Δ. Αβραμόπουλος: Έχουν
επιστραφεί στην Τουρκία 1.300
άνθρωποι αντί για 35.000
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Τηνάποψη πως στα ελληνικά νησιά δεν θα έπρεπε να υπάρχει αυτή η εικόνα με τους πρόσφυγες
και μετανάστες, διατύπωσε ο Έλληνας Επίτροπος Μετανάστευσης Δημ. Αβραμόπουλος
ενημερώνοντας την Βουλή για θέματα της ατζέντας του. Ο ίδιος επέρριψε ευθύνες για το γεγονός
ότι έχουν επιστραφεί στην Τουρκία μόλις 1.300 πολίτες, ενώ όπως είπε θα έπρεπε να είχαν
επιστραφεί 35.000, ενώ έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την διαφύλαξη της ζώνης Σένγκεν.
Εντω μεταξύ τόνισε πως δύο φορές κατά την διάρκεια της θητείας του, ήρθε πρόταση από χώρες
της Κεντρικής Ευρώπης για έξοδο της Ελλάδας από την ζώνη Σένγκεν. Ο ίδιος υπογράμμισε
ακόμα ότι στην Ελλάδα δόθηκαν 2,2 δισ. ευρώ για ανθρωπιστική βοήθεια – "πρώτη φορά που
δόθηκε τέτοιου τύπου βοήθεια σε κράτος μέλος".
Ωςεκ των αρχιτεκτόνων της συμφωνίας Ευρώπης-Τουρκίας, ο κ. Αβραμόπουλος επισήμανε πως
"κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχει κανένας στα νησιά. Θα έπρεπε να είχαν επιστραφεί 35.000
αντί για τους 1.300 που επεστράφησαν", τόνισε αποδίδοντας σε ανεπάρκειες του ελληνικού
συστήματος το πρόβλημα. "Δεν καταλαβαίνω γιατί σε άλλες χώρες εξετάζονται οι αιτήσεις ασύλου
από 15 μέρες σε τρείς μήνες κι εδώ υπάρχει αυτή η κατάσταση" τόνισε.
Σεό,τι αφορά στην ζώνη Σένγκεν ο κ. Αβραμόπουλος τόνισε πως "η πρόταση και τις δύο φορές για
επαναφορά των διασυνοριακών ελέγχων ήρθε το 2016 με το αιτιολογικό ότι η Ελλάδα είναι
ανίκανη να διαχειριστεί τα κοινά σύνορα, άρα δεν έχει θέση στην ζώνη Σένγκεν. Καταφέραμε σε
συνεργασία με την τότε κυβέρνηση να κρατήσουμε την χώρα στην Σένγκεν και κάποια
προβλήματα με την Γερμανία που επανάφερε για ένα διάστημα τους ελέγχους στα σύνορα,
ξεπεράστηκαν".
"Η κατάσταση δεν πάει καλά όπως εξελίσσεται"
Αναφερόμενοςστην έκρυθμη κατάσταση που επικρατεί αυτή την στιγμή στην Συρία τόνισε πως "αν
έπεφτε το Ιντλίμπ όπου ζουν 3 εκατ. άνθρωποι, οι μισοί να πήγαιναν Τουρκία, από εκεί θα
έφταναν στην Ελλάδα. Τα χοτ σποτ στα νησιά δεν αντέχουν. Η κατάσταση δεν πάει καλά όπως
εξελίσσεται", τόνισε. "Η Ελλάδα είναι υπό πίεση και έχει μόνο την Ευρώπη. Θα πρέπει να κρατήσει
ανοιχτή την γραμμή συνεννόησης με την Ευρώπη. Το πρόβλημα δεν είναι ελληνοτουρκικό. Αν

κάνει καλά την δουλειά της η Ελλάδα στα νησιά θα κρατήσουμε ψηλά την σημαία του
ανθρωπισμού αλλά θα προστατεύουμε την χώρα μας και τα κοινά ευρωπαϊκά σύνορα".
Έκρουσετον κώδωνα του κινδύνου για τους τζιχαντιστές που βρίσκονται φυλακισμένοι σε εδάφη
της Συρίας σημειώνοντας ότι πολλοί από αυτούς είναι πολίτες ευρωπαϊκών χωρών όπως το
Βέλγιο, η Γαλλία και η Γερμανία. "Η επιστροφή τους μπορεί να γίνει απειλή γιατί δεν ξέρουμε πως
θα ενεργήσουν όλοι αυτοί", είπε.
Επισήμανεακόμη και τον κίνδυνο η Ευρώπη να γίνει "φρούριο" λέγοντας πως δεν αυτός ο όρος
χρησιμοποιήθηκε από τον Χίτλερ το 1932. "Μας αρέσει δεν μας αρέσει ο εθνικισμός επιστρέφει
σιγά-σιγά και αυτά οδηγούν σε αλλαγή συνόρων. Η δική μας γενιά είναι ίσως η μοναδική που δεν
έζησε πόλεμο. Ξέρετε πως μπορεί να διολισθήσουμε σιγά-σιγά; Αν καταπέσουν οι αρχές της
αλληλεγγύης και της ευθύνης, η Ευρώπη θα αρχίσει να αποσυντίθεται".
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