Πλατεία Βικτωρίας
ΕΥΓΕΝΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Απόγευμα Παρασκευής έκανα την βόλτα μου στην πλατεία Βικτωρίας .Είχα μερικούς μήνες
να πατήσω (από τότε που έκλεισε ο σταθμός του ΗΣΑΠ) και ξαφνιάστηκα όταν είδα τόσο κόσμο.
Δεν υπήρχε ούτε μία θέση ελεύθερη. Τα παγκάκια ήταν υπερφορτωμένα και τα κάγκελα είχαν την
τιμητική τους. Αλλοδαποί από όλες τις φυλές του κόσμου είχαν βγει να χαρούνε το όμορφο
απόγευμα. Ημέρα διασκέδασης για πολλούς συμπολίτες μας αλλά όχι για τους ξένους.
Πανέμορφα ζωηρά και σκανδαλιάρικά μικρά τρέχανε παντού φωνάζοντας διάφορα. Οι πατεράδες
κυρίως συζητούσανε χαμηλόφωνα με τους φίλους τους. Μερικές μουσουλμάνες με τα hijab τους
ήταν συγκεντρωμένες προς την Αριστοτέλους κρατώντας σφιχτά τα καροτσάκια και τις σακούλες
από τα ψώνια τους. Συνήθως στην πλατεία έβλεπα συνταξιούχους με τις αλλοδαπές οικιακές
βοηθούς να τους βγάζουν βόλτα .Σήμερα δεν υπήρχε ούτε ένας και γενικά ο μέσος όρος της
ηλικίας πλησίαζε το 35 χρόνια .Οι άνθρωποι είχαν βγει να ξεσκάσουν στην πλατεία .Δε είχαν που
να πάνε και τι να κάνουν. Χαλάρωναν και αντάλλαζαν χαμόγελα και σχόλια με τους γνωστούς και
φίλους τους. Η Μέση Ανατολή η Ασία και η Αφρική είχαν τα παιδιά τους εκεί. .Άλλωστε η πλατεία
έχει μετονομαστεί σε πλατεία Πακιστάν όπως και η πλατεία Αμερικής που έχει γίνει πλατεία
Αφρικής.
Η απογραφή του 2001έδειξε ότι στην Ελλάδα των 10.964.020 οι 797.091 είναι αλλοδαποί (
47.000 πολίτες από τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Ηλικιακά η συντριπτική του
πλειοψηφία((περίπου 80%) ανήκουν στην ομάδα των 15-64 ετών δηλαδή είναι εν δυνάμει
οικονομικά ενεργός πληθυσμός. 90% των αλλοδαπών εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας
και μόνο το 6.5% αυτό απασχολούνται. Το 25% των μεταναστών απασχολείται στις οικοδομές, το
20% σε οικιακές εργασίες και φροντίδα ηλικιωμένων και παιδιών, το 17.5% στον αγροτικό τομέα
και 15% σε τουριστικές και εμπορικές υπηρεσίες. Περίπου 57% του συνόλου είναι αλβανικής
καταγωγής. που ήρθαν για να εργαστούν 54%,οι άλλοι 15% ήρθαν στη χώρα για οικογενειακή
επανένωση και 2.3% ως παλιννοστούντες. Περίπου 1/3 των Αλβανών εργάζονται στις οικοδομές
και 20% στον αγροτικό τομέα. Δεύτερη πολυπληθέστερη ομάδα (με πολύ μεγάλη διαφορά από
την πρώτη), είναι οι Βούλγαροι με 35.000 καταγραμμένους και ακολουθούν Γεωργιανοί,,
Ρουμάνοι , Ρώσοι , Ουκρανοί, Πακιστανοί και Ινδοί . Επίσης ζουν στην Ελλάδα 17.000 Κύπριοι και
13.000 Πολωνοί, που όμως σήμερα είναι πλέον πολίτες της Ε.Ε. (Τριανταφύλλου 2005).
Η γεωπολιτική θέση της χώρας μας σε συνδυασμό με την ελλιπής φύλαξη των συνόρων
την μετέτρεψε σε ξέφραγο αμπέλι. Η Ευρώπη των 27 χωρών επέτρεψε μεγαλύτερη μετακίνηση
πληθυσμού με άμεσο αντίκτυπο την αύξηση του αριθμού των μεταναστών και παλιννοστούντων
στην Ελλάδα.Υπολογίζεται ότι σήμερα ο αριθμός αυτός αγγίζει το 1,5 εκατομμύριο (950.000
νόμιμοι και περίπου 600.000 παράτυποι ) αντιστοιχώντας στο 12% του συνολικού πληθυσμού και
περισσότερο από 16% του εργατικού δυναμικού της Ελλάδας. Η χώρα μας λύγισε με τον τεράστιο
αριθμό λαθρομεταναστών και την αδυναμία τής επανεισδοχής ή προώθησης τους στην Ευρώπη.
