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ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ή 

(Το Μεταναστευτικό εφ΄όλης της ύλης) 
 

Υπό Υποστρατήγου ΕΛ.ΑΣ ε.α. Π. Λάγγαρη 
Πρώην Υποδιευθυντού Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας ΕΛ.ΑΣ 

 
 

Σκοπός 
 
 Σκοπός της παρούσης εισήγησης που βασίζεται σε σχετική μελέτη της Ελληνικής 
Εταιρείας Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ) προσαρμοσμένης στις μετέπειτα 
μεταβληθείσες συνθήκες και νεώτερα προκύψαντα στοιχεία, είναι η ανάλυση του 
Μεταναστευτικού και ειδικότερα του φαινομένου της λαθρομετανάστευσης όπως 
παρουσιάζεται την τελευταία περίπου 20ετία στην χώρα μας, των κυρίων αιτιών που 
την προκαλούν καθώς και των επιπτώσεών της στην Εθνική μας Ασφάλεια με την 
ευρεία έννοια του όρου, ήτοι, Εθνική Συνοχή, Κοινωνική Συνοχή, Εθνική Άμυνα, 
Οικονομία, Δημογραφικό, Διεθνείς Επιπτώσεις και οι υποκατηγορίες αυτών. 
 
Η Μετανάστευση σαν Διεθνές και Ελληνικό Φαινόμενο 
 
 Η μετανάστευση λαών και πληθυσμιακών ομάδων αποτελεί ένα ιστορικό και 
κοινωνιολογικό φαινόμενο η δε λαθρομετανάστευση μπορεί να θεωρηθεί σαν μια 
μορφή μετανάστευσης η οποία όμως διαφοροποιείται ως προς το στοιχείο της 
νομιμότητας,  στην ουσία δε εμφανίζεται όπου οι χώρες «υποδοχής» μεταναστών 
εξαντλούν κατά ένα τρόπο το όριο των δυνατοτήτων τους να δεχθούν άλλους 
μετανάστες. 
 Έτσι λοιπόν συνέβη όταν κατά την 10ετία του ΄80 οι παραδοσιακές χώρες 
υποδοχής μεταναστών (ΗΠΑ, Γερμανία, Γαλλία κ.λπ.) άρχισαν να εφαρμόζουν 
περιοριστική μεταναστευτική πολιτική οι δε μεγάλες αναταράξεις στην Ευρώπη τις 
αρχές της 10ετίας του ’90 οδήγησαν τα ρεύματα των λαθρομεταναστών και προς 
άλλες χώρες που μέχρι τότε έκαναν εξαγωγή μεταναστών όπως η Ελλάς, Ιταλία, 
Πορτογαλία, Ισπανία και οι οποίες βαθμιαία και λόγω της αναπτύξεώς τους 
μεταβάλλονται σε χώρες υποδοχής. 
 Η Ελλάς άρχισε να δέχεται κυρίως μετανάστες – πρόσφυγες κατά την 10ετία του 
’70 (γεγονότα Λιβάνου) ενώ κατά την 10ετία του ’80 παρουσιάζονται τα πρώτα 
φαινόμενα λαθρομετανάστευσης υπό την μορφή της παρανόμου εισόδου από την 
Τουρκία κυρίως οικονομικών προσφύγων (Ιρανοί, Πακιστανοί) ή πολιτικών φυγάδων 
(Κούρδοι). 
 Η μεγάλη έκρηξη έγινε την 10ετία του 1990 όταν το πρόβλημα της 
λαθρομετανάστευσης αρχίζει να παίρνει σοβαρές διαστάσεις λόγω των εξελίξεων 
στην Ν.Α. Ευρώπη αλλά και των συγκρούσεων στην Μ. Ανατολή. Κυρίως όμως 
εκρηκτική υπήρξε η αύξηση της λαθρομετανάστευσης από την Αλβανία από το 1991 
περίπου με την κατάρρευση του καθεστώτος του Αλία. 
 
Οι Αιτίες της Λαθρομετανάστευσης προς την Ελλάδα 
 

Ενδογενείς Αιτίες 
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 Οι κύριες αιτίες που αφορούν αποκλειστικά την χώρα μας και με αποτέλεσμα να 
δημιουργούνται προϋποθέσεις έλξης των λαθρομεταναστών είναι : 
 - Η γεωπολιτική θέση της Ελλάδας στο σταυροδρόμι των 3 Ηπείρων όπου 
διασταυρώνονται και τα μεγάλα ρεύματα λαθρομεταναστών που κατευθύνονται προς 
Ευρώπη ή και ΗΠΑ. 
 - Η οικονομική ανάπτυξη, η πολιτική σταθερότητα και η ασφάλεια. Με δεδομένο 
το ότι τα μεταναστευτικά ρεύματα και κατ΄επέκταση λαθρομεταναστών ακολουθούν 
ιστορικά και κοινωνιολογικά την αρχή της «αναζήτησης καλυτέρων όρων ζωής και 
ασφάλειας» είναι φανερό ότι η Ελλάς αποτελούσε μέχρι πρότινος και θα αποτελεί για 
το μέλλον πόλο έλξεως λαθρομεταναστών. 
 - Η αδυναμία που παρουσιάζουμε ως χώρα υποδοχής ώστε να διευκολύνεται η 
είσοδός τους, η παραμονή αλλά και οι δυνατότητες εργασιακής απασχόλησης. 
 - Σ΄ότι αφορά την είσοδο : 
  * Το εκτεταμένο και ιδιόμορφο των χερσαίων και θαλασσίων συνόρων 
(χερσαία 1248 χλμ με Αλβανία 246,7 χλμ θαλασσίων 1280+3000 νησιά και νησίδες) 
καθιστά τον έλεγχο και πολλές φορές αδύνατο. 
  * Η ανεπάρκεια του συστήματος ελέγχου που οφείλεται κυρίως : 
   > Στην ανεπάρκεια του διατιθεμένου προσωπικού και μέσων Στρατού-
ΕΛ.ΑΣ και Λ.Σ. 
   > Στην ύπαρξη κυκλωμάτων διευκόλυνσης των λαθρομεταναστών είτε 
επ΄αμοιβή είτε για περαιτέρω εκμετάλλευση (πορνεία, ναρκωτικά κ.λπ.). 
   > Στην έλλειψη επαρκούς πληροφόρησης για τη μετακίνηση των 
λαθρομεταναστών. 
   > Στην αδυναμία ελέγχου στα σημεία εισόδου των νομίμως εισερχομένων 
και παραμενόντων. 
 
 - Σ΄ότι αφορά την παραμονή και εργασιακή απασχόληση : 
  * Την ανεπάρκεια του συστήματος ελέγχου στο εσωτερικό για εντοπισμό των 
παρανόμων που οφείλεται : 
   > Στις αντικειμενικές αδυναμίες της ΕΛ.ΑΣ (περιορισμένο προσωπικό, 
πολλαπλές υποχρεώσεις) όπως και των λοιπών Δημοσίων και Δημοτικών Υπηρεσιών 
που εμπλέκονται (Δήμοι και Περιφέρειες) και στη διαφθορά επιόρκων κρατικών 
οργάνων που εμπλέκονται στις διάφορες διαδικασίες. 
   > Στη μη συμμετοχή της ελληνικής κοινωνίας προς υποβοήθηση ενεργειών 
της ΕΛ.ΑΣ. 
  *  Στις δυνατότητες που υπάρχουν για εξασφάλιση πόρων ζωής ή και 
αποταμίευσης λόγω προσφοράς εργασίας (το 1997 οι καταθέσεις Αλβανών εις 
κατάστημα Εθνικής Τράπεζας μέσα στην Αλβανία ξεπερνούν την βοήθεια που 
δέχεται η χώρα αυτή από διεθνείς οργανισμούς, δηλώσεις κ. Καραντζά). 
 

Εξωγενείς Αιτίες 
  
 Η γενικότερη οικονομική, πολιτική και δημογραφική κατάσταση των  χωρών 
προελεύσεως (ασταθής οικονομία, πολιτική αστάθεια, εσωτερικές διενέξεις ή 
συγκρούσεις, υψηλοί ρυθμοί δημογραφικής ανάπτυξης κ.λπ.)  αλλά και η πολιτική 
των χωρών αυτών για εξαγωγή του πλεονάζοντος εργατικού δυναμικού προς 
περιορισμό της ανεργίας, εισαγωγής συναλλάγματος κλπ. 
 Το μεγαλύτερο πρόβλημα παρουσιάζεται από την Αλβανία, λόγω της άμεσης 
γειτνιάσεως με την χώρα μας ενώ δεχθήκαμε λαθρομετανάστες και από τις πρώην 
ανατολικές χώρες (Πολωνοί, Ρουμάνοι, Βούλγαροι), πρώην χώρες της Σοβιετικής 
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Ένωσης, Ασιατικές χώρες (Ιρακινοί, Πακιστανοί, Σύριοι, Αφγανοί, Τούρκοι, Κούρδοι 
κ.λπ.), Αφρικανικές χώρες (Αιγύπτιοι, Νιγηριανοί, Αλγερινοί, Μαροκινοί, Σομαλοί 
κ.λπ.).  
 
Η μέχρι του έτους 2010 κατάσταση στην Ελλάδα 
 

Στις αρχές του 1998 οι νόμιμοι μετανάστες στην χώρα μας αγγίζουν περίπου τους 
200.000 και οι λαθρομετανάστες κατ΄εκτίμηση τους 800.000. 
 Η γενική μεταναστευτική πολιτική της χώρας μας μέχρι του 1998 υπήρξε σαφώς  
περιοριστική και σ΄ότι αφορά την λαθρομετανάστευση στηρίχθηκε κυρίως στην λήψη 
απαγορευτικών μέτρων ελέγχου συνόρων και εσωτερικού για τον κατά το δυνατόν 
περιορισμό της . Έκτοτε όμως μετεξελίχθηκε, μέχρι το 2012, με την καθιέρωση της 
πράσινης κάρτας και τις αλλεπάλληλες άδειες παραμονής, νομιμοποιήσεις και άλλες 
ευνοιοκρατικές ρυθμίσεις που έγιναν υπέρ των αλλοδαπών. Οι ενέργειες αυτές 
έλαβαν χώρα περισσότερο ως αναγκαίο μέτρο για τον έλεγχο των λαθρομεταναστών, 
η δε μεταναστευτική αυτή πολιτική θα πρέπει να θεωρείται «εξ ανάγκης ελαστική». 
Ειδικότερα η πολιτική αυτή συγκεκριμενοποιήθηκε με την ψήφιση των νόμων 
2910/2001 και 3013/2002, 3386/2005, 3536/2007 και ιδιαίτερα με τον Ν.3838/2010 
(Νόμος Ραγκούση) τον οποίο πρόσφατα η Ολομέλεια του Συμβουλίου της 
Επικρατείας τον κήρυξε ως αντισυνταγματικό. 
 Απ΄ότι μπορεί να διαπιστωθεί από τα διαθέσιμα στοιχεία : 
  - Οι προσπάθειες νομιμοποίησης των λαθρομεταναστών που έγιναν το 1998, 
1999, 2005, 2007 και 2010, 2012 που διακόπηκε (αντισυνταγματικότητα νόμου 
Ραγκούση),   μείωσαν αλλά δεν επέλυσαν το πρόβλημα αφού το ήμισυ περίπου του 
εκτιμώμενου αριθμού των λαθρομεταναστών εξακολουθεί να είναι παράνομο. 
 - Ένας μεγάλος αριθμός λαθρομεταναστών εξακολουθεί να διεισδύει στην χώρα 
παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται κατά μήκος των χερσαίων και θαλασσίων 
συνόρων ενώ έχει αυξηθεί και η είσοδος δι΄άλλων μεθόδων (νόμιμη είσοδος για 
λόγους τουρισμού, υγείας, σπουδών κ.λ.π.), μετατρεπομένης σε παράνομη. 
 - Το σύστημα επαναπροωθήσεως ήταν αναποτελεσματικό. Ένας μεγάλος 
αριθμός κατόρθωνε τελικά να διεισδύσει πάλι μετά από μια ή δύο προσπάθειες. 

- Ο κύριος όγκος των λαθρομεταναστών από πλευράς χωροταξικής κατανομής 
συγκεντρώνεται στην περιοχή πρωτευούσης, δημιουργώντας μάλιστα εθνικές 
παροικίες,  διαβιώνοντας παρασιτικά και εγκληματικά υπό μορφή «γκέτο» ως επί το 
πλείστον. Οι Αλβανοί βρίσκονται παντού όχι μόνο στην Αθήνα αλλά και στην 
επαρχία από Βορείων συνόρων μέχρι Κρήτης. Επικίνδυνες διαστάσεις έλαβε 
τελευταία η διόγκωση του κύματος των λοιπών μουσουλμάνων λαθρομεταναστών 
και η εγκατάστασή τους στην Αθήνα και τα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας. 

