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Τηνάποψη μιας δυναμικής προσέγγισης του μεταναστευτικού σε ό,τι αφορά τη στάση της Ελλάδας
έναντι των άλλων ευρωπαϊκών χωρών διατύπωσε η αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Τασία
Χριστοδουλοπούλου. ."Πρέπει να πιέσουμε μέχρι τέλους την ΕΕ. Δεν πρέπει να χτυπήσουμε κι
εμείς ένα χέρι στο τραπέζι, με την φτώχεια μας να έχουμε και μεταναστευτικό..." όπως είπε
κοιτώντας προς τον υπουργό Μεταναστευτικής πολιτικής Δημήτρη Βίτσα.
Κατάτη διάρκεια συζήτησης στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής για το άσυλο, η κα
Χριστοδουλοπούλου υπογράμμισε ότι το πρόβλημα είναι πολύ πιο περίπλοκο και απαιτεί πίεση
στην ΕΕ να πάρει θέση. "Όσο δεν μοιράζει πρόσφυγες στην Ευρώπη, δεν θα λυθεί. Ή θα
πνίγουμε ανθρώπους ή θα γίνουμε Ιορδανία. Θέλετε να διαλέξουμε τι θα κάνουμε; Περί αυτού
πρόκειται" σημείωσε.
Καισυνέχισε λέγοντας πως η Ελλάδα έχει μια φοβερή ιδιαιτερότητα. "Όσοι έρχονται δεν θέλουν να
μείνουν εδώ. Όμως δεν μπορούμε να είμαστε χωροφύλακες διπλοί. Να ειπωθούν αυτά, και όπως
ενώθηκε το Βίσενγκραντ και έκλεισε τα σύνορα να ενωθεί και ο Νότος και να απαιτήσει από ΕΕ
άλλες πολιτικές.
Εκτίμησε ότι η Τουρκία είναι σε ένταση με τη χώρα μας και δεν θα σεβαστεί τη συμφωνία με την
ΕΕ, ενώ η Ευρώπη δεν ασχολείται σοβαρά. "Στη Μεσόγειο μπήκανε το τετράμηνο 23.000
πρόσφυγες, 6.355 στην Ισπανία, 9.000 στην Ιταλία, 8.500 στην Ελλάδα και 597 νεκροί. "Κύριε
υπουργέ, πάρτε αποφάσεις μαζί με Μάλτα, Ιταλία, Ισπανία να απαιτήσουμε εμείς από την
Ευρώπη, όχι η Ευρώπη από εμάς" τόνισε.
Ηίδια σχολίασε τη στάση της Γαλλίας και ιδιαίτερα του Μακρόν – εμμέσως πλην σαφώς δηλαδή
άφησε αιχμές για τον ΣΥΡΙΖΑ- που "πήγε σε πόλεμο με τον Τραμπ, αλλά για τον πόλεμο,
κουβέντα".

Σεό,τι αφορά τις αλλαγές που επιφέρει το νομοσχέδιο Βίτσα για το άσυλο υποστήριξε πως δεν
πιστεύει "πως είναι η καλύτερη δυνατή εκδοχή σε επίπεδο δικαιωμάτων προσφύγων, μεταναστών
και διεθνούς προστασίας".
Επίσηςεπισήμανε ότι ειδικά για την Λέσβο δεν θα πρέπει να γίνεται σύνδεση του ΦΠΑ με το
προσφυγικό, ενώ τόνισε πως δεν μπορείς να κοροϊδεύεις τους Μυτιληνιούς.
Βίτσας: Τα πράγματα έχουν αλλάξει
Ταπράγματα το 2018 έχουν αλλάξει σε σχέση με το 2017. Και το 2017 τα πράγματα είχαν αλλάξει
σε σχέση με το 2015 , απάντησε λακωνικά ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής.
Οίδιος επέμεινε πως βασικό στοιχείο για να λυθούν τα πράγματα είναι "να διεκπεραιώσουμε πιο
καλά και πιο γρήγορα τις διαδικασίες ασύλου και με φροντίδα για τους αιτούντες άσυλο".
Ένααπό τα πρακτικά προβλήματα που ανέφερε στην παροχή ασύλου είναι η
διερμηνεία. "Στη Μόρια αυτή την στιγμή ομιλούνται 38 γλώσσες. Είναι βασικό πρόβλημα η
διερμηνεία" τόνισε. Ενώ ανέφερε ότι το 2-3% των αιτήσεων ασύλου είναι απορριπτικές.
