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Γράφει ο Δ. Παπαγεωργίου

Τ
ο μεταναστευτικό είναι πλέον το νού-
μερο ένα ζήτημα σε ολόκληρη την 
Ευρώπη, όπως αποδεικνύεται και από 
τα αποτελέσματα των τελευταίων 
εκλογών. Ένα πολύπλοκο ζήτημα, το 

οποίο συνδέεται και μια σειρά άλλων θεμά-
των, όπως το δημογραφικό, η ασφάλεια αλλά 
και η οικονομία. 
Ένα ζήτημα που όμως στην Ελλάδα βρίσκεται 
στην δεύτερη γραμμή της προτεραιότητας, 
στην εποχή του Μνημονίου. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει όμως και το ότι σχε-
δόν όλες οι στατιστικές έρευνες, οι δημοσκο-
πήσεις και οι αναλύσεις συμφωνούν σε ένα 
πράγμα. Ότι σε γενικές γραμμές οι Έλληνες 
δεν θέλουν άλλους μετανάστες στην χώρα 
μας. 
Ειδικά για τον χώρο της Δεξιάς, τα ποσοστά 
των ανθρώπων οι οποίοι θεωρούν ότι η χώρα 
μας έχει φτάσει κυριολεκτικά στα οριά της 
πρέπει να είναι σχεδόν… σταλινικού τύπου. 
Οι τάσεις υποχώρησης των παγκοσμιοποιητι-
κών δυνάμεων αποτελούν δυναμικό ρεύμα 
και στην ελληνική κοινωνία, αφού 6 στους 
10 συμπατριώτες μας θεωρούν την παγκοσμι-
οποίηση ως «απειλή», η οποία γιγαντώνεται 
εξαιτίας της ανεξέλεγκτης μετανάστευσης 
και των προσφυγικών ροών με εκ διαμέτρου 
αντίθετο, έως εχθρικό, πολιτισμικό υπόβαθρο. 
Οι αριθμοί επιβεβαιώνουν αυτήν την προοπτι-
κή αφού 2 στους 10 Έλληνες δεν επιθυμούν 
την παρουσία λαθρομεταναστών, οι οποίοι δι-
ασαλεύουν την κοινωνική συνοχή, διασπούν 
την αίσθηση του συνανήκειν και αποτελούν 
βραδυφλεγείς ωρολογιακές βόμβες στα θε-
μέλια της κοινωνικής ειρήνης και της έννομης 
τάξης. Επιπρόσθετα, κυριαρχεί η αίσθηση της 
ανασφάλειας αφού θεωρείται ότι η μαζική ει-
σβολή μεταναστών αυξάνει  την εγκληματικό-
τητα.
Όλα αυτά σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευ-
νας της Dianeosis. Όμως πώς εκφράζεται στην 
κεντρική πολιτική σκηνή της χώρας αυτή η 
«τάση» των Ελλήνων πολιτών έτσι όπως κατα-
γράφεται;
Η αλήθεια είναι ότι τα περισσότερα από τα 
κόμματα τα οποία κινούνται σε αυτό τον 
χώρο, από το κέντρο ώς και τα άκρα της Δεξι-
άς, έχουν μια επιφυλακτική στάση έναντι της 
μετανάστευσης. 
Όμως πολλές φορές η «στάση» από μόνη της, 
χωρίς συγκεκριμένη θέση σε συγκεκριμένα 
ζητήματα μπορεί να σημαίνει πολλά, μπορεί 
όμως και να μην σημαίνει τίποτε. Το οποίο 
σίγουρα θα τίθεται όλο και περισσότερο πιε-
στικά όσο περνά ο καιρός. Γιατί οι αντιδράσεις 
στην ελληνική κοινωνία ολοένα και μεγαλώ-
νουν, καθώς ο αριθμός των μεταναστών, ανε-
ξαρτήτως του πώς επιλέγει να τους ονομάσει 
ο καθένας, θα αυξάνεται. 
Η «διαχείριση» του προβλήματος από την κυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, συμπεριλαμβανομέ-

νων των διαφόρων «σκανδάλων» με τις ΜΚΟ 
και τις υπόλοιπες «ομάδες», η δράση αλλοδα-
πών εντός της χώρας μας, είτε με ανθρωπιστι-
κό είτε με… θρησκευτικό μανδύα, είναι μόνον 
η κορυφή του παγόβουνου. Και είμαστε βέβαι-
οι ότι η συζήτηση γύρω από το συγκεκριμένο 
θέμα μόνον θα ενταθεί. 
Γι’ αυτό εμείς επικοινωνήσαμε με όσα μπορέ-
σαμε από αυτά, προκειμένου να τους θέσου-
με μια σειρά από ερωτήσεις. Ίδιες ακριβώς 

στο κάθε κόμμα, προκειμένου έτσι να μπορέ-
σει ο αναγνώστης να συγκρίνει επακριβώς τις 
θέσεις κάθε κόμματος με αυτές του άλλου. 
Προσπαθήσαμε οι συγκεκριμένες ερωτήσεις 
να είναι ερωτήσεις ουσίας, προσπαθήσαμε οι 
απαντήσεις να αποτελούν «θέσεις» του κόμ-
ματος και όχι ιδεολογικές και γενικόλογες το-
ποθετήσεις ατόμων. 
Σίγουρα το όλο θέμα είναι τόσο σημαντικό 
ώστε να μπορούσαμε να αφιερώσουμε πολύ 

παραπάνω χώρο για να εξετάσουμε αναλυτικά 
τις απόψεις του κομματικού φορέα στον οποίο 
ανήκουν. Αλλά θεωρήσαμε σημαντικότερο να 
«χαρτογραφήσουμε» τον πολιτικό χώρο που 
βρίσκεται από το κέντρο και δεξιά, ως προς 
την στάση του στο συγκεκριμένο ζήτημα.
Από πλευράς μας θα θέλαμε να ευχαριστή-
σουμε όλους τους εκπροσώπους των κομμά-
των που είχαν την καλοσύνη να απαντήσουν 
στις ερωτήσεις μας. 
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την τρομερή επιβάρυνση του συστήματος 
υγείας,
-την γιγάντωση του παραεμπορίου,
-την εκμετάλλευση των λαθρομεταναστών 
από μεγαλοεργολάβους, παράνομα κυκλώμα-
τα και μαφία.
Αυτά όλα θα πρέπει να επανεξεταστούν. Και 
όσοι «αλληλέγγυοι» νιώσουν πως η άποψή 
μου είναι ρατσιστική, θα ρωτήσω: 
Μετά από όλα όσα έχουμε ζήσει, πόσο υπερ-
βολική, ανεδαφική και άδικη θεωρείτε την 
άποψή μου ότι οι κυβερνώσες παρατάξεις 
δεν σκοπεύουν να απελάσουν τους λαθρομε-
τανάστες, αλλά θέλουν να κερδίσουν χρόνο 
μέχρις ότου τους νομιμοποιήσουνώστε να 
μείνουν για πάντα εδώ για να αυξήσουν την 
εκλογική τους πελατεία;  Μέχρι πως είναι η 
λύση στο Δημογραφικό μα έχουν πει και να 
ζευγαρώσουμε μαζί τους για να λύσουμε την 
υπογεννητικότητα. Μόνο που το 95% που έρ-
χονται είναι άνδρες. Λοιπόν;  Ποιος θα ζευγα-
ρώσει με ποιον; 
Σύριζα, Νέα Δημοκρατία, όλα τα κόμματα 
πλην Χρυσής Αυγής θέλουν να μετατρέψουν 
την Ελλάδα σε αποθήκη και εντέλει σε χώρα 
λαθρομεταναστών κατ΄ εντολή της Μέρκελ.
Γιαυτό και όλοι οι Έλληνες πρέπει να αντιστα-
θούμε γιατί σε λίγο καιρό θα είμαστε μειοψη-
φία μέσα στην Πατρίδα μας.

Απαντά ο βουλευτής Β΄ Αθηνών
 Ηλίας Παναγιώταρος

Μπορεί η χώρα μας να δεχθεί άλλους μετα-
νάστες;

Ούτε έναν επιπλέον, και μακάρι σύντομα να 
φύγουν και οι ήδη υπάρχοντες.
Ελπίζω και εύχομαι για την Ελλάδα μας, να 
μην υλοποιηθούν τα άσχημα σενάρια που 
έχουν υπογράψει από κοινού οι Ευρωπαίοι και 
οι Τούρκοι. 

Μπορεί η χώρα μας να ενσωματώσει τους 
ήδη υπάρχοντες μετανάστες;

Όχι. Και δυστυχώς προσπαθούν να ενσωμα-
τώσουν τους Έλληνες στα δικά τουςθέλω και 
πρέπει. Βλέπουμε κάθε πιθανό βάρβαρο έθιμο 
τους να το υλοποιούν στην χώρα, βλέπουμε 
γκέτο, βλέπουμε πορνεία, βλέπουμε κυρίως  
να έχουν μεταφέρει στην χώρα μας τον πό-
λεμο τους.

