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Κος ΚΑΚ ΛΑΜΑ Ν ΗΣ:
Να σας καλησπερίσω.
Μια ιδ ιαίτερ η κα λησπέρα σε δ ύο τέως
συναδέλφους μου, μάλλον ο ένας είνα ι προκάτοχός μο υ στην Κ εντρ ική
Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων και τώρα παλιός συνά δελφος, ο κος
Κουκουλόπο υλος και ο Άρης ο Σπηλιω τόπο υλος.
Αυτονόητο ότι
συμβρ εθήκαμε και στα έδρανα του Κο ινοβουλίο υ.
Και να σας ευχαρι στήσω κύριε Παπα ντωνίο υ για την πρόσκλησή
σας.
Το θέμα της μ ετα νάστευσ ης είναι εξαιρετι κά πολυδιά στατο και
σύνθετο. Τό σο ω ς προς τη διαχεί ρισή του ό σο κα ι ως προς την
αντιμετώπιση τω ν επιπτώσεών του που αντι μετωπίζονται στην
κοινωνι κή, στην οικονομι κή αλλά και πολεοδομι κή οργάνωση και
λει το υργία των πό λεων.
Για την προσέγγι ση το υ θ έματος θ α πρέπει να υπάρ ξει κοιν ή
αντίληψη όλων των εμπλεκομ ένω ν φορ έων, σαφής γνώσ η της
κατάσ τασης και β εβαίως ολοκληρ ω μένη και ξεκάθαρη πολι τική και
στρατηγι κή, κατά την άποψή μο υ δεν υπήρξε ποτέ εις το ν τόπο μας.
Θα πρέπει, λοιπό ν, να συμφων ήσο υμε ό τι το πρόβλημα των
μετανασ τών είναι διακρατι κό, ευρωπ αϊκό, εθνι κό και ω ς τέτοιο πρέπει
να αντιμετωπιστεί.
Η ενσωμάτω ση δεν είναι εύκο λος σ τόχος. Οι αποτελεσματι κές
λύσεις απαιτούν κάτι περι σσό τερο α πό μια καλή πο λιτική. Απαι τούν
κυρί ως κα λή δ ιακυβέρνηση.
Η Αθήνα είναι η πρωτεύο υσα πο υ βιώνει τις επιδρ άσεις του
μετανασ τευτι κο ύ φαινομένο υ μ ε την ασύγ κριτα μεγα λύτερ η ένταση
από οποιαδήποτε άλλη πρωτεύουσα της Ευρ ώπης. Αυτό δ εν το λέω
εγώ, το λένε οι ευρωπαϊκές σ τατισ τι κές οι επίσ ημ ες της Ευρωπαϊ κής
Ένωσ ης.
Σε εποχ ή οικονο μικής κρ ίσης ο φόβος αν ταγωνισμού στην
εύρ εσ η εργασίας στρ έφει τους τοπι κούς πληθυσμούς ενάντια σ το υς
μετανάσ τες αυξάνο ντας την κοιν ωνική αναταραχή.
Πρώτι στο μ έλημα είναι η διαχείρι ση των νόμιμων μεταναστών
και οι δράσεις των τοπικών κοινω νιών πρέπει να στοχεύο υν στην
ανάπτυξη της τοπικής οι κονομίας και στην πρόσβα σ η στην αγορά
εργασίας.
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Η αδυναμία συγ κέντρω σης αξι όπισ των σ τατισ τι κών στοιχ είων
δυσχ εραίνει τη χά ραξη πολι τι κών σ ε κεντρι κό και το πικό επίπεδ ο.
Μπορεί να γνωρί ζουμε κατά προσέγγιση πόσοι είν αι οι νόμιμοι
μετανάσ τες, ουδεί ς γνωρίζει σε αυτό τον τόπο πόσοι είναι οι
παράνομοι μετανά στες.
Απευθ υνόμαστε σε ομάδ ες ανθρώπων με δ ιαφορετι κο ύς
πολιτι σμο ύς, παραδόσεις, έθιμα, αναλφάβητους σε πολύ μ εγάλο
ποσοστό, κυρίως οι προερχόμεν οι από την κεντρι κή Αφρι κή και από
τις περιοχ ές Αφγ ανιστάν, Ιράκ κα ι Ιράν, γεγονός που επιβάλει
προσαρμογή των υπηρεσι ών και προ ετοιμασία των τοπι κών κοινωνι ών
να δεχθούν α λλαγές.
Και τέλος, η κατα κόρυφη αύξησ η το υ αριθμού των μεταναστών
που εισ έρχον ται στην Ελλάδα ιδιαιτέρ ως από το 2 008 και μετά,
δημιο υργεί μ ια αρνητι κή συνθήκη, αλλοιών ει πλέον την εικόνα, τη
λει το υργία και τις συνθ ήκες διαβίωσ ης σε οποιαδ ήποτε πόλη άρα και
στην Αθήνα και πυροδοτεί αντιδράσ ει ς.
Θα ήθελα σε πολύ σύντομο διάσ τημ α να σας πω κάτι το οποίο
βρήκα στο ιστορ ικό αρχείο της πόλης της Αθήνα ς.
Ελάχιστοι
γνωρίζουν ό τι η ν εότερ η ι στο ρία των Αθηνών είναι στεν ά συνδ εδεμ ένη
με τα μ εταναστευτι κά και προσ φυγικά ρεύμα τα.
Στη μ ικρ ή ακό μα κωμόπο λη α κο υμ πούσαν τις ελπίδ ες τους ο ι
εκατοντάδες φο υσταλενο φόρο ι αγωνι στές της επανάστα σης του ΄21 οι
οποίοι γυρνο ύσαν ρακένδ υτοι στο υς χωματόδρομ ους της τότε πόλης,
κωμόπο λης στην ουσία, αναζητώντας ένα κομμάτι ψ ωμί. Ενώ από
αυτο ύς το υς πρόσφυγ ες της επανάστασης σ την ουσία δημιο υργήθ ηκε
και εποι κίστηκε ο Πειραιάς.
Το ίδιο έγινε και στο υς δ ύο ξεσηκω μούς της Κρήτης. Το 186 6
και το 1897, όταν χιλιάδες γ υναικό παιδα για τους γν ωστο ύς λόγους
κατέκλυσαν την Α θήνα και το επίνει ό της. Αντί στο ιχη εικόνα, α υτό οι
παλαιότεροι το εν θυμήστε, κα ταγράφεται και μ ετά την Μικρασ ιατι κή
Καταστρο φή ό ταν εκα τοντάδ ες χιλι άδες πρόσφυγες α κούμπ ησαν τις
ελπίδες τους στην Αθήνα κατά κύριο λόγο προκαλών τας το μεγαλύτερο
στεγασ τι κό πρόβ λημα που αν τιμετώ πισαν τα Βαλκάνι α στη σ ύγχρον η
ιστορία το υς. Όχι η Ελλάδα, τα Βα λκάνια στη σύγχ ρονη ιστορ ία το υς.
Ο πληθ υσμ ός της Αττικής αυξήθ ηκε κα τά 68% μ έσα σε μια
εβδομάδα. Ενώ στην Αθήνα και στον Πειραιά δημιο υργήθηκαν 46 νέοι
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οικισμοί. Σας αναφέρω το υς πιο γνω στο ύς. Νέα Ιων ία, Βύρωνας, Ν έα
Σμύρνη, Καισαρια νή, Ασύρμα τος Φι λοπάππου και άλλοι .
Ακο λούθ ησε το φαινόμενο της εσω τερι κής μετανάσ τευσ ης τη
δεκαετία του ΄50 και του ΄60 και έφτασε μέχρι τις μέρ ες μας. Σε ό λες
τις φάσεις λοιπόν των πληθ υσμιακών εισρο ών κομβ ικός υπήρξε ο
ρόλος της Α υτοδιο ίκησης και η θεσμι κή λειτο υργία των δήμων.
Ενδεικτι κά θα σας πω μερικά πράγμ ατα για την πόλη μας. Από
πριν τις εκλογ ές του ΄0 6 στο πρόγρ αμμα που είχαμε φτιάξει υπήρ χε
ειδικός άξονας δράσης με τί τλο «ζούμε μαζί με τους μετανάστες ».
Και σ ε εφαρμο γή αυτής της δέσμ ευσ ής μα ς καταρ τίσ τηκε
ολοκληρωμ ένο δί κτυο υπηρ εσι ών και υποδομών γι α τους περίπο υ
150.000 νόμ ιμους μετανάστες πο υ ζο υν στα όρια το υ Δήμου Αθ ηναίων.
Επαναλαμβάνω, δεν γνωρίζω να σας πω πόσοι είν αι οι μ η
νόμιμοι μετανάστες διότι καμία κρατι κή υπηρ εσία δεν γ νωρίζει να μου
το πει.
Δημ ιουργ ήσαμ ε πρωτοπορια κές και ανοιχτές υποδο μές για
ανοιχτά συσσί τια ώστε να απαλειφθούν ο ι επιπτώ σεις από την
πολυπληθή παρουσία των μ ετανασ τών . Ξεκιν ήσαμε συν εργασία με την
εκκλησία υλοποιώ ντας το μεγαλύτερ ο σε ολό κληρ η την Ευρώπ η μ έχρι
σήμ ερα πρόγραμμα ανοιχτής σί τισης, 4.000 μερίδες ημερ ησί ως.
Εδώ θέλω να κά νω μια παρένθεσ η. Πριν 1 0 μέρ ες περίπου
συνάντησα τον κ. Χρυσοχοΐ δη και με χαρά σας λέω ότι τελικώς η
συν εργασία αρχίζει να λειτο υργεί, το βλέπετε τις τελευταίες μέρ ες σε
ότι α φορά την ασφάλεια στην πόλη. Και το υ είπα ό τι θα έπρ επε να
δώσετε μετάλλιο εις το κέν τρο Σί τισ ης και Ασ τέγων του Δήμ ου της
Αθήνας όχι υπό την έννοια της φι λανθρωπίας. Υπό την έννοια της
συμβο λής
το υ
στο
να
υπάρχει
σε
χαμηλό
επίπεδο
η
μικρο εγκλημα τικότητα ακόμα.
Γιατί αυτοί οι 4. 0 00 άνθρωποι εάν πεινούσαν αντι λαμ βάνεσθε,
δεν είναι κατ΄ ανάγκη απατεώνες ό λοι αυτο ί οι άνθρωποι, η πείνα
είναι ο κακός σύμβουλος. Και δ εν είναι μ όνο η σί τιση. Είναι το
κοινωνι κό φαρμακείο που δημ ιουργ ήσαμε και το υς δ ίνουμ ε δωρ εάν
φάρμακα.
Είναι η αθηναϊ κή αγορά που φτιάξα με και τους δίνο υμε δωρ εάν
ένδυση δύο φο ρές το χρόν ο, χ ειμεριν ά και καλο καιρινά. Μόνο πέρ υσι
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διαθέσαμε και ευχαριστώ τον Ε μπορικό Σ ύλλογο 150 τόνο υς
ενδυμά των κατά κύριο λόγο σε α υτο ύς τους ανθρώπο υς.
Φτιάξαμε μ ηχανισμούς εν ημ έρωσ ης για την αποτροπ ή εξάπλω σης
μολυσματι κών ασθενειών.
Ξεκιν ήσαμε ήδη εκσ τρα τεία για την
Ηπατίδιτα Β ιδια ίτερα στα παιδιά και σ τις ν εό τερ ες γενι ές των
μετανασ τών.
Όπως γνωρίζετε, λει το υργο ύμε πολύγλωσ σο ραδ ιοφωνι κό
πρόγραμμα από τον ΑΘΗΝΑ 9,84 ο ο ποίος εκπ έμπει σε 14 γλώ σσες. Η
τελευταία η οποία μπήκε είναι τα κι νέζικα. Παρόμ οιο πρόγραμμα και
παρόμοιος ραδιοσταθμός δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Όχι στην
Ευρώπ η, πουθ ενά σε ο λόκληρο τον κόσμο.
Αποκαταστάθηκε η επικοινωνία αλλοδαπών διοίκησ ης, μόνο το
2009 εξ υπηρ ετήθηκαν 100.000 άνθρωποι από τη διεύθυνση και το
Κέντρο Ε ξυπ ηρέτησης Αλλοδαπών. Δεν ξέρ ω μετά το νόμο του κ.
Ραγκούση περί πρ οσλήψεων αν αυτό θα εξακολο υθεί να υφί στα ται
πλέον.
Ιδρύθηκε το διαπο λιτι σμι κό κέντρο. Λει τούργ ησ ε το Σ υμβο ύλι ο
Μετανασ τών και υλοποι ούν ται προγράμματα έντα ξης, αυτά που
υπαινίχθηκε ο κος Παπαντωνίο υ, αλλοδαπών όπως η μαμά μαθαίνει
ελληνι κά, 250 μητέρες εκπαιδεύτηκαν το ΄08 και άλλες τόσες το ΄09.
Προγράμματα εκμ άθησης ελληνικής γλώσσας και πολι τισμού για
ενήλικες αλλοδαπούς με διδασ καλία και επισκέψεις σ ε αρχαιολογι κούς
χώρους και μουσεία. Δύο κύκλοι σπουδών το ΄0 8 κα ι άλλοι δ ύο το
΄09 .
Προγράμματα μαθητών ελληνι κής γλώσσας και ισ τορία ς για 800
μητέρες μετανάστρ ιες. Το 25% των παιδιών που φιλο ξενούνται σ το υς
παιδικούς σταθμο ύς το υ Δήμο υ από τα 6.000, μπορ είτε να υπολογί σετε
πόσα είναι, είναι π αιδιά μετανασ τών τελεί ως δωρεάν.
Και τέλος, προγρά μματα απασχόλησης στο πρώτο, δεύτερο και
τρίτο Δημο τικό διαμέρισμα του Δήμ ου για μ ετα νάστριες και
μετανάσ τες.
Υποβλήθ ηκε το 20 09 στο Υπο υργεί ο Εξωτερι κών σε συνεργασία
με τον διεθν ή οργ ανισμό μετανάσ τευσ ης πιλοτικό πρό γραμμα για την
οικονομι κή στήρ ιξ η των μεταναστώ ν που επιθυμ ούν την επιστροφή
στις χ ώρες το υς. Πληρ οφορ ήθ ηκα ό τι αυτό το πρόγρα μμα υλοποιεί ται
τώρα από την ΕΛΛΑΣ.
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Ξεκίν ησε επίσημ η συν εργασία με την Ύπατη Αρμο στεία και
δημιο υργήθ ηκε ειδ ική υπ ηρεσία κοιν ωνικής στήριξης γ ια περιπτώ σεις
προσφύγων και αι τούντων άσυλο.
Και τέλος, απλο υστεύτηκαν οι δια δικασί ες και μειώ θηκαν οι
χρόνοι για την έκδ οση πιστοποιητι κώ ν για αυτούς που τα δικαιο ύνται
από το Δήμο από 2 7 ημέρες σε 6 έως 7 ημέρες.
Και βεβαίως μ ερι μνάμε για την απάλυνσ η των επιπτώσεων από
την υπ ερσυγκέντρ ωση μ ετανασ τών στο ιστορικό κέντρο και τις
γειτονι ές της πό λης με σειρά μ εγάλων και μ ικρ ών παρεμβάσεων. Ο
χρόνος δεν επιτρ έπει να τις ανα φέρ ω όλες. Σ την περι οχή το υ Ψυρ ρή,
στο Μεταξο υργεί ο, στον Άγιο Παντελεήμονα. Σ την αντι μετώπι ση σ το
βαθμό που μπορούμε, τελευταία έχ ουμε και τη σ υνδ ρομή και της
επίσημ ης πο λιτεία ς γιατί χρειάζεται η Ε ΛΛΑΣ και το ΣΔΟΕ μαζί το υ
παράνομου εμπορί ου.
Και βεβαίως επιχ ειρήσεις καθαριότητας σ το υς άθλιο υς τόπο υς
στο υς οποίο υς στο ιβάζονται ακόμ η π ληρ ώνοντας το νο νό, γιατί έχο υν
νονό και αυτοί, όχι ανά ημέρα, ανά 8 ωρο για να κοιμ ούνται.
Όλα αυτά τα οποί α ακούσατε γίνονται χωρίς ούτε ένα ευρ ώ από
την εκάστοτε Κ υβέρνηση.
Δεν α ναφέρομαι στην παρούσα και η
προηγούμ εν η το ίδ ιο ήταν.
