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Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ της χώρας, με το που ανέλα-
βε τα καθήκοντά του, έδειξε άμεσα ότι είχε έτοιμο το 
«αρχείο» δράσεων για την υλοποίηση των υποσχεθέ-
ντων προεκλογικά. Ο πυρήνας των υποσχέσεών του 
είχε ως επίκεντρο την «ισχυρή ανάπτυξη». Δευτερο-
γενής -αλλά όχι λιγότερο σημαντικός- πυλώνας του 
σχεδίου του ήταν η διάσταση «νόμος και τάξη». Ολο 
αυτό συνιστούσε την «ορθή επανεκκίνηση» της λει-
τουργίας του κράτους. Ωστόσο, το πλάνο αυτό έστρε-
φε τα «κατοπτρικά κοίλα» του σχεδίου προς το εσω-
τερικό της χώρας. Ξαφνικά, όμως, υπήρξε επιδείνω-
ση ενός καυτού θέματος (μεταναστευτικό/προσφυγι-
κό) το οποίο αποτελείται από πάρα πολλές συνιστώ-
σες και στρέφει τα «κατοπτρικά κοίλα» της προσο-
χής της κυβέρνησης/χώρας προς το εξωτερικό. Το 

συγκεκριμένο θέμα είναι η διασταύρωση α) Υφέρ-
πουσας νοσηρής κατάστασης των προηγούμενων 
ετών, β) Μεγάλων γεωπολιτικών εξελίξεων, στις οποί-
ες εμπλέκεται η Τουρκία, γ) Κάπου ανάμεσα είναι 
κρυμμένα ακόμα και ενεργειακά θέματα στην περιο-
χή, δ) Δυναμικών μπρα ντε φερ μεταξύ Ε.Ε. και ΗΠΑ, 
ε) Στάσης της Ε.Ε. προς την Ελλάδα, στ) Αντιστάσε-
ων της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανά-
στες/πρόσφυγες και ζ) Πολύπλοκων αρμοδιοτήτων 
μεταξύ εμπλεκόμενων υπουργών. Ολο αυτό συνιστά 
έναν παράγοντα που ξεφεύγει από τα χέρια της Ελλά-
δας αλλά και από τον αρχικό σχεδιασμό της κυβέρ-
νησης. Η υπόθεση των μεταναστών/προσφύγων απο-
τελεί σοβαρή εν δυνάμει αχίλλειο πτέρνα για την κυ-
βέρνηση της Ν.Δ.
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Του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΚΟΝΤΗ

∆
ιορία µέχρι τα µέσα Φεβρουαρίου, ώστε 
να καταστεί διαχειρίσιµη η προσφυγική 
κρίση, έχει δώσει το Μέγαρο Μαξίµου 

στα αρµόδια υπουργεία. Σύµφωνα µε πληρο-
φορίες, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσο-
τάκης έχει διαµηνύσει σε όλα τα εµπλεκόµε-
να κυβερνητικά στελέχη ότι έχουν στη διάθε-
σή τους 90 ηµέρες για να επέλθει σταθεροποί-
ηση στον τοµέα διαχείρισης του προσφυγικού 
πληθυσµού, τόσο στη νησιωτική όσο και στην 
ηπειρωτική χώρα. Μέσα σε αυτό το χρονικό δι-
άστηµα που µεσολαβεί µέχρι και τον Φεβρου-
άριο, η κυβέρνηση στοχεύει να παγιώσει τους 
χώρους στέγασης των προσφύγων στην ενδο-
χώρα, να περιορίσει σηµαντικά τον πληθυσµό 
τους στα νησιά του Αιγαίου και να έχει δηµιουρ-
γήσει ένα πλαίσιο που θα λειτουργεί αποτρε-
πτικά για τον µαζικό ερχοµό νέων προσφύγων. 

Αρωγός στην κυβερνητική προσπάθεια εκτι-
µάται ότι θα σταθεί η προβλεπόµενη µείωση 
των προσφυγικών ροών. Κατά τους χειµερι-
νούς µήνες και λόγω των καιρικών συνθηκών, 
οι αφίξεις στα νησιά είθισται να µειώνονται αι-
σθητά, γεγονός που επιθυµεί να εκµεταλλευτεί 
η κυβέρνηση. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ήδη πα-
ρατηρείται µια σχετική αποκλιµάκωση στις αφί-
ξεις στα νησιά, καθώς µέσα στο πρώτο επτα-
ήµερο του Νοεµβρίου καταγράφηκαν τρεις 
ηµέρες µε µόλις διψήφιο αριθµό νεοαφιχθέ-
ντων προσφύγων (84 στις 3/11, 46 στις 5/11 
και 50 στις 6/11). 

