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ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔ ΗΣ:
Καλησ πέρα σας.
Το αντι κεί μενο της σημερι νής συζ ήτη σης εδώ εί ναι ένα ι δι αί τερα
ενδι αφέρον κοι νω νι κό ζ ήτημα, το οπο ί ο, τόσο από την εμπει ρί α μου και την προηγούμεν η αλ λά και τη ν τ ω ρι νή - προσ λαμ βάνει δι αστάσει ς
και εθνι κού ζητήματος εξαι τί ας του γεγονότος ότι το φαι νόμενο στη
χώ ρα εί ναι ογκώ δες και μαζι κό.
Και εξηγούμαι αμέσω ς: ε κπροσω πούμε το 70% περί που της
παρά νομης μετα νάστευση ς στην Ευρώ πη. Εκπροσω πούμε το 80% τω ν
συλλήψεω ν παρά νομω ν μετανα στώ ν, πολι τώ ν δηλα δή που επι χει ρούν
να μπουν παρ άνομ α στα σύνορα της Ε υρω παϊ κής Ένω σ ης.
Πρόκει ται γι α ένα τεράστι ο ζήτημα, το οποί ο εί ναι ανθρω πι στι κό
καταρχή ν. Δι αχει ρι ζόμαστε κάθε χρόνο περί που 200. 000 ψυχές. Οι
οποί οι με τον ένα ν ή το ν άλ λο τρ όπο ει σέρχονται στη χώ ρα και
επι χει ρούν είτε να πάνε στην Ευρώ π η δι α μέσου της Ελλ άδα ς, να τη ν
χρησι μοποι ήσουν δη λα δή ω ς χώ ρα δι έλευσης, εί τε να παραμεί νου ν εδ ώ
και να λάβου ν νομι μοποί ηση.
Εκατοντά δες χι λι ά δες δυστυχι σμένες υπάρξει ς οι οποί ε ς
ανα ζητούν μι α καλύτερη τύχη στην Ευρώ πη έρχονται μέσω α πό τ η
χώ ρα μας γι α να δι εκδι κήσουν ακρι βώ ς αυτή την καλύτερη τύχη.
Αυτό εί ναι μι α βόμβα, εί ναι μι α βόμβα στα θεμέλι α της
κοι νω νί ας, της δημο κρατί ας, της κ οι νω νι κής συ νοχής.
Εί ναι έν α
ογκώ δες κοι νω νι κό ζήτημ α πο λι τι κό, εθνι κό το οποί ο οφεί λουμε κα ι
καλούμαστε να δι αχει ρι στούμε.
Δυστυχώ ς δεν έχουμε τέτοιες υποδομές. Έχουμε αι φνι δι αστεί από
τον όγκο και το πλ ήθος τω ν ει σερχομένω ν με αποτέλεσμα να μη ν
έχουμε προλάβει και γι α άλλους λόγ ους πολλούς που τους ξέρετε, οι
αντι δράσει ς που υπάρχουν στι ς τοπι κές κοι νω νί ες, να μην υπάρχου ν
χώ ροι φι λοξενί ας.
Αυτό έχει και μι α άλλη επί πτω ση εξαι ρετι κά σημαντι κή και
πολι τι κή επί πτω ση και ταυτόχρο να α νθρω πι στι κή και δι εθν ή, επει δή
εί ναι εδώ και ο κος Τσ αρμπό πουλος και βλέπω κ αι πανε πι στημι ακού ς
ανάμεσ ά σας. Εί ναι η α δυν αμί α μας ν α ξεχω ρί σουμε αυτούς που
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πραγματι κά έχου ν α νάγ κη από ένα κ αθεστώ ς α νθρω πι στι κή ς
προστασί ας ή ένα κ αθεστώ ς παροχής ασύλου.
Δηλαδ ή δεν παρέχουμε την αν αγκαί α φι λοξενί α και προ στασί α σ ε
αυτούς που πραγματι κά έχουν ανά γκη αυτής ω ς πρό σφυγες γι ατί
προέρχονται από χώ ρες ενδεχομένω ς που εί ναι σε καθεστώ ς εμφυλί ου
πολέμου. Γι ατί προέρχονται από χώ ρες, οι οποί ες έχουν θρησκευτι κές
ή φυλετι κές δι αφορές ή δεν υπάρχει δημοκρατί α στη χώ ρα τους.