Η συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας είναι η λύση στο 
μεταναστευτικό πρόβλημα;

Σε καμία περίπτωση. Η συμφωνία αυτή υλο-
ποιείται αφού πρώτα σχεδιάστηκε από τους 

Ολλανδούς και τους Γερμανούς και παρουσιά-
στηκε ως πανάκεια. Η απόδειξη είναι πως λίγοι 
– λίγοι ή πολλοί – πολλοί οι παράτυποι μετα-
νάστες δεν έχουν σταματήσει να έρχονται. Και 
όχι μόνο αυτό. Αλλά σε εποχές περίεργες κι 
επικίνδυνες σαν αυτές που βρίσκεται η χώρα 
μας με την τουρκία, τα πλοία που τους φέρ-
νουν τους αποβιβάζουν όχι στα νησιά απένα-
ντι από τα παράλια. Αλλά στην Μύκονο, στην 
Μονεμβασιά, στην Πύλο και αλλού… Σκεφτεί-
τε πόσο εύκολο είναι να περάσουν τούρκους 
κομμάντο μέσα στην χώρα και σκεφτείτε τι 
μέλλον μπορεί να ξημερώσει κάποια στιγμή 
στην εντολή του Ερντογάν.

Πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τα θα-
λάσσια σύνορά μας;

Με τον στόλο μας, και τους στρατιώτες μας. Ο 
μόνος τρόπος να σωθεί η πατρίδα μας από τα 
άνομα σχέδια τους είναι να κλείσουν ερμητικά 
τα θαλάσσια σύνορα. Και όποιος πει την γελοι-
ότητα, πως μπορούν να κλείσουν τα σύνορα 
στην θάλασσα, θα του πω πως τις ημέρες του 
τουρκικού πραξικοπήματος και επί ένα 15θή-
μερο, δεν περνούσε κουνούπι, από φόβο μην 
περάσουν «πραξικοπηματίες» στην Ελλάδα.  
Εκεί πως σφραγίστηκαν τα σύνορα; 

Ποια θα ήταν η πρώτη σας κίνηση ως κυβέρ-

νηση για την αντιμετώπιση του μεταναστευ-
τικού ζητήματος;

Καταρχήν να δούμε με τις νομιμοφανείς διαδι-
κασίες «express» τι τους παρέχουν:
-προτεραιότητα στις δημόσιες υπηρεσίες Υγεί-
ας άνευ αντιτίμου,
-φορολογικές ελαφρύνσεις στους νομιμοποι-
ηθέντες λαθρομετανάστες,
-δικαίωμα αγοράς γης,
-πολιτικά δικαιώματα,
-το δικαίωμα να ανοίξουν το δικό τους περί-
πτερο, μετά την εφαρμογή του Ν.3919/2011, 
σχετικά με την «απελευθέρωση» του επαγγέλ-
ματος του καπνοπώλη,
-την δυνατότητα απονομής χάριτος σε όσους 
από τους λαθρομετανάστες έχουν διαπράξει 
εγκλήματα, με επιπλέον απόδοση της ελλη-
νικής ιθαγένειας και επαγγελματική αποκατά-
σταση στον δημόσιο τομέα.
-Την είσοδό τους στα Πανεπιστήμια με μια 
απλή δήλωση.
Και με τις σκόπιμες παραλείψεις τους επιτρέ-
πουν:
-την ύπαρξη εκατοντάδων παράνομων τζα-
μιών σ’ όλη την επικράτεια,
-την άνθηση της εγκληματικότητας λόγω ατι-
μωρησίας, (με αποτέλεσμα οι απελεύθεροι 
εγκληματούν ξανά),
-την εξάπλωση εξαφανισμένων ασθενιών και 
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Από την άλλη για την Τουρκία ήταν μια πολύ 
καλή ευκαιρία να αποκομίσει κάποια οφέλη 
από αυτήν, κυρίως σε οικονομικό επίπεδο, 
αλλά δεν πρέπει να παραβλέψουμε το γεγο-
νός ότι ο κ. Ερντογάν, ο οποίος έχει ανοίξει 
πολλά μέτωπα εντός κι εκτός Τουρκίας, έχει 
αυτή τη στιγμή στα “χέρια” του 3 εκατομμύρια 
περίπου μετανάστες, κάτι το οποίο είναι επι-
κίνδυνο, τόσο για τη Χώρα μας, αλλά και για 
την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή. 

-Πως μπορούμε να προστατέψουμε τα θα-
λάσσια σύνορά μας;

Σίγουρα δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε την 
“Αμερική”, κι επειδή θα αναφερθώ σε εξοπλι-
στικά, κυριολεκτώ αφού όλες οι δυτικόδουλες 
Κυβερνήσεις μας, συνηθίζουν να “ψωνίζουν” 
ακριβά ΄΄, ότι παλιό και σάπιο διαθέτουν οι δυ-
τικοί “σύμμαχοί” μας και ειδικά οι Η.Π.Α.
Τα θαλάσσια σύνορά μας θα μπορούσαν εύ-
κολα να φυλαχθούν από 3-4 πυραυλάκατους 
νεότερης γενιάς. Είναι πολεμικά πλοία, σχετι-
κά μικρού μεγέθους, ευέλικτα και με μεγάλη 
αυτονομία. Επιπλέον διαθέτουν και οπλικά 
συστήματα τα οποία μπορούν να προστατέ-
ψουν τα θαλάσσια σύνορά μας όχι μόνο από 
μεταναστευτικές ροές, αλλά και άλλες κατα-
στάσεις που μπορούν να προκύψουν. Σίγουρα 
δεν μπορούν βέβαια να προστατευτούν από 
πλοία του ΝΑΤΟ που κάνουν “τουρισμό” στο 
Αιγαίο !

Ποια  θα ήταν η πρώτη σας κίνηση ως κυβέρ-
νηση για την αντιμετώπιση του μεταναστευ-
τικού ζητήματος;

Η πρώτη, πιο σημαντική και αποτελεσματική 
κίνηση που θα κάνουμε ως Κυβέρνηση, θα 
ήταν η άμεση αποχώρηση από τη συνθήκη 
Σένγκεν.
Η Ελλάδα αποτελεί πόλο έλξης μεταναστών 
κυρίως διότι είναι η πρώτη Χώρα υποδοχής για 
όσους έρχονται από ανατολικές Χώρες, που 
γνωρίζουν με βάση τη συνθήκη, ότι μπορούν 
να τους χορηγηθούν έγγραφα που θα τους 
επιτρέψουν αργότερα να ταξιδέψουν όπου 
επιθυμούν και ειδικά στην κεντρική και βόρεια 
Ευρώπη που οι περισσότεροι επιθυμούν να 
πάνε.
Βέβαια αυτό είναι το πρώτο μέτρο, διότι στην 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ, όπως σε όλα τα ζητήματα, 
έτσι και για το μεταναστευτικό έχουμε ολο-
κληρωμένη πρόταση που δίνει πραγματική και 
μόνιμη λύση στο ζήτημα!

Απαντά ο Θόδωρος Μεχλιζόγλου, 
Αν. Εκπρόσωπος Τύπου

Τομεάρχης ψηφιακής πολιτικής 

- Μπορεί η χώρα μας να δεχθεί άλλους με-
τανάστες;

Εννοείτε ότι μία Χώρα σαν την Ελλάδα και ει-
δικά την περίοδο την οποία διανύουμε, είναι 
αδύνατο να δεχθεί κι άλλους μετανάστες.
Ήδη η Χώρα και πριν από το τελευταίο μετα-
ναστευτικό ρεύμα είχε περισσότερους, από 
όσους θα έπρεπε, βάση των συνθηκών που 
επικρατούν λόγω οικονομικής κρίσης, αλλά 
και με βάση τον πληθυσμό της. Σε μία Χώρα με 
11 εκατομμύρια κατοίκους και με την επίσημη 
ανεργία να ξεπερνά το 25% είναι αδύνατο να 
μπορεί να δεχθεί, παρά μόνο ελάχιστο αριθ-
μό μεταναστών. Και βέβαια να διαμένουν στη 
Χώρα, μόνο οι νόμιμοι και όσοι έχουν τη δυ-
νατότητα να εργαστούν και να συνεισφέρουν 
στην Ελληνική οικονομία και το ασφαλιστικό 
μας σύστημα ! Παράλληλα για όσους εργά-
ζονται στη Χώρα μας, θα πρέπει να ισχύουν 
capitalcontrols, ώστε να μην υπάρχει διαφυγή 
συναλλάγματος !

