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ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ Η ΓΗΡΑΙΑ ΕΥΡΩΠΗ 

Γράφει ο Ιωάννης Μ. Ασλανίδης 

 

Η Ανικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να περιορίσει το μεταναστευ-

τικό κύμα είναι γεγονός. Επομένως! Δεν θα μπορέσουν να σταματήσουν την 

συμφορά την άνευ προηγουμένου, που τελικά θα πλήξει τις αρχές, τις αξίες, τις 

πολιτισμικές καταβολές, την θρησκεία και γενικά το πολιτισμό της, που δια-τρέ-

χει άμεσο κίνδυνο ν’ αλλοιωθεί. 

Η Αμυντική συμπεριφορά ορισμένων Κρατών της Ε.Ε. να περιφράξουν 

τα σύνορά των έναντι της Μεταναστευτικής πλημμυρίδας, είναι μέσα στα πλαί-

σια της Συνθήκης Σέγκεν, καθ’ όσον η δεύτερη τροποποίηση της συνθήκης που 

υπεγράφη το 2013 απ’ όλες τις Κυβερνήσεις της Ε.Ε. προβλέπει την δυνατό-

τητα των Κρατών να κλείσουν τα σύνορά των, εκτιμώντας τον κίνδυνο κατά την 

κρίση των, τρεις έως έξι μήνες και με παράταση μέχρι δύο χρόνια, εάν δεν κάνω 

λάθος. Την τροποποίηση αυτή την υπέγραψε και η Ελλάς. Άρα οι φιλεύσπλα-

χνοι κατήγοροι της συμπεριφοράς αυτής ας περιορισθούν εις τα του οίκου των, 

για το τι μέλλει γενέσθαι.  

Οι κατήγοροι αυτοί ξένοι και ντόπιοι ας προσέξουν όταν απευθύνονται 

κυρίως προς τους Έλληνες, διότι ο Ελληνικός λαός έχει το αίσθημα της φιλευ-

σπλαχνίας μέσα στον χαρακτήρα του, στην ιστορία του, την πίστη του και μά-

λιστα από αρχαιοτάτων χρόνων. Οι μεν αρχαίοι Έλληνες είχαν τον Δία ως θεό 

και μία από τις επωνυμίες του ήτο ο Ξένιος Δίας, δηλαδή έδιδαν μεγάλη αξία 

στην φιλοξενία. Η αξία της φιλοξενίας των αρχαίων, σήμερα με την χριστιανική 

πίστη των Ελλήνων ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο, διότι ο χριστιανισμός είναι 

κατ’ εξοχήν η θρησκεία της Αγάπης «… αγάπα τον πλησίον σου ως εαυτόν». 

Επομένως κάθε λόγος, περί ελλείψεως φιλευσπλαχνίας των Ελλήνων εί-

ναι εκ του πονηρού. 

Επειδή το τεράστιο και άνευ προηγουμένου θέμα μετακινήσεως λαών, 

κατά βάση Μουσουλμάνων το θρήσκευμα, προς την Ευρώπη είναι κάτι που 

κατά την γνώμη μου, ξεπερνά πλέον τις Ευρωπαϊκές δυνατότητες επίλυσής 

του. 

Επομένως το μεγάλο και ανυπέρβλητο μεταναστευτικό κύμα αντιμετω-

πίζοντας την πραγματική αλήθεια πρέπει να συνεξετασθεί με βάση ορισμέ-νους 

βασικούς παράγοντες που έχουν άμεση σχέση, για να υπάρξουν διάφορες 

προτάσεις για ενδεχόμενη λύση. 

ΠΡΩΤΟΝ: Η Ευρώπη πλέον δεν είναι εις θέση ν’ ανακόψει τα κύματα 

των Μουσουλμάνων μεταναστών και ακόμη δεν είναι εις θέση να ελέγχει, ακόμη 

και αυτούς που εισήλθαν σ’ αυτήν. Οι χιλιάδες Μουσουλμάνοι 
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φονταμενταλιστές που εισέρχονται ή θα εισέλθουν στην Ευρώπη κατά τον ένα 

ή τον άλλο τρόπο, δεν είναι δυνατόν να συνυπάρχουν, διότι είναι βαθύ το χάσμα 

που τους χωρίζει, εξαιτίας των ακραίων του θρησκεύματος, που είναι εκ διαμέ-

τρου αντίθετοι με τις Αρχές, τις Αξίες και την Ελευθερία του Ατόμου του Ευρω-

παϊκού Πολιτισμού. Και! το βασικότερο: το Ισλάμ είναι Θρησκεία, είναι εξου-

σία και Δικαιοσύνη, ενώ στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό οι αρχές αυτές είναι 

διακριτές η μία από την άλλη.  

ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Αυτοί που κινούνται πάση θυσία, με θεμιτά και αθέμιτα 

μέσα, ασυγκράτητοι προς την Ευρώπη, είναι όλοι πρόσφυγες; Υπάρχουν στο 

θέμα αυτό πολλά ερωτηματικά. Κυκλοφορούν σκέψεις ότι, το Χαλιφάτο των α-

κραίων εγκλημάτων δια των κυμάτων αυτών των προσφύγων, μεταξύ αυτών 

πολλών δυστυχισμένων ανθρώπων, ιδίως οικογενειών με μικρά παιδιά, επι-

διώκει να επικρατήσει στο γηραιό κόσμο των αμάχητων Απίστων της Ευρώπης.  

Σε πρόσφατη δήλωση αξιόλογου Ευρωπαϊστή, πρώην Υπουργού, αυ-

τός υποστήριξε ότι οι Μουσουλμάνοι πρόσφυγες εκπληρώνουν σχέδιο του Χα-

λιφάτου. Αυτή είναι μια γνώμη, μπορεί να αμφισβητηθεί, όχι όμως και τα γεγο-

νότα.  