Αυτό λοι πόν, εί ναι ένα τεράστι ο έλλει μμα και οδηγεί πολλέ ς
φορές τη χώ ρα σε καταδί κες από τα ευρω παϊ κά ή και δι εθνή όργανα τα
οποί α έχουν να κά νουν με την εφ αρμ ογή του δι εθνούς δι καί ου κ αι του
δι καί ου τω ν ανθρω πί νω ν δι και ω μά τω ν στη χώ ρα. Ένα τεράστι ο
έλλει μμα.
Γι α παρά δει γμα, την ώ ρα που μπαί νου ν κάποι οι , ένα καρά βι μέσα
στη χώ ρα ή μι α ομ άδ α απ ό τον Έβρο δεν υπάρχει η δυν ατότητα απ ό τ η
δι κή μα ς τη ν π λευρά ν α υπά ρχουν μετ αφραστές, ο καθέν ας δηλώ νει ότι
θέλει . Λέει ότι εί ναι Παλαι στί νι ος γι α παράδει γμα, ενώ αν υπήρχ α ν
μεταφραστές δι αφόρω ν γλω σσώ ν και δι αφόρω ν δι αλέκτω ν θ α
μπορούσαν άμεσα κ αι γρήγορα οι δι ερμηνεί ς αυτοί να εντοπί σουν απ ό
πού προέρχονται οι συγκεκρι μένοι και αν πράγμ ατι εί ναι από
ευαί σθητες, εύφλεκτες περι οχές και να τους παραχθεί καθεστώ ς
προστασί ας.
Να σας δώ σω ένα δεί γμα της συμπερι φοράς μα ς αυτής, εί ναι ότι
ο μέσος όρ ος στην Ευρώ πη π αροχή ς ασύλου εί ναι α ν δεν κά νω λάθο ς,
κύρι ε Τσαρμπόπουλε, α πό 25-35%, εμ εί ς έχουμε εδώ ένα ποσο στό τη ς
τάξεω ς, ένα πολύ χαμηλό ποσοστό πο υ δεν ξεπερνά το 1%.
Και βεβαί ω ς όλοι τώ ρα εδώ ζητούν άσυλο, ζητούν ν α
προστατευτούν ω ς πρόσφυγες, πρ άγ μα το οποί ο δεν ι σχύει αλλ ά
δυστυχώ ς εμεί ς δεν έχουμε τη δυ να τότητα να προστατεύσουμε του ς
πραγματι κούς πρόσ φυγες που εί ναι ι ερή υποχρέω σή μας να το
κάνουμε, και εί ναι ι ερή υποχρέω ση κάθε πολί τη, κάθε π ολι τι σμένου
κράτους και κάθε συντεταγμένης και πολι τι σμένης κοι νω νί ας.
Και επί σης, εξαι τί ας της αδυναμί α ς, της οποί ας έχουμε να
φι λοξενήσουμε όλ ους αυτούς τους α νθρώ πους πολλές φορές πολ λοί
από αυτούς π αράν ομοι πι α, οδ ηγούντ αι στην εκ μετάλλευση, σε δί κτυα
σω ματεμπορί ας, ναρκω τι κώ ν, σε δί κτυα αλητεί ας, εγκληματι κότητα ς
και αυτό έχει επί πτω ση σε όλη την πρ αγματι κότητα την κοι νω νι κή που
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επι κρατεί στη χώ ρα σε μι α περί οδο κρί σης κ αι βε βαί ω ς στο στοι χεί ο
της κοι νω νι κής ει ρήνη ς.
Αυτή εί ναι η πραγμ ατι κότητα. Αυτή εί ναι η β όμβα, η οποί α
δι αρκώ ς εί ν αι με ένα φι τί λι αν αμμέν η και κά ποι α στι γμή θ α εκρ αγεί .
Αυτό εί ναι βέβαι ο. Γι ατί το πρό βλ η μα εί ναι εξόχω ς κοι νω νι κό, αλλ ά
εί ναι και πάρα πολύ ογκώ δες όπω ς εί πα.
Τι κάνουμε γι α να αντι μετω πί σουμε το φαι νόμενο αυτό.
Καταρχήν η β ασι κή μ ας θέση εί ν αι ότι το πρόβλημα αυτό δεν εί να ι
ελληνι κό, δεν εί ναι έν α εθνι κό ζ ή τημα.
