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Της Νίκης Ζορμπά
Σεσφοδρή κόντρα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη εξελίχθηκε η συζήτηση στην βουλή για το
νομοσχέδιο του προσφυγικού, με τον Αλέξη Τσίπρα να εγκαλεί την Κυβέρνηση ότι κερδοσκόπησε
πολιτικά όταν βρισκόταν στην αντιπολίτευση χωρίς να έχει καμία ουσιαστική πρόταση διαχείρισης,
ως κυβέρνηση.
Οκ. Τσίπρας άλλωστε μέμφθηκε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να συμψηφίσει τα ελληνοτουρκικά
θεματα με τις προσφυγικές ροές ενώ κάλεσε τη Ν.Δ "να αλλάξει τροπάρι και να μην μετατρέπει ένα
διεθνές ζήτημα όπως το προσφυγικό" σε διμερές και εθνικό.
Στηνδευτερολογία του, ο κ. Τσίπρας είπε ότι δεν επιτρέπει στον κ. Μητσοτάκη να κάνει "εμπόριο
πατριωτισμού" επαναφέροντας στην ατζεντα την κριτική του για τη σταση της Ν.Δ προεκλογικά για
τη Συμφωνία των Πρεσπών.
Στατου νομοσχεδίου, ο κ. Τσίπρας το χαρακτήρισε απολύτως αναποτελεσματικό κραδαίνοντας τον
κίνδυνο να μετατραπεί σε "ελληνοτουρκικό" εγκαλώντας τη Ν.Δ για τη στάση της. Ο κ. Τσίπρας
κάλεσε την κυβέρνηση να παραμείνει στη διεθνοποίηση του θέματος και να διεκδικεί από την Ε.Ε,
λύσεις.
Στοίδιο πλαίσιο, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι η δική του κυβέρνηση δεν τα έκανε όλα τέλεια
στην αντιμετώπιση του προσφυγικού αλλά "έχουμε τη συνείδησή μας ήσυχη" αποδίδοντας σε
στελέχη της κυβερνώσας παράταξης "ακροδεξιό λαϊκισμό".
Σταχυολογώνταςτην ομιλία του ανέφερε για:
Κυβέρνηση
* Διαλύσατε το υπουργείο μεταναστευτικής πολιτικής.
-Αναθέσατε το προσφυγικό στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη καθιστώντας το ζήτημα

καταστολής.
-Καθυστερήσατε απαράδεκτα τη μεταφορά ευάλωτων ομάδων πληθυσμού από τα νησιά στην
ενδοχώρα, που ήταν έτοιμοι και έπρεπε να γίνει τον Ιούλιο. Και έτσι από 5.600 ανθρώπους τον
Ιούλιο, η Μόρια έφτασε να μετρά σήμερα πάνω από 15.000.
Στα 5 νησιά (Λέσβος, Χίος, Σάμος, Λέρος, Κως) διέμεναν 15.000 αιτούντες άσυλο, Τώρα ο
πληθυσμός αγγίζει τις 30.000. Βγήκε ο Δήμαρχος Σύμης, τον είδα με τα μάτια μου κάπως τους
ξέφυγε ο έλεγχος και πρόλαβε να πει: "16 χρόνια είμαι δήμαρχος, δεν έχω ξαναδεί πιο ανίκανη
κυβέρνηση". Έκτοτε δεν τον ξαναείδαμε, θα τον επισκεφθώ στην πρώτη ευκαιρία.
* Μεταφέρετε πρόσφυγες στην ενδοχώρα και όχι μόνο δεν προετοιμάζετε τον τοπικό πληθυσμό,
όπως κάναμε εμείς, στέλνοντας στελέχη να εξηγήσουν στους ανθρώπους τις ανάγκες και τη
συγκυρία, αλλά υιοθετείτε ο ίδιος την ακραία εθνικιστική γραμμή, συγκρίνοντας την έλευση των
προσφύγων με την εισβολή των Περσών!