Ενισχύει την εντύπωση αυτή και το γεγονός ότι οι Μουσουλμάνοι Πρό-

σφυγες, ενώ κινούνται με κίνδυνο της ζωής των προς την Ευρώπη, γιατί δεν 

καταφεύγουν στις πλησιέστερες προς αυτούς πλούσιες Μουσουλμανικές χώ-

ρες; Πρέπει επίσης εδώ να συνεξεταστεί, γιατί δεν υπάρχουν οικονομικοί μετα-

νάστες από την Αιθιοπία, αφού είναι από τις φτωχότερες χώρες του Κόσμου; 

Διότι αυτοί είναι Χριστιανοί! 

ΤΡΙΤΟΝ: Εάν δεν σταματήσει το κύμα αυτό των Μουσουλμάνων μετα-

ναστών, στην γενέτειρά των, καμία δύναμη δεν μπορεί να τους σταματήσει, 

ούτε το κλείσιμο των συνόρων και ασφαλώς ούτε και η μέχρι σήμερα μετανα-

στευτική πολιτική της Ευρώπης. Αυτό για να γίνει θα πρέπει η Ευρώπη να συ-

νεργασθεί άμεσα με την Αμερική, την Ρωσία, την Κίνα κ.λπ. ασφαλώς και ο 

ΟΗΕ. 

ΤΕΤΑΡΤΟΝ: Άμεση συνεργασία της Ευρώπης και όχι μόνο, με τα με-

τριοπαθή Μουσουλμανικά κράτη, για την οικονομική, κοινωνική και τεχνολογική 

βοήθεια για ανάπτυξη όλων των κρατών της Μέσης Ανατολής και ακόμη και της 

Αφρικής. Με ενεργή συμμετοχή και αναπτυξιακό Σχέδιο της Ευρώπης, Ρωσίας, 

Κίνας, ΗΠΑ κ.λπ. Με την πολιτική αυτή θα τονωθεί η βαλτωμένη υφεσιακή οι-

κονομία της Ευρώπης, θα εξασφαλισθεί ειρηνική συμβίωση των λαών της Α-

σίας και Αφρικής, με εδραίωση της διεθνούς Ειρήνης στον κόσμο. Παράλληλα 

θα σωθεί ο πολιτισμός της Ευρώπης που και αυτός τον τελευταίο καιρό κινείται 

σε τροχιά παρακμής, λόγω ελλείψεως ηγετών στην Ευρώπη. 



3 
 

ΠΕΜΠΤΟΝ: Παράλληλα με τις παραπάνω ενέργειες, καταπολέμηση με 

όλα τα μέσα στρατιωτικά, οικονομικά, μορφωτικά, ακόμη και θρησκειολογικά, 

του εγκληματικού Ισλαμικού Χαλιφάτου και αυτών που άμεσα ή έμμεσα το στη-

ρίζουν.  

Εάν τ’ ανωτέρω δεν δρομολογηθούν άμεσα, θα είναι πλέον βέβαιο ότι, η 

Γηραιά Ευρωπαϊκή Ήπειρος θα εισέλθει στο στάδιο παρακμιακής κατάστασης, 

με το βαθύ βαρομετρικό να δείχνει πλέον μη αναστρέψιμη την κατάσταση, με 

βέβαιο θύμα πρώτα την Πατρίδα μας. 

Εις ό,τι αφορά την Ελληνική πραγματικότητα στο Μεταναστευτικό, ε-

πειδή θα έχει μέλλον μέχρι πλήρους αποσυμφορήσεως των Μεταναστών προς 

μία ή άλλη κατεύθυνση, θα πρέπει ιδιαίτερα να προσεχθούν και να ληφθούν τα 

παρακάτω μέτρα: 

• Οργάνωση των Κέντρων Φιλοξενίας με Διοίκηση, Επιτελείο, Διοι-

κητική Μέριμνα, Υγειονομική κάλυψη και ασφάλεια. 

• Εφαρμογή των νόμων της Πολιτείας προς πάσαν κατεύθυνση. 

Από την στιγμή που ο μετανάστης βρεθεί σε Ελληνικό έδαφος θα οδηγείται από 

τα όργανα της Πολιτείας και όχι από άλλους δόλιους, άτομα ή φορείς, εκεί όπου 

αυτή έχει προβλέψει να οδηγηθούν.  

• Εικόνες κατά καιρούς, σαν την Ειδομένη, Μόροια, το λιμάνι του 

Πειραιά, την Πλατεία Βικτωρίας, όχι μόνο δεν τιμούν και εκθέτουν την Ελλάδα, 

αλλά καταδεικνύουν και ένα κράτος, δηλαδή μια Κυβέρνηση, που αδυνατεί στην 

ουσία να χειρισθεί το Μεταναστευτικό πρόβλημα. 

• Η Εγκατάσταση ή φιλοξενία αλλοδαπού ή μετανάστη οπουδή-

ποτε της Ελληνικής Επικράτειας, να δηλώνεται στο Αστυνομικό Τμήμα διαμο-

νής, ως και ο χρόνος παραμονής των. 

Τελειώνοντας! θα έλεγα, η Κυβέρνηση κάποτε πρέπει να δώσει τέ-

λος στις ενέργειες περιθωριακών Ακτιβιστών, ντόπιων και ξένων, και κά-

ποιων άγνωστης προελεύσεως και σκοπών, Μ.Κ.Ο., που το μόνο που 

κάνουν είναι να δυσκολεύουν το έργο της Ελληνικής πολιτείας. 

 

Ιωάννης Μ. Ασλανίδης 

Αντιστράτηγος ε.α. 

Επίτιμος Δκτης της Σ.Σ.Ε. 

 


