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Κάνουν το άσπρο μαύρο, διαστρεβλώνοντας 
συνειδητά την αλήθεια, η γνωστή ΜΚΟ ανθρωπίνων δικαι-
ωμάτων Human Rights Watch και εγχώριες αντιρατσιστι-
κές οργανώσεις και κόμματα στο μέγα θέμα της καθημερι-
νής «εισβολής» εκατοντάδων Αφροασιατών στη χώρα μας.

Στην πρόσφατη έκθεση της διεθνούς ΜΚΟ αναφέρεται 
χαρακτηριστικά: «Στους πρώτους επτά μήνες της επιχείρη-
σης Ξένιος Δίας η αστυνομία προσήγαγε 85.000 αλλοδαπούς. 
Το ποσοστό των ατόμων για τα οποία διαπιστώθηκε ότι βρί-
σκονται παράνομα στην Ελλάδα, καθώς δεν διέθεταν νομι-
μοποιητικά έγγραφα, δεν υπερβαίνει το 6%». Τα ίδια υπο-
στηρίζει ήδη από τον Ιανουάριο και η εφημερίδα «Αυγή»: «Ο 
απολογισμός της επιχείρησης κατέρριψε τους αστικούς μύ-
θους περί 1,5 εκατομμυρίου παρανόμων μεταναστών, μόνο 
στην πρωτεύουσα. Πιο συγκεκριμένα, στην Αττική προσή-
χθησαν 58.293 αλλοδαποί. Από αυτούς μόνο οι 4.092 δεν εί-
χαν χαρτιά...».

Από κοντά και το Δίκτυο Κοινωνικής Υποστήριξης Προ-
σφύγων και Μεταναστών, που αναφέρει στην οκτασέλιδη 
μπροσούρα του: «Αλλωστε, ούτε οι επιχειρήσεις του Ξένιου 
Δία δικαίωσαν την πολεμική των αριθμών, αφού ούτε ένας 
στους 13 μετανάστες που προσήχθησαν δεν βρέθηκε χωρίς 
χαρτιά...».

Τι μας λένε όλοι οι παραπάνω; Πως στη χώρα μας υπάρ-
χουν ελάχιστοι παράνομοι μετανάστες, αφού το 94% των 
συνολικά προσαχθέντων διαθέτει «νομιμοποιητικά» έγγρα-
φα. Ποια είναι, όμως, αυτά τα περίφημα «νομιμοποιητικά» 
έγγραφα; Είτε η ροζ κάρτα, με την οποία εφοδιάζονται μέχρι 
να κριθεί τελεσίδικα η υπόθεσή τους (δηλαδή για διάστημα 
8 έως 10 χρόνια) όλοι ανεξαιρέτως όσοι υποβάλουν αίτηση 
πολιτικού ασύλου (περί τις 100.000 την τελευταία οκταετία), 
είτε το περίφημο «άσπρο χαρτί», το σημείωμα δηλαδή διοι-
κητικής απέλασης, με το οποίο εφοδιάζονται, συχνά αυθη-
μερόν, όλοι όσοι εισέρχονται καθημερινά παράνομα στη χώ-
ρα μας (περίπου 800.000 την τελευταία οκταετία), το οποίο 
δίνει 30 μέρες προθεσμία στον κάτοχό του προκειμένου να 
εγκαταλείψει τη χώρα με δικά του μέσα. 

Εφαρμόζοντας η αστυνομία τους νόμους 3386/2005 και 
3907/2011, που έχουν τεθεί σε ισχύ κατ’ επιταγήν της Ε.Ε., 
υποχρεούται να αφήνει ελεύθερους όσους διαθέτουν τη ροζ 
κάρτα ή το «άσπρο χαρτί», το οποίο εκλαμβάνεται ως «νομι-

μοποιητικό» έγγραφο, έστω κι αν προσαχθεί κάποιος εκ νέ-
ου, μετά το τέλος της προθεσμίας που του είχε δοθεί, με απο-
τέλεσμα να αφήνεται και πάλι ελεύθερος