Αντιδρούν στην ηπειρωτική
Ελλάδα με τους μετανάστες Καταφθάνουν χιλιάδες, αμήχανη
η πολιτεία
Στο απροχώρητο έχει φτάσει πλέον η κατάσταση σε ολόκληρη τη
χώρα λόγω του μεταναστευτικού, με τις ροές να εξακολουθούν να
είναι ανεξέλεγκτες την ώρα που γίνονται συνεχείς προσπάθειες
αποσυμφόρησης των νησιών.

Ωστόσο, εκτός της μεταναστευτικής κρίσης, η κυβέρνηση καλείται
να βρει και λύση στις οργισμένες αντιδράσεις των τοπικών
κοινωνιών οι οποίες στην πλειοψηφία τους είναι κατηγορηματικές
στη μεταφορά προσφύγων και μεταναστών στην ενδοχώρα.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα Γιαννιτσά όπου ομάδα κατοίκων
έστησε «μπλόκο» προκειμένου να μην εγκατασταθούν πρόσφυγες και
μετανάστες σε ξενοδοχειακή μονάδα της περιοχής.

Σημειώνεται ότι οι ξενοδόχοι παρουσιάζονται θετικοί στην
φιλοξενία προσφύγων και μεταναστών, ωστόσο αρκετές είναι οι
φορές που αναγκάζονται να υποκύψουν μπροστά στις απειλές των
διαμαρτυρόμενων κατοίκων.
40.000 άτομα το τελευταίο 4μηνο έφτασαν στην Ελλάδα

Την ασφυκτική κατάσταση που επικρατεί πλέον λόγω των μαζικών
αφίξεων προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα, αποτυπώνουν και
τα στοιχεία που παρουσίασε ο αναπληρωτής υπουργός Προστασίας
του Πολίτη, αρμόδιος για θέματα Μεταναστευτικής Πολιτικής,
Γιώργος Κουμουτσάκος. Μεταξύ άλλων, ο κ. Κουμουτσάκος τόνισε
ότι το τελευταίο 4μηνο στην Ελλάδα έφτασαν 40.000 μετανάστες.

Ο συγκεκριμένος αριθμός δεν θα πρέπει να θεωρηθεί υπερβολή, εν
λάβουμε στα υπόψιν και τις δομές των ελληνικών νησιών που
ξεχειλίζουν. Ενδεικτικό της κατάστασης αποτελεί ο προσφυγικός
καταυλισμός στη Μόρια της Λέσβου, όπου πλέον «βράζει», αφού
απαριθμεί περισσότερα από 15.000 άτομα.

«Το τελευταίο τετράμηνο είχαμε περίπου 40.000 αφίξεις
προσφύγων και μεταναστών», δήλωσε ο κ. Γιώργος Κουμουτσάκος
μιλώντας στον ΣΚΑΙ και την εκπομπή «Ακραία Φαινόμενα».

Αναφορικά με το προσφυγικό και τις σχολιάζοντας τις
αντιδράσεις κατοίκων στην έλευση των προσφύγων – μεταναστών, ο
αναπληρωτής υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ανέφερε πως «η
ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών είναι καθήκον της πολιτείας…
Τίποτα δεν μπορεί να επιβάλλεται στις τοπικές κοινωνίες»,
συμπληρώνοντας ότι «για να έχουμε την στήριξη των τοπικών
κοινωνιών πρέπει να συνομιλούμε μαζί τους συνέχεια,
ακατάπαυστα».

«H ενημέρωση προκύπτει από την ανάγκη να δειχθεί από όλους μας
η έγκαιρη αλληλεγγύη, στις συνοριακές περιοχές της χώρας που
δέχονται το πρώτο ωστικό κύμα» και είναι από πλευράς εθνικής
ασφάλειας πιο ανοικτές, συμπλήρωσε ο αναπληρωτής υπουργός,
τονίζοντας ότι είμαστε υποχρεωμένοι να στηρίξουμε αυτές τις
περιοχές.

«Το ζήτημα είναι μεγάλο και είναι εδώ για να μείνει. Γι’ αυτό
χρειαζόμαστε αντοχή… Κυρίως θα μετρηθούμε όλοι στο αν σε ένα
ζήτημα που έχει εθνική διάσταση είμαστε όλοι μαζί. Όλες οι
πολιτικές δυνάμεις και όλη η κοινωνία» υπογράμμισε.

Αντιδρούν οι κάτοικοι των νησιών για τις μεταναστευτικές ροές

Την ίδια ώρα όμως, το τελευταίο διάστημα φουντώνουν και οι
αντιδράσεις κατοίκων στα νησιά που ασφυκτιούν λόγω της
μεταναστευτικής κρίσης και ζητούν άμεση αποσυμφόρηση. Στην Κω,
το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, κάτοικοι αλλά και ο
δήμαρχος του νησιού απέκλεισαν το λιμάνι, προκειμένου να μην
αποβιβαστούν από πλοίο πρόσφυγες και μετανάστες, που
μεταφέρονταν από άλλα νησιά. Ο δήμαρχος της Κω, σε ανάρτησή
του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προειδοποίησε ότι δεν θα
επιτραπεί να συνεχιστεί εκεί η μεταφορά προσφύγων. Από την
άλλη, στη Λέρο οι κάτοικοι απειλούν με κινητοποιήσεις,
εξαιτίας του μεγάλου αριθμού προσφύγων και μεταναστών που
φιλοξενούνται στο νησί. Ο δήμαρχος Μιχάλης Κόλιας τόνισε ότι
πλέον υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή των μεταναστών, αφού πολλοί
από αυτούς κοιμούνται στην παραλία.

Τέλος σημειώνεται ότι οι αντιδράσεις συνεχίστηκαν και σήμερα,
όπου κάτοικοι του χωριού Χαλκειός στη Χίο έκλεισαν τον δρόμο
που οδηγεί στο ΚΥΤ της ΒΙΑΛ.
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