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Η Frontex θεωρεί μέγα λάθος την πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση
Η υπηρεσία φύλαξης συνόρων εκτιμά ότι αποθρασύνονται οι λαθραίοι και οι
διακινητές με την προοπτική μεταστέγασης στην ενδοχώρα

Να χάνει τον έλεγχο στο Μεταναστευτικό δείχνει η κυβέρνηση, καθώς, παρά τις
προσπάθειες αποσυμφόρησης, η κατάσταση στα νησιά του Αιγαίου παραμένει δύσκολη, ενώ
η μία μετά την άλλη οι τοπικές κοινωνίες αντιδρούν στην προοπτική μετεγκατάστασης των
μεταναστών και των προσφύγων στην ενδοχώρα.

Και μέσα σε όλα αυτά, με αποσπασματικές κινήσεις, χωρίς οργανωμένο σχέδιο και με...
κωμικά μέτρα, σαν αυτά που προανήγγειλε χθες ο Στέλιος Πέτσας, η κυβέρνηση προσπαθεί
να δώσει λύση στο μείζον αυτό ζήτημα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προανήγγειλε ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει στη
μετεγκατάσταση 4.000 ακόμη προσφύγων μέχρι τις 20 Νοεμβρίου, διαβεβαιώνοντας ότι θα
λαμβάνεται υπόψη ποιες περιοχές έχουν ήδη επιβαρυνθεί και πως ο αριθμός των
προσφύγων δεν θα ξεπερνά το 1% του πληθυσμού της περιφέρειας, με μέριμνα για την
κατανομή ανά πόλη και νομό. Την ίδια ώρα βέβαια, οι μεταναστευτικές ροές συνεχίζονται
αμείωτες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, με το πρόβλημα επί της ουσίας να παραμένει
έντονο και οι προοπτικές δυσοίωνες.

Βούληση της κυβέρνησης είναι να ενισχύσει τις υποδομές και τις υπηρεσίες στις τοπικές
κοινωνίες, ώστε να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες της έκτακτης φιλοξενίας, ενώ προωθείται
επίσης η κατασκευή νέων κλειστών προαναχωρησιακών κέντρων για όσους παράνομα
εισήλθαν στη χώρα και δεν δικαιούνται άσυλο. «Να ξέρουν δηλαδή όσοι δεν δικαιούνται
άσυλο ότι δεν μπορούν να κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα στη χώρα και δεν έχουν άλλη επιλογή
παρά μόνο την επιστροφή τους» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Πέτσας.

Τις τελευταίες ημέρες μεταφέρθηκαν από τα νησιά στην ενδοχώρα 1.100 πρόσφυγες, ενώ
από τον Ιούλιο έως και τον Οκτώβριο έχουν μετεγκατασταθεί 6.500 πρόσφυγες. «Ξεκάθαρη
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εντολή του πρωθυπουργού είναι η δίκαιη κατανομή των ανθρώπων» σημείωσε ο κ. Πέτσας,
χαρακτηρίζοντας το θέμα «εθνικής σημασίας» και προσθέτοντας: «Με σχέδιο, σοβαρότητα
και αποφασιστικότητα δεν πρόκειται να αφήσουμε τα νησιά και τους ακρίτες μας να
σηκώσουν μόνοι τους όλο αυτό το βάρος. Οι Ελληνες, όλοι μαζί, θα αντιμετωπίσουμε το
πρόβλημα. Με αλληλεγγύη στο εσωτερικό της χώρας και αποφασιστικότητα στη φύλαξη
των συνόρων μας».

Από την άλλη, χαρακτήρισε «δικαιολογημένες» τις αντιδράσεις, ζήτησε όμως την
κατανόηση των κατοίκων και εκτίμησε ότι οι αντιδράσεις θα μειωθούν. Τις απέδωσε,
εξάλλου, είτε σε παρανόηση είτε σε άγνοια του προσφυγικού προφίλ των ανθρώπων που θα
μετεγκατασταθούν. «Όλοι οι Ελληνες γνωρίζουν τι θα πει προσφυγιά και ξεριζωμός,
επομένως αγκαλιάζουν ανθρώπους με προσφυγικό προφίλ» δήλωσε, στοχεύοντας στο
συναίσθημα των πολιτών.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος σημείωνε: «Το θέμα
δεν είναι ούτε ευρωπαϊκό ούτε τίποτα. Είναι καθαρά φύλαξης συνόρων. Αν ένα κράτος
κυρίαρχο αμφισβητεί τη δυνατότητα από μόνο του να φυλάει τα σύνορά του, τότε,
συγγνώμη, δεν είναι κράτος».
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