Τα κάνει η τοπική Αυτοδιοί κησ η για να λέτε και να α κούτε και
τα κα λά της τοπι κής Α υτοδιοί κησης από τους δι κούς της πόρο υς και
από την κρατι κή επιχορήγηση για άλλους σκοπο ύς. Και βεβαίως και
ευχαρι στώ πάρα πολύ από εσάς το υς ι διώτες που άλλος σε είδος, άλλος
σε εθελοντι κή εργ ασία και άλλος ει ς χρήμα βο ηθά γι α να στηθούν
αυτές (…)
Είτε κάνο υν ό τι δεν κα ταλαβαίνο υν, εί τε ν ομίζουν ότι είναι
υπουργ εία κάποιο υ άλλο υ κράτο υς π λην της Προ στασί ας του Πολί τη
γιατί εμ ένα μο υ α ρέσει να λέω και τα καλά, πο υ εδώ και ένα μ ήνα
όπως σας είπα έχ ει αρχίσει μ ια συν ερ γασία.
Και τελευταίως και με το Υπουργ εί ο Περιβά λλον τος όπου έχ ει
αναλάβει να αναπλάσει σε σ χέδια που εμ είς δώ σαμε 3 μεγά λες
πλατεί ες μεταξ ύ των οποί ων η πρ ώτη το υ Αγί ου Παντελεήμονος
εξαιτίας των γνω στών προβλημάτων τα οποία υπάρχουν εκεί.
Το κατ΄ εξ οχήν α ρμόδιο Υπουργ είο από το οποίο πέρασα και
εγώ, το Υγ είας και Κοινωνι κής Α λληλεγγ ύης απουσι άζει παντελώς.
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Ρωτώ και ξανά ρωτώ δ ημο σίως να μου πουν πό σους άσ τεγο υς
κοιμίζο υν.
Γιατί ο Δήμος της Αθήνας εκτός τω ν άλλων, ξέχα σα ν α σας το
πω, έχει νοικιασμένα δυο ξενοδοχ εία όπου φιλο ξεν είς 200 ανθρώπους
ανά 15νθημερο. Τ ο Σεπτέμβριο θα εγκαινιάσει το δ ικό του ξενοδ οχεί ο
των φτωχ ών από δ ωρεάν κτίριο πο υ μ ας δόθηκε και μ ετετράπη.
Να μου πουν το α ρμόδιο Υπο υργεί ο πόσους ταΐζο υν την ημ έρα.
Σας λέω , ο ύτε έναν. Να μ ου πουν πόσους π εριθάλπο υν. Καλύτερα
είναι να φύγει ο τίτλος και Κοιν ωνι κής Αλληλεγγύης. Ας μείνει το
Υγείας όπου εκεί ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή το υ.
Αλλά στο και Κ οι νωνικής Αλληλεγγ ύης καλύτερα ο τίτλος να
φύγ ει. Γιατί εγώ δ εν βλέπω καμία ο ύτε αλληλεγγύη ο ύτε κοιν ωνι κή.
Και θέλω να κλεί σω λέγοντάς σας κά τι. Εγ ώ πρωτομίλησα για το
πρόβλημα πο υ θα έρθει στην Ελλάδα το 1997. Σ το σ υν έδριο τότε της
Πολι τικής Άνοιξ ης στην οποία ήμο υν α μέλος. Και είχα προδιαγράψει
τι θα σ υμβεί . Και είχα προτείνει και συγ κεκριμένα μ έτρ α.
Την επομέν η ημέρ α που μί λησα σ ε εκείνο το σ υνέδρι ο υπήρχαν
8στηλα στις περισσότερες εφημ ερίδ ες με τίτλο ο Λεπέν της Ελλάδος.
Αυτοί ήταν οι τί τλοι, «ο Λεπέν της Ελλάδος ».
Ε πειδή είπα τα
αυτονό ητα τα οποί α τώρα τα λέμε ως επισημάνσ εις. Και είπα πρέπει
να τα προλάβουμ ε.
Σήμερα λοιπόν, σας ξανά κρο ύω το ν κώδ ωνα του κιν δύνου για
δυο πράγματα.
Η σύνθεση είναι αυτή που ακο ύσα τε από τον κ.
Παπαντωνίου. Δεν είναι πλέον από τις τέως ανατο λικές χώρες. Εκεί
και έχ ει κοπάσει το ρ εύμα α λλά και όσοι ήραν έχο υν ενσω ματωθ εί,
πέραν του ό τι αρκετές από αυτές εί ναι πλέον μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Είναι από πάμφτω χους ανθρώπο υς α πό την κεν τρική Α φρική και
τα βάθη της Ασία ς, αναλφάβητο υς, φανατικο ύς μουσο υλμάνο υς και
κυρί ως χωρι σμέν οι στις δ ύο αιρ έσεις τους.
Εγώ τα βράδια προχωρώ με τα πόδια στους δρό μους της πόλης
μου και έχω ει κό να δική μο υ. Δεν περιμέν ω να την μάθω από τις
εφημερί δες.
Τα γεγονότα πο υ βλέπ ετε επί φασ η έχο υν τις πόρνες και τα
ναρκωτι κά, υπάρχ ει και αυτό το πρόβλημα. Είναι οι θρησκευτι κές
αντιθέσ εις το υς πο υ τους κάνο υν να δέρνονται μεταξύ τους. Και ό ταν
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παρουσιαστεί η επίσημ η αστυνομία τότε ενώνον ται και στρ έφονται
εναντίον της αστυνομίας. Αυτή είναι η πραγματικό τητα για όποιον
θέλει να τη δει .
Το θέμα δ εν είναι πρόβλημα Αθ ήνας, είναι πρόβ λημα Ελλάδας
και είναι πρόβ λημ α Ευρώπης. Και είναι εθνικό το θ έμ α. Χωρίς να το
αναλύω περισσότερο διότι εμένα δεν μου αρέσουν ο ύτε οι λαϊκισμοί
ούτε οι κραυγ ές προκειμ ένο υ να προσεταιρισ τώ κάποιους επιπλέον
σταυρ ούς ενόψει των εκλογών. Εάν ήθελα να το κάνω μπορώ να το
κάνω και πάρα πολύ κα λά μάλι στα και καλύτερα από αυτούς που
νομίζουν ό τι το κά νουν κα λά.
Και το δ εύτερο εί ναι ότι πρέπει η επίσημ η πολι τεία και όλες οι
πολιτι κές δυνάμ ει ς οφείλο υν να καθίσουν σε ένα τραπέζι και να
πάρουν μια κοιν ή απόφαση ό ταν λένε μεταναστευτική πο λιτι κή και
μάλιστα κοιν ή μεταναστευτική πολι τική, τι εννοο ύν.
Να μας το
εξηγ ήσουν και κυρ ίως να το εφαρμό σουν.
Και κυρίως να εφαρμόσουν ένα σκέλος από αυτό. Το είχα πει
στον προ ηγο ύμενο πρωθυπουργό, τον νυν δεν μπόρεσα ν α τον δω α λλά
το είπα σε 2-3 υπουργούς, των Ε σωτερι κών, τον κ. Χρυσοχοΐδ η.
Επιτέλους πρέπει η Ε λλάδα να δ ώσ ει να καταλάβ ει η Ε υρ ώπ η ό τι
αποτελο ύμ ε το νο τιότερο σύνορό της. Άρα έχει υποχρέω ση να το
προστατεύει.
Δεύτερον, να την ενημερ ώσο υμε ό τι αυτές οι χιλιά δες που
ακούσατε χρόν ο που εισέρχον ται, κατά 80% ει σέρ χονται από τα
παράλια της Τ ουρκίας.
Όχ ι διό τι το υς ξεφεύγο υν, το υς βο ηθούν
κιόλας. Αυτή είνα ι η αλήθεια και πρ έπει να τη λέμ ε.
Επομένως πρέπ ει και η Το υρκία να καταλάβ ει αλλά και η
Ευρώπ η ότι δ εν εννοεί ται σ υνέχ ιση σ υνομ ιλι ών για ένταξη της
Τουρ κίας στην Ευρωπαϊκή Ένω ση χ ωρίς η Τουρ κία ν α σέβεται το
ευρ ωπαϊκό δί καιο και τις δι εθνείς υπ οχρεώ σεις της.
Υποτίθεται ότι έχ ει υπογράψει σύμ φωνο επαναπροώθησης. Εάν
κατάλαβα καλά και από τον Πρωθ υπουργό και από τον κ. Χρυσοχοΐδ η
μόνο το 1 0% δ έχεται να γυρίσο υν πίσω.
Έτυχ ε το προηγο ύμενο σαββατο κύρι ακο, τώρα προχθές, ήμουνα
για προσωπική μο υ κοιν ωνική υπόθ εση στον Έβ ρο. Στο ξενο δοχεί ο
που έμενα έμ εναν οι άντρες της Φ ΡΟΝΤΕ Ξ. Έπιασα κουβ έντα μαζί
τους, έμαθα πολλά και χρήσιμα πράγματα.
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Πιάνονται, χ ώροι υποδοχής δ εν υπάρχ ουν όπως ξέρ ετε, ελάχιστοι
και αυτοί οι οπο ίοι είναι ντροπ ή για ένα ευρωπα ϊκό κράτος οι
περισσό τερ οι εξ αυτών.
Διότι νό μιμοι ή μη νόμιμ οι μετανάστες,
άνθρωποι είναι. Και ούτε μπορο ύμε να ακολο υθ ήσ ουμε πρακτι κές
Μπερλο υσκόνι, εί τε να τους πνίγο υμε στο π έλαγος είτε να το υς
βάζουμε σε τρένα και να το υς πετάμε από εδώ και από εκεί.
Και επειδή δ εν υπάρχουν αυτοί ο ι χώροι όλοι έρχο νται στην
Αθήνα μετά, όπο υ η μ εγάλη πόλη τους διασφαλίζει όπω ς νομίζουν την
ανωνυμία άρα την ασφάλεια.
Και επισημαίνω επ ειδή βλέπω εδώ το φί λο μο υ τον κ. Φ ωκά, όχι
ότι τον αφορά ά μεσα, δεν τον α φορά καθό λου γι ατί ξέρ ω πως
λει το υργεί τα ξεν ο δοχεία του. Απλά ως ειδι κότητα το λέω.
Ακο ύστε, και θα το πω όσ ο μπορώ πιο περιεκτι κά και χωρίς
πολλές λεπτομ έρ ειες.
Πολλοί από αυτο ύς τους α νθρώπους το υς
χρησιμ οποιούμε εμείς οι μορφω μέν οι και πολιτι σμέν οι δυτι κοί σ τις
δουλει ές μας. Β εβαίως ανασφάλι στους τους περισ σότερους εξ αυτών
και αφο ύ είναι ανα σφάλι στο ι και χ ωρί ς βιβλιάριο υγείας.
Εκεί πο υ πρέπει έχ ω ενημ ερώσ ει ποια είναι τα πορίσματα και οι
μελέτες το υ Παν επιστημίο υ Αθ ηνών και το υ ΚΕ ΛΠΝ Ο για την αύξησ η
φυμα τίωσης, ηπατί τιδας και κάτι ά λλο που υπάρχ ει.
Δεν είναι επομ ένω ς μόνο το ό τι οι άνθρωποι αυτο ί δεν έχουν τα
δικαιώματά το υς.
Δεν είναι επομένως μόνο η τεράσ τια
εισ φοροδιαφυγ ή στα ταμεία σε μια επ οχή που ψάχνο υμε το ευρώ με το
κιάλι.
Είναι και θέμα δημόσιας υγείας που εύχο μαι ποτέ να μην
προκύψει σε μ εγαλύτερ η έντασ η, γ ιατί εάν προ κύψει σας το λέω
σήμ ερα πλέον ως γιατρός όχι ο Δήμ αρχος, θα δείτε τέτοια φαινόμ ενα
ρατσισμ ού πο υ θα προέρχονται από φόβο όχι ό τι ο Έλληνας είναι
ρατσισ τής, που δ εν θα μπορούμε να τα συγκρα τήσο υμε.
Σε μια εποχή μάλι στα που το θ έμα της κοιν ωνικής συν οχής λόγω
των άλλων γνω στών θεμάτων κρ έμ εται σε μια κλω στή.
Σε μια
απολύτως κλωστή.
Το κάθε κόμμα, λο ιπόν, μπορεί να έχ ει την άποψή του γ ια το πώς
πρέπει να φερθο ύμ ε στο υς μετανάστες. Μπορεί να έχει την άποψή το υ
με το αν τα μέτρα που παίρνει η Κυβέρνηση είναι σω στά ή μη σω στά
σε σχ έσ η μ ε την οι κονομι κή κρί ση.
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Κανείς όμως δεν δ ικαιούται να μ ην έχει κοιν ή άποψη και κοιν ή
αντίληψη ό τι πρέπει να φτιάξουμε ένα σύμφων ο εσω τερι κής
κοινωνι κής συνοχ ής για την πατρίδα μας μέσα στο οποίο εντάσσ εται
και το θέμα το ο ποίο συζ ητάμε σ ήμερα. Διότι εάν αυτό δεν το
φτιάξο υμ ε θα δο ύμε φαινόμ ενα σ τους δρόμο υς πο υ θα ωχρ ιούν
μπροστά τα ό σα έχετε δει να περνάει η Αθήνα από τα γνωστά κα λά
παιδιά των Εξαρχείων.
Και δεν θα είναι από τα παιδιά τω ν Εξαρχεί ων, θα είναι από
απελπισμένο υς ανθ ρώπους. Ε λάτε να δείτε πως έχει αλλάξει η σ ύνθεση
των ανθρώπων που έρχον ται σ τα γεύματα σί τισ ης του Δήμο υ
Αθηναίων.
Βεβαίως ακόμα η πλειοψ ηφία είναι μ ετανάστες, παιδιά που είναι
σε ο υσ ίες αλλά εδώ και 2-3 μήν ες παρουσ ιάζοντα ι γέρον τες και
γερόντι σσες συντα ξιούχ οι που στις 20 το υ μ ηνός έχ ει τελει ώσ ει η
πενιχρά σύν ταξη και έρχονται να πάρουν το φαγητό, το φρούτο και τη
Coca Cola και επειδή ντρ έπονται ν α το φάν ε εκεί, το παίρνουν και
πάνε στο σπίτι. Δεν είναι ο ύτε καν ά στεγο ι.
Και για να φτάσει ο Έλληνας να πάει να στηθ εί στην ουρά σε
συσ σί τιο
δ ημόσι ο
ο
οποίος
είναι
περήφανος
άνθρωπος,
αντιλαμβάνεσθε τι μπορεί να σ υμβαί νει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί
να κάνουμ ε ότι δεν βλέπο υμε.
Και πρέπει να σας πω ότι νιώθω πολύ μ εγάλη υπερηφά νεια, δεν
είναι μόνο ο Δήμ ο ς της Αθήνας, είν αι και άλλοι δ ήμο ι σε μικρότερη
βεβαίως έκταση, δεν έχ ουν τη δ υν ατότητα, τις υποδ ομές εν πάση
περιπτώσ ει, που λει το υργούν προς την κατεύθ υνσ η πραγμάτων και
προγραμμάτων όπως αυτά πο υ ακο ύσατε.
Αλλά πόσο θα αντέξο υν και οι δήμο ι; Έτσι και να κλεί σω με
αυτό και να τσιγ κλήσω το φί λο μο υ τον Πάρη τον Κ ουκουλόπουλο,
θέλω να ξ έρετε ό τι φέτος η χρ ημα τοδότησ η των δ ήμ ων ο κεν τρι κός
προϋπολογι σμός ό χι άλλα πράγματα, είναι μειω μένος κατά 1 δις ευρ ώ.
Δεν ξ έρω στα χαρ τιά ο Καλλικρά της θα ξεκιν ήσ ει σ τις 2 Ιανουαρίο υ,
δεν ξ έρω πό σοι δ ήμοι θα υπάρχο υν γ ια να ξεκινήσο υν τον Καλλικρά τη
στις 2 Ιανο υαρίο υ.
Πρέπει λο ιπόν χωρίς κραυγές, χ ωρίς φανατισμο ύς αλλά με
προβλημα τισμό ο καθένας και η κάθε μία και όσο π ιο πάνω είναι
αυτονό ητο είναι ό τι η ευθύν η και η υποχρέω σ η είναι μ εγαλύτερ η, να
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κάνουμ ε ότι μπο ρούμε.
Και σας το λέω όχι για αυτούς τους
ανθρώπους κα τά κύρι ο λόγο, και γ ια αυτο ύς, αλλά κυρί ως για την
κοινωνι κή συνοχ ή του τόπο υ μας.
