
 

 

 

Αξ. Πξση.: 3/2020 

Σξίθαια, 27 Ιαλ 20 
πλεκκέλα:    

ΠΡΟ  : Τπνπξγό Εζληθήο Άκπλαο θ. Νηθόιαν Παλαγηωηόπνπιν 
 

ΚΟΙΝ  : Τθππνπξγό Εζληθήο Άκπλαο θ. Αιθηβηάδε ηεθαλή 
  Βνπιεπηέο ηεο Γηαξθνύο Δπηηξνπήο Δζληθήο Άκπλαο 
 ΔΓΑ/ΓΔΔΘΑ – ΓΔ – ΓΔΝ – ΓΔΑ 
 ΔΑΑ - ΔΑΑΝ - ΔΑΑΑ - ΠΟ - ΑΝΔΑΔΓ 
 ΠΟΜΔΝ - ΠΟΔ - ΑΜΤΝ - ΑΤΓΑ - Α - ΑΙΡ - ΑΑΤ  
 ΜΜΔ - ηξαηησηηθνί ζπληάθηεο 

 

ΘΕΜΑ:  Μεηαλαζηεπηηθή Πνιηηηθή  
 

Κύξηε Τπνπξγέ, 
 

Σα ζηειέρε ησλ ΔΓ βηώλνπλ δύζθνιεο επνρέο ιόγσ ηεο εξγαζηαθήο 
απαμίσζεο θαη ηεο θνηλσληθήο ππνβάζκηζεο, κέζα ζηα αδηέμνδα πνπ έρεη 
πξνθαιέζεη ε αληθαλόηεηα ηεο Πνιηηείαο. Κνινζζηαία απόζηαζε ρσξίδεη ηελ 
θαζεκεξηλόηεηά ηνπο από ηελ εηθόλα πνπ ζέιεη λα παξνπζηάδεη ε εθάζηνηε 
Κπβέξλεζε γηα επηθνηλσληαθνύο ιόγνπο. Μέζα ζε απηό ην πεξηβάιινλ, νη ΔΓ 
παξακέλνπλ απνηειεζκαηηθέο ζηηο πξνθιήζεηο πνπ θαινύληαη λα αληηκεησπίζνπλ, 
σο κηα ηζρπξή δύλακε απνηξνπήο.  

 
Με ηδηαίηεξε αλεζπρία ηα ηειεπηαία ρξόληα νη Έιιελεο πνιίηεο 

παξαθνινπζνύλ ην θαηλόκελν ηεο αζξόαο εηζόδνπ ζηε ρώξα καο κεηαλαζηώλ 
θαη πξνζθύγσλ, πνπ παίξλεη δηαζηάζεηο ρξνλίδνληνο πξνβιήκαηνο, θαζώο δελ 
δηαθαίλεηαη πξννπηηθή επίιπζεο ησλ γελεζηνπξγώλ αηηηώλ πνπ πξνθαινύλ ηε 
κεηαθίλεζε πιεζπζκώλ πξνο ηελ Δ.Δ. Παξάιιεια, είλαη ζαθέο όηη πξέπεη λα 
θαηαβιεζεί θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ώζηε λα ζσξαθηζηεί ε άκπλα ηεο ρώξαο, 
ιόγσ γεσζηξαηεγηθώλ εμειίμεσλ πνπ κπνξνύλ λα αλαηξέςνπλ ηελ ηζνξξνπία 
δπλάκεσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Αλ. Μεζνγείνπ θαη πξνο απηή ίζσο ηελ θαηεύζπλζε 
ζα έπξεπε λα εζηηάζνπκε ηελ πξνζνρή καο. Έηζη έξρεηαη επηηαθηηθά πιένλ ζην 
πξνζθήλην ε αλάγθε πιήξνπο απεκπινθήο ησλ ΔΓ από ηνλ, δήζελ επηθνπξηθό, 
ξόιν πνπ έρνπλ αλαιάβεη ζην πξνζθπγηθό - κεηαλαζηεπηηθό δήηεκα. 

 
Η εκπινθή ηωλ ΕΔ, ζην πξνζθπγηθό - κεηαλαζηεπηηθό δήηεκα 

ππήξμε κηα απαίηεζε ηνπ ρζεο!  

 
ήκεξα, 5 ρξόληα κεηά, ελώ ζα έπξεπε λα έρνπκε πεξάζεη ζηηο 

επόκελεο θάζεηο ηνπ εζληθνύ ζρεδίνπ γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ζέκαηνο, εθηηκάηαη 
όηη ε ζπλερηδόκελε παξνπζία ησλ ΔΓ ζε Γνκέο Φηινμελίαο, απνζθνπεί ζηελ 

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 
(Σ.Α.Σ.Μ.Υ) 

Νόμιμα αναγνωριςμζνο ςωματείο με την υπ’ αριθ. 07/27-3-2018 διάταξη 
Εκοφςιασ δικαιοδοςίασ του Ειρηνοδικείου Τρικάλων, καταχωρημζνο ςτα 
βιβλία ςωματείων του αυτοφ δικαςτηρίου με αριθμό μητρώου 1602/2018. 
Ηλεκτρονική διεφθυνση :  http://www.sasmy.gr 
Ε-mail                                  :  info@sasmy.gr 
Ομάδα Facebook              :  https://web.facebook.com/groups 
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θάιπςε ησλ θελώλ πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ε δηνηθεηηθή αλεπάξθεηα ηνπ 
Κξάηνπο.   

