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Ο «ΞΕΝΙΟΣ ∆ΙΑΣ» ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ 

   Εύηχος ο «Ξένιος ∆ίας», αλλά καθόλου αποτελεσµατικός µέχρι στιγµής. Βασικός λόγος το 
∆ουβλίνο-2, για το οποίο έχουµε γράψει σε προηγούµενα φύλλα της «Ε», αλλά όχι µόνο αυτός.  

   Από τα εκατοµµύρια των ξένων που µπήκαν παράνοµα στη χώρα µας (και δε µιλάµε για τους 
πολιτικούς πρόσφυγες, στους οποίους οφείλουµε αµέριστη συµπαράσταση) έγινε έλεγχος σε 
µερικές χιλιάδες, από τους οποίους κρατήθηκαν ως παράνοµοι στους «χώρους φιλοξενίας» 
κάποιες εκατοντάδες. Οι περισσότεροι, δασκαλεµένοι από τους Τούρκους δουλέµπορους και 
τους εδώ «αλληλέγγυους», έχουν προµηθευτεί το «δελτίο αιτήσαντος ασύλου» (1500 ευρώ η 
ταρίφα), το οποίο επιδεικνύουν ως έγγραφο νόµιµης παραµονής. Η αίτηση συνήθως µπερδεύεται 
στα γρανάζια της γραφειοκρατίας, αλλά κι αν εκδικαστεί, κι αν απορριφθεί, κανείς δεν αναζητεί 
τον κοµιστή του δελτίου για να το επιστρέψει.  

   Ένα άλλο σύστηµα είναι οι εικονικοί γάµοι Αφγανών, Πακιστανών κ.λπ. (συνήθως 
εγκληµατικών στοιχείων) µε Βουλγάρες και Ρουµάνες (άλλο επάγγελµα κι αυτό), υπηκόων 
χωρών της Ε.Ε., µε τους οποίους γάµους νοµιµοποιείται η παραµονή τους. 

   Αλλά κι από αυτούς που κρατούνται ελάχιστοι επαναπατρίζονται, γιατί οι υπόλοιποι, επίσης 
δασκαλεµένοι, ή δε δηλώνουν χώρα προέλευσης ή δηλώνουν ψευδώς ότι προέρχονται από 
εµπόλεµη περιοχή (Σοµαλία, Αφγανιστάν, Παλαιστίνη). 

Συνεχίζεται η εισροή 

   Εν τω µεταξύ, ενώ αρκετοί Βαλκάνιοι και Ανατολικοευρωπαίοι επιστρέφουν µόνοι τους στην 
πατρίδα τους, γιατί δε βρίσκουν πια εδώ µεροκάµατο (µερικοί ξαναγυρίζουν), οι µουσουλµάνοι 
από την Ασία και την Αφρική συνεχίζουν να εισρέουν, µε τη µεσολάβηση του τουρκικού 
κράτους. Κάποιοι απ’ αυτούς, αποθρασυµένοι από την κάλυψη των «αλληλέγγυων», δεν 
αρκούνται στο ότι µπήκαν παράνοµα και παραµένουν παράνοµα, αλλά χρησιµοποιούν 
πανεπιστηµιακούς και άλλους χώρους ως αποθήκες του παράνοµου εµπορίου τους ή άλλων 
παράνοµων δραστηριοτήτων και δε διστάζουν να επιτεθούν σε όργανα της Πολιτείας, που 
προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους.  

Η εγκληµατική δράση της Χρυσής Αυγής 

   Όλ’ αυτά, βεβαίως, δε νοµιµοποιούν την άσκηση βίας εκ µέρους κάποιων αστυνοµικών 
οργάνων, ούτε τις επιθέσεις των χρυσαυγιτών κατά µικρεµπόρων (κατά τις οποίες, περιέργως, 
«τυχαίνει» να παρίστανται τηλεοπτικά συνεργεία), που πρέπει να τιµωρούνται, όπως επιβάλλει ο 
δικαιακός µας κώδικας. 

   Ιδιαίτερα παραδειγµατική πρέπει να είναι η τιµωρία όσων «υπερπατριωτών» αφαιρούν 
ανθρώπινες ζωές, όπως του Πακιστανού ποδηλάτη. Η δολοφονία του προσβάλλει τον πολιτισµό 
µας, µας εκθέτει διεθνώς, δίνει τη δικαιολογία για απαράδεκτες εκδηλώσεις, όπως η περιφορά 
του νεκρού στο κέντρο της Αθήνας, και φέρνει στη µνήµη των παλαιοτέρων την εγκληµατική 
δράση της ΕΟΚΑ Β΄ στην Κύπρο και τις συνέπειές της. 

 

LEFTERIS
Rectangle



  

2 

 

Οι «ανακαταλήψεις» 

   Την περίοδο αυτή η κυβέρνηση προχωρεί και σε «ανακαταλήψεις» εγκαταλελειµµένων 
δηµοσίων κτιρίων, που είχαν καταληφθεί από οµάδες «αντιεξουσιαστών», µεγάλο µέρος των 
οποίων είναι Αλβανοί. Φυσικά, δεν µπορεί κανείς να κατηγορήσει την κυβέρνηση γιατί αφαιρεί 
από κάποιους κάτι που παράνοµα κατέχουν, αλλά το ερώτηµα είναι γιατί αυτά τα κτίρια 
παραµένουν τόσα χρόνια αναξιοποίητα, όταν οι άστεγοι που κοιµούνται στα πεζοδρόµια 
πολλαπλασιάζονται κι όταν το δηµόσιο ενοικιάζει κτίρια, για να στεγάσει υπηρεσίες του; Μήπως 
σκοπεύει τώρα να τα χρησιµοποιήσει για κοινωφελείς σκοπούς; Ή µήπως θα τα πουλήσει, για να 
δώσει κι αυτά τα χρήµατα στους ξένους τοκογλύφους; Ή θα τα εγκαταλείψει και πάλι (το 
πιθανότερο, φοβόµαστε), ώστε να ανακαταληφθούν από τις ίδιες ή άλλες οµάδες; 

Γιατί τώρα; 

   Η εκτίµησή µας είναι ότι ο Α. Σαµαράς αποφάσισε τον «Ξένιο ∆ία» και τις ανακαταλήψεις όχι 
για να έχει κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσµα, αλλά για επικοινωνιακούς λόγους, για να δείξει ότι 
σε κάποια τουλάχιστον ζητήµατα προσπαθεί να φανεί συνεπής προς τις προεκλογικές του 
εξαγγελίες, αφού στα µεγάλα ζητήµατα, µνηµόνια κ.λπ., πράττει τα αντίθετα. ∆ιαλέγει και τη 
στιγµή, για να προσφέρει αποπροσανατολιστικά θεάµατα (µέσω τηλεόρασης), ενώ αφαιρεί από 
το λαό τον άρτο µε το επαχθέστατο φορολογικό. 

   Κι αν, έστω, θέλει µε τέτοιες ενέργειες να µειώσει την επιρροή της Χρυσής Αυγής, κατανοητή 
η πρόθεσή του, αλλά µάλλον δε ρώτησε αυτούς που του υπαγορεύουν τα µνηµόνια και οι οποίοι 
χρησιµοποιούν τόσο τη Χρυσή Αυγή όσο και το αντίπαλο δέος των «αντιεξουσιαστών-
κουκουλοφόρων», για να περάσουν τα απάνθρωπα µέτρα τους. Ας αποφασίσει ο κ. Σαµαράς 
«ποιος κυβερνά επιτέλους αυτό τον τόπο»! 

 

 

 

LEFTERIS
Rectangle


