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ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ 

ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ 

 

 Το μέγεθος του Μεταναστευτικού Προβλήματος, σε μια εποχή που η τε-

χνολογία τόσο πολύ έχει προοδεύσει, το κέρδος έγινε αυτοσκοπός και δεν συν-

δέεται με την ηθική και τις ανθρώπινες αξίες, μοιάζει με την προ του Β΄ Παγκό-

σμιου πολέμου Ναζιστικής εποχής, που η Κοινωνία των Εθνών αδυνατούσε 

πλέον να χαλιναγωγήσει την έξαρση της Παγκόσμιας εξουσίας κάποιων Ηγε-

τών, οι οποίοι δεν δίστασαν προ των συμφερόντων των να αιματοκυλήσουν την 

Ανθρωπότητα. 

 Σήμερα! Διερωτάται ο Σκεπτόμενος πολίτης, τα εγκλήματα που γίνονται 

με το μεταναστευτικό, η διατήρηση των εστιών πολέμου όπου σκοτώνονται και 

εξανδραποδίζονται χιλιάδες αθώοι και εγκαταλείπουν τις εστίες των, δεν μπο-

ρούν να τα σταματήσουν οι Μεγάλες δυνάμεις; Δυστυχώς δεν μπορούν, για ένα 

και μοναδικό λόγο˙ χρόνια τώρα η εξουσία των Κρατών από τους φυσικούς 

Ηγέτες, αφού μειώθηκε η αξία και η δύναμη αυτή μεταφέρθηκε στο Κεφάλαιο, 

το οποίο εξουσιάζει πλέον των πάντων, προωθεί την παγκοσμιοποίηση και δεν 

διστάζει να χρησιμοποιεί θεμιτά και αθέμιτα μέσα, αδιαφορώντας για την δυ-

στυχία χιλιάδων ανθρώπων, φθάνει να πετύχει τον κύριο Σκοπό του που είναι 

το κέρδος. 

 Η έννοια του ΗΓΕΤΗ, όπως μας την παρουσιάζει η αρχαία ελληνική φι-

λοσοφία, δεν υπάρχει πλέον, έχει πεθάνει. Διότι! οι Ηγέτες των Κρατών, με καλή 

πρόθεση, δεν τους κατηγορώ, έκαμαν το λάθος να πιστέψουν ότι η ευτυχία των 
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Ανθρώπων εξαρτάται από την οικονομική και μόνο ευμάρεια, χωρίς τις ανθρώ-

πινες αρχές και αξίες και μακράν των θεϊκών καλεσμάτων. 

 Τα δημοσιευθέντα προ καιρού, αδιάσειστα στοιχεία στο εξαίρετο από 

πάσης πλευράς περιοδικό «ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΑΛΞΕΙΣ» όργανο του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

ΕΠΙΤ. ΕΘ. ΑΜΥΝΗΣ, μαρτυρούν το τεράστιο και αξεπέραστο πρόβλημα με την 

εμπορεία όπλων και τα επακόλουθα προβλήματα του Μεταναστευτικού, που 

κανείς πλέον δεν ελέγχει. Προσπάθειες υπάρχουν, αποτέλεσμα δεν υπάρχει.  

Άρα! εδώ έχουμε ένα εμπόριο όπλων, αντίθετο με τις αποφάσεις του 

Ο.Η.Ε., το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Ε.Ε. και παρά το ψήφισμα του Συμ-

βουλίου Ασφαλείας (2253/2015), περί μέτρων ασφαλείας και ενισχυμένης επα-

γρύπνησης, για μη διοχέτευση όπλων και πυρομαχικών προς εγκληματικές ο-

μάδες. 

 Βέβαια, οι Ηγέτες των πωλητριών χωρών, ισχυρίζονται ότι ακολουθού-

νται οι διαδικασίες που καθορίζονται από το διεθνές δίκαιο, ότι δηλ. οι χώρες 

που προμηθεύονται τα όπλα, δεν είναι σε καμία διεθνή μαύρη λίστα και δεν 

είναι αυτοί υπεύθυνοι εάν τα όπλα έχουν εκτραπεί από τον προορισμό τους. 

Δυστυχώς! από τις δηλώσεις αυτές προκύπτει, του λόγου το αληθές, ότι! το 

μόνο που τους ενδιαφέρει είναι το κέρδος δια της εισροής συναλλάγματος. 