 
Η θύξηα απνζηνιή ηωλ ΕΔ είλαη νξηνζεηεκέλε από ηελ Πνιηηηθή 

Εζληθήο Ακύλεο θαη αθνξά, θαηά βάζε, ζηελ πξνάζπηζε ηεο εζληθήο 

αλεμαξηεζίαο θαη ηεο εδαθηθήο αθεξαηόηεηαο ηεο Υώξαο, ελώ ηπρόλ πξόζζεηεο 
αξκνδηόηεηεο θαη επζύλεο πνπ δύλαηαη λα αλαιακβάλνπλ νη ΔΓ, ζε εηδηθέο 
πεξηπηώζεηο, πεξηγξάθνληαη αλ δελ απαηόκαζηε ζην Δόγκα 
Πνιηηηθνζηξαηηωηηθήο πλεξγαζίαο. Οη πξόζθαηνη θπβεξλεηηθνί ιεθηηθνί 

«αθξνβαηηζκνί» πεξί πξόζζεηεο «ζπλδξνκήο», δήζελ πξνζσξηλνύ κάιηζηα 
ραξαθηήξα, είλαη κάιινλ αηπρείο θαη ζα πξνηηκνύζακε λα επεθηαζνύκε 
πεξαηηέξσ δεκνζίσο ….. 

 
Σα ζέκαηα ηεο παξάλνκεο εηζόδνπ πξνζώπωλ ζηε Υώξα, ηεο 

δεκνζίαο ηάμεο θαη ηεο εζωηεξηθήο αζθάιεηαο εκπίπηνπλ ζηελ 
απνθιεηζηηθή αξκνδηόηεηα ηωλ ωκάηωλ Αζθαιείαο (ΤΠΡΟΠΟ), πνπ 
δηαζέηνπλ ην πξνζσπηθό, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηα κέζα γη’ απηό ην ζθνπό. Να 
ππελζπκίζνπκε ηελ ύπαξμε ησλ Τπεξεζηώλ πλνξηαθήο Φύιαμεο πνπ 
ζπζηάζεθαλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο παξάηππεο 
κεηαλάζηεπζεο θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ δηαζπλνξηαθνύ εγθιήκαηνο 
(Ν.2622/1998) θαη ζα κπνξνύζαλ, κε θαηάιιειε ελίζρπζε (πξνζιήςεηο - 
κεηαηάμεηο), λα δώζνπλ άκεζα απνηειεζκαηηθέο ιύζεηο έρνληαο έλα πην 
δηεπξπκέλν ξόιν θαη αξκνδηόηεηεο πέξαλ ηεο κεζνξίνπ θαη ζην εζσηεξηθό ηεο 
Υώξαο, παξάιιεια κε ηελ αλάιεςε ηεο πιήξνπο επζύλεο ζπληνληζκνύ θαη 
ιεηηνπξγίαο ησλ Αλνηθηώλ Γνκώλ Φηινμελίαο από ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ, 
κε αμηνπνίεζε ησλ ΟΣΑ ζε επίπεδν Πεξηθεξεηώλ & Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ.  

 
Δελ κπνξεί λα αλαζέηνπκε ζηηο ΕΔ ξόιν ππνβνεζεηηθό ηεο ΕΛ.Α 

ζην κεηαλαζηεπηηθό. Γελ κπνξεί σο θνηλσλία λα νξακαηηδόκαζηε, πνιύ δε 
πεξηζζόηεξν λα θαηαθεύγνπκε, ζηε ζπγθξόηεζε ελόο άηππνπ ζώκαηνο 
ηξαηνρωξνθπιαθήο, κόξθσκα πνπ αηπρώο παξαπέκπεη ζε άιια 

θαζεζηώηα. Γελ έρνπκε απηή ηελ πνιπηέιεηα, γηαηί δελ είκαζηε ζηελ ίδηα κνίξα 
κε ηνπο εηαίξνπο καο ζηελ Δ.Δ, όπνπ νπδείο επηβνπιεύεηαη θαλεξά ηα εδάθε 
ηνπο. Η πξόζζεηε απηή εκπινθή, απνκπδά πνιύηηκνπο πόξνπο από ηηο ΔΓ, νη 
νπνίεο είλαη ππνζηειερσκέλεο θαη ρξήδνπλ ελίζρπζεο πξηλ ε ηζνξξνπία 
δπλάκεσλ αλαηξαπεί πιήξσο. Άπνςε πνιιώλ ζπκπνιηηώλ καο είλαη όηη πξέπεη 
λα παύζεη άκεζα ε θαηαζπαηάιεζε πνιύηηκσλ πόξσλ, θαζώο ε εληεηλόκελε 
εκπινθή θαηαπνλεί ην ζηξάηεπκα θαη δύλαηαη λα ην απνπξνζαλαηνιίζεη από 
ηελ θύξηα απνζηνιή ηνπ.  