- Μπορεί η χώρα μας να ενσωματώσει τους 
ήδη υπάρχοντες μετανάστες;

Σίγουρα όχι. Ειδικά το τελευταίο κύμα μετα-
ναστών, το οποίο προέρχεται από ανατολικές 
Χώρες, πέραν όλων όσων ανέφερα παραπά-
νω, λόγω κάποιων ιδιαιτεροτήτων που έχουν 
να κάνουν με τις θρησκευτικές τους πεποι-
θήσεις, οι οποίες τους αναγκάζουν να έχουν 
κάποιες συγκεκριμένες συμπεριφορές στην 
καθημερινότητά τους, όπως και κάποιες πε-
ποιθήσεις για συγκεκριμένες ομάδες πληθυ-
σμού (π.χ γυναικείο φύλο), είναι δύσκολο να 
ενσωματωθούν στην Ελληνική κοινωνία. Και 
βέβαια μεγάλο ρόλο πάντα παίζει ο αριθμός 
αυτών που θα πρέπει να μείνουν στη Χώρα, 
ώστε να μην κινδυνεύσει σε καμία περίπτωση 
να αλλοιωθεί ο Ελληνοκεντρικός χαρακτή-
ρας του Κράτους, διότι όλοι γνωρίζουμε τους 
στόχους και τις επιδιώξεις των Παγκοσμιοποι-
ητών, οι οποίες έχουν μπει σε εφαρμογή και 
σίγουρα μία Χώρα σαν τη δική μας, αποτελεί 
εμπόδιο στα σχέδιά τους!

- Η συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας είναι η λύση στο 
μεταναστευτικό πρόβλημα; 

Η συμφωνία σίγουρα αποτελεί μια προσωρι-
νή λύση και αφορά μόνο το μείζον θέμα που 
δημιουργήθηκε από τη μεγάλη μεταναστευτι-
κή ροή, λόγω των γεγονότων που είχαμε στη 
μέση Ανατολή. 
Σίγουρα βοήθησε, αλλά έγινε αργά κι εφ’ 
όσον είχε έρθει η Χώρα σε πολύ δύσκολη 
θέση, κυρίως λόγω της αδράνειας της Κυβέρ-
νησης, αλλά και των ιδεοληψιών που έχουν 
πολλά από τα στελέχη της.

Απαντά ο Γ. Παγώνης, 
γραμματέας

Μεταναστευτικού-Δημογραφικού

- Μπορεί η χώρα μας να δεχθεί άλλους με-
τανάστες;

Όχι. Είναι σαφές πως όχι μόνον δεν μπορεί να 
δεχθεί άλλους, αλλά είναι επιτακτική ανάγκη 
να προχωρήσει άμεσα σε απελάσεις.Τα δεδο-
μένα διαμορφώνουν μια κατάσταση η οποία 
συνεπάγεται την αλλοίωση του ελληνικού 
πληθυσμού και της ελληνικής κοινωνίας όπως 
την γνωρίζουμε. Δεν έχουμε το δικαίωμα να 
δεχτούμε παθητικά αυτές τις εξελίξεις.Πρέπει 
να αναλάβουμε τις ευθύνες μας, απέναντι κυ-
ρίως στα παιδιά μας.

- Μπορεί η χώρα μας να ενσωματώσει τους 
ήδη υπάρχοντες μετανάστες;

Όχι. Η επικρατούσα ιδεοληψία της πολυπολι-
τισμικότητας προωθεί την άποψη ότι παρά τις 
διαφορές σε πολιτισμό, γλώσσαή εθνότητα 
οι άνθρωποι μπορούν να συνυπάρξουν ειρη-
νικά σε μία κοινωνία χωρίς να λαμβάνονται 
υπ’ όψιν άλλες παράμετροι (π.χ. πληθυσμιακά 
μεγέθη, πολιτισμική εγγύτητα κ.λπ.). Πιστεύει 
επίσης ότι ο γηγενής πληθυσμός δεν είναι τί-
ποτα παραπάνω από έναν από τους «πολλούς 
πολιτισμούς», ότι τα έθνη είναι πολιτικά κατα-
σκευάσματα και ότι οι άνθρωποι δεν συνδέ-
ονται μεταξύ τους από αφηρημένες έννοιες 
όπως η ιστορία, η παράδοση ή και η συγγέ-
νεια, αλλά από τον κοινό γεωγραφικό τόπο. 
Μία μειονότητα μεταξύ των μειονοτήτων.
Η ΕΕ έχει ακολουθήσει αυτό το μοντέλο της 
πολυπολιτισμικότητας, η οποία την οδήγησε 
σε μιαν εντελώς αποτυχημένη μεταναστευ-
τική πολιτική, που με τη σειρά της οδήγησε 
σε κοινωνικές εκρήξεις και τρομοκρατικές 
επιθέσεις και την ανεξέλεγκτη δράση «αλλη-
λέγγυων» ΜΚΟ. Η πρόσφατη αλλαγή της μετα-
ναστευτικής πολιτικής της Ελλάδος, που ση-
μαδεύτηκε από τη κατάπτυστη θέσπιση νέων 
ελαστικών κριτηρίων απονομής της ελληνικής 
ιθαγένεις, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο 
μηχανισμός ανάσχεσης του μεταναστευτικού 
ρεύματος μετατράπηκε σε μηχανισμό «υποδο-
χής», έχει οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες κι επικίν-
δυνες καταστάσεις.
Η δήθεν ένταξη, είναι στην πραγματικότητα 
εποικισμός. Η μαζική υποδοχή κι εγκατάστα-
ση πληθυσμών και δη μουσουλμανικών, με 
ότι αυτό συνεπάγεται, δημιουργεί σε σύντομο 
χρονικό διάστημα μία νέα κοινότητα που αντι-
καθιστά την προηγούμενη.

- Η συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας είναι η λύση στο 
μεταναστευτικό πρόβλημα;

Είναι μια πρόσκαιρη ανακούφιση από την λαί-
λαπα. Είναι όμως ταυτόχρονα ανεπαρκής. Γε-
γονός είναι ότι η Τουρκία, ειδικά μετά και τις 

πρόσφατες εξελίξεις δεν είναι ένας φερέγ-
γυος εταίρος. Οι μεταναστευτικές ροές προς 
τα ελληνικά νησιά συνεχίζονται, καθώς και ο 
άτυπος εποικισμός της χώρας. Η σύμβαση της 
Γενεύης είναι σαφής αναφορικά με την ανα-
γνώριση του καθεστώτος του πρόσφυγα. Στην 
περίπτωση της Ελλάδος η συγκεκριμένη σύμ-
βαση έχει καταπατηθεί με τις ευλογίες της ΕΕ, 
μιας και η χώρα μας δεν είναι όμορο κράτος με 
τις χώρες προέλευσης.

 - Πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τα θα-
λάσσια συνορά μας;

1. Φύλαξη συνόρων από τον Ελληνικό Στρα-
τό και όχι από την Frontex ή άλλες διε-
θνείς δυνάμεις. Μη αποδοχή παρεμβασης 
στα εθνικά θέματα διεθνών και ευρωπαϊ-
κών οργανισμών. Τα ευρωπαϊκά κονδύλια 
της φύλαξης των συνόρων να διατίθενται 
στον ελληνικό στρατό και όχι σε ΜΚΟ ή 
στην Frontex ή σε άλλες δυνάμεις, οι 
οποίες δεν αποτρέπουν, αλλά υποδέχο-
νται.

2. Πλήρης εκμετάλλευση του Ευρωπαίκού 
Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων και του Τα-
μείου Επιστροφής της ΕΕ.

Πρέπει να περάσουμε το μήνυμα ότι δεν εί-
ναι καλοδεχούμενοι, ούτε και ότι μπορούν να 
εκμεταλλεύονται τα χρήματα από τον προϋ-
πολογισμό του κράτους, δηλαδή τα χρήματα 
των Ελλήνων φορολογουμένων, εις βάρος 
του γηγενούς πληθυσμού.

 - Ποια θα ήταν η πρώτη σας κίνηση ως κυ-
βέρνηση για την αντιμετώπιση του μετανα-
στευτικού ζητήματος;
Μη αποδοχή κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής για 
την μετανάστευση και το άσυλο. Εφαρμογή 
της αρχής της επικουρικότητας στο μετανα-
στευτικό λόγω της διαφορετικής γεωγραφι-
κής θέσης, των διαφορετικών αναγκών και 
προβλημάτων του κάθε Κράτους, του πληθυ-
σμού, αλλά και της πληθυσμιακής σύνθεσης.
Κατάργηση hot spots (κέντρα καταγραφής). 
Δημιουργία μόνο κλειστών κέντρων κράτησης 
και κατάργηση όλων των ανοιχτών δομών φι-
λοξενίας. Ακύρωση όλων των αποφάσεων για 
παροχές οποιασδήποτε μορφής προς τους λα-
θρομετανάστες.

