Οι Παραγκουπόλεις στην Ειδομένη !!!
Στα σύνορα η Ελλάδα αναστενάζει… είναι ο
τίτλος του νέου δημοσιεύματος από το eidiseis.gr
(δείτε το δημοσίευμα εδώ), και περιγράφει την
ύπαρξη παραγκουπόλεων στην Ειδομένη από τους
μετανάστες. Στην περιοχή της Ειδομένης, δίπλα στον
Αξιό ποταμό, από τη γέφυρα έως τη συνοριακή
πυραμίδα δημιουργήθηκαν αυτοσχέδιοι καταυλισμοί,
μικρές παραγκουπόλεις που συνθέτουν μια αθέατη
μικρή κοινότητα, αυτή των μεταναστών, κάτι που
πριν περίπου δυο χρόνια είχαμε προβλέψει την
δημιουργία της, και την σταδιακή αύξηση του αριθμού των μεταναστών σε αυτές.
Σήμερα μπορούμε να πούμε ότι επαληθεύονται οι τίτλοι ότι
το ''Κιλκίς
μετατρέπεται σταδιακά πάτρα'' καθώς χιλιάδες λαθρομετανάστες συνωστίζονται στα
σύνορά με απώτερο σκοπό να φύγουν προς την Ευρώπη, καθώς και το ''Κιλκίς
μετατράπηκε σε Έβρο'' (δείτε το δημοσίευμα μας) με τη παρουσία μεγάλου αριθμού
μεταναστών . Τα βόρεια σύνορα, στην περιοχή της Ειδομένης , η Ελλάδα αναστενάζει
από τον όγκο των μεταναστών, οι οποίοι εισέρχονται από τα νησιά και τον Έβρο, και
προσπαθούν να διαφύγουν στην Ευρώπη. Το φαινόμενο αυτό ευνοεί την άνθιση της
λαθροδιακίνησης, όπου οι μεταφορείς στήνουν την κερδοφόρα επιχείρηση, και οδηγούν
τους μετανάστες από αφύλακτα σημεία προς την κεντρική Ευρώπη. Άλλες προσπάθειες
φυγής μεταναστών πραγματοποιούνται με τα τρένα, τα οποία μετατρέπονται σε
απεγνωσμένους τρόπους διαφυγής. Δεν διστάζουν να πηδήξουν σε βαγόνια που
μεταφέρουν άμμο ή χαλίκι για να κρυφτούν μέσα τους, αψηφώντας τους κινδύνους που
ελλοχεύουν, με αποτελέσματα την τραγική κατάληξη σε κάποιες περιπτώσεις. Επίσης
εμφανίστηκαν κρούσματα παραβατικής συμπεριφοράς των αλλοδαπών με χρήση
πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων(δείτε το δημοσίευμα εδώ).
Στον χώρο του σιδηροδρομικού Σταθμού έχει
μεταφερθεί ο προσωρινός χώρος φιλοξενίας των
μεταναστών, έπειτα από τις έντονες διαμαρτυρίες των
κατοίκων. Η αίθουσα αναμονής επιβατών και το παλιό
κυλικείο του Σταθμού αποτελούν πλέον
ο τόπος
προσωρινής διαμονής, χωρίς ωστόσο να διαθέτει καμία
από τις αίθουσες αυτές την παραμικρή υποδομή, αφού
δεν υπάρχουν τουαλέτες, θέρμανση, ούτε φωτισμός.
Το φαινόμενο είναι σε γνώση των αρχών, αλλά
προκαλεί αμηχανία λόγω του όγκου των λαθρομεταναστών και της έλλειψης υποδομών.
Προσπάθειες όπως επιχειρήσεις συλλογής και απομάκρυνσης των μεταναστών από τις
παραγκουπόλεις καθώς και η μετακίνηση του προσωρινού χώρου φιλοξενίας από το
τμήμα συνοριακής φύλαξης στις Σταθμό της Ειδομένης, θεωρούνται λύσεις προσωρινές.
Η λύση που θα έδινε τέλος στην περιπλάνηση των αλλοδαπών, την προστασία
τους από ληστείες και ξυλοδαρμούς από τις Σκοπιανές αρχές, που θα περιορίσει το
φαινόμενο της λαθροδιακίνησης με σκοπό την προστασία των αλλοδαπών τους

επιτήδειους καθώς και από ληστείες και
ξυλοδαρμούς από τις σκοπιανές αρχές , είναι η
δημιουργία
κέντρου φιλοξενίας και η άμεση
διακοπή των μετακινήσεων των αστυνομικών σε
άλλους νομούς, για να συνδράμουν στην
αντιμετώπιση της εκεί λαθρομετανάστευσης. ΔΕΝ
νοείται το Κιλκίς να έχει μετατραπεί σε Έβρο ή
Ηγουμενίτσα αν προτιμάτε καλύτερα, και να
μετακινούνται αστυνομικοί προς άλλους νομούς .
Παραμονεύοντας στα σύνορα( δείτε όλο το
δημοσίευμα)... οι Μετανάστες ψάχνουν τρόπους να πραγματοποιήσουν το ταξίδι προς
το όνειρο προς την κεντρική Ευρώπη και παραμένουν στην ευρύτερη περιοχή σε
μικρούς καταυλισμούς. Τώρα που έρχεται ο χειμώνας, οι λαθρομετανάστες θα
μετακινηθούν σε διάφορες εγκαταστάσεις (επιχειρήσεις, βιομηχανικά κτίρια),
προκειμένου να προφυλαχθούν από το κρύο με αυτό το ενδεχόμενο να αυξάνει και τον
κίνδυνο έκνομων ενεργειών (διαρρήξεων, κλοπών κ.α.) τίθενται σε κίνδυνο οι πολίτες
της εν λόγω περιοχής και με τον κίνδυνο ανάπτυξης ασθενειών.
Οργανώσεις, φορείς, πολιτικές παρατάξεις, εμπλεκόμενοι αρμόδιοι, μέσα μαζικής
ενημέρωσης, εργαζόμενοι στον σιδηρόδρομο, Αστυνομικοί και κάτοικοι της περιοχής,
εξέφρασαν, και εκφράζουν τις ανησυχίες τους πάνω στο θέμα των μεταναστών στην
περιοχή μας. Όσα και αν έχουν δημοσιευτεί η πολιτεία δεν ακούει!
Όταν υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα στα σύνορα με τους μετανάστες, δεν στέκεσαι
σε σχεδιασμούς επί χάρτου, αλλά το αντιμετωπίζεις άμεσα. Θα πρέπει να δοθούν
λύσεις που θα σέβονται την ανθρώπινη ύπαρξη, και θα προστατεύουν παράλληλα και
τους κατοίκους των ακριτικών χωριών μας. Ο τόπος μας αντιμετωπίζει μέγιστο
πρόβλημα λαθρομετανάστευσης, με την πολιτεία να αποδυναμώνει τα αρμόδια
αστυνομικά τμήματα και να στέλνει το προσωπικό για ενίσχυση σε άλλους νομούς γα
την αντιμετώπιση της εκεί λαθρομετανάστευσης .
Η λύση που προτάθηκε είναι η Δημιουργία κέντρου φιλοξενίας μεταναστών και
να σταματήσει η μετακίνηση Αστυνομικών σε άλλους νομούς για την αντιμετώπιση της
εκεί λαθρομετανάστευσης .
Πηγές : www.amna.gr
www.gr.euronews.com
www.eidisis.gr
www.voria.gr

