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Του ΜΑΡΙΝΟΥ
Κ. ΓΡΑΨΑ

Ο Επίτροπος της Ε.Ε., ∆ηµήτρης Αβραµόπουλος, µιλά στη «Γ» για το µεταναστευτικό

Πολιτική αλληλεγγύης
για βιώσιµες λύσεις

ΤΙ ΕΙΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ

ΠΑΤΡΑ, ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΟ

∆ΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟ
ΜΕΛΛΟΝ...

�ο µεταναστευτικό κυριάρχησε στη συνέντευξη που
παραχώρησε στη «ΓΝΩΜΗ» ο ∆ηµήτρης Αβρα-
µόπουλος. Με πολυετή πολιτική εµπειρία, εντός
και εκτός συνόρων ο Επίτροπος, αρµόδιος για θέ-
µατα Μετανάστευσης, Ιθαγένειας και Εσωτερικών
Υποθέσεων, αναφέρεται στα βήµατα που πρέπει
να κάνει η Ευρώπη για το µεταναστευτικό, εκτι-
µώντας ότι όλες οι χώρες, πρέπει να επιδείξουν
αλληλεγγύη, για να επιτευχθούν βιώσιµες λύσεις.
Ο κ. Αβραµόπουλος σχολιάζει επίσης την κατά-
σταση που επικρατεί στην Πάτρα, την ασφάλεια
στην Ευρώπη, αλλά και το δικό του πολιτικό µέλλον,
µετά την ολοκλήρωση της θητείας του.

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Ερ. Πώς αποτιµάτε την κατάσταση
στην Ελλάδα, τρία χρόνια µετά
το ξέσπασµα της προσφυγικής
κρίσης;
Παρά το γεγονός ότι το 2015 η

Ευρώπη αιφνιδιάστηκε και βρέθηκε
απροετοίµαστη να αντιµετωπίσει τις τε-
ράστιες προκλήσεις του µεταναστευ-
τικού, τα τελευταία τρία χρόνια κα-
τορθώσαµε να ανταποκριθούµε εγ-
καίρως και αποτελεσµατικά µε µια
σειρά πρωτοβουλιών και προτάσεων,
πάντα µε γνώµονα τις αρχές της αλ-
ληλεγγύης και της υπευθυνότητας. Η
στήριξη των χωρών πρώτης γραµµής,
όπως είναι η χώρα µας, αποτελούσε και
εξακολουθεί να αποτελεί πρωταρχικό
µου µέληµα, όπως και της ΕυρωπαC-
κής Επιτροπής. Η Κοινή ∆ήλωση ΕΕ-
Τουρκίας είναι ενδεικτικό παράδειγµα,
καθώς σήµερα ο αριθµός των ηµερή-
σιων αφίξεων παραµένει χαµηλότερος
κατά 95% συγκριτικά µε την περίοδο
της κρίσης. Είναι επίσης πολύ σηµαν-
τική εξέλιξη, ότι πλέον η πλειοψηφία
όσων περνούν τα σύνορα ταυτοποιεί-
ται, δακτυλοσκοπείται και καταγρά-
φεται. Η κατάσταση είναι λοιπόν και
στην Ελλάδα καλύτερη. Παρ’ όλα αυτά,
πολλά πρέπει να γίνουν ακόµα, κυρίως
για την βελτίωση των συνθηκών στα
νησιά, µέσω και της σωστής αξιοποί-
ησης και απορρόφησης των διαθέσι-
µων πόρων.

Οι ad-hoc (µεµονωµένες) προ-
σεγγίσεις δεν αρκούν. Πρέπει να πε-
τύχουµε συµφωνία και να εφαρµό-

σουµε όλες τις νοµοθετικές προτάσεις
µας για µια ολοκληρωµένη ευρωπαCκή
µεταναστευτική πολιτική στη βάση της
αλληλεγγύης για να επιτύχουµε βιώ-
σιµες λύσεις.