Εγώ αγωνιώ ιδιαι τέρως για αυτά τα πράγματα κυρ ίως το υς
τελευταίο υς μ ήνες που έχω αρχί σει να βλέπω πράγματα τα οποία δεν
τα έβ λεπα τα προ ηγούμενα τρία χρόνι α.
Σας ευχαριστώ πά ρα πολύ και εύχομ αι του χρόνο υ αν ξαναγίνει
να είναι καλύτερα.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤ ΗΣ:
Θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον κύριο Πάρη Κουκο υλόπουλο.
Κος ΚΟΥΚ ΟΥΛΟ ΠΟΥΛΟΣ:
Ευχαρισ τώ για την πρόσκληση, αγαπητέ Πρό εδρε, Δήμ αρχε, αρχηγο ύ
παρόντος πάσα αρχή παυσά τω. Εμείς αν προσφωνο ύμ ε τον Δήμαρχο
με βάση τη νοο τρο πία μέσα στις πό λεις που είμαστε, έχουν τελειώ σει
οι χαιρετισμοί και τα καλωσορί σματα .
Εγώ λοιπόν γ ύρισα ανάποδα την ει σήγ ησ ή μ ου γιατί
παρακολούθ ησα με πολύ προσοχ ή τις δύο εισ ηγήσεις και νομίζω πως
καλό θα ήταν να ξεκινήσουμ ε μ έχρι να έρθει και ο Υπουργός γιατί
έχουν δοθεί πάρα πολλά ερεθί σματα.
Λοιπόν, πάρα πολύ γρ ήγορα κάν ω μ ια διαπίστω ση που την είπε
και ο κος Παπαντωνίου στην αρχή ότι προφανώς το μετανασ τευτι κό
δεν πρω τοεμ φανίζεται στην Ε λλάδα, έχει προ φανώς την αυθεντι κή το υ
υπόστα ση ως πρόβ λημα σήμερα και τέθηκαν πάρα πολλές παράμετροι,
ωστό σο δ εν πρωτο εμφανίζεται σ την Ελλάδα.
Να προσπεράσω γρήγορα απαντώντας γιατί νομίζω και το
ακροατήριο σε μ εγάλο βαθμό συμ φωνεί με α υτό, έτσ ι θέλω να
πιστεύω, θα αναζητήσο υμ ε και εδ ώ ελληνι κή ιδιαιτερότητα ή όχι;
Απλά να θυμίσω ότι ό σες φορές το πράξαμε τα τελευταία χρόνια
χάσαμε, όχι κατά κανόνα, χάσαμε.
Αυτό βέβαια δ εν σημαίν ει από την άλλη μεριά ό τι δ εν πρέπει
κανείς για να οικοδομήσει μια σο β αρή πολιτική ότι θα πρέπει να
αποφύγει, το υ εν αντίον θα πρέπει να επιδιώξει να στοιχ ειοθ ετήσ ει
αυτή την πολιτι κή πάνω σε συγκεκριμ ένα δεδομ ένα.
Γιατί είναι ένα σφάλμα που σ υχνά το κάνουμ ε στην Ελλάδα.
Προσπαθούμ ε να μεταφέρο υμε πολι τικές χωρίς να δούμε ιδιαί τερ ες
πλευρ ές που μπο ρεί να υπάρχο υν σε ό τι αφορά τη σ ύνθεσ η των
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ρευμά των, πάρα πολύ σημαντι κό.
Ακούσαμε πολύ σημαν τικά
πράγματα ήδη στην εισαγωγ ή σ ήμερα .
Και τα οποία β έβ αια θα οδηγήσουν εκ των πραγμάτω ν σε πο λύ
πιο στέρ εες πολι τικές.
Έτσι λοι πόν, αγαπητέ Γιά ννο, χαιρετίζω
πραγματικά την πρ ωτοβο υλία το υ Κέντρου γιατί καλύπ τει μια ανάγκη
που την κάνει πολλές φορ ές δραματι κή ο τρόπος μ ε τον οποίο ασ κείται
η πολι τική στην Ελλάδα και ό λοι καταλαβαίνο υμε τι εννοώ. Δεν
χρειάζεται ν ομίζω να μείνω παραπάνω σε α υτό το ζ ήτημα.
Έτσι λοιπόν σπεύδ ω να τοποθετηθ ώ σ το πρώτο ζήτημα, γιατί από
μια εντελώς άλλη οπτική και λόγω της κρίσ ης που βιώνουμ ε έχω
διατυπώ σει μια ανάλογη άποψη και χαίρ ομαι ιδιαίτερα γιατί
ενισχ ύθηκε πάρα πολύ και από την το ποθέτησ η του Δημ άρχου και ήταν
και η κεν τρι κή πρ όταση το υ Κ έντρο υ και το υ κ. Παπ αντωνίο υ στην
αρχή.
Ευρωπαϊκή πολι τική. Αν δ εν ξεκιν ήσουμε από εκεί νομ ί ζω ότι η
συζ ήτησ η δεν είναι μάταιη φυσ ικά, αλλά οπωσδ ήποτε δεν μπορεί να
ολοκληρωθεί.
Σε αυτό λοιπόν το σημ είο θέλω να πω ότι πιστεύω βαθ ιά ολοένα
και περισσό τερο λόγω της κρίσ ης τους τελευταίο υς μήνες ότι στην
Ελλάδα πια όχι μό νο δεν ταιριάζει αλλά δεν μπορ εί κι όλας πια να το
κάνει αυτό.
Έχει πάψει ο καιρ ός που μπορεί να ζητάει και να απαιτεί και να
επαιτεί πολύ περισσότερο από τους εταίρους μας. Νομίζω όμως σε μια
περίοδο που είμαστε τόσο στρι μωγμένοι τόσ ο δύσκο λα, ότι η Ελλάδα
επιβάλλεται να απαιτήσει, όχι απλά να ζητήσει και να προτείνει, να
απαιτήσει να υπάρξει ένα ευρωπαϊκό χωροταξι κό. Με την ένν οια που
ακριβώς ενν οούμε στην Ελλάδα.
Ένα ευρωπαϊκό σχέδιο το οποίο θ α αναγνωρίζει και θα δίδει
ρόλο σ ε κάθε γω νιά της Ε υρώπ ης, ποιες χώρ ες έχο υν βιομ ηχανι κή
παραγωγή και γιατί, ποιες έχο υν τουριστι κό προορι σμό και γιατί,
ποιος είναι ο ρό λο ς μας στον πρω τογ ενή τομ έα κ.ο. κ.
Σε αυτό το χωρο ταξικό ξεχ ωρισ τή θέση προ φανώς έχει το ζ ήτημα
του ό τι είμαστε πύλη ει σόδο υ. Προφα νώς. Και δεν είναι ζήτημα καυγά
με την Ευρ ώπη, δ ιεκδί κησης ή ο τιδ ήποτε άλλο . Είναι αναγνώρισης
του α υτονόητο υ.

13

Το ζήτημα της ασφάλειας των σ υνό ρων μας και το υ ζ ητήματος
που πρέπει να τεθ εί στην Το υρ κία κα θώς προχωράνε ή δεν προχωράνε
οι διαπραγματεύσεις που έθεσ ε ο Δήμαρχος νωρίτερα, είναι κεν τρι κό
ζήτημα της Ε υρώπ ης δεν είναι ζήτημ α ελληνι κό.
Όπως επίσης και η συστηματι κή μας ενίσχ υσ η όχι τό σο
οικονομι κά, κυρίω ς λει το υργικά και πολιτικά α κριβώς γιατί είμασ τε
πύλη ει σόδο υ είναι κεν τρι κό σ ημείο ευρωπαϊκής πολι τι κής. Το πρώ το
σημ είο.
Το δεύτερο σημεί ο στο οποίο θέλω να τοποθετηθώ γιατί το
πιστεύω βαθιά και έχει βέβαια πο λλαπλές αποδείξεις σε μι κρό τερ ες
κοινωνί ες από ότι η Αθήνα, έχει να κάνει με το ό τι σ ε αυτό που λέμ ε
Αν κάτι
απουσία μ εταναστευτικής πο λι τικής από την Ε λλάδα.
απουσιάζει κρα υγαλέα είναι η αναγν ώρισ η του ρό λου που μπορεί να
έχουν οι τοπικές αρχές. Κάτι που γίνεται σε όλο τον κόσμο με
εξαίρεση την Ε λλάδα.
Στην Ελλάδα αντίθ ετα έχουμε μόν ο
πρωτοβο υλί ες.
Αγαπητέ Δήμαρχ ε και Πρόεδρε της ΚΕΔΚΕ, ξέρεις πολύ κα λά
ότι η μια πλευρά της δράσης των το πικών αρχών είναι ακριβώς αυτή
που ανέφερες. Η άλλη όμως πλευρά είναι ότι σ υχνά -π υκνά οι τοπικές
αρχές πρωταγωνι στο ύν στο να μην
υπάρχει ψήγμα καν
μετανασ τευτι κής πολιτικής στον τόπο .
Θυμάσαι και θ υμ άμαι γιατί είμαστε μαζί στην ΚΕ Κ ΔΕ όταν
υπήρξ ε ένα ενδ εχό μενο χωροθ έτησ ης κάποιων χώρων, κάποιων χώρων
υποδοχής μεταναστών μ ε σύγχρονο υς όρους όπως είχαμε κουβ εντιά σει
με τον Υπουργό Εσωτερι κών απ ό συν ωνυμί ες το πωνυμιών κλπ.
ξεσ ηκώθηκε το σύμπαν σε όλη την Ε λλάδα.
Και εμ είς στην Κεντρική Έν ωση Δήμων και Κοινο τήτων είχαμ ε
βρεθεί μεταξ ύ πολλαπλών πυρών όπ ου κανένας, όχι κανένας να μην
είμαι υπερβο λικός γιατί κάποιοι εί χ αμε ζητήσει να χ ωροθετηθ εί μια
τέτοια λειτουργία.
Αυτό δεν το λέω διαπιστω τικά, το λέω σαν μια βα θιά μου
πεποίθησ η. Π ιστεύω ό τι σε τοπικό επίπεδο μια επεξεργ ασμένη εθνι κά
πολιτι κή μπορ εί να αποδώσει τα μέγιστα. Και υπάρχουν πολλαπλά
παραδείγματα σε όλη την Ελλάδα όπου είχαμ ε χωρί ς κραυγές και
επικοιν ωνιακο ύς εντυπω σιασμο ύς, εί χαμε χειροπιασ τά και θεαματικά
τελικά αποτελέσμα τα ενσωμάτω σης μ εταναστών μ ε πολύ προωθ ημέν ες
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βέβαια πρακτι κές όπως είναι, μπορώ να σας πω πράγματα που έχω
κάνει όχι μόνο εγώ στον τόπο μο υ τα κάνανε και ά λλοι .
Όχι απλά κάναμε μαθήματα ελληνι κής γλώ σσας στο υς γονείς
αλλά εδώ και χρό νια υπάρχουν πόλεις στην ελληνι κή περιφέρεια που
κάνουν και έχ ουν δηλαδ ή το πλεον έκτημα ό τι δ εν έχ ουμε α υτή την
ποικιλία, την πανσπερμία να πω της προέλευσ ης όπω ς έχουμ ε σ την
Αθήνα, σε αρ κετές περιφερ ειακές πόλεις –το λέω για τί φαντάζομαι δεν
θα το γνωρίζ ει το ακροατήριο- έχο υμε προχωρ ήσ ει σε πρωτοβο υλίες
όπως:
Μαθήματα γλώ σσα ς, ξανά λέω όχι μό νο στο υς γονείς, μ αθήματα
ελληνι κής γλώ σσα ς αλλά και μαθήματα μητρικής γ λώσσας και εν
προκειμ ένο υ αλβα νικής στα παιδιά γεγονός που έχ ει λει τουργήσει
λυτρω τικά κυρ ιολεκτικά ως προς τη διαδικα σία που λέγεται ομαλή
ενσωμά τωση χωρίς εξανδραποδισμό και απαλλοτρίω ση κάθε στοιχ είο υ
που αφορά τη γ ενέτειρα γ η προέλευσης ας πούμε το υ μ ετανάστη.
Τέτο ιες λοιπόν π ολιτικές έχο υν α ποδώσει και στην Ελλάδα
στερούμα στε τέτοι ων πολιτι κών και νομίζω πως σε τοπικό επίπεδο
ασκο ύνται πο λύ απ οτελεσματι κά.
Σε κάθε π ερίπτω ση βέβαια για να μην μονοπωλώ το χρόν ο, θα πω
ότι σε αυτά τα δύο ζητήμα τα ήθελα να μείνω ιδιαίτερα. Θα πρέπει να
κλείσω με την π ιο πρόσφατη εμπειρία μου.
Δεν ξέρω αν θα
μπορέσουμε να κά νουμε κάποιο σχό λιο σε κάποια δεύτερη ανάγνωση.
Εγώ κάπως έτσι π ροετο ιμάστηκα. Απλά άλλα ξα τη συν έχεια α υτών
που ήθελα να πω ακριβώς επειδ ή εί χαμε τα ερ εθίσμα τα από τις δ ύο
εναρκτήρι ες ομι λίες.
Θέλω να εκφράσω βέβαια τον προβ ληματι σμό μο υ δ ημ όσια από
την τελευταία και σημαντική νομίζ ω εμπειρία πο υ είχαμε όσο ι είμαστε
αυτή τη στιγμ ή στο Κοινοβο ύλιο και είναι και άλλες σ υνάδελφοι εδώ,
και μάλιστα είναι από τους συναδ έλφο υς και η κυρί α Ζούνη και η
κυρία Ραγ κούση, Νταλάρα που δεν φύγαμε σ το συγκεκριμένο
νομοσχέδ ιο.
Αναφέρομαι στην παροχή ψήφο υ σ τους μ ετανάσ τες σε τοπι κό
επίπεδο καταρχ ήν στις τοπι κές εκλογ ές. Ένα πο λύ γενν αίο βήμα που
έκανε η Κ υβ έρνηση και επιβεβ λημέν ο.
Εγώ λοιπόν θέλω να σας εκφράσω ως παλιός βέβαια στους
θεσμο ύς αλλά νεοεκλεγμ ένος βουλευτής, θέλω να εκφράσω τον
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προβλημα τισμό μο υ γιατί είναι ένα ν ομοσχέδ ιο που αρ κετοί από εμάς
δεν χάσαμε στη συζήτηση ο ύτε ένα δ ευτερόλεπτο.
Θέλω να εκφράσω τον προβληματισμό μο υ για τις ιδιαίτερα
φοβι κές προ σεγγίσεις που υπάρχο υν μέσα σ το ελληνικό Κοινοβο ύλιο,
γεγονός που δεν επιτρ έπει σ το ν α διαμορφώ σο υμε μια σ ύγχρον η
πολιτι κή μεταναστευτική χωρίς υπερ βολές φυσι κά από τη μια μ εριά.
Γιατί το ζήτημα της ασφάλειας και των συν όρων και των κοιν ωνιών
όποιος το υποτιμά νομίζω πράττει μ έγα σφάλμα.
Αλλά από την άλλη όποιος προσπαθ εί να βάλει νερό στο κρασί
σοβαρών πο λιτι κών εν σωμάτωσης όπως είναι η παροχή το υ
δικαιώματος ψήφο υ, τα ζ ητήμα τα της υγειον ομικής περίθαλψης μ ε το
βιβλιάριο υγείας π ου έθ εσε εμ φαντι κά ο Δήμαρχος ή το ζήτημα μιας
σύγχρον ης πο λιτικής ενσωμά τωσ ης που είναι άκρ ως φιλι κή μ ε το
ζήτημα της γλώσσας που ανέφερα ως παράδειγμα.
Αν δεν διαμορ φώσο υμε μ ια τέτο ια σοβαρή μεταναστευτική
πολιτι κή παράλληλα με μια σοβαρ ή πολι τική ασ φάλειας και των
συνόρ ων και των κοινωνιών νομίζ ω πως λιγότερα μπορούμε να
περιμένο υμε από μια διαδικασ ία σ την οποία δεν έχο υμε κανένα λόγο
να σταθούμε αρν ητικά για τί έχει ακριβώς τις διασ τάσ εις που τέθηκαν
νομίζω από τον οι κοδεσπότη της σημερινής εκδήλω σης, τον οποί ο για
μια ακόμα φορά ευχαριστώ για τη φι λοξενία.