Το κυβερνητικό σχέδιο των 90 ηµερών για 
να ξεπεραστεί η προσφυγική κρίση εδράζεται 
σε πέντε πυλώνες:
f ∆ηµιουργία νέων κέντρων στέγασης προ-
σφύγων στην ηπειρωτική χώρα. Αξιοποιώντας 
τις κενές θέσεις που υπάρχουν σε ήδη λειτουρ-
γούντα κέντρα, αλλά και µε τη δηµιουργία του-
λάχιστον τριών νέων µεγάλων χώρων, η κυβέρ-
νηση θα επιχειρήσει να παγιώσει τον «χάρτη» 
των κέντρων φιλοξενίας, ώστε να µην αναζη-
τούνται χώροι διαµονής για τους πρόσφυγες 
κάθε φορά που αυξάνονται οι αφίξεις τους. Οι 
νέες µεγάλες δοµές σχεδιάζεται να δηµιουρ-
γηθούν σε ανενεργές βιοµηχανικές περιοχές, 
όπως αυτές της Καλαµάτας, της Φλώρινας και 
της Αµφισσας. 
f Επέκταση του προγράµµατος φιλοξενίας 
στα ξενοδοχεία. Το τρέχον πρόγραµµα φιλο-
ξενίας ολοκληρώνεται µέσα σε έξι µήνες, δη-
λαδή τον προσεχή Μάιο. Με την αύξηση των 
χρηµατοδοτήσεων, η κυβέρνηση επιθυµεί να 

δηµιουργήσει µια µόνιµη «δεξαµενή» άνω των 6.000 θέσεων 
σε ξενοδοχεία, όπου θα φιλοξενούνται οι πιο ευάλωτες κατη-
γορίες προσφύγων. 
f ∆ηµιουργία προαναχωρησιακών κέντρων µεταναστών, επί-
σης στην ηπειρωτική χώρα. Για τους µετανάστες οι οποίοι πρό-
κειται να απελαθούν ή και να επιστρέψουν στις πατρίδες τους µε 
εθελοντικά προγράµµατα εκτιµάται ότι πρέπει να δηµιουργη-
θούν τουλάχιστον 5.000 θέσεις. Τα προαναχωρησιακά κέντρα 
πρόκειται να είναι κλειστά και αυστηρά φυλασσόµενα. Μέχρι 
στιγµής, συζητείται η δηµιουργία αυτών των κέντρων σε παλαι-
ές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Ναύπλιο, Καλαµάτα, Τρίπολη, 
Σπάρτη, Θήβα, Λαµία, Μεσολόγγι, Αρτα, Γρεβενά και Ρέθυµνο. 
f Ενίσχυση της Υπηρεσίας Ασύλου. Μέχρι το τέλος του έτους 
αναµένεται να προκηρυχθούν 270 νέες θέσεις εργασίας στα 
γραφεία της Υπηρεσίας Ασύλου σε ολόκληρη τη χώρα. Το αυ-
ξηµένο προσωπικό θα παίξει κοµβικό ρόλο στην ταχύτερη εξέ-
ταση των αιτηµάτων ασύλου, κάτι που αποτελεί έναν από τους 
σηµαντικότερους στόχους της κυβέρνησης στην αντιµετώπιση 
του προσφυγικού ζητήµατος. 
f Ενίσχυση Στρατού και Λιµενικού µε την αγορά και την εγκα-
τάσταση νέου υλικοτεχνικού εξοπλισµού. Πρόκειται για εξοπλι-

σµό που θα συµβάλει στην καλύτερη επιτήρη-
ση των συνόρων, όπως θερµικές κάµερες πα-
ρακολούθησης, αλλά και για τα υλικά και τις δο-
µές που απαιτούνται για την καλύτερη φύλαξη 
των προαναχωρησιακών κέντρων. 

Αξίζει να σηµειωθεί πως οι σχετικές ανακοι-
νώσεις για την εκπόνηση του εν λόγω σχεδίου 
αναµένεται να γίνουν από τον ίδιο τον πρωθυ-
πουργό τις επόµενες ηµέρες και σε χρόνο που 
θα κριθεί επικοινωνιακά κατάλληλος. 