- Τα ρεύματα λαθρομεταναστών κατευθύνονται μέσω των ομόρων χωρών, 
κυρίως μέσω Τουρκίας και υπό τις ευλογίες της, από τα θαλάσσια και χερσαία 
σύνορά μας και δή από τον Έβρο, ο οποίος μέχρι πρότινος (Αύγουστος 2012) 
αποτελούσε την κυρία πύλη εισόδου λαθρομεταναστών προς την Ε.Ε. Έστω υπ΄όψιν 
ότι η Τουρκία αρνείται πεισματικά και αδικαιολόγητα να εφαρμόσει την υφισταμένη 
Συμφωνία Επανεισδοχής ή εφαρμόζει αυτή κατά το δοκούν και με το 
«σταγονόμετρο». 

- Η από το 2007 διεξαγομένη στα θαλάσσια μας και χερσαία ελληνοτουρκικά 
σύνορα κοινή ευρωπαϊκή επιχείρηση «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» υπό τον συντονισμό της 
FRONTEX  και με τη συμμετοχή πολλών κρατών μελών της ΕΕ με τη διάθεση 
αξιωματικών, επιχειρησιακών μέσων και τεχνικού εξοπλισμού, ελάχιστα απέδωσε, 
περιορισθείσα σε καθήκοντα καταγραφής και απλού παρατηρητού. 
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Επιπτώσεις στην Εθνική Ασφάλεια 
  
 Η εθνική ασφάλεια υπό την γενική έννοια του όρου αποτελεί την συνισταμένη 
επιμέρους συνιστωσών που αποτελούν και βασική προϋπόθεση για την επιβίωση, την 
πρόοδο και την ανάπτυξη της χώρας. 
 Ως κύριες τέτοιες συνιστώσες που επηρεάζονται αρνητικά ή θετικά  από την 
λαθρομετανάστευση αλλά και από το σύνολο των υπαρχόντων στην χώρα 
μεταναστών θεωρούνται οι ακόλουθες : 

- Η Εθνική Συνοχή 
- Η Κοινωνική Συνοχή 
- Η Εθνική Άμυνα 
- Η Οικονομία 
- Το Δημογραφικό  
 

 Ειδικότερα ως επιπτώσεις κατά περιπτώσεις θεωρούνται : 
 
 Εθνική Συνοχή  
 
 Ο μεγαλύτερος και μακροπρόθεσμος κίνδυνος για την Ελλάδα που εγκυμονεί η 
είσοδος και παραμονή λαθρομεταναστών στην χώρα μας είναι η αλλοίωση του 
εθνολογικού και δημογραφικού χαρακτήρα της με την δημιουργία μειονοτήτων 
(εθνολογική σύνθεση πληθυσμού, εθνική ταυτότητα κ.λ.π). 
 Για το θέμα,  λίαν χαρακτηριστικό αναφέρεται απόσπασμα της ομιλίας του κ.  
Σαράντου Καργάκου «Μετανάστευση και Εθνική Συνοχή ) Φιλολόγου και Ιστορικού. 
 «Ο υπερβολικός αριθμός των περίπου 2  εκατομμυρίων μεταναστών που ζουν 
νομίμως και παρανόμως στην Ελλάδα, εάν παραμείνει και δεν ελαχιστοποιηθεί, 
υπάρχει κίνδυνος να σπάσει τον κοινωνικό μας ιστό και να τραυματιστεί καίρια η 
εθνική μας συνοχή, η οποία έως το 1990 ήταν αρραγής και θαυμαστή, αφού είμαστε 
μέχρι τότε η μοναδική σχεδόν χώρα στον πλανήτη με τη γλωσσική και πολιτιστική 
και θρησκευτική συνεκτικότητα που ξεπερνούσε το 95%. Σύμφωνα με 
κοινωνιολογικές εργασίες που έγιναν στη Γαλλία μετά την εγκατάσταση 
εκατοντάδων χιλιάδων μεταναστών από το Μαγκρέμιο και από άλλες άλλοτε 
γαλλικές αποικίες, έδειχνε πως μια χώρα με βαθιές, έστω πολιτιστικές ρίζες, μόνο ένα 
ποσοστό 2% έως 2,5% ξένου πληθυσμού σε σχέση με τον δικό της, μπορεί να εντάξει 
και να αφομοιώσει. Αλλιώς θα δημιουργηθούν τριβές και κοινωνικές κατηγορίες 
τύπου «παρία». Το είδαμε αυτό πρόσφατα στη Γαλλία. Θα το ξαναδούμε προσεχώς. 
Φοβάμαι ότι σε λίγο η Ελλάς θα διατηρεί στρατόπεδα τύπου Γκουαντανάμο». 
 Ούτε προφήτης να ήταν. (Ενημερωτικό σεμινάριο ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ 12-14 Φεβρουαρίου 
2007 με θέμα «Μετανάστευση και Εθνική Ασφάλεια» στο ΓΕΕΘΑ). 
  Το πρόβλημα γίνεται ιδιαίτερα σοβαρό, εάν συνδυαστεί με τις εθνικές 
διεκδικήσεις και αλυτρωτικές επιδιώξεις που ιστορικά προβάλλονται από όμορα 
κράτη και τον ελλοχεύοντα κίνδυνο δημιουργίας ισχυρών μειονοτήτων, εθνικών ή 
θρησκευτικών, των οποίων οι δραστηριότητες θα υπόκεινται σε επηρεασμό και 
καθοδήγηση από εκτός της Ελλάδος χώρες και κέντρα. Μάλιστα δε, μερικές από τις 
δραστηριότητες αυτές, προσδιορίζονται σαφώς από τα εθνικά δόγματα ομόρων 
κρατών. 
 
 Κοινωνική Συνοχή 
 
 Δημόσια Τάξη και Ασφάλεια 
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 Η εισβολή στην χώρα μας της εγκληματικότητας των αλλοδαπών άρχισε το 1991 
και συνεχίζεται μέχρι σήμερα με ιδιαίτερη έξαρση σε ορισμένα εγκλήματα όπως 
κλοπές, ληστείες, ναρκωτικά και ανθρωποκτονίες που σε ορισμένες περιοχές 
αποκτούν ενδημικό χαρακτήρα, όπως η διακίνηση και εμπορία ναρκωτικών και το 
λαθρεμπόριο κάθε μορφής και ιδιαίτερα όπλων στις παραμεθόριες περιοχές, οι 
κλοπές, ληστείες και ανθρωποκτονίες ιδιαίτερα στο λεκανοπέδιο Αττικής. 
 Εξ άλλου τα διαπραττόμενα από αλλοδαπούς εγκλήματα και ιδιαίτερα Αλβανούς, 
παρουσιάζουν πρωτοφανή θρασύτητα, κυνικότητα, σκληρότητα και αγριότητα για τα 
ελληνικά δεδομένα. 
 Τέλος παρατηρείται η ανάπτυξη πρωτόγνωρων μορφών εγκληματικότητας οι 
οποίες συνιστούν ιδιαίτερης σημασίας απειλή για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια της 
ελληνικής κοινωνίας όπως : 

- Το οργανωμένο έγκλημα (Αλβανική, Ρουμανική και Ρωσική μαφία) 
  -  Η δράση ληστοσυμμοριών και κυκλωμάτων Αλβανών που τρομοκρατούν την 
ακριτική ύπαιθρο κατά μήκος της Ε/Α μεθορίου  ενώ παρατηρείται δράση συμμοριών 
- κυκλωμάτων διακίνησης λαθρομεταναστών, ναρκωτικών, όπλων  και ανθρώπων με 
σκοπό την σεξουαλική ή οικονομική τους εκμετάλλευση (Traficking), 
  
 Συνέπειες στο Σωφρονιστικό Σύστημα 
  
 Συνέπεια της αυξημένης εγκληματικότητας των αλλοδαπών στην Ελλάδα είναι και 
τα προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί στο σωφρονιστικό σύστημα σ΄ότι 
αφορά το αδιαχώρητο των φυλακών και σωφρονιστικών καταστημάτων.  
 Για παράδειγμα η χωρητικότητα των ελληνικών φυλακών ήταν περίπου για 5284 
κρατουμένους το 2006, ενώ εκρατούντο περίπου 8477 εκ των οποίων 3888 ήταν 
αλλοδαποί και εξ αυτών το 50% περίπου Αλβανοί, με αυτονόητες συνέπειες στα 
θέματα διαβίωσης και ασφάλειας των κρατουμένων. Για δε το έτος 2012 σε 
χωρητικότητα  9.300 ατόμων συνολικά όλων των καταστημάτων κράτησης της 
χώρας, ο αντίστοιχος αριθμός που κρατούνται αθροιστικά είναι 12.700 φυλακισμένοι 
(Φυλακές Κορυδαλλού σε χωρητικότητα 800 κρατουμένων, εκρατούντο 2.320). Από 
τον ανωτέρω αριθμό, το 67% είναι αλλοδαποί (φυλακισμένοι, προφυλακισμένοι, 
κρατούμενοι γενικώς) από τους οποίους πλέον του ημίσεως είναι Αλβανοί.. 
 Σαν συνεπακόλουθο, λαμβάνουν χώρα κατά καιρούς αιματηρές ενίοτε εξεγέρσεις 
και πολύκροτες ομαδικές αποδράσεις, όπου τον πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν συνήθως 
αλλοδαποί, κυρίως Αλβανοί και Ρουμάνοι. 
 
 Η Δημόσια Υγεία 
 
 Η ανεξέλεγκτη είσοδος λαθρομεταναστών στη χώρα προερχομένων από χώρες με 
υποβαθμισμένα συστήματα υγείας είναι φανερό ότι ενέχει σοβαρούς κινδύνους για 
μετάδοση λοιμωδών κυρίως νοσημάτων που είναι συνήθη μεταξύ των 
λαθρομεταναστών όπως φυματίωση και ηπατίτιδα ή διφθερίτιδα μπορούν να 
μεταδοθούν όπου υπάρχει μη υγειονομικά ελεγχομένη εργασιακή σχέση με 
λαθρομετανάστες ενώ το AIDS και άλλες σεξουαλικές ασθένειες πάντα ελλοχεύουν 
λόγω της λαθραίας διακινούμενης πορνείας. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται 
έξαρση στα ανωτέρω νοσήματα ιδίως στο κέντρο των Αθηνών και σε άλλες πόλεις 
της Ελλάδας (Πάτρα, Ηγουμενίτσα, Ηράκλειο, Ιωάννινα), λόγω των αθλίων και 
ανθυγιεινών συνθηκών διαβίωσης των λαθρομεταναστών (μαζική διαβίωση – 
«γκέτο»). 
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 Η Διαφθορά των Κρατικών Οργάνων 
 
 Η διακίνηση των λαθρομεταναστών και οι συναφείς παράνομες δραστηριότητες 
δημιουργούν μια νέα αιτία διαφθοράς των οργάνων της ΕΛ.ΑΣ, του Λ.Σ. και των εν 
γένει εμπλεκομένων λοιπών υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα (Δήμοι, 
Περιφέρειες κ.λ.π.) όπως παράνομη είσοδο και παραμονή, εκμετάλλευση γυναικών, 
απελευθέρωση κρατουμένων , παράνομες βίζες, παράνομες νομιμοποιήσεις – 
ελληνοποιήσεις, πλαστά δικαιολογητικά, απελευθερώσεις κρατουμένων κ.λ.π. 
 