Σας ευχαριστώ.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤ ΗΣ:
Ευχαρισ τώ πολύ κύριε Κ ουκο υλόπο υλε. Κ ύριε Σπ ηλι ω τόπουλε, έχετε
το λόγ ο.
Κος ΣΠΗΛΙ ΩΤ Ο ΠΟΥΛΟΣ:
Θα ήθ ελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαρι στήσ ω τον Πρό εδρο το υ
Κέντρο υ Ερ ευνών Προοδευτι κής Πολι τικής, να καλωσορί σω τον
Δήμαρχ ο, το υς συναδέλφους, τους κυρίο υς καθηγ ητές και όλο υς εσάς
που έχ ετε σήμ ερα την ευγ ενή κα λοσ ύνη να συμ μετέχ ετε σ ε αυτή την
ημερί δα.
Ακο ύγοντας το υς δύο προλαλήσαν τες αισθάνομαι υποχρεωμέν ος
να κάνω μια σειρά από επισημάν σεις . Η πρώ τη επισήμ ανση είναι ότι
το πρόβλημα δεν είναι τωρ ινό. Το πρόβλημα ξεκινάει πράγματι, το
υπονόησε ο Δήμαρχος πριν στην το ποθέτησ ή το υ, από την δ εκαετία
του ΄90 και μετά.
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Οφεί λω δε να ο μολογήσω ότι σε μια χ ρονιά ήταν ΄91 μ ε ΄92 , είχ ε
αλλάξει τελεί ως η όψη της Αθήνας. Το θυμάμαι χαρακτηρισ τι κώς
γιατί είχα φύγει ένα καλοκαίρ ι για Αγγλία όπου έκανα τις
μεταπτυχιακές μο υ σπουδ ές και εκείνο το κα λοκαίρι ήταν και το
τελευταίο καλο κα ίρι που συμμετεί χα στα πολιτικά πηγαδάκια της
πλατείας Ομον οίας. Ένα πολιτικό ευγενές σπορ εκείν ης της εποχής.
Και μέσα σε μια χ ρονιά, όταν επανήλθα δηλαδ ή το κα λοκαίρι το υ
΄92 για δια κοπές στην Ελλάδα πήγα στην Ομόν οια μ ε λαχτάρα να βρω
φίλο υς να συζ ητήσουμ ε και πάλι στα πηγαδάκια της Ομόνοιας τα
τρέχον τα πολι τικά ζητήματα και αν ακάλυψα ό τι σ ε μ ια χρονιά είχαν
εξαφανισ τεί όλοι ο ι Έλλην ες. Ήσαν μόνο μετανάστες.
Και μάλιστα στο στέκι πο υ σ υνήθ ως καθόμουν, παρήγγ ειλα πάλι
το γνω στό κα φέ, τό τε δυστυχώς είχα το ελάττωμ α να καπνίζω,
διαπίστωσα κάποιο υς μετανάστες τρέχοντας να έρχοντα ι πάνω μου να
παίρνουν το καφέ και τα τσιγάρα. Ήταν η πρώ τη κλο πή η οποία είχε
και μη ουσιαστικό περιεχόμ ενο.
Από εκείν ο το σημείο και μετά είχε αλλάξει όλος ο χάρτης της
Αθήνας.
Επισήμανση δ εύτερη.
Σ υζητάμε πάρα πολλές φορές και
αισθανόμαστε ό τι όλα τα προβλήματα είναι γ ύρω από την Ελλάδα ή
μόνο για την Ε λλά δα. Θα παρακολουθήσατε, όσοι παρ ακολο υθήσατε,
τις βρετανικές εκλογές που είναι πρό σφατες.
Για πρώτη φορά στην ισ τορία της Βρετανίας έγιναν μια σειρά
από τηλεοπτι κά debates αντίσ τοιχα μ ε αυτά που μας εί χαν συνηθί σει
στις αμ ερικάνι κες εκλογές.
Είδ αμε για πρώτη φορά τους 3
υποψηφίους, τον Πρόεδ ρο των Σ υντηρ ητι κών, τον Πρόεδ ρο των
Εργατικών , τον Πρόεδρο των Φι λελευθέρων να α ντιπαρατίθεν ται
μεταξ ύ τους μ ε τη συμμ ετο χή κοινο ύ που το υς έκανε ερ ωτήσεις σε μια
σειρά ζητημάτων.
Το κεν τρι κότερο ζήτημα, το ζήτημ α στο οποίο έγιν ε η πιο
σκληρ ή
αντιπαρ άθεση
μ εταξύ
τους
ήταν
το
ζήτημα
της
μετανασ τευτι κής π ολιτικής. Όπου και εκεί και οι 3 υποψήφιοι τότε
για την πρωθ υπουρ γία είπαν το αυτον όητο που δ εν έχουμε ακο ύσει από
τις σ ημερ ινές πολι τικές ηγ εσί ες ό τι κύριοι έχο υμε αποτύχει.
Από τη στιγμ ή που ο αριθμός τω ν παρανόμων μεταναστών
εισ ερχομέν ων στην Βρετανία διαρκώς και αν εβαίνει, σημαίν ει ό τι ο ι
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πολιτι κές που έχο υμε εφαρμόσ ει έχο υν αποτύχει και πρέπει να δ ούμ ε
από κοινού το πώς μπορούν να επαναπροσδιοριστούν α υτές οι
πολιτι κές.
Που σημαίνει ό τι δεν είναι ζητούμ ενο από τη δική μας πλευρά
απλά και μόνο ν α λέμ ε ότι πρέπει να δούμ ε τη μ εταναστευτι κή
πολιτι κή της Ελλάδας ή να λέμ ε ό τι η μεταναστευτική πολιτική πο υ
εφαρμόζεται στη χώρα μας πρέπει να είναι κομμάτι της ευρωπαϊκής
πολιτι κής, διότι αυτό οι εξ ελίξεις μ ας το έχο υν δεί ξει . Οι εξελί ξεις
μας έχο υν προσπ εράσει, είναι το κεντρι κό ζ ήτημ α με το οποί ο
ασχολο ύνται ό λες οι ευρωπαϊκές χώρ ες.
Άρα εκ των πραγ μάτων υπάρχει ευρωπαϊκή σ υζήτησ η για το
ζήτημα της μ ετανά στευσης. Είναι ά λλο το θέμα αυτό, και εδώ είναι η
επισήμαν ση τρ ίτη, και άλλο αν τα τελευταία χρόνια η χώρα μας δίνει
την αί σθηση ότι εί ναι μια χώρα που έχει χά σει το β ημα τισμό της γιατί
είμαστε οι μοναδι κοί που δεν γνωρ ί ζουμε πόσο ι περίπου παράνομοι
μετανάσ τες υπάρχουν.
Πόσες πραγματικά θέσεις εργασίας έχουμε που δεν μπορούν να
καλυφθο ύν από τον ντόπιο εργα τικό πληθυσμό και χρειάζεται
πράγματι να προσκαλέσο υμ ε φί λους α πό άλλες χώρ ες γι α να καλύψουν
τις θέσ εις α υτές.
Είμαστε η μοναδι κή χώρα πο υ δ εν γνωρίζει πό σους έχουμε τη
δυνατό τητα να απορροφήσο υμε χ ωρίς να διαταραχθεί (… )
Σύστημα υγείας και αυτό το κόσ τος του σ υσ τήματος υγείας ποιος
το πληρώνει , πως επιμερίζεται και πως μπορούμε στοιχειωδώς να
ανταποκριθούμε στα καθήκον τα τα α νθρωπιστι κά που ως κοιν ωνία με
δημο κρατι κή παρά δοση οφείλο υμ ε να έχουμε.
Και είμα στε η μ οναδική χώρα η οποία ακόμ η και σήμερα
αρνείται να δει ότι το πρόβλημα δεν έχ ει μόν ο την όψη της
κατασ τολής έχει και την όψ η της πρό ληψ ης.
Και στην πρό ληψ η δεν έχο υμ ε μό νο να συζητήσ ομ ε για τα
σύνορά μας τα οπ οία όλοι γνωρίζο υμε ότι είναι σύνορ α που θυμίζο υν
ξέφραγο αμπέλι και όχι χώρα ευνομούμ ενη μ ε θεσμούς πο υ να
λει το υργούν, αλλά ξέρουμ ε και ο φεί λο υμε να γνω ρίζουμε ό τι η
αντιμετώπιση το υ ζητήμα τος πρέπει να περνάει και από το πόσους
αστυν ομικούς χρ ει αζόμαστε, αν χρ ει αζόμαστε ειδι κό σ ώμα, αυτό έχει
κόσ τος. Πο ιος θα πληρώ σει το κόστο ς.
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Πως θα αντιμετωπ ίσουμ ε ενδεχομ έν ως την εκο ύσια ή ακούσια
συν έργια των ασχο λούμ ενων μ ε τη φύλαξη των συν όρων μας στελεχ ών.
Όλα αυτά είναι ζητήμα τα που κάποια σ τιγμή π ρέπει να μας
απασχολήσουν κα ι να πάψουμε ν α μιλάμε μ όνο γύρω από την
περιφέρεια εκπέμ ποντας ωραία μηνύματα ή από την άλλη πλευρά
κάνοντας απλά και μόνο ευχές.
Οι οποίες βεβαίως ευχ ές είναι σημαντικές, είναι καλοδ εχ ούμεν ες.
Ξέρο υμ ε ότι η κοινωνία μας θα πρέπει να είναι πο λυπο λιτι σμι κή.
Ξέρο υμ ε ότι η κοινωνία μας πρέπει να έχει ανθρωπιστι κά
χαρακτηριστικά γν ωρίσματα και να αγκαλιάσει εί τε π αράνομους εί τε
νόμιμους μετανάστες από τη σ τιγμ ή που έτυχ ε να βρ εθούν στη χώ ρα
μας.
Ξέρο υμ ε ότι χρ ει άζεται να έχουμ ε χώρους υποδο χής για τους
μετανάσ τες. Αλλά από την άλλη πλευρά οφεί λο υμε να γνωρίζουμ ε ότι
μια πολιτεία πρέπ ει επι τέλους να β άλει και σ υγκεκρι μένους κανόνες
και να αποθαρρύνει την παράνομη λαθρομετανάσ τευσ η και να
προστατέψει την κοινωνική συνοχ ή.
Να λει τουργ ήσει και προληπ τικά α λλά να λει το υργήσει και
κατασ ταλτικά. Δι ότι η δια φωνία η δική μο υ είναι ό τι οι μ ηχανισμο ί
που πληρ ώνονται από τους φορ ολογ ούμεν ους πολίτες πρέπει και να
λει το υργούν.
Εγώ δεν είμαι του δόγματος παραδεί γματος χάρη, η α στυνομία
αμύνεται ο ύτε β εβαίως είμαι του δ όγματος η ασ τυν ο μία επιτίθ εται.
Είμαι το υ δόγματο ς ότι η αστυνομία κάνει τη δ ουλειά για την οποία
την πληρώνει ο Έλληνας φορο λογούμεν ος πολί της.
Και κάθε
κατασ ταλτικός μηχανισμός από τη στιγμ ή πο υ πληρ ώνεται από το
υσ τέρ ημα των φορολογουμ ένων πολιτι κών οφείλει να είναι
αποτελεσματικός.
Άρα η πολιτι κή δεν έχει μόνο ευχ ές, ούτε πρέπ ει να εξαντλεί ται
μόνο στην πρόληψη. Η πολι τική μ ας οφείλει να δια τρέχ ει και να
διαπερνά και την καταστολή. Γιατί εκεί βρίσ κεται η εφαρμογή και η
αποτελεσματικό τητα της κάθε πολι τι κής.
Πολύ περισσότερο σήμερα πο υ ως κοινωνία δεν έχ ουμε την
πολυτέλεια να κα θυστερ ήσο υμε άλλο σε κάποιες αποφάσεις. Πο λύ
περισσό τερ ο που σήμερα πρέπει να εί μαστε λίγο πιο ειλι κρινείς μ ε τον
εαυτό μας.
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Για παράδειγμα το έχω πει πο λλές φορές για το θέμα των
ναρκωτι κών, θα το
πω για μια ακόμα φορά.
Οφεί λο υμε να
αναλάβουμε τις ευθ ύνες μας και να πούμε ότι πράγματι, δεν
διαγράφουμ ε καμία Κυβ έρνηση.
Τουλάχιστον εγώ δεν έχω
λει το υργήσει πο τέ ισοπεδω τι κά.
Εγώ πιστεύω ό τι κάθε Κυβ έρν ηση πο υ πέρασε σε α υτό τον τόπο
έχει προ σφέρει και κάτι, λιγό τερο ή περι σσό τερ ο, μικρό τερο ή
μεγαλύτερ ο, σημ αντικό τερο ή λι γότερο σημαντι κό αλλά έχ ει
προσφέρ ει σε α υτό τον τόπο.
Όμως, από την άλλη πλευρά, ανεξάρτητα τι πρό σφερε η δική μο υ
Κυβ έρνηση ή τι προσέφερ ε η προηγ ούμεν η Κυβέρν ησ η η Κυβ έρν ηση
Σημίτη ή τι μπορ εί να προσφέρ ει αυτή η Κ υβ έρνηση σήμερα πρέπει να
δεχθούμ ε ότι η πολιτική πο υ έχο υμε ακολο υθήσει σ το ζ ήτημα της
μετανάσ τευσης έχ ει αποτύχ ει.
Από τη στιγμ ή που οι λαθρομετανάστες είναι περισ σότεροι, από
τη σ τιγμ ή που οι π αράνομοι στη χώρ α μας είναι περισσ ότερο ι, από τη
στιγμ ή που οι αριθμοί αυξάνουν και η ποιότητα ελαχιστοποιεί ται, από
τη στιγμ ή πο υ το κέν τρο της Αθ ήνα ς έχει α υτή την ει κόνα την οποία
ζούμε, β ιώνο υμε, λυπόμαστε για α υτή την ει κόνα πο υ βλέπο υμε. Δεν
είναι η Αθήνα πο υ ξέραμε α υτή. Έχ ο υμε αποτύχ ει.
Και οφεί λο υμε με τόλμ η να θέσο υμε το ζήτημα, πράγματι καλά
κάνει το Κ έντρο και θέτει τέτοια ζητήματα, χωρίς ταμπού, χωρίς
δογματισμο ύς και να δούμ ε ποια π ολιτική από τη σ τιγμή που έχ ει
αποτύχει η υφι στά μενη πρέπ ει να αντικα ταστήσ ει. Κα ι βέβαια αυτή
που θα αντικατα σταθεί η πολι τι κή ο φεί λει να έχει τη μέγισ τη δ υνατή
κοινωνι κή συναίνεση.
Διό τι ο λαϊ κι σμός στη χώρα μας πρυτανεύει. Για εμ ένα αυτός
είναι το μ εγαλύτερ ο σαράκι της δ ημο κρατίας. Εξαι τίας του λαϊ κισμού
φτάσαμ ε εκεί που φτάσαμε.
Ελπίζ ω κάποια στιγμή όλοι μας, οι
πολίτες δ ηλαδ ή, να διδαχθούμ ε ότι εξαι τίας του λαϊ κισμ ού
πληρώνο υμ ε όσα π ληρ ώνουμ ε σ ήμ ερα .
Και αυτά τα λάθη να μην τα επα ναλάβουμ ε. Να αφήσ ουμ ε
λοιπόν ωραία συν θήματα και ωραί ες ευχ ές, να δο ύμ ε ότι κάναμ ε
λάθος, να δο ύμε ό τι αποτύχαμε, να δ ούμε τι πρέπει να κάνουμ ε. Και
αυτά τα οποία οφείλουμε να τα κάνο υμε να τα κάνουμ ε με τη μέγι στη
δυνατή πο λιτι κή και κοινωνι κή σ υναίνεση. Διαφορ ετικά θα έχει τη
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μεγαλύτερ η ρ ωγμή που μπορ εί να επ έλθει ποτέ σ την ισ τορία μας σ την
κοινωνι κή μας συν οχή.
Δεύτερον, πρέπει ν α δούμ ε ό τι η χώρ α μας δεν είναι όπως πολλές
φορές λέγεται απλά και μόνο χ ώρ α εισόδ ου. Είνα ι πύλη transit.
Έρχονται στη χώρ α μας γιατί είναι ξέφραγο αμπέλι ν α μείνουν μέχρ ι
να τακτοποι ηθούν . Όσο μπορούν να έχουν πιο νόμιμα χαρτιά και να
σηκωθο ύν να φύγο υν να πάνε σε άλλες καλύτερες χ ώρες.
