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Δ Λ Α Κ Θ Ρ Τ Ξ Θ   Π Ρ Ο  Ω Π Λ Κ Ο Σ Θ Σ Ω Ν  
Γ Λ Α   Σ Θ Ν   Π Α Ρ Α Ν Ο Μ Θ   Μ Ε Σ Α Ν Α  Σ Ε Τ  Θ 

 

«ταματιςτε τθν Παράνομθ Μετανάςτευςθ 
ταματιςτε τον Εποικιςμό και τθν Αλλοίωςθ του Πλθκυςμοφ τθσ Χϊρασ» 

 

1. Παρακολουκοφμε με μεγάλθ ανθςυχία αλλά και κατάπλθξθ, για τθν 

επιδεικνυόμενθ ανοχι και απραξία, να ςυνεχίηεται επί χρόνια και να 

αποκορυφϊνεται ςιμερα μια απίςτευτθ ειςβολι ςτθ χϊρα παρανόμων 

μεταναςτϊν, που παρουςιάηονται όλοι, ςυςτθματικά και προςχθματικά, ωσ 

πρόςφυγεσ και αιτοφνται παροχι πολιτικοφ αςφλου. 

Είναι από καιρό γνωςτό ότι θ ςυντριπτικι πλειοψθφία των παρανόμωσ 

ειςερχομζνων ςτθ χϊρα και αιτοφντων άςυλο είναι παράνομοι μετανάςτεσ και 

όχι πρόςφυγεσ, όπωσ θ ιδιότθτα και το κακεςτϊσ του πρόςφυγα κακορίηεται 

από τθ Διεκνι Σφμβαςθ τθσ Γενεφθσ του 1951, τθν οποία επεκφρωςε και θ χϊρα 

μασ το 1959. Ο ίδιοσ ο Πρωκυπουργόσ Κυριάκοσ Μθτςοτάκθσ, μιλϊντασ από το 

βιμα τθσ Βουλισ και βαςιηόμενοσ ςε αναμφιςβιτθτα ςτατιςτικά ςτοιχεία, 

επιβεβαίωςε ότι το ποςοςτό των Σφρων αιτθτϊν αςφλου δεν υπερβαίνει το 2% 

και ότι το πρόβλθμα που αντιμετωπίηει θ χϊρα είναι ουςιαςτικά πρόβλθμα 

παρανόμων μεταναςτϊν. 

Παραδόξωσ όμωσ, διαδοχικζσ Κυβερνιςεισ, από τθ δεκαετία ιδθ του ’90, 

αγνόθςαν θκελθμζνα το γεγονόσ αυτό, ανζχκθκαν το αμάλγαμα μεταξφ 

προςφφγων και παρανόμων μεταναςτϊν και επζτρεψαν τθ γιγάντωςθ του 

προβλιματοσ και τθ δθμιουργία, εκ του μθ όντοσ, ενόσ νζου μεγάλου εκνικοφ 

κζματοσ για τθ χϊρα, που αντιμετωπίηει και τόςα άλλα προβλιματα. 

2. Θ μαηικι παράνομθ μετανάςτευςθ, με τισ  διαςτάςεισ  ειςβολισ που ζχει 

προςλάβει και με τθν ανεξάντλθτθ δυναμικι που διακζτει, αντιπροςωπεφει, 

εάν δεν αναςχεκεί και ελεγχκεί εγκαίρωσ και αποτελεςματικά, άμεςθ απειλι 

ςτθν εκνικι και κοινωνικι ςυνοχι τθσ χϊρασ, ςτθν  πολιτιςτικι τθσ ταυτότθτα, 

ςτθν εκνικι τθσ αςφάλεια και ςτο εκνικό τθσ μζλλον. 

3. Είναι προφανζσ και κατάδθλο  ότι θ μαηικι παράνομθ μετανάςτευςθ ζχει εκ 

των πραγμάτων γεωςτρατθγικζσ διαςτάςεισ. Παρακολουκοφμε κακθμερινά τισ 

δθλϊςεισ και τισ πράξεισ τθσ θγεςίασ τθσ γειτονικισ μασ προσ Ανατολάσ  χϊρασ. 

Ζχει αναγάγει απροκάλυπτα τθ χειραγϊγθςθ των λεγομζνων μεταναςτευτικϊν 

ροϊν ςε γεωςτρατθγικοφσ και διπλωματικοφσ ςτόχουσ. Σε γεωςτρατθγικό 

επίπεδο, επιδιϊκει τθν επανεγκατάςταςθ ςτθν Ελλάδα Μουςουλμανικϊν 

πλθκυςμϊν και τθ διάςπαςθ τθσ εκνικισ ςυνοχισ τθσ, με ότι αυτό ςθμαίνει από 
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γεωπολιτικι άποψθ, και τθν προϊκθςθ γενικότερα Μουςουλμάνων μεταναςτϊν 

ςτθν Ευρϊπθ, με ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ επιρροισ του Ιςλαμικοφ παράγοντα και 

μζςω αυτοφ τθσ δικισ τθσ επιρροισ ςτθ Γθραιά Ιπειρο. 

Σε πολιτικο-διπλωματικό επίπεδο, επιδιϊκει τθν απόςπαςθ από τθν Ευρωπαϊκι 

Ζνωςθ πολφ ςθμαντικών οικονομικϊν ανταλλαγμάτων για τθ ςυνεργαςία τθσ 

ςτον ζλεγχο τθσ παράνομθσ μεταναςτεφςεωσ από τα ςφνορά τθσ. Διεκδικεί 

επίςθσ, ωσ πρόςκετα ανταλλάγματα, τθν άρςθ τθσ προξενικισ κεωριςεωσ 

(βίηασ) για τουσ  υπθκόουσ τθσ ςε όλεσ τισ  χϊρεσ-μζλθ και τθν αναβάκμιςθ τθσ 

τελωνειακισ ενϊςεϊσ τθσ με τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.  

Ωσ εκ τοφτου, θ πολιτικι των ανοιχτϊν ςυνόρων εκ μζρουσ τθσ χϊρασ, είναι 

ανεδαφικι και αυτοκαταςτροφικι και παρζχει όπλο εκβιαςμοφ ςτθν Άγκυρα, 

που το εξαργυρϊνει αδρά. 

4. Θ άτυπθ Ευρω-Τουρκικι ςυμφωνία για τθ μετανάςτευςθ, με τθ μορφι Κοινοφ 

Ανακοινωκζντοσ Ευρωπαϊκισ Ενϊςεωσ – Τουρκίασ, τον Μάρτιο του 2016, είχε 

ωσ κφριο ςτόχο, ζναντι των ανταλλαγμάτων που δόκθκαν ςτθν Άγκυρα, τθν 

επαναπροϊκθςθ ςτθν Τουρκία όλων των προερχομζνων από τθ χϊρα αυτι 

αιτθτϊν αςφλου, θ αίτθςθ των οποίων απορρίπτεται. Το Κοινό Ανακοινωκζν 

αναφζρει ςυγκεκριμζνα: «τισ 7 Μαρτίου 2016, θ Σουρκία ςυμφϊνθςε 

περαιτζρω να δζχεται τθ γριγορθ επιςτροφι όλων των μεταναςτϊν, που δεν 

ζχουν ανάγκθ διεκνοφσ προςταςίασ και ειςζρχονται ςτθν Ελλάδα από τθν 

Σουρκία και να παίρνει πίςω όλουσ τουσ παράνομουσ μετανάςτεσ που 

εντοπίηονται ςτα Σουρκικά φδατα». 