  Ξενοφοβία – Ρατσισμός 
 
  Οι επιπτώσεις της από αλλοδαπούς και κυρίως Αλβανούς προερχομένης 
εγκληματικότητας δημιούργησαν τις δικαιολογημένες αντιδράσεις της ελληνικής 
κοινωνίας και δημιούργησαν κλίμα "ξενοφοβίας" Είναι χαρακτηριστική η 
μεταστροφή της κοινωνικής συμπεριφοράς των Ελλήνων σύμφωνα με 
δημοσκοπήσεις που έγιναν κατά καιρούς που από το 1989, όταν το πρόβλημα 
λαθρομεταναστών δεν ήταν έκδηλο, οι Έλληνες επεδείκνυαν μια εντυπωσιακή 
συμβιβαστικότητα έναντι των ξένων και των δικαιωμάτων τους. Τα τελευταία χρόνια,  
όταν το πρόβλημα άρχισε να γίνεται έκδηλο, κατέλαβαν μια από τις πρώτες θέσεις 
μεταξύ των Ευρωπαίων ως προς την τάση ξενοφοβίας, με βίαιες αντιδράσεις μάλιστα. 
  Σήμερα μάλιστα  η ελληνική κοινωνία έχει ήδη μεταστραφεί από τις ιστορικές-
παραδοσιακές καταβολές του Έλληνα (αισθήματα φιλοξενίας, δημοκρατία, 
προστασίας μειονοτήτων κ.λ.π) σε αισθήματα ανασφάλειας, οργής και αγανάκτησης 
που έχει προκαλέσει η εγκληματική δράση των λαθρομεταναστών με αποτέλεσμα να 
εμφανίζονται επιθετικά κρούσματα διολίσθησης σε ακραίες θέσεις, που σε τελευταία 
ανάλυση επηρεάζουν ακόμη και το δημοκρατικό πολίτευμα της χώρας (παράδειγμα 
το ακροδεξιό  κόμμα του Μ. Λεπέν στη Γαλλία που αυξάνει τα εκλογικά του 
ποσοστά με το σύνθημα "έξω οι ξένοι", κάτι που συνέβη και στη δική μας τη χώρα με 
το κόμμα της «Χρυσής Αυγής», όπως όλοι γνωρίζουμε). 
 
  Εθνική Άμυνα 
 
 Είναι φανερό ότι είναι πιθανή και δυνατή η στρατολόγηση μεταξύ των 
λαθρομεταναστών κατασκόπων και κάθε είδους πρακτόρων οι οποίοι να διενεργούν 
τρομοκρατικές ενέργειες, κατασκοπία, να υποκινούν ταραχές κυρίως στις μειονοτικές 
ομάδες ή και ακόμη δολιοφθορές (π.χ.  δασικές πυρκαϊές)  και την ειρηνική περίοδο 
και πολύ περισσότερο την περίοδο πολέμου (κατασκοπία, δολιοφθορές, ανορθόδοξο 
πόλεμο κ.λ.π.). Επαληθεύτηκαν οι εμπρησμοί της Σάμου με δάκτυλο της τουρκικής 
ΜΙΤ (το 1997)  και η στρατολόγηση πρακτόρων των μέσω Κωνσταντινουπόλεως 
διακινουμένων προς Ελλάδα Αλγερινών και Μαροκινών μουσουλμάνων 
λαθρομεταναστών και αιματηρές διαδηλώσεις και ταραχές οργανωμένες από 
μουσουλμάνους στην Αθήνα. 
 
 Οικονομία  
 
 Η επίδραση της λαθρομετανάστευσης στην οικονομία αποτελεί πολύπλευρο 
πρόβλημα με αλληλοσυγκρουόμενες ενίοτε παραμέτρους. Οι κύριοι τομείς που 
επηρεάζεται η ελληνική οικονομία είναι οι παρακάτω : 
  -  Κρατικές δαπάνες για την αντιμετώπιση του προβλήματος.  Σύμφωνα με το 
Υ.Δ.Τ. (απάντηση στη Βουλή την 5-12-2012), αναφέρεται ενδεικτικά, ότι κατά τα 
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τελευταία 20 χρόνια απελάθησαν περί τους 300.000 λαθρομετανάστες, το δε μέσο 
κόστος επιστροφής στη χώρα καταγωγής κυμαίνεται άνω των 1.100 ευρώ, ανά 
μετανάστη. 
  - Η αγορά εργασίας η οποία παρουσιάζεται ευνοϊκή για απορρόφηση 
λαθρομεταναστών λόγω ανάπτυξης της χώρας και γενικότερων κοινωνικό-
οικονομικών τάσεων (π.χ. η αστυφιλία που αποστερεί εργατικά χέρια στην ύπαιθρο, η 
γενικότερη ευμάρεια καθιστά ορισμένες επαγγελματικές τάσεις επιλογών των 
Ελλήνων, η ανάπτυξη της παραοικονομίας κ.λ.π). 
 Οι άμεσες θετικές και αρνητικές επιπτώσεις είναι :  
  - Η ενίσχυση ορισμένων κλάδων αγοράς που δεν προσφέρονται 
Έλληνες(βρώμικο, επαχθές, επικίνδυνο). 
  - Η δημιουργία ανταγωνιστικών τάσεων που ενισχύουν την ανεργία σε 
ορισμένους κλάδους (π.χ. οικοδόμοι). 
  - Η ενίσχυση της παραοικονομίας και απώλεια εσόδων για το κράτος (φορολογία 
εργοδοτών και εργαζομένων, ασφαλιστικές εισφορές κ.λ.π). 
  - Εξαγωγή συναλλάγματος (κυρίως από Αλβανούς), ανάπτυξη λαθρεμπορίου, 
δυσφήμιση τουρισμού λόγω εγκληματικής δράσης κ.λ.π. 
 
 Δημογραφικό 
 
 Είναι αναμφισβήτητο ότι η παρουσιασθείσα πληθυσμιακή αύξηση στην χώρα μας 
κατά την απογραφή του 2001 κατά 704.120 κατοίκους (πληθυσμός συνολικά 
10.964.020) οφείλεται καθ’ολοκληρία στους μετανάστες (υπό νομιμοποίηση, 
ομογενείς κ.λ.π) και μάλιστα σ'ότι αφορά ενεργό πληθυσμό(20-45ετών) με ανάλογες 
ευνοϊκές επιπτώσεις στην οικονομία (αύξηση παραγωγικότητας, δημόσια έσοδα 
κ.λ.π).Παρά ταύτα θα πρέπει να επισημανθεί ότι δεν φαίνεται ότι υπάρχει κάποια 
ουσιαστική ωφέλεια σ’ ότι αφορά τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε λόγω 
δημογραφικού όπως εκείνο της λειψανδρίας στις Ένοπλες Δυνάμεις όπου η 
επιδιωχθείσα ενσωμάτωση ομογενών μάλλον  προβλήματα δημιούργησε. Ανάλογες 
θα πρέπει να είναι οι εκτιμήσεις και τα συμπεράσματα και για την παρατηρουμένη 
πληθυσμιακή αύξηση στην Ελλάδα κατά την απογραφή του 2011 κατά 236.000 
(πληθυσμός 11.200.000) καίτοι η ΕΛΣΤΑΤ δεν έχει δώσει ακόμη δεδομένα για τη 
σύνθεση του πληθυσμού και των αλλοδαπών που ζουν στην Ελλάδα. 
 
Διεθνείς Επιπτώσεις 
 
 Η ύπαρξη ενός μεγάλου αριθμού λαθρομεταναστών στη χώρα μας δημιουργεί 
αρνητικές εντυπώσεις για την χώρα μας ιδιαίτερα στα πλαίσια της ΕΕ, σε σχέση με το 
άσυλο, τη Συμφωνία Δουβλίνο ΙΙ και την Συνθήκη SHENGEN – την στιγμή μάλιστα 
που διεκδικούμε τον χαρακτηρισμό εξωτερικών συνόρων της Κοινότητος – ως μη 
δυνάμενη να ελέγχει το πρόβλημα ενώ υπάρχει πάντα η ευαισθησία να χαρακτηρισθεί 
σε ορισμένες αντιδράσεις της πολιτείας ότι δεν εφαρμόζει διεθνείς αρχές περί 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων (ομαδικές απελάσεις, συνθήκες στις ελληνικές φυλακές 
κ.λ.π.). 
 

Η μετά το 2010 κατάσταση στην Ελλάδα (Νόμοι Ραγκούση 3838/2010 και 
Παπουτσή 3907/2011) 
 
 Κατάσταση έκρυθμη – Θέσεις, απόψεις, προτάσεις ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ – ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ 
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 Η κατάσταση σχετικά με την λαθρομετανάστευση έφθασε σε τέτοιο σημείο στην 
Ελλάδα, ληγούσης της 10ετίας του 2010, ώστε να βιώνουν αισθήματα απόγνωσης και 
πανικού οι απανταχού της επικράτειας Έλληνες από τις ολέθριες συνέπειες του 
μεταναστευτικού προβλήματος, μοιραίο κατάντημα στο οποίο οδήγησε η αβελτηρία, 
η ελαφρότητα και οι εγκληματικές ενέργειες και παραλείψεις όλων, ιδιαιτέρως όμως 
του πολιτικού συστήματος της χώρας, το οποίο φέρει το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης 
και κυρίως όλων των πολιτικών κυβερνήσεων τουλάχιστον της τελευταίας 20ετίας, 
έναντι του προβλήματος. Πρωτεύοντα ρόλο έπαιξαν οι αλλεπάλληλες ευνοϊκές για 
τους λαθρομετανάστες νομοθετικές ρυθμίσεις αναφορικά με την εργασία, την 
νομιμοποίηση και ελληνοποίηση αυτών, οποίες έγιναν συλλήβδην και αδιακρίτως, 
απερίσκεπτα και αβασάνιστα σε βάρος των εθνικών μας συμφερόντων, 
παραβλέποντας τους εθνικούς κινδύνους εκ της λαθρομετανάστευσης, οι οποίοι 
επαπειλούνται από τις ενυπάρχουσες «ιδιαιτερότητες και ειδικές συνθήκες» 
(περιβαλλοντολογικές, γεωπολιτικές, γεωστρατηγικές, θρησκευτικο-κοινωνικές, 
διεκδικήσεις εδαφών γειτόνων κ.λ.π.) γα την υψίστης σημασίας κομβική περιοχή της 
χώρας μας στην Μεσόγειο και ΕΕ γενικότερα. Την χαριστική βολή έδωσε η ψήφιση 
και εφαρμογή του αντισυνταγματικού και «εθνοκτόνου» νόμου Ραγκούση 3838/2010 
(Ελληνική Ιθαγένεια, εκλέγειν και εκλέγεσθαι αλλοδαπών), ο οποίος πέραν του 
γεγονότος ότι καθιστούσε τους αλλοδαπούς υπό ελληνοποίηση ρυθμιστές των 
πολιτικών πραγμάτων της χώρας (αύξανε το εκλογικό σώμα κατά 8%), προκάλεσε 
ανεξέλεγκτη έκρηξη της λαθρομετανάστευσης γιατί κατέστησε την Ελλάδα πόλο 
έλξεως των απανταχού της γης λαθρομεταναστών, ιδία μουσουλμάνων (Μαροκινών, 
Αλγερινών, Αφγανών, Ιρακινών, Αλβανών κ.λ.π.), λόγω της διαφαινομένης εύκολης 
ελληνοποίησης αυτών. Η ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ είχε προτείνει την απόσυρση του νομοσχεδίου 
και τη δημόσια διαβούλευση με συγκεκριμένες προτάσεις σχετικές. 
 Η εκδηλωθείσα πάγια εναντίωση του Ινστιτούτου μας δια του περιοδικού του 
«ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ»  και οι συνεχείς φωνές διαμαρτυρίας στις σχετικές 
παντοειδείς εκδηλώσεις μας με την επισήμανση των κινδύνων για την εθνική 
ασφάλεια της χώρας που συνεπαγόταν η άφρων πολιτική των πολιτικών δυνάμεων 
της χώρας υπήρξαν «φωνή βοώντος εν τη ερήμω», γιατί τελικά τα επακολουθήσαντα 
συνταρακτικά γεγονότα, απλώς επαλήθευσαν τους φόβους και τις προβλέψεις μας, 
δικαιώνοντας πλήρως τις θέσεις και απόψεις του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ, αναφορικά με το 
μεταναστευτικό. 
 Μάλιστα εγκαίρως είχαμε επισημάνει το μάταιο της μεταναστευτικής αυτής 
πολιτικής, για το γεγονός, ότι κατά κοινή διαπίστωση «υπάρχει πρόβλημα 
αφομοίωσης από τις ντόπιες κοινωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των ξένων 
πληθυσμών, κυρίως των τριτοκοσμικών» και ότι το ίδιο συμβαίνει και στην Ελλάδα, 
όπου οι ενυπάρχουσες κοινωνικές υποδομές δεν αντέχουν άλλο στην απορρόφηση 
της συνεχώς ογκούμενης πολυεθνικής κοινότητας των αλλοδαπών, με συνέπεια να μη 
μπορεί να τους απορροφήσει και η αγορά εργασίας, για νόμιμη απασχόληση και 
εξασφάλιση των προς το ζην αναγκαιούντων, πολύ δε περισσότερο είναι δυσχερής, 
αν όχι αδύνατη η αφομοίωση της πανσπερμίας αυτής των αλλοδαπών από απόψεως 
πολιτισμικής (εθνολογικής, θρησκευτικής, ηθών και εθίμων κ.λ.π.). 
 Σε όλους είναι πλέον γνωστό το πραγματικό γεγονός, ότι ένα πολυπληθυσμιακό 
τμήμα των μεταναστών που ζουν στη χώρα μας, κυρίως μουσουλμάνοι (Πακιστανοί, 
Κούρδοι, Αφγανοί), εφαρμόζουν ακραία μουσουλμανικά έθιμα στην ελληνική 
κοινωνία, θέλουν να ζουν όπως ακριβώς στην πατρίδα τους περιφρονώντας τον δικό 
μας τρόπο ζωής και συνήθειες, όντες μη επιδεκτικοί αφομοίωσης. 
 
