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H κατάσταση στα hotspots στα ελληνικά νησιά και ειδικά στη Μόρια, αποτέλεσε αντικείμενο
συζήτησης στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, σήμερα στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή εκ
μέρους της Φινλανδική Προεδρίας της υπουργού Ευρωπαϊκών θεμάτων, Τίτι Τουπουράινεν, και
του αρμόδιου επιτρόπου για τη Μετανάστευση, Δημήτρη Αβραμόπουλου.
Στηνεναρκτήρια ομιλία της, η Φινλανδή υπουργός έκανε λόγο για "δύσκολη κατάσταση",
αναφέροντας συγκεκριμένα νούμερα αφίξεων. Σημείωσε, επίσης, ότι είναι αναγκαίο "να αναληφθεί
κατεπείγουσα δράση" για την αποσυμφόρηση των νησιών, την επιτάχυνση των διαδικασιών
ασύλου και την καλύτερη φύλαξη των συνόρων. Επίσης, τόνισε την ανάγκη να υπάρξουν
περισσότεροι ανθρώπινοι πόροι και να ενισχυθούν οι επιστροφές.
Οκ. Αβραμόπουλος περιέγραψε και αυτός την κατάσταση στα ελληνικά νησιά σε συνέχεια των
αυξημένων αφίξεων, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται σε επαφή με τις
ελληνικές αρχές και παρέχει υποστήριξη για τη βελτίωση των συνθηκών. Αναφέρθηκε στην
οικονομική βοήθεια που έχει λάβει η Ελλάδα, αλλά και στις προσπάθειες της νέας κυβέρνησης να
αντιμετωπίσει την κατάσταση με την ψήφιση του νέου νομοσχεδίου για το άσυλο. Όπως είπε, η
Επιτροπή θα αξιολογήσει το νέο νομοσχέδιο και το κατά πόσο αντικατοπτρίζει το ευρωπαϊκό
κεκτημένο. Επιπλέον, επανέλαβε την έκκληση του υπουργού Εσωτερικών της Ελλάδας στους
ομολόγους του να αναλάβουν ένα μέρος της ευθύνης για τους ασυνόδευτους ανήλικους που έχουν
εγκλωβιστεί στην Ελλάδα και τόνισε την ανάγκη να αυξηθούν σημαντικά οι επιστροφές
μεταναστών που δεν έχουν δικαίωμα ασύλου.
Οιευρωβουλευτές που πήραν το λόγο τόνισαν ότι αυτός είναι ο τέταρτος κατά σειρά χειμώνας που
θα βρει χιλιάδες αιτούντες άσυλο σε απαράδεκτες συνθήκες διαβίωσης σε ευρωπαϊκό έδαφος. Οι
περισσότεροι εξ αυτών περιέγραψαν τις συνθήκες σε μέρη, όπως ο καταυλισμός της Μόριας, ως
"εκρηκτικές" και "ντροπιαστικές", ενώ παρότρυναν τις αρχές της Ελλάδας να επισπεύσουν τη
μετεγκατάσταση των αιτούντων άσυλο στην ηπειρωτική Ελλάδα, δίνοντας προτεραιότητα στους
πιο ευάλωτους ανθρώπους.

Τονίστηκε, επίσης, η έλλειψη αλληλεγγύης από τα κράτη της ΕΕ προς την Ελλάδα. Κάποιοι
ευρωβουλευτές κατηγόρησαν το Συμβούλιο της ΕΕ για την αδυναμία επίτευξης συμφωνίας για μια
νέα κοινή ευρωπαϊκή νομοθεσία για το άσυλο, η οποία θα συνέβαλε στην ελάφρυνση του βάρους
που έχει επωμιστεί η Ελλάδα.
Παρεμβάσειςέκαναν και Έλληνες ευρωβουλευτές. Από τη ΝΔ, η Ελίζα Βόζενμπεργκ περιέγραψε
τα βήματα που έχει κάνει η νέα κυβέρνηση, ενώ υπογράμμισε πως η Ελλάδα έχει αφεθεί μόνη της
να αντιμετωπίσει τις συνεχείς ροές. Σημείωσε, δε, ότι δεν ζητάει "χάρες" αλλά "ίση και δίκαιη
μεταχείριση" στη βάση της "αλληλεγγύης και του κράτους δικαίου".
"Ντροπήγια την Ευρώπη", χαρακτήρισε την κατάσταση στη Μόρια και τη Σάμο ο ευρωβουλευτής
του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης, υπογραμμίζοντας ότι "ο μεγάλος ένοχος γι' αυτό είναι το
Συμβούλιο και οι κυβερνήσεις που άφησαν την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία, αβοήθητες".
Τιςευθύνες της ΕΕ και των ελληνικών κυβερνήσεων κατήγγειλε ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ,
Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος.
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