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Τρίτη, 21/07/2015 | Πολιτική

Μέτα το "οι μετάναστες λιάζονται στις πλατείες" νέο χτύπημα από την κυριά Τασία... οι μετανάστες είναι ατραξιόν για τους τουρίστες....

«Ο τουρίστας γνωρίζει πού έρχεται. Εξάλλου οι τουρίστες πάνε όπου υπάρχουν παραξενιές. Πάνε στην Ινδία όπου πεθαίνουν τα παιδιά στον δρόμο,
δεν έχω δει να έχει ανακοπεί το τουριστικό ρεύμα. Πάνε στην Αίγυπτο όπου κοιμούνται οι άνθρωποι στα νεκροταφεία. Γιατί δηλαδή, τι θα κάνει ο Σύριος
σε αυτόν που πάει για μπάνιο;».

Αποσπάσματα από τη συνέντευξη από την υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής Τασία Χριστοδουλοπούλου, στο Πρώτο Θέμα:

- Είδαμε στη Λέσβο εικόνες με παιδάκια και εξαθλιωμένους μετανάστες να εκλιπαρούν για φαγητό. Αυτό ήταν το όραμά σας; Τι πήγε στραβά;

Είναι ο αριθμός. Ο μεγάλος αριθμός. Δεν ήταν πολιτικό όραμα να κάνουμε την Ελλάδα καταυλισμό. Γιατί προς τα κει πάμε. Διότι θα υποχρεωθούμε
τελικά λόγω του μεγάλου αριθμού και της αδυναμίας να φιλοξενηθεί να προχωρήσουμε και εμείς σε λύσεις καταυλισμού. Να βρούμε έναν μεγάλο χώρο
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στον οποίο να στεγάσουμε όλον αυτό τον κόσμο ο οποίος δεν χωράει σε καμία από τις δομές που
υπάρχουν στην Ελλάδα και είναι όλες γεμάτες, αλλά ούτε σε καμία από τις δομές που έχουμε εμείς
οι ίδιοι σχεδιάσει και έχουμε υποβάλει πρόταση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να
χρηματοδοτηθούν. Εμείς είχαμε στον νου μας δομές όταν αναλάβαμε, δομές μικρές, που να μη
θυμίζουν γκέτο. Θα μισθώναμε μικρά ξενοδοχεία εγκαταλελειμμένα, μικρές ιδιωτικές κλινικές και
είχαμε σχεδιάσει να νοικιάζαμε διαμερίσματα από τα άδεια που υπάρχουν στις μεγάλες πόλεις για
να ενισχύσουμε και τους κατοίκους, τα οποία θα χρηματοδοτούσαμε από τα ευρωπαϊκά κονδύλια για
να εγκατασταθούν μέσα οικογένειες προσφύγων. Τώρα αυτός ο σχεδιασμός αλλάζει άρδην λόγω
του μεγάλου αριθμού...

- Τι θα λέγατε σε έναν τουρίστα που έχει κλείσει τις διακοπές του στη Λέσβο;

Ο τουρίστας γνωρίζει πού έρχεται. Κατά συνέπεια δεν νομίζω ότι έρχεται κανείς και
αιφνιδιάζεται. Εξάλλου οι τουρίστες πάνε όπου υπάρχουν παραξενιές. Πάνε στην Ινδία όπου
πεθαίνουν τα παιδιά στον δρόμο - δεν έχω δει να έχει ανακοπεί το τουριστικό ρεύμα. Πάνε
στην Αίγυπτο όπου κοιμούνται οι άνθρωποι στα νεκροταφεία. Γιατί δηλαδή, τι θα κάνει ο

Σύριος σε αυτόν που πάει για μπάνιο; Δεν ξέρω εσείς τι διακοπές κάνετε... Υπάρχουν και πολυτελή ξενοδοχεία που είναι περιορισμένα και
δεν βλέπουν τίποτα. Και αυτό που λέω το επαναλαμβάνω: Δεν πάει κανείς πουθενά χωρίς να γνωρίζει. Στην Αθήνα δηλαδή την Ομόνοια
έρχεται να δει; Ούτε την πλατεία Βικτωρίας. Θα έχουμε το μεγαλύτερο τουριστικό ρεύμα φέτος. Ρωτήστε λοιπόν αυτούς και όχι εμένα.