Μουσουλμάνοι – Ισλαμικός Κίνδυνος 
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 Επιπλέον στην Ελλάδα ακόμη δεν είχαν συνειδητοποιήσει την επερχόμενη απειλή 
του ισλαμικού κινδύνου που εξαπλωνόταν παγκοσμίως και τα κράτη λαμβάνουν τα 
επιβαλλόμενα μέτρα αυτοπροστασίας, αφού απτά σημάδια της απειλής αυτής είχαν 
κάνει την εμφάνισή τους και στη χώρα μας. (Δεκεμβριανά 2008, κατάληψη Νομικής 
Ιανουάριος 2011, κρούσματα διαδηλώσεων θρησκευτικού φανατισμού, ταραχώδεις 
αναμετρήσεις με ΜΑΤ κ.λ.π.). 
 Ο δε κίνδυνος αυτός μεγαλώνει καθόσον η Ιταλία και Ισπανία είχαν θωρακίσει τα 
σύνορά τους με την Β.  Αφρική βάσει διμερών συμφωνιών,  εντατικοποίηση των 
περιπολιών και άλλων μέτρων (τείχος - συρματόπλεγμα του Γιβραλτάρ κ.λ.π.), 
κλείνοντας έτσι τις άμεσες διόδους των εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε. από την 
πλευρά τους, κυρίως για τους Μαροκινούς και Αλγερινούς. Αυτοί εισέρχονται πλέον 
από την Ελλάδα στην ΕΕ μέσω Κωνσταντινούπολης, η οποία με την ανοχή της 
Τουρκίας, έχει καταστεί πλέον το κέντρο διακίνησης των λαθρομεταναστών, ένθα 
γίνεται διαλογή, εύλογη διάβρωση και στρατολόγηση από τις Τουρκικές Μυστικές 
Υπηρεσίες και την πανίσχυρη ΜΙΤ. Ακολούθως διοχετεύονται στην Ελλάδα μέσω 
νησιών ή Έβρου, ικανοί για κάθε πρακτορικό ρόλο ή «προβοκάτσια». (Η Τουρκία 
έχει καταργήσει την visa βάσει διακρατικών συμφωνιών με Αλγερία-Μαρόκο). 
 Τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από την επίκαιρη τότε δημοσίευση-αποκάλυψη της 
εφημερίδας Guardian  του Λονδίνου,  της μέσω Wikileeks  διαρροής των 
εμπιστευτικών Αμερικανικών διπλωματικών εγγράφων, που ομιλούν για απαξίωση 
του πλέγματος Ασφαλείας της Ελλάδος, σε συνδυασμό με τις προσωπικές εκτιμήσεις 
του πρώην Πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα Ντάνιελ Σπέκχαρτ, σύμφωνα με τις οποίες 
«…οι ομάδες που βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας των μουσουλμάνων 
ενδεχομένως να ριζοσπαστικοποιηθούν, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν οι 
απαραίτητες προϋποθέσεις για το ξέσπασμα ταραχών…». 
 Και όλα αυτά, τη στιγμή που βρίσκονταν σε εξέλιξη τότε, και σήμερα ακόμη, οι 
εξεγέρσεις στις χώρες της Β.Αφρικής και Μ.Ανατολής (Αίγυπτος, Τυνησία, Υεμένη, 
Λιβύη, Συρία, Μάλι, Σομαλία κ.λ.π.) και ολόκληρος ο Αραβικός Κόσμος «κοχλάζει», 
έτοιμος να εκραγεί με απρόβλεπτες συνέπειες για τη Δύση σε περίπτωση επικράτησης 
σκληρών ισλαμικών καθεστώτων, ενώ η διεθνής ανησυχία ήταν έκδηλος από πηγές 
ξένων μυστικών υπηρεσιών για τον σφόδρα πιθανό κίνδυνο μετατροπής της Ελλάδας 
σε πύλη εισόδου κυμάτων λαθρομεταναστών και της έντασης των ανωτέρω 
εξεγέρσεων στον ευρωπαϊκό χώρο και στη Δύση. 
 
Ενεργοποίηση Ν.3907/2011 
 
 Ούτως εχόντων των πραγμάτων και συνεχιζομένης της αδράνειας και απραξίας της 
Ελλάδας κατά τρόπο εγκληματικό, το «διάτρητο» των ανατολικών κυρίως συνόρων 
μας με την Τουρκία και υπό «τας ευλογίας της»,  επέφερε συρροή εκατοντάδων 
χιλιάδων λαθρομεταναστών στη χώρα μας,  ως επί το πλείστον Αφροασιατών (300-
350 ημερησίως μόνο από τον Έβρο), εν μέσω σοβαρής οικονομικής κρίσης, 
διαβιώνοντας τρογλωειδώς, στιβαγμένοι σε «γκέτο», παρασιτικά ή εγκληματικά, στο 
κέντρο της Αθήνας και άλλων πόλεων, όπου ανθεί ανεξέλεγκτα, παρά τις φιλότιμες 
προσπάθειες της Ελληνικής Αστυνομίας, το παραεμπόριο, η «μαύρη» εργασία, η 
παράνομη τριτοκοσμική πορνεία και τα κρούσματα διαδηλώσεων θρησκευτικού 
φανατισμού μουσουλμάνων κ.α. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι να πληγεί καίρια η 
δημόσια ασφάλεια (φόνοι, ληστείες, εισβολές σε κατοικήσιμες οικίες με ομήρους και 
ληστείες, κλοπές διαρρήξεις κ.λ.π.), ο τουρισμός, η δημόσια υγεία (μεταδιδόμενοι 
λοιμώδεις, μολυσματικοί και αφροδίσιοι νόσοι), τα ασφαλιστικά ταμεία και η εθνική 
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οικονομία, η εθνολογική σύνθεση του πληθυσμού, η εθνική και κοινωνική συνοχή, η 
εθνική ταυτότητα κ.λ.π., ενώ την αποκατάσταση του αισθήματος ασφαλείας των 
πανικόβλητων πολιτών ανέλαβε αυτοβούλως το συνεχώς αυξάνοντα τις δυνάμεις του 
ακροδεξιό κόμμα της «Χρυσής Αυγής» με ποικίλες ρατσιστικές δυναμικές ενέργειες 
κ.λ.π. κατά των λαθρομεταναστών και των υποστηρικτών τους ημεδαπών και λοιπών 
κουκουλοφόρων κ.λ.π., υποκαθιστώντας ανεπίτρεπτα μέσα σε μία δημοκρατικά 
οργανωμένη πολιτεία τις Αρχές Ασφαλείας και Πρόνοιας του κράτους (εμφύλιες 
συρράξεις κ.λ.π.). 
 Μπροστά την έκρυθμη αυτή κατάσταση και κάτω από την πίεση της κοινής 
γνώμης και των ΜΜΕ, αλλά και για λόγους επικοινωνιακούς-ψηφοθηρικούς, εν όψει 
των εκλογών της 6-5-2012 και του «μπαμπούλα» της επελαύνουσας Χρυσής Αυγής, 
η κυβέρνηση Παπαδήμου (στηριζόμενη από τα κόμματα ΠΑΣΟΚ-Ν.Δ.), αποφάσισε 
επιτέλους να ενεργοποιήσει πλήρως το Νόμο Παπουτσή 3907/2011. Ο εν λόγω νόμος 
αναφερόταν στην λήψη μέτρων κατά της λαθρομετανάστευσης (τα οποία έπρεπε να 
έχουν ληφθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια), όπως στην οικειοθελή επαναπροώθηση-
απέλαση, στην ίδρυση κέντρων υποδοχής-κράτησης, στην ίδρυση αυτοτελούς 
υπηρεσίας ασύλου-άμεση εξέταση αιτήσεων ασύλου και στην κατασκευή του 
«Φράχτη» στον Έβρο. 
 Αξίζει να σημειωθεί, ότι, ειδικά για την κατασκευή των προεπιλεγέντων 30 
κέντρων κράτησης-φιλοξενίας αλλοδαπών ανά την επικράτεια, υπήρξαν σφοδρές 
αρνητικές αντιδράσεις στο σύνολο σχεδόν των τοπικών κοινωνιών, ΟΤΑ και 
περιφερειών, ενώ για το πιλοτικά κατασκευασθέν και λειτουργήσαν εν όψει των 
εκλογών της 6-5-2012 για πρώτη φορά «Κέντρο προσωρινής ανοιχτής φιλοξενίας 
αλλοδαπών» στην Αμυγδαλέζα Αττικής, υπήρξαν επεισοδιακές κινητοποιήσεις 
τοπικών φορέων και εναντιώσεις και αντιπαραθέσεις συνεργαζομένων στην ίδια 
κυβέρνηση Υπουργών και Βουλευτών. 
 Το επίσημο κράτος κινήθηκε επιτέλους ύστερα από μεγάλη καθυστέρηση και ενώ 
είχε χαθεί πολύτιμος χρόνος από την χρόνια απραξία των εκάστοτε κυβερνήσεων, 
γιατί ήδη η Ελλάδα έχει καταντήσει η «χωματερή»  των λαθρομεταναστών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως αποτελούσα εξωτερικά σύνορα αυτής με άλλες χώρες και 
κυρίως με την Τουρκία,  από την οποία περνά το μεγαλύτερο κύμα των 
λαθρομεταναστών προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς όμως βάσει 
της Συνθήκης του Δουβλίνο ΙΙ (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 343/2003) και επειδή η 
Τουρκία ετσιθελικά αρνείται να εφαρμόσει πλήρως τη συμφωνία επανεισδοχής που 
έχει υπογράψει με την Ελλάδα, η χώρα μας είναι υποχρεωμένη να επαναδεχθεί όλους 
τους λαθρομετανάστες που πέρασαν από τα σύνορά της προς την ΕΕ και έτσι 
προστίθενται στους δικούς της με αποτέλεσμα να συγκεντρωθεί ένας τερατώδης 
αριθμός για μια μικρή χώρα που είναι η Ελλάδα, γύρω στο 1-1,5 εκατομμυρίων 
μεταναστών, για περαιτέρω επαναπροώθηση-απέλαση ή χορήγηση ασύλου, για το 
οποίο εκκρεμούσαν λιμνάζοντας περί τις 55.000 αιτήσεις. 
 Ο εν λόγω αριθμός των αιτήσεων ασύλου κρίνεται ως ιδιαίτερα υπερβολικός και 
διογκώνει το πρόβλημα και είναι απότοκος της βραδείας διαδικασίας χορήγησης του 
ασύλου, ένεκα των δυσλειτουργιών και αναχρονιστικότητας των υπηρεσιών 
χορήγησης. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η καθυστέρηση ήταν έως και 2 έτη μέχρι 
της απάντησης επί της αιτήσεως του ενδιαφερομένου αλλοδαπού,  ενώ αυτός 
κυκλοφορούσε ελεύθερος στο μεταξύ, διαβιώντας παρασιτικά ή εγκληματικά προς 
εξοικονόμηση των προς το ζην αναγκαίων ή προς αποπληρωμή των εξόδων 
μεταφοράς του στα κυκλώματα λαθρομετανάστευσης, επαυξάνοντας έτσι το ήδη 
υπάρχον «stock» μεταναστών της χώρας. 
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 Το γεγονός αυτό είναι γνωστό στα κυκλώματα διακίνησης και αποτελεί με τη 
σειρά του (δυσλειτουργίες, βραδύτητα απονομής) έναν επιπλέον πόλο έλξεως 
λαθρομεταναστών στην Ελλάδα. 
 