Οι πλήρεις θέσεις της Νέας Δεξιάς σε σχέση με 
το μεταναστευτικό-δημογραφικό θα παρουσι-
αστούν επισήμως πολύ σύντομα.
Απαντά ο Κ. Αϊβαλιώτης 
εκπρόσωπος τύπου
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Απαντά ο Κ. Αϊβαλιώτης
 εκπρόσωπος τύπου

1. Μπορεί η χώρα μας να δεχθεί άλλους με-
τανάστες; 

Ωραίο αυτό το νέο  ...ανέκδοτο του Μουζάλα 
, συναγωνίζεται επαξίως εκείνο της κυρα-Τα-
σίας που έλεγε ότι « κάποιοι λιάζονται στην 
Ομόνοια «.... Ούτε μισό λαθρομετανάστη δεν 
μπορεί να αντέξει η Ελλάδα, Οσοι ήρθαν πρέ-
πει  να φύγουν . Εμείς δεσμευόμαστε ως ΛΑΟΣ 
ότι θα τους διώξουμε αν ο κόσμος μάς δώσει 
την δύναμη στην κάλπη . Το ξαναλέω : ΘΑ 
ΤΟΥΣ ΔΙΩΞΟΥΜΕ 

2.Μπορεί η χώρα μας να ενσωματώσει τους 
ήδη υπάρχοντες μετανάστες;

Ούτε κατά διάνοια, όσοι ήρθαν έπρεπε να εί-
χαν πάει στους αδελφούς τους τους μουσουλ-
μάνους που είναι και πάμπλουτοι στο Κουβέϊτ, 
την Σαουδική Αραβία, τοαΗνωμενα Αραβικά 
Εμιράτα κλπ.Η Τουρκία μάς τους έστειλε βάσει 
σχεδίου για να μας δημιουργήσει προβλήμα-
τα, πρέπει να φύγουν όλοι τους
 
3.Η συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας είναι η λύση στο 
μεταναστευτικό πρόβλημα;

Οχι δεν οδηγεί πουθενά, η λύση είναι να ζη-
τήσει ο κ. Τσίπρας  έκτακτη Σύνοδο Κορυφής 
της ΕΕ και να απαιτήσει να υιοθετηθεί καθαρή 
και σαφής δήλωση της ΕΕ ότι για κάθε έναν 
λαθρομετανάστη που αρνείται να  παρει πίσω 
η Τουρκία  ή τον στέλνει στην  Ελλάδα , η ΕΕ 
θα της στέλνει  πίσω  έναν Τούρκο της Γερ-
μανίας, του Βελγίου, ή της Ολλανδίας. Μόνο 
αυτό  την τσούζει
΄   
4.Πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τα θα-
λάσσια σύνορά μας;

Οπως τα προστάτευε δεκαετίες η Ελλάδα  προ 
του 1974 και η Τουρκία δεν τολμούσε ούτε 
καν να εμφανιστεί στο Αιγαίο . Τα σύνορα δεν 
τα φυλάει καμία χώρα με  το Λιμενικό Σώμα  
και τα  κρις-κραφτ . Το Πολεμικό Ναυτικό το 
κάνει.
 
5 .Ποια θα ήταν η πρώτη σας κίνηση ως κυ-
βέρνηση για την αντιμετώπιση του μετανα-
στευτικού ζητήματος;

Προθεσμία 3 ημερών για να φύγουν όλοι οι 
λαθρομετανάστες οικειοθελώς από την πατρί-
δα μας. Από εκεί και πέρα άμεση προώθησή 
τους  προς  την Τουρκία και την Αλβανία , από 
όπου ήρθε ο μεγάλος όγκος  τα 25 αυτά χρό-
νια που η Ελλάδα πνίγηκε στην λαθρομετανά-
στευση . Και βεβαίως θα είναι  διακηρυγμένη  
και επίσημη θέση της Ελλάδας  η δέσμευση 
της ΕΕ ότι «για κάθε λαθρομετανάστη που 

μας σπρώχνει η Τουρκία θα επιστρέφει στην 
Τουρκία ένας Τούρκος που είναι εγκατεστη-
μένος σε χώρα της ΕΕ» . Με έχουν συλλάβει  
3 φορές οι Τούρκοι στην κατεχόμενη Κύπρο 
όταν μετείχα σε αποστολές ως στέλεχος της 
Γενικής Γραμματείας του Ευρωκοινοβουλίου , 
έχω δει από κοντά τα κρατητήρια  τοηςψευτο-
αστυνομίας στα κατεχόμενα  καθώς και  του 
κατοχικού στρατού, την ίδια ώρα που κάποιοι 
θολοκουλτουριαραίοιέπιναν φραπέ στο Κο-
λωνάκι...  Σας διαβεβαιώ ότι - και μην σοκα-
ριστείτε από τον όρο που χρησιμοποιώ - είναι 
...»κλασοπατάτες»  οι Τούρκοι και  κακώς τους 
φοβούνται αυτοί που τους ψηφίζουν οι Ελλη-
νες για να τους κυβερνούν. Η υποχωρητικότη-
τα δεκαετιών μάς έφερε στα σημερινά χάλια. 

βάση της ενάρξεως της κινήσεως, όταν πλησι-
άζουν στα χωρικά ύδατα. Τα θαλάσσια σύνο-
ρα της Ελλάδος είναι σύνορα της Ευρώπης. Η 
προστασία συνεπώς των εξωτερικών συνόρων 
της Ευρώπης πρέπει να αντιμετωπισθή δια της 
δημιουργίας Ευρωπαϊκού Στρατού Ασφάλισης 
Συνόρων (Ε.Σ.Α.Σ). Το ΝΑΤΟ δεν έχει αρμοδιό-
τητα επ’ αυτού.

Ποια θα ήταν η πρώτη σας κίνηση ως κυβέρ-
νηση για την αντιμετώπιση του μεταναστευ-
τικού ζητήματος;

Η πρώτη κίνηση θα ήταν η εφαρμογή των ισχυ-
όντων νόμων του κράτους, ήτοι η αντιμετώπι-
ση των μεταναστών ως λάθρα εισερχομένων 
σε ξένη χώρα. Κλειστά στρατόπεδα και άμε-
σος διαχωρισμός μεταναστών και προσφύγων.
Τα κλειστά στρατόπεδα, με παροχή στέγης, 
τροφής, και υγειονομικής περιθάλψεως,                   
(ανθρωπιστική συμπεριφορά), αποτελούν 
αποτρεπτικό εισόδου μεταναστών. Ταχύτα-
τος διαχωρισμός προσφύγων και μεταναστών, 
καθώς και διαχωρισμός κατά Εθνικότητες, 
ώστε να αποφεύγονται οι συγκρούσεις μετα-
ξύ τους. Απέλαση μεταναστών και επαναπα-
τρισμός των προσφύγων μετά την λήξη των 
εχθροπραξιών. Κατά το διάστημα της παραμο-
νής τους στη χώρα, θα είναι υπό την διαχεί-
ριση των Δήμων και των Περιφερειών, όσον 
αφορά στην εκτέλεση εργασιών σε ιδιωτικές 
επιχειρήσεις και εργασίες. Ουδείς Έλλην θα 
έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί αλλοδαπούς 
στην επιχείρηση ή εργασία του, εάν δεν έχει 
έγκριση του Δήμου ή της Περιφέρειας. Θα 
απαιτηθεί επ’αυτού ιδιαιτέρα οργάνωση της 
πολιτείας. Δύο πρέπει να είναι οι παράγοντες 
που μπορούν, συνδυαζόμενοι, να αντιμετω-
πίσουν το θέμα του μεταναστευτικού ρεύμα-
τος. Πρώτον ο αποτρεπτικός παράγων με την 
εφαρμογή των ισχυόντων νόμων, (κλειστά 
στρατόπεδα κ.τ.λ.) και δεύτερον η προστασία 
των χερσαίων και θαλασσίων συνόρων μας, 
που είναι τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης, 
με τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Στρατού 
Ασφαλείας Συνόρων. 

Απαντά ο Τ. Σιμιγδαλάς, 
εκπρόσωπος Τύπου

Μπορεί η χώρα μας να δεχθεί άλλους μετα-
νάστες;

Θα ήταν εθνικό έγκλημα να υποστηριχθεί από 
οποιονδήποτε, ότι η Ελλάς δύναται να δε-
χθεί επί πλέον μετανάστες στο έδαφός της. 
Προκαλείται με τους ήδη υπάρχοντες, Εθνική 
αλλοίωση του πληθυσμού της χώρας, συν-
δυαζόμενο το γεγονός με την μεγάλη υπο-
γεννητικότητα Ελλήνων και την υπεργεννη-
τικότητατων αλλογενών και αλλοθρήσκων 
μεταναστών. Πρέπει να ευρεθεί τρόπος να 
αντιμετωπισθεί άμεσα ο κίνδυνος αυτός, πριν 
είναι πολύ αργά.