*Είναι λάθος να λέτε μεταναστευτικό το προσφυγικό γιατί η Ε.Ε θα πει αφού είναι μεταναστευτικό
τι ζητάτε από εμάς; Και ύστερα αναρωτιέστε γιατί αντιδρούν κάποιοι στις τοπικές κοινωνίες;
Μετατρέπετε τους πρόσφυγες σε μετανάστες και το προσφυγικό ζήτημα από διεθνές, ευρωπαϊκό
σε "εθνικό" ή, ακόμη χειρότερα, σε "ελληνοτουρκικό". 'Εχετε υιοθετήσει μια ολισθηρή για τα εθνικά
συμφέροντα λογική συμψηφισμού της προσφυγικής κρίσης με μείζονα θέματα των
ελληνοτουρκικών σχέσεων.
Τουρκία
*Θα κάνετε, λέτε, μαζικές επιστροφές προσφύγων στην Τουρκία. Αλήθεια το λέτε; Πώς μπορεί να
γίνει;
Όντως κάναμε μόλις 1.806 επιστροφές. Αλλά υπήρξαν 17.500 οικειοθελείς επιστροφές σε χώρες
καταγωγής και πάνω από 10.000 επανενώσεις οικογενειών. Πάνω από 50.000 άνθρωποι έφυγαν
από τη χώρα. Θα κάνετε εσείς 50.000 επιστροφές στην Τουρκία;
*Ούτε μια στιγμή όμως δεν διανοήθηκα, να κάνω εκπτώσεις από τις εθνικές μας θέσεις στα
ελληνοτουρκικά και στο Κυπριακό, προκειμένου να κατευνάσω τον πρόεδρο Ερντογάν και τους
γείτονές μας. Ούτε μια φορά.
Ελληνοτουρκικά
*Πού είναι η φωνή της Ελλάδας απέναντι στις επεκτατικές κραυγές της Άγκυρας. Πού είστε εσείς
που είστε τόσο ευαίσθητοι με τα εθνικά μας θέματα; Που βγαίνατε στα συλλαλητήρια με τις
ελληνικές σημαίες για το ονοματολογικό… Όχι μόνο κρυφτήκατε, αλλά αντί να φωνάζετε για το
διεθνές δίκαιο, εσείς κραυγάζετε την αδυναμία σας. Την αδυναμία σας να απαιτήσετε την
εφαρμογή του κεκτημένου που σας κληροδότησε ο ΣΥΡΙΖΑ σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Δηλαδή την εφαρμογή των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Τουρκίας.
Τσαβούσογλου

Καιέρχεται μετά ο Τσαβούσογλου και κάνει αυτές τις απαράδεκτες δηλώσεις για την
κακομεταχείρηση των προσφύγων. Σε ποιόν τα λέει αυτά; Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα που έλαβε
τα εύσημα όλης της Ευρώπης και όλου του πλανήτη στην κρίση του '15. Δεν του απαντάτε γιατί τα
περισσότερα από αυτά που ψευδώς μας κατηγορεί, οι μισοί βουλευτές, δήμαρχοι και πολιτευτές
της ΝΔ, τα έχετε προτείνει κατά καιρούς σε τηλεοπτικούς σταθμούς και σε δημόσιες ομιλίες.
Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
Δενείμαστε ενθουσιασμένοι, είμαστε όμως ανακουφισμένοι και με τη συνείδησή μας ήσυχη ότι
κάναμε ό,τι καλύτερο ήταν δυνατόν. Ανακουφισμένοι γιατί αποτρέψαμε να γίνει η χώρα ολόκληρη,
όταν κλείσανε τα σύνορα, αποθήκη ανθρώπινων ψυχών. Και με τη συνείδηση ήσυχοι γιατί παρά
τις δυσκολίες, παρά τις παραλείψεις, κινηθήκαμε εντός της διεθνούς νομιμότητας.
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