Δεν μπορεί κανεί ς ν α
υποστηρί ξει ότι μι α μι κρή χώ ρα όπω ς η Ελλ άδ α μπορεί ν α
αντι μετω πί σει ένα τόσο μεγάλο φαι νόμενο.
Και το λέω αυτό γι α όλους μα ς, ό ποι ες απόψει ς και αν έχει
κανεί ς γι α το ζήτ ημα. Ακόμα και τι ς πι ο προο δευτι κές απόψει ς ν α
δι αθέτει κανεί ς πάνω στο ζήτημα δεν μπορεί μι α μι κρή χώ ρα να
επι λύσει ένα τόσο μεγάλο ζήτημ α. Δεν μπορούμε εμεί ς ω ς κοι νω νί α
τω ν 10-11 εκατομμυρί ω ν να απορρο φήσουμε τι ς ροές εκατομμυρί ω ν
ανθρώ πω ν που ανα ζητούν μι α καλύτερη τύχη στο ν κόσμο θέλο ντας ν α
πάνε στην Ευρώ πη.
Δεν μπορ ούμε να το πετύχουμε αυτό
αντι κει μενι κά. Και μάλι στα σε μι α περί οδο κρί σης.
Κάναμε θ αυμαστά πράγμ ατα. Υ ποθέτω τα εί πε ή θα τα πει η
παρι στάμενη αρμ οδί α υφυπουργός γι α τη μετανάστευση, η κυρί α
Τζάκρ η από το Υπουργεί ο Εσω τερι κών.
Κάναμε θ αυμαστά ω ς ελλη νι κή κοι νω νί α. Έχουμε α πορροφή σει
και έχουμε ενσω ματώ σει εκατοντάδε ς χι λι άδες μετανάστες, νομί μους
μετανάστες που ζουν στη χώ ρα θ α έλε γα με υποδει γματι κό τρόπο παρ ά
τα προβλήμ ατα που υπάρχουν.
Αλ λ ά νομί ζω ότι αυτό εί ναι ορι ακό
πι α.
Ορι ακή η δυνατότητά μα ς να απορ ροφήσουμε περαι τέρω και
άλλους ανθρώ που ς. Το πρό βλημ α λ οι πόν εί ναι ευρω παϊ κό, και όχι
ελληνι κό. Γι α αυτό η δι αρ κής μας π ροσπάθει α εί ναι να ανα πτύξουμε
πολι τι κές σε επί πεδο Ευρώ πης.
Πρώ τα-πρώ τα, η φύλαξη τω ν συν όρω ν. Υπάρχει μι α πολύ
σημαντι κή εξέλι ξη στη χώ ρα τα τελευταί α χρόνι α. Εί ναι η υπόθεση
του ΦΡΟΝΤΕΞ. Η φύλ αξη τω ν συνό ρω ν δηλ αδ ή α πό μι α πολυεθνι κ ή
δύναμ η, αυτή τη στι γμή στην Ελλάδα βρί σκονται 18 χώ ρες με 23 μέσα

4

πλω τά-εναέρι α τα ο ποί α μέσα επι χει ρούν στα σύ νορά μ ας, τα χερσ αί α
και τα θαλάσσι α.
Εί ναι μι α άμεση γνώ ση που έχουν οι φί λοι μας, τα μέλη της
Ευρω παϊ κής Ένω ση ς από το τι συμ βαί νει στα σύνορ ά μα ς κ αθημερι νά.
Και πρέπει να σας πω ότι η εμπει ρί α εί ναι εξαι ρετι κή.
Το δεύτερο εί ναι ότι επι χει ρούμε να εφαρμόσουμε μι α σει ρά απ ό
κοι νές πολι τι κές αποτροπ ής του φαι νομένου ή κατ αστολή ς του
φαι νομένου. Εγώ εί μαι υποχρεω μένος εδώ να σας μι λή σω γι α την
αντι μετώ πι ση του φαι νομένου τη ς λαθρομεταν άστευσης γι α αυτό
αναφέρομ αι σε όλα αυτά τα ζητήματα.
Αναφέρομαι λοι πόν, στη δυν ατότητά μας κ αι στην επι δί ω ξή μα ς
να συνά πτουμε συμφω νί ες κυρί ω ς σε επί πεδο Ευρω παϊ κής Ένω ση ς με
τρί τες χώ ρες. Γι ατί αντι λαμβά νεσθ ε πόσο δύσκολο εί ναι γι α την
Ελλάδ α να συνάψει μι α συμφω νί α ε πανει σδοχ ής με το Μ παγκλ αντέ ς
γι α παράδει γμα ή με το Αφγα νι στάν.
