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∆ΕΛΤΙΟ

ΤΥΠΟΥ

Κοινή επίσκεψη των συνδικαλιστικών φορέων στον ακριτικό Έβρο για τα προβλήµατα της
λαθροµετανάστευσης και των υπηρεσιών του - 7/9-6-2012 .

Πληρώνουµε το Μεταναστευτικό «Μνηµόνιο» ελεύθερης εισόδου των
παράνοµων µεταναστών στη Χώρα.
Η δραστηριοποίηση των Συνδικαλιστικών µας οργάνων ΠΟΣΥΦΥ-ΣΕΦΕΑΑ µας
υπαγόρευσαν την ανάγκη πραγµατοποίησης κοινής επίσκεψης στον τόπο και στις
υπηρεσίες που καλούνται να διαχειριστούν τα καραβάνια µεταναστών που
εισέρχονται στη χώρα µας και πλήττουν κοινωνικά και οικονοµικά, κυρίως την
Αττική, αλλά και τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας.
Αποτελεί χρέος µας να σταθούµε κοντά, στους πραγµατικά δοκιµαζόµενους
συναδέλφους µας των ακριτικών περιοχών, αλλά και να µεταφέρουµε διαπιστώσεις
- αλήθειες, που χρόνια τώρα τεχνηέντως αποκρύπτονται από τους πολίτες της
χώρας µας, εξυπηρετώντας να περισώσουν µια µεταναστευτική πολιτική που είναι
πραγµατικά ανύπαρκτη!!
∆υστυχώς, η αποτροπή παράνοµης εισόδου µεταναστών στη χώρα µας αποτελεί
µύθο µε πρωταγωνιστές όλους τους πολιτικούς και όλες τις πολιτικές που
ουσιαστικά εξυπηρετούν την είσοδο τους στη χώρα µας, εξυπηρετώντας
παράλληλα την αποτροπή τους να µετακινηθούν σε χώρες ελίτ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, χώρες που θέλουν την Ελλάδα µοναδικό τόπο εναπόθεσης ολόκληρου του
µεταναστευτικού ρεύµατος.
Σοκ προκάλεσε σε όλους του παρευρισκόµενους η απάντηση- οµολογία του
Αστυνοµικού ∆ιευθυντή Ορεστιάδας στο ερώτηµα «αν χίλιοι µετανάστες
προτίθενται να µπουν στη χώρα µας, πόσοι από αυτούς θα το κατάφερναν;» η

απάντηση ήταν «και οι χίλιοι». Φυσικά η ευθύνη δεν βαρύνει την Αστυνοµική
τακτική και πρακτική αλλά την ανυπαρξία πολιτικής, που καθιστά την αστυνοµία
διαχειριστή του προβλήµατος και ουσιαστικά υπηρέτη των µεταναστών.
Η αµέσως επόµενη και επίσης θλιβερή διαπίστωση, προέκυψε από τις
εργασιακές συνθήκες που καλούνται οι υπηρετούντες στις ακριτικές υπηρεσίες
συνάδελφοι να εκτελέσουν το δύσκολο έργο τους και τα µέσα τα οποία τους
διαθέτει η πολιτεία για να τους διευκολύνει σ΄αυτό. Πραγµατικά βασιλεύει ένας
εργασιακός µεσαίωνας που καλεί τρεις και τέσσερεις αστυνοµικούς να
διαχειριστούν κέντρα κράτησης µε διακόσιους και τριακόσιους κρατουµένους.
Οι εξεγέρσεις αποτελούν καθηµερινό φαινόµενο τοποθετώντας στους εκεί
αστυνοµικούς

την «δαµόκλειο σπάθη» του κινδύνου για την σωµατική τους

ακεραιότητα αλλά και ακόµα και για την ίδια τους τη ζωή.
Οι εγκαταστάσεις

σε

πολλές περιπτώσεις

και

η

προχειρότητά τους

«προκαλούν» τους κρατούµενους σε απόδρασή, έχοντας πολλές φορές καταφέρει
να αποδράσουν και να τοποθετήσουν τους υπηρετούντες εκεί, ενώπιον των
ποινικών και πειθαρχικών οργάνων µε όσες συνέπειες συνεπάγεται αυτό.
Μελέτες επί µελετών, προγράµµατα επί προγραµµάτων, δήθεν χορήγηση
ευρωπαϊκών κονδυλίων και οι υπηρεσίες εξυπηρετούνται µε οχήµατα σάπια και
επικίνδυνα. Πώς να µην καταγγείλουµε τα “facelift” των Υπηρεσιών Συνοριακής
Φύλαξης που διενεργούνται µε χρήµατα του Ταµείου εξωτερικών συνόρων και
κατασκευάζονται περιφράξεις και φράχτες ύψους 5 και 6 µέτρων στον µπροστινό
προαύλιο χώρο τους , αλλά στο πίσω και σε αυτό των κρατητηρίων µόνον 2
µέτρων;;
Τελικά, ο Έβρος, η Αττική, η Ελλάδα ολόκληρη δεν πλήττεται από τους
µετανάστες των φτωχών χωρών του πλανήτη, πλήττεται και καταστρέφεται
καθηµερινά από τις συνέπειες ενός εθνικού εγκλήµατος µε πρωταγωνιστές τους
υπεύθυνους να κρύβονται πίσω από πολλά «θα» αδυνατώντας να λάβουν τις
αποφάσεις που όλη η Κοινωνία απαιτεί.
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