Το κόστος
Σύµφωνα µε τις πρώτες εκτιµήσεις που έχουν 
γίνει, ο προϋπολογισµός αυτού του νέου σχεδί-
ου δεν θα είναι µικρός. Η εκπόνηση και των πέ-
ντε δράσεων απαιτεί ένα ποσό που µέχρι στιγ-
µής αποτιµάται στα 180 εκατοµµύρια ευρώ. Η 
κυβέρνηση έχει αποφασίσει να καλύψει ένα µε-
γάλο ποσοστό από αυτό το ποσό από τον κρα-
τικό Προϋπολογισµό. Με αυτόν τον τρόπο, το 
Μέγαρο Μαξίµου θέλει να περάσει ένα σηµα-
ντικό µήνυµα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
αλλά και προς συγκεκριµένες χώρες-µέλη που 
δεν έχουν επιδείξει αλληλεγγύη στο προσφυγι-
κό ζήτηµα, ότι η Ελλάδα µπορεί και µόνη της να 
διαχειριστεί κρίσεις, χωρίς να στηρίζεται απο-
κλειστικά σε παχυλές ευρωπαϊκές χρηµατοδο-
τήσεις. Ωστόσο, θεωρείται δεδοµένο πως από 
την Κοµισιόν θα προέλθει ένα ποσό για την κά-
λυψη των αναγκών που έχουν προκύψει από 
την προσφυγική κρίση. Το ποσό αυτό αναµέ-
νεται να αντιµετωπιστεί θεσµικά από τις Βρυ-
ξέλλες ως «έκτακτη βοήθεια» και να προέλθει 
από τη Γενική ∆ιεύθυνση Πολιτικής Προστασί-
ας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας 
(DG ECHO). Οι ενέργειες που έχουν γίνει από 
την ελληνική πλευρά αποσκοπούν στην κάλυ-
ψη µε ευρωπαϊκά κονδύλια του προγράµµα-
τος φιλοξενίας σε ξενοδοχεία. Παράλληλα, χρη-
µατική βοήθεια πρόκειται να δοθεί και για την 
κάλυψη πάγιων αναγκών για τη φιλοξενία προ-
σφύγων στα νέα κέντρα. 
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Προτεραιότητα 
σε άσυλο και
κλειστά κέντ ρα
Οι κυβερνητικοί χειρισµοί µετά τις αντιδράσεις στις 
τοπικές κοινωνίες για τη µετεγκατάσταση προσφύγων 
και µεταναστών από τα νησιά στην ηπειρωτική Ελλάδα

politiki@realnews.gr

Των Π. ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ & Γ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ

Σ
τα κλειστά κέντρα φιλοξενίας προσφύγων 
και στον νέο αυστηρότερο νόµο για το 
άσυλο ποντάρει τώρα η κυβέρνηση για 

να περιορίσει και να ελέγξει τις προσφυγικές ρο-
ές προς τη χώρα µας. Αν και την τελευταία εβδο-
µάδα τα συναρµόδια υπουργεία κατέγραψαν 
µείωση των αφίξεων, επειδή ο καιρός στο Αι-
γαίο έχει επιδεινωθεί, στην κυβέρνηση γνωρί-
ζουν ότι η ανάπαυλα που θα τους δώσει ο χειµώ-
νας είναι µόνο προσωρινή και ότι από την άνοι-
ξη το προσφυγικό κύµα θα αρχίσει πάλι να διο-
γκώνεται. Ο σχεδιασµός της κυβέρνησης είναι, 
λοιπόν, έως τότε να έχουν ετοιµαστεί κλειστά κέ-
ντρα κράτησης και φιλοξενίας προσφύγων και 
µεταναστών, ώστε να σταλεί το µήνυµα -κυρίως 
προς τους οικονοµικούς µετανάστες που ετοιµά-
ζονται να έρθουν στη χώρα µας- πως τα χρήµα-
τα που θα πληρώσουν στους διακινητές δεν θα 
αξίζουν τον κόπο αφού ούτε άσυλο θα είναι εύ-
κολο να πάρουν, αλλά ούτε ελεύθεροι στη χώρα 
θα µπορούν να κυκλοφορούν.