Δεν υπάρχει δηλαδ ή
δι πλω ματι κή εκπροσώ πη ση. Ή με το πολύ «δύσκολ ο» Πακι στά ν κ. ο. κ.
Ενώ η Ευρω παϊ κ ή Έ νω ση έχει τη δ υνατότητα να το πραγματο ποι εί
αυτό.
Τρί τον, επι χει ρούμε με πολι τι κές να ενθαρρύ νουμε τον
εθελοντι κό επανα πατρι σμό. Ήδη πρ ι ν από 3 μέρες υπογράφ ηκε μι α
σύμβαση από το Υπουργεί ο Πρ οστασί ας του Πολί τη με μη
κυβερνητι κές οργ ανώ σει ς γι α ν α αρχί σει να λει τουργεί ένα πρόγραμμ α
εθελοντι κού επαναπατρι σμού, το οποί ο με κί νητρα μπορεί ο
παρά νομος μετανάστ ης που εί ναι εδώ να ε πι στρέψει στη χώ ρα του, να
του πληρω θεί το ει σι τήρι ο και κάποι α έξοδα κ αι να του δοθεί κάπ οι α
βοήθει α προκει μένου να αποκ ατασταθ εί επαγγελματι κά στη χώ ρα του.
Επί σης, προω θούνται πολι τι κές ομαδι κώ ν επα ναπροω θή σεω ν,
ευρω παϊ κώ ν επαναπροω θήσεω ν έτσι ώ στε να εί ναι δυνατή η
επανα προώ θηση μετα ναστώ ν από μι α συγκεκρι μένη χώ ρα ότα ν αυτέ ς
οι επι χει ρήσει ς γί νονται σε ευρω παϊ κό επί πεδο από δυο, τρει ς,
τέσσερι ς ή και παραπάνω χώ ρες.
Πρέπει να πω ότι προσφ άτω ς ήρθε γ ι α κύρω ση στο Συμ βούλι ο
Υπουργώ ν και η συμφω νί α επα νει σδ οχής με την Τ ουρκί α. Γι ατί το
αναφέρω αυτό; Η Τουρκί α εί ναι χώ ρα κλει δί . Το 90% του δι κού μα ς
προβλ ήματος προέρχεται από την Τουρκί α.
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Και όσο οι βόρει ες αφρι κα νι κές χώ ρ ες, οι χώ ρες Μαγκρέμπ, η
Λι βύη, η Αί γυπτος συνάπτουν συ μφω νί ες με χώ ρες της νοτί ου
Ευρώ πης την Ιταλί α, τη Γ αλλί α, τη ν Ισ πα νί α κλ π. , και περι ορί ζεται
από εκεί το φαι νόμενο άλλο τόσο οι ροές οδηγούνται μέσω Τουρκί ας η
οποί α αδρ ανεί , δεν φυλάσσει τα σύνορά της κ αι το φαι νόμεν ο
καθημερι νά δι ογκώ νεται και δι οχετεύεται στη Ευρώ πη μέσω της
Ελλάδ ας.
Ήρθε λοι πόν ένα κεί μενο συμφω νί ας επα νει σδοχή ς με του ς
Τούρκους, Ευρω παϊ κής Ένω ση ς - Τουρκί ας, μι ας και η δι μερής
συμφω νί α σχεδό ν ουδέποτε λει τούργησε. Από τ α 80. 000 αι τήματ α
περί που που υποβλήθ ηκα ν τα τελευταί α 9 χρόνι α που λει τουργεί η
συμφω νί α μόλι ς 2. 400 αι τήματα ι κα ν οποι ήθηκα ν όλα αυτά τα χρόνι α.
Αντι λαμβ άνεσθε ότι υπήρξε μι α άρ νη ση από την πλευρά της Τουρκί α ς
να εφαρμόσει τη συμφω νί α.
Αντι λαμβ ανόμα στε ότι και οι Το ύρκοι έχουν προ βλήμ ατα,
ω στόσο υπάρχει ένα ζήτημα εφαρμ ογής πι α συμφω νηθέ ντω ν. Και
ελπί ζουμε ότι σύντομα αυτή η συμ φω νί α θα κυρω θεί αφού λυθού ν
κάποι α επι μέρους προβλήμ ατα που υπάρχουν και θα αρχί σει η Τουρκί α
πι α να υλοποι εί τα συμφω νηθέντα με την Ευρω παϊ κή Ένω σ η.