Αυτό σημαίνει ή οι ηγέτες αυτοί δεν μπορούν ν’ αντιδράσουν ή στην ου-

σία η εξουσία μεταφέρθηκε στο Κεφάλαιο, εκείνο! ενεργεί χωρίς ανθρώ-

πινες αρχές και αξίες, με μοναδικό σκοπό και στόχο το Κέρδος. 

 Επομένως, το πρόβλημα αυτό, εάν δεν γίνει κάτι στο επίπεδο 

O.H.E., E.E., ΟΑΣΑ και μεγάλες Δυνάμεις Αμερική, Ρωσία, Κίνα, το μετα-

ναστευτικό θα συνεχίζει να μεγαλώνει, με τα μύρια προβλήματα, ως ατέρ-

μων κοχλίας και από τις τραγικές και ανεξέλεγκτες συνέπειές του, δεν θα 
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γλιτώσουν, ούτε αυτοί που σήμερα διαμαρτύρονται, αλλά ταυτόχρονα 

τροφοδοτούν την διαιώνιση του μεταναστευτικού προβλήματος, χωρίς 

συναίσθηση της ευθύνης των.  

 Άρα εμείς οι Έλληνες, για το Μεταναστευτικό, το μόνο που μπορούμε να 

κάνουμε είναι, η σωστή οργάνωση για τη διαχείριση του προβλήματος, με όσο 

το δυνατόν λιγότερες συνέπειες. 

 Αυτό! κατά την γνώμη μου, μπορεί ίσως να επιτευχθεί με τις παρακάτω 

προτεινόμενες βασικές ενέργειες: 

• Φύλαξη πάση θυσία των συνόρων μας και ουσιαστική συνδρομή 

της της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

• Αυστηρές ποινές στους διακινητές (ισόβια). 

• Αν είναι δυνατόν οι διαδικασίες χορηγήσεως άδειας ασύλου ή μη 

στην παραλία και εντός μιας ώρας. 

• Η Ευρωπαϊκή Ένωση που πληρώνει την Τουρκία για το μετανα-

στευτικό, ν’ απαιτήσει και να επιτύχει ώστε ο διαχωρισμός παροχής ασύλου ή 

μη να διεξάγεται στην Τουρκία και γενικώς εκτός χωρών της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης. Με αυτό τον τρόπο εκτός των άλλων, θα επιτευχθεί εκ μέρους της Ευ-

ρώπης, μία τεράστια ανθρωπιστική επιτυχία, διότι! θ’ απαλλάξει τους τα-

λαίπωρους αυτούς ανθρώπους, από την εκμετάλλευση των αδίστακτων 

διακινητών.  

 Σήμερα πλέον είναι βασική ανάγκη επιβιώσεως της Χώρας μας. Να στα-

ματήσουν λοιπόν, οι ανόητες και άνευ ουσίας αντιπαραθέσεις των κομμάτων 

και με την προσπάθεια όλων των κομμάτων, θα πρέπει η εκάστοτε Ελληνική 

Κυβέρνηση να μπορεί:  

• Nα λέει την αλήθεια στον Ελληνικό Λαό 
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• Nα διοικεί δια του Παραδείγματος 

• Nα ενώνει τους Έλληνες στα Εθνικά Θέματα που τους ενώνουν, 

έξω από τα Κόμματα που τους χωρίζουν 

• Να επιμένει με πράξεις ουσίας στην αμυντική θωράκιση της χώ-

ρας. 

• Να σέβεται τη θρησκευτική παράδοση του λαού μας, να εκτιμά 

τον ρόλο της Ελληνικής Εκκλησίας και δεν θα κλείνει τα μάτια στα σημερινά της 

προβλήματα. 

• Να περιφρουρεί τον θεσμό της Οικογένειας και την δημογραφική 

μας επιβίωση, από τη διαλυτική θεωρία της «εξατομίκευσης». 

• Τέλος, να εμπνέει την Ελληνική Κοινωνία με αρχές και αξίες που 

αρμόζουν σε Ανθρώπους και όχι σε καταναλωτικές Μονάδες, διαποτίζοντας με 

αυτές τη λειτουργία του Κράτους και την εκπαίδευση των νέων γενεών.  

 

   Ιωάννης Μ. Ασλανίδης 

  Αντγος ε.α. 

                                                                   Επίτιμος Διοικητής της Σ.Σ.Ε. 


