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Σ ε επτά θανάσιμα αμαρ-
τήματα, πριν οδηγήσει 
τη χώρα σε ένα ακόμη 
Μνημόνιο με την Ευρώ-

πη, υπέπεσε η απελθούσα κυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ. στο μετανα-
στευτικό-προσφυγικό ζήτημα.

Γιατί τι άλλο παρά Μνημόνιο εί-
ναι η πρόταση για την κατανομή 
των προσφύγων σε πολλά ευρωπα-
ϊκά κράτη, την οποία ετοιμάζεται 
να καταθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή με την ισχυρή υποστήριξη της 
Γερμανίδας καγκελαρίου Ανγκελα 
Μέρκελ. Θα είναι μια συμφωνία 
που θα ορίζει ότι τα πλουσιότερα 
ευρωπαϊκά κράτη δέχονται να φι-
λοξενήσουν συγκεκριμένους αριθ-
μούς αλλοδαπών, εφόσον προηγου-
μένως τα κράτη πρώτης υποδοχής, 
με βασικότερο την Ελλάδα, έχουν 
τηρήσει κάποιους συγκεκριμένους 
όρους στην καταγραφή τους και 
τον διαχωρισμό ανάμεσα σε πρό-
σφυγες και μετανάστες.

Το ερώτημα είναι εάν η κυβέρ-
νηση που θα προκύψει από τις επι-
κείμενες εκλογές θα μπορέσει να 
τηρήσει εκείνο το Μνημόνιο... Δι-
ότι η απελθούσα επέδειξε απόλυτη 
έλλειψη συντονισμού μεταξύ των 
υπηρεσιών, παρά τη δημιουργία 
αρμόδιου υπουργείου για τη με-
ταναστευτική πολιτική, απέτυχε 
να εφαρμόσει κάποιο σχέδιο και 
περιορίστηκε απλώς σε σπασμω-
δικές ενέργειες επίδειξης αριστε-
ροφροσύνης χωρίς καμία προετοι-
μασία, που έφεραν ανεπίτρεπτη 
αναστάτωση σε πλήθος ελληνικών 
νησιών στο μέσον της τουριστι-
κής περιόδου αλλά και στο μονί-
μως ταλαιπωρούμενο κέντρο της 
Αθήνας. 

Δεκάδες χιλιάδες κυνηγημένοι 
άνθρωποι έτρεξαν στις ελληνικές 
ακτές περιμένοντας να βρουν την 
«ελπίδα» που έφερνε μια «αριστερή 
κυβέρνηση», για να συναντήσουν 
ένα χάος που τους έβαζε να περ-
πατούν χιλιόμετρα στα χωράφια, 
να περιμένουν με τις ώρες στις 
ουρές μέσα στον καυτό ήλιο, να 
ψάχνουν τρόπους για να ξεφύγουν 
από τους επιτήδειους, που χρέω-
ναν κάθε μορφής εξυπηρετήσεις – 
μέχρι και τη φόρτιση των κινητών 
τηλεφώνων. Το χειρότερο: μετέτρε-
ψε κάθε αλλοδαπό σε αφορμή για 
μικρούς εμφυλίους ανάμεσα στους 
κατοίκους που αντιδρούν οργισμέ-

να, θεωρώντας ότι θίγονται από 
την κατάσταση και σε εκείνους 
που καταφέρνουν να δείξουν την 
ανθρωπιά τους προσφέροντας από 
το υστέρημά τους.