Απ ό εκεί και πέρα στο εθνι κό πεδί ο θέλω να σας πω ότι εμεί ς
έχουμε αποφασί σει μι α δραστι κή πολι τι κή. Έχουμε κλεί σει εντελώ ς τα
σύνορά της εξό δου. Γι ατί ; Δι ότι όσο τα σύνορά μα ς εί ναι ανοι χτά κα ι
όσο εμεί ς παρι στάνουμε τους κουτοπόνηρους και στέλνουμε ω ς χώ ρα
του Σένκεν σε χώ ρες της Ευρώ πη ς πολί τες τρί τω ν χω ρώ ν χω ρί ς
παραστατι κά έγγρα φα και παρ άνο μα, τόσο τα δί κτυα και τα
κυκλώ ματα της δι ακί ν ηση ς θα στέλνουν στην Ελλά δα κόσμο.
Και το μήνυμα στα κυ κλώ ματα αυτά εί ναι ότι δεν θα περάσετε
από την Ελ λάδ α. Και δεν θα περά σουν θέλω να σας πω γι ατί , αν
συνεχί σουν ν α περ νά νε , θα γεμί σει η χώ ρα δυστυχι σμένους ανθρώ που ς
τους οποί ους δεν μπορούμε να δι αχει ρι στούμε. Και δημι ουργεί ται ένα
τεράστι ο ανθρω πι στι κό ζήτημα.
Το δεύτερο που κά νουμε εί ναι ένα ς επα νασχεδι α σμός γι α τ η
φύλαξη τω ν συνόρω ν. Δεν θα σας κο υράσω με τα επι χει ρησι ακά. Το
τρί το που κάνουμε εί ναι ν α αρχί σ ουμε την προετοι μασί α γι α τ η
δημι ουργί α χώ ρω ν φι λοξενί ας όπου τα screenin g centers. Δηλαδ ή τι
σημαί νει αυτό; Ότι όταν έρχεται ένας αρι θμός υπη κόω ν τρί τω ν χω ρώ ν,
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πολι τώ ν από τρί τες χώ ρες που θέλουν να μπουν στη χώ ρα γί νεται ένα ς
δι αχω ρι σμός.
Σε αυτούς που ζητούν άσυλο και πρέπει να τους
χορηγηθεί άσυλο, θα αναφερθώ στη συνέχει α.
Σε αυτούς οι οποί οι θέλουν παράνομα να ει σέλθουν στη χώ ρα ω ς
μετανάστες. Και βεβαί ω ς αυτοί οι οποί οι δι ακι νούν τους μετανάστες,
οι εγκληματί ες, οι κακοποι οί , οι δι ακι νητές. Τώ ρα εί ναι όλοι μαζί με
αποτέλεσμα αυτά που σας περι έγραψα στην αρχή.
Με δι ερμηνεί ς, με προσω πι κό που μπορεί να υποστηρί ξει
κοι νω νι κά ό λους αυτούς τους α νθ ρώ πους έτσι ώ στε η χώ ρα ν α
αποκτήσει υποδομές υποστήρι ξη ς και δι αχεί ρι σης ανθρω πι στι κής
αυτώ ν τω ν ανθρώ πω ν όσο δι άστημα θα βρί σκονται στη χώ ρα.
Έτσι ώ στε πραγματι κά ν α γί νουμε μι α χώ ρα, η οποί α φι λοξενεί
τους ανθρώ πους με σε βασμό στην ανθρώ πι νη αξι οπρέπει α, στι ς
ατομι κές ελευθερίες, τα δι και ώ ματά τους και τη δυνατότητά τους
φεύγοντας από ε δώ να θυμούνται ότ ι φι λοξενήθηκ αν σε μι α χώ ρα η
οποί α τους σεβ άστηκε. Κ αι να απο δ οθεί το άσυλο σε αυτούς που το
έχουν ανάγκ η και ν α το απολ αύσουν με βάση το δι εθνές δί και ο, το
δί και ο του Οργανι σμού Ηνω μένω ν Εθνώ ν και της Ύπατης Αρμοστεί ας.
Επί σης, προχω ρούμε στην εφαρμογή μ ι ας νέα ς πολι τι κής ασύλου.