Στην κυβέρνηση ελπίζουν ότι ο συνδυασµός 
των κλειστών κέντρων και της αυστηροποίησης 
της νοµοθεσίας για το άσυλο θα λειτουργήσει 
αποτρεπτικά, ενώ παράλληλα θα ενισχύσει και 
το αίσθηµα ασφάλειας στις τοπικές κοινωνίες. 
Ωστόσο -και επειδή γνωρίζουν πλέον πως ακό-
µα και τα κλειστά κέντρα κράτησης προκαλούν 

σχεδόν από το σύνολο του πολιτικού φάσµατος. 
Είναι χαρακτηριστική η δήλωση του δηµάρχου 
Λάρισας, Αποστόλη Καλογιάννη, ο οποίος εκλέ-
χθηκε µε την υποστήριξη του ΣΥΡΙΖΑ και του Κι-
νήµατος Αλλαγής, ότι δεν πρέπει να υπάρξουν 
πρόσφυγες στο κέντρο της πόλης σε ξενοδοχεία 
που µπορούν να γίνουν γκέτο. ∆εν είναι καθό-
λου τυχαίο, άλλωστε, πως, πριν από έναν µήνα, ο 
δήµαρχος της Λάρισας, συνοδευόµενος από τον 
βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλη Κόκκαλη, επισκέ-
φθηκε τον γενικό γραµµατέα Μεταναστευτικής 
Πολιτικής Πάτροκλο Γεωργιάδη και του είπε ότι 
ο νοµός δεν µπορεί να δεχτεί άλλους πρόσφυγες.

H πλειοψηφία
Ακόµα πιο έντονες, πάντως, είναι οι «φωνές» των 
βουλευτών της πλειοψηφίας, οι οποίες προκα-
λούν πονοκέφαλο σε Ν.∆. και κυβέρνηση. Οι 
αντιδράσεις τοπικών κοινωνιών για τη µεταφο-
ρά προσφύγων και µεταναστών στις περιοχές 
τους έχουν ήδη βρει αντανάκλαση και στη Βου-
λή και, µάλιστα, από κυβερνητικούς βουλευτές. 
Η πρώτη σχετική ερώτηση προς το υπουργείο 
Προστασίας του Πολίτη και, µάλιστα, σε αυ-
στηρό τόνο κατατέθηκε από τον βουλευτή Λά-
ρισας της Ν.∆. και πρόεδρο της Επιτροπής ∆η-
µόσιας ∆ιοίκησης της Βουλής Μάξιµο Χαρα-
κόπουλο στις 7 Σεπτεµβρίου. Στο κείµενο της 
ερώτησής του, ο Μ. Χαρακόπουλος, απευθυ-
νόµενος στον αρµόδιο για τη Μεταναστευτική 
Πολιτική αναπληρωτή υπουργό, Γιώργο Κου-
µουτσάκο, τον κάλεσε να απαντήσει αν ίσχυ-
αν δηµοσιεύµατα περί δηµιουργίας δεύτερης 
δοµής στην περιοχή του Κουτσόχερου στη 
Λάρισα. ∆ύο ηµέρες µετά, σε ακόµα υψηλότε-
ρους τόνους, ο βουλευτής Γρεβενών της Ν.∆., 
Ανδρέας Πάτσης, ζήτησε αποµάκρυνση περί-
που 800 µεταναστών, οι οποίοι φιλοξενούνται 
σε ξενοδοχεία της εκλογικής του περιφέρειας, 
λέγοντας ότι η παραµονή τους εκεί οδηγεί τα 
Γρεβενά σε οικονοµικό µαρασµό. 

Στο ίδιο µήκος κύµατος, την 1η Οκτωβρίου, 
ο βουλευτής Ευρυτανίας της Ν.∆., Κώστας Κο-
ντογεώργος, επεσήµανε ότι δεν νοείται να µην 
υπάρχει σύµφωνη γνώµη των κατοίκων της 
περιοχής σε ενδεχόµενο µεταφοράς προσφύ-
γων. «Είναι άδικη και απορριπτέα κάθε από-
φαση του υπουργείου σας να σχεδιάζεται µε-
ταφορά µεταναστών χωρίς τη σύµφωνη γνώ-
µη φορέων και επαγγελµατικών οργανώσεων 
της περιοχής», ανέφερε στο κείµενο της ερώ-
τησής του ο Κ. Κοντογεώργος.

