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Αντισταθμιστικά μέτρα για τα νησιά που πλήττονται από την προσφυγική κρίση ζητά ο βουλευτής της Ν.Δ., Χαράλαμπος
Αθανασίου με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή. Την ερώτηση συνυπογράφουν ο βουλευτής Χίου, Νότης Μηταράκης και ο
βουλευτής Δωδεκανήσων, Μάνος Κόνσολας.

Αντισταθμιστικά μέτρα για τα νησιά που πλήττονται από την προσφυγική κρίση ζητά ο βουλευτής της Ν.Δ., Χαράλαμπος
Αθανασίου με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή. Την ερώτηση συνυπογράφουν ο βουλευτής Χίου, Νότης Μηταράκης και ο
βουλευτής Δωδεκανήσων, Μάνος Κόνσολας.

«Η κυβέρνηση και τα αρμόδια Υπουργεία οφείλουν να συνειδητοποιήσουν τη ζοφερή αυτή πραγματικότητα, γιατί οι ίδιοι
έχουν τη μεγαλύτερη ευθύνη για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί σε αυτά τα νησιά. Χρειάζεται άμεσος σχεδιασμός
και υιοθέτηση δέσμης μέτρων βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου χαρακτήρα, προκειμένου να αποκατασταθεί η
τουριστική ταυτότητα των νησιών και να ενισχυθούν οι τοπικές οικονομίες.

Αυτά τα νησιά, από την άνοιξη του 2015, σηκώνουν το βάρος της διαχείρισης του μεταναστευτικού προβλήματος και χάρη
στη μεγαλοψυχία και τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των κατοίκων τους και της τοπικής αυτοδιοίκησης, που κέρδισαν
τον παγκόσμιο θαυμασμό, κατόρθωσαν να διαφυλάξουν τις αξίες του ανθρωπισμού και της αλληλεγγύης για λογαριασμό
ολόκληρης της Ευρώπης», τονίζεται μεταξύ άλλων στην ερώτηση. Παράλληλα, θέτουν το θέμα της κατάργησης του
μειωμένου ΦΠΑ που ίσχυε στα νησιά του Αιγαίου και με πρόσφατο νόμο καταργείται οριστικά.
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