«Πνίγουν»
την
ηπειρωτική
Ελλάδα:
Μεταφορά
20.000
μεταναστών στην ενδοχώρα έως
τον Δεκέμβριο – Έρχονται
«ζοφερές» μέρες
Ετοιμάζονται να «πνίξουν» την ενδοχώρα με μετανάστες όπως
φαίνεται, καθώς όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Προστασίας του
Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, τουλάχιστον 20.000 αιτούντες
άσυλο αναμένεται να μεταφερθούν στην ηπειρωτική Ελλάδα μέχρι
το τέλος του τρέχοντος έτους.

Αυτό δημιουργεί μια απίστευτη απειλή για την εσωτερική
ασφάλεια της χώρας, καθώς οι ήδη εξεγερμένοι παράνομοι
μετανάστες θα έχουν πρόσβαση σε ιδιαίτερα σημαντικές δομές του
κράτους, και στους ελληνικούς δρόμους θα επικρατήσει ένα
ζοφερό χάος, στο παραμικρό ξέσπασμα των πληθών «προσφύγων» που
έχουν εγκατασταθεί στη χώρα μας.

Στην ηπειρωτική Ελλάδα αναμένεται να μεταφερθούν έως το τέλος
του 2019 περίπου 20.000 αιτούντες άσυλο, οι οποίοι αυτή τη
στιγμή βρίσκονται σε νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Αυτό τουλάχιστον, ισχυρίστηκε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος
ενημέρωσε τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για τις
εξελίξεις στο μεταναστευτικό, με αφορμή τις διατάξεις για την
επίσπευση των διαδικασιών χορήγησης ασύλου.

Σύμφωνα με το ΑΜΠΕ, η ενημέρωση διήρκεσε δύο ώρες και όπως
επιβεβαίωσε ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Ν.Δ.,
Σταύρος Καλαφάτης, «το κλίμα ήταν εξαιρετικά καλό γιατί δόθηκε
σε όλους τους βουλευτές η δυνατότητα να τοποθετηθούν και να
θέσουν τις ερωτήσεις τους, στις οποίες ο υπουργός απάντησε μία
προς μια».

Ο κ. Χρυσοχοΐδης, αφού αναφέρθηκε στην κατάσταση που παρέλαβε
από την προηγούμενη κυβέρνηση, έκανε ειδική μνεία στους
στόχους του προωθούμενου νομοσχεδίου, το οποίο έχει ήδη τεθεί
σε δημόσια διαβούλευση.

Σύμφωνα με πηγές της ΝΔ, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη
δεσμεύτηκε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου, θα έχουν μεταφερθεί
από τα νησιά 20.000 άνθρωποι.

«Θα είναι όλοι οικογένειες. Θα υπάρξει ισοκατανομή και θα
φιλοξενηθούν σε ξενοδοχεία και σε δομές που θα έχουν τις
στοιχειώδεις υποδομές δηλαδή, θα πληρούν συνθήκες αξιοπρεπούς
διαβίωσης» εξήγησαν οι ίδιες πηγές.

«Δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα από βουλευτές αναφορικά με τις
περιφέρειες στις οποίες εκλέγονται και θα τους φιλοξενήσουν,
από τη στιγμή μάλιστα που ο υπουργός διαβεβαίωσε ότι θα
υπάρξει ισοκατανομή» κατέληξε ο κ. Καλαφάτης.

Υπενθυμίζεται ότι ανάμεσα στα μέτρα που προωθεί η κυβέρνηση,
συγκαταλέγεται η μεταφορά των αιτούντων άσυλο στην ενδοχώρα, η
επίσπευση των διαδικασιών ασύλου και η δημιουργία κλειστού
τύπου προαναχωρησιακών κέντρων.
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