Και αυτό το φαινόμενο τώρα με τη κρίσ η θα εν ταθεί . Διό τι
αντιλαμβάνεσθε ότι με την κρί ση προφανώς η χ ώρα μα ς δεν θα είναι
ελκυστι κή για το υς οικον ομικά μ ετανάστες.
Εδ ώ παύει να είναι
ελκυστι κή η χώρ α μας για τον οικονομι κά ενεργό πληθυσμό μας.
Πολλώ δε μάλλον για τους ο ικονο μικούς μετανάστες.
Δεν φαντάζομαι δηλαδ ή ξα φνικά να δουν τη χώρα μας ως
παράδεισο και να εισρ έουν από παντού για να βελτιώ σουν το βιο τικό
τους επίπεδο. Όμ ως η χ ώρα μας και εξαιτίας το υ «καλού» νόμ ου πο υ
ψήφι σε το ΠΑΣ ΟΚ για τους μετανάστες αποτελεί μια πύλη
διερχομ ένων. Θα έρθο υν, θα τα κτο ποιηθούν, θα περά σουν κάποιο υς
μήνες ή κάποια χρόνια εδώ, θα πάρο υν τα πρώ τα ημιν ό μιμα ή λιγότερο
νόμιμα χαρτιά ή νό μιμα τελεί ως χαρτι ά για να μπορέσουν να πάνε μετά
στη Γερμανία πο υ είναι το όν ει ρο, σ την Ιτα λία, στις δ υτι κές
προηγμέν ες κοιν ων ίες προκειμέν ου εκεί να προκόψο υν.
Εκεί λοιπόν είναι ένα ζήτημα.
Διότι όσο εμ είς «θα τους
φιλο ξενο ύμ ε» πρέπει να δούμε κατά πόσο αυτούς τους ανθρώπους
οικονομι κά μπορο ύμε να τους εν ισ χύσο υμ ε. Δεύτερ ον, κατά πόσο
μπορούμε κο ινωνι κά να το υς ενσωμ ατώσο υμε ή αν πρέπει κοινωνι κά
να τους εν σωματώσο υμε.
Πο ιος θα επιμερ ισ τεί το κό στος το
κοινωνι κό και το ο ικονομι κό και τέλο ς αν αξίζει και ο κόπος.
Είναι ζητήματα τα οποία είναι άρρηκτα επί σης συνδ εδ εμένα μ ε
το γεγονός ότι πρέπει να δούμ ε και π οια είναι η δομ ή των μεταναστών
στην πόλη μας, στην Αθ ήνα για παράδειγμα. Έχουμ ε παράνομους
μετανάσ τες από τι ς δοκιμαζόμ ενες χ ώρες της Α φρικής . Εμ φύλιο υς
πολέμο υς, εξαθλιω μένους, κυνηγ ημέν ους, κάποιο υ από αυτο ύς έχο υν
έρθει και για λόγο υς πολι τικούς στην πόλη μας ή στη χ ώρα μας.
Έχουμ ε μετανάστες από την Ασία. Έχουμ ε μετανάσ τες από τις
χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Έχουμε από την κεντρ ική και
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ανατολική Ευρ ώπη. Έχ ουμ ε συγ κρούσ εις μ εταξύ τους πράγματι
θρησ κευτι κές. Έχο υμε συγ κρο ύσ εις φυλετι κές.
Έχουμ ε, αν θ έλετε, όμως και συγκρο ύσεις πο υ έχουν ν α κάνουν
και με το γεγον ός ότι πράγματι σ ε κάθε γωνιά υπάρχει t raff icking. Σ ε
κάθε γωνιά μπορεί να διακρίνει κανείς πόρνες χωρίς κανένα έλεγχο.
Γιατί έχ ω το ίδι ο ελά ττωμα που έχ ει και ο Νικήτας ο Κακλαμάνης,
περπατάω την πόλη μας.
Και βλέπω ό τι πράγματι όλο και προς τα πάνω, προς το κέντρο,
έρχονται οι κοπέλες οι οποίες δεν ξέρ ω αν έχουν χαρτιά δεν έχο υν, δεν
έχω ασχο ληθ εί με αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώ σει προσπαθούν να
βγάλουν τα προς το ζην προσφέρον τα ς ερωτικές υπ ηρεσί ες.
Αυτοκίν ητα να σταματο ύν ανεξέλεγκτα, να παίρνουν το
«εμπόρευμα » και να φεύγο υν. Και δ ιαρκώς αυτό να γί νεται γύρ ω από
τις σχο λές. Παλιά αυτό το έβλεπες α πό την Ομόνοια και κάτω . Τώρα
το βλέπ εις γύρω από τη νομική σχολή. Τώρα το βλέπεις στη Σκουφά
και Ομ ήρου. Είναι συγ κεκριμέν ες οι πιάτσες. Τ ις ξέρ ουμε πού είναι.
Είναι ζήτημα λοιπ όν όχι να λέμε μ όνο ότι είν αι το θέμα των
συγ κεκριμέν ων κιν ήτρ ων αλλά να δούμε ό τι πράγματι στη χώρα μας
επειδ ή δεν υπά ρχει α υστηρ ή ν ομοθεσία και α ποτελεσμα τικός
κατασ ταλτικός μ ηχανισμός ανθεί όπως το ακο ύτε το λέω, το
traff icking ανθεί. Είμαστε χώρα που απορροφά τη σύγχ ρονη ας πούμε
σκλαβιά.
Από εκεί και έπ ειτα, πρέπει να δούμε το πώς γί νεται η
πλημμ ελής αστυνό μευση. Είναι ζήτημα αυτό. Αυτό το ζήτημα δ εν
απασχολεί όσο και αν ακο ύγεται ταμ πού, δεν απασχολεί μόνο τη χώρα
μας. Αυτό το ζήτημα απασχολεί όλες τις κυβερν ήσεις ό λων των
ευρ ωπαϊκών χωρ ώ ν. Και βλέπετε ότι γύρω από αυτό το ζήτημα για να
μιλήσο υμε και λί γο πολι τικά υπάρ χει τριγωνοποί ησ η της πολιτι κής
ζωής.
Τι εννοώ τριγ ωνο ποίηση πολι τικής ζωής;
Ότι δια τρέχ ει το
σύνο λο το υ κομμα τικο ύ συστήμα τος η αγωνία α υτή σε κάθε ευρ ωπαϊκή
χώρα διαπερνώντα ς την παραδοσια κή κάθ ετη διαχωρι στι κή γραμμ ή
Δεξ ιά, Κέν τρο, Α ρ ιστερά.
Διό τι αν εγώ σας έλεγα ότι εκείνος που φώ ναζε για
περισσό τερ ους αστυνομ ικο ύς ποιος ήταν; Ο εργα τικός που ήταν ο
Γκόρν τον Μπράουν;
Ή ο συντηρ ητι κός ο Ν τέι βιντ Κάμελ;
Η
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απάντηση πο υ ενδ εχομέν ως θα έχετε να μου πείτε είν αι προφανώς ο
συν τηρ ητικός. Λά θος, κυρί ες και κύριοι, ο συντηρ ητι κός είναι αυτός
που έλεγε να ξαναδούμε την πο λι τι κή και ο Γκό ρντο ν Μπράουν που
ήταν Πρ ωθυπο υργ ός όταν γινό ταν το debate έλεγε ψ εύδεστε κύριο ι,
λαϊκίζ ετε. Πρ έπει να πούμε την α λήθ εια στον βρετανικό λαό.
Πρέπει να πληρ ώσει περισ σό τερ ους φόρο υς να πάρουμε
περισσό τερ ους
α στυνομι κούς.
Γιατί
χωρίς
περισσ ότερο υς
αστυν ομικούς δ εν μπορούμε να εγγυηθο ύμε την αποτελεσμα τική
αστυν όμευση. Και για αυτό έχασε.
Όμως αυτό το λέμ ε σήμ ερα; Έχο υμε το θάρρος να το πο ύμε; Ό τι
η πλημμ ελής αστυνόμευση έχει να κάνει όχι με την κα κή εκπαίδευσ η
των αστυνομι κών, ή με το γεγονός ότι ενδεχο μένως έχουμ ε κα κούς
αστυν ομικούς πο υ ενδεχομ ένως, ή γι ατί ενδεχομέν ως το σύστημα των
πανελλαδι κών δεν βγάζει καλο ύς αστυνομι κούς. Βγάζει παιδιά που
θέλανε να πάνε σε άλλες σχ ολές και ξαφνι κά βρέθ ηκαν να φοράνε τη
σχολή το υ αστυνο μικο ύ α υτό δεν σ ημαίνει ό τι έχο υν και το κίν ητρο να
είναι κα λοί αστυνο μικοί.
Παρόλα αυτά, πρέπει να πούμε ότι ίσως και οι αστυνο μικοί δεν
φτάνο υν. Και αν δ εν φτάνουν οι α στυνομι κοί σημαίν ει τι; Ότι πρέπει
να επιβαρυνθούμε. Και βεβαίως τώρ α που έχο υμε την περιστολή των
δημοσ ίων δαπανών τι ακριβώς κάνο υμε; Αλλά δ εν γίνεται να έχο υμε
όμως δυο καρπούζια στην ίδια μα σχάλη. Πρέπει κάπ οια στιγμ ή να
αντιληφθο ύμε ότι υπάρχουν πράγματα που δεν κόβον τα ι και πράγματα
που κόβ ονται. Αλλά αυτές τις αλήθει ες πρέπει να τις πο ύμε.
Επίσης, θεωρ ώ ότι όσο τα πράγματα λει τουργούν έτσι όπως
λει το υργούν παρ ΄ όλες τις φι λότι μες προσπάθειες που κάνο υν οι
δήμαρχοι. Ο κος Κουκουλόπο υλος ξέρετε δεν είναι μόνο βουλευτής
του ΠΑΣ ΟΚ, δια τρέχ εται από το σύνδρομο το υ ανθρώπου που
προέρχεται από την Αυτοδιοί κηση.
Εγώ οφείλω να πω ότι φι λό τι μες προσπάθειες κάνει η
Αυτοδιοί κηση αλλά εγώ βλέπω τις π όλεις να γίνονται σιγά-σιγά γκέτο
και να λει τουργο ύν τα γκέτο. Και η Αυτοδιοί κησ η τι ακριβώς κάνει;
Θα μου πείτε, μα τώρα βάζεις ερω τηματι κά και στην Αυτοδιοί κηση;
Βάζω ερω τημα τικά και στην απο τελεσ ματικό τητα της Α υτοδιοί κησ ης.
Γιατί ακο ύμε την Αυτοδιοί κηση να λέει πόσα καλά και πολλά
πράγματα κάνει, α κούμ ε την Α υτοδ ιο ίκηση να λέει πόσ ο σ υμπληρώνει
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το κενό της πολι τείας, συμ φωνώ. Α λλά δεν μας λέει η Αυτοδιοί κηση
τα κάνει για χα τίρ ι το υ πατέρα και της μάνας της; Δεν πληρ ώνει ο
φορολογούμ ενος, δεν πληρ ώνει ο δ ημότης, δ εν εισπρ άττει ; Άρα τι
σημασία έχει αν το κάνει το κράτος που πληρών ει ο φορολογο ύμεν ος
με το Χ φόρο ή το κάνει η δημ οτι κή αρχή που ο φορ ολογο ύμενος το
πληρών ει πάλι επί σης μ ε άλλο φόρο.
Και το πρόβλημα τελι κώς της χώρ ας μας μήπως δεν είναι η
αποκέντρ ωση που φωνάζει, Πάρη, διαρκώς; Μήπως το πρόβλημα στη
χώρα μας είναι η συγ κέν τρωσ η της εξο υσίας και για α υτό δ εν έχ ουμ ε
καμία αποτελεσματικότητα;
Μήπως είμαστε μ ικρή χώρα με ελάχιστο υς κατοί κο υς για να
έχουμ ε τόσες πολλές αρχ ές; Δημάρχους, περ ιφερειά ρχες, νομάρχ ες,
συναρμόδια υπο υρ γεία, γενι κο ύς γρα μματείς. Μήπως χ ανόμαστε γύρω
από αυτό;
Η Κωνσταντινο ύπ ολη, λέω μια π όλη της Το υρκί ας, έχει
12.000.00 0, ό ση είναι η Ε λλάδα είναι μια πό λη της Τουρκίας.
Διοι κεί ται από έν αν μητροπο λίτη δ ήμαρχο. 12.0 00.0 00 διοικούν ται
από έναν μητροπολίτη δήμαρχο. Εμ είς έχο υμε όλες αυτές τις αρχές.
Έχουμ ε όμως αποτελεσματι κό τητα; Ποια είναι η αποτελεσ ματι κότητα;
Ότι γίνον ται και π ερισσό τερα τα γκέτο;
Ποια είναι η αποτελεσματι κό τητα εν ώ η απορροφητικό τητά μας
για παράδειγμα να έχει ξεπ εράσει το 45 έως 49%; Προ σπαθούν να με
διακόψουν, τελειώ νω όσο μπορώ. Α λλά ξέρετε, τα θέματα αυτά δεν
είναι εύκολο να τα διατρ έξεις χω ρίς να μπαίνεις σε μ ια λογι κή
επιδερμι κή αν πράγματι θέλεις να συνεισφέρ εις στο δ ημ όσιο διάλογο.
Πρέπει να δο ύμε λοιπόν, πως γίνονται οι έλεγχο ι.
Πως
ελέγχουμ ε αυτο ύς που έχο υν νομιμ οποιητικά έγγρα φα ή όχι. Πο ιοι
είναι οι φι λήσυχοι και οι νομο ταγείς , ποιοι είναι αυτοί που κρ ύβον ται
γιατί φοβο ύνται την απέλαση ή τη σ ύλληψη. Αν σ υλληφθούν πού το υς
βάζουμε;
Μήπως το ό τι δ εν έχο υμε χώρο υς υποδοχής είναι το άλλοθι να
μην συλλαμβάνον ται; Και από την άλλη πλευρά, πως προωθούν ται;
Και πως μέσα σε όλα α υτά τα ζητήμα τα μπορο ύμε πράγματι να
ασκήσο υμε μια δι αφορετική μεταναστευτική πολι τική όπου α υτοί που
νόμιμα θα βρίσκο νται εδ ώ τουλάχισ τον θα μπορ έσο υν να εν ταχθούν
στον κοινων ικό ιστό.
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Οι νόμιμα εργαζό μενοι και διαμένο ντας στην Ε λλάδα πρέπει να
αντιμετωπίζονται ό χι ως ψηφο φόροι, να πάρουμε την ψήφο για αυτό να
τους χαϊδεύο υμε, αλλά με ίσα δ ικαι ώματα με εμάς, ί σ ες υποχρ εώ σεις
να ενσωμα τωθο ύν στην ελληνι κή κο ι νωνία. Η αθ ηναϊκή κοινωνία είτε
μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει γίν εται πολυπολι τι σμική. Πρ έπει να
δούμε το θ εσμό τω ν σχολειών.
Πρέπει να δούμ ε πολυπο λιτι σμι κά σχολειά.
Π ρέπει να
ενισχ ύσο υμ ε την π ολυπο λιτισμι κή εκπαίδευσ η. Πρ έπει να ασκήσουμε
προοδευτι κή πολι τική προ κειμ ένο υ τα παιδιά που θα μεγαλώσ ουν των
μετανασ τών να α ισθάνονται ό τι πάνω από όλα συμμετέχοντας σε
υμετέρας παιδείας είναι Έ λληνες και αισθάνονται υπερήφανο ι και
αυτοί γιατί είναι Έλλην ες όπως κάποτε κάνανε σ τις Ηνω μένες
Πολι τεί ες επι τυχ ώς .
Αλλά άλλο α υτό και άλλο να συν εχίσει η χώρα μας να είναι
ξέφραγο αμπέλι δ ήθεν για να μ ην κατηγορηθ εί ό τι είναι λιγότερο ή
περισσό τερ ο προο δευτική.
Μ εταξύ των δ ύο υπάρ χει ο υσ ιαστι κή
διαχωρισ τική γραμ μή.
Sorr y αν πήρα περ ισσό τερο χρ όνο από αυτόν πο υ μου αναλογεί
αλλά σ ε κάθε περίπτωση θ εωρώ α υτή την πρω τοβο υλία εξαιρ ετικά
αξιέπαινη.
Ευχαριστώ.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤ ΗΣ:
Ευχαρισ τώ κύρ ιε Σπηλιω τόπο υλε.