Ουσιαστικοποίηση μέτρων – Επιχείρηση «Ξένιος Ζευς» 
 
 Ουσιαστικά τα μέτρα αντιμετώπισης της λαθρομετανάστευσης του Ν.3907/2011 
άρχισαν εφαρμοζόμενα από την τρικομματική κυβέρνηση που προέκυψε από τις 
εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012, με την κωδική ονομασία «Ξένιος Ζευς», αφού ήδη 
είχε χαθεί πολύτιμος χρόνος και η κατάσταση βρισκόταν εκτός ελέγχου. 
 Έτσι από την 4η Αυγούστου 2012 ένας οργασμός δράσεων και δραστηριοτήτων 
παρατηρήθηκε στις περιοχές του Κέντρου των Αθηνών με στόχο την επανακατάληψή 
του, που θα επεκταθεί και στις άλλες πόλεις της Ελλάδας που αντιμετωπίζουν 
παρόμοιο πρόβλημα. Παράλληλα θωρακίζεται ο Έβρος με την ολοκλήρωση του 
«φράκτη» και την ενίσχυσή του με 2.000 αστυνομικούς (θα περιπολούν αδιάλειπτα 
κατά μήκος των συνόρων και στο ποτάμι με πλωτά μέσα) και με ανάλογα σύγχρονα 
τεχνολογικά μέσα ενώ η συνεργασία με την Frontex απέκτησε πλέον ουσιαστικό 
περιεχόμενο με θετική συνδρομή και ουσιώδη συμβολή στην επιτυχία του 
αποτελέσματος. Παράλληλα προχωρά με γοργούς ρυθμούς στην κατασκευή επιπλέον 
των ήδη λειτουργούντων Κέντρων πρώτης υποδοχής και Κέντρων κράτησης-
φιλοξενίας αλλοδαπών, με στόχο την πλήρη λειτουργία 10 τουλάχιστον το επόμενο 
δίμηνο, χωρητικότητος 12.000 ατόμων σε χώρους εκ των 35 ανενεργών στρατοπέδων 
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με στόχο τα κέντρα αυτά να γίνουν 30. 
 Αυτά θα ανακαστασκευαστούν καταλλήλως με κονδύλια της ΕΕ,  κυρίως από το 
ταμείο των εξωτερικών συνόρων και θα προορίζονται να φιλοξενήσουν τους χιλιάδες 
λαθρομετανάστες που συλλαμβάνονται στα πλαίσια της επιχείρησης «Ξένιος Ζευς». 
 Συνοψίζοντας, η επιχείρηση «Ξένιος Ζευς», έχει δύο σκέλη : Το πρώτο 
περιλαμβάνει το «σφράγισμα» των συνόρων στον Έβρο, ώστε να αποτρέπονται ή να 
απωθούνται οι λαθρομετανάστες, ως και τις αδιάκοπες επιχειρήσεις «σκούπα» στο 
Κέντρο της Αθήνας (οι οποίες θα επεκταθούν και σε άλλα αστικά κέντρα της χώρας), 
για τον εντοπισμό και σύλληψη των λαθρομεταναστών. Το δεύτερο σκέλος 
περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της λειτουργίας όσο δυνατόν  περισσοτέρων Κέντρων 
κράτησης-φιλοξενίας των λαθρομεταναστών για την εκ του ασφαλούς προστατευτική 
φύλαξη των συλλαμβανομένων λαθρομεταναστών με τελικό σκοπό την απέλασή 
τους. 
 
Απολογισμός Μέτρων 
 
 «Ξένιος Ζευς» 
 
 Ως προς το πρώτο σκέλος της επιχείρησης «Ξένιος Ζευς» τα αποτελέσματα 
υπήρξαν λίαν ικανοποιητικά (4 Αυγούστου 2012 η επίσημη έναρξη εφαρμογής του). 
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στον Έβρο,  ενώ από τις 2  Αυγούστου εισήλθαν στην 
Ελλάδα 447 παράνομοι μετανάστες, στις 8-9 και 9-10, ο αριθμός τους αυτός 
μειώθηκε κατακόρυφα σε 10 και 15 άτομα αντίστοιχα. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις 
«σκούπα» στο κέντρο της Αθήνας επέφεραν θεαματικά αποτελέσματα στον 
εντοπισμό, τον έλεγχο και τη σύλληψη χιλιάδων παρανόμων μεταναστών, και είχαν 
σαν συνέπεια να ανασάνει το κέντρο της Αθήνας, το οποίο άρχισε δειλά-δειλά να 
βρίσκει τους παλιούς γνώριμους ρυθμούς του και οι κάτοικοί του πλέον 
ανακουφισμένοι να καταγίνονται εκ του ασφαλούς στις συνήθεις ασχολίες τους 
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(ειδικότερα για την Αττική κατά την περίοδο 1 Αυγούστου – 31 Δεκεμβρίου 2012, 
προσήχθησαν 65.767 αλλοδαποί και συνελήφθησαν 4.145 λαθρομετανάστες). 
 Ήδη σήμερα η κατάσταση στο κέντρο των Αθηνών έχει βελτιωθεί εντυπωσιακά, 
όχι μόνο από την δραστηριότητα των αδιάκοπων «επιχειρήσεων σκούπα» της 
αστυνομίας, αλλά και επειδή έχουν θωρακιστεί τα σύνορά μας στον Έβρο. Η μαζική 
κατά τα ανωτέρω ανεμπόδιστη συνεχής εισβολή λαθρομεταναστών και η εν συνεχεία 
ανεμπόδιστη κάθοδός τους στην Αθήνα έχει σχεδόν μηδενιστεί, καθόσον οι αριθμοί 
είναι λίαν δυσανάλογοι στη σχετική σύγκριση. 
 Από τους 32.367 λαθρομετανάστες που πέρασαν τα χερσαία σύνορά μας στον 
Έβρο στο διάστημα Αύγουστος-Δεκέμβριος του 2011, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα 
του 2012 περιορίστηκαν μόλις στους 2.683, ήτοι σε ποσοστό 92% (5-6 ημερησίως). 
Για να ξαναζωντανέψει όμως πλήρως το κέντρο των Αθηνών, απαιτούνται και άλλα 
μέτρα (εξωραϊσμοί, αναπλάσεις, επενδύσεις αναπτυξιακές, φορολογικά κίνητρα 
κ.λ.π.). Επεκτεινομένης της σύγκρισης σε ετήσια βάση (ολόκληρο το έτος 2012), η εν 
λόγω μείωση υπολογίζεται σε ποσοστό 44,6% σε σχέση με το έτος 2011 ήτοι από 
54.974 σε 30.433 άτομα. Σύμφωνα με το Υ.Δ.Τ., για την αντιμετώπιση της 
λαθρομετανάστευσης έχουν διατεθεί 15.000 αστυνομικοί, δηλαδή το 1/3 περίπου της 
συνολικής αστυνομικής δύναμης. 
 Κατά την υλοποίηση του δευτέρου σκέλους της επιχείρησης «Ξένιος Ζευς» όμως, 
υπήρξαν από παντού και παντοειδείς αντιδράσεις από ντόπιους πολίτες, πολιτικούς 
και εκπροσώπους των μαζικών φορέων, γιατί κανείς δεν ήθελε τα κέντρα κράτησης – 
φιλοξενίας των λαθρομεταναστών στην περιοχή του, η δε εφαρμογή του σχετικού 
προγράμματος προχωρά με βραδείς ρυθμούς και μετ΄εμποδίων. 
 
 Εγκληματικότητα 
 
 Η διαρκής παρουσία της Αστυνομίας στους δρόμους και η εντατικοποίηση των 
μέτρων κατά της λαθρομετανάστευσης, είχε κατά τρόπο έμμεσο ευχάριστα 
αποτελέσματα στον τομέα της εγκληματικότητας, για το έτος 2012, σε σχέση με το 
2011. 
 Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Υ.Δ.Τ.  
(13-2-2012) η γενική εικόνα της εγκληματικότητα ανά την επικράτεια είναι η 
καλύτερη της τελευταίας 3ετίας και είναι η πρώτη φορά που όλοι οι δείκτες 
ανεξαιρέτως του εγκλήματος είναι πτωτικοί,  ακόμη και οι ένοπλες ληστείες που 
αποτελούσαν μάστιγα, με εξαίρεση τις κατηγορίες εκείνες : των ληστειών που 
διαπράττονται με εισβολές στα σπίτια, αύξηση ρεκόρ σε 30% (1.191 έναντι 912 ήτοι 
3 κατά μέσο όρο ημερησίως), τις απόπειρες ληστειών (324 έναντι 289) και τις 
κλοπές-διαρρήξεις σε οικίες (28.193 έναντι 27.591 το 2011). 
 Ειδικότερα, στο σύνολό τους οι ληστείες υποχώρησαν σημαντικά (πρατήρια 
υγρών καυσίμων, καταστήματα, σούπερ μάρκετ κ.α.) ενώ σε Τράπεζες και 
Ταχυδρομικά Ταμιευτήρια σε ποσοστό 35-70%. Οι ανθρωποκτονίες ήσαν λιγότερες 
κατά 19 (165 έναντι 184), οι υποθέσεις εκβιασμού μειώθηκαν κατά 12%, οι 
πλαστογραφίες κατά 15%, οι αρχαιοκαπηλίες κατά 8% (έναντι του 2011). 
 Πάντως, ο δείκτης της εγκληματικότητας στην Ελλάδα εξακολουθεί να παραμένει 
σε αρκετά υψηλά και μη ελέγξιμα επίπεδα παρά τις φιλότιμες προσπάθειες της 
ΕΛ.ΑΣ, με τη συμμετοχή των αλλοδαπών να καταλαμβάνει το μεγαλύτερο ποσοστό. 
 
 Επαναπατρισμοί – Επιστροφές 
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 Εκεί που υπήρξαν εντυπωσιακά αποτελέσματα, ήταν ο τομέας της οικειοθελούς 
επαναπροώθησης-επαναπατρισμού μεταναστών νομίμων και παρανόμων. Σ΄αυτό 
συνέβαλε τα μέγιστα η έλλειψη θέσεων εργασίας και η φτώχεια στη χώρα μας, λόγω 
της οικονομικής κρίσης και της ύφεσης που μαστίζει την Ελλάδα. Σε απόγνωση 
βρίσκονται Βούλγαροι, Ρουμάνοι και Ουκρανοί, όπως και οι Αλβανοί που αποχωρούν 
αυτοπροαιρέτως μαζικά οικογενειακώς για τις χώρες τους οριστικά, αντί να 
περιφέρονται άνεργοι στην Ελλάδα και να τρέφονται από τους σκουπιδοτενεκέδες. 
Το ίδιο συμβαίνει και με πολλούς αλλοδαπούς άλλων εθνοτήτων νόμιμους αλλά και 
παράνομους, με ειδική διαδικασία που θα περιγράψουμε στη συνέχεια. 
 Τέλος,  σημειώνεται επίσης ότι,  βελτιώθηκαν οι επιδόσεις της χώρας μας στον 
τομέα των επιστροφών (αναγκαστικές και εθελούσιες). Συγκεκριμένα, το 2012, 6.324 
άτομα επέστρεψαν οικειοθελώς, στη χώρα καταγωγής τους μέσω του Διεθνούς 
Οργανισμού Μετανάστευσης και 4.207 φροντίδι της ΕΛ.ΑΣ, ήτοι 10.531 συνολικά 
οικειοθελείς επιστροφές. Επιπλέον, οι αναγκαστικές απελάσεις και ο επαναπατρισμοί 
παρανόμων μεταναστών για το 2012, ανέρχονται σε 6.827 και 4.207 άτομα 
αντιστοίχως. Συνεπώς, συνολικά 22.117 άτομα επαναπατρίσθηκαν εντός του 2012 
(αύξηση 28% σε σύγκριση με τα στοιχεία του 2011, ήτοι 17.279 επαναπατρισθέντες 
αλλοδαποί).  Το τίμημα είναι βαρύ,  γιατί το μέσο κόστος επιστροφής για κάθε 
μετανάστη είναι άνω των 1.100 ευρώ, ωστόσο το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφής, όπου κατά την περίοδο 2008-2013 η 
κοινοτική συμμετοχή ανέρχεται στο 75% και η εθνική σε 25%. 
 Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, με νέα ανάθεση στον 
ΔΟΜ υλοποιεί πρόγραμμα εθελούσιων επιστροφών, συνολικού προϋπολογισμού 10 
εκ. ευρώ, στο πλαίσιο εφαρμογής του ετήσιου προγράμματος 2011 του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Επιστροφής, βάσει του οποίου προβλέπεται η επιστροφή από 28-8-2012 έως 
30-6-2013 τουλάχιστον 7.000 παρανόμων μεταναστών στις χώρες καταγωγής τους σε 
συνεργασία με τις Αστυνομικές Αρχές. Προϋποθέσεις εισόδου στο πρόγραμμα αυτό 
των μεταναστών, είναι να είναι παράνομοι, υπήκοοι τρίτης χώρας και να μην έχουν 
υποβάλλει αίτημα για άσυλο. Την λοιπή διαδικασία επαναλαμβάνει ο ΔΟΜ, συν την 
μεταβολή 300 ευρώ για τα πρώτα έξοδα στις χώρες της. 
 
