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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η ανικανότητα της κυβέρνησης στον χειρισμό του μεταναστευτικού δεν έχει
προηγούμενο!
Η στέγαση μεταναστών και προσφύγων στις ολυμπιακές και άλλες εγκαταστάσεις
του Ελληνικού δίνει νέο αρνητικό νόημα στην ταλαιπωρημένη έννοια της
"αξιοποίησης" της δημόσιας περιουσίας. Εγκαταστάσεις για τις οποίες οι Έλληνες
φορολογούμενοι πλήρωσαν δισεκατομμύρια, αφού αφέθηκαν να ρημάξουν για δέκα
χρόνια από διαδοχικές ανίκανες κυβερνήσεις, χρησιμοποιούνται σήμερα για αυτόν
τον σκοπό από μία κυβέρνηση που, εγκλωβισμένη στην ιδεοληψία της περί
ανύπαρκτων (θαλασσίων) συνόρων και προσφύγων που «εξαφανίζονται»,
εμφανίζεται απολύτως ανέτοιμη να διαχειριστεί σωστά την κατάσταση.
Ταυτόχρονα, όπως επεσήμανε ο ΣΕΒ στο πιο πρόσφατο εβδομαδιαίο δελτίο του για
μία σειρά άλλων περιπτώσεων, η κυβέρνηση για άλλη μία φορά γελοιοποιεί την
έννοια της τήρησης των συμβάσεων – θεμελιώδη στη δημοκρατία - καθώς
πρόκειται για εγκαταστάσεις υπό ιδιωτικοποίηση!
Η ανικανότητα και η ιδεοληψία δεν έχουν προηγούμενο. Η χώρα βρίσκεται στα
πρόθυρα εξόδου από τη Σέγκεν, τα νησιά "βουλιάζουν" από τις χιλιάδες
καθημερινές αφίξεις εξαθλιωμένων ανθρώπων, κι ολόκληρες περιοχές του κέντρου
της Αθήνας έχουν μετατραπεί σε πρόχειρους αυτοσχέδιους καταυλισμούς, όπου οι
μεν κάτοικοι φοβούνται να κυκλοφορήσουν, οι δε πρόσφυγες και μετανάστες ζουν
σε συνθήκες άθλιες, που προσβάλλουν την αξιοπρέπειά τους και δεν τιμούν ένα
ευρωπαϊκό κράτος. Την ίδια στιγμή, οι χώροι προσωρινής «φιλοξενίας» που έχουν
επιλεγεί λειτουργούν σε κενό νόμου και καταστρέφονται, όπως είδαμε σε σχετικά
δημοσιεύματα για το τάε κβο ντό και αλλού, αλλά πολλά στρατόπεδα ανά την
επικράτεια κρατούνται κλειστά επειδή αντιδρά ο κ. Καμμένος.
Το μεταναστευτικό δεν είναι ένα προσωρινό ζήτημα. Η Ελλάδα θα χρειαστεί να
μάθει να ζει με αυτό και να το διαχειρίζεται για τα επόμενα χρόνια, και με τη
βοήθεια των Ευρωπαίων εταίρων της. Η δημιουργία επομένως αξιόπιστου
συστήματος καταγραφής, αξιοπρεπών χώρων υποδοχής και προσωρινής διαμονής
και συστήματος γρήγορης απέλασης όσων δεν δικαιούνται νόμιμης παραμονής στη
χώρα, είναι κρίσιμα στοιχεία. Όλα αυτά απαιτούν ικανούς ανθρώπους, χρήματα,
πολιτική βούληση και απαλλαγή από αριστερές ιδεοληψίες. Η παρούσα κυβέρνηση
έχει δυστυχώς έλλειμμα και των τεσσάρων αυτών παραγόντων. Με την πολιτική δε
που ακολουθεί, αποκλείει και τη δυνατότητα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας

στη χώρα μας, που από μόνη της θα βοηθούσε στην απορρόφηση του σοκ του
μεταναστευτικού στην κοινωνία.
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