Θα ήθελα να ζητήσω από τον
Υπουργό Προ στασίας του Πο λίτη, τον κ. Χρυσοχοΐδ η να έρθει στο
βήμα.
Κος ΧΡΥΣΟ ΧΟΪΔ ΗΣ:
Καλησπέρα σας.
Ζητώ σ υγνώμ η για την καθυστέρηση αλλά
συμμ ετείχα σε μια κυβ ερν ητι κή σύσκεψη και αποχώρησα από εκεί πριν
από λίγο.
Το αντι κεί μενο της σημεριν ής συζ ήτησης εδώ είναι ένα ιδιαίτερα
ενδιαφέρον κοιν ων ικό ζήτημα το οποίο θέλω να σας πω και από την
εμπειρία μο υ και την προηγο ύμ ενη α λλά και την τωριν ή προσ λαμβάνει
διαστάσ εις και εθνικού ζητήμα τος εξαιτίας το υ γεγονότος ό τι το
φαινόμενο στη χ ώρ α είναι πάρα πολύ ογκώδες και μαζι κό.
Και εξηγο ύμαι αμέσως. Εκπροσωπούμε το 70% περ ίπου της
παράνομης μετανά στευσης στην Ευρ ώπη. Εκπρο σωπούμε το 80 % των
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συλλήψεων παράνομων μεταναστών, πολιτών δηλαδή που επιχ ειρο ύν
να μπουν παράνομα στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Έν ωσης.
Ειλι κρινώς πρό κει ται για ένα τεράσ τιο ζ ήτημα το οπ οίο είναι
ανθρωπιστι κό καταρχήν.
Διαχειρι ζόμαστε κάθ ε χρόνο περίπου
200.000 ψ υχές. Ο ι οποίοι με τον έν αν ή τον άλλο τρό πο εισέρ χονται
στη χώρα και επιχειρο ύν είτε να πάνε στην Ε υρώπη δια μέσου της
Ελλάδας, να την χ ρησιμ οποιήσουν δ ηλαδ ή ως χώρα δι έλευσης εί τε να
παραμείνουν εδ ώ και να πάρουν μια νομιμοποίηση εδώ.
Εκατον τάδες χι λι άδες δυσ τυχ ισμ ένες υπάρξεις ο ι οποίες
αναζητούν μια κα λύτερ η τύχη σ την Ευρ ώπη έρχον ται μέσ ω από τη
χώρα μας για να διεκδι κήσο υν ακρι β ώς αυτή την καλύτερη τύχη.
Αυτό είναι μια βόμβα, είναι μια βόμβα σ τα θεμ έλια της
κοινωνίας, της δ ημο κρατίας, της κοινωνι κής σ υνοχ ής.
Είναι ένα
ογκώδες κοινωνι κό ζήτημα πολι τικό , εθνι κό το οποί ο οφείλο υμ ε και
καλο ύμαστε να δια χειριστο ύμε.
Η ανθρωπιστική του π λευρά έχει ν α κάνει με το γεγονός ότι
εμείς ως χώρα (…)
Τη χ ώρα από πλευράς υποδο μών και μεταχ είρισ ης φιλόξενη.
Δυστυχώς δ εν έχο υμε τέτοι ες υποδ ο μές. Έχο υμε αι φνι διαστεί από τον
όγκο και το πλήθο ς των εισερχομ ένω ν με αποτέλεσμα ν α μην έχ ουμ ε
προλάβει και για άλλο υς λόγο υς πολλο ύς που τους ξέρ ετε, οι
αντιδράσεις πο υ υπάρχουν στις τοπι κές κοινωνί ες, να μην υπάρχουν
χώροι φιλο ξενίας.
Αυτό έχ ει και μι α άλλη επίπτωσ η εξαιρ ετι κά σ ημα ντική και
πολιτι κή επίπτωση και ταυτόχ ρονα ανθρωπιστι κή και διεθνή, επ ειδή
είναι εδ ώ και ο κο ς Τσαρμπόπουλος και βλέπω και πανεπιστημια κούς
ανάμεσά σας. Είναι η αδυναμία μας να ξεχωρίσο υμ ε αυτο ύς που
πραγματικά έχο υν ανάγκη από ένα καθεσ τώς ανθρωπιστικής
προστασίας ή ένα καθεστώς παροχής ασύλου.
Δηλαδή δεν παρέχ ουμε την αναγκαία φιλοξεν ία και προ στασία σε
αυτο ύς που πραγματικά έχο υν ανάγκη αυτής ως πρ όσφυγες γιατί
προέρχονται από χ ώρες ενδεχομ ένως που είναι σ ε καθεστώς εμ φυλίο υ
πολέμο υ. Για τί πρ οέρχον ται από χώρες οι οποίες έχουν θρησκευτι κές
ή φυλετικές διαφο ρές ή δ εν υπάρχει δημο κρατία στη χώ ρα τους.
Αυτό λοιπόν, είνα ι ένα τεράσ τιο έλλειμμα και οδ ηγεί πολλές
φορές τη χώρα σε καταδίκες από τα ευρωπαϊκά ή και διεθνή όργανα τα
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οποία έχουν να κά νουν με την εφαρμ ογή το υ διεθνο ύς δ ικαίου και το υ
δικαίο υ των ανθ ρωπίνων δικαιωμ άτων στη χώρα. Ένα τεράστι ο
έλλειμμα.
Για παράδειγμα, την ώρα που μπαίνουν κάποιοι, ένα καράβι μέσα
στη χώρα ή μ ια ομ άδα από τον Έβρο δεν υπάρχ ει η δ υν ατότητα από τη
δική μας την πλευρά να υπάρχουν μεταφρασ τές, ο καθένας δηλώνει ό τι
θέλει. Λέει ότι εί ναι Παλαιστίνιος για παράδειγμα, ενώ αν υπήρχαν
μεταφρα στές δια φόρων γ λω σσών και δ ιαφόρων διαλέκτων θα
μπορούσαν άμεσα και γρήγορα οι δι ερμηνείς α υτοί να εντοπίσο υν από
πού προέρχ ονται οι συγκεκριμέν οι και αν πράγ ματι είναι από
ευαίσθ ητες, εύφλεκτες περιοχ ές και να τους παραχθεί καθεσ τώς
προστασίας.
Να σας δώσω ένα δείγμα της σ υμπερ ιφοράς μας αυτής, είναι ό τι
ο μέσος όρος στην Ευρώπη παροχ ής ασύλου είναι αν δεν κάνω λάθος,
κύρι ε Τσαρμπόπουλε, από 25-35%, εμείς έχο υμε εδ ώ ένα ποσοστό της
τάξεως, ένα πολύ χ αμηλό πο σοστό πο υ δεν ξεπερνά το 1 %.
Και βεβαίως όλοι τώρα εδώ ζητο ύν άσ υλο, ζ ητο ύν να
προστατευτο ύν ως πρόσφυγ ες πράγμα το οποίο δεν ισχύει αλλά
δυσ τυχ ώς εμείς δεν έχουμ ε τη δυνα τότητα να προστα τεύσο υμε το υς
πραγματικούς πρό σφυγες πο υ είναι ι ερή υποχρ έωσ ή μα ς να το κάνο υμ ε
και είναι ιερ ή υπ οχρέω ση κάθε πολίτη, κάθε πολι τισ μ ένου κράτο υς
και κάθε συν τεταγ μένης και πολι τισ μ ένης κοινωνίας.
Και επίσης, εξαι τίας της αδυναμί ας της οποίας έχουμε να
φιλο ξεν ήσο υμ ε όλους αυτούς το υς ανθρώπους πολλές φορές πολλοί
από αυτούς παράνομοι πια, οδηγούν ται στην εκμ ετά λλευσ η, σε δί κτυα
σωματεμπορίας, ναρκωτι κών, σ ε δί κτυα αλητείας, εγ κληματι κό τητας
και αυτό έχει επίπ τωση σε όλη την π ραγματικό τητα την κοινων ική πο υ
επικρατεί στη χώρ α σε μια περίοδο κρίσ ης και βεβαί ω ς στο στο ιχείο
της κοινων ικής ειρ ήνης.
Αυτή είναι η πρα γματικό τητα. Α υτή είναι η βόμβα η οποία
διαρκώς είναι μ ε ένα φιτί λι αναμμέν η και κάποια στιγ μή θα εκραγεί.
Αυτό είναι βέβαι ο . Για τί το πρόβ λημα είναι εξόχως κοινωνικό αλλά
είναι και πάρα πολύ ογκώδες όπως εί πα.
Τι κάνουμ ε για να αντιμετωπίσ ουμε το φαινόμενο αυτό.
Καταρχήν η βασι κή μας θέση είναι ότι το πρόβλημα αυτό δ εν είναι
ελληνι κό, δ εν είν αι ένα εθνικό ζήτημα.
Δεν μπορεί καν είς να
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υποστηρί ξει ό τι μια μικρή χώρα όπως η Ελλάδ α μπορεί να
αντιμετωπίσει ένα τόσο μ εγάλο φαινό μενο.
Και το λέω αυτό για όλους μας, όποιες απόψεις και αν έχει
κανείς για το ζήτημα. Α κόμα και τις πιο προοδευτι κές απόψεις να
διαθέτει κανείς πάνω στο ζ ήτημα δεν μπορεί μ ια μ ικρή χώρα να
επιλύσει ένα τόσο μεγάλο ζήτημα. Δεν μπορο ύμε εμ είς ως κοινωνία
των 10-11 εκατομ μυρίων να απορροφήσουμ ε τις ρο ές εκατομμ υρί ων
ανθρώπων που αναζητο ύν μια κα λύτερη τύχ η σ τον κό σμ ο θέλον τας να
πάνε στην Ε υρώ πη.
Δεν μπορ ούμε να το πετύχο υμ ε αυτό
αντικειμενι κά. Και μάλιστα σε μ ια περίοδο κρ ίσης.
Κάναμε θαυμαστά πράγματα. Υποθέτω τα είπε ή θα τα πει η
παριστάμεν η αρμοδία Υπουργός για τη μετανάστευση, η κυρ ία Τζάκρη
από το Υπουργ είο Εσωτερι κών.
Κάναμε θαυμαστά ως ελληνι κή κοινω νία. Έχο υμ ε απορ ροφήσει
και έχο υμ ε ενσωμ ατώσει εκατον τάδες χιλιάδες μ ετανά στες, ν ομίμο υς
μετανάσ τες πο υ ζο υν στη χ ώρα θα έλεγα με υποδειγμα τι κό τρ όπο παρά
τα προβλήματα πο υ υπάρχουν.
Α λλά νομίζω ότι αυτό είναι οριακό
πια.
Οριακή η δ υνατό τητά μας να απορροφήσο υμε π εραιτέρω και
άλλο υς ανθρώπους . Το πρόβλημα λοιπόν είναι ευρ ω παϊκό και όχι
ελληνι κό. Για αυτό η διαρκής μας προσπάθεια είναι να αναπτύξουμ ε
πολιτι κές σε επίπεδο Ευρ ώπης.
Πρώτα-πρώ τα, η φύλαξη των συνό ρων.
Υπάρχ ει μ ια πολύ
σημαντική εξ έλι ξη στη χώρα τα τελευταία χρόνια. Εί ναι η υπόθεση
της ΦΡΟΝ ΤΕΞ. Η φύλαξ η των συνό ρων δηλαδή από μ ια πολυεθνική
δύναμη, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα βρίσκονται 18 χ ώ ρες με 23 μ έσα
πλωτά-ενα έρια τα οποία μέσα επιχ ει ρούν στα σ ύνορά μας, τα χ ερσαία
και τα θαλάσσια.
Είναι μια άμεση γνώση που έχουν οι φίλοι μας, τα μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης από το τι συμβ αίνει στα σύν ορά μας καθημερινά.
Και πρέπει να σας πω ότι η εμπ ειρία είναι εξαιρ ετική.
Το δεύτερο είναι ό τι επιχ ειρο ύμε να εφαρμό σουμ ε μια σειρά από
κοινές πολι τι κές αποτροπής του φαινομένο υ ή κατασ τολής το υ
φαινομένο υ. Εγώ είμαι υποχρ εωμ ένος εδώ να σας μ ιλήσω γ ια την
αντιμετώπιση το υ φαινομένο υ της λαθρομετανάσ τευσ ης για αυτό
αναφέρομαι σε ό λα αυτά τα ζ ητήματα.
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Αναφέρομαι λο ιπόν, στη δυνα τότητά μας και σ την επιδ ίωξή μας
να συνάπτο υμε συμφωνί ες κυρί ως σ ε επίπεδο Ευρ ωπαϊκής Ένωσ ης μ ε
τρίτες χώρες.
Γι ατί αντιλαμβάνεσ θε πόσο δύσ κολο είναι για την
Ελλάδα να συνάψ ει μια συμφων ία επανεισδοχής μ ε το Μπαγκλαντές
για παράδειγμα ή με το αν ύπαρκτο στην Ελλάδα Αφγανιστάν. Δεν
υπάρχει δ ηλαδ ή δι πλωματι κή εκπροσ ώπησ η. Ή μ ε το πολύ δ ύσ κο λο
Πακισ τάν κ.ο. κ. Ε νώ η Ευρ ωπαϊκή Ένωσ η έχει τη δ υνατότητα να το
πραγματοποιεί αυτό.
Τρίτον, επιχειρο ύμε μ ε πολι τικές να ενθαρρύνουμε τον
εθελοντι κό επαναπατρισμό. Ήδ η πρ ιν από 3 μέρες υπ ογράφηκε μια
σύμβασ η από το Υπουργεί ο Π ροστασίας του Πολί τη μ ε μη
κυβ ερν ητι κές οργανώσεις για να αρχί σει να λειτο υργεί ένα πρόγραμμα
εθελοντι κο ύ επαναπατρισμο ύ το οποί ο με κίνητρα μπορ εί ο παράνομος
μετανάσ της που είναι εδώ να επι στρ έψει στη χώρ α το υ, να το υ
πληρωθ εί το εισι τήριο και κάποια έξοδα και να το υ δοθεί κάποια
βοήθεια προ κειμέν ου να αποκατασ τα θεί επαγγελμα τικά στη χώρα του.
Επίσης, προωθο ύν ται πολιτι κές ομ αδικών επαναπροωθήσ εων,
ευρ ωπαϊκών επαναπροωθήσεων έτσι ώστε να είν αι δυνατή η
επαναπροώθηση μ εταναστών από μι α συγ κεκριμέν η χ ώρα όταν α υτές
οι επιχ ειρήσεις γ ίνονται σ ε ευρ ω παϊκό επίπεδο α πό δυο, τρ εις,
τέσ σερ ις ή και παραπάνω χώρες.
Πρέπει να πω ό τι προσφά τως ήρθε για κύρ ωσ η στο Σ υμβο ύλι ο
Υπουργών και η συμ φωνία επανεισδοχής μ ε την Το υρκία. Γιατί το
αναφέρω αυτό; Η Τουρ κία είναι χώρ α κλειδί. Το 90% του δι κού μας
προβλήμα τος προέρχεται από την Τ ο υρκία.
Και όσο οι βόρ ειες αφρι κανικές χώρ ες, οι χ ώρες της Μαγκριέμπ,
η Λιβ ύη, η Αίγυπτος συνάπτο υν συμ φωνί ες με χώ ρες της νο τίο υ
Ευρώπ ης την Ιταλία, τη Γαλλία, την Ισπανία κλπ., και περιορίζ εται
από εκεί το φαινόμ ενο άλλο τό σο οι ρ οές οδηγ ούν ται μέσω Το υρκίας η
οποία αδρανεί, δεν φυλάσσει τα σύνορά της και το φαινόμ ενο
καθημερινά διογκώνεται και διοχ ετεύεται στη Ε υρ ώπη μέσω της
Ελλάδας.
Ήρθε λοιπόν ένα κείμενο σ υμφων ίας επανεισδοχ ής με το υς
Τούρ κους, Ε υρωπ αϊκής Ένωσ ης της Τουρ κίας, μιας και η διμ ερ ής
συμ φωνία σχεδόν ουδ έποτε λειτούργησε. Από τα 8 0.000 αιτήματα
περίπου που υποβλήθ ηκαν τα τελευταία 9 χρόνια πο υ λειτο υργεί η
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συμ φωνία μόλις 2. 400 αιτήματα ικαν οποιήθηκαν όλα α υτά τα χρόνια.
Αντιλαμβάν εσθε ό τι υπήρξε μια άρν ησ η από την πλευρ ά της Τουρ κίας
να εφαρμόσει τη συμφωνία.