Στις 14 Οκτωβρίου, ο βουλευτής Αρτας και 
πρόεδρος της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσε-
ων Γιώργος Στύλιος κατέθεσε αναφορά στη Βου-
λή, επισυνάπτοντας αίτηµα συµπολιτών του να 
µη συµπεριληφθεί το στρατόπεδο ΚΕΝ της Αρ-
τας στα σχέδια του υπουργείου για µετεγκατά-
σταση προσφύγων. «Κύριοι υπουργοί, σας ζητώ 
να σεβαστείτε το δίκαιο αίτηµα όχι µόνο των συ-
µπολιτών µου, αλλά και όλων των Ηπειρωτών και 
να µη συµπεριλάβετε το ΚΕΝ Αρτας στον σχεδια-
σµό σας. Σας ζητώ, τέλος, να µε κρατάτε ενήµε-
ρο», καταλήγει ο βουλευτής. Τέλος, στις 24 Οκτω-
βρίου, ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας 
και βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας Μάριος Σαλ-
µάς ζήτησε µέσω κοινοβουλευτικού ελέγχου από 
το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να ξεκα-
θαρίσει αν πρόκειται να µεταφερθούν πρόσφυ-
γες ή µετανάστες στην περιοχή του, λέγοντας ότι 
οι πολίτες πρέπει να έχουν γνώση και να εκφρά-
σουν την άποψή τους. Πέραν όλων των παραπά-
νω, τα οποία έφτασαν στη Βουλή µέσω της επί-
σηµης διαδικασίας του κοινοβουλευτικού ελέγ-
χου, αξίζει να σηµειωθεί ότι υπάρχουν και αρ-
κετοί ακόµα βουλευτές οι οποίοι αποφάσισαν 
να µη φτάσουν στα άκρα. Σε αρκετές, ωστόσο, 
περιπτώσεις, η κατάσταση στις τοπικές κοινωνί-
ες διαµηνύθηκε στον γραµµατέα της Κοινοβου-
λευτικής Οµάδας της Ν.∆. Σταύρο Καλαφάτη µε 
χαρακτηριστικότερο παράδειγµα την υπόθεση 
στον Καραβόµυλο. 

Τι να κάνουµε
Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ έχει μετατραπεί σε ένα δεσμωτήριο. 
Σε μια φυλακή που επιφέρει ένα διπλό εγκλωβισμό. Τον 
εγκλωβισμό των προσφύγων και των μεταναστών από τη 
μια μεριά, τον εγκλωβισμό των Ελλήνων στις τοπικές κοι-
νωνίες, πρώτα και κύρια στα νησιά, από την άλλη. Η κατά-
σταση αυτή είναι το αποτέλεσμα της συμμόρφωσης της 
Ελλάδας με την πολιτική της Ε.Ε. και της συμφωνίας της 
με την Τουρκία. Μιας συμφωνίας την οποία εκθείασε ο 
ΣΥΡΙΖΑ και πλέον την εφαρμόζει η Ν.Δ., που έχει ως απο-
τέλεσμα τη λειτουργία της Ελλάδας σαν αποθήκη ανθρώ-
πων. Πάνω σε αυτό το έδαφος παρέχεται η δυνατότητα 
στην ξενοφοβία, τον ρατσισμό, τον εθνικισμό, τον φασι-
σμό να εκδηλώνονται με τη μάσκα του «αγανακτισμένου» 
πολίτη και του δήθεν πατριωτικού λόγου που βρίσκουν πο-
λιτική ομπρέλα και μιντιακή αρωγή. Η ακολουθούμενη πο-
λιτική έχει δείξει και τα όρια και τα «αποτελέσματά» της. 
Απαιτούνται άρνηση συμμόρφωσης της χώρας με τις ευ-
ρωενωσιακές επιταγές και πλήρης αλλαγή κατεύθυνσης, 

που σημαίνει: Να κλείσουν όλα τα απαράδεκτα hotspots 
στα νησιά και στον Εβρο. Να μεταφερθούν πρόσφυγες και 
μετανάστες στην ηπειρωτική Ελλάδα σε αξιοπρεπή κέντρα 
φιλοξενίας που θα λειτουργούν με κρατική ευθύνη. Να λη-
φθούν μέτρα για γρήγορη και δίκαιη εξέταση των αιτημά-
των των προσφύγων με απόλυτο σεβασμό των δικαιωμά-
των τους στο άσυλο, έτσι όπως απορρέουν από τη Συν-
θήκη της Γενεύης, με την απόδοση των ταξιδιωτικών εγ-
γράφων που δικαιούνται και τη μετάβασή τους στις χώρες 
πραγματικού προορισμού τους. Να προχωρήσουν άμεσα 
οι οικογενειακές επανενώσεις. Να μπει τέλος στο αίσχος 
των ασυνόδευτων ανήλικων. Να κατευθυνθούν τα ευρω-
ενωσιακά κονδύλια μέσω του κράτους και όχι των ΜΚΟ 
στη στήριξη των προσφύγων και στην 100% αποζημίωση 
όσων κατοίκων νησιών έχουν υποστεί ζημιές από τον δι-
πλό εγκλωβισμό που επέβαλαν η Ε.Ε. και οι κυβερνήσεις 
ΣΥΡΙΖΑ και Ν.Δ. Οτιδήποτε άλλο -η εμπειρία βοά- εγκυμο-
νεί κατάσταση ανεξέλεγκτη.