Σημερινή κατάσταση – Μεταρρυθμίσεις 
 
 Νέα Μεταναστευτική Πολιτική 
 
 Στο συνέδριο με εκπροσώπους των αρμοδίων Υπουργείων για την αντιμετώπιση 
της λαθρομετανάστευσης που έλαβε χώρα στην Αθήνα την 17-1-2013 σε σχετική 
διημερίδα,  με σκοπό την σκιαγράφηση των όψεων μιας νέας πιο δίκαιης και 
αποτελεσματικής πολιτικής για τους μετανάστες, προέκυψαν τα εξής αξιοσημείωτα : 
  - Επισήμανση από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών – Γ.Γ. 
Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής κ. Άγγελο Συρίγο, του γεγονότος ότι οι σχετικές 
μελέτες γίνονται χωρίς αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία για τους πληθυσμούς 
αλλοδαπών που ζουν στην Ελλάδα, γιατί η ΕΛΣΤΑΤ μέχρι τώρα δεν έχει δώσει 
δεδομένα στοιχεία από την τελευταία απογραφή του 2011, με αποτέλεσμα οι 
διάφορες διαπιστώσεις και συμπεράσματα που γίνονται, βασίζονται στην απογραφή 
του 2001, και από εκτιμήσεις και καταγραφές με βάση τις κατά καιρούς 
νομιμοποιήσεις, συλλήψεις και άλλες συναφείς διαδικασίες για τους αλλοδαπούς. 
Έτσι ο συνολικός αριθμός που προκύπτει, λαμβάνοντας υπ΄όψιν τα εν λόγω στοιχεία, 
για μεν τους νόμιμους μετανάστες είναι 550.000, ενώ «άλλοι τόσοι, αν όχι 
περισσότεροι» είναι οι παράνομοι, εκτίμηση που κατατάσσει την Ελλάδα στις πρώτες 
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θέσεις της Ευρώπης από πλευράς αναλογίας επί του πληθυσμού (12-15%),  και 
επισημάνθηκε η σοβαρότητα του προβλήματος. 
 - Το 67% των πάσης φύσεως κρατουμένων είναι αλλοδαποί (οι μισοί περίπου 
Αλβανοί), οι οποίοι βαρύνονται με σωρεία αδικημάτων, κατά κύριο λόγο, για πώληση 
προϊόντων «μαϊμού», ναρκωτικά, εκμετάλλευση γυναικών, εγκλήματα κατά της 
ιδιοκτησίας κ.λ.π. 
 - Προαναγγέλθηκε η έκδοση στους ερχόμενους μήνες της «κάρτας μετανάστη», 
καθώς και η μείωση των 27 σήμερα διαφορετικών κατηγοριών αδειών διαμονής σε 7. 
 - Εξαγγέλθηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Χ. Αθανασίου 
νομοθετική πρωτοβουλία τροποποίησης του πλαισίου απονομής της ελληνικής 
ιθαγένειας, κάνοντας λόγο για «αλλαγή φιλοσοφίας», σε τρόπο ώστε, η ελληνική 
ιθαγένεια που μέχρι τώρα απονέμεται με την ελπίδα της ενσωμάτωσης των 
αλλοδαπών στη χώρα μας, να απονέμεται πλέον σε όσους έχουν ενταχθεί νόμιμα ως 
επιβράβευση για την προσπάθειά τους. Οι αλλαγές, όπως τόνισε, θα τεθούν σε 
δημόσια διαβούλευση, μετά τη δημοσίευση της απόφασης της ολομέλειας του ΣτΕ 
που έκρινε Αντισυνταγματικές τις διατάξεις του σχετικού νόμου Ραγγούση 
(Ν.3838/2010), ενώ θα τεθούν προς έγκριση στους Αρχηγούς των κομμάτων που 
στηρίζουν την κυβέρνηση και στα κόμματα της Βουλής. 
 -  Ανακοινώθηκε από τον ΓΓ Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη –  Δ.Τ.  κ.  Π.  
Γεωργιάδη, ότι από τις 55.000 αιτήσεις ασύλου που εκκρεμούν επί σειράν ετών θα 
παραμείνουν ενεργές μόνον οι 25.000 για να εξεταστούν, οι δε υπόλοιπες θα 
οδηγηθούν σε προσωρινή ή οριστική διακοπή. 
 
 Σχολιασμός 
 
 Στο σημείο αυτό κρίνεται απαραίτητο να προστεθούν συμπληρωματικά και τα 
εξής : Για μεν τις αποτελματωμένες αιτήσεις ασύλου προέκυψε αδιέξοδο, προφανώς 
λόγω του ότι οι νεολειτουργούσες αυτοτελείς υπηρεσίες του Ν.3907/2011,  κλήθηκαν 
να αντιμετωπίσουν χρόνιες «αμαρτωλές» περιπτώσεις με ανειδίκευτο, ανεπαρκές και 
στερούμενου εμπειριών προσωπικό.. 
 Αναφορικά με τον Νόμο Ραγκούση 3838/2010, η ολομέλεια του ΣτΕ αποφάσισε 
σχεδόν ομόφωνα, ότι ο Νόμος αυτός προσκρούει στο Ελληνικό Σύνταγμα και ότι το 
δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι επιφυλάσσεται μόνο στους Έλληνες πολίτες. 
Σύμφωνα με το σκεπτικό των δικαστών : «Η απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας δεν 
μπορεί να δίδεται χωρίς εξατομικευμένη κρίση, ώστε να πιστοποιούνται οι δεσμοί του 
αλλοδαπού προς το ελληνικό έθνος». (Δεν αρκούν μόνο οι τυπικές προϋποθέσεις π.χ. 
γέννηση, φοίτηση σε σχολείο, μη καταδίκη κ.λ.π.) και ότι ο νομοθέτης «δεν μπορεί 
να παραγνωρίσει το γεγονός ότι το ελληνικό κράτος ιδρύθηκε και υπάρχει ως εθνικό 
κράτος με συγκεκριμένη ιστορία και ότι ο χαρακτήρας αυτός είναι εγγυημένος από το 
εν ισχύει Σύνταγμα.  Το γεγονός αυτό και μετά την καθαρογραφή της εν λόγω 
απόφασης, καθιστά άκυρες όλες τις πράξεις απονομής ιθαγένειας που χορηγήθηκαν 
λόγω γέννησης στην Ελλάδα ή φοίτηση σε ελληνικό σχολείο, από το 2010 και μετά, 
όπως επίσης και τα αποτελέσματα των Δημοτικών εκλογών του 2010 σε όσα 
εκλογικά τμήματα συμμετείχαν αλλοδαποί στους εκλογικούς καταλόγους 
(επανάληψη εκλογικής διαδικασίας) 
 Εδώ αξίζει να σημειωθεί, ότι σχετικές μετέπειτα νομοθετικές πρωτοβουλίες της 
κυβέρνησης Σαμαρά, για την τροποποίηση του Ν.3838/2010 που κρίθηκε 
αντισυνταγματικός και την επαναφορά του «γένους καταγωγής εξ Ελλήνων γονέων», 
ως τυπικού προσόντος εισαγωγής στις Στρατιωτικές Σχολές, πάγωσαν, ένεκα 
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αντιδράσεων και προστριβών, μεταξύ των κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση, 
και της αντιπολίτευσης. 
 
Διαπιστώσεις – Συμπεράσματα και Προτάσεις 
 
 Εθνική Μεταναστευτική Πολιτική\ 
 
  Η νομιμοποίηση των λαθρομεταναστών επί προσωρινής βάσεως (πράσινη κάρτα), 
απετέλεσε αναμφισβήτητα ένα αναγκαίο βήμα και προς την κατεύθυνση κατά το 
δυνατόν ελέγχου ενός ποσοστού των λαθρομεταναστών στο εσωτερικό και δεν 
αναμενόταν ότι θα επιδράσει δυσμενώς στην αντιμετώπιση των συναφών 
προβλημάτων όπως τις κοινωνικές επιπτώσεις, την δημόσια υγεία και την αγορά 
εργασίας. Παράλληλα όμως θα έπρεπε να σταθμιστούν προσεκτικά άλλες αρνητικές 
επιπτώσεις, όπως η αύξηση του ρεύματος λαθρομεταναστών προς την Ελλάδα, η 
δημιουργία εθνολογικών μειονοτήτων, η δημιουργία κυκλωμάτων εκμεταλλεύσεως 
των επιθυμούντων την νομιμοποίηση, η εξάρτηση της αγοράς, εργασιακές ρήξεις 
κ.λ.π. 
 Επιπλέον θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι παρά τις προσπάθειες που 
κατ΄επανάληψιν έγιναν και την άκρως ελαστική και υπέρ των λαθρομεταναστών 
διαδικασία και πολιτική που εφαρμόσθηκε, το πρόβλημα των παράνομων 
μεταναστών τελικά δεν επιλύθηκε. 
 Είναι αναγκαίο κατά συνέπεια να επαναπροσδιορισθεί με βάση τα μέχρι τώρα 
συμπεράσματα μια «Εθνική Μεταναστευτική Πολιτική» η οποία και θα ενσωματώνει 
και συνεξετάζει την λαθρομετανάστευση ως μέρος της όλης μεταναστευτικής 
πολιτικής. 
 Η εθνική αυτή πολιτική σ΄ότι αφορά την λαθρομετανάστευση θα πρέπει να 
στηρίζεται στις παρακάτω παραδοχές : 
 - Η χώρα μας, κυρίως λόγω της θέσεως και αναπτύξεώς της θα εξακολουθεί να 
αποτελεί «χώρα διέλευσης και υποδοχής» λαθρομεταναστών, της υφισταμένης 
οικονομικής κρίσεως, θεωρουμένης παροδικής. 
 - Η λαθρομετανάστευση επηρεάζει την «εθνική ασφάλεια» και κατά συνέπεια θα 
πρέπει να αντιμετωπίζεται ως εθνικό θέμα. 
 
 Η νέα Εθνική Μεταναστευτική Πολιτική θα πρέπει κατ΄ελάχιστο : 
 - Να καθορίζει εκάστοτε το αποδεκτό όριο μεταναστευτικής απορροφητικότητας 
της χώρας,  συνυπολογιζομένων των μονίμων και προσωρινών μεταναστών,  στην 
έκταση που εξυπηρετούνται οι εθνικές μας ανάγκες (δημογραφικό, οικονομία κ.λ.π.) 
και δεν δημιουργούνται κίνδυνοι για τα γενικότερα εθνικά μας συμφέροντα. 
 - Κάθε περαιτέρω νομιμοποίηση λαθρομεταναστών να νοείται μόνο επί 
προσωρινής βάσεως. 
 - Να στηρίζεται στους παρακάτω βασικούς άξονες ως προς την υλοποίηση : 
  * Την λήψη «απαγορευτικών» μέτρων ελέγχου συνόρων, σημείων εισόδου και 
εσωτερικού για την κατά το δυνατόν απαγόρευση εισόδου και παραμονής 
λαθρομεταναστών στη χώρα. 
  * Να αντιμετωπίζει έγκαιρα τις αρνητικές επιπτώσεις της 
λαθρομετανάστευσης (όχι εγκατάσταση σε ευαίσθητες περιοχές) και να 
εκμεταλλεύεται και ενισχύει τις αντίστοιχες θετικές (π.χ. διεύρυνση εκάστοτε της 
νομιμοποίησης για ενίσχυση ορισμένων κλάδων της οικονομίας σ΄ότι αφορά την 
αγορά εργασίας). 
  * Συνεργασία με όμορα κράτη. 
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  * Οι προτεραιότητες για την αντιμετώπιση του προβλήματος θα πρέπει να 
είναι έναντι Αλβανίας, Τουρκίας, Σκοπίων και Βουλγαρίας. 
 
