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ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ:  

 

«Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζω και εγώ, τον 

Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Σχοινά, προς το πρόσωπο και το έργο του οποίου, 

τρέφω απεριόριστη εκτίμηση. Παρόλα αυτά, είμαι αναγκασμένος να εκφράσω βαθιά 

ανησυχία για τη μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει να αντιμετωπίζει τις μεταναστευτικές ροές ως ένα 

δεδομένο της ζωής, επί του οποίου δεν μπορεί να έχει άλλη παρέμβαση παρά μόνο το 

σχεδιασμό της υποδοχής, ταυτοποίησης και ενσωμάτωσης μεταναστών και προσφύγων. 

Ελάχιστη σημασία δίνεται στην αποτροπή του φαινομένου της παράνομης 

μετανάστευσης.  

Όμως, η Ευρώπη, όπως την ξέρουμε, δε μπορεί να επιβιώσει εάν στο έδαφός της 

αναπτύσσονται θύλακες κοινοτήτων που αρνούνται ή αδυνατούν να ενσωματωθούν 

στον ευρωπαϊκό πολιτισμό και τρόπο ζωής. «Αποσχιστική τάση», «separatism», έφτασε 

να χαρακτηρίσει το φαινόμενο αυτό στη Γαλλία ο Πρόεδρος Μακρόν.  

 Ο περιορισμός του φαινομένου αυτού, που δεν αφορά μόνο τη Γαλλία, 

προϋποθέτει τον περιορισμό της παράνομης μετανάστευσης η οποία τον τροφοδοτεί. 

Υπάρχει, βέβαια, στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια πολιτική επιστροφών για όσους δεν 

δικαιούνται άσυλο και κάποιες σχετικές πρόνοιες στο νέο σύμφωνο. Τα αποτελέσματα, 

όμως, της πολιτικής αυτής είναι ως τώρα απογοητευτικά. Από όλους αυτούς για τους 

οποίους εκδίδονται αποφάσεις των κρατών - μελών για αναχώρηση από το έδαφος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόνο το ένα τρίτο πραγματικά αναχωρεί. Τα υπόλοιπα δύο τρίτα 

παραμένουν, ζουν και κινούνται παρανόμως στο έδαφος της Ένωσης.  

Το νέο σύμφωνο δε συμπεριλαμβάνει διατάξεις οι οποίες μπορούν να αυξήσουν 

δραστικά τον αριθμό των επιστροφών προς τρίτες χώρες. Όσο για την κατανομή των 

βαρών στο εσωτερικό της Ένωσης, το νέο σύμφωνο μιλάει για ισορροπία υπευθυνότητας 

και αλληλεγγύης, όμως δεν προτείνει αναγκαστική αναλογική κατανομή των αιτούντων 

άσυλο και προσφύγων μεταξύ των κρατών - μελών.  

Αντί αυτών, δίνει την επιλογή διαφόρων εμμέσων τρόπων υποστήριξης, που δεν 

υποκαθιστούν όμως τη δίκαιη κατανομή του βάρους φιλοξενίας. Ιδιαίτερα 

προβληματική είναι η πρόνοια του νέου συμφώνου, με την οποία οι αιτούντες άσυλο θα 

μεταφέρονται σε κέντρα υποδοχής κατά μήκος των συνόρων, στα οποία θα 

αντιμετωπίζονται ως ευρισκόμενοι εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
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Τόσο το Λιμενικό Σώμα όσο και Ελληνική Αστυνομία, εκφράζουν την άποψη ότι 

οι σχετικές διατάξεις επιφέρουν ακύρωση, εν τοις πράγμασιν, της προστασίας των 

συνόρων. Αυτό, διότι οι έλεγχοι που πρέπει να γίνονται πριν περάσει κανείς τα σύνορα 

μεταφέρονται εντός του εθνικού εδάφους, αν ψηφιστεί ο προτεινόμενος κανονισμός.  

Επιπλέον, με το νέο σύμφωνο δημιουργείται ανεξέλεγκτη κατάσταση από τις 

προβλέψεις συμμετοχής ιδιωτών, των γνωστών ΜΚΟ, σε επιχειρήσεις έρευνας και 

διάσωσης στη θάλασσα. Μια κατάσταση που όχι μόνο δυσκολεύει τον έλεγχο των 

θαλασσίων συνόρων αλλά θέτει και σε κίνδυνο τους ίδιους τους μετανάστες στη 

θάλασσα.  

Με άλλα λόγια, το νέο σύμφωνο για το άσυλο και τη μετανάστευση συνιστά 

αποδυνάμωση του σημερινού θεσμικού πλαισίου όσον αφορά την προστασία των 

συνόρων, αγγίζει τα ζητήματα της εθνικής μας κυριαρχίας και ως τέτοιο η Ελλάδα, κατά 

την άποψή μου, δεν πρέπει να το αποδεχθεί. 

Στο χρόνο που παρουσιάζεται και συζητείται το νέο αυτό σύμφωνο, βρίσκεται σε 

εξέλιξη μια άλλη ανησυχητική διεργασία, ένας οργανωμένος πόλεμος κατά της Frontex 

και του επικεφαλής της Φαμπρίς Λεζερί. Είναι ένας πόλεμος βασισμένος σε σειρά 

χαλκευμένων καταγγελιών που χάλκευσαν μηχανισμοί της τουρκικής προπαγάνδας, από 

κοινού με τις γνωστές ΜΚΟ των επαγγελματιών του υποτιθέμενου ανθρωπισμού. Είναι 

ένας πόλεμος στον οποίο, δυστυχώς, συνέβαλαν και κάποιες φωνές Ελλήνων, από την 

πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ακούσαμε και από το βήμα αυτό.  

Είναι σαφές ότι ένας ετερόκλητος συνασπισμός δυνάμεων δε θέλει δυνατή τη 

Frontex. Η Ευρώπη, όμως, χρειάζεται δυνατή Frontex.  

Τέτοιες μέρες, πριν ένα χρόνο, οι επικεφαλής των θεσμών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης επισκέφθηκαν τον Έβρο μαζί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, μετά 

την οργανωμένη απόπειρα εισβολής λαθρομεταναστών, συντονισμένων και 

οργανωμένων από την Τουρκία. Είδαμε τότε αστυνομικούς από την Αυστρία, την Τσεχία, 

την Πολωνία, την Κύπρο βέβαια, να επιχειρούν δίπλα στις δυνάμεις της Ελλάδας, για την 

υπεράσπιση των κοινών μας συνόρων.  

Ακολούθησε ο άθλος του 2020, κατά το οποίο οι υπεράνθρωπες προσπάθειες του 

Λιμενικού Σώματος, της ΕΛ.ΑΣ. και του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, σε 

συνεργασία με τη Frontex, οδήγησαν σε μείωση των ροών της λαθρομετανάστευσης 

κατά 85%.  

Δε θα ξεχάσουμε ποτέ αυτή την έμπρακτη αλληλεγγύη. Αυτό το πνεύμα 

περιμένουμε να δούμε και στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.  
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Αυτό, κύριε Επίτροπε, είναι που θα στερήσει επιχειρήματα από τους εντός των 

τειχών εχθρούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι η μόνη επιλογή για εμάς που 

πιστεύουμε ότι τη λύση μπορεί να τη δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Ευχαριστώ πολύ.»  

 


