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Ημερίδα με θέμα «Μεταναστευτικό – Προσφυγικό και η επίδραση αυτών στη μετεξέλιξη της
Ευρώπης» πραγματοποιήθηκε στις 13/5 στον πολυχώρο «Γαλαξίας» στα πλαίσια του
Ευρωπαϊκού προγράμματος «SPUR» που υλοποιεί ο Δήμος Ν. Σμύρνης. Στη συζήτηση
μετείχαν με εισηγήσεις τους εκπρόσωποι των περισσοτέρων κομμάτων της Ελληνικής
Βουλής, εκπροσωπόντας σχεδόν όλο το πολιτικό φάσμα: η Αντιπρόεδρος της Βουλής κα
Αναστασία Χριστοδουλοπούλου, ο εκπρόσωπος τύπου της ΝΔ κ. Γιώργος Κουμουτσάκος, ο
πρώην Υπουργός κ. Χρυσοχοΐδης, ο εκπρόσωπος του Ποταμιού Βουλευτής κ.
Καρκατσούλης, ο ανεξάρτητος Βουλευτής κ.Θεοχάρης και εκ μέρους του Δήμου Ν. Σμύρνης
ο κ. Αλέξανδρος Ζαβός Δημ. Σύμβουλος και Πρόεδρος του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής
Πολιτικής.

Η έναρξη της Ημερίδας έγινε με την παρουσίαση στοιχείων έρευνας για την Ελλάδα και την
Ευρώπη, από τον ερευνητή και δημοσκόπο κ. Βαρδουλάκη ο οποίος παρουσίασε ευρήματα
βάσει των οποίων φαίνεται ότι: Το προσφυγικό στις περισσότερες χώρες – πλην Ελλάδος –
να αποδεικνύεται στο υπ΄αριθμόν ένα θέμα που απασχολεί τους πολίτες, ως προς το
μέλλον της Ευρώπης, αυξάνει τα ποσοστά του Ευρωσκεπτικισμού παντού, ενώ φαίνεται ότι
δημιουργεί πρόβλημα ως προς τις πολιτικές που μέχρι σήμερα έχει αναπτύξει η Ευρωπαϊκή
Ένωση για τη διαχείριση του θέματος. Στην Ελλάδα έρχεται 2ο με πρώτο θέμα το
οικονομικό. Στη συνέχεια η Μαροκινή ακτιβίστρια και μέλος μεγάλης Μ.Κ.Ο. με έδρα τη
Γαλλία τοποθετήθηκε στη λογική ότι η μετανέστευση είναι ένα διαχρονικό φαινόμενο που
σε μεγάλο βαθμό επηρεάζει από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα την εξέλιξη των λαών και
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που συνήθως καλύπτει τα κενά που δημιουργούνται στις αναπτυγμένες χώρες σε έλλειψη
εργατικών χεριών και νέων ανθρώπων, είτε ως συνέπεια πολέμων είτε ως αποτέλεσμα της
υπογεννητικότητας. Αυτό το τελευταίο ισχύει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και όπως
περιέγραψε αν οι ευρωπαίοι δουν τους πρόσφυγες από τη θετική πλευρά, ως παραγωγική
δύναμη που έρχεται στην Ευρώπη για να την τροφοδοτήσει με νέο αίμα, τότε η Ευρώπη
μπορεί να βγεί ιδιαίτερα ωφελημένη. Αν όμως τους αντιμετωπίσει φοβικά τότε υπάρχει
κίνδυνος απο την περιθοριοποίηση αυτών των ανθρώπων να προκύψουν ακόμη και
προβλήματα ασφάλειας. Με χαλί για συζήτηση, τις προηγούμενες εισηγήσεις,
τοποθετήθηκαν οι εκπρόσωποι του κοινοβουλίου σε μια λογική όχι αντιπαράθεσης, αλλά
κυρίως παρουσίασης των ιδεολογικών τους θέσεων που επηρεάζουν και διαμορφώνουν την
πολιτική τους τοποθέτηση στο θέμα αυτό.