 Απαγορευτικά Μέτρα 
 
 Έλεγχος Συνόρων και Εσωτερικού 
 
 Η ευθύνη ελέγχου των χερσαίων παραμεθορίων περιοχών να παραμείνει όπως 
μέχρι τώρα στο Στρατό Ξηράς και την ΕΛ.ΑΣ σε διαδοχικές Ζώνες Ελέγχου και με 
βάση κοινή σχεδίαση και συνεργασία. Η ευθύνη των θαλασσίων συνόρων φυσικά 
παραμένει στο ΛΣ και στην νεοσυσταθείσα Ελληνική Ακτοφυλακή. 
 Στρατός, ΕΛ.ΑΣ και ΛΣ. θα πρέπει να ενισχυθούν με το αναγκαίο προσωπικό και 
σύγχρονα μέσα επιτήρησης και ελέγχου, επικοινωνιών και μεταφορών. 
 Για την αντιμετώπιση του προβλήματος της νομίμου εισόδου αλλοδαπών με 
διάφορες αιτίες (τουρισμός, λόγοι υγείας, σπουδών κ.λ.π.) που στη συνέχεια 
μεταβάλλεται σε παράνομη παραμονής θα πρέπει : 
  - Να ληφθούν μέτρα περιορισμού χορηγήσεως visas εκ μέρους των Προξενικών 
Αρχών των χωρών εξαγωγής λαθρομεταναστών που συστηματικά εισέρχονται στην 
χώρα μέσω της «νομίμου εισόδου» (π.χ. Φιλιππινέζοι). 
 - Να συστηματικοποιηθούν και εντατικοποιηθούν τα μέτρα ελέγχου εσωτερικού 
και για τον εντοπισμό, σύλληψη και επαναπροώθηση των λαθρομεταναστών αλλά και 
για τον συστηματικό έλεγχο παραμονής και διακίνησης των νομίμως ευρισκομένων 
με άδεια προσωρινής παραμονής. 
 
 Για την υλοποίηση των παραπάνω απαιτείται αναδιοργάνωση και ενίσχυση των 
αρμοδίων υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ σε προσωπικό και μέσα και εφαρμογή συγχρόνων 
μεθόδων (μηχανογράφηση κ.λ.π.). Η δημιουργία ενός ειδικού τμήματος (κατά τα 
πρότυπα των Τ.Σ.Φ) για τον έλεγχο του εσωτερικού ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις 
εκτιμάται ως ιδιαίτερα χρήσιμο. 
 Η διαδικασία ελέγχου και χορηγήσεων αδειών παραμονής των λαθρομεταναστών 
εκτιμάται ότι θα πρέπει να επανέλθει στην ΕΛ.ΑΣ από τους Δήμους, Κοινότητες και 
Περιφέρειες, που προβλεπόταν με βάση τον Ν.2910/2001 και κατάργησε ο 
Ν.3386/2005. 
 Να επιδιωχθεί όπως η συμμετοχή της ΕΕ στον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων 
της από την πλευρά της Ελλάδας, να είναι ουσιαστικότερη σε δυνάμεις, προσωπικό 
καιμέσα (η επιχειρούσα σήμερα FRONTEX ανεπαρκής). 
 
 Κατασταλτικά – Προληπτικά Μέτρα 
 
 Ως προς την Εθνική Συνοχή 
 
 Προϋπόθεση εφαρμογής της πολιτικής νομιμοποίησης των λαθρομεταναστών 
μέσω της εργασιακής απασχόλησης θα πρέπει να είναι η μη μόνιμη εγκατάσταση των 
αλλοδαπών στη χώρα και η εγκατάσταση εκείνων οι οποίοι προέρχονται από όμορα 
κράτη με αλυτρωτικές διεκδικήσεις σε βάρος της χώρας μας (Αλβανοί, Σκοπιανοί, 
Βούλγαροι, Τούρκοι) σε περιοχές όπου αυτές κατευθύνονται. 
 Παράλληλα θα πρέπει να ληφθούν μέτρα προς αποφυγή συγκεντρώσεως μεγάλων 
«εθνικών ομάδων» σε ορισμένες περιοχές και ιδιαίτερα στο λεκανοπέδιο Αττικής. 
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 Την επαύξηση των μέτρων ασφαλείας υπέρ των κατοίκων της παραμεθορίου 
περιοχής με την Αλβανία με ενίσχυση της αστυνόμευσης εκ μέρους της ΕΛ.ΑΣ 
επιπρόσθετα από τα μέτρα ελέγχου εισόδου των λαθρομεταναστών. 
 

Εγκληματικότητα 
 
Γενικά το πρόβλημα αυξήσεως της εγκληματικότητας λόγω λαθρομεταναστών, θα 

πρέπει να αντιμετωπισθεί κατά βάση με καθαρά αστυνομικά μέτρα που 
προϋποθέτουν και κατάλληλη ενίσχυση της ΕΛ.ΑΣ ιδιαίτερα στο λεκανοπέδιο 
Αττικής και την περιοχή Θεσσαλονίκης,  αλλά και σ΄ότι αφορά τον έλεγχο των 
παραμεθορίων περιοχών και θαλασσίων συνόρων (λαθρεμπόριο ναρκωτικών και 
όπλων, λειτουργία κυκλωμάτων κ.λ.π.) Επιπλέον, απαιτείται η επί το αυστηρότερον 
τροποποίηση της ισχύουσας ποινικής νομοθεσίας, αναμόρφωση του Σωφρονιστικού 
συστήματος της χώρας και κατασκευή νέων φυλακών υψίστης ασφαλείας για τους 
βαρυποινίτες κρατουμένους, για την πρόληψη αποδράσεων. 

Προσπάθεια θα πρέπει να καταβληθεί στα πλαίσια των διμερών διακρατικών 
σχέσεων για αστυνομική συνεργασία ελέγχου της «εισαγομένης» στη χώρα μας 
εγκληματικότητας. Ιδιαίτερα θα πρέπει να συνεχισθεί και εντατικοποιηθεί η 
συνεργασία με την Αλβανία και τα λοιπά όμορα βαλκανικά κράτη. 

Θα πρέπει εξ άλλου να αξιοποιηθεί πλήρως στον τομέα αυτόν και η Συνθήκη 
SHENGEN σ΄ότι αφορά τις δυνατότητες που παρέχει το Σύστημα Ανταλλαγής 
Πληροφοριών. 

 
Κοινωνική Συμπεριφορά 
 
Ξενοφοβία 
 
Βασικό μέτρο είναι να αντιμετωπισθεί η εγκληματικότητα όπως προαναφέρθηκε. 
Παράλληλα με τα παραπάνω θα πρέπει να ενημερωθεί κατάλληλα η ελληνική 

κοινωνία περί της εκτάσεως και των συνεπειών του όλου προβλήματος ώστε : 
- Να συμμετέχουν όλοι ουσιαστικά στην εφαρμογή των νόμων για την 

αντιμετώπιση της παρανόμου παραμονής, προς υποβοήθηση των αρμοδίων αρχών για 
τον εντοπισμό των παρανόμων διαμενόντων αλλοδαπών στη χώρα, την λειτουργία 
τυχόν κυκλωμάτων κ.λ.π. 

- Να μην εφαρμόζονται μεμονωμένα από τοπικούς φορείς (οργανώσεις, κόμματα, 
Δήμους, εκκλησιαστικές αρχές κ.λ.π.) πολιτικές διάφορες από την εφαρμοζόμενη από 
την πολιτεία επίσημη πολιτική επί του θέματος. 

- Αυστηρές ποινές σε όσους υποκαθιστούν αυτογνωμόνως τις αρμόδιες Αρχές 
για την εφαρμογή του Νόμου και την απονομή της δικαιοσύνης. 

 
Εθνική Άμυνα 
 
Εκτιμάται ότι πέραν της εντατικοποίησης των αρμοδίων υπηρεσιών για τη 

συλλογή πληροφοριών στον τομέα αυτόν, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να καταβάλλεται 
στις περιπτώσεις αιτήσεων για πολιτικό άσυλο και νομιμοποίησης για «εργασιακή 
απασχόληση», ιδιαίτερα όταν οι αιτήσεις «επιλεκτικά» οδηγούν, αν ικανοποιηθούν, 
σε εγκατάσταση των αιτούντων (ιδιαίτερα των προερχομένων από Τουρκία) εγγύς 
ευαίσθητων περιοχών (π.χ. εγκαταστάσεις πολεμικής βιομηχανίας, πολεμικά 
αεροδρόμια κ.λ.π.). 
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Οικονομία 
 
Αγορά Εργασίας 
 
Εκτιμάται ότι η επιτυχία της εφαρμοζόμενης ήδη πολιτικής νομιμοποίησης των 

λαθρομεταναστών μέσω της εργασιακής απασχόλησης εξαρτάται από τις παρακάτω 
προϋποθέσεις οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπισθούν έγκαιρα από τους αρμόδιους 
φορείς : 

- Ορθή εκτίμηση των ορίων «μεταναστευτικής απορροφητικότητας» της χώρας 
και της σχέσης μεταξύ νομίμων μεταναστών, προσωρινά απασχολουμένων και 
εκτιμώμενου αριθμού λαθρομεταναστών. 

- Καθορισμός κριτηρίων κατανομής στην αγορά εργασίας, λαμβανομένου υπόψη 
ότι πέραν των κριτηρίων της «ειδικότητας» ή «επαγγέλματος», η αγορά εργασίας, 
απορροφά ένα μεγάλο αριθμό «ανειδίκευτων» λαθρομεταναστών (έχει να κάνει με το 
«βρώμικο», «επαχθές-ανθυγιεινό», «επικίνδυνο» και συνάμα «φθηνό») και κατά 
συνέπεια φαίνεται ότι λειτουργεί μάλλον ο τομέας της προσφοράς και ζητήσεως και 
λιγότερο η κατευθυνόμενη εργασιακή απορρόφηση που αποτελεί τη βάση της 
ισχύουσας νομοθεσίας. 

- Δημιουργία κατάλληλης υποδομής στους εμπλεκόμενους κρατικούς φορείς για 
την υλοποίηση (ΟΑΕΔ), για την εξασφάλιση ουσιαστικής και ομαλής λειτουργίας σε 
μακροπρόθεσμη βάση. 

 
Διμερείς Σχέσεις 
 
Να επιδιωχθεί επί διμερούς επιπέδου η βελτίωση των διμερών Συμφωνιών κυρίως 

με Αλβανία και Βουλγαρία,  Σκόπια αλλά και Τουρκία σχετικά με το θέμα του 
ελέγχου συνόρων και επαναπροωθήσεων ώστε : 

-  Να λαμβάνονται και εκ μέρους τους ουσιαστικά μέτρα ελέγχου των συνόρων 
προς παρεμπόδιση των λαθρομεταναστών να διακινούνται προς την χώρα μας. 