 

του ΝΙΚΟY 
ΜΠΟΓΙΟΠΟΥΛΟY

mpog@realnews.gr

η άποψη

αντιδράσεις στις τοπικές κοινωνίες- δεν ανοίγουν τα χαρτιά τους ούτε ως προς το πού θα 
δηµιουργηθούν τα κέντρα αυτά ούτε ως προς το πότε θα λειτουργήσουν. Γενικότερα, από 
την κυβερνητική πλευρά καταγράφηκε την τελευταία εβδοµάδα µια προσπάθεια να «πέ-
σει» το θέµα, αφού είναι σαφές ότι προκαλεί ζηµιά στην κυβέρνηση και αναστατώνει τους 
ψηφοφόρους της. Κυβερνητικά στελέχη λένε, άλλωστε, πως, σε ό,τι αφορά το προσφυγι-
κό, η κυβέρνηση θα περιµένει ένα διάστηµα για να δει πώς έχουν λειτουργήσει όλα όσα 
έχει ανακοινώσει έως τώρα. Εκείνο, πάντως, που δεν φαίνεται να λειτουργεί -και προκα-
λεί µεγαλύτερες αντιδράσεις απ’ ό,τι αρχικά περίµενε το Μαξίµου- είναι η πρόθεσή της να 
µετεγκαταστήσει τους πρόσφυγες και τους µετανάστες από τα στρατόπεδα στα νησιά σε 
ξενοδοχεία στην ηπειρωτική χώρα. Σιωπηρά, αυτό το σχέδιο εγκαταλείπεται, καθώς η κυ-
βέρνηση διαπίστωσε ότι οι αντιδράσεις δεν προέρχονταν µόνο από την ακροδεξιά, αλλά 
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Στον ΓΙΩΡΓΟ ΣΙΑΔΗΜΑ

Ο 
ΣΥΡΙΖΑ θέλει να τινάξει στον αέρα τη δι-
αδικασία γιατί φοβάται να έρθει αντι-
μέτωπος με το «τέρας της σκευωρίας» 

που ο ίδιος δημιούργησε και έστησε σε βάρος 
των πολιτικών του αντιπάλων, υποστηρίζει στη 
Realnews ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης για την 
προκαταρκτική επιτροπή της Novartis.

Οσον αφορά το μεταναστευτικό και τις αντι-
δράσεις που υπάρχουν, ο αναπληρωτής υπουρ-
γός Εξωτερικών υποστηρίζει ότι «στην πολιτική 
μας προέχουν η ασφάλεια της χώρας και των 
συνόρων και η αποτελεσματικότητα στη δια-
χείριση του φαινομένου, χωρίς εκπτώσεις στα 
δικαιώματα. Βασική προϋπόθεση, όμως, απο-

τελεί και οι μετανάστες να σέβονται τα ήθη, τις 
συνήθειες και βεβαίως τους νόμους της χώρας 
μας που τους φιλοξενεί».

 Στις τοπικές κοινωνίες εκδηλώνονται μεγά-
λες αντιδράσεις για τη μεταφορά των προσφύ-
γων στην ενδοχώρα από τα νησιά. Πώς θα αντι-
μετωπίσετε αυτή την κατάσταση;