το Κοινό Ανακοινωκζν δεν γίνεται, δυςτυχϊσ, καμιά αναφορά ςτα χερςαία 

ςφνορα του Ζβρου. Θ Σουρκικι πλευρά, ειςιγαγε επίςθσ, με ανοχι τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ενϊςεωσ, μια αυκαίρετθ ερμθνεία ότι θ Ελλάδα χάνει δικεν το 

δικαίωμα να επαναπροωκεί ςτθν Σουρκία τουσ παράνομουσ μετανάςτεσ που 

μεταφζρει ςτθν ενδοχϊρα. Θ Άγκυρα επιδιϊκει, προφανϊσ, να περιορίςει, 

όςο το δυνατόν, τισ υποχρεϊςεισ τθσ. Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ςυναινεί ςιωπθρά, 

φοβοφμενθ ότι ζνασ αρικμόσ απ’ όςουσ μεταφζρονται ςτθν ενδοχϊρα κα βρει 

το δρόμο προσ τισ βόρειεσ χϊρεσ. Θ Ελλάδα δεν πρζπει ςε καμιά περίπτωςθ να 

δεχκεί τθν αυκαίρετθ Σουρκικι ερμθνεία. 

Θ επαναπροϊκθςθ όμωσ των παρανόμων μεταναςτϊν, που δεν δικαιοφνται 

διεκνοφσ προςταςίασ, με βάςθ τθν άτυπθ Ευρω-Τουρκικι ςυμφωνία, ζμεινε 

ουςιαςτικά γράμμα κενό, όχι, δυςτυχϊσ, μόνο από Τουρκικι υπαιτιότθτα. Οι 

ιδεολθψίεσ, το αμάλγαμα μεταξφ προςφφγων και παρανόμων μεταναςτϊν και οι 

αναποτελεςματικζσ και ανερμάτιςτεσ πολιτικζσ που κυριάρχθςαν, δεν 

επζτρεψαν οφτε τθ γριγορθ διεκπεραίωςθ των αιτιςεων αςφλου οφτε τθν 
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επαναπροϊκθςθ ςτθν Τουρκία όςων δεν δικαιοφνται διεκνοφσ προςταςίασ. Από 

ζνα ςφνολο 70.000 περίπου μεταναςτϊν, που ειςιλκαν ςτθ χϊρα, κατά τθν 

προθγοφμενθ περίοδο, επαναπροωκικθκαν μόνο 1806.  

5.  Με τα δεδομζνα αυτά, ζχει διαμορφωκεί ςτα νθςιά του Ανατολικοφ 

Αιγαίου,ςε οριςμζνα νθςιά των Δωδεκανιςων, και, κατά δεφτερο λόγο, ςτον 

Ζβρο, μια άκρωσ ανθςυχθτικι και επικίνδυνθ κατάςταςθ, που, από οριςμζνεσ 

απόψεισ, προςομοιάηει με αςφμμετρεσ, υβριδικζσ ενζργειεσ, που ςτοχεφουν 

τθν εςωτερικι αςφάλεια τθσ χϊρασ. Θ κατάςταςθ αυτι περιπλζκεται και 

επιβαρφνεται περαιτζρω από τον ςκόπιμο παραμεριςμό των ςυναρμοδίων 

κρατικϊν φορζων από τον άμεςο ζλεγχο των ςυνόρων.  

Ο ζλεγχοσ των ςυνόρων ζχει αφεκεί πρακτικά ςτθν Ευρωπαικι Δφναμθ FRONTEX 

και ατφπωσ ςε Μθ Κυβερνθτικζσ Οργανϊςεισ, (ΜΚΟ). Ο ρόλοσ όμωσ  τθσ  

FRONTEX εξαντλείται ςτθ «διάςωςθ» όλων αδιακρίτωσ των προςερχομζνων και 

ςτθν αςφαλι αποβίβαςι τουσ ςτισ Ελλθνικζσ ακτζσ. Επιπλζον, θ FRONTEX 

καταγράφει λεπτομερϊσ τουσ προςερχομζνουσ και «διαςωηομζνουσ», ϊςτε, εάν 

κάποιοσ κατορκϊςει να φφγει από τθν Ελλάδα και να μεταβεί ςε μια άλλθ χϊρα-

μζλοσ, θ τελευταία,ζχοντασ τθν τεκμθρίωςθ τθσ FRONTEX, να μπορεί να τον 

επαναπροωκιςει ςτθν Ελλάδα, ωσ πρϊτθ χϊρα υποδοχισ, με βάςθ τον 

Κανονιςμό του Δουβλίνου ΙΙ. 

Οι  Μθ Κυβερνθτικζσ Οργανϊςεισ, πολλζσ από τισ οποίεσ βρίςκονται ςε 

επικοινωνία και ςυνεργαςία με τουσ παράνομουσ μετανάςτεσ και οριςμζνεσ 

φορζσ με τουσ διακινθτζσ τουσ, υποκακιςτοφν ουςιαςτικά το κράτοσ ςε 

κεμελιϊδεισ κυριαρχικζσ λειτουργίεσ του, όπωσ είναι ο ζλεγχοσ των ςυνόρων, 

ζναντι τρίτων χωρϊν και των ειςερχομζνων ςτθν επικράτειά του. Θ λειτουργία 

αυτι είναι ιδιαιτζρωσ κρίςιμθ και ευαίςκθτθ, δεδομζνου του γεγονότοσ ότι θ 

χϊρα αντιμετωπίηει τισ γνωςτζσ Τουρκικζσ αμφιςβθτιςεισ, διεκδικιςεισ και 

επιδιϊξεισ ςτο Αιγαίο, μεταξφ αυτϊν και τθ μετάλλαξθ του δθμογραφικοφ 

χαρακτιρα των νθςιϊν του Ανατολικοφ Αιγαίου, με τθν εγκατάςταςθ ς’ αυτά 

Μουςουλμάνων παρανόμων μεταναςτϊν. Το Λιμενικό Σϊμα,υπό το κράτοσ τθσ 

πολιτικισ των ανοικτϊν ςυνόρων και τθσ Ευρωπαικισ Οδθγίασ για το Άςυλο, 

παρεμποδίηεται ςτθν επιτζλεςθ του ζργου του, που είναι ο ζλεγχοσ των 

καλαςςίων ςυνόρων τθσ χϊρασ. Περιορίηεται, ςε ςυνεργαςία με τθ FRONTEX, ςε 

ρόλο «διαςϊςεωσ» όλων των παρανόμωσ ειςερχομζνων.  

6. Θ κατάςταςθ αυτι αφινει τθ χϊρα ανοχφρωτθ και ζρμαιο ςτουσ 

εκβιαςμοφσ τθσ Άγκυρασ, κακ’ ομολογίαν όλων των Σοφρκων επιςιμων, του 

ιδίου του Σοφρκου Προζδρου χοροςτατοφντοσ, που χρθςιμοποιεί ωσ όπλο τθ 

ςτρόφιγγα των μεταναςτευτικϊν ροϊν προσ τθν Ελλάδα και τθν Ευρϊπθ. 
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Παρουςιάηεται ζτςι το οξφμωρο, τθν ίδια ϊρα που Ελλάδα και Κφπροσ 

προςφεφγουν ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και ηθτοφν τθν επιβολι κυρϊςεων ςτθν 

Σουρκία για τθν ειςβολι των γεωτρυπάνων τθσ ςτθν Κυπριακι ΑΟΗ, Ελλάδα 

και Ευρϊπθ να υφίςτανται, εκελουςίωσ, τον Σουρκικό εκβιαςμό ςτο 

μεταναςτευτικό και θ Ελλάδα να μετατρζπεται ςε ςυνιγορο τθσ Άγκυρασ ςτθν 

Ευρϊπθ για τθν ικανοποίθςθ των αξιϊςεϊν τθσ. 

Ομολογουμζνωσ, το κόςτοσ τθσ περιβόθτθσ πολιτικισ των ανοικτϊν ςυνόρων 

κατζςτθ πλζον υψθλότατο και παράλογο. Αντί θ Ελλάδα να λάβει άμεςα 

μζτρα για τον ζλεγχο των ςυνόρων τθσ, με αναςτολι επ’ αόριςτον, εάν αυτό 

είναι αναγκαίο, τθσ εφαρμογισ τθσ Ευρωπαϊκισ Οδθγίασ για το Άςυλο, για 

λόγουσ  ζκτακτθσ ανάγκθσ και εκνικισ αςφάλειασ, εμμζνει ςτθν ίδια ολζκρια 

πολιτικι και περιζρχεται εκ των πραγμάτων ςε κζςθ υποχειρίου και 

εκβιαηομζνου από τθν Άγκυρα ομιρου. 

Γιατί θ ακατανόθτθ αυτι εμμονι ςτθν πολιτικι των ανοικτϊν ςυνόρων, όταν 

όλεσ οι άλλεσ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ κλείνουν τα ςφνορά τουσ και όταν οι ςυνζπειεσ 

τθσ πολιτικισ αυτισ ζχουν ανεπίτρεπτο κόςτοσ και αποτελοφν ευκεία απειλι 

ςτθν εκνικι αςφάλεια και εςωτερικι κοινωνικι ομαλότθτα τθσ  χϊρασ; 

Αναλογίηεται, επιπλζον, κανείσ τουσ κινδφνουσ που περικλείει για τθ χϊρα θ 

ενδεχόμενθ ανεξζλεγκτθ είςοδοσ χιλιάδων Μουςουλμάνων Τηιχαντιςτϊν από τθ 

Συρία, ςε ςυνζχεια τθσ καταρρεφςεωσ των προπυργίων τουσ ςτθν περιοχι τθσ 

Ιντλίμπ; Θ Τουρκικι ειςβολι ςτθ ΒΑ Συρία και ο πόλεμοσ κατά των Κοφρδων 

δθμιουργεί επίςθσ, εκτόσ  των άλλων, τον κίνδυνο νζων μεταναςτευτικϊν 

κυμάτων προσ τθν Ελλάδα, που δεν κα προζρχονται τόςο από τουσ 

εκδιωκόμενουσ από τισ εςτίεσ τουσ και αγωνιηόμενουσ Κοφρδουσ όςο από 

άλλουσ,  άςχετουσ με τουσ δεινοπακοφντεσ Κοφρδουσ, μεταξφ αυτϊν και 

Ιςλαμιςτϊν μαχθτϊν. 

7. Τα ανοικτά ςφνορα και θ μθ απϊκθςθ οποιουδιποτε προςζρχεται ςτα 

ςφνορα μιασ χϊρασ-μζλουσ και ηθτά άςυλο, παρουςιάςτθκαν μζχρι ςιμερα ωσ 

κοινι Ευρωπαϊκι πολιτικι, με βάςθ τθν Ευρωπαϊκι Οδθγία για το Άςυλο και τθν 

υποτικζμενθ Ευρωπαϊκι αλλθλεγγφθ. Πϊσ είναι όμωσ δυνατόν να εφαρμόηεται 

θ πολιτικι αυτι μονομερϊσ από τθν Ελλάδα, που βρίςκεται ςτθν πιο 

εκτεκειμζνθ γεωγραφικι κζςθ και αντιμετωπίηει επιπλζον εκνικά 

προβλιματα, όταν οι άλλεσ  Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ-μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ενϊςεωσ 

κλείνουν τα ςφνορά τουσ, οι άλλεσ Μεςογειακζσ χϊρεσ-μζλθ παίρνουν 

αυςτθρά μζτρα  για τον ζλεγχο των ςυνόρων τουσ και όταν ακόμθ χϊρεσ-μθ 

μζλθ ςτα Βαλκάνια κλείνουν τα ςφνορά τουσ, ςε ςυνεννόθςθ και ςυνεργαςία 

με τισ Βρυξζλλεσ και μεγάλεσ χϊρεσ-μζλθ; 
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8. Πιςτεφει κανείσ ότι αποτελεί υποκατάςτατο ςτθν αποτροπι, ςτον ζλεγχο 

δθλαδι των εξωτερικϊν ςυνόρων τθσ Ευρωπαϊκισ Ενϊςεωσ  και ςτθν 

Ευρωπαϊκι αλλθλεγγφθ, ο εγκλωβιςμόσ των παρανόμωσ ειςερχομζνων ςτθν 

Ελλάδα και θ χρθματοδότθςθ από τθν Ευρωπαϊκι  Ζνωςθ τθσ μόνιμθσ 

εγκαταςτάςεϊσ τουσ ςτθ χϊρα μασ;  Θ εφαρμογι δθλαδι πολιτικισ 

εποικιςμοφ τθσ Ελλάδοσ, με παράνομουσ μετανάςτεσ, με Ευρωπαϊκι 

χρθματοδότθςθ και θ χρθςιμοποίθςθ τθσ Ελλάδοσ ωσ αναχϊματοσ τθσ  

παρανόμου μεταναςτεφςεωσ ςτθν άλλθ Ευρϊπθ; Είναι τραγικό να 

παρουςιάηεται μάλιςτα από τον  Ζλλθνα Επίτροπο, αρμόδιο για κζματα 

μεταναςτεφςεωσ, θ χρθματοδότθςθ αυτι του εποικιςμοφ τθσ Ελλάδοσ, ωσ 

Ευρωπαϊκι βοικεια και αλλθλεγγφθ προσ τθ χϊρα μασ. 

Είναι προφανζσ ότι μια τζτοια πολιτικι οδθγεί ςτθν εκνικι αποδόμθςθ τθσ 

Ελλάδοσ και ςτθ μετάλλαξι τθσ ςε κατ’ ευφθμιςμό «πολυπολιτιςμικι» χϊρα. 

Με άλλα λόγια, ςτθν πλιρθ αλλοτρίωςι τθσ, ςε  ςφντομο χρόνο, και ςτθν 

καταςτροφι τθσ εκνικισ και πολιτιςτικισ τθσ ταυτότθτασ. Ο Ελλθνικόσ λαόσ δεν 

κα αποδεχκεί μια τζτοια ολζκρια εξζλιξθ ςε βάροσ του. 

9. Θ ςθμερινι Κυβζρνθςθ, ορκά, δια ςτόματοσ Πρωκυπουργοφ, διεπίςτωςε ότι θ 

χϊρα αντιμετωπίηει πρόβλθμα κυρίωσ παρανόμων μεταναςτών και όχι 

προςφφγων. Πρζπει, ςυνεπϊσ, να μθ ςυνεχίςει τθν πολιτικι των προκατόχων 

τθσ ϊςτε να επιτφχει τθν ορκι διαχείριςθ του προβλιματοσ διά τθσ αποτροπισ 

και του ελζγχου των ςυνόρων. 

Δυςτυχϊσ, θ πολιτικι μεταφοράσ δεκάδων χιλιάδων παρανόμων μεταναςτϊν 

από τα νθςιά ςτθν θπειρωτικι χϊρα, για λόγουσ εκνικισ αςφάλειασ  και λόγουσ 

εκνικισ αλλθλεγγφθσ, με τθ μορφι του ίςου καταμεριςμοφ των μεταναςτϊν ς’ 

ολόκλθρθ τθν Ελλάδα, αποτελοφν αδιζξοδθ επιλογι. Είναι βζβαιο ότι αυτοί που 

κα αναχωριςουν για τθν ενδοχϊρα, κα αναπλθρωκοφν άμεςα από άλλουσ που 

κα ζρκουν.  

Με άλλα λόγια, θ μεταφορά των παρανόμων μεταναςτϊν από τα νθςιά ςτθν 

θπειρωτικι Ελλάδα, εάν δεν ςυνδυαςκεί με αυςτθρό ζλεγχο των ςυνόρων και 

αποτελεςματικι αποτροπι, δεν λφνει κανζνα πρόβλθμα. Αντικζτωσ, 

επιβεβαιϊνει το ρόλο των νθςιϊν ωσ προγεφυρωμάτων για τον ςταδιακό 

κατακλυςμό όλθσ τθσ χϊρασ με παρόνομουσ μετανάςτεσ-εποίκουσ. Θ εμμονι 

ςτθν πολιτικι των ανοικτϊν ςυνόρων και θ διαχείριςθ του προβλιματοσ, με 

τθν αποδοχι τθσ μόνιμθσ εγκαταςτάςεωσ των παρανόμων μεταναςτϊν ςτθν 

Ελλάδα, είναι ςυνταγι καταςτροφισ για τθ χϊρα. 

Ειδικότερα, οι εξαγγελίεσ τθσ Κυβερνιςεωσ:  
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● για εγκατάςταςθ δεκάδων χιλιάδων παρανόμων μεταναςτϊν ςε 

διαμερίςματα, που είναι βζβαιο ότι κα ςυνεχιςκοφν αργότερα και από άλλεσ,  

●  οι εντολζσ προσ το Υπουργείο Παιδείασ για τθν προετοιμαςία 304 ςχολείων ς’ 

όλθ τθ χϊρα για τθν υποδοχι ξζνων μακθτϊν, και  

●  οι αναηθτιςεισ διαφόρων ΜΚΟ και τθσ Φπατθσ Αρμοςτείασ του ΟΘΕ για τουσ 

πρόςφυγεσ δομϊν εγκαταςτάςεωσ ς’ όλθ τθ χϊρα, μζχρι και ςε ορεινά 

απομακρυςμζνα χωριά,  

●  οι ανακοινϊςεισ τθσ Φπατθσ Αρμοςτείασ του ΟΘΕ για 86.000 οικονομικά 

βοθκιματα, που παρζχονται αδιακρίτωσ ςε πρόςφυγεσ και  παράνομουσ 

μετανάςτεσ και για μεγάλα χρθματικά ποςά, που διατίκενται, μζςω αυτισ, για 

τθ ςτζγαςθ παρανόμων μεταναςτϊν και τθ χρθματοδότθςθ των προγραμμάτων 

κοινωνικισ εντάξεωσ και μόνιμθσ παραμονισ ςτθν Ελλάδα «Εςτία» και «Ιλιοσ», 

δείχνουν ςε πιο επικίνδυνο δρόμο ζχει οδθγθκεί  θ χϊρα και τθν άμεςθ ανάγκθ 

να κινθτοποιθκεί ο Ελλθνικόσ λαόσ για τθν αναςτροφι τθσ καταςτροφικισ αυτισ 

πολιτικισ, που ενκαρρφνει αντί να ελζγξει τθν παράνομθ μετανάςτευςθ και να 

προςτατεφςει τθ χϊρα. 

Είναι, τουλάχιςτον, παράδοξο ΜΚΟ, χρθματοδοτοφμενεσ από το  εξωτερικό 

και θ Υπατθ Αρμοςτεία του ΟΘΕ για τουσ πρόςφυγεσ να αναλαμβάνουν 

ρόλουσ εποικιςμοφ τθσ χϊρασ, με παράνομουσ μετανάςτεσ από 70 χϊρεσ του 

κόςμου. Με ποιά λογικι επίςθσ υιοκετικθκε θ πολιτικι, κατά τθν αμζςωσ 

προθγοφμενθ περίοδο, να παρζχονται ςε παράνομουσ μετανάςτεσ, ςχεδόν 

αμζςωσ μετά τθν άφιξι τουσ ςτα νθςιά, ΑΜΚΑ και ΑΦΜ, που είναι 

δικαιϊματα των εργαηομζνων και επιχειρθματικά δραςτθριοποιθμζνων 

μονίμων κατοίκων τθσ χϊρασ; Προεξοφλείται μ’ αυτό θ μόνιμθ εγκατάςταςι 

τουσ και θ εκ των προτζρων αναγνϊριςι τουσ ωσ Ελλινων πολιτϊν; 

Θ ςυνζχιςθ τθσ πολιτικισ των ανοικτϊν ςυνόρων είναι ολζκρια για τθ χϊρα. 

Ακόμθ και ςτθν περίπτωςθ που επιβεβαιωκεί για το μζλλον θ Ευρω-Τουρκικι 

άτυπθ ςυμφωνία για επαναπροϊκθςθ ςτθν Τουρκία όςων δεν είναι πρόςφυγεσ, 

αυτό δεν κα αποτελοφςε εγγφθςθ για τθν Ελλάδα για να ςυνεχίςει τθν πολιτικι 

των ανοικτϊν ςυνόρων. Είναι βζβαιο ότι θ Άγκυρα κα βρει τρόπουσ, και ςτθν 

περίπτωςθ αυτι, να ςυνεχίςει τθν πίεςθ ςτθν Ελλάδα με τθ 

λακρομετανάςτευςθ. Οι μεταναςτευτικζσ ροζσ μερικϊν εκατοντάδων κάκε 

θμζρα μπορεί να είναι αςιμαντεσ για τθν Ευρϊπθ και να μθ δθμιουργοφν 

πολιτικό πρόβλθμα. Για τθν Ελλάδα όμωσ είναι μεγάλεσ. Για το λόγο αυτό, θ 

Ελλάδα πρζπει να επαναφζρει τον αυςτθρό ζλεγχο ςτα ςφνορά τθσ, υπό τθν 

άμεςθ ευκφνθ των φορζων που είναι εντεταλμζνοι για τθν άμυνα και τθν 

αςφάλεια τθσ χϊρασ. 
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10. Τα επιχειριματα που προβάλλονται για τθ δικαιολόγθςθ τθσ πολιτικισ 

ανοχισ ςτθ λακρομετανάςτευςθ και τθσ ανεπιφφλακτθσ πολιτικισ των ανοικτϊν 

ςυνόρων, που δρομολόγθςε θ προθγοφμενθ Κυβζρνθςθ, είναι προςχθματικά και 

ιδεολθπτικά. Για το λόγο αυτό, ςυγχζουν ςκοπίμωσ το κζμα του αςφλου, που 

ςυνδζεται, με πολφ ςυγκεκριμζνεσ περιπτϊςεισ και ςυνκικεσ, με το γενικότερο 

κζμα τθσ φτϊχειασ ςτον Τρίτο Κόςμο. Το τελευταίο όμωσ αφορά 

διςεκατομμφρια ανκρϊπουσ και δεν μπορεί, προφανϊσ,να λυκεί με τθ 

μετανάςτευςθ. Μπορεί να λυκεί μόνο με τθν ανάπτυξθ. 