Μπορεί η χώρα μας να ενσωματώσει τους 
ήδη υπάρχοντες μετανάστες;

Η ενσωμάτωση αλλογενών και προ παντός 
αλλοθρήσκων μεταναστών είναι τελείως αδύ-
νατος. Διότι όταν λέμε ενσωμάτωση, εννοού-
με να ασπασθούν και να σεβαστούν οι μετα-
νάστες και τη θρησκεία των Ελλήνων και τα 
ήθη και έθιμα τους και να θεωρήσουν πατρίδα 
τους την Ελλάδα με ότι αντιπροσωπεύει ως 
πολιτισμό και ιστορία.
Εδώ διαπιστώνομε, ότι  το αποικιακό καθεστώς 
που ίσχυε παλαιότερα σε Ευρωπαϊκά κράτη, 
Μετανάστες δευτέρας και τρίτης γενεάς,που 
είχαν μεταναστεύει στις αποικιοκρατικές Χώ-
ρες, δεν έχουν κατορθώσει να ενσωματωθούν 
στις χώρες που ζουν και αποτελούν ακόμη 
ξένα σώματα, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων. 
Ιδιαιτέρως επικίνδυνοι θεωρούνται οι προερ-
χόμενοι από όμορες χώρες, διότι σε κάποιο 
χρόνο θα δημιουργήσουν ιδιαίτερο πρόβλημα, 
όπως στο Κόσσοβο, στη Φ.Υ.Ρ.Ο.Μ και αλλού.

Η συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας είναι η λύση στο 
μεταναστευτικό πρόβλημα;

Η συμφωνία Ε.Ε- Τουρκίας είναι ημίμετρα. Εάν 
πρέπει να προστατευθούν πρόσφυγες από 
εστίες πολέμου, αυτό πρέπει να γίνει επί προ-
σωρινής βάσεως, μέχρι λήξεως των εχθροπρα-
ξιών, οπότε πρέπει να επανέλθουν στη χώρα 
τους. Οι μετανάστες που λαθραία εισέρχονται 
στην Ελλάδα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως 
εισβολείς.

Πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τα θα-
λάσσια σύνορά μας;

Η Ελλάς έχει εκτεταμένα θαλάσσια σύνορα 
και είναι δύσκολο αλλ’όχι ακατόρθωτο να φυ-
λαχθούν τα σύνορα αυτά. Η ύπαρξη πολλών 
βραχονησίδων και κατοικημένων  νήσων στο 
Αιγαίο, διευκολύνει τον έλεγχο των θαλασσί-
ων οδών προσπελάσεως προς την χώρα μας, 
επειδή είναι γνωστή η αφετηρία της κινήσε-
ως αυτής. Η αντιμετώπιση πρέπει να γίνει στη 
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Απαντά ο Χ. Ρήγας, 
Πρόεδρος 

Μπορεί η χώρα μας να δεχθεί άλλους μετα-
νάστες; 

Φυσικά δεν μπορεί και δεν πρέπει η χώρα μας 
να δεχθεί άλλους μετανάστες, καθώς έχουν 
γεμίσει πόλεις, χωριά και γειτονιές, δημιουρ-
γώντας πολλά προβλήματα στους Έλληνες 
κατοίκους. Επειδή, πολλοί εστιάζουν μόνο 
στα νέα κύματαλαθρομεταναστών, αν υπολο-
γίσει κανείς και όλους αυτούς που είχε δεχθεί 
η χώρα τα προηγούμενα χρόνια, μιλάμε για 
κάποια εκατομμύρια αλλοδαπών στην Πατρί-
δα μας.

Μπορεί η χώρα μας να ενσωματώσει τους 
ήδη υπάρχοντες μετανάστες;

 Δεν μπορεί και δεν πρέπει πάλι η χώρα μας 
να ενσωματώσει τους ήδη υπάρχοντες μετα-
νάστες. Θέλουμε η Ελλάδα να ανήκει πραγμα-
τικά στους Έλληνες. Πιστεύουμε στις ταυτό-
τητες και στους ζωτικούς χώρους του κάθε 
λαού. Εξάλλου, οι ίδιοι οι μετανάστες, δεν θα 
ήθελαν να χάσουν την δική τους ταυτότητα, 
αναφέροντας απλά τα πρόσφατα παραδείγμα-
τα των αλβανών που σχημάτισαν τον αλβανι-
κό αετό, μέσα σε ελληνικά στρατόπεδα.

Η συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας είναι η λύση στο 
μεταναστευτικό πρόβλημα; 

Τα κύματα των λαθρομεταναστών δεν σταμά-
τησαν ποτέ από την Τουρκία, οπότε καμία 
Ευρωπαϊκή Ένωση, κανένα Νάτο και φυσικά 
καμία Τουρκία δεν θα λύσει το μεταναστευ-
τικόπρόβλημα. Ούτε προσπάθεια δεν θα γίνει.

Πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τα θα-
λάσσια σύνορά μας; 

Οι λαθρομετανάστες πληρώνουν πολλά λε-
φτά στους Τούρκους αλλά και στους Έλληνες 
λαθρέμπορους για να περάσουν στην Ελλάδα. 
Εάν το λιμενικό είχε σαφείς εντολές για σύλ-
ληψη των λαθρέμπορων και των λαθρομετα-
ναστών, τότε θα είχε γίνει ένα μεγάλοβήμα 
για να κοπούν οι ροές αυτές.

Ποια θα ήταν η πρώτη σας κίνηση ως κυβέρ-
νηση για την αντιμετώπιση του μεταναστευ-
τικού ζητήματος; 

Από τις πρώτες κινήσεις θα ήταν η πάταξη 
του παρανόμουεμπορίου των αλλοδαπών και 
η άμεση σύλληψη και επαναπροώθηση όλων 
των λαθρομεταναστών στις χώρες προέλευ-
σής τους. Αποτελούμε για το σύστημα ένα 
κακό παράδειγμα, ότι κάποιοι με την δύναμη 
της ψυχής τους μπορούν να αντισταθούν 
στους πανίσχυρους μηχανισμούς τους, μπο-
ρούν να αντισταθούν στους παρακρατικούς 

μηχανισμούς βίας, στην εξαγορά συνειδήσε-
ων. Μπορούν να αντισταθούν στην λάσπη 
και την συκοφαντία, μπορούν να αντιστα-
θούν στο εχθρικό κλίμα και στο «περιθώριο» 
που αυτοί με σκληρότητα έκτισαν γύρω μας. 
Αυτό που μετρά πάνω απ’ όλα είναι η αξία του 
παραδείγματος και μετρά για το μέλλον, ένα 
μέλλον, που Θα δώσουμε και την τελευταία 
δύναμη της ψυχής μας να είναι λαμπρό και νι-
κηφόρο για τα Τιμημένα Λάβαρα της Εθνικής 
και Κοινωνικής Ιδέας! Λαϊκή Ελληνική Πατρι-
ωτική Ένωση

μεταναστών στις χώρες τους. Μέχρι να γίνει 
αυτό, σύμφωνα με την ισχύουσα κατάσταση, 
θα πρέπει όλες οι χώρες της Ευρώπης να δε-
χθούν αναλογικά τους μετανάστες-πρόσφυ-
γες που τους αναλογούν, για να αποσυμφο-
ρηθεί η κατάσταση στη χώρα μας.

Παράλληλα, επιβάλλεται άμεσα το κλείσι-
μο των συνόρων και η προστασία της χώρας 
μας από μια εθνική συμφορά που δεν θα έχει 
προηγούμενο. Εδώ θα κάνω και εγώ την εξής 
ερώτηση: Τι θαγίνει αν άλλα 3 εκατομμύρια 
μετανάστες από την Τουρκία και άλλες χώρες 
εισβάλλουν στην Ελλάδα; Ποια θα είναι η Ελ-
λάδα του αύριο;

Πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τα θα-
λάσσια σύνορα μας;

Όλα τα σύνορα προστατεύονται και κλείνουν. 
Και τα χερσαία και τα εναέρια και τα θαλάσσια, 
χωρίς να θρηνούμε ανθρώπινες ζωές. Ρωτή-
στε τους αρμόδιους (υπουργείο εθνικής άμυ-
νας, υπουργείο δημοσίας τάξεως, πολεμικό 
ναυτικό και λιμενικό σώμα) να σας πουν την 
τεχνική κλεισίματος των θαλασσίων συνόρων 
μας. 

Ποια θα ήταν η πρώτη σας κίνηση ως κυβέρ-
νηση για την αντιμετώπιση του μεταναστευ-
τικού ζητήματος;

Άμεσο κλείσιμο των συνόρων (χερσαίων και 
θαλασσίων) για αποφυγή εισόδου λαθρομετα-
ναστών στη χώρα και καταγγελία της απαρά-
δεκτης συνθήκης ‘’Δουβλίνο ΙΙ’’ με την οποία 
έχουν εγκλωβισθεί και συνεχίζουν να εγκλω-
βίζονται στην Ελλάδα εκατοντάδες χιλιάδες 
μετανάστες και πρόσφυγες.