Υπάρχει ένα έτοι μο σχέδι ο νόμου το οποί ο θα επι χει ρήσουμε να
φέρουμε το επόμενο δι άστημ α στο Κ οι νοβούλι ο, το οποί ο ουσι αστι κά
απα ντά σε αυτές τι ς αδυναμί ες που ανέφερα προηγουμένω ς.
Μι α ανεξάρτητη αρχή ουσι αστι κά η οποί α θα εξετάζει τ α
αι τήματα ασύλου με τρόπο αντι κει μενι κό και θα αποδί δει την ι δι ότητα
του πρόσφυγα σε αυτόν που τη ζ η τάει , σε αυτούς που την έχου ν
ανάγκ η.
Νομί ζω ότι εάν μ πορέσουμε ν α εφ αρμόσουμε όλες αυτές τι ς
πολι τι κές θα μπορέσουμε στη συνέχει α να δι αχει ρι στούμε με πι ο
αποτελεσματι κό τρόπο το θέμ α της λ αθρομετανάστευση ς, το θέμα του
ασύλου και το θέμα το μεταναστευτι κό στη χώ ρα γενι κότερα.
Πρι ν κλεί σω όμω ς, θα ε πανέλθω σε α υτό που εί πα κ άποι α στι γμή
στη μέση της ομι λί ας μου. Ότι δηλ αδή το πρό βλ ημα δε ν μπορεί ν α
αποτελεί δι αχεί ρι ση ενός μέλους- κρ άτους της Ευρω π αϊ κής Ένω σ ης.
Δεν εί ναι εθνι κό ζήτημα με τη στενή έννοι α.
Εί ναι εθνι κό ζ ήτημα με τ ην έ ννοι α τ ης βόμβ ας στην κοι νω νι κ ή
ει ρήνη, αλλά από την άλ λη πλευρά εί ναι ένα ευρω παϊ κό ζήτημα και
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παγκόσμι ο ζήτημ α, στη συγκεκρι μένη περί πτω ση ευρω παϊ κό ζήτημα,
που πρέπει να δι αχει ρι στεί από την Ευρω παϊ κή Έ νω ση και τι ς
πολι τι κές της.
Εδώ πρέπει να πω ότι δυστυχώ ς η Ευρω παϊ κή Ένω σ η επι δει κνύει
μι α συμπερι φορά, η οποί α δεν βάζει ψηλά στην ατζέντ α τω ν
ενδι αφερόντω ν τη ς τη μετανάστευση . Κάπου υπάρχει ω ς γνω στόν η
ευρω παϊ κή δυστοκί α, η ευρω παϊ κή υποκρι σί α και η αποφυγή αν άληψη ς
ευθυνώ ν.
Το πρόβ λημα εί ναι κοι νό, α νήκει σε όλους. Και κ ατ΄ αυτή τη ν
έννοι α έχουν υποχρέω ση οι ευρω παί οι ηγέτες και στο επί πεδο του
Συμβουλί ου
Κορυφής
και
στην
Ευρω παϊ κή
Επι τροπή,
στο
Κοι νοβούλι ο, στα συμβούλι α Υ που ργώ ν να α ναλ άβ ουν όλοι τι ς
ευθύνες τους.
Και αυτό επι χει ρούμε να κά νουμε μέσα α πό τη ν προσπ άθει α κα ι
την παρουσί α μας σε όλα τα ευρω παϊ κά όργανα.
Εγώ θα έλεγα κλεί νοντ ας, ότι αυτό π ου πρέπει να κ άνουμε εμεί ς
εί ναι να προσαρμο στούμε στι ς επι ταγές του δι εθνούς δι καί ου, του
ευρω παϊ κού δι καί ου έτσι ώ στε να εί μαστε μι α χώ ρα η οποί α
συμπεριφέρεται στους ανθρώ πους με τρόπο αξι οπρεπή και με σεβ ασμ ό
στην προσω πι κότητά τους και τα ανθρ ώ πι να δι και ώ ματα.
Και από τη ν άλ λη, ν α δι εκδι κ ήσο υμε όχι γι α λόγους τόσο
οι κονομι κούς αλλά κυρί ω ς γι α λόγους πο λι τι κούς και δι πλω ματι κού ς
και λόγους ι σχύος, τη δυνατότητ ά μας να δι αχει ρι στούμε αυτό το
τεράστι ο κοι νω νι κό θέμα.
Ευχαρι στώ πολύ.
**************