Ερ. Μετά από µια βελτίωση που
είχε παρουσιαστεί και εδώ στην
Πάτρα µε τα κύµατα µεταναστών,
η κατάσταση και πάλι επιδεινώ-
νεται. Ποια είναι η αιτία;
Είµαι βέβαιος ότι οι ελληνικές αρ-

χές, που έχουν και την ευθύνη παρα-
κολουθούν την κατάσταση στην Πά-
τρα όπως και σε όλα τα σηµεία εισό-
δου και εξόδου των µεταναστών. Όπως
έχω τονίσει, είµαστε από την αρχή της
κρίσης στο πλευρό της Ελλάδας επι-
χειρησιακά και οικονοµικά όπως και
κάθε κράτους µέλους που χρειάζεται
βοήθεια. Γι’ αυτό και παρέχουµε συν-
τονισµό, τεχνογνωσία και χρηµατοδό-
τηση. Από πλευράς µας κάνουµε ό,τι
µπορούµε για να υποστηρίξουµε τις
ελληνικές αρχές. Είναι ωστόσο σαφές
ότι η µετανάστευση θα παραµείνει για
πολλά χρόνια ακόµα ένα διεθνές φαι-
νόµενο, για την διαχείριση του οποίου
χρειάζεται µια ολιστική στρατηγική.
Χρειάζονται µακροπρόθεσµα µέτρα
και πολιτικές ικανές να αντέξουν στον
χρόνο για µια υπεύθυνη και δίκαιη δια-
χείριση του µεταναστευτικού. Πρω-
ταρχικής σηµασίας είναι η διεθνής συ-
νεργασία και σε αυτό το πλαίσιο θα
ήθελα να τονίσω την ανάγκη για την
αποτελεσµατική εφαρµογή της Κοινής
∆ήλωσης ΕΕ-Τουρκίας.

Η ΕυρωπαCκή Επιτροπή πρώτη έχει

καταθέσει πρόταση για µια ολοκλη-
ρωµένη προσέγγιση για την αντιµε-
τώπιση του µεταναστευτικού. Αυτό ση-
µαίνει όχι µόνο την καταπολέµηση των
διακινητών και την µείωση της παρά-
τυπης µετανάστευσης, αλλά και την
υιοθέτηση της µεταρρύθµισης του Κοι-
νού ΕυρωπαCκού Συστήµατος Ασύλου
στη βάση ενός δίκαιου µηχανισµού
του ∆ουβλίνου, ώστε να εξασφαλίζε-
ται η αλληλεγγύη προς τους ανθρώ-
πους που χρήζουν διεθνούς προστα-
σίας, αλλά και προς τα κράτη-µέλη
που, λόγω γεωγραφικής θέσης, δέ-
χονται τη µεγαλύτερη πίεση. Όλα αυτά
συµπληρώνονται από µια ακόµη κα-
λύτερη διαχείριση των κοινών ευρω-
παCκών εξωτερικών µας συνόρων και
την ενίσχυση των ΕυρωπαCκών Οργα-
νισµών που παρέχουν επιχειρησιακή
στήριξη στα κράτη-µέλη. Υπό το πρί-
σµα αυτό, τον προηγούµενο µήνα ει-
σηγήθηκα την ενίσχυση της Ευρω-
παCκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυ-
λακής µε την αύξηση 10.000 Ευρω-
παίων συνοριοφυλάκων, καθώς και την
περαιτέρω ενίσχυση του ΕυρωπαCκού
Οργανισµού για το Άσυλο, ενώ κατέ-
θεσα και πρόταση για την επιτάχυνση
της επιστροφής των παράτυπων µε-
ταναστών. Έχουν γίνει πολλά τα τε-
λευταία 4 χρόνια, αλλά όπως τόνισα,
δεν υπάρχει µεµονωµένη λύση. Όλες
οι πτυχές της πολιτικής που προανέ-
φερα είναι απαραίτητες για να δούµε
αποτελέσµατα και να είµαστε καλύ-
τερα προετοιµασµένοι απέναντι σε
οποιαδήποτε µελλοντική κρίση.
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