11. Οι ιδεολθψίεσ που επθρεάηουν τισ πολιτικζσ διαδοχικϊν κυβερνιςεων και 

κομμάτων ςτθ χϊρα μασ, από δεξιά και αριςτερά, εκπορεφονται από τθν 

παγκοςμιοποίθςθ και τα ιδεολογιματά τθσ. Θ τελευταία υποςτθρίχκθκε αρχικά 

από μερίδεσ κυβερνθτικϊν «διανοουμζνων» των ΘΠΑ, από τθ δεκαετία του 90, 

και βρικε, δυςτυχϊσ, άκριτθ υποδοχι ςτθν Ευρϊπθ, παρά τισ αντιδράςεισ 

εκνικϊν κρατϊν και πολιτϊν από όλουσ τουσ πολιτικοφσ χϊρουσ. Θ ςκοπίμωσ 

αςαφϊσ προςδιοριηόμενθ «παγκοςμιοποίθςθ» δεν υποςτθρίηεται ςιμερα από 

τισ ΘΠΑ. Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ εξακολουκεί όμωσ να τθν υποςτθρίηει, ςτο 

επίπεδο, τουλάχιςτον, των κυρίαρχϊν τθσ δομϊν και κεςμϊν. 

Παρ’ όλ’ αυτά, ςτο ςυγκεκριμζνο κζμα τθσ παράνομθσ μεταναςτεφςεωσ, όλεσ οι 

Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, υπό τθν πίεςθ των πραγμάτων, πιραν μζτρα 

αυτοπροςταςίασ και ελζγχου των ςυνόρων τουσ. Πϊσ μπορεί θ Ελλάδα ν’ 

αποτελεί εξαίρεςθ και ν’ αποδζχεται ρόλο αναχϊματοσ τθσ Ευρϊπθσ, με 

τίμθμα τθ δικι τθσ  εκνικι αποδόμθςθ και αλλοτρίωςθ; 

12. Ζνασ λόγοσ παραπάνω, εκτόσ από τουσ εκνικοφσ κινδφνουσ που 

δθμιουργοφν οι Σουρκικζσ βλζψεισ και διεκδικιςεισ, είναι οι γεωπολιτικοί και 

ςτρατθγικοί ανταγωνιςμοί ςτα Βαλκάνια. Ο δθμογραφικόσ και ο πολιτιςτικόσ 

παράγων ςυνιςτοφν βαςικοφσ ςυντελεςτζσ αυτϊν των ανταγωνιςμϊν. Θ αλλαγι 

τουσ ςτθν Ελλάδα, με τθν ανεξζλεγκτθ μαηικι, Μουςουλμανικι κυρίωσ, 

μετανάςτευςθ, ςυνεπάγεται καίρια αλλαγι και τθσ γεωπολιτικισ τθσ ςθμαςίασ. 

Με απλά λόγια, κα είναι άλλθ θ γεωπολιτικι ςθμαςία μιασ μεταλλαγμζνθσ 

Ελλάδασ, που είναι ςιμερα Ελλθνικι και Ορκόδοξθ. 

13. Θ προπαγάνδα που ςυνοδεφει τθν ανοχι ςτθ λακρομετανάςτευςθ και τθν 

πολιτικι των ανοικτϊν ςυνόρων, προβάλλει ζναν άνευ ορίων δικαιωματιςμό. 

Προφανϊσ, τα ανκρϊπινα δικαιϊματα είναι ιερά και ςεβαςτά, αλλά δεν είναι 

δυνατόν να προβάλλεται ωσ δικεν ανκρϊπινο «δικαίωμα» θ παράνομθ είςοδοσ 

και εγκατάςταςθ ςε μια ξζνθ χϊρα. Αυτό κα αναιροφςε κάκε ζννοια εκνικισ 

κυριαρχίασ, ςυντεταγμζνθσ πολιτείασ και εν τζλει δθμοκρατίασ. Τα ανκρϊπινα 

δικαιϊματα αναγνωρίηονται και κατοχυρϊνονται, ςτο πλαίςιο ςυντεταγμζνων 
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και κυριάρχων κρατϊν και διακρατικϊν διεκνϊν ςυνκθκϊν, ςυμφωνιϊν και 

ςυμβάςεων. 

14. Θ ίδια προπαγάνδα, για να ςυγκινιςει ιδιαίτερα και να παραπλανιςει τον 

Ελλθνικό λαό, προβαίνει ςε χονδροειδείσ και ανιςτόρθτεσ ςυγκρίςεισ. Συγκρίνει, 

π.χ., τουσ ςθμερινοφσ υποτικζμενουσ πρόςφυγεσ, που είναι, ςτθ ςυντριπτικι 

τουσ πλειοψθφία, παράνομοι μετανάςτεσ, με τουσ Ζλλθνεσ πρόςφυγεσ τθσ 

Μικραςιατικισ καταςτροφισ του 1922. Προφανϊσ, είναι ανιςτόρθτθ, 

ανεπίτρεπτθ και ανίερθ μια τζτοια ςφγκριςθ. Οι πρόςφυγεσ τθσ Μικράσ Αςίασ 

ιταν πραγματικοί πρόςφυγεσ, που κινδφνευαν από το μαχαίρι των Τοφρκων 

ςφαγζων και ιταν, επιπλζον, ομοεκνείσ, που είχαν κάκε δικαίωμα ςτθν εκνικι 

αλλθλεγγφθ. 

Συγκρίνει επίςθσ τουσ παράνομουσ μετανάςτεσ, που ζρχονται ςτθν Ελλάδα, με 

τουσ Ζλλθνεσ μετανάςτεσ που πιγαν ςτισ ΘΠΑ, ςτον Καναδά, ςτθν Αυςτραλία, 

ςτθν Ευρϊπθ. «Πιγαμε και μεισ μετανάςτεσ» λζγεται. Οι Ζλλθνεσ μετανάςτεσ 

όμωσ δεν πιγαν παράνομα ςτισ χϊρεσ αυτζσ. Πιγαν νόμιμα, με τθ ςφμφωνθ 

γνϊμθ των Κυβερνιςεων των χωρϊν αυτϊν και με αυςτθρζσ ριτρεσ υποδοχισ. 

15. Προβάλλεται επίςθσ το επιχείρθμα ότι, με τθ μετανάςτευςθ, κα λυκεί το 

δθμογραφικό πρόβλθμα που αντιμετωπίηει θ χϊρα. Το επιχείρθμα είναι ζωλο. 

Οι χϊρεσ που επιλζγουν μια τζτοια λφςθ του δθμογραφικοφ τουσ 

προβλιματοσ, μποροφν να το πράξουν με νόμιμθ μετανάςτευςθ, θ οποία τουσ 

παρζχει και τθ δυνατότθτα επιλογισ και κακοριςμοφ κανόνων και 

προχποκζςεων, αλλά και αφετζρου με τθν κρατικι ενίςχυςθ ςτισ ελλθνικζσ 

οικογζνειεσ ϊςτε να ενκαρρυνκοφν προσ τθν κατάλλθλθ κατεφκυνςθ 

οικογενειακοφ προγραμματιςμοφ με αφξθςθ τθσ γεννθτικότθτασ. 

Προκάλεςε για το λόγο αυτό ζκπλθξθ και απορία θ αποςτροφι του 

Πρωκυπουργοφ ςτθ Βουλι για αντιμετϊπιςθ του δθμογραφικοφ προβλιματοσ 

«και με τθ μετανάςτευςθ», όταν είναι γνωςτό ότι θ μετανάςτευςθ ςτθν Ελλάδα 

είναι μόνο παράνομθ και, κατά κφριο λόγο, Μουςουλμανικι. Θ αντιμετϊπιςθ 

του δθμογραφικοφ προβλιματοσ δεν κα επιτευχκεί με αλλοίωςθ και 

μετάλλαξθ του Ελλθνικοφ πλθκυςμοφ και τθν εγκατάςταςθ ςτθν Ελλάδα 

Μουςουλμανικϊν πλθκυςμϊν, που κα ποδθγετοφνται αφριο από τθν Άγκυρα. 

Κα επιτευχκεί, με μια ολοκλθρωμζνθ πολιτικι,  που κα ςτθρίηει τισ γεννιςεισ 

και κα οδθγιςει ςτθν ζξοδο από τθ ςθμερινι κρίςθ και ςτθ δθμιουργία 

πραγματικϊν ευκαιριϊν απαςχολιςεωσ για τουσ νζουσ, που αναγκάηονται 

ςιμερα να εκπατρίηονται και να χάνονται ωσ πολφτιμο ανκρϊπινο δυναμικό 

για τθ χϊρα. 
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Θ ζννοια τθσ «πολυπολιτιςμικισ κοινωνίασ» ζχει πολλαπλζσ αναγνϊςεισ. Είναι 

επικυμθτι αςφαλϊσ θ δθμιουργικι ςυνεργαςία των πολιτιςμϊν μεταξφ ατόμων 

με διαφορετικζσ πολιτιςμικζσ ταυτότθτεσ και καταβολζσ αλλά υπό τον όρο του 

ςεβαςμοφ και τθσ ενςωματϊςεωσ των νζων αυτϊν πολιτϊν ςτο πλαίςιο του 

πολιτικοφ πολιτιςμοφ, του νομικοφ πολιτιςμοφ και τθσ ςυνταγματικισ τάξεωσ 

τθσ φιλοξενοφςθσ χϊρασ. Θ επιτελοφμενθ, με τθ μαηικι παράνομθ 

μετανάςτευςθ, μετάλλαξθ τθσ Ελλθνικισ κοινωνίασ από Ελλθνικι και 

Ορκόδοξθ ςε ουδετεροκρθςκευτικι και, κατά κυλάκουσ, Λςλαμοκρθςκευτικι, 

δθλαδι ιεροδικαϊκισ κοινωνικισ και νομικισ τάξεωσ κοινωνία, μθ 

αποδεχόμενθ τον ευρωπαϊκό νομικό και πολιτικό πολιτιςμό αλλά 

αποβλζπουςα ςτον Λςλαμικό Νόμο τθσ αρία, δεν αποτελεί επιταγι του 

υντάγματοσ οφτε αντιπροςωπεφει το πνεφμα και το νόθμα τθσ 

Επαναςτάςεωσ του 1821, που κεμελίωςε το Νζο Ελλθνικό κράτοσ και τθσ 

οποίασ κα εορτάςουμε, το 2021, τθν επζτειο των 200 χρόνων. 

Το επιχείρθμα για πολυπολιτιςμικι μετάλλαξθ, το προζβαλε, ιδθ από το 1997, 

ζνασ πρϊθν Πρωκυπουργόσ. Είχε πει τότε ςυγκεκριμζνα: «θ Ελλάδα πρζπει να 

γίνει πολυπολιτιςμικι». Γιατί όμωσ ‘’πρζπει’’ θ Ελλάδα να γίνει τοιουτοτρόπωσ 

‘’πολυπολιτιςμικι’’ και να μθ παραμείνει Ελλθνικι, με ζνα ςυνταγματικά, 

πολιτιςμικά, νομικά και πολιτικά κατοχυρωμζνο Ευρωπαϊκό πολιτιςμό, 

βαςιςμζνο ςτθν Ελλθνικι φιλοςοφία, ςτο Ρωμαϊκό δίκαιο και ςτο 

ςυνταγματικϊσ και εκνικϊσ κατοχυρωμζνο Ορκόδοξο Χριςτιανικό Δόγμα; 

Ποιόσ επιβάλλει αυτό το «εκ των άνω» προερχόμενο «πρζπει»; Ερωτικθκε 

ποτζ ο Ελλθνικόσ λαόσ, δι’ ενόσ δθμοκρατικοφ δθμοψθφίςματοσ, αν κζλει μια 

τζτοια μετάλλαξθ και αλλοτρίωςθ; Στθν πάροδο του χρόνου, από τότε μζχρι 

ςιμερα, είδαμε τί ςθμαίνει ςτθν πράξθ θ περιβόθτθ «πολυπολιτιςμικι» 

κοινωνία. Δεν ςθμαίνει, αςφαλϊσ, οφτε πολφ πολιτιςμό οφτε δφναται να 

εμπνεφςει κοινζσ ςυμπεριφορζσ και προοπτικζσ, που απαιτεί θ κοινωνικι 

ςυνοχι και ςφμπνευςθ. Αντικζτωσ, εμπνζει μεγάλθ ανθςυχία και αγωνία ςτον 

Ελλθνικό λαό για τθν πατρίδα του και για τθ ςυνζχεια και τθν ίδια τθν φπαρξθ 

του Ελλθνιςμοφ. Ο Ελλθνικόσ λαόσ απαιτεί γι’ αυτό ζλεγχο των ςυνόρων του, 

ανάςχεςθ και αποτροπι τθσ παράνομθσ μεταναςτεφςεωσ και προάςπιςθ τθσ 

εκνικισ του ςυνοχισ και τθσ εκνικισ πολιτιςτικισ του ταυτότθτασ. 

16. Επιςτρατεφκθκε, προςφάτωσ, με ςυςτθματικό τρόπο, και θ Ελλθνικι 

Εκκλθςία ςτθ μεγάλθ επιχείρθςθ για τθν υποδοχι και περίκαλψθ των 

παρανόμων μεταναςτϊν και ςτθ μόνιμθ εγκατάςταςι τουσ ςτθ χϊρα. 