Στην πολιτική μας προέχουν η ασφάλεια της 
χώρας και των συνόρων και η αποτελεσματι-
κότητα στη διαχείριση του φαινομένου, χωρίς 
εκπτώσεις στα δικαιώματα. Βασική προϋπόθε-
ση, όμως, αποτελεί και οι μετανάστες να σέ-
βονται τα ήθη, τις συνήθειες και βεβαίως τους 
νόμους της χώρας μας που τους φιλοξενεί. 
Η κυβέρνηση έχει αφήσει πίσω της το δόγμα 
«ανοιχτά σύνορα» της κυβέρνησης του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, που τόσο πλήγωσε τη χώρα. Δεν μπορού-
με, όμως, να αφήσουμε το φορτίο των μετα-
ναστευτικών ροών να το σηκώνουν μόνο τα 
νησιά μας. Αυτό επιτάσσουν εθνικοί λόγοι που 
όλοι νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε. Γι’ αυτό, ό-
πως ζητάμε απ’ όλες τις ευρωπαϊκές χώρες να 
υπάρχει μια δίκαιη κατανομή στους πρόσφυ-
γες που θα δεχτούν, το ίδιο ζητάμε από όλες τις 
περιφέρειες, χωρίς αιφνιδιασμούς, σε συνεν-
νόηση και συμφωνία με τις τοπικές κοινωνίες.

 Τι πιθανότητες δίνετε σε ένα Brexit χωρίς συμ-
φωνία την 1η Φεβρουαρίου; Είμαστε προετοι-
μασμένοι για το ενδεχόμενο αυτό; 

Η Ευρώπη χάνει από την αποχώρηση της Με-
γάλης Βρετανίας και αυτό είναι κάτι που πρέ-
πει να μας προβληματίσει. Χάνει την παλαιό-
τερη κοινοβουλευτική δημοκρατία, χάνει ένα 
μεγάλο διεθνές οικονομικό κέντρο, χάνει μια 
χώρα με ισχυρό γεωπολιτικό βάρος. Η ελληνι-
κή κυβέρνηση, πάντως, είναι προετοιμασμένη 
εδώ και καιρό για κάθε ενδεχόμενο. Είμαστε έ-
τοιμοι νομοθετικά ακόμα και στην περίπτωση 
ενός Brexit χωρίς συμφωνία. Ηδη έχουμε κα-
ταθέσει σχετικό νομοσχέδιο-ομπρέλα με 128 
δράσεις για όλη τη δημόσια διοίκηση, με τίτ-
λο «Επείγουσες ρυθμίσεις για την αποχώρηση 
του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊ-
κή Ενωση» , για το οποίο πριν από λίγες ημέ-

ρες ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση. 
Σε κάθε περίπτωση, έχω ταχθεί υπέρ της άπο-
ψης ότι πρέπει να δοθεί χρόνος για να αποφα-
σίσει η Μεγάλη Βρετανία την αποχώρησή της. 
 Στη Σύνοδο Κορυφής του Δεκεμβρίου θα 

ληφθούν οι αποφάσεις για τον κοινοτικό προ-
ϋπολογισμό. Τι διεκδικεί η χώρα μας; Θα μπο-
ρέσουμε να εξασφαλίσουμε τα ίδια κοινοτι-
κά κονδύλια που πήραμε πριν από 4 χρόνια;

 Οι πολίτες στις πρόσφατες ευρωεκλογές ζήτη-
σαν περισσότερη Ευρώπη. Περισσότερη Ευ-
ρώπη με μικρότερο προϋπολογισμό, όμως, 
δεν μπορεί να υπάρξει. Η χώρα μας, δε, έχο-
ντας απολέσει κατά 25% το ΑΕΠ της, χρειάζε-
ται ένα αναπτυξιακό και επενδυτικό σοκ τα ε-
πόμενα χρόνια, που μπορεί να προέλθει μέσα 
από τα δύο βασικά εργαλεία της πολιτικής της 
Συνοχής και της ΚΑΠ. Διεκδικούμε περισσότε-
ρους πόρους και ειδικές ρήτρες για τα κράτη-
μέλη, όπως το δικό μας, που αντιμετώπισαν οι-
κονομικά προβλήματα. Παράλληλα, ζητάμε η 
Ε.Ε να μη μειώσει τα χρήματα που ξοδεύει για 
τη Συνοχή και τους αγρότες. Σε αυτή τη δια-
πραγμάτευση δεν είμαστε μόνοι. Αυτή την ε-
βδομάδα στην Πράγα, 17 χώρες της Ε.Ε. συμ-
φωνήσαμε σε μια Κοινή Διακήρυξη, θέτοντας 
τον πήχυ των προσδοκιών μας.

  Ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, Χορστ Ζεεχόφερ, προ-
βλέπει ότι μελλοντικά στις χώρες εισδοχής θα γίνεται μόνο η προ-
καταρκτική εξέταση του δικαιώματος παροχής ασύλου και ότι οι 
αιτήσεις ασύλου θα μπορούν να εκδικάζονται σε άλλες χώρες της 
Ε.Ε., κάτι που σημαίνει μείωση των βαρών για χώρες όπως η Ελλά-
δα και η Ιταλία. Θεωρείτε ότι μπορεί αυτό να περάσει στην Ε.Ε. και 
να αλλάξει η Συνθήκη του Δουβλίνου; Και, αν ναι, πότε το βλέπετε;

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε αναλάβει πρωτοβουλίες για την τα-
χεία ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης του κοινού ευρωπαϊκού ασύ-
λου στη βάση της αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής των ευθυ-
νών. Θεωρούμε ότι η υποχρεωτική ανακατανομή προσώπων (αι-
τούντων ασύλου, δικαιούχων διεθνούς προστασίας, ατόμων προς 
επιστροφή) και ο δικαιότερος καταμερισμός στα κράτη-μέλη είναι 
ο μοναδικός τρόπος για την ελάφρυνση του βάρους των κρατών-
μελών πρώτης εισόδου. Αυτό αποτελεί επιβεβαίωση της δικής μας 
πρότασης για τον διαχωρισμό του προφίλ πρόσφυγα-μετανάστη. 
Σε κάθε περίπτωση βλέπουμε θετικά κάθε πολιτική πρωτοβουλία 
μείωσης των βαρών για τις χώρες, όπως η δική μας.

  Παρά την απομόνωσή της η Τουρκία συνεχίζει να προκαλεί τό-
σο στην κυπριακή ΑΟΖ όσο και στο Αιγαίο. Θα υλοποιήσει η Ε.Ε. τις 
κυρώσεις που αποφασίστηκαν στην τελευταία Σύνοδο Κορυφής;

Πάγια επισημαίνουμε την παραβατική συμπεριφορά της Τουρκί-
ας και στηρίζοντας το κυπριακό αίτημα διασφαλίσαμε την καταδί-
κη αυτών των ενεργειών στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής. Πιέ-
ζουμε για την εφαρμογή των αποφάσεων, ώστε να γίνει σαφές ό-
τι οι εκβιασμοί της Τουρκίας απέναντι στην Κύπρο -και παράλληλα 
απέναντι στην Ευρώπη- πρέπει να σταματήσουν. Δεν μπορεί να υ-
πάρξει καμία ανοχή σε μια χώρα που παραβιάζει συστηματικά το 
διεθνές δίκαιο και εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό όχι για να εκβι-
άσει την Ελλάδα, αλλά ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ενωση. Σε αυτές 
τις πρακτικές, η Ευρώπη πρέπει να δείξει την αποφασιστικότητά της 
με τον πλέον σαφή τρόπο.

  Η προκαταρτική επιτροπή θα συνεχίσει χωρίς Τζανακόπουλο 
και Πολάκη; Θεωρείτε ότι ήταν σωστή η εξαίρεσή τους;

Εχετε δει εσείς ποτέ εισαγγελέα να είναι παράλληλα και μάρτυρας; 
Ας απαντήσει ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή την απλή ερώτηση. Αν δεν ξέρει 
την απάντηση, ας ανοίξει τον Κανονισμό της Βουλής, που λέει σα-
φέστατα ότι η προκαταρκτική επιτροπή της Βουλής έχει όλες τις αρ-
μοδιότητες του εισαγγελέα Πρωτοδικών. Και, άρα, ένα μέλος της ε-
πιτροπής δεν μπορεί να έχει διπλή ιδιότητα. Το δίπορτο του ΣΥΡΙ-
ΖΑ στην προανακριτική δεν μπορεί να γίνει πολιτικά και θεσμικά α-
ποδεκτό. Ολα τα υπόλοιπα γίνονται για αντιπολιτευτική κατανάλω-
ση. Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να τινάξει στον αέρα τη διαδικασία, γιατί φοβά-
ται να έρθει αντιμέτωπος με το «τέρας της σκευωρίας» που ο ίδιος 
δημιούργησε και έστησε σε βάρος των πολιτικών του αντιπάλων.

«Αφήνουμε 
πίσω το δόγμα 

“ανοιχτά σύνορα” 
του ΣΥΡΙΖΑ»

«Δεν μπορούμε να αφήσουμε το φορτίο 
των μεταναστευτικών ροών να το σηκώνουν 
μόνο τα νησιά μας. Αυτό επιτάσσουν εθνικοί 

λόγοι που όλοι νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε»

Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης 
Αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών


