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Ακόμα είμαστε στη αρχή και αν συνεχίσουμε στην ίδια «ρότα» με
προεξάρχουσα την Κυβέρνηση να επιχειρεί δίχως στρατηγική και
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στόχο στην διαχείριση του προσφυγικού-λαθρομεταναστευτικού
τότε δεν θα ασχολούμαστε μόνο με τα τεχνάσματά της να
«ξεμπροστιάζει» Μητροπολίτες για αποπροσανατολισμό και
εκφοβισμό(;) της κοινής γνώμης (βλ. κινήσεις στην Κρήτη) αλλά
πολύ χειρότερα. Τα έχουμε, εξάλλου, χιλιοπεί.

Δεν σας κρύβω ότι σκέφτηκα μήπως η παρέμβασή μου αυτή
εκληφθεί ως «κολακεία» προς τον Μητροπολίτη, από την άλλη
πάλι δεν μου ταιριάζει να επιδιώκω πολιτικές ευθύνες δίχως
παρρησία ως εκ τούτου και επειδή γνωριζόμαστε πια (όσοι
παρακολουθούν τον δημόσιο βίο) τοποθετούμαι.

Τι είπε λοιπόν ο Μητροπολίτης; «….. δεν υπάρχουν πρόσφυγες
είναι όλοι λαθρομετανάστες…» και ω του θαύματος!!! ξύπνησε το
κράτος δια του κυρίου Γενικού Γραμματέα Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και στέλνει τον Μητροπολίτη Χίου στον Εισαγγελέα.

Η είδηση δεν είναι ότι απειλείται με δίωξη ο Χίου Μάρκος, αλλά
ότι η Κυβέρνηση δια της «ανεξάρτητης» αρχής ενδιαφέρθηκε για
τα ανθρώπινα δικαιώματα!!!

Ο κύριος Γενικός Γραμματέας ξαφνικά και πριν «καεί» η Κρήτη
που την ετοιμάζουν για υποδοχή κάποιων χιλιάδων μεταναστών,
προσφύγων, λαθρομεταναστών κλπ θυμήθηκε να υπερασπιστεί
την αξιοπρέπεια των δύστυχων ανθρώπων που εγκαταλείπουν
πατρίδες, μανάδες και εστίες για καλύτερες συνθήκες ζωής.

Πού ήσουνα κύριε Γενικέ όταν επί μήνες διασυρόταν η ανθρώπινη
αξιοπρέπεια και οντότητα αυτών των ανθρώπων στην Ειδομένη;;
Πού είσαι τώρα που απειλείται η παιδική ψυχή και το σώμα
δεκάδων ασυνόδευτων παιδιών στην Χίο και αλλού;

Πώς υπερασπίζονται οι Γενικές Γραμματείες, τα Υπουργεία, η
Κυβέρνηση γενικώς, τα σύνορα της χώρας, την δημόσια περιουσία,
τις οικογενειακές εστίες και την ασφάλεια των Ελλήνων από την
ανεξέλεγκτη παράνομη είσοδο και δράση χιλιάδων αλλοδαπών
στην χώρα;

Πουθενά δεν είναι αυτοί οι ευαίσθητοι κύριοι, γι’ αυτό
εφευρίσκουν δονκιχωτικά τρικ για το παραμύθιασμα του κοσμάκη
ώστε να καλύψουν την ανικανότητά τους.

Να έρθουμε όμως στο προκείμενο. Χρησιμοποίησε ο Δεσπότης τον
όρο «λαθρομετανάστης» προκειμένου, προφανώς, να προσδιορίσει
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την αρχική κατάσταση των παρανόμως και ανεξέλεγκτα
εισερχομένων αλλοδαπών στην χώρα μας τα τελευταία χρόνια.
Μα ο πολύς κόσμος, ο λαός ακόμα και τα ΜΜΕ αυτόν τον όρο δεν
χρησιμοποιεί στην καθομιλουμένη όταν αναφέρεται ή όταν τις
τελευταίες δεκαετίες αναφερόταν σε αυτά τα πρόσωπα; Δεν είναι
υποκρισία να το αρνούμαστε!!