Απαντά ο Ν. Ταμουρίδης, Αντγος (ε.α)-
Επίτιμος Α’ Υπαρχηγός ΓΕΣ,

Μέλος Διοικούσας Επιτροπής 

Μπορεί η χώρα μας να δεχθεί άλλους μετα-
νάστες;

Σαφώς και όχι. Ήδη η συσσώρευση εκατο-
ντάδων χιλιάδων παρανόμων μεταναστών 
και κάποιων προσφύγων δημιουργεί τεράστιο 
πρόβλημα κοινωνικής συνοχής, η οποία απο-
τελεί ένα βασικό πυλώνα ισχύος κάθε εθνικής 
ή κρατικής οντότητας. Επιπλέον επιβαρύνει 
την ανεργία σε μια χώρα με 1.5 εκατομμύρια 
ανέργους και απειλεί την Ελλάδα με απεθνι-
κοποίηση και αποχριστιανοποίηση.
Εδώ θα ήθελα να δώσω την έννοια του με-
τανάστη και του πρόσφυγα. Σύμφωνα με 
τους διεθνείς κανόνες, πρόσφυγας θεωρείται 
όποιος φεύγει από εμπόλεμη χώρα και πηγαί-
νει σε μια ασφαλή χώρα. Άρα, οι Σύριοι και οι 
Ιρακινοί που καταφεύγουν στην Τουρκία εί-
ναι πρόσφυγες, αλλά όταν περνούν από την 
ασφαλή Τουρκία στην ασφαλή Ελλάδα, είναι 
πλέον μετανάστες. Εφόσον δεν περνάνε από 
τις νόμιμες εισόδους της χώρας, δηλαδή έρ-
χονται παρανόμως ή λάθρα, είναι παράνομοι 
μετανάστες ή λαθρομετανάστες. Εξάλλου η 
ίδια η συμφωνία ΕΕ, (Ελλάδας), και Τουρκίας 
τους ονομάζει illegalimmigrantsandrefugees 
(παράνομους μετανάστες και πρόσφυγες), εν-
νοώντας παράνομους αυτούς που εισέρχονται 
στην Ελλάδα και πρόσφυγες αυτούς που πάνε 
στην Τουρκία. Το ίδιο παράνομοι είναι και οι 
προερχόμενοι από άλλες χώρες καθόσον οι 
χώρες τους δεν είναι εμπόλεμες (και φυσικά 
δεν είναι σε καμία περίπτωση πρόσφυγες).
 
Μπορεί η χώρα μας να ενσωματώσει τους 
ήδη υπάρχοντες μετανάστες;

Όχι. Ίσως ένας μικρός αριθμός μεταναστών-
προσφύγων μπορούν να ενσωματωθούν στην 
ελληνική κοινωνία. Η συντριπτική πλειοψηφία 
αυτών δεν είναι δυνατόν να ενσωματωθούν, 
απλά γιατί δεν θέλουν. Οι τεράστιες διαφορές 
στους συστατικούς παράγοντες της εθνικής 
μας ταυτότητας (θρησκεία, γλώσσα, εθνική 
κληρονομιά, παραδόσεις, ήθη και έθιμα κλπ) 
με τους κάθε εθνικότητας ισλαμιστές δεν επι-
τρέπουν την ενσωμάτωση και πολύ φοβάμαι 
ότι αυτό θα το δούμε σύντομα.
Εξάλλου το πείραμα της λεγόμενης ‘’πολυ-
πολιτισμικότητας’’ έχει ήδη αποτύχει και τα 
αποτελέσματα τα βλέπουμε καθημερινά σε 
πολλές χώρες της Ευρώπης.

Η συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας είναι η λύση στο 
μεταναστευτικό πρόβλημα;

Όχι. Η λύση στο μεταναστευτικό πρόβλημα 
είναι βασικά η παύση των εχθροπραξιών στις 
χώρες που ταράσσονται από τις πολεμικές συ-
γκρούσεις και η επάνοδος των πάσης φύσεως 
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Απαντά ο Π. Αποστόλου,
Επικεφαλής Στρατηγικού Σχεδιασμού

Μπορεί η χώρα μας να δεχτεί άλλους μετα-
νάστες;

ΑΠ.: Καμιά κυβέρνηση στα χρόνια της Μετα-
πολιτεύσεως δεν είχε Εθνική μεταναστευτική 
πολιτική. Αντιμετώπιζαν τελείως επιδερμικά 
το τεράστιο αυτό ζήτημα, με αποκορύφωμα 
να φτάσει στο ζενίθ της η αθρόα είσοδος προ-
σφύγων – μεταναστών στη χώρα μας, με το δι-
εξαγόμενο πόλεμο στη Συρία. Προφανώς λοι-
πόν, η απάντησή μας στο ερώτημά σας, είναι 
ΟΧΙ! Διότι, η Ελλάς την εποχή των Μνημονίων 
περνάει τη μεγαλύτερη οικονομική κρίση, με-
γαλύτερη και από αυτή της μετά-κατοχικής 
εποχής και δεν μπορεί να συντηρήσει ούτε τα 
δικά της παιδιά, τα οποία φεύγουν μαζικά στο 
εξωτερικό, προκειμένου να βρουν μια καλύτε-
ρη τύχη!Άλλωστε, ο σωστός “οικογενειάρχης” 
φροντίζει πρώτα να ζήσει τη δική του φαμίλια 
και ακολούθως εάν υπάρχει περίσσευμα, το 
διαθέτει σε άλλους άπορους και δυστυχισμέ-
νους! 
Μπορεί η χώρα μας να ενσωματώσει τους 
ήδη υπάρχοντες μετανάστες;

ΑΠ.: ΟΧΙ βέβαια!Και εάν ηεπωδός των Συστη-
μικών κομμάτων είναι πως, με τα χρόνια αυτοί 
θα αφομοιωθούν από την ελληνική κοινωνία, 
εμείς θα τους απαντήσουμε πως, οπουδήποτε 
πήγαν οι μετανάστες,που στην απόλυτη πλει-
οψηφία τους είναι Μουσουλμάνοι, σε όλες 
τις ευρωπαϊκές χώρεςδημιούργησαν μεγάλα 
ζητήματα και δεν κατάφεραν ποτέ να αφομοι-
ωθούν από τις τοπικές κοινωνίες! Αφού το Κο-
ράνι είναι τρόπος ζωής γι΄αυτούς! Είναι κληρο-
νομικό πολιτισμικό αγαθό, για το οποίο δίνουν 
της ζωή τους και στις ακραίες περιπτώσεις, 
αδιαφορούν για το πόσα άτομα θα πάρουν 
μαζί τουςστον άλλο κόσμο (στις τρομοκρατι-
κές επιθέσεις αυτό είναι το ζητούμενο)!Είναι 
δηλαδή, άτομα φανατισμένα που βλέπουν ως 
εχθρό τους τον Χριστιανισμό και επομένως εί-
ναι εχθροί τους εκείνοι οι λαοί, που τον ασπά-
ζονται! Επί παραδείγματι, στο Βέλγιο κατοι-
κούν – επίσημα – 140 χιλιάδες Μουσουλμάνοι 
– μετανάστες, που είναι πολιτογραφημένοι 
Βέλγοι πολίτες! Εξ αυτών ελάχιστοι εργάζο-
νται, με ποσοστό κάτω του 5%, και είναι μόνο 
άνδρες! Οι υπόλοιποι ζουν από τα “κοινωνικά 
επιδόματα” που τους παρέχει το βελγικό κρά-
τος και τα οποία βεβαίως, πληρώνει ο βελγικός 
λαός από το υστέρημά του! Τα οποία για μια 
4μελή τυπική – αστική οικογένεια ανέρχονται 
στα 1.400 ευρώ το μήνα! Επίσης, μην ξεχνά-
με πως, το Βέλγιο είναι μια χώρα του πληθυ-
σμιακού μεγέθους της Ελλάδος! Συνεπώς, η 
Πατρίδα μας δεν έχει τίποτε να ωφεληθεί από 
τους υπάρχοντες στην ελληνική Επικράτεια 
πρόσφυγες – μετανάστες! Πολλώ δε μάλλον, 
από την έλευση στην Ελλάδα και άλλων Μου-
σουλμάνων! Ξέχωρα, που το ελληνικό κράτος 

αδυνατεί να διαχωρίσει εάν κάποιοι από αυ-
τούς είναι μέλη τρομοκρατικών οργανώσεων, 
του ISIS, της Αλ Κάιντακα! 