1Ενα από τα βασικά επιχειρή-
ματα που χρησιμοποίησε για 

να αμυνθεί ο Αλέξης Τσίπρας στο 
ντιμπέιτ των πολιτικών αρχηγών 
είναι ότι ίδρυσε Υπουργείο Μετα-
ναστευτικής Πολιτικής. Παρέλειψε, 
όμως, να αναφέρει ότι το υπουρ-
γείο αυτό παραμένει ακόμη και 
σήμερα χωρίς ουσιαστική στελέ-
χωση. Και, φυσικά, δεν τόλμησε να 
παραδεχθεί ότι το πρόσωπο που 
έβαλε επικεφαλής τον περασμένο 
Ιανουάριο, η Τασία Χριστοδουλο-
πούλου, κατάφερε μόνο να γίνεται 
στόχος με τις απερίγραπτες δηλώ-
σεις, να ανοίγει μέτωπα με εκεί-
νους που έπρεπε να συνεργαστεί 
(π.χ. Αστυνομία, δημάρχους) και 
να μην κουνιέται ρούπι από το κε-
ντρικό υπουργείο για να αναζητά 
λύσεις με τις τοπικές κοινωνίες ή 
τουλάχιστον με τον ισχνό υπηρε-
σιακό μηχανισμό, που βρισκόταν 
σε γραφεία άλλων κτηρίων.

2 Η καλή μέρα φάνηκε από το 
πρωί. Ως άλλος Βαρουφάκης-

σκληρός διαπραγματευτής, η κ. 
Χριστοδουλοπούλου άνοιξε τα 
κέντρα κράτησης, όπως εκείνο 
της Αμυγδαλέζας, για να εξυψώ-
σει το αριστερό φρόνημα των ψη-
φοφόρων, χωρίς να έχει κάποια 
δομή έτοιμη να τους προσφέρει 
τα στοιχειώδη. Επικαλέστηκε τους 
νόμους που παραβιάζονται από τη 
λειτουργία εκείνων των κέντρων, 
χωρίς να λογαριάζει τους κανό-
νες που επιβάλλουν μέριμνα για 
τη διατήρηση της κοινωνικής συ-
νοχής. 

3 Η συνέχεια ήταν φυσική. Οι 
μετανάστες άρχισαν να «εξα-

φανίζονται» δηλαδή να βρίσκουν 
παράνομους τρόπους για να φύ-
γουν από την Ελλάδα μέσω του 
«βαλκανικού διαδρόμου», που 
έγινε ορατός αρκετούς μήνες αρ-
γότερα με τα επεισόδια στα ελλη-
νοσκοπιανά σύνορα. Οι αριθμοί 
των αλλοδαπών που περνούσαν 
ήταν αρχικώς μικροί αλλά ο διά-
δρομος είχε ανοίξει και έδωσε το 
σήμα για να βρεθούν έως τώρα πε-
ρισσότεροι από 200.000 πρόσφυ-
γες και μετανάστες στις ακτές των 
ελληνικών νησιών, πενταπλάσιοι 
από πέρυσι.

4 Το μόνο ουσιαστικό έργο που 
εμφανίστηκε ήταν ο καταυλι-

σμός προσφύγων στον Ελαιώνα. 
Και αυτός κατασκευάστηκε σε δε-
καπέντε μέρες, λίγο πριν από την 
παραίτηση της κυβέρνησης, μέσα 
στον Αύγουστο και αφού προηγου-
μένως εκατοντάδες Αφγανοί είχαν 
δημιουργήσει αυτοσχέδιο καταυ-
λισμό στο Πεδίο του Αρεως, εκτε-
θειμένοι στις αρρώστιες και τις 
απειλές, εγκαταλελειμμένοι ακό-
μη και από την «αριστερή» Περι-
φέρεια Αττικής, στην οποία ανήκει 
ο χώρος. Είναι χαρακτηριστική η 
εικόνα που εμφανίζει ο επίσημος 
Απολογισμός Δράσης του υπουρ-
γείου Εσωτερικών, στο οποίο υπά-
γεται η Μεταναστευτική Πολιτική. 
Το μεγαλύτερο μέρος καταλαμβά-
νει το νομοσχέδιο για την απόδο-
ση ιθαγένειας στους μετανάστες 
δεύτερης γενιάς (το μόνο αντικεί-
μενο με το οποίο ασχολήθηκε σο-
βαρά η κ. Χριστοδουλοπούλου) και 
κάπου στο τέλος στριμώχνονται ο 
καταυλισμός Ελαιώνα και κάποιες 
πρόχειρες δομές στα νησιά, που 
προέκυψαν όταν το πρόβλημα δι-
ογκώθηκε το καλοκαίρι. Εννοείται 
ότι απουσιάζει η λειτουργία της 
Διαχειριστικής Αρχής που αν και 
είχε συμφωνηθεί από τον Απρί-
λιο δεν έχει ακόμη λειτουργήσει 
για να εκταμιευθούν ευρωπαϊκά 
κονδύλια συνολικού ύψους 470 
εκατ. ευρώ.