Τεράστια η υποκρισία των ΄΄φίλων΄΄ μας Ευρωπαίων που μας κατηγορεί αλλά δεν βοηθάει
καθόλου .Είναι φανερή η ανυπαρξία κοινής ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική άσχετα αν τα
σύνορα μας αποτελούν σύνορα της Ε.Ε..
Στην Ελλάδα δεν είναι γνωστό ποιο είναι το υπουργείο ή η υπηρεσία που είναι αρμόδια με
την μεταναστευτική πολιτική. Το υπουργείο Εσωτερικών, το υπουργείο Εργασίας ή το υπουργείο
Δημόσιας Τάξης; Αλλάξανε και τα ονόματα αυτών των υπηρεσιών. Η Γενική Γραμματεία της
Μεταναστευτικής Πολιτικής δεν υφίσταται πλέον Ο Frontex, πέραν της εκπαίδευσης των ατόμων
που φυλάσσουν τα σύνορα, πέραν των σχεδιασμών επί χάρτου, ιδρύθηκε για να «επικουρεί τα

κράτη-μέλη σε περιπτώσεις όπου απαιτείται αυξημένη τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή στα
εξωτερικά σύνορα και παρέχει την αναγκαία στήριξη για την οργάνωση κοινών επιχειρήσεων
επαναπατρισμού».Δεν δίνει όμως λύση στον τεράστιο αριθμό ανθρώπων που έρχονται στην
Ελλάδα.(υπολογίζεται ότι 350/ημέρα περνάνε στο Έβρο). Πέρυσι από την Τουρκία μπήκαν στην
Ελλάδα (ποδαράτα και με βαρκάδα) στον Έβρο περίπου 43500 μετανάστες οι οποίοι
συνελήφθησαν. Στο ίδιο διάστημα, οι απελάσεις λαθρομεταναστών από τις ίδιες πύλες έφθασαν
μόνο στους 2.352.
Είναι η Ελλάδα μία χώρα έτοιμη να δεχτεί τόσο κόσμο; Υπάρχει υποδομή ,έλεγχος εισόδου
και εξόδου από την χώρα και κυρίως μία ολοκληρωμένη και κατάλληλη μεταναστευτική πολιτική
για την απορρόφηση, φιλοξενία ,εγκατάσταση και την εν δυνάμει ενσωμάτωση τόσων πολιτισμικά
διαφορετικών ανθρώπων; Οποιονδήποτε έλληνα (ρατσιστή ή μη)να ρωτήσετε θα σας απαντήσει
αρνητικά. Ο λόγος; Η πραγματικότητα:
• Η εύθραυστη ισορροπία ανάμεσα στους νόμιμους και τους παράνομους μετανάστες.
Δύσκολα αναγνωρίζεις τους δικαιούχους από τους λαθρεπιβάτες κάποιων νόμιμων
εργασιακών και νομικών διαδικασιών. Στην πλάτη τους θησαυρίζουν πολλοί έλληνες
δικηγόροι και ΄΄μεσολαβητές.΄΄
• Η οικονομική κρίση έχει λυγήσει τους έλληνες με αυξανόμενο ποσοστό ανεργίας με έντονα
προβλήματα οικονομικό-κοινωνικά Υπάρχουν πάρα πολλοί έλληνες που στερούνται στέγης
και ενός πιάτου φαί.
• Είτε μας αρέσει είτε όχι υπάρχουν συμπολίτες μας που κερδίζουν από αυτό το παράνομο
πληθυσμό και φθηνό εργατικό χέρι .Αυτός είναι και ένας λόγος που γκετοποιηθηκαν
περιοχές της Αθήνας και υποβαθμίστηκαν.
• Δεν είναι όλοι οι ξένοι πολιτικοί πρόσφυγες με συγκεκριμένα δικαιώματα αλά είναι
λαθρομετανάστες που ΄΄ κτυπάνε ΄΄ την πόρτα του παραδείσου. Δικαιούνται σπίτι και
εργασία μόνο ένα μικρό ποσοστό από αυτούς τους αλλοδαπούς και οι υπόλοιποι ζουν σε
απαράδεκτες συνθήκες..
Σίγουρα η λύση του φράχτη μήκους 12,5 χλμ. κατά μήκος των χερσαίων συνόρων Ελλάδος
– Τουρκίας στον ποταμό Έβρο δεν είναι η πιο κατάλληλη και σωστά η Ε.Ε. αντιδρά αρνητικά .Σου
θυμίζει τον αντίστοιχο τοίχο που σχεδιάζουν, για παράδειγμα, οι Ισραηλινοί για να αποκλείσουν
του Παλαιστίνιους. Είναι τυχαίο που η Ευρώπη θέλει να καταστεί η Ελλάδα κέντρο μακράς
παραμονής και εξέτασης των αιτημάτων ασύλου των μεταναστών που έρχονται από όλο τον
κόσμο και επιδιώκουν να φτάσουν στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν νομίζω!