Τι είπε η κ. Χριστοδουλοπούλου:
"ΚύριεΥπουργέ, επειδή είστε και πεπειραμένος, πρέπει να πάρετε πρωτοβουλία προς την Ιταλία
και προς την Ισπανία και προς τη Μάλτα, για να φτιάξουμε ένα κοινό μέτωπο και να απαιτήσουμε
εμείς από την Ευρώπη, όχι να απαιτεί η Ευρώπη και να ρωτάει πόσοι ήρθαν από τα νησιά, ενώ οι
περισσότεροι είναι ευάλωτοι και να έχουν γίνει τα νησιά όπως έχουν γίνει και να πουλάμε εδώ
πλειοδοσία ποιος θα πει ότι είναι πιο φρικτή η κατάσταση στα νησιά. Αν είναι δυνατόν, ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
και η Αριστερά είναι οι μόνοι που ανέκαθεν ενδιαφέρονται για αυτό το ζήτημα, όμως πώς να το
λύσουν; Να απορροφήσουν όλα τα κονδύλια για να κάνουμε παντού ΚΥΤ για να υποδέχονται και
να εξετάζουν τα αιτήματα ασύλου; Αυτό θέλουμε; Καταλαβαίνετε ότι αυτό θα σημάνει στην πράξη
ότι εμείς αναλαμβάνουμε όλο το βάρος των ροών. Δεν πρέπει αυτό να το κάνουμε.
Πρέπει να πιέσουμε μέχρι τέλους για να αναλάβει η Ευρώπη το μερίδιο της ευθύνης που της
αντιστοιχεί, ούτε είναι λύση να κάνουμε συμφωνίες με τη Λιβύη, που είναι ένα καθεστώς
απερίγραπτο και βασανίζει τους ανθρώπους ή τους πουλάει στα σκλαβοπάζαρα, με μόνο αντίτιμο
να μην έρθουν στην Ιταλία, ούτε εμείς με την Τουρκία να είμαστε σε αυτή τη διαρκή αμηχανία ότι
θα μας "ανοίξει τη στρόφιγγα" και θα έρθουν. Νομίζω ότι έχουν απομυθοποιηθεί τα πάντα. Το
2015 έλεγαν ότι τους φέρνουμε με εμείς και ότι μάλιστα εγώ προσωπικά έλεγα "ελάτε". Είναι τόσο
αστείες οι προσεγγίσεις που γίνονται σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, όπως είναι η μετακίνηση
πληθυσμών μετά από πόλεμο και για το πόλεμο δεν γίνεται κουβέντα.
Οκύριος Μακρόν πήγε εκεί με την κυρία Μέι από την Αγγλία και συμμετείχαν στον πόλεμο με τον
Τραμπ. Ενδιαφέρεται για τις πιθανές συνέπειες αυτού του πολέμου στην είσοδο στην Ελλάδα και
στα νησιά; Δεν ενδιαφέρεται. Δεν πρέπει να του ζητηθεί ο λόγος; Δεν πρέπει να χτυπήσουμε και
εμείς το χέρι μας σε ένα τραπέζι και να πούμε ότι δεν είναι δυνατόν η Ελλάδα, με αυτήν τη φτώχεια
που βιώνει, τη λιτότητα και τα μνημόνια, να έχει να αντιμετωπίσει και αυτό το σοβαρό ζήτημα, ούτε

είναι θέμα χρημάτων και πόσο μπορεί να τα απορροφήσει η Ελλάδα.
Δενπρέπει να γίνουμε χώρος φιλοξενίας, αξιοπρεπούς ή αναξιοπρεπούς, προς τους πρόσφυγες
σε καμία περίπτωση και όλοι πρέπει να πάρουν θέση και να πουν τι σχέδιο έχουν για την Ελλάδα.
Δεν μπορούν να "ψαρεύουν σε θολά νερά" συνέχεια, ότι είναι κακοί οι Μυτιληνιοί που
διαμαρτύρονται για την τα μαγαζιά, αλλά, προς Θεού, μην ακουμπήσουμε το γεωγραφικό
περιορισμό και πάνε και στις δικές μας περιφέρειες. Όλοι πρέπει να είμαστε εντάξει και
ταυτόχρονα να γίνεται γρήγορα το άσυλο, να επιδίδουμε όπου να’ ναι, αρκεί να συντμήσουμε τις
προθεσμίες και τι θα γίνει; Πού θα πάνε; Αν πάρουν άσυλο δεν μπορείς να τους διώξεις. Αν δεν
πάρουν, για να επαναπροωθήσεις γνωρίζουμε τι συμβαίνει και το γνωρίζαμε από το 2014, για τα
εμπόδια που θέτουν οι πρεσβείες, που δεν αναγνωρίζουν τους πολίτες τους, για να μπορέσεις να
κάνεις την επαναπροώθηση".
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