- Ως υπουργός τι θα λέγατε σε αυτούς τους ανθρώπους που πλήττονται;

Ως υπουργός έχω τη νόμιμη μετανάστευση, που είναι 650.000 άνθρωποι και λόγω της συγκυρίας δεν ασχολούμαι με αυτούς και ασχολούμαι με όλους
τους άλλους, γιατί κανείς δεν ενδιαφέρεται να ρωτήσει γι’ αυτούς και πώς εγώ διεκπεραιώνω 650.000 νόμιμους μετανάστες... Αυτούς που ζουν στην
Ελλάδα με άδεια παραμονής και δικαίωμα εργασίας και πώς τα καταφέρνουν αυτοί οι άνθρωποι κάθε φορά να εξασφαλίζουν την ανανέωση της άδειάς
τους. Αυτή είναι η δική μου αρμοδιότητα και από τους άλλους τους εισερχόμενους έχω το άσυλο.

 

- Ωστόσο, με την αλλαγή της πολιτικής είναι σαν η κυβέρνηση να έκανε νεύμα και να κάλεσε τους μετανάστες στην Ελλάδα…

Αυτά τα λένε οι ακροδεξιοί... - Και στη Βουλή τα ακούμε όμως...Και εκεί είναι πολλοί...

- Με τα ευρωπαϊκά κονδύλια τι γίνεται;

Η προηγούμενη κυβέρνηση έπρεπε να είχε υποβάλει από τον Οκτώβριο την πρόταση για το 2015. Δεν το έκανε. Καταφέραμε εμείς όταν αναλάβαμε,
εγώ στην ουσία ορκίστηκα τον Μάρτιο, και από τον Μάρτιο καταθέσαμε το πρόγραμμα τον Μάιο, το οποίο περιμένουμε να εγκριθεί και να εκταμιευθεί.
Είναι 580 εκατομμύρια. Εκτός από αυτά, αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει στην Ιταλία και στην Ελλάδα και έκτακτη οικονομική βοήθεια για
να αντιμετωπίσουν τις αυξημένες προσφυγικές ροές. Επίσης, έχουμε υποβάλει αίτημα και γι’ αυτό. Ταυτόχρονα αποφάσισε ο Διεθνής Ερυθρός
Σταυρός να μας ενισχύσει με 300.000 ευρώ προκειμένου να αντιμετωπίσουμε άμεσες ανάγκες στα νησιά. Αυτά τα χρήματα ήρθαν κατά τη διάρκεια της
τραπεζικής αργίας και δεν μπορέσαμε να τα εκταμιεύσουμε.

- Αυτή τη στιγμή ποια είναι η κατάσταση;

Οσο βρίσκονται υπό την προστασία της Αστυνομίας, η Αστυνομία είναι υποχρεωμένη να τους σιτίζει. Επειδή έχουν λήξει οι συμβάσεις με τα κέτερινγκ,
τα οποία είναι απλήρωτα, και αυτοί με το δίκιο τους είτε δεν έχουν χρήματα να χρηματοδοτήσουν είτε να συνεχίσουν, γίνεται μια πίεση στην Αστυνομία
να συνεχίσει τις πληρωμές. Περιμένουμε αυτή την οικονομική βοήθεια που σας είπα και από στιγμή σε στιγμή θα εγκριθεί για να πληρωθούν
και τα κέτερινγκ. Προσώρας, στα νησιά όπου έχει σταματήσει το κέτερινγκ τους σιτίζει ο Στρατός. Μέχρι την 1η Αυγούστου που θα έρθουν
τα χρήματα.

- Οταν άλλαξε η κυβέρνηση και άλλαξε η μεταναστευτική πολιτική, υπήρξε πολλαπλασιασμός του ρεύματος.

Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό, γιατί αυτό σημειώθηκε και προς την Ιταλία που δεν είχε αλλαγή μεταναστευτικής πολιτικής. Νομίζω απλώς ότι ήταν μια
σύμπτωση ότι οι άνθρωποι που ζούσαν στους καταυλισμούς στην Τουρκία, στην Ιορδανία και στον Λίβανο έχασαν κάθε προσδοκία ότι θα τελειώσει ο
πόλεμος στη χώρα τους. Μην ξεχνάτε ότι αυτοί οι μήνες συμπίπτουν με την είσοδο του ISIS στη Συρία και πλέον με την εγκατάλειψη ακόμα και των
τελευταίων κατοίκων που ζούσαν σε προστατευμένες, υποτίθεται, ζώνες στη Συρία και αυτών στους καταυλισμούς, άρα χάθηκε συνολικά κάθε ελπίδα
ότι θα τελειώσει ο πόλεμος στη Συρία.

- Βρεθήκατε στο Λουξεμβούργο. Τι αποφάσεις ελήφθησαν;

Τη Δευτέρα παίρνονται οι αποφάσεις. Οι οριστικές λύσεις. Τη Δευτέρα θα είμαι πάλι στη σύνοδο υπουργών Εσωτερικών όπου θα παρθούν οι
οριστικές αποφάσεις για την ευρωπαϊκή ατζέντα για τη μετανάστευση. Εκεί λοιπόν θα λάβουμε απόφαση, πρώτον, για τη μετεγκατάσταση των
προσφύγων, οι 40.000 για Ιταλία και Ελλάδα, όπου θα γίνει οριστικό πόσοι θα φύγουν για κάθε χώρα της Ε.Ε., θα αποφασιστούν τα λεγόμενα hot
spots, δηλαδή διάφορα σημεία τα οποία θα ορίσει η κάθε χώρα υποδοχής όπως είμαστε εμείς στην οποία θα έρθουν Ευρωπαίοι από σειρά
οργανώσεων, ευρωπαϊκές υπηρεσίες, όπως η Υπηρεσία Ευρωπαϊκού Ασύλου, η Frontex κ.λπ
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17/07/17 - 19:11
Επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Στ. Τάσσου για τους σεισμόπληκτους της Λέσβου (/articles/news-

categories/politiki/epikairi-erotisi-toy-voyleyti-st-tassoy-gia-toys-seismopliktoys)

Ερώτηση προς τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών υπέβαλε ο βουλευτής Στ. Τάσσος.

Η Επίκαιρη Ερώτηση αναφέρει: «Οι μεγάλες υλικές ζημιές και ο θάνατος μιας 43χρονης γυναίκας που
προκάλεσε ο σεισμός στη Λέσβο, αναδεικνύουν τις...

(/articles/news-categories/politiki/laiki-enotita-lesvoy-

gia-nosokomeio-mytilinis-o-laos-tis-lesvoy)

17/07/17 - 19:05
Λαϊκή Ενότητα Λέσβου για το Νοσοκομείο Μυτιλήνης: Ο λαός της Λέσβου καθημερινά υποφέρει
(/articles/news-categories/politiki/laiki-enotita-lesvoy-gia-nosokomeio-mytilinis-o-laos-tis-lesvoy)

Ο χώρος της Υγείας δεν εξαιρείται από τη μνημονιακή επέλαση. Η υποβάθμιση του Δημόσιου συστήματος
υγείας συνεχίζεται. Η υποστελέχωση και η υποχρηματόδηση έχουν οδηγήσει πολλές δομές σε
συρρίκνωση.  Ταυτόχρονα η κυβέρνηση με την πρόταση για τους νέους Οργανισμούς...

(/articles/news-categories/politiki/i-dimotiki-arhi-kai-

diazygio-me-ti-dimokratiki-eyaisthisia-stis)

14/07/17 - 19:16
Η δημοτική αρχή και το "διαζύγιο" με τη δημοκρατική ευαισθησία στις εξωτερικές της επαφές. Με
αφορμή την επίσκεψη του πρέσβη των ΗΠΑ (/articles/news-categories/politiki/i-dimotiki-arhi-kai-diazygio-me-ti-

dimokratiki-eyaisthisia-stis)

Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των ΗΠΑ επισκέπτεται το νησί μας.

Η επίσκεψη ήταν κρυφό μυστικό αλλα καλα προετοιμασμένο απο τις αρχές του τόπου, δήμαρχο και
περιφερειάρχη. 
Να θυμίσω οτι η κυβέρνηση του ευθύνεται για τον πόλεμο στη Συρία και τον τροπο διαχείρισης του
προσφυγικού (IRC...
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