Η συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας είναι η λύση στο 
μεταναστευτικό πρόβλημα;

ΑΠ.: Ασφαλώς και ΟΧΙ! Για την Ελλάδα δεν 
αποτελεί λύση της μη παραβίασης των θαλασ-
σίων συνόρων της, η συμφωνία ΕΕ – Τουρκί-
ας! Άλλωστε, εν τοις πράγμασι, με διάφορες 
προφάσεις της γείτονας χώρας, έχει πολλάκις 
παραβιασθεί! Όπως επίσης, και από τις ευρω-
παϊκές χώρες που επικύρωσαν τη συμφωνία, 
επιδεικνύοντας έτσι, ασυνέπεια των αποφά-
σεών τους! Αυτά έχουν ως αποτέλεσμα να 
στοιβάζονται στα ελληνικά νησιά, Λέσβο, Χίο, 
Σάμο κα. πάνω από 70 χιλιάδες λαθρομετανά-
στες Μουσουλμάνοι, τους οποίους οι ενδοτι-
κές ελληνικές κυβερνήσεις των τελευταίων 
ετών, αδυνατούν να διαχειρισθούν, με αποτέ-
λεσμα να στενάζουν οι συνέλληνες κάτοικοι 
των ακριτικών νησιών μας! 

Πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τα θα-
λάσσια σύνορά μας;

ΑΠ.: Εάν δείξουμε, θέληση και αποφασιστι-
κότητα! Που λόγω της αβελτηρίας (κοινώς 
ανοησίας) και ανεπάρκειας του πολιτικού μας 
Συστήματος, δεν φυλάσσονται! Θα αρκούσαν, 
περιπολίες μικρών αεροσκαφών εφοδιασμέ-
νων με διόπτρες (και) νυχτερινής παρατήρη-
σης, για να εντοπίζονται οι αποστολές παρα-
νόμων λαθρομεταναστών από την Τουρκία 
στην Ελλάδα, οπότε θα ειδοποιούνταν άμεσα 
τα περιπολικά που ναυλοχούν στους λιμένες 
της Μυτιλήνης, της Χίου, της Σάμου και άλλων 
νησιών! Ώστε, να σπεύσουν εγκαίρως προς 
συνάντηση των πλοιαρίων μεταφοράς λαθρο-
μεταναστών και να επιβάλουν την επιστροφή 
τους στην Τουρκία!

Ποια θα ήταν η πρώτη σας κίνηση ως κυβέρ-
νηση για την αντιμετώπιση του μεταναστευ-
τικού ζητήματος;

ΑΠ.: Το ελληνικό νομικό πλαίσιο παρέχει όλα 
εκείνα τα εργαλεία αντιμετώπισης αυτού του 
τεράστιου εθνικού (πλέον) ζητήματος. Χωρίς 
πολλά λόγια, απαιτείται πολιτική βούληση, η 
οποία δυστυχώς λείπει από την κυβέρνηση 
και τα άλλα σημερινά κοινοβουλευτικά κόμ-
ματα! Άλλωστε, μας αρκούν οι 100 χιλιάδες 
Έλληνες Μουσουλμάνοι οι οποίοι βρίσκονται 
στη Θράκη και δεν “κατάφεραν” 100 χρόνια 
τώρα να αφομοιωθούν στον εθνικό ελληνικό 
κορμό!Γι΄ αυτό εμείς, το κόμμα της “Ελλήνων 
Πολιτείας” πριν μερικά χρόνια είχαμε ζητήσει 
εγγράφως από την ελληνική Πολιτεία, τη δι-
ενέργεια δημοψηφίσματος! Προκειμένου να 
αποφασίσει ο ελληνικός λαός για ένα εθνικό 
ζήτημα, που τείνει να εξελιχτεί σε ωρολογια-
κή βόμβα για την εθνική συνοχή της Ελλάδος!! 

Απαντά ο Κ. Νιζάμης, 
υπεύθυνος Πολιτικού Σχεδιασμού

Μπορεί η χώρα μας να δεχθεί άλλους μετα-
νάστες;

Η χώρα μας θα πρέπει να υποδεχθεί τον αριθ-
μό προσφύγων που αντιστοιχεί σε κάθε ευρω-
παϊκό κράτος.

Μπορεί η χώρα μας να ενσωματώσει τους 
ήδη υπάρχοντες μετανάστες;

Ιστορικά έχει αποδειχτεί ότι κανένας πρόσφυ-
γας ή μετανάστης δεν ενσωματώνεται σε κα-
νένα κράτος.

Η συμφωνία ΕΕ – Ταμείο είναι η λύση στο με-
ταναστευτικό πρόβλημα;

Η συμφωνία ΕΕ και Τουρκίας αποδεικνύει ότι 
οι Τούρκοι δεν σέβονται και ούτε τηρούν ποτέ 
τα συμφωνηθέντα, αυτό είναι στη κουλτούρα 
και την  παιδεία τους  Τούρκων από υπάρξεως 
τους .

Πως μπορούμε να προστατεύσουμε τα θα-
λάσσια σύνορα μας;

Τα σύνορα της Ελλάδος από αρχαιοτάτων 
χρόνων προστατεύονται πάντα από το στρατό 
της κι αυτό θα πρέπει να συνεχισθεί.

Ποια θα ήταν η πρώτη σας κίνηση ως κυβέρ-
νηση για την αντιμετώπιση του μεταναστευ-
τικού ζητήματος;

Η Ελλάδα, χώρα της φιλοξενίας και του πο-
λιτισμού, είναι υποχρεωμένη και πρέπει να 
βοηθήσει τους πρόσφυγες, όχι όμως τους 
εγκληματίες – τυχοδιώκτες και κάθε παραβατι-
κό άτομο που εισέρχεται στη χώρα και δεν πει-
θαρχεί στους νόμους του ελληνικού κράτους. 
1ον Άμεση μεταφορά όλων των προσφύγων 
στα Αντικύθηρα, σε οργανωμένες υποδομές 
φιλοξενίας. (Σχολεία, νοσοκομεία, μαγειρεία, 
θρησκευτικούς  χώρους) σε συνεργασία με 
όλες τις Μ.Κ.Ο. φιλανθρωπικές οργανώσεις 
και Ε.Ε.  
2ον Διαχωρισμός και προστασία των  οικογε-
νειών από τους μεμονωμένους πρόσφυγες. 
3ον Τα ασυνόδευτα παιδιά θα πρέπει να τύ-
χουν μεγάλης προστασίας και ειδικής μεταχεί-
ρισης. Χιλιάδες παιδιά χάθηκαν στη πολιτισμέ-
νη Ευρώπη. 
4ον Διαχωρισμός θρησκευτικών κοινοτήτων. 
5ον Οι πρόσφυγες θα εργάζονται καθημερι-
νά για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής 
τους. (κοινόχρηστοι χώροι, μαγειρεία, απο-
θήκες, ιατρεία, σχολεία, βελτίωση των υπο-
δομών καθώς και την αξιοποίηση των ικανών 
ανθρώπων (γιατροί, καθηγητές, δάσκαλοι, ιε-
ρωμένοι κλπ) 
6ον Εκπαίδευση σε διάφορες ειδικότητες και 

παράλληλα εκμάθηση της ελληνικής γλώσ-
σας και παιδείας. Το νησί μπορεί να φιλοξε-
νήσει πάνω από εκατό χιλιάδες άτομα με αξι-
οπρέπεια. 
Κανένα χοτ σποτ σε καμία περιοχή της Ελλά-
δος. Οι πρόσφυγες με το που θα εμφανίζονται 
στην ελληνική επικράτεια θα ενημερώνονται 
ότι θα μείνουν στα Αντικύθηρα, μέχρι να γυρί-
σουν στα σπίτια τους και στη πατρίδα τους. Θα 
επιβιβάζονται σε πλοίο και δεν θα έχουν κα-
μία επαφή με τις τοπικές κοινωνίες. Το μέτρο 
αυτό θα λειτουργήσει ανασταλτικά για τους 
επόμενους που θα ήθελαν να έρθουν αφού 
έτσι τους στερούμε τη δυνατότητα να ταξι-
δεύουν στην Ευρώπη και αλλού. Καταργείται 
έτσι ο εκβιασμός της Τουρκίας και η ελληνική 
κοινωνία θα σταματήσει να βασανίζεται και 
να ταλαιπωρείται από την μερίδα εκείνη των 
λαθρομεταναστών που δεν σέβεται τη φιλο-
ξενία, τον ελληνικό χώρο και την ελληνική 
νομοθεσία.
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Απαντά η Σ. Βούλτεψη Βουλευτής Β΄ Αθηνών, 
Αν. Τομεάρχης Μεταναστευτικής Πολιτικής, π. 

υφυπουργός και κυβερνητική εκπρόσωπος.

