Το ΠΑΣΟΚ “προσπαθεί να αποδείξει” ότι ασχολείται με το ζήτημα της λαθρομετανάστευσης
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Η πατρίδα μας αποτελεί τη γη της Επαγγελίας, για τους ανθρώπους που παράνομα
εισέρχονται σ’ αυτήν, ενώ αντίθετα το ίδιο δεν ισχύει για τους Έλληνες πολίτες. Ο κ.
Χρυσοχοΐδης προσπαθεί να αποδείξει ότι ασχολείται σοβαρά με το ζήτημα και προέβαλε
την κατασκευή των «κέντρων φύλαξης», τα οποία όμως μεμονωμένα δεν θα λύσουν το
πρόβλημα. Χωρίς την κατάργηση του γνωστού «νόμου Ραγκούση» δεν πρόκειται να
στείλουμε δυνατό μήνυμα σε όσους αναζητούν δίοδο προς την Κεντρική Ευρώπη. Μέχρι
σήμερα δεν ακούσαμε κουβέντα ούτε από τον κ. Χρυσοχοΐδη, ούτε από τον κ. Βενιζέλο.
Αλήθεια συνεχίζουν να υποστηρίζουν όσα εγκωμιαστικά έλεγαν κατά την περίοδο ψήφισης
του συγκεκριμένου νόμου; Παραδέχεται ο κ. Βενιζέλος ότι ο συγκεκριμένος νόμος είναι ένα
ακόμη λάθος του ΠΑΣΟΚ, που μάλιστα επιβάρυνε οικονομικά τη χώρα μας, με την
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των παράνομων μεταναστών και τη διατάραξη της δημόσιας
τάξης; Η ΝΔ από την ημέρα ψήφισης του συγκεκριμένου νόμου έχει δεσμευτεί για την
κατάργησή του. Επιπλέον στο πρόγραμμα που κατέθεσε επιμένει στην ολοκλήρωση των
έργων προστασίας των συνόρων. Που όταν ολοκληρωθούν θα έχουν κλείσει μια σημαντική
πόρτα διόδου παρανόμων.

Οι χώροι προστασίας-φιλοξενίας, θα διατίθενται μέχρι να ολοκληρωθεί η απέλασή τους,
που δεν θα ξεπερνά τους τέσσερις μήνες.

Η απλοποίηση και η επιτάχυνση της διαδικασίας εκδίκασης των αιτήσεων ασύλου καθώς και
της απέλασής τους είναι απαραίτητη προϋπόθεση, ενώ σημαντικό στοιχείο αποτελεί η
σύμπραξη με τους Ευρωπαίους εταίρους μας για τον επαναπατρισμό των παράνομων
μεταναστών στις χώρες προέλευσής τους.
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Πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία και αλλαγή νοοτροπίας σημαίνει να αρχίσουμε στην
πολιτική να αναγνωρίζουμε τα λάθη μας και να συναινούμε τουλάχιστον σε ότι καλό
προτείνει ο «αντίπαλος μας». Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, από τον φράκτη στον Έβρο που
εξήγγειλε, το μοναδικό φράκτη που κατάφερε να βάλει, είναι αυτόν για τους έλληνες
πολίτες μέσα στις πόλεις όπου ζουν.

Οι Έλληνες, αποδεδειγμένα, μπορούν να προσφέρουν φιλοξενία και αρωγή σε κάθε
αναξιοπαθούντα, άλλωστε ιστορικά το έχουν αποδείξει. Σήμερα όμως αδυνατούν. Είναι
επιτακτική ανάγκη στο πλαίσιο αυτής της προεκλογικής εκστρατείας το ΠΑΣΟΚ και ο κ.
Βενιζέλος να δημοσιοποιήσουν τις απόψεις τους για το θέμα. Θα επιμείνουν σε στρατηγικές
συγκάλυψης μετακίνησης λαθρομεταναστών όπως στην περίπτωση της «Υπατίας» στην
Αθήνα ή θα αναγνωρίσουν ότι η Ελλάδα είναι μια πραγματικά δημοκρατική χώρα και όποιος
παραβαίνει τους νόμους πρέπει να παραπέμπεται στη δικαιοσύνη;

*Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Karfitsa, στις 02/05/12
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