 
Σα δεηήκαηα θνηλσληθήο πξόλνηαο θαη κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο, 

εκπίπηνπλ ζηε ζθαίξα αξκνδηνηήησλ δεκνζίσλ θνξέσλ όπσο ην Τπνπξγείν 
Δζσηεξηθώλ, ε Γ.Γ Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο, ΟΣΑ θιπ, πνπ νθείινπλ εθ ηνπ 
ζεζκηθνύ ηνπο ξόινπ λα επηιεθζνύλ κε ηα κέζα θαη ην πξνζσπηθό πνπ 
δηαζέηνπλ, αξθεί λα ππάξμεη ε πνιηηηθή βνύιεζε γηα ηελ ελ ηνηο πξάγκαζη 
ελεξγνπνίεζή ηνπο, ζην κέηξν πνπ αλαινγεί σο εζληθή επζύλε.  Γπζηπρώο, ζε 
απηό ην δήηεκα νη θπβεξλήζεηο απνδείρζεθαλ θαηώηεξεο ησλ ηζηνξηθώλ 
πεξηζηάζεσλ! Σν θαηλόκελν απηό δελ είλαη πξόζθαην, αιιά έρεη ξίδεο ζην 
παξειζόλ (10εηία ηνπ 1990 θαη κεηέπεηηα) όηαλ ε εθάζηνηε Κπβέξλεζε γηα λα 
εμσξαΐζεη ηηο αδπλακίεο ηνπ δεκνζίνπ, ηελ θξαηηθή παξάιπζε θαη λα 
δηαρεηξηζηεί πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλόηεηαο, γηα ιόγνπο κηθξνθνκκαηηθνύ 
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ζπκθέξνληνο, ελέπιεμε ηηο ΔΓ σο «πνιπεξγαιείν», ππό ηνλ επηθνηλσληαθό 
«καλδύα» κηαο θαη’ επίθαζε θνηλσληθήο πξνζθνξάο. ήκεξα, πεξηζζόηεξν 
από πνηέ νη αζθνύληεο θξαηηθή εμνπζία, θπξίσο όζνη βξίζθνληαη ςειά ζηελ 
θιίκαθα ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο, επηβάιιεηαη λα θάλνπλ ηελ απηνθξηηηθή ηνπο 
εθόζνλ αδπλαηνύλ λα θηλεηνπνηήζνπλ απνηειεζκαηηθά ηνλ κεραληζκό ζηνλ 
ηνκέα ηεο επζύλεο ηνπο θαη λα πξάμνπλ ηα δένληα.     

 
Κύξηε Τπνπξγέ,  
 
γλσξίδεηε εθηηκνύκε ηα εηιηθξηλή αηζζήκαηα εθηίκεζεο θαη ζεβαζκνύ πνπ 

ηξέθνπκε ζην πξόζσπό ζαο. Σα θαθώο θείκελα θαη νη αζηνρίεο ηνπ 
παξειζόληνο πνπ επηζεκάλζεθαλ πξνθαλώο θαη δελ αθνξνύλ εζάο σο ΤΔΘΑ, 
αιιά είλαη επηβεβιεκέλν λα εηπσζνύλ νξηζκέλεο αιήζεηεο, ηνπιάρηζηνλ όπσο ν 
απιόο Έιιελαο πνιίηεο ηηο αληηιακβάλεηαη.  

 
Δπηηξέςηε καο λα θιείζνπκε κε κηα αθόκε κεγάιε αιήζεηα!  
 
Με ηα κλεκεηώδε ιόγηα (δηαηππώζεθαλ παξνπζία ζαο αλ δελ θάλνπκε 

ιάζνο) ελόο κεγάινπ ζπκπνιίηε καο, ηνπ εππαηξίδε εθνπιηζηή Κνπ Παλαγηώηε 
Λαζθαξίδε, ν νπνίνο έρεη επαλεηιεκκέλα ζηεξίμεη εκπξάθησο ηηο ΔΓ κε δσξεέο: 

«Πιστέψτε με, θα ήμουν πολύ πιο ικανοποιημένος να έχω ένα καλό 
Αξιωματικό, παρά ένα καλό βαπόρι. Καλά βαπόρια βρϊσκονται πολλά και 
μπορεϊς να τα βρεις γρήγορα και εύκολα, αλλά καλούς Αξιωματικούς 
χρειάζεται χρόνια για να τους φτιάξεις!». 
 

Για το Διοικητικό Συμβοφλιο 
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Πρόεδρος 

 
Ευάγγελος Στζφος 

6936504322 
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Γεν. Γραμματζας 

 
       Στζφανος Κουκουράβας 

   6948644184 
 