- Να γίνουν πλέον ουσιαστικές οι διαδικασίες επαναπροωθήσεως κυρίως με 
επιδίωξη να μεταφέρονται οι επαναπροωθούμενοι λαθρομετανάστες σε μεγάλο βάθος 
εντός της χώρας, ώστε να είναι δύσκολη η προσπάθεια επαναδιείσδυσης στην χώρα 
μας  

 
Δημογραφικό 
 
Είναι παγιωμένη ιστορική πραγματικότητα, ότι η Ελλάδα, κυρίως κατά τα 

τελευταία 30 χρόνια, παρουσιάζει μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα, το οποίο 
χαρακτηρίζεται από έντονα στοιχεία αστυφυλίας και αραίωσης ή εγκατάλειψης του 
πληθυσμού ορισμένων γεωγραφικών περιοχών, χαμηλά επίπεδα θνησιμότητας λόγω 
της ανόδου του προσδόκιμου ορίου ζωής  και ταυτόχρονα υψηλής 
υπογεννητικότητας, κάτω από το επίπεδο της αναπλήρωσης των γενεών. Το 
φαινόμενο αυτό,  φυσικό είναι να επιδεινώνει το ήδη βεβαρυμένο επίπεδο της 
γήρανσης του πληθυσμού και κατ΄επέκταση της αντιπαραγωγικότητας αυτού σε 
σχέση με τον ενεργό παραγωγικό πληθυσμό. Το πρόβλημα, πέραν από τις κοινωνικές 
και οικονομικές του προεκτάσεις, προκαλεί και σοβαρές συνέπειες στην Εθνική 
Άμυνα της χώρας, η οποία αποδυναμώνεται. Απότοκος του δημογραφικού σε 
συνδυασμό με την οικονομική ανάπτυξη της χώρας ήταν η μαζική, ανεξέλεγκτη και 
άναρχη εισροή μεταναστών και λαθρομεταναστών στην αγορά εργασίας λόγω των 
ευνοϊκών γι΄αυτούς προϋποθέσεων που προέκυψαν. Οι κατά καιρούς συλλήβδην 
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αδιακρίτως και αβασάνιστα νομιμοποιήσεις και ελληνοποιήσεις λαθρομεταναστών 
που έλαβαν χώρα με ήπιες και χαλαρές νομοθετικές ρυθμίσεις ευνοιοκρατικές δεν 
είναι το ενδεδειγμένο μέτρο προς επίλυση του δημογραφικού προβλήματος της 
χώρας.  Η Αγγλία που το εφήρμοσε το πλήρωσε πολύ ακριβά,  με πολύνεκρο 
τρομοκρατικό κτύπημα από την Αλ Κάϊντα τον Ιούλιο του 2005 στο Μετρό του 
Λονδίνου, του οποίου ως δράστες απεδείχθησαν Πακιστανοί την καταγωγή, 
μουσουλμάνοι, Άγγλοι υπήκοοι δεύτερης γενιάς. Απεναντίας η Ελλάδα θα πρέπει να 
ακολουθεί για το θέμα μία προσεκτική και κατάλληλη μεταναστευτική πολιτική, 
όσον αφορά την αφομοίωση και την ένταξη των μεταναστών στην ελληνική 
κοινωνία, ένεκα των ενυπαρχουσών ιδιαιτεροτήτων και ειδικών λόγων (γεωπολιτική 
θέση, αλυτρωτικές διεκδικήσεις γειτόνων κ.λ.π.) χωρίς να διακινδυνεύονται τα εθνικά 
μας συμφέροντα. Ειδικότερα δε όταν έχει να αντιμετωπίσει λαθρομετανάστες 
αλλοδαπούς «ειδικών κατηγοριών» (Τούρκοι, Αλβανοί, Βούλγαροι, Σκοπιανοί κ.λ.π.) 
και την παρουσία μιας πολυπληθυσμιακής συμπαγούς μουσουλμανικής κοινότητας, 
της οποία τα μέλη,  οι αλλοδαποί,  ως επί το πλείστον διάγουν παρασιτικά ή 
εγκληματικά, δεν έχουν ελληνική συνείδηση, διαφέρουν πολιτισμικά, θρησκευτικά, 
γλωσσικά, είναι φίλα προσκείμενοι προς την Τουρκία και σε τελευταία ανάλυση 
έχουν υπερβεί προ πολλού και σε ύψιστο βαθμό την απορροφητική ικανότητα της 
χώρας. 

Κατόπιν των ανωτέρω άμεσα η ελληνική πολιτεία θα πρέπει να λάβει τα 
κατωτέρω, κατά τη γνώμη μας, πιο ενδεδειγμένα, προς αντιμετώπιση του 
δημογραφικού, μέτρα : 

- Στήριξη της ελληνικής οικογένειας, υλική και ηθική, με κίνητρα για τα 
νιόπαντρα ζευγάρια και τις πολύτεκνες οικογένειες, με παράλληλη περιφερειακή 
ανάπτυξη και αποκέντρωση, ως και μείωση της ανεργίας. 

-  Άνοδο του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης και αύξηση συμμετοχής των 
γυναικών στο εργατικό δυναμικό της χώρας. 

- Εγκατάσταση ομογενών, ενθάρρυνση της παλινόστησης και αποθάρρυνση της 
μετανάστευσης των νέων και των επιστημόνων. 

- Εκπαίδευση-μετεκπαίδευση του παραγωγικού εργατικού δυναμικού και ο 
δελεασμός αυτού να απασχοληθεί, έστω και προσωρινά, σε εργασία κατώτερης των 
προσόντων του (μόρφωση, τεχνικές γνώσεις κ.λ.π.). 

 
Μέτρα άμεσα και συμπληρωματικά 
 
Τα ήδη λαμβανόμενα μέτρα από την τρικομματική κυβέρνηση Σαμαρά, αν και 

αποτελούν ένα βήμα θετικό προς την σωστή κατεύθυνση,  ελήφθησαν με 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση ετών, σπασμωδικά και επικοινωνιακά και θα απαιτηθεί 
πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, συνεχούς και αδιαλείπτου εφαρμογής, βελτίωσης και 
επέκτασής τους και ταυτόχρονα, θα πρέπει να συνδυαστούν και με άλλα σχετικά 
μέτρα,  για να καταστεί εφικτή η τιθάσευση και η μείωση ή η εξάλειψη του κακού,  
δεδομένου ότι η Ελλάδα έχασε πολύτιμο χρόνο, με αποτέλεσμα να έχει συγκεντρωθεί 
τεράστιος αριθμός (1-1,5 εκατ) μεταναστών στο «γκέτο» της πρωτεύουσας και σε 
άλλες επαρχιακές πόλεις. Π.χ. όσα κέντρα κράτησης-«φιλοξενίας» και αν 
κατασκευαστούν, είναι αδύνατον να απορροφήσουν τόσο μεγάλο αριθμό, καθόσον 
ακόμα και αν κατασκευαστούν και τα 30 που έχουν εξαγγελθεί, θα χωρέσουν μόνο 
30.000 έως 40.000 μετανάστες, καθ΄ην στιγμήν θα προστίθενται και νέοι μετανάστες, 
εάν συνεχιστεί με τους ίδιους ρυθμούς η είσοδος από τα θαλάσσια και τα λοιπά 
σύνορα της χώρας, ιδίως αυτά με την Τουρκία. Και τούτο, γιατί μετά την 
επιτευχθείσα θωράκιση των συνόρων μας στον Έβρο (χερσαία σύνορα), το βάρος 
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μετατοπίστηκε στα θαλάσσια σύνορα της χώρας στο Αιγαίο, απ΄όπου διοχετεύεται 
πλέον ο κύριος όγκος των λαθρομεταναστών. Αψευδής μάρτυς τούτου οι αριθμοί. 

Έτσι, ενώ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2012 συνελήφθησαν από το Λιμενικό 
Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή που επιχειρούν στην περιοχή 31 λαθρομετανάστες και 
1 διακινητής, το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013 συνελήφθησαν 880 λαθρομετανάστες 
(κυρίως Σύριοι, Αφγανοί, Μαροκινοί, Σομαλοί, Αλγερινοί κ.λ.π.) και 13 διακινητές. 
Ήτοι αύξηση 2.839%. 

Επίσης τα ίδια ως άνω ισχύουν (απαίτηση μεγάλου χρόνου – συμπληρωματικά 
μέτρα κ.λ.π.) και για τους επαναπατρισμούς – επιστροφές, εκούσιες και 
αναγκαστικές, λόγω της παρατηρουμένης βραδείας διαδικασίας και των λοιπών 
δυσχερειών που ανακύπτουν στην πράξη, για την χορήγηση ασύλου κ.λ.π. 

 
Αντιμετώπιση 
 
Η έκρηξη του προβλήματος και η περιστολή του κακού λοιπόν επιβάλλει την 

λήψη άμεσων μέτρων από την ελληνική πολιτεία από κοινού με την ΕΕ μεταξύ των 
οποίων: 
 - Θωράκιση των συνόρων μας στον Έβρο και σε όλη τη μεθοριακή γραμμή της 
χώρας, σε συνεργασία με την Frontex και την επικουρία των ΕΔ και πολιτοφυλάκων 
από τις τοπικές κοινωνίες, αν χρειαστεί, με χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων. 
 - Άμεση καταγραφή των ήδη υπαρχόντων λαθρομεταναστών με στόχο την άμεση 
απέλασή τους. 
 - Αναδιοργάνωση – αναδιάρθρωση των υπηρεσιών ασύλου με σκοπό την ταχεία 
διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων των αλλοδαπών για έγκριση ή απόρριψη αυτών 
και την στέρηση του δικαιώματος ασύλου σε όσους παρανομούν, οι οποίοι θα πρέπει 
αμέσως να απελαύνονται. 
 - Δημιουργία πολλών κέντρων κράτησης-φιλοξενίας αλλοδαπών σε κομβικά 
σημεία της χώρας, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και κοινωνίες. 
 - Εξοντωτικές κυρώσεις και μηδενική ανοχή τους επίορκους κρατικούς 
υπαλλήλους και στα κυκλώματα εκμετάλλευσης και διακίνησης λαθρομεταναστών 
και απηνής δίωξη του παρεμπορίου, το οποίο στραγγαλίζει το νόμιμο εμπόριο και 
στερεί το κράτος πολύτιμων εσόδων. 
 - Άμεση αλλαγή της Συνθήκης Δουβλίνο ΙΙ, εκ της οποίας η χώρα μας ασφυκτιά, 
έχοντας καταντήσει ο «σκουπιδοτενεκές» της Ευρώπης και επέκταση των συμφωνιών 
επανεισδοχής με τα αντισυμβαλλόμενα κράτη-μέρη και ιδιαίτερα με την Τουρκία, ως 
συμφωνίες πλέον της ΕΕ, για μεγαλύτερο κύρος και αποτελεσματικότητα. Επειδή τα 
εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών του ευρωπαϊκού νότου είναι εξωτερικά σύνορα 
της ΕΕ,  θα πρέπει να δημιουργηθεί μια κεντρική πολιτική αντιμετώπισης της 
λαθρομετανάστευσης και με ευρωπαϊκούς πόρους και συντονισμό.  
 - Άσκηση έντονης πίεσης της ΕΕ προς την Τουρκία για την πιστή εφαρμογή του 
Συμφώνου επανεισδοχής με την Ελλάδα το οποίο το εφαρμόζει κατά το δοκούν και 
μετά φειδούς.  Όπως επίσης και για την λήψη μέτρων αποτροπής διέλευσης από τα 
σύνορά της προς Ελλάδα και ΕΕ λαθρομεταναστών δεδομένου ότι στην πράξη την 
διευκολύνει (κατάργηση visas με τις χώρες του «Μακρέμπ», πολιτική δημιουργίας 
προβλημάτων στην Ελλάδα, στρατολογία πρακτόρων της ΜΙΤ, άσκηση εκβιασμού 
εντάξεώς της στην ΕΕ κ.λ.π.). Ως μοχλός πίεσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί η 
εκκρεμούσα ένταξη της γείτονος στην ΕΕ, και τέλος, 
 - Επειδή το μεταναστευτικό έχει αναχθεί σε θέμα εθνικό μείζονος 
σπουδαιότητας, η αντιμετώπισή του θα πρέπει να γίνεται με εθνική σύμπνοια και 
ομοψυχία και ευρύτερη κοινωνική και πολιτική συναίνεση των πολιτικών δυνάμεων, 



 21 

ιδιαίτερα μάλιστα, όταν αφορά αλλοδαπούς «ειδικών κατηγοριών» (αρπακτικοί 
γείτονες, μουσουλμάνοι, ισλαμιστές, πράκτορες, τρομοκράτες, εξτρεμιστές, 
κακοποιοί κ.λ.π.). 
  Ως εκ τούτου οι όποιες πολιτικές που θα εφαρμόζονται θα πρέπει να γίνονται 
κατά τρόπο τέτοιο ώστε να μη διακυβεύονται τα εθνικά μας συμφέροντα, τα οποία θα 
πρέπει να παραμένουν μακράν από τυχόν ενυπάρχουσες πολιτικές σκοπιμότητες, 
συναισθηματικές υπερευαισθησίες για τους μετανάστες, παρά την ανθρωπιστική 
χροιά του θέματος. Για τους λόγους αυτούς επιβάλλεται : 
  * Η άμεση κατάργηση του ως αντισυνταγματικού κηρυχθέντος Νόμου 
3838/2010 (Ραγκούση) και των συνεπειών αυτού και άμεση αντικατάστασή του με 
νέο, οι ρυθμίσεις του οποίου να κινούνται μέσα στα πλαίσια της σχετικής απόφασης 
του ΣτΕ απαρεγκλίτως και σύμφωνα με τα θεσπισθέντα αυτής, παρά τις όποιες 
αντιρρήσεις και αντιδράσεις των αντιτιθεμένων κομμάτων που στηρίζουν την 
κυβέρνηση και της αντιπολίτευσης, που θα πρέπει κάποτε να καταλάβουν ότι όλοι οι 
Έλληνες, ανεξαιρέτως, οφείλουν πίστη και υπακοή στο Σύνταγμα της χώρας. 

 


