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ΕΡΩΤΗΣΗ

Προò:

Υπουργü Εξωτερικþν
2) Υπουργü ΕθνικÞò ¶μυναò
3) Υπουργü ΜετανÜστευσηò και Ασýλου
1)

ΘΕΜΑ:

<<Και

η εισβολÞ στον¸βρο ακüμα συνεχßζεται»>

Αξιüτιμοι Υπουργοß,
ΚαθημερινÜ πληθαßνουν οι αναφορÝò και καταγγελßεò των κατοßκων του
¸βρου üτι εκατοντÜδεò λαθρομετανÜστεò εισβÜλλουν στην ελληνικÞ
επικρÜτεια, παραβιÜζονταò τα εθνικÜ μαò σýνορα.
ΣυγκεκριμÝνα, κÜτοικοι του Αμορßου τονßζουν üτι «εδþ και Ýνα χρüνο και
με μια μικρÞ διακοπÞ 20 ημερþν κατÜ τα Χρισòοýγεννα, η κατÜσεαστ7 εßναι
δραματικÞ, ομÜδεò των Ι0, 20 ακüμη και 50 ατüμων διÝρχονται
καθημερινÜ και περνÜνε στην ενδοχþρα». ΚÜτοικοò τηò περιοχÞò
υποδεικγýει μÜλιστα και Ýνα σημεßο, üπου το δÜσοò τηò περιοχÞòÜπτεται

του ποταμοý και διακüπτεται μüνο απü τον εθνικü δρüμο και τη
σιδηροδρομιιq γραμμÞ. ¸τσι οι διακινητÝò προτιμοýν το συγκεκριμÝνο

πÝρασμα καθþò üποιοò περνÜ, συνεχßζει με Üνεση προò την ενδοχþρα,
χωρßò να γßνεται εýκολα αντιληπτüò

Σε ανÜλογη δÞλωση προÝβησαν κÜτοικοι τηò τοπικÞò κοινüτηταò
Ορμενιοý, οι οποßοι επεσÞμαναν üτι τþρα που τα ΜΜΕ δεν προβÜλλουν
πλÜνα απü την κατÜσταση στον ¸βρο, η παρÜνομη εßσοδοò
λαθρομεταναστþν Ýχει αυξηθεß.

Προò επßρρωση των Üνω καταγγελιþν κυκλοφορεß στο Διαδßκτυο και
ανÜλογο φωτογραφικü υλικü που απεικονßζει την εισβολτ1 εßκοσι (20)
περßπου λαθρομεταναστþν που εισβÜλλουν στην ελληνικÞ επικρÜτεια.

Συνεπþò, τþρα που η προκλητικüτητα τηò Τουρκßαò Ýχει μεταφερθεß στο
Αιγαßο και δη στο νοτιοανατολικü Αιγαßο, ο ¸βροò μοιÜζει με

εγκαταλελειμμÝνο φροýριο.
Üλλτ] μια φορÜ η πρüταση τηò ΕΛΔΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ για κατασκευÞ
τεßχουò κατÜ μÞκοò üλου του¸βρου, μοιÜζει να εßναι μονüδρομοò.

Για

ΒÜσει των ανωτÝρω

"οrrþηrο.

οι Υπουργοß:

1) Σε τι ενÝργειεò θα προβεßτε προκειμÝνου να εξαλεßψετε εντελþò τιlν
παρÜνομο εßσοδο λαθρομεταναστþν στον ¸βρο;
2) Επιβεβαιþνετε τιò Üνω καταγγελßεò των κατοßκων του¸βρου;
3) ΣκÝπτεσθε την κατασκευÞ ολοκληρωμÝνου τεßχουò κατÜ μÞκοò
üλου του ¸βρου;
Ο ερωτþν Βουλευττlò

Αντþνιοò ΜυλωνÜκηò

