρα", σχολίασε το στέλεχος της ΝΔ και πρόσθεσε πως "ο
υπουργός έχει κάνει άλλες 4 με 5 άστοχες δηλώσεις στο παρελθόν, αλλά αυτή σπάει ταμεία", σημείωσε η Φωτεινή Πιπιλή. 
ΠΑΣΟΚ: Ο Μάρδας συνδέει την προστασία των προσφύγων με τον τραπεζικό τους λογαριασμό
Με αφορμή τις δηλώσεις του υφυπουργού Εξωτερικών Δημήτρη Μάρδα το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ έκανε το παρακάτω σχόλιο:
 
Ο Υπουργός της "δεύτερης φορά αριστερά" κυβέρνησης συνδέει την οφειλόμενη, ηθικά και νομικά, προστασία των προσφύγων με τον τραπεζικό τους
λογαριασμό.
Είναι προφανές ότι η "αξιοπρέπεια" και το "ηθικό πλεονέκτημα" του ΣΥΡΙΖΑ αφού λιάστηκαν, εξαφανίστηκαν.
 
Το Ποτάμι: Οι ανοησίες είναι τζάμπα
Με τίτλο, "οι ανοησίες είναι τζάμπα", το Ποτάμι εξέδωσε ανακοίνωση για τις δηλώσεις Μάρδα.
"Η κυβέρνηση διώχνει τους επενδυτές, αλλά χρίζει επενδυτές τους πρόσφυγες! Αρκεί "να έχουν 250.000 ευρώ και θα έχουν ευνοϊκή μεταχείριση"
όπως δηλώνει ο υφυπoυργός κ. Μάρδας. Μπράβο. Μαζί με το μεταναστευτικό η κυβέρνηση λύνει και το οικονομικό πρόβλημα της χώρας. Οι Έλληνες
- με αυτά που ακούν -θα μεταναστεύσουν και οι πρόσφυγες θα γίνουν οι μεγάλες επενδυτές".
 
Ένωση Κεντρώων: Μήπως γελοιοποιούν τον όρο "επένδυση";
Θέση πήρε για τις δηλώσεις του Δημήτρη Μάρδα και η Ένωση Κεντρώων με σχετική της ανακοίνωση, στην οποία αναφέρονται:
"Αντί να υπάρξει μια κυβέρνηση ευρείας αποδοχής φιλόξενη σε επενδύσεις, οι κυβερνητικοί παράγοντες αναζητούν επενδύσεις με τα λεφτά των
προσφύγων και των μεταναστών. Μήπως γελοιοποιούν με αυτόν τον τρόπο τον όρο "επένδυση";".
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(/articles/news-categories/ellada/3-laloyn-kai-2-

horeyoyn-analytika-programma-se-oli-tin-ellada)

29/06/17 - 07:07
«3 ΛΑΛΟΥΝ ΚΑΙ 2 ΧΟΡΕΥΟΥΝ» - Αναλυτικά το πρόγραμμα σε όλη την Ελλάδα (/articles/news-

categories/ellada/3-laloyn-kai-2-horeyoyn-analytika-programma-se-oli-tin-ellada)

Για τους φίλους της ιστοσελίδας που ίσως βρεθούν σε κάποιους από τους σταθμούς της περιοδείας της
θεατρικής παράστασης. Δυστυχώς δεν θα την απολαύσουμε στη Μυτιλήνη.

 

 

(/articles/news-categories/ellada/egkrithike-dosi-85-

dis-eyro-kai-mia-deyteri-kalyteri-lysi-gia-hreos)

16/06/17 - 07:17
Εγκρίθηκε δόση 8,5 δισ. ευρώ και μία «δεύτερη καλύτερη λύση» για το χρέος (/articles/news-

categories/ellada/egkrithike-dosi-85-dis-eyro-kai-mia-deyteri-kalyteri-lysi-gia-hreos)

Σε συμφωνία για την επιτυχή ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, που ανοίγει το δρόμο για
εκταμίευση δόσης ύψους 8,5 δισ. ευρώ, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Eurogroup στο Λουξεμβούργο.
Για το χρέος, βάση παραμένει η συμφωνία του Μαΐου 2016, ενώ υιοθετήθηκε και ρήτρα ανάπτυξης.

Η...

(/articles/news-categories/ellada/lista-me-tzihantistes-

edose-i-ameriki-stis-ellinikes-arhes)

12/06/17 - 08:20
Λίστα με τζιχαντιστές έδωσε η Αμερική στις ελληνικές αρχές (/articles/news-categories/ellada/lista-me-

tzihantistes-edose-i-ameriki-stis-ellinikes-arhes)

Σημαντική βάση δεδομένων με υπόπτους για τζιχαντ παρέδωσε η Αμερική στις ελληνικές Αρχές, με σκοπό
η χώρα μας να ενισχύσει το επίπεδο των ελέγχων στα σύνορα για τον εντοπισμό εξτρεμιστών. 
Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ζήτησε από αρμόδιους Αμερικανούς...

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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