Αναφέρω τον προσδιορισμό «αρχική» κατάσταση καθόσον
ουσιαστικά ο διαχωρισμός και ο προσδιορισμός σε παράνομους
μετανάστες, πρόσφυγες κλπ. πραγματοποιείται μετά την εξέταση
των προϋποθέσεων που προβλέπουν η εθνική νομοθεσία, Διεθνείς
Συμβάσεις (ΟΗΕ 1951, Πρωτόκολλο Ύπατης Αρμοστείας 1967) κλπ.

Πέραν τούτων και ο ειδικός Νόμος 3386/2005 που εφαρμόζεται σε
αυτήν την περίπτωση  και στον οποίο πράγματι είναι φανερή η
βούληση του «νομοθέτη» να μην προσδιορίζει τους παράνομα
εισελθόντες στην χώρα μας ως λαθρομετανάστες, εντούτοις στην
παράγραφο 1  του άρθρου 76 «ξεφεύγει» και κάνει χρήση του όρου
λαθρομετανάστης.

Το σοβαρότερο όμως είναι ότι, και ο Άρειος Πάγος με
την1485/2010 απόφασή του, μεταγενέστερη του ειδικού νόμου που
προανέφερα, αναφέρεται ρητά και χρησιμοποιεί τον όρο
«λαθρομετανάστης» συγκεκριμένα αναφέρει στην περίληψη της
εν λόγω υπόθεσης: «… Απλή συνέργεια σε παράνομη μεταφορά
λαθρομεταναστών κατά συρροή….» περιμένω λοιπόν από τον
κύριο Γενικό να «εγκαλέσει» και το ΣΤ τμήμα του Α.Π.  που
εκδίκασε την υπόθεση επειδή «κόντρα» στο πνεύμα του Ν.
3386/2010 και του λαϊκισμού και αναφέρει στην απόφαση και
νομιμοποιεί (δική μου άποψη) με την απόφασή του τον όρο
«λαθρομετανάστης».

Αγαπητοί φίλοι, καθημερινά η ευρισκόμενη σε κατάσταση
λανθάνουσας έκρηξης κοινή γνώμη, οι Έλληνες πολίτες, γίνονται
μάρτυρες και βιώνουν απίστευτες πολιτικές και εκφράσεις που
όχι μόνο προσβάλλουν αλλά γονατίζουν την προσωπικότητα και
την ζωή τους.

Ποιος Γενικός Γραμματέας ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή άλλος
κυβερνητικός ανησύχησε και τι μέτρα πήρε για την έκρηξη από
τον Ιούλιο τρέχοντος της εγκληματικής συμπεριφοράς των
παράνομα εισελθόντων στην Χίο με βιασμούς, διαρρήξεις, κλοπές,

α
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ληστείες, φόνους συμπλοκές κλπ. που απειλούν και όχι απλά
προσβάλλουν την ανθρώπινη υπόσταση ;;

Ποιόν αρμόδιο Υπουργό ή διοικητικό παράγοντα έστειλε στον
Εισαγγελέα η Κυβέρνηση για πράξεις ή παραλείψεις για την κατά
συρροή προσβολή της χώρας και των δικαιωμάτων των Ελλήνων
από την ανεξέλεγκτη δράση ΜΚΟ, απροσδιόριστων ατόμων και
οργανώσεων που έκαναν σουρωτήρι τα σύνορα και την
ακτογραμμή της χώρας;;

Αφήστε λοιπόν τα «σαλπίσματα νομής ίππων» με φιοριτούρες και
λεονταρισμούς με διώξεις Ιεραρχών και απειλές της ελεύθερης
έκφρασης και ασχοληθείτε με τις δυο πραγματικές διαστάσεις του
προβλήματος: αφενός της ουσιαστικής ανθρώπινης φροντίδας
των πραγματικών προσφύγων αφετέρου της παράνομης εισόδου
κάθε «καρυδιάς καρύδι» πριν χάσουμε από την ανικανότητά σας
την χώρα και τους Έλληνες.

Με την ευκαιρία, λάβετε υπόψη, ότι υπάρχουν και οι λέξεις/
έννοιες «λαθρέμπορος-λαθροθήρας-λαθρεπιβάτης-
λαθραναγνώστης-λαθροϋλοτόμος-λαθρόβιος κ.ά.» χαρακτηρίστε
τις ως παράνομες και ρατσιστικές!!
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