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ευρωβουλευτή της ΝΔ 
  
Η κυβέρνηση Τσίπρα δεν κάνει τίποτα για να περιορίσει τις προσφυγικές, 
μεταναστευτικές ροές από την Τουρκία προς την Ε.Ε. μέσω Ελλάδας. 
Έχει παραδώσει τον έλεγχο της περιοχής μεταξύ των μικρασιατικών παραλίων και των 
ελληνικών νησιών σε κυκλώματα διακινητών που ελέγχονται από το τουρκικό κράτος και το 
παρακράτος, «φροντίζουν» όμως και τους Έλληνες που τους διευκολύνουν. Σύμφωνα με τα 
επίσημα στοιχεία ξεπέρασαν τις 500.000 οι πρόσφυγες και οι μετανάστες που μπήκαν χωρίς 
κανέναν έλεγχο στην Ελλάδα, προερχόμενοι από την Τουρκία, τους πρώτους εννέα μήνες 
του 2015. Η κυβέρνηση Σαμαρά είχε επιτύχει τον περιορισμό των ροών προσφύγων και 
μεταναστών στις 40.000 τον χρόνο, από 100.000-120.000 τον χρόνο που ήταν επί των 
προηγούμενων κυβερνήσεων. Ο πρωθυπουργός κ. Τσίπρας και οι συνεργάτες του 
αρνούνται να συμβάλουν στον περιορισμό των προσφυγικών, μεταναστευτικών ροών 
προβάλλοντας διάφορες δικαιολογίες. Άλλοτε θεωρούν ότι η Δύση και ειδικά η Ε.Ε. πρέπει 
να πληρώσουν για τις αποτυχημένες επεμβάσεις στο Ιράκ, στη Συρία ή στη Λιβύη, άλλοτε 
αρνούνται να αναλάβουν τις ευθύνες τους επικαλούμενοι ανθρωπιστικούς λόγους ή και 
ζητήματα εθνικής ασφάλειας. 
Γενικευμένη αποσταθεροποίηση 
Η ουσιαστική παραίτηση από τον έλεγχο των συνόρων και του εθνικού μας χώρου προκαλεί 
αλυσιδωτή αντίδραση στην Ελλάδα και στην Ε.Ε. 
Δημιουργείται κλίμα κοινωνικής αποσταθεροποίησης στη χώρα μας εφόσον νησιά 
στρατηγικής σημασίας διαλύονται από οικονομική και κοινωνική άποψη ενώ κάνουν την 
εμφάνισή τους δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες σε περιοχές της πρωτεύουσας. 
Δημιουργείται έτσι αυτό που αποκαλεί ο πρωθυπουργός κ. Τσίπρας, «κρίση μέσα στην 
κρίση». Δεν φτάνει που η οικονομία εξελίσσεται από το κακό στο χειρότερο αλλά 
δημιουργούνται προϋποθέσεις κοινωνικής αποσταθεροποίησης εξαιτίας του προσφυγικού, 
μεταναστευτικού. Το εντυπωσιακό είναι ότι η κυβέρνηση χρησιμοποιεί τις ανεξέλεγκτες 
προσφυγικές, μεταναστευτικές ροές σαν άλλοθι για την αδυναμία της να επιτύχει τη 
δημοσιονομική και οικονομική σταθεροποίηση. 
Διπλωματική απομόνωση 
Οι συζητήσεις που γίνονται σε επίπεδο κυβερνήσεων των χωρών της Ε.Ε. οδηγούν στο 
συμπέρασμα ότι η Ελλάδα κινδυνεύει με πλήρη διπλωματική απομόνωση. Αναπτυγμένες 
χώρες της Ε.Ε., όπως η Γερμανία, η Αυστρία και η Σουηδία, ζητούν μάταια από την ελληνική 
πλευρά να ελέγξει τις προσφυγικές, μεταναστευτικές ροές για να μπορέσουν να 
προγραμματίσουν την οικονομική και κοινωνική ενσωμάτωση των προσφύγων. 
Λιγότερο αναπτυγμένες χώρες της Ε.Ε., όπως η Ουγγαρία, η Κροατία και η Σλοβενία, 
διαμαρτύρονται εντονότατα για τις παρενέργειες που έχει η ανεξέλεγκτη είσοδος προσφύγων 
και μεταναστών μέσω της Ελλάδας γιατί μετατρέπονται οι ίδιες σε πέρασμα εκατοντάδων 
χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών. Οι εντάσεις που προκαλεί η κατάσταση που 
δημιουργείται με ευθύνη της ελληνικής πλευράς, προκαλεί βαλκανικού τύπου αντιθέσεις 
μεταξύ των χωρών που αναφέραμε και την ομόφωνη καταγγελία των επιλογών του κ. 
Τσίπρα από τις κυβερνήσεις του. 
Οι Βρυξέλλες και το Βερολίνο γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να περιμένουν αποτελεσματική 
δράση από τον κ. Τσίπρα και τον κ. Καμμένο. Γι’ αυτό επενδύουν στην απευθείας 
συνεννόηση με την Τουρκία, την οποία θεωρούν, λόγω της ελληνικής απουσίας, παίκτη 
στρατηγικής σημασίας στην ευρύτερη περιοχή. 



Στρέφονται λοιπόν προς αυτήν και προτείνουν την οικονομική της στήριξη, την ταχύτερη 
κατάργηση της βίζας για τους Τούρκους που εισέρχονται στην Ε.Ε. και το άνοιγμα 
περισσότερων κεφαλαίων στα πλαίσια της ενταξιακής διαδικασίας, για να φτάσουν σε 
κάποιου είδους συνεννόηση. 
Η Άγκυρα αντλεί σημαντικά στρατηγικά οφέλη, ενώ ο κ. Ερντογάν μπόρεσε να πάει στις 
κρίσιμες βουλευτικές εκλογές αυτής της Κυριακής έχοντας την πλήρη κατανόηση των 
Ευρωπαίων εταίρων για την επίδειξη προεκλογικού αυταρχισμού που έκανε, ιδιαίτερα σε 
βάρος των Κούρδων και των αντιπολιτευόμενων ΜΜΕ. 
  

 