Μπορεί η χώρα μας να δεχθεί άλλους μετα-
νάστες;

Είναι προφανές – και το έχει δηλώσει και ο 
αρμόδιος υπουργός – ότι τέτοια δυνατότητα 
δεν υπάρχει. Το πρόβλημα είναι πως ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ το αντελήφθη με μεγάλη καθυστέρηση 
και αφού η χώρα είχε υποστεί πολύ μεγάλη 
βλάβη: Έχει καταστραφεί ο τουρισμός στα νη-
σιά, ενώ εδώ και πάνω από έναν χρόνο είναι 
κλειστά τα βόρεια σύνορά μας. Αυτό αποτελεί 
όνειδος! Είναι δυνατόν να μας κλείνουν τα σύ-
νορα και να σφυρίζουμε αδιάφορα; Ο κ. Τσί-
πρας επιμένει πως το κλείσιμο των συνόρων 
αποτελεί μονομερή ενέργεια των γειτόνων 
μας. Στην πραγματικότητα, όμως, αυτό αποτε-
λεί απόφαση και των 28 (τότε) κρατών-μελών 
της ΕΕ – συμπεριλαμβανομένης δηλαδή και 
της ίδιας της Ελλάδας! Στις 9 Μαρτίου 2016, 
ο κ. Τουσκ με ανάρτηση στο twitter είπε πως 
δεν επρόκειτο για μονομερή ενέργεια, αλλά 
για κοινή απόφαση των 28 μελών της ΕΕ. Και 
πρόσφατα, στις 5 Απριλίου, κατά την επίσκε-
ψή του στην Αθήνα, την ώρα που ο κ. Τσίπρας 
μιλούσε πάλι για «μονομερείς ενέργειες» όσον 
αφορά στο κλείσιμο της Βαλκανικής Οδού, ο 
κ. Τουσκ ήταν και πάλι ξεκάθαρος: «Πρέπει να 
επιταχύνουμε τις προσπάθειές μας για να κρα-
τήσουμε τον διάδρομο των Δυτικών Βαλκανί-
ων κλειστό». Επ’ αυτού, ο κ. Τσίπρας έκανε σα 
να μην άκουσε. Και μίλησε αόριστα περί της 
ευρωπαϊκής προοπτικής των Δ. Βαλκανίων, 
περί εθνικισμού, καλής γειτονίας και ανθρω-

πίνων δικαιωμάτων. Η κατάσταση αυτή είναι 
απαράδεκτη για ένα κυρίαρχο κράτος.

Μπορεί η χώρα μας να ενσωματώσει τους 
ήδη υπάρχοντες μετανάστες;

Η Ελλάδα φιλοξενεί τους πρόσφυγες από τη 
Συρία, όπως έχει υποχρέωση προς τον χειμα-
ζόμενο από τον πόλεμο συριακό λαό. Όλοι οι 
υπόλοιποι, οι προερχόμενοι από χώρες που 
δεν μαστίζονται από πόλεμο, βρίσκονται σε 
διαδικασία επιστροφής. Αλλά και σ’ αυτήν την 
περίπτωση οι διαδικασίες είναι πολύ αργές. 
Εδώ φέρει ευθύνη και η ΕΕ, που δεν έχει τηρή-
σει τα υπεσχημένα και δεν έχει ακόμη στείλει 
το προσωπικό για το οποίο έχει συμφωνήσει, 
προκειμένου να συνδράμει στις διαδικασίες 
ασύλου ή επιστροφών. Το πρόβλημα είναι ότι 
η κυβέρνηση δεν έχει πιέσει αρκετά προς αυ-
τήν την κατάσταση. Και η αλήθεια είναι πως 
οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ είδαν από την πρώτη στιγμή το 
προσφυγικό-μεταναστευτικό ως ευκαιρία για 
εξυπηρέτηση πελατειακών σχέσεων και απευ-
θείας αναθέσεων. Δεν έκαναν τίποτε άλλο 
από το να ψηφίζουν τροπολογίες για απευθεί-
ας αναθέσεις, που προβλέπουν η διαδικασία 
σύναψης συμβάσεων «να διενεργείται κατόπιν 
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκή-
ρυξης διαγωνισμού, κατά παρέκκλιση κάθε 
άλλης διάταξης της εθνικής νομοθεσίας»! Ως 
γνωστόν, τα χρήματα για τους πρόσφυγες εί-
ναι τα μόνα εκτός μνημονίου και θέλησαν να 
εκμεταλλευτούν την ευκαιρία!

Η συμφωνία ΕΕ - Τουρκίας είναι η λύση στο 
μεταναστευτικό πρόβλημα;

Πρόκειται για μια πρόχειρη συμφωνία – και γι’ 
αυτό πολύ εύθραυστη. Εξαρτάται από πολ-
λούς παράγοντες, όπως φάνηκε και από την 
απόπειρα πραξικοπήματος στην Τουρκία. Επι-
πλέον, για να δοθεί μια γρήγορη λύση, η ΕΕ 
δέχθηκε και όρους που στην πραγματικότητα 
βρίσκονταν στον αέρα, όπως η απελευθέρω-
ση της βίζας που ζητά επίμονα η Άγκυρα και η 
εντατικοποίηση των διαδικασιών ένταξης της 
Τουρκίας στην ΕΕ. Τώρα, βλέπουμε ότι όλα 
αυτά έχουν ανατραπεί και ουσιαστικά οι εντα-
ξιακές διαδικασίες έχουν παγώσει. Επιπλέον, 
μιλάμε για μια συμφωνία ΕΕ – Τουρκίας που 
αφορά τη δική μας χώρα, αλλά στην οποία η 
Ελλάδα ουδόλως παρενέβη με κάποιες αντι-
προτάσεις. Το αποτέλεσμα ήταν να ανακοπούν 
μεν οι ροές, αλλά πρόσφυγες και μετανάστες 
να εγκλωβίζονται στα νησιά, με τις γνωστές σε 
όλους οδυνηρές και ολέθριες συνέπειες, την 
ώρα που τα βόρεια σύνορα παραμένουν κλει-
στά. Έτσι, ακόμη και 50 ή 100 να φθάνουν την 
ημέρα, εφόσον εγκλωβίζονται και παραμένει 
κλειστή η Βαλκανική Οδός, το πρόβλημα δεν 
λύνεται. Η Αθήνα όφειλε να παρέμβει και να 
συναρτήσει την συμφωνία με το άνοιγμα της 
Βαλκανικής Οδού.

Πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τα θα-
λάσσια σύνορά μας;

Η Ελλάδα έχει θαλάσσια σύνορα τα οποία 
γνωρίζει να προστατεύει σεβόμενη τα ανθρώ-
πινα δικαιώματα.

Ποια θα ήταν η πρώτη σας κίνηση ως κυβέρ-
νηση για την αντιμετώπιση του μεταναστευ-
τικού ζητήματος;

Είναι πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν σε 
όλους τους τομείς. Η σημερινή κυβέρνηση 
έχει αποδειχθεί εντελώς ανίκανη και σ’ αυτόν 
τον τομέα. Μάλιστα, ο τρόπος με τον οποίο 
αντιμετωπίστηκε η κρίση του προσφυγικού-
μεταναστευτικού αποτελεί την επιτομή της 
ανικανότητας. Σκεφθείτε ότι από τις 15 Απρι-
λίου 2015 ως τις 28 Ιανουαρίου του 2017, εί-
χαμε 48 συσκέψεις για το προσφυγικό – με-
ταναστευτικό (οι 19 διυπουργικές υπό τον κ. 
Τσίπρα). Έχει δημιουργηθεί ένας γαλαξίας 
από συντονιστικά όργανα (7 συντονιστικά και 
μία γενική γραμματεία) και τα αποτελέσματα 
τα βλέπετε. Η κυβέρνηση έχει πάει σε Συνό-
δους Κορυφής, σε μίνι Συνόδους, έχει φέρει 
το ΝΑΤΟ στο Αιγαίο, μας έχουν επισκεφθεί 
Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, ο Πάπας, ο γ.γ. του 
ΟΗΕ, η Αντζελίνα Ζολί… Αλλά το χάος συνεχί-
στηκε. Με λίγα λόγια, δεν έχουν κάνει τίποτε 
σωστό – εκτός από τις απευθείας αναθέσεις. 
Επομένως, έχουμε πολλή δουλειά. Κατ’ αρ-
χήν, πρέπει να εφαρμοστεί η συμφωνία των 
πολιτικών αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δη-
μοκρατίας, που έμεινε στα χαρτιά. Κατά δεύ-
τερον, ο νόμος της 1ης Απριλίου 2016 πρέπει 
να ακυρωθεί σε πολλά σημεία του – αν όχι 
ολόκληρος. Πρόκειται για νόμο που δεν είχε 
λάβει υπόψη ούτε τη συμφωνία των αρχηγών, 
ούτε τη συμφωνία ΕΕ – Τουρκίας. Πρόκειται 
για νόμο με τον οποίο ακυρώθηκαν στην πρά-
ξη όλες οι συμφωνίες – κυρίως ως προς τον 
διαχωρισμό προσφύγων και μεταναστών, τη 
λειτουργία κλειστών μονάδων και την παρά-
νομη είσοδο στη χώρα.


