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 Δύναται… «μερική» αποσυμφόρηση

Διαφωτιστική μεν, με αρκετά ακόμα «σκοτεινά» σημεία δε, η απάντηση Αβραμόπουλου στον
ευρωβουλευτή Νότη Μαριά
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Κι όμως, εκείνο που ανέμεναν άπαντες να ακούσουν από τα χείλη του Ευρωπαίου επίτροπου Μετανάστευσης, Δημήτρη
Αβραμόπουλου, ειπώθηκε από τον ίδιο, πριν αφιχθεί στη Μυτιλήνη χθες το πρωί. Απαντώντας από προχθές σε σχετική
γραπτή ερώτηση του ανεξάρτητου ευρωβουλευτή Νότη Μαριά, που είχε κατατεθεί από τις 18 του περασμένου Οκτώβρη.
Την εποχή δηλαδή που ξεκίνησε να εκφράζεται επιτακτικά το μέχρι και σήμερα επίκαιρο -και ανικανοποίητο- αίτημα για
αποσυμφόρηση. Τι απάντησε ο κ. Αβραμόπουλος; Πως δύναται μία «μερική» αποσυμφόρηση, η οποία ωστόσο έχει ακόμα
και σε μικρή έκταση, σημαντική απόσταση για να επιτευχθεί.
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Σύμφωνα με την Κομισιόν λοιπόν, η αποσυμφόρηση που συζητείται πλέον πιο σοβαρά από ποτέ, μπορεί να γίνει αφενός
με επιστροφές στην Τουρκία  όσων δεν δικαιούνται ασύλου, αφετέρου με μεταφορά στην ηπειρωτική Ελλάδα, των
ασυνόδευτων ανηλίκων αλλά και όσων οι αιτήσεις ασύλου έχουν κριθεί αποδεκτές. Ταυτόχρονα η Κομισιόν -σύμφωνα
πάντα με την απάντησή της στον κ. Μαριά- για άλλη μια φορά επισημαίνει με νόημα ότι «οι εγκαταστάσεις υποδοχής θα
πρέπει να επεκταθούν σύντομα». Με τη διατύπωση αυτή να προκαλεί εύλογο προβληματισμό, αλλά να διευκρινίζεται χθες
τόσο από το δήμαρχο Λέσβου, Σπύρο Γαληνό, όσο και από τον ίδιο τον επίτροπο, ότι η όποια «επέκταση» αφορά στη
βελτίωση των υποδομών στις υπάρχουσες δομές, για την προστασία των προσφύγων από το χειμώνα. 

 

Τι προϋποτίθεται

Ο κ. Αβραμόπουλος ακόμη, στην απάντησή του, παραδέχεται και τη δυσκολία της κατάστασης στα νησιά. «Η σταθερή -αν
και σημαντικά μειωμένη- ροή αφίξεων και ο βραδύς ρυθμός επιστροφών, ασκεί ολοένα αυξανόμενη πίεση στις
δυναμικότητες υποδοχής των υπερπλήρων κέντρων πρώτης υποδοχής στην Ελλάδα.

Η κατάσταση μπορεί να αμβλυνθεί μόνο με τη μείωση του αριθμού των ατόμων που πρέπει να παραμείνουν στα νησιά»,
παραδέχεται στην απάντηση του, επισημαίνοντας ότι «αυτό προϋποθέτει την ταχύτερη διεκπεραίωση των αιτήσεων
ασύλου σε όλα τα επίπεδα, ώστε να καταστεί δυνατή η αύξηση των επιστροφών στην Τουρκία, των ατόμων εκείνων των
οποίων η αίτηση ασύλου θεωρείται αβάσιμη ή απαράδεκτη. Οι εγκαταστάσεις υποδοχής θα πρέπει να επεκταθούν
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οποίων η αίτηση ασύλου θεωρείται αβάσιμη ή απαράδεκτη. Οι εγκαταστάσεις υποδοχής θα πρέπει να επεκταθούν
σύντομα. Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι και οι αιτούντες άσυλο των οποίων οι αιτήσεις κρίνονται αποδεκτές, θα πρέπει επίσης
να μεταφέρονται επειγόντως σε ειδικές εγκαταστάσεις στην ηπειρωτική χώρα».
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