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Με αφορμή την αναβολή, για τρίτη φορά, της συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής, της επίκαιρης επερώτησης για το μεταναστευτικό, ο επικεφαλής
του τομέα Δικαιοσύνης της ΝΔ και Βουλευτής Λέσβου κ. Χαράλαμπος Αθανασίου, έκανε την ακόλουθη δήλωση:     

            «Η επίκαιρη επερώτηση για το μεταναστευτικό, που καταθέσαμε είκοσι (20) βουλευτές
από τις 20 Απριλίου και ήταν να συζητηθεί αύριο 10 Ιουλίου, στην Ολομέλεια της Βουλής,
μετά από δύο (2) αναβολές, αναβλήθηκε εκ νέου.

            Η κυβέρνηση, με διάφορες μεθοδεύσεις, αποφεύγει, συστηματικά, τη συζήτηση της
επίκαιρης επερώτησης, διότι, προφανώς, έχει κάποιο κρυφό σχέδιο για το μεταναστευτικό,
το οποίο δεν θέλει να αποκαλυφθεί.

Η μετατροπή των νησιών μας, και ειδικά της Λέσβου, σε ανεξέλεγκτους χώρους υποδοχής
παράνομων μεταναστών, η κατάλυση των θαλασσίων συνόρων μας, οι νομοθετικές
παρεμβάσεις που εμποδίζουν την επαναπροώθησή τους, η τεράστια οικονομική βλάβη στον
τουρισμό και στην οικονομία σε συνδυασμό με την άρνηση της κυβέρνησης να
αντιμετωπίσει το συνεχώς διογκούμενο πρόβλημα, αποτελούν πτυχές αυτού του κρυφού
σχεδίου.

            Είναι αυτονόητο ότι θα επανέλθουμε εντονότερα έτσι ώστε να υποχρεωθεί η
κυβέρνηση, η οποία δεν αντιλαμβάνεται τον εθνικό κίνδυνο από την ανεξέλεγκτη παράνομη μετανάστευση, να ενδώσει στη συζήτηση της
επερώτησής μας». 
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Επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Στ. Τάσσου για τους σεισμόπληκτους της Λέσβου (/articles/news-

categories/politiki/epikairi-erotisi-toy-voyleyti-st-tassoy-gia-toys-seismopliktoys)

Ερώτηση προς τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών υπέβαλε ο βουλευτής Στ. Τάσσος.

Η Επίκαιρη Ερώτηση αναφέρει: «Οι μεγάλες υλικές ζημιές και ο θάνατος μιας 43χρονης γυναίκας που
προκάλεσε ο σεισμός στη Λέσβο, αναδεικνύουν τις...
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Λαϊκή Ενότητα Λέσβου για το Νοσοκομείο Μυτιλήνης: Ο λαός της Λέσβου καθημερινά υποφέρει
(/articles/news-categories/politiki/laiki-enotita-lesvoy-gia-nosokomeio-mytilinis-o-laos-tis-lesvoy)

Ο χώρος της Υγείας δεν εξαιρείται από τη μνημονιακή επέλαση. Η υποβάθμιση του Δημόσιου συστήματος
υγείας συνεχίζεται. Η υποστελέχωση και η υποχρηματόδηση έχουν οδηγήσει πολλές δομές σε
συρρίκνωση.  Ταυτόχρονα η κυβέρνηση με την πρόταση για τους νέους Οργανισμούς...
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14/07/17 - 19:16
Η δημοτική αρχή και το "διαζύγιο" με τη δημοκρατική ευαισθησία στις εξωτερικές της επαφές. Με
αφορμή την επίσκεψη του πρέσβη των ΗΠΑ (/articles/news-categories/politiki/i-dimotiki-arhi-kai-diazygio-me-ti-

dimokratiki-eyaisthisia-stis)

Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των ΗΠΑ επισκέπτεται το νησί μας.

Η επίσκεψη ήταν κρυφό μυστικό αλλα καλα προετοιμασμένο απο τις αρχές του τόπου, δήμαρχο και
περιφερειάρχη. 
Να θυμίσω οτι η κυβέρνηση του ευθύνεται για τον πόλεμο στη Συρία και τον τροπο διαχείρισης του
προσφυγικού (IRC...
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