Φιλιάτες: Χωρίς ενημέρωση και χωρίς απόφαση...
Συντάχθηκε απο τον/την vdella
Τετάρτη, 13 Νοέμβριος 2019 00:17 -

Παρουσία φορέων και κατοίκων της περιοχής, όχι όμως και των βουλευτών του Νομού, οι
οποίοι επέλεξαν να παρευρεθούν στο έκτακτο δημοτικό συμβούλιο της Ηγουμενίτσας για το
ΤΕΙ, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα το απόγευμα, η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Φιλιατών που είχε θέμα το ενδεχόμενο εγκατάστασης προσφύγων/μεταναστών
στην πόλη των Φιλιατών.

Εδώ και μέρες, διαρρέουν στον τοπικό τύπο και στα ΜΜΕ πληροφορίες που θέλουν την
μετατροπή του κλειστού εργοστασίου του Αργυρού σε προαναχωρησιακό κέντρο κράτησης.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο Δήμαρχος Φιλιατών Σπ. Παππάς, το εργοστάσιο
που ανήκει στον Στέλιο Αργυρό επισκέφθηκε την προηγούμενη εβδομάδα κλιμάκιο
υπηρεσιακών παραγόντων των συναρμόδιων υπουργείων με σκοπό να εξετάσει την
πιθανότητα χρήσης του συγκεκριμένου χώρου, με εμβαδό των στεγασμένων χώρων περί τις
25.000 τ.μ., ως προαναχωρησιακό κέντρο κλειστού τύπου.

Συγκεκριμένη ενημέρωση για τα σχέδια της κυβέρνησης, τις τελικές αποφάσεις, τον αριθμό
των προσφύγων/μεταναστών που ενδεχομένως εγκατασταθούν στο χώρο, το χρόνο
παραμονής αλλά και τα όποια ανταποδοτικά οφέλη για το Δήμο και την τοπική κοινωνία.

Εκείνο πάντως που διαρρέει (αν και μέχρι στιγμής δεν διασταρώνεται) είναι ότι η
«συμφωνία» μεταξύ του βιομήχανου και πρώην ευρωβουλευτή της Ν.Δ. Στ. Αργυρού και του
υπουργού Προστασίας του πολίτη Μιχ. Χρυσοχοϊδη, έχει «κλείσει» και μάλιστα με τίμημα
που αγγίζει τις 60.000€ μηνιαίως/720.000€ ετησίως!
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Στα κλειστά προαναχωρησιακά κέντρα μεταφέρονται όσοι μπήκαν παράνομα στη χώρα και
δεν δικαιούνται άσυλο, ή η αίτησή τους απορρίπτεται.

Οχτώ είναι αυτή τη στιγμή τα κλειστά προαναχωρησιακά κέντρα που λειτουργούν στην
Ελλάδα, σε Ταύρο (Πέτρου Ράλλη-Διεύθυνση Αλλοδαπών), Αμυγδαλέζα, Κόρινθο,
Παρανέστι Δράμας, Ξάνθη, Φυλάκιο Ορεστιάδας, Μόρια Λέσβου και Κω, ενώ ένα νέο ένα
νέο κέντρο που ετοιμάζεται δίπλα από το υφιστάμενο Κέντρο Υποδοχής Ταυτοποίησης της
Σάμου.

Παράλληλα, σε πρώτη φάση θα χρησιμοποιηθούν τα υφιστάμενα από το παρελθόν 8
προαναχωρησιακά κέντρα κλειστού τύπου σε Αμυγδαλέζα, Ταύρο, Κόρινθο, Παρανέστι
Δράμας, Ξάνθης, Ορεστιάδας, Μόριας και Κω, τα οποία σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη ούτως ή άλλως δεν έχουν πληρότητα κόσμου αφού σε μία τριετία
είχαν επιστραφεί μόλις 1.900 παράτυποι μετανάστες.

Στόχος της κυβέρνησης για τον οποίο έχει ενημερώσει και την ΕΕ είναι μέσα στο 2020 να
επιστραφούν 10.000 άτομα, δηλαδή σχεδόν να πενταπλασιαστεί ο αριθμός αυτός.
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