Αντιλαμβανόμα στε ότι και οι Το ύρκο ι έχο υν προβλήμα τα,
ωστό σο υπάρχει ένα ζήτημα εφαρμ ογής πια συμφων ηθέν των. Και
ελπίζο υμε ότι σύν τομα αυτή η σ υμ φωνία θα κυρωθ εί αφού λυθούν
κάποια επιμέρο υς προβλήμα τα που υπάρχουν και θα αρχίσει η Το υρ κία
πια να υλοποιεί τα συμ φων ηθέν τα με την Ε υρωπαϊ κή Έν ωση.
Από εκεί και πέρα στο εθνι κό πεδίο θέλω να σας πω ότι εμείς
έχουμ ε αποφασί σει μια δραστική πολι τική. Έχουμε κλεί σει εν τελώς τα
σύνορά μας της εξ όδου. Γιατί; Διό τι όσο τα σύνορά μα ς είναι ανοιχ τά
και όσο εμείς παριστάνο υμε τους κουτοπόν ηρο υς και στέλνουμε ως
χώρα το υ Σέν κεν σε χώρ ες της Ε υρ ώπης πολί τες τρίτων χωρών χ ωρίς
παραστατικά έγγ ραφα και παράνομα, τόσο τα δ ίκτυα και τα
κυκλώματα της δια κίνησης θα στέλνο υν σ την Ελλάδα κό σμο.
Και το μ ήνυμα στα κυκλώμα τα αυτά είναι ότι δ εν θα περάσετε
από την Ελλάδα. Και δ εν θα περά σουν θέλω να σα ς πω γιατί αν
συν εχίσο υν να περ νάνε θα γεμί σει η χώρα δυστυχι σμέν ους ανθρώπο υς
τους οποίους δεν μ πορούμε να διαχει ριστο ύμ ε. Και δημιουργείται ένα
τεράσ τιο ανθρωπιστικό ζήτημα.
Το δεύτερο πο υ κάνουμ ε είναι έν ας επανασχεδιασμ ός για τη
φύλαξη των συνόρ ων. Δεν θα σας κουράσω με τα επιχ ειρησιακά. Το
τρίτο που κάνο υμ ε είναι να αρχί σ ουμε την προ ετοι μασία για τη
δημιο υργία χώρων φιλοξενίας όπου τα screening cente rs. Δηλαδή τι
σημαίν ει αυτό; Ό τι όταν έρχεται ένας αριθμός υπηκόων τρίτων χωρών,
πολιτών από τρί τες χώρες που θέλο υν να μπουν στη χ ώρ α γίνεται ένας
διαχωρισμός.
Σε αυτο ύς πο υ ζητούν άσυλο και π ρέπει να τους
χορηγ ηθεί άσυλο, θα αναφερθώ στη συν έχεια.
Σε αυτούς οι οποίο ι θέλο υν παράνομα να εισέλθο υν στη χώρα ως
μετανάσ τες. Και βεβαίως α υτο ί οι ο ποίοι διακιν ούν το υς μ ετανάσ τες,
οι εγκληματίες, οι κακοποιοί, οι διακινητές. Τώρα είν αι όλοι μαζί με
αποτέλεσμα αυτά π ου σας περι έγραψα στην αρχή.
Με δι ερμ ηνείς, με προσ ωπικό που μπορ εί να υποστηρίξει
κοινωνι κά όλους αυτο ύς το υς αν θρώπους έτσι ώσ τε η χώρα να
αποκτήσει υποδο μές υπο στήριξης και διαχείρισ ης ανθρωπιστι κής
αυτών των ανθρώπ ων όσο διά στημα θ α βρίσκον ται στη χ ώρα.
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Έτσι ώστε πραγματικά να γίνο υμε μ ια χώρα η οποία φιλο ξεν εί
τους ανθρώπο υς με σεβασμό στην ανθρώπινη αξι οπρέπεια, στις
ατομικές ελευθερί ες, τα δι καιώματά τους και τη δ υνατό τητά το υς
φεύγοντας από εδώ να θυμούνται ό τι φι λοξεν ήθ ηκαν σε μια χώρα η
οποία το υς σεβάστηκε. Και να αποδοθεί το άσυλο σε αυτο ύς πο υ το
έχουν ανάγκη και να το απολαύσουν με βάση το δι εθνές δίκαιο, το
δίκαιο του Οργανισμού Ηνωμ ένων Ε θνών και της Ύπατης Αρμο στείας.
Επίσης, προχ ωρο ύμε στην εφαρμογ ή μιας νέας πολι τι κής ασύλου.
Υπάρχει ένα έτοι μο σχέδ ιο νόμο υ το οποίο θα επι χειρήσο υμε να
φέρο υμε το επόμενο διάστημα στο Κοινοβο ύλιο, το ο ποίο ουσια στι κά
απαντά σε αυτές τι ς αδυναμίες που ανέφερα προηγο υμέν ως.
Μια ανεξάρτητη αρχή ουσιασ τικά η οποία θα εξετάζει τα
αιτήματα ασύλο υ μ ε τρόπο αντι κειμεν ικό και θα αποδίδ ει την ιδ ιότητα
του πρόσφυγα σε αυτόν που τη ζ ητάει, σε αυτούς που την έχο υν
ανάγκη.
Νομίζω ότι εάν μπορέσο υμε να εφαρμόσο υμε όλες αυτές τις
πολιτι κές θα μπο ρέσο υμε σ τη σ υνέχεια να διαχ ειρι στο ύμε με πιο
αποτελεσματικό τρ όπο το θέμα της λαθρομετανάστευσ ης, το θέμα το υ
ασύλου και το θέμ α το μεταναστευτι κό στη χώρα γενι κότερα.
Πριν κλείσω όμως, θα επανέλθω σε α υτό πο υ είπα κάποι α στιγμή
στη μέση της ομι λίας μου. Ότι δ ηλαδή το πρόβ λημα δεν μπορεί να
αποτελεί διαχ είριση εν ός μέλο υς-κρ άτους της Ε υρωπ αϊκής Ένωσ ης.
Δεν είναι εθνι κό ζ ήτημα με τη σ τεν ή έννοια.
Είναι εθνικό ζήτημα με την έννοια της βόμβας στην κοινωνι κή
ειρήν η, αλλά από την ά λλη πλευρά είναι ένα ευρωπαϊ κό ζήτημα και
παγκόσμιο ζ ήτημα , στη συγκεκριμ έν η περ ίπτωσ η ευρω παϊκό ζήτημα,
που πρέπει να δ ιαχειριστεί από την Ε υρωπαϊκή Έ νωση και τις
πολιτι κές της.
Εδώ πρέπει να πω ότι δυστυχώς η Ε υρωπαϊκή Ένω ση επιδεικν ύει
μια συμπεριφορά η οποία δεν βάζει ψηλά σ την ατζέν τα των
ενδιαφερόντων της τη μετανάστευσ η. Κάπου υπάρχει ως γνωστόν η
ευρ ωπαϊκή δυστο κί α, η ευρ ωπαϊκή υπ οκρισ ία και η απο φυγ ή ανάληψης
ευθ υνών.
Το πρόβλημα είναι κοινό , ανήκει σ ε όλο υς. Και κα τ΄ αυτή την
έννοια έχο υν υπο χρέωση ο ι ευρωπ αίοι ηγέτες και σ το επίπεδ ο του
Συμβο υλί ου
Κορ υφής
και
σ την
Ευρωπαϊκή
Ε πιτροπή,
σ το
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Κοινοβο ύλι ο, στα συμβ ούλια Υπο υργών να αναλά βουν ό λοι τις
ευθ ύνες τους.
Και αυτό επιχειρο ύμε να κάνο υμε μ έσα από την προσπ άθεια και
την παρο υσία μας σε ό λα τα ευρωπαϊ κά όργανα.
Εγώ θα έλεγα κλεί νοντας, ότι αυτό π ου πρέπ ει να κάνο υμε εμ είς
είναι να προσαρμοστο ύμ ε στις επι ταγές του διεθνο ύς δικαίου, του
ευρ ωπαϊκο ύ δικαί ου έτσι ώσ τε ν α είμαστε μια χ ώρα η οποία
συμπερ ιφέρεται στους ανθρώπο υς με τρόπο αξιοπρ επή και με σεβασ μό
στην προσωπι κότητά το υς και τα ανθρώπινα δικαιώματα .
Και από την άλλη, να δι εκδ ικήσο υμε όχι για λόγο υς τόσο
οικονομι κο ύς αλλά κυρί ως για λόγους πολιτι κούς και διπλωματι κο ύς
και λόγο υς ισχ ύο ς τη δ υνατό τητά μας να διαχειριστούμε α υτό το
τεράσ τιο κοινων ικό θέμα.
Ευχαριστώ πο λύ.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤ ΗΣ:
Ευχαρισ τώ πο λύ κύριε Υπουργ έ. Θ α συν εχίσο υμ ε κατευθείαν μ ε το
δεύτερο πάνελ.
Τελευταία αλλά εξίσο υ σ ημαντι κή και η τοποθέτηση του κ.
Παπαδάκη.
Κος ΠΑΠΑΔΑ ΚΗ Σ:
Ευχαρισ τώ, κύριε Δημάδη.
Καλησπέρα σας.
Να ευχαρι στήσ ω
θερμότα τα το Κέντρο Ερευνών Π ροοδευτι κής Πολι τικής και τον
Πρόεδρο τον Γιάνν ο τον Παπαντωνίο υ για την πολύτιμ η πρόσκλησ η να
είμαι σ ε μια εξαιρετική ημερί δα και το εννοώ.
Και αν μη τι άλλο οι δύο τελευταί ες και όλες οι υπό λοι πες αλλά
ειδικά οι δ ύο τελευταί ες ομι λίες οι οποίες εστία σαν σ την αποδόμ ησ η
μύθων που εν πάση περιπτώ σει και το πνεύμα και η στρατηγι κή μ ε
βρίσκει σύμ φωνο, με προκαλούν να π ράξω κάτι ανάλογο .
Θα μου επιτρ έψετε να ξεκινήσω μ ε έν α γάμο, να τελειώ σ ω με ένα
φόνο και ενδ ιαμέσως τα 10 μου λεπτά να τα περιορίσω σε 3 μύθο υς
και μια υπόθ εση ερ γασίας.
Ο γάμος. Κάπου στις αρχές της δεκα ετίας του ΄9 0 στο Λονδίνο
προσφεύγει μια νεαρή ινδι κής κατα γωγής προκειμένο υ να λύσ ει το
γάμο της προβάλλοντας το επιχ είρ ημα μάλλον όχι οι κείο τότε, ό τι
αποτελεί προϊόν καταναγκασμού. Λόγω το υ γεγονός ό τι εξαι τίας το υ
εικασ τι κο ύ κλπ. ήταν προϊόν καταναγκασμο ύ.
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Σε πρωτοβάθμιο επίπεδο αποφαίνετα ι ότι δεν μπορεί γιατί έχει
να κάνει μ ε τα πολιτι σμι κά ει ωθότα κλπ., σε δευτεροβ άθμιο λύν ει το
γάμο θεωρών τας ότι το γεγον ός ότι πρό κει τα ι για προϊόν
καταναγκασμο ύ επικυρ ιαρχεί πο λύ π ιο κον τά έτσι και αλλιώς στις
σημάνσ εις της ελευθερίας μ ε δυτι κούς όρους.
Είναι λίγο μετά, έν α χρόνο μετά για την ακρίβεια που ο Γουίλκιμ
Λίκα, διαπρεπής πολι τικός φιλό σ οφος θα δ ιατυπώ σει την ηθικά
φιλελεύθ ερη θ εωρ ία για τα δικαιώ ματα των μει ονο τήτων και θα
εγκαθιδρ ύσει το ρεύμα το υ ηθικο ύ φι λελευθερι σμο ύ.
Στην πραγματι κότητα ο τρίτος μύθος που θα αναφερθώ αφορά σε
αυτό το γεγονός. Επιτρέψτε μ ου να πάω πολύ γρήγορα σε δυο άλλο υς
όμως που συνδ έονται μαζί του.
Πρώτος μ ύθος, ο μπερλο υσκόνια διατυπωμ ένος με πολύ
συγ κεκριμέν ο τρό πο αλλά περιρρ έει ωστόσο, ό τι κοι τάξτε να δεί τε
γενικά η Αρι στερ ά και η Κεν τροαρ ιστερά προωθεί την ατζέν τα της
πολυπολιτι σμι κότητας επειδ ή οι μ ετα νάστες ψ ηφίζο υν Α ριστερά.
Είναι γεγονός ότι οι μ ετανάσ τες ψηφίζο υν Αρισ τερά. 38% τα
αριστερά κόμμα τα στο γ ενικό πληθυσμό της Νορβ ηγίας, 79% στο υς μ η
δυτι κο ύς μ ετανάστες. 80 % και πλέον των μ ουσουλμάνω ν της Σο υηδίας
αριστερά, 36% των Το ύρκων, 69% των Μ αροκινών, 43%
Σουριναμέζ ων και 35% από τις Ολλανδι κές Αντί λλες ψηφίζο υν
εργατικούς στην Ο λλανδία όταν 21,2 % είναι στο γενι κό πληθυσμό το
ποσοστό κλπ.
Είναι όμως αυτή η αιτία που τα αριστερά κόμμα τα και τα
κεν τροαριστερά κό μματα προωθούν την ατζέν τα όσο την προωθούν της
πολυπολιτι σμι κότητας;
Αντιθέτως θα μπο ρούσ ε κανείς για τί δεν προ κύπ τει μ ια τέτοια
συσ χέτισ η μ ε κανενός τύπου πολι τι κή ανάλυση και προσ παθώ να είμαι
όσο το δ υνατόν λιγό τερο biased γίνεται, αλλά δεν προκύπτει.
Προκύπτει όμως κάτι άλλο, ότι ο ευκολότερος τρόπ ος να ιδρύσεις
αυτή τη στιγμή β ι ώσιμο κομματι κό σχημα τισμό στην Ευρώπ η ο οποίος
να έχει μια κο ινοβ ουλευτι κή παρο υσί α γρήγορα είναι να κινηθείς λίγο
πέρα από τα δεξι ά, να υιοθετήσεις μια σκληρ ή αντι μετανασ τευτι κή
ορολογία και να μείνεις εκεί . Σε βάζει στη Βουλή, οπουδ ήποτε στην
Ευρώπ η αυτή τη στιγμή και α υτό είναι πρόβλημα.
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Και γιατί είναι π ρόβλημα. Πάμε στο δεύτερο. Γκρ όσο-μόν το
όταν μιλάμ ε για μετανάστευσ η, νο μίζω ότι αναφερό μαστε σε δ ύο
πράγματα, σε χι λι άδες αλλά σ ε δ ύο . Στον έλεγχο των ροών ή στη
διαχείριση των ρο ών, αυτό είναι το ένα. Ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει
και πως. Και το δ εύτερο τι κάνεις μ ε τους ανθρώπους που είναι ήδη
μέσα.
Συνδέον ται; Προ φανώς σ υνδέονται . Αλλά το δ εύτερ ο αν μο υ
επιτρέπ ετε και νομίζω αν παρακολο ύθησα καλά και την κυρία
Λυμπεράκη και το ν κ. Πανούση σ ε αυτή την κατεύθυνση κιν ήθηκαν
και παρακαλώ να με διορθώσο υν α ν κάνω λάθος, το δεύτερο είναι
εξαιρετι κά σημαντικό. Και είναι εξαι ρετι κά σ ημαντικό σε χ ώρες όπως
είναι η Ελλάδα.
Ποιος είναι ο δεύτερος μ ύθος; Μα η ανεκτι κότητα σ την Ευρ ώπη
είναι αξιακά εδραι ωμέν η και ως τέτοια δεν απει λείται απλά εν πάσ η
περιπτώσ ει μ ε όρο υς real p olitic κάτι πρέπει να κάνο υμ ε. Το κομμά τι
της real politic κα ι πως αποδομείται με οικονομι κο ύς όρους το έκανε
εξαιρετι κά η κυρία Λυμπερά κη και το κάνει με εμπ ειρι κά εδραιωμένες
μελέτες της, δεν θα το επιχ ειρήσω.
Θα μείνω λίγ ο στο περί αξιακο ύ. Πρ οφανώς η ανεκτικό τητα δεν
είναι αξιακά εδραι ωμέν η. Η ανεκτικότητα το λέει πο λύ καιρό πριν ο
Σουμπέτερ και το λέει με ά λλο υς ό ρους ο Ν τείβ ιντ Γκίλμπορν πο λύ
πρόσφατα, δ ηλαδ ή τούτη εδώ τη δεκα ετία.
