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ΣΥΡΙΖΑ Η Ν.Δ ΥΙΟΘΕΤΕΙ ΑΚΡΟΔΕΞΙΕ ΘΕΣΕΙΣ

Ρήτρα για τις απείθαρχες χώρες
στο προσφυγικό ανακοινώνει
ο Δ Αβραμόπουλος
αλλά η αξιωματική αντιπολίτευση διαφωνεί και ταυτίζεται

με τις θέσεις των χωρών του Βίσεγκραντ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Σε πλήρη σύγχυση παραμένει ίο κόμμα
της Νέας Δημοκρατίας καθώς μετά

το θέμα Γεωργίου ΕΛΣΤΑΤ τώρα σε
αυτό του προσφυγικού αρμόδιο κομματικό

στέλεχος εμφανίζεται να διαφωνεί
με τον επίτροπο Μετανάστευσης και ιστορικό

στέλεχος της Ν.Δ Δημήτρη Αβραμόπουλο

Αλλά και επί της ουσίας η
αξιωματική αντιπολίτευση παίρνει θέση
δια του στελέχους της η οποία ταυτίζεται

με εκείνες των χωρών του Βίσεγκραντ

Η διαφωνία ανέκυψε σε δύο δόσεις
Πρώτα με την απάντηση Αβραμόπουλου
στην ερώτηση που του υπέβαλε ο Δημήτρης

Παπαδημούλης από την οποία προέκυπτε

η δυνατότητα επιβολής χρηματικής
τιμωρητικής ρήτρας στα κράτη μέλη

της Ε Ε που δεν συμμορφώνονται με
τις κοινές αποφάσεις Στη συνέχεια όμως

ο Πάτροκλος Γεωργιάδης μέλος του
τομέα Μεταναστευτικής Πολιτικής βγήκε

στο Πρώτο Πρόγραμμα της EPA και
άδειασε τον Δ Αβραμόπουλο Με άλλα
λόγια η Ν.Δ κινείται σε διαφορετική
γραμμή από αυτήν του επιτρόπου

Εν πρώτοις ο Δ Αβραμόπουλος επιβεβαίωνε

στην απάντηση του προς τον ευρωβουλευτή

του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρο
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι έχει

υποβάλει αναδιατύπωση του κανονισμού

Δουβλίνο III από τις 4 Μαΐου
στην οποία βρίσκει κανείς διάταξη για
τη χρηματοδοτική αλληλεγγύη σύμφωνα

με την οποίο κροχος μέλος που προσωρινά

δεν συμμετέχει στον διορθωτικό
μηχανισμό κατανομής οφείλει να κατα
βάλει εισφορά αλληλεγγύης ύψους
250.000 ευρώ ανά αιτούντα στα κράτη
μέλη που εν τέλει προσδιορίζονται ως υπεύθυνα

για την εξέταση αυτών των αιτήσεων

Στην επίκληση μάλιστα από τον Δ Πα
παδημούλη δημοσιευμάτων από τον διεθνή

Τύπο που θέλουν αυστηροποίηση
του σχετικού πλαισίου ο Δ Αβραμόπουλος

γνωστοποίησε ότι μόλις ο νέος κανονισμός

εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

και το Συμβούλιο θα είναι δεσμευτικός

για όλα τα κράτη μέλη πλην
Ηνωμένου Βασιλείου Ιρλανδίας και Δα

Ο Δ Αβραμόπουλος
επιβεβαίωνε οτπν απάντπσπ
του προς τον ευρωβουλευτή
του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρο
του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου
Δ Παπαδπμούλπ ότι έχει
υποβάλει αναδιατύπωση
του κανονισμού
Δουβλίνο III

από τις 4 Μαΐου

νίας εξαιτίας σχετικών πρωτοκόλλων
που καλύπτουν τις χώρες αυτές

Ωστόσο Το στέλεχος της Ν.Δ Π Γεωργιάδης

σε συνέντευξή του χθες υποστήριξε
ότι το να πληρώνεις έναν κεφαλικό

φόρο δεν είναι και το καλύτερο δυνατόν
υποδεικνύοντας άλλους προσφορότερους
τρόπους τους οποίους δεν εξειδίκευσε
πάντως

Το θέμα ανέδειξε με ανακοίνωσή του
το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Σε δηλώσεις

του στο Πρώτο Πρόγραμμα ο συντονιστής

προσφυγικού της Ν.Δ Πάτροκλος

Γεωργιάδης τάσσεται ενάντια σε αυ¬

τήν την πρόταση συντασσόμενος με τις
χώρες του Βίσεγκραντ και τις πιο ακραίες

δυνάμεις του ΕΛΚ όπως ο'Ορμπαν χωρίς

να προτείνει με ποιον τρόπο μπορεί
να επιβληθεί η εφαρμογή των συμφωνιών

για το προσφυγικό και την αναλογική
κατανομή των προσφύγων Τα παραπάνω

επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το
κυβερνών κόμμα κάνοντας συγχρόνως
για εύλογα ερωτήματα για τη στάση της
Ν.Δ σε ένα ζήτημα τεράστιας εθνικής και
ευρωπαϊκής σημασίας

Ο Μητσοτάκης τι λέει Σιωηά
Μάλιστα το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ

επικαλούμενο τις δηλώσεις του Πάτροκλου

Γεωργιάδη ρίχνει το γάντι στον
αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης
Ο κ Μητσοτάκης συμφωνεί με αυτή τη

θέση Για ποιο λόγο η Ν.Δ συνεχίζει να
υπερασπίζεται τα συμφέροντα των χωρών

που έκλεισαν τα σύνορά τους για
τους πρόσφυγες Ποια είναι η θέση της
Ν.Δ στο προσφυγικό εκτός από την υιοθέτηση

και αναπαραγωγή ακροδεξιών θέσεων

Από την πλευρά της η Ν.Δ απάντησε
σιωπώντας επιβεβαιώνοντας το εσωτερικό

πρόβλημα που αντιμετωπίζει από τη
συνύπαρξη ακροδεξιών και ξενοφοβικών

θέσεων από τη μια φιλοευρωπαϊκών
και από την άλλη στο προσφυγικό αλλά
και σε πολλά άλλα θέματα Και μια λεπτομέρεια

Ο Π Γεωργιάδης είναι απόφοιτος

της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου

Αθηνών
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