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Η κυβέρνηση οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες της
για το μεταναστευτικό *



Νότης Μηταράκης

17
Όταν το περασμένο έτος η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ είχε
προσπαθήσει να συνδέσει το προσφυγικό πρόβλημα με το
οικονομικό,  θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα επιτύγχανε μια

Κοινοποιήσεις

Facebook Twitter

E-mail

http://www.politischios.gr/press
http://www.politischios.gr/login
http://www.politischios.gr/
http://www.politischios.gr/parembaseis
https://www.facebook.com/%CE%9B%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B6%CE%B1%CE%BA%CE%B7%CF%82-%CE%9C%CE%BF%CF%84%CE%BF-%CE%A0%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%B1-1864928910466416
http://www.politischios.gr/authors/5841/notes-metarakes
http://www.politischios.gr/authors/5841/notes-metarakes


8/7/2018 Η κυβέρνηση οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες της για το μεταναστευτικό *

http://www.politischios.gr/parembaseis/i-kybernisi-ofeilei-na-analabei-tis-eythynes-tis-gia-metanasteytiko 2/4

χαλάρωση των όρων δημοσιονομικής προσαρμογής,  είχα
προειδοποιήσει ότι κάτι τέτοιο όχι μόνο ήταν  ανέφικτο αλλά
εγκυμονούσε και σοβαρούς κινδύνους.

Σήμερα και στο διπλωματικό επίπεδο, η κυβέρνηση βρίσκεται
αντιμέτωπη με τις συνέπειες των επιλογών της και των
επικίνδυνων πειραματισμών της. Κατάφερε με τους χειρισμούς
της να ανοίξει τη συζήτηση για την έξοδο της Ελλάδας από τη
συνθήκη Σένγκεν. Κατάφερε δηλαδή, να αμφισβητείται ακόμα και
η ελεύθερη κυκλοφορία των Ελλήνων πολιτών μέσα στην
Ευρώπη.

Η Ελλάδα, ως σύνορο της Ευρώπης, και μάλιστα σε περίοδο
κρίσης, έχει τώρα μια πολύ δύσκολη αποστολή. Να εφαρμόσει στο
ακέραιο τις δεσμεύσεις που ανέλαβε για την καταγραφή των
προσφύγων και να αξιοποιήσει άμεσα όλα τα διαθέσιμα κονδύλια
και προγράμματα.

Στη Χίο για παράδειγμα, οι πολίτες του νησιού με την αγορά από
τον Δήμο του πρώην εργοστασίου της ΒΙΑΛ για τη λειτουργία του
πρώτου Hot Spot, ανέλαβαν ένα μεγάλο μέρος του κόστους για το
μεταναστευτικό. Τώρα όμως είναι η ώρα να αναλάβει και η
κυβέρνηση τις ευθύνες της.  Εάν δεν το κάνει, θα ενισχύσει
εκείνους που περιμένουν να εκτοξεύσουν κατηγορίες ή/και να
λάβουν αποφάσεις σε βάρος της χώρας. Εάν δεν τα κάνει θα έχει
υπονομεύσει από μόνη της την ευρωπαϊκή στήριξη και
αλληλεγγύη.

Πρέπει επίσης να στρέψει την προσοχή της ΕΕ στην Τουρκία η
οποία οφείλει να εφαρμόσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει και
να εξαρθρώσει άμεσα τα παράνομα δίκτυα διακινητών, που δρουν
στο εσωτερικό και στις ακτές της.

Ειδικά, αυτό το τελευταίο, μαζί με την παραδοχή ότι λύση δεν
μπορεί να υπάρξει χωρίς ειρήνευση στη Μέση Ανατολή, πρέπει να
το λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη τους, κάποιοι που, επιπόλαια,
σκέπτονται ή μιλούν για ανατροπές στη Συνθήκη Σένγκεν.
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