Η ανεκτικό τητα καθόλου αξιακά εδ ραιωμέν η δεν είν αι. Δεν
είναι ότι είμαστε οι καλύτερ οι άνθρωποι του κόσμ ου και ξαφν ικά
επειδ ή εμ είς βρ ήκα με τα πάντα βρ ήκα με και α υτό.
Στη συνθ ήκη το υ Άο υξμπο υργκ που πρωτο εμ φανίζεται η
θρησ κευτι κή ανεκτικό τητα είναι για τί σφαζόμασ ταν μεταξύ μας 100
χρόνια στο υς θρ ησκευτι κο ύς πολέμους, ξεμείναν ε από εργατική
δύναμη και δεν υπήρχε κόσμος να δουλέψει τα χωρά φια και εν πάση
περιπτώσ ει έπρεπ ε να εφευρεθεί κάτι και έγιν ε η συνθήκη του
Άουξμπο υργκ. Περί αυτο ύ πρό κει ται .
Και αναφέρομαι με όρο υς σφαγ ής γιατί έτσι και α λλι ώς δεν
είμαστε πο λλά β ήματα μακριά από το να φάμ ε τις σά ρκες μας στην
Ευρώπ η και το ξ έρ ουμε πο λύ κα λά.
Άρα αυτός ο μύθ ος τον οποίο αποδομεί ακό μα καλύτερα ο
Ντέι βιντ Γκίλμπορ ν μιλών τας για το θεσμι κό ρατσισμ ό, λέει ό τι όπο υ
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υποχωρεί ο κλασι κός ρατσισμός εμ φα νίζεται ο θ εσμι κός και κάν ει μια
χαρά την ίδια δο υλειά.
Το Σάββατο μ ου σπάσανε για δεύτερ η φορά το αυτοκίν ητο μέσα
σε δ ύο μήν ες, π ήγ α στην ασφάλεια, έκανα την κα ταγγελία, ήταν και το
ίδιο χτύπ ημα αλλά ήταν άλλο υ τύπο υ η κλοπή. Καλά, εντάξει, είναι
συμμορ ίες πιθανό ν Αλβανών ή Πα κιστανών. Γιατί παιδιά ακριβώς
Αλβανών ή Πακιστανών; Μο υ είχα ν πάρει και ρούχα . Γιατί αυτοί
παίρνουν ρούχα, α ποκλείεται να είναι τζάνκι ή κάτι άλλο; Όχι, αυτοί
παίρνουν ρούχα.
Δεν θα το υς πιάσουν για να το αποδείξο υν ποτέ αλλά εν πάση
περιπτώσ ει ήταν σαφής η απάντησ η κατευθείαν. Α λήθ εια, ψέμα τα,
έχω δίπλα μου το ν διαπρεπή εγκληματολόγο θα μου πει αν όντως
τελικά έχει εμπειρ ική εδραίω ση ή ο ποιαδήποτε εδραί ωση ένα τέτοι ο
επιχείρ ημα. Νομί ζω ότι κοροϊδ ευόμ αστε όμ ως αν πιστέψουμ ε ότι μ ε
τέτοια πράγματα δημιο υργο ύμε την αποδόμηση το υ οποιουδήπο τε
ρατσισμ ού.
Τρίτος μ ύθος.
Η απόλυτη επικυριαρχία του ηθι κού
φιλελευθ ερισμ ού στον οποίο αναφέρθηκα στην αρχή.
Δηλαδ ή, η
επικυριαρχία μιας ρεαλι στι κής προσέγγισης που ωστό σο αναγνωρίζει
σοβαρότα τα δικαι ώματα έναντι μιας άλλης προσ έγγισ ης η οποία είναι
αξιακά σχετι κιστι κή.
Ο ηθικός φι λελευθερισμός ήρθ ε ως μια αναγκαιότητα, είναι
γεγονός. Και είνα ι γεγονός για τί; Γιατί είχε κιν ηθεί το επικυρίαρχο
πολιτι κό με όρο υς πολι τικής θεωρίας και κοιν ω νικής θ εωρίας
παράδειγμα, δηλαδ ή το Τεϊλοριανό, το Κοινοτι στι κό, το Αριστο τελι κό,
είχε κιν ηθεί συχνά και σε αφέλειες.
Είχε κιν ηθεί και με όρους αξιακο ύ σ χετι κισ μού. Είχ ε εκβάλει σε
αφέλειες. Και έτσι παγίδευσε τη συζ ήτησ η των υπερασπιστών της
πολυπολιτι σμι κότητας αν θέλετε, συχνά στον τρόμ ο της κυριο λεξίας.
Δεν λέγαμε τα πράγματα με το όνομά τους, τα λέγαμ ε λίγο πιο κομψά,
τα λέγαμε λίγο πιο μεταφυσι κά ή αφηρημ ένα και αυτό εί χε ως
αποτέλεσμα να χάν ουνε σε επιχει ρήμα τα.
Στην πραγματικό τητα όμως όταν ήρθ ε ο ηθικός φι λελευθ ερισμός,
όταν πρωτοεμ φανί στηκε το ΄95 και εδραιώθηκε το 20 00 και βεβαίως
με την εύνοια της 11 η ς Σεπτεμβρίο υ αναδείχθηκε ακόμ α περισσό τερο,
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τι είπε;
Είπε ό τι δεν μπορούμ ε να είμαστε ανεκτι κοί με ό λο υς.
Σωστά. Θυμίζ ω τη διοίκηση στο Λον δίνο.
Γιατί; Γιατί βεβα ίως υπάρχο υν κανόνες και υπάρχο υν αξιακές
προσδέσ εις και αυτές ας φύγουμε από το ιδανικό της α υθεν τικό τητας,
ας φύγο υμε από την ιδέα ότι αναγνωρίζουμε το υς πάντες επειδ ή είναι
διαφορετι κοί και α ς πάμε σε κάτι λίγο πιο λογικό. Αρδ εύεται από τη
θεωρητι κή κληρον ομιά το υ Πέτι τ και πολύ κάνει και τι λέει;
Εν ολίγοις λέει ό τι χρειαζόμαστε γ ενικές αρχές ξανά για να
δούμε ποι ον ανεχό μαστε. Χρ ειαζόμα στε την αρχή της ελευθερίας σ τη
μορφή το υ μ η κα ταναγκασμο ύ. Χρ ειαζόμαστε το ηθι κό της ηθι κής
αυτονομ ίας και βεβαίως χρειαζόμαστε μια ηθι κή αυτονομία που να
συνδ έεται μ ε το δικαίωμα στην επ ιλογή. Πο λύ δ ύσ κολα θα έλεγε
κανείς ό τι ό λα αυτά δεν είναι σωσ τά.
Ναι, αλλά επι στρ έφουμ ε σε μια θ εμελιώδ η συζ ήτησ η ποιος βάζει
τους κανόνες και ποιος βάζει τα όρια της αναγνώρισης. Το πολύ
δύσ κολα θα διαφωνούσες ό ταν αρχίζει και εξειδικεύεται μ ε όρο υς
πολιτι κής πρακτι κής και π ερνάει στη διαχείριση των δι καιωμάτων των
εθνοπολι τισμι κά διαφορετι κών και δη των μεταναστών, δ ηλαδή
περνάει σ το πού δί νεις δικαί ωμα στην αυτοδια κυβ έρν ηση και πού όχι,
τι σ ημαίνει ακριβ ώ ς πολυεθνικό δ ικαί ωμα, είναι για ό λο υς το ίδιο;
Και τι συμβαίν ει σε extre me ή σε r adical θρησ κευτικές –και το
είπε πολύ καλά ο Γιάννης ο Πανούσ ης- θρησ κευτικά επικαθορισμέν ες
μειονό τητες
και
πάει
λέγον τα ς.
Και
τελι κά
δικαίωμα
υπερεκπροσώπησης ναι αλλά όχι σε ό λους.
Εν ολίγοις όταν ά ρχισε πλέον να εμφανίζει τις πρακτικές το υ
συνδ ηλώσεις και ξ ανά λέω να νο μιμο ποιείται από την 1 1 η Σεπτεμβρίο υ
και ότι ακο λο ύθησε, όλη α υτή η ισ τορία έδειξε και υπενθύμισ ε κάτι
που έλεγε πάρα π ολύ κα λά ο Μάικλ Απλ, ό ταν έλεγε ό τι εν πάση
περιπτώσ ει και το έλεγε και ο Έν τουαρντ Σαΐντ, α υτός δεν πρόλαβε να
δει τη συζ ήτηση γ ιατί έφυγ ε, αλλά έλεγε ό τι ναι, α λλά αν είναι να
επιστρ έψουμε σε αυτόν που ι στορ ικά δημιούργ ησ ε το πρόβλημα το υ
ρατσισμ ού και το υ ελλείμμα τος σ την αναγνωρισιμ ότητα για να το
λύσει μά λλον κάπο υ κάνο υμε κάτι λά θος.
Όταν το υ απάντησε μια ομάδα συντηρητι κών διανοο υμ ένων στις
ΗΠΑ ό τι μα εδ ώ είμα στε έθνος μετανασ τών και εμείς ξέρουμε
καλύτερα και εν πάση περιπτώ σει ως έθνος μεταναστών ξέρουμ ε να

36

συμβι βαζόμαστε και ξέρο υμ ε να δο μ ούμε με ορθο λογικά κρι τήρια την
ανεκτικό τητα, η ανταπάντησ η ήταν η εξής.
Ναι, είμαστε έθνος
μετανασ τών και ό λοι ήρθαμε εδώ ω ς μετανάσ τες. Μόν ο κάποιοι ήταν
από πάνω από τα αμπάρια και κάποι οι ήταν αλυσ οδεμ ένοι από κά τω.
Δεν ήρθαμε ό λοι μ ε τον ίδιο τρόπο.
Η ιστορι κό τητα εί ναι πάντα εκεί και η ισ τορι κότητα θ εμελιών ει
την ι στορ ική έξη κυριαρχ ίας. Όπου το main st rea m gr oup αναπτύσ σει
το δι καίωμα στην κυριαρχία. Και συχνά αυτό το δικαίωμα στην
κυριαρχ ία μπορεί να νομιμοποι ηθεί με αναφορές σ το δί καιο το υ
αίματος και όχι στο δίκαιο το υ εδάφο υς.
Όταν όλα αυτά όμως σ υμβαίνουν στην πραγματικότητα και
αποδομητι κά και παραλυτι κά για λόγους το υς οποίους ανέπτυξε με
πολύ σ υγκεκρ ιμένα επιχειρ ήματα αναφορι κά και με το ΑΕΠ και με την
παραγωγικότητα κλπ. η κυρία Λυμπεράκη αλλά δεν θ α επανέλθω και
αποδομητι κά όμως και παραλυτικά τι λες; Λες σ ε ένα κατά τεκμ ήριο
παραγωγικό εργατικό δυναμι κό ότι το καλύτερο που έχεις, όπως
έλεγαν παλιά οι Γάλλοι κοιν ωνιο λόγοι, το κα λύτερο που έχεις να
αντιμετωπίσεις ως όνειρό σ ου είν αι η πραγματι κό τητα.
Και η
πραγματικότητα εί ναι αδιέξοδ η.
Άρα μέχρι εδώ. Ά ρα στην καλύτερ η πάρε το εισι τήρ ιο και φύγε.
Αν μείν εις όμ ως μέσα θα πάμε μέχ ρι εδώ. Το γιατί η Ελλάδα ανέπτυξε
και ψήφισε πο λύ γ ρήγορα ένα νόμο γ ια την διαπολι τισμ ική εκπαίδ ευση
που πραγματικά πατάει σε ό τι πιο σύγχρονο για εκείν η την εποχή για
το ΄96 και τελι κά δεν εφάρμο σε σχεδόν τίποτα εί ναι ένα πολύ
χαρακτηριστικό παράδειγμα.
Ποια είναι η υπόθ εση εργασίας και με αυτήν κλείνω γ ια να πάω
και σ το φόνο. Η υπόθεση εργασίας εί ναι η εξής. υπάρχει συντηρ ητική
παλινόρθωση;
Ν ομίζω ό τι υπάρχει συν τηρητι κή παλινόρθω ση και
βεβαίως κανείς πρ έπει να είναι προσεκτι κός με όρο υς συντηρητι κόςπροοδευτι κός αλλά εδώ είμασ τε το Κέν τρο Ερ ευν ών Προοδευτικής
Πολι τικής οπό τε μ ου επιτρ έπετε να είμαι πιο ευέλι κτος με αυτο ύς το υς
όρους.
Ναι, υπάρχει συντηρ ητική παλιν ό ρθωση, βεβαίως και είναι
σαφής. Και πατάει σε μ ύθους οι ο ποίοι πατάνε σε στερ εότυπα που
ωστό σο εμφανίζον ται ως αυτονό ητα.
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Και εδώ πάμε στο ν άλλο τρ όμο, τον τρόπο το υ περ ιττού. Αν ο
τρόμος επί κυρι ολεξίας είναι ένας ο τρόμος περί αιρ ετού είναι ένας
δεύτερος πολύ πιο επικίνδ υνος τρόμ ος. Ό τι να μ ην κάνουμε το κάτι
παραπάνω, να μην ρισκάρο υμ ε μια γ νήσια πο λιτι κή εν σωμάτω σης που
ξέρο υμε πως μπορ εί να γίνει. Ξέρο υμε πως ακόμα και σε σ υνθήκες ή
κυρί ως σ ε συνθήκες καταιγι στι κής ο ικονομι κής κρί σης ξέρο υμε μ ε τι
εργαλεία μπορείς να ενσωματώ σεις αν κάνεις γνήσια διάγνωση
αναγκών, αν κατέβεις στο πεδ ίο, α ν αντιμετωπίσ εις την κοιν ωνική
ευπάθεια ως κοιν ω νική ευπάθεια και όχι ως κά τι άλλο.
Άρα όχι μ ε αναγω γή στο δίκαιο του αίματος. Αν τα κάνεις όλα
αυτά φτιάχνεις μ ι α κοινωνία στην οποία ή το υλάχι στον εν πάση
περιπτώσ ει δεν απ οτρέπεις το ενδεχό μενο μια κοιν ωνία να λειτο υργ εί
ενσωμα τωτικά και λειτουργών τας εν σωματω τι κά να μην πάθεις αυτό
που πάθαινες επί πολλές δεκαετίες στη Θράκη. Μα το υς απομόνωνες,
μα το υς περιθ ωριο ποιούσες, μα δ εν τους έδιν ες τη δυν ατότητα ή την
πρόσβλεψ η σε κά τι καλύτερο ώ στε να μην χρειαστεί να ακούσο υνε
ποτέ το Χό τζα.
Στο φόνο θα ανα φερόμ ουνα μόν ο στην υπόθεση του Τέο Βαν
Γκογ κ του σκηνοθ έτη το 2005 στην Ολλανδία. Τ ον σκότωσαν επειδ ή
είχε σε μια ταινία του χαράξει σε έν α βασανισμένο σώ μα διάστι κτο υς
στίχο υς από το Κο ράνι.
Αυτό νομιμοποί ησε ένα σκληρό αντι μετανασ τευτι κό ρ εύμα με το
εξής επιχείρημα. Μα πόση ά λλη ανεκτικό τητα η ο ποία μπορεί να
εκβά λει σε α υτή την επικυριαρχία μια ς μισαλλόδοξης θρ ησ κείας κλπ.
Να το πω όμως λίγο ανάποδα; Ήταν ο μόνος ή ήταν η πρώτη
ιστορία πο υ μ ε θρ ησκευτι κο ύς ή μι σ αλλόδο ξους όρο υς στην Ε υρώπ η
της
ανεκτικό τητας,
στην
Ευρ ώ πη
της
πολυπολιτι σμι κότητας
κινηθ ήκαμε εναν τί ον το υ διαφορ ετικο ύ; Έ λεος, ούτε κα τά διάνοια.
Άρα όταν ερμ ηνεύεις τους φόν ους με τέτοιας τάξεως κρ ιτήρ ια το
πιθανότερο είναι ν α ξανασυμβο ύν εν αντίον σο υ.
Σας ευχαριστώ πάρ α πολύ.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤ ΗΣ:
Νομίζω, κύριε Π ρόεδρε, ό τι γράφτηκε με τον κα λύτερο τρόπο ο
επίλογος του σημ ερινού συνεδ ρίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλο υς
για την παρουσία σας και στο επανιδείν.
******** ******