Έτσι η κα Χριστοδουλοπούλου είχε μια περισσότερο ανθρωπιστική προσέγγιση,
αναγνωρίζοντας την ανάγκη αυτών των ανθρώπων να διευκολυνθούν να μετακινηθούν στην
Ευρώπη για να αναζητήσουν ένα ασφαλέστερο τόπο διαμονής αλλά και τη δυνατότητα
καλύτερων συνθηκών εργασίας και ποιότητας ζωής για τα παιδιά τους. Έτσι ουσιαστικά
κατήγγειλε την πολιτική των κλειστών συνόρων και εξήγησε ότι η ίδια πιστεύει ότι η
Ευρώπη πρέπει να αφήσει να έλθουν οι άνθρωποι αυτοί στο έδαφος της όπου στόχος θα
είναι να τους διευκολύνει να εγκατασταθούν και να ενταχθούν. Οι υπόλοιποι ομιλητές
δήλωσαν ότι κατανοούν και συμπονούν τους ανθρώπους αυτούς που αναγκάζονται να
εγκαταλείψουν τις χώρες τους με κίνδυνο της ζωής τους να ταξιδέψουν για να αναζητήσουν
καλύτερες συνθήκες για τους ίδιους και τις οικογένειες τους, όμως παρατήρησαν ότι ως
μέλος της Ενωμένης Ευρώπης η Ελλάδα έχει υποχρέωση να εφαρμόζει τους κανόνες
αναφορικά με τη φύλαξη των συνόρων και την προστασία της ελεύθερης διακίνησης των
νομίμων κατοίκων μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών. Παρατήρησαν ότι η πολιτική του
τελευταίου χρόνου ήταν κυρίως πολιτική που λειτουργούσε ως πρόσκληση να έλθουν δια
μέσου της Ελλάδος στην Ευρώπη, όχι μόνον οι πρόσφυγες από τη Συρία αλλά και πολλοί
παράτυποι μετανάστες, δεδομένου ότι περισσότεροι από 200.000 από αυτούς πέρασαν τα
σύνορα της Ελλάδας την προηγούμενη χρονιά. Τέλος εξέφρασαν το φόβο ότι αν δεν
λειτουργήσει τελικώς η συμφωνία της Ευρωπαικής Ενωσης με την Τουρκί τότε υπάρχει ο
φόβος του εγκλωβισμού μεγάλου αριθμού προσφύγων και παράτυπων μεταναστών στη
χώρα που θα καταστήσει αδύνατη τη διαχείριση αυτών εντός του Ελληνικού εδάφους με
απρόβλεπτες για το μέλλον συνέπειες. Κατέληξαν δε ότι η κυβέρνηση έχει πρώτιστη
υποχρέωση την προστασία των Ελλήνων πολιτών. Στην τοποθέτησή του ο κ. Ζαβός
προσπάθησε να αναδείξει την ανάγκη της διαμόρφωσης μιας ενιαίας στα βασικά της σημεία
πολιτικής που να θέτει μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους να τηρείται από
όλες τις κυβερνήσεις και να μην αλλάζει κάθε φορά που αλλάζει η κυβέρνηση ή ακόμη και ο
υπουργός της ίδιας κυβέρνησης. Τόνισε δε πόσο σημαντικό είναι να αναλύουν τα δεδομένα
και να προσέχουν πάρα πολύ όταν υπογράφουν οποιαδήποτε συμφωνία που δεσμεύει τη
χώρα ανεξάρτητα από το ποιά θα είναι η κυβέρνηση τελικά και υπογράμμισε το γεγονός ότι
στο παρελθόν, αλλά και πρόσφατα, η χώρα μας έχει υπογράψει συμφωνίες οι οποίες τη
δέσμευσαν στο να μπορέσει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το εκρηκτικό αυτό
φαινόμενο.
Μετά το τέλος των παρουσιάσεων ακολούθησε συζήτηση των πολιτικών με τους πολίτες.
Σε δηλώσεις του στην εφημερίδα μας ο κ. Ζαβός, ο οποίος είναι υπεύθυνος του
προγράμματος αλλά και εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος για Ευρωπαϊκά Προγράμματα και
ΕΣΠΑ τόνισε: «Θέλω να αναδείξω πόσο σημαντικό είναι ο Δήμος να διοργανώνει
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εκδηλώσεις και συζητήσεις σε θέματα της καυτής επικαιρότητας που δίνουν την ευκαιρία
στους δημότες να ενημερωθούν αλλά και με τη συμμετοχή τους στις συζητήσεις που
ακολουθούν να συμβάλουν στον προβληματισμό που αναπτύσσεται για την πολιτική που θα
πρέπει να υιοθετηθεί από τους κυβερνώντες. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να δημιουργεί
συνηδητούς και ενεργούς πολίτες με γνώμη και γνώση. Αυτός άλλωστε είναι και ο στόχος
του Ευρωπαϊκού αυτού προγράμματος».
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