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Στοναπόηχο των χθεσινών δραματικών γεγονότων στη Μόρια, συνεδριάζει σήμερα το υπουργικό
συμβούλιο στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.
Λίγεςημέρες μετά τα μηνύματα που απέστειλε από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ο
κ. Μητσοτάκης για την κρίσιμη ατζέντα της διαχείρισης του προσφυγικού-μεταναστευτικού, η
κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα θέσει επί τάπητος το νομοσχέδιο του υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη για τον εκσυγχρονισμό της διαδικασίας χορήγησης ασύλου, έχοντας ως
κυρίαρχο στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών.
Σύμφωναμε πληροφορίες, το σχέδιο νόμου, που θα παρουσιαστεί από τον αρμόδιο υπουργό,
Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, θα περιλαμβάνει σαφή κριτήρια και χρονοδιαγράμματα, με πλήρη σεβασμό,
όπως έχουν διαμηνύσει κυβερνητικά στελέχη, στα ανθρώπινα δικαιώματα και το ευρωπαϊκό
δίκαιο.
Τοπροσφυγικό-μεταναστευτικό μετατρέπεται, έτσι κι αλλιώς, σε ένα από τα μείζονα θέματα, στα
οποία καλείται να κινηθεί άμεσα το "γαλάζιο" οικοσύστημα, ενώ όσα έλαβαν χώρα στη Μόρια
έρχονται, προκειμένου να καταδείξουν την ανάγκη για άμεσες και εφαρμόσιμες κινήσεις.
Σύμφωναμε τις μέχρι τώρα ενδείξεις, η κυβέρνηση θα κινηθεί προς την κατεύθυνση της
επίσπευσης της διαδικασίας απονομής του ασύλου, μειώνοντας από τους τέσσερις σε τρεις τους
βαθμούς της αξιολόγησης, μέσα από την κατάργηση του βαθμού της δικαιοδοσίας.
Στόχοςνα αυξηθούν οι επιστροφές στην Τουρκία των ατόμων που δε δικαιούνται άσυλο, τη στιγμή
που στην Αθήνα αναμένονται τα επόμενα εικοσιτετράωρα οι αφίξεις των απεσταλμένων της
Άνγκελα Μέρκελ και του Εμανουέλ Μακρόν, συνοδεία του Δημήτρη Αβραμόπουλου.

Τοζήτημα της διαχείρισης του προσφυγικού-μεταναστευτικού βρέθηκε στο επίκεντρο της
συνάντησης που είχε την Παρασκευή ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης με τους περιφερειάρχες της χώρας,
παρουσία του αναπληρωτή υπουργού, αρμόδιου για τη Μεταναστευτική Πολιτική, Γιώργου
Κουμουτσάκου.
Οκ. Χρυσοχοΐδης ζήτησε τη στήριξη των 13 περιφερειαρχών με τη διάθεση χώρων φιλοξενίας για
την ισοκατανομή προσφύγων σε ολόκληρη την επικράτεια, με τον υπουργό Προστασίας του
Πολίτη να επισημαίνει ότι στόχος είναι η επιτάχυνση της διαδικασίας ασύλου, προκειμένου στις
αρχές του 2020 να επαναπατριστούν περίπου 12.000 άτομα.
Στηνομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο πρωθυπουργός,
Κυριάκος Μητσοτάκης, έσπευσε να τονίσει ότι η χώρα μας φτάνει στο όριο των δυνατοτήτων της
όσον αφορά στην αντιμετώπιση του προσφυγικού-μεταναστευτικού.
"Είμαστεανάμεσα στα τέσσερα κράτη-μέλη της Ε.Ε που λαμβάνουν τις περισσότερες αιτήσεις
ασύλου και έχουμε έναν από τους υψηλότερους δείκτες αιτούντων άσυλο ανά κάτοικο. Παρά τη
δυσανάλογη επιβάρυνση και την επακόλουθη τεράστια πίεση στα συστήματα υποδοχής και
ασύλου, καταφέραμε να σώσουμε χιλιάδες ζωές στη θάλασσα. Καταβάλλουμε τεράστιες
προσπάθειες και διαθέτουμε πόρους, στο μέγιστο των δυνατοτήτων μας, προκειμένου να
φιλοξενήσουμε πρόσφυγες και μετανάστες με ανθρώπινο και αξιοπρεπή τρόπο, σεβόμενοι τα
ανθρώπινα δικαιώματα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια τόσο των προσφύγων όσο και των
μεταναστών που φτάνουν στη χώρα μας. Οι χώρες εισόδου δεν μπορούν και δεν πρέπει να
επωμιστούν μόνες τους το βάρος της μεταναστευτικής πίεσης. Η διαχείριση των προσφύγων και
της μετανάστευσης είναι μια ευρωπαϊκή πρόκληση που απαιτεί συλλογική δράση, μια συνολική
προσέγγιση και ευρείες λύσεις, πάντα βασισμένες στη δίκαιη κατανομή της ευθύνης και όχι στις
ξενοφοβικές ατζέντες", σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.
"ΗΕλλάδα δεν μπορεί να αντέξει μόνη της το βάρος των μαζικών κινήσεων των ανθρώπων που
φεύγουν από τους πολέμους και την καταπίεση ή απλώς αναζητούν ένα καλύτερο μέλλον όπως
συμβαίνει τελευταία…Πρέπει να γίνει σεβαστή η συμφωνία μεταξύ Ε.Ε και Τουρκίας. Η Τουρκία
πρέπει να πράξει πολλά περισσότερα για να εκπληρώσει το μερίδιο της στη συμφωνία. Η
πρόσφατη μεγάλη αύξηση του αριθμού των μεταναστών που διασχίζουν το Αιγαίο είναι
απαράδεκτη. Η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει να υποστηρίζει οικονομικά την Τουρκία,
αναγνωρίζοντας έτσι ότι εκατομμύρια πρόσφυγες διαβιούν σήμερα στην Τουρκία. Ταυτόχρονα, η
Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κινηθεί γρήγορα για να υιοθετήσει νέους κοινούς κανόνες για τους
αιτούντες άσυλο, οι οποίοι θα ισχύουν για όλες τις χώρες", ανέφερε ο πρωθυπουργός.
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