Ποια Ε.Ε; Εμείς πληρώνουμε
του μετανάστες – Ιδού και η
απόδειξη με ονόματα, ποσά και
διευθύνσεις
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ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΟΤΙ ΠΛΗΡΩΝΕΙ Η Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ…. 50% ΤΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΑΤΟΥΛΕΣ ΜΑΣ …!!! (ΜΗΠΩΣ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΤΟ
ΑΛΛΟ 50% ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΠΑ ΜΑΣ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ
Ε.Ε.;;;;;;;;;;;;)

Έχουμε απάντηση από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, ο οποίος για
262 συμβάσεις, βάσει των εγγράφων που έχουμε εδώ, λέει ότι το
50% των χρημάτων είναι τα εκατομμύρια του Ελληνικού λαού.

Ο Ελληνικός λαός φορολογείται με βάση τα έγγραφα των
Υπουργείων, για να πληρώνει τους λαθρομετανάστες για να
έρχονται δωρεάν στον τόπο μας! Αυτό είναι το πρώτο μήνυμα. Το
δεύτερο μήνυμα είναι τα έγγραφα που έχουμε μπροστά μας, είναι
ότι θέλουν να κάνουν την Ελλάδα αποθήκη ανθρώπων και ψυχών.

«Η πλειοψηφία
διαδικασιών

των διαγωνιστικών
εκτελέστηκε
με

συνοπτικό διαγωνισμό.
Συμβλήθηκαν 55 εταιρείες με συνολικό συμβατικό προϋπολογισμό
ύψους 3.239.327,21€ ενώ από τις χρηματοδοτήσεις τις Ε.Ε.
καλύφθηκαν συμβάσεις συνολικού ύψους 1.304.236,35€»
επισημαίνει με έγγραφο που κατέθεσε στη Βουλή ο υπουργός
Άμυνας Πάνος Παναγιωτόπουλος, μετά από ερώτηση του Κ. Β.

Τα στοιχεία αυτά αφορούν συγκεκριμένες δράσεις που έχουν στο
υπουργείο Άμυνας στο πλαίσιο της διαχείρισης της προσφυγικής
κρίσης.

Συγκεκριμένα στα πεδία σίτισης, διαμονής, μεταφορές και στην
υγειονομική περίθαλψη. Για το σκοπό αυτό το ΥΠΕΘΑ καλύπτει
Δομές Φιλοξενίας-Κέντρα, για τη λειτουργία των οποίων έχει
αναλάβει την κάλυψη δαπανών.

Ενδεικτική είναι η δήλωση του Κ. Β. σε ερώτηση του οποίου
κατατέθηκαν τα εν λόγω στοιχεία στη Βουλή: «Μέχρι σήμερα μας
έλεγαν ότι τα χρήματα που δίνονται στους λαθρομετανάστες είναι
από την Ε.Ε Έχουμε απάντηση από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, ο
οποίος για 262 συμβάσεις, βάσει των εγγράφων που έχουμε εδώ,
λέει ότι το 50% των χρημάτων είναι τα εκατομμύρια του
Ελληνικού λαού.

Ο Ελληνικός λαός φορολογείται με βάση τα
έγγραφα των Υπουργείων, για να πληρώνει
τους λαθρομετανάστες για να έρχονται

δωρεάν στον τόπο μας! Αυτό είναι το πρώτο
μήνυμα. Το δεύτερο μήνυμα είναι τα
έγγραφα που έχουμε μπροστά μας, είναι ότι
θέλουν να κάνουν την Ελλάδα αποθήκη
ανθρώπων και ψυχών.
Με βάση τα έγγραφα του ΟΗΕ, τα 550 ευρώ που δικαιούνται κάρτα,
για να παίρνει χρήματα ο κάθε λαθρομετανάστης από το ΑΤΜ,
ισχύουν μόνο για την Ελλάδα, που σημαίνει ότι από την Ελλάδα
δεν πρόκειται να φύγει κανένας λαθρομετανάστης, διότι 550 ευρώ
επί 4 άτομα που έχει ο καθένας στην οικογένεια του, δίδονται
μόνο για τη χώρα μας. Είναι απόδειξη ότι όσοι έρχονται εδώ,
παρά τα όσα λέει η Νέα Δημοκρατία θα παραμείνουν εδώ
δυστυχώς». (ΑΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΕΝΩΘΟΥΝ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑ Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΦΘΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΔΙΚΟΥ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ.)

Η απάντηση του υπουργού Εθνικής Αμυνας Νίκου Πανγιωτόπουλου
στην ερώτηση του Κ. Β. για «Συμβάσεις με ΜΚΟ για δομές HOT
SPOT»:

Πατήστε εδώ για να δείτε όλες οι συμβάσεις σίτισης που έχει
αναλάβει το υπουργείο Άμυνας.

Πηγή : Newsbreak.gr

Κάθε μετανάστης θα έχει δωρεάν οικία,
ρεύμα,νερό,ίντερνετ, φορολογική ασυλία…
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