5 Ακόμη πιο χαρακτηριστική 
στον ίδιο Απολογισμό είναι 

η παντελής απουσία αναφοράς 
σε κάποια δράση του υπουργεί-
ου προστασίας του πολίτη και της 
αστυνομίας, που υπάγονται, επί-
σης, στο Υπουργείο Εσωτερικών. 
Η κ. Χριστοδουλοπούλου και ο 
προϊστάμενός της, τότε υπουργός 
Εσωτερικών Ν. Βούτσης, (πέραν 
του τέως πρωθυπουργού) όχι μόνο 
απέτυχαν παταγωδώς να μεθοδεύ-
σουν κάποια συνεργασία με την 
αστυνομία αλλά έδειξαν και με τον 
πιο γλαφυρό τρόπο μια αποστρο-
φή. Πώς, μετά, να μην κινδυνεύει 
με απώλεια η έκτακτη χρηματοδό-
τηση ύψους 6.000.000 ευρώ που 
θα μπορούσε να λάβει η ΕΛ.ΑΣ 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
όπως καταγγέλλουν αρμόδια στε-
λέχη; Για την έκτακτη οικονομική 
βοήθεια, που αφορούσε τις δράσεις 
διαχείρισης των προσφυγικών και 
μεταναστευτικών ροών στο Ανατο-
λικό Αιγαίο, το αρμόδιο υπουργείο 
και η Αστυνομία είχαν υποβάλει 

εμπρόθεσμα και αναλυτικά το αί-
τημα για εκταμίευση μέρους των 
χρημάτων στις αρχές του περασμέ-
νου Ιουλίου, όμως το υπουργείο 
Μεταναστευτικής Πολιτικής τους 
«φρέναρε», αποφασίζοντας την ενι-
αία υποβολή αιτήματος σχετικά με 
την έκτακτη χρηματοδότηση προς 
την Κομισιόν. Πριν από μερικές 
ημέρες, στελέχη του υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη και της 
ΕΛ.ΑΣ ενημερώθηκαν από το συ-
γκεκριμένο υπουργείο ότι θα έπρε-
πε να καταθέσουν ξεχωριστή πρό-
ταση-αίτημα προς τις Βρυξέλλες. 
Αυτή η «αναθεώρηση τακτικής» 
σε ένα τόσο κρίσιμο θέμα από το 
υπουργείο Μεταναστευτικής Πολι-
τικής έκανε τους αρμόδιους αξιω-
ματούχους της Κατεχάκη να... τρέ-
ξουν προκειμένου να υποβάλουν 
απευθείας το αίτημά τους στην 
Επιτροπή, κάτι που έγινε πριν από 
μερικές ώρες.

Αν υπήρχε αυτή η χρηματοδό-
τηση θα είχαν αντιμετωπιστεί οι 
σημαντικές ελλείψεις τόσο σε έμ-

Δεκάδες χιλιάδες κυνηγημένοι 
άνθρωποι έτρεξαν στις ελληνικές ακτές 
περιμένοντας να βρουν την «ελπίδα» 
που έφερνε μια «αριστερή κυβέρνηση», 
για να συναντήσουν τελικά ένα χάος.

Η... ηλιοθεραπεία 
των μεταναστών 
στην Ομόνοια η... 
εξαφάνισή τους 
και τα νησιά που 
πλουτίζουν εξ αυτών 
είναι φράσεις που 
στιγμάτισαν τη 
θητεία της Τασίας  
Χριστοδουλοπούλου
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