Ηθτικθκε μάλιςτα από τθν Εκκλθςία να διακζςει γθ, χϊρουσ και προςωπικό για 

να βοθκιςει ςτθν αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ. Θ φιλανκρωπικι ευαιςκθςία 

και αποςτολι τθσ Εκκλθςίασ επιςτρατεφεται, προφανϊσ, για λόγουσ κυρίωσ 
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ιδεολογικισ προπαγάνδασ και εντυπϊςεων ςτθν κοινι γνϊμθ. Θ Εκκλθςία 

λειτοφργθςε διαχρονικά ωσ εκνικι κιβωτόσ και πρόμαχοσ τθσ εκνικισ 

ταυτότθτασ τθσ χϊρασ και καλό είναι να παραμείνει ς’ αυτό το ρόλο τθσ. 

17. Θ παιδεία, λόγω και τθσ παράνομθσ μεταναςτεφςεωσ, ζγινε προνομιακόσ 

ςτόχοσ για μετάλλαξθ. Οι νζεσ γενιζσ «πρζπει» να γαλουχθκοφν με τα 

ιδεολογιματα περί «πολυπολιτιςμικισ» δικεν κοινωνίασ και όχι με τισ αρχζσ 

και τισ αξίεσ τθσ Ελλθνικισ μασ κλθρονομιάσ, όπωσ επιτάςςει το Σφνταγμα, θ 

ιςτορία και ο πολιτιςμόσ μασ. 

Αποτελεί, για το λόγο αυτό, φβρι κάκε προςπάκεια να πλθγεί, ςτισ ηωογόνεσ 

ρίηεσ τθσ, θ Ελλθνικι Παιδεία, υπό το πρόςχθμα του «εκςυγχρονιςμοφ», του 

ψευτο-προοδευτιςμοφ και τθσ αναγκαίασ δικεν προςαρμογισ ςτθν 

παγκοςμιοποίθςθ. 

Θ παράνομθ μαηικι μετανάςτευςθ και θ ακρόα εγγραφι ςτα ςχολεία 

αλλοδαπϊν μακθτϊν, προβάλλεται τϊρα ωσ νζο επιχείρθμα για τθν 

περικωριοποίθςθ τθσ Ελλθνικισ Παιδείασ και τθν επιβολι τθσ λεγόμενθσ 

«πολυπολιτιςμικισ» παιδείασ. «Δεν είμαςτε τϊρα μόνοι μασ», λζγεται. το 

πνεφμα αυτό, θ διδαςκαλία τθσ Ελλθνικισ ιςτορίασ και γενικά τθσ Ελλθνικισ 

γραμματείασ και κλθρονομιάσ ςυρρικνϊνεται και περικωριοποιείται. Σο ίδιο 

γίνεται με τθ διδαςκαλία τθσ Ελλθνικισ γλϊςςασ ςτθ διαχρονικι τθσ ςυνζχεια. 

Θ πολιτικι αυτι είναι αντιςυνταγματικι και απαράδεκτθ. Θ προβολι τθσ 

παράνομθσ μεταναςτεφςεωσ ωσ επιχειριματοσ για τθν υποβάκμιςθ και εν 

τζλει τθν αποδόμθςθ τθσ Ελλθνικισ παιδείασ, δείχνει ανάγλυφα τουσ 

κινδφνουσ που αντιπροςωπεφει και ςτον τομζα τθσ παιδείασ, όπου 

διαμορφϊνεται θ ςυνείδθςθ των νζων γενιϊν, ι ανεξζλεγκτθ παράνομθ 

μετανάςτευςθ. 

18. Δεν είναι δυνατό και κεμιτό οι οποιεδιποτε Ελλθνικζσ Κυβερνιςεισ να 

παρουςιάηουν, ωσ δικεν μονόδρομο, τθ διαχειριςτικι πολιτικι που αςκοφν για 

τθν αντιμετϊπιςθ τθσ παράνομθσ μεταναςτεφςεωσ αντί τθσ αποτροπισ και του 

αυςτθροφ ελζγχου των ςυνόρων οφτε επίςθσ να αποδζχονται, ςτθν πράξθ, τθ 

μόνιμθ παραμονι ςτθν Ελλάδα των παρανόμων μεταναςτϊν αντί τθσ 

επαναπροωκιςεωσ όλων όςων δεν είναι αποδεδειγμζνα πρόςφυγεσ. Σε 

αντίκετθ περίπτωςθ, κα ζπρεπε οι μετανάςτεσ αυτοί να κατανζμονται 

αναλογικά και ςε άλλεσ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ.  

Προςφάτωσ, υπεγράφθ ςτθ Μάλτα, με επιμονι τθσ Ιταλίασ, μια Συμφωνία για 

τθν κατανομι ςε άλλεσ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ των παρανόμων μεταναςτϊν, που 

φτάνουν ςτθν Ιταλία, που είναι πολφ ενδεικτικι των δυνατοτιτων που 



11 
 

υπάρχουν. Θ Ιταλία πιρε αυςτθρά μζτρα, ζκλειςε τα λιμάνια τθσ και 

απαγόρευςε τθν αποβίβαςθ ςτο ζδαφόσ τθσ παρανόμων μεταναςτϊν. Θ νζα 

Ιταλικι Κυβζρνθςθ ζκεςε ωσ όρο, για νϋ ανοίξει πάλι τα λιμάνια τθσ, τθν 

ανακατανομι των μεταναςτϊν ςε άλλεσ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ. Με βάςθ τθ 

Συμφωνία που επετεφχκθ ςτθ Μάλτα, θ Ιταλία κα κρατά μόνο το 10% των 

μεταναςτϊν, που φτάνουν ςτθν Ιταλία. Ζνα 25% κα πθγαίνει ςτθ Γερμανία και 

ζνα άλλο 25% ςτθ Γαλλία. Το υπόλοιπο κα κατανζμεται ςε άλλεσ Ευρωπαϊκζσ 

χϊρεσ. 

Γιατί θ Ελλάδα ζμεινε εκτόσ τθσ υμφωνίασ αυτισ ι γιατί δεν διεκδικεί μια 

ανάλογθ υμφωνία; 

19. Θ κατάςταςθ ζχει φτάςει ςιμερα ςτο απροχϊρθτο. Δεν υπάρχει  πλζον 

κανζνα περικϊριο αναμονισ, πακθτικισ ανοχισ και ςιωπισ. Οι Ελλθνικζσ 

Κυβερνιςεισ απζτυχαν, δυςτυχϊσ, να ςυνειδθτοποιιςουν εγκαίρωσ τισ 

διαςτάςεισ του προβλιματοσ και τουσ κινδφνουσ που περικλείει για τθ χϊρα 

μασ θ παράνομθ μετανάςτευςθ και επζτρεψαν να γίνει θ Ελλάδα hot spot τθσ 

Ευρϊπθσ, με αντάλλαγμα Ευρωπαϊκι χρθματοδότθςθ για τον εποικιςμό και 

τθν αλλοτρίωςι τθσ. Πολφ χειρότερα ακόμθ, φαίνεται πωσ αναδζχκθκαν ι 

τθροφν πακθτικι ςτάςθ απζναντι ςε ιδεολογιματα, που καλλιεργεί  και 

προπαγανδίηει μια οριςμζνου τφπου παγκοςμιοποίθςθ, όπωσ αυτά που 

προεβλικθςαν ςτθ Διεκνι Διάςκεψθ για τθ Μετανάςτευςθ ςτο Μαρακζσ του 

Μαρόκου, υπό τθν αιγίδα του ΟΘΕ. Θ προθγοφμενθ Κυβζρνθςθ προςυπζγραψε 

τθ λεγόμενθ Agenda για τθν Παγκόςμια Μετανάςτευςθ, που υιοκζτθςε θ 

Διάςκεψθ αυτι. Το ςθμερινό κυβερνϊν κόμμα οφείλει να τθν επανεξετάςει. 

Ο Ελλθνικόσ λαόσ πρζπει να κινθτοποιθκεί, με κάκε νόμιμο μζςο, και να 

απαιτιςει ζλεγχο, εδϊ και τϊρα, των ςυνόρων του. Θ Ελλάδα δεν μπορεί να 

είναι ξζφραγο αμπζλι, όταν μάλιςτα αντιμετωπίηει απροκάλυπτεσ απειλζσ 

ςτον εκνικό τθσ χϊρο και βρίςκεται ςε μια κρίςιμθ κζςθ ςτθν Ανατολικι 

Μεςόγειο και κοντά ςτθ φλεγόμενθ Μζςθ Ανατολι. 

Ο ςεβαςμόσ του αςφλου για τουσ πραγματικοφσ πρόςφυγεσ, όπωσ αυτοί 

ορίηονται από τθ Σφμβαςθ τθσ Γενεφθσ, δεν μπορεί να γίνεται πρόςχθμα για μια 

αςταμάτθςθ πλθμμυρίδα παρανόμων μεταναςτϊν από κάκε γωνιά του 

πλανιτθ.  

Σο Λιμενικό και θ FRONTEX δεν μποροφν να λειτουργοφν ωσ μθχανιςμόσ 

υποδοχισ και όχι αποτροπισ παράνομθσ ειςόδου. 

Είναι κακοριςτικισ ςθμαςίασ: 
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● ο διαχωριςμόσ μεταξφ προςφφγων και παρανόμων μεταναςτϊν 

● θ αυςτθρι εφαρμογι ςυςτιματοσ Κλειςτϊν Προαναχωρθςιακϊν Κζντρων και 

θ γριγορθ επαναπροϊκθςθ των παρανόμων μεταναςτϊν, 

● θ ανάλθψθ από το κράτοσ του ελζγχου των ςυνόρων, δια των νομίμων 

οργάνων του, και θ απομάκρυνςθ των ΜΚΟ, περιλαμβανομζνθσ τθσ Φπατθσ 

Αρμοςτείασ του ΟΘΕ για τουσ πρόςφυγεσ και του Διεκνοφσ Οργανιςμοφ 

Μεταναςτεφςεωσ, από ρόλουσ που άπτονται τθσ Ελλθνικισ εκνικισ κυριαρχίασ, 

● θ διεκδίκθςθ, ςτο πνεφμα αυτό, από το Ελλθνικό κράτοσ των Ευρωπαϊκϊν 

χρθματοδοτιςεων, που διοχετεφονται ςιμερα μζςω των παραπάνω φορζων. 

Γιατί θ Κυβζρνθςθ: 

● εξετάηει αδιακρίτωσ αιτιςεισ αςφλου από χϊρεσ που δεν είναι εμπόλεμεσ ι 

δεν βρίςκονται ςε κάποια άλλθ μεγάλθ αναταραχι; Στο νζο νόμο περί 

διεκνοφσ προςταςίασ, θ Κυβζρνθςθ κάνει ζνα βιμα προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ, 

με τθν πρόνοια καταρτίςεωσ καταλόγων αςφαλϊν χωρϊν καταγωγισ και 

αςφαλϊν τρίτων χωρϊν. Δεν αρκεί όμωσ αυτό, αν δεν ςυνοδεφεται από 

κζλθςθ και πολιτικι μθδενικισ ανοχισ τθσ παράνομθσ μεταναςτεφςεωσ.  

● Γιατί δεν επαναπροωκοφνται οι μθ πρόςφυγεσ και,  αντικζτωσ, παρζχονται 

ς’ αυτοφσ ζγγραφα, επιδόματα και προοπτικζσ για μόνιμθ εγκατάςταςθ και 

παροχι Ελλθνικισ ικαγζνειασ; Χαρακτθριςτικό παράδειγμα είναι αυτοί που 

μεταφζρονται από τα νθςιά ςτθν ενδοχϊρα. 

● Γιατί δεν αναςτζλλεται επ’ αόριςτον θ εφαρμογι προβλθματικϊν 

Ευρωπαϊκϊν Οδθγιϊν, όπωσ αυτι για το άςυλο, και εκνικϊν νομοκετθμάτων 

μζχρι τθν επανεξζταςθ ςυνολικά του κζματοσ τθσ παράνομθσ μεταναςτεφςεωσ 

και τον κακοριςμό μιασ ολοκλθρωμζνθσ εκνικισ ςτρατθγικισ, με κφριο άξονα 

τθν υποδοχι των πραγματικϊν προςφφγων και τθν πάταξθ τθσ παράνομθσ 

μεταναςτεφςεωσ; Θ Κυβζρνθςθ ζςπευςε να ψθφίςει ζνα νζο νόμο περί αςφλου 

και διεκνοφσ προςταςίασ, ο οποίοσ ειςάγει οριακζσ αλλαγζσ προσ τθ ςωςτι 

κατεφκυνςθ αλλά επιβεβαιϊνει και αφινει ςε ιςχφ ζνα πλαίςιο, που κακιςτά 

προβλθματικι τθ διάκριςθ μεταξφ προςφφγων και μεταναςτϊν και εμπνζεται 

περιςςότερο από τθν ζνταξθ των παρανόμων μεταναςτϊν παρά από τθν 

επαναπροϊκθςι τουσ. 

Ο λαόσ μασ αντιμετϊπιςε ςτθν ιςτορία του πολλοφσ κινδφνουσ, ξζνεσ 

επιδρομζσ, κατακτιςεισ, γενοκτονικζσ πολιτικζσ και πολζμουσ. Κατόρκωςε να 

επιβιϊςει και μζςα από τθ δουλεία 400 χρόνων ςτθν Οκωμανικι 

αυτοκρατορία και να επιτφχει τθν εκνικι παλιγγενεςία του,  με τθν 
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Επανάςταςθ του 1821. Κα ιταν τραγικό να επιτρζψει, από ζλλειμμα 

ςτοιχειϊδουσ προνοθτικότθτασ και πολιτικισ ςωφροςφνθσ, τθν εκνικι 

αποδόμθςθ και τθν αλλοτρίωςι του, με Δοφρειο Μππο τθν παράνομθ 

μετανάςτευςθ. 
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πφροσ Λαβδιϊτθσ, οικονομολόγοσ, πρϊθν χρθματιςτικόσ αναλυτισ, Κεντρικι 
Τράπεηα Καναδά 

Χριςτοσ Μπελλζσ, Ιςτορικόσ, Χίοσ 

Κϊςτασ Καραΐςκοσ, Δθμοτικόσ Σφμβουλοσ, Διμοσ Κομοτθνισ και εκδότθσ τθσ 
εφθμερίδασ «Αντιφωνθτισ» 

Δθμιτρθσ Νατςιόσ, Εκπαιδευτικόσ, Κιλκίσ 

Χαράλαμποσ Ναβροηίδθσ, Πρόεδροσ Συλλόγου Ποντίων, Κωσ 

Λωάννθσ Νζγρθσ, δθμοςιογράφοσ, Σάμοσ 

Δθμιτρθσ Σαλαγάνθσ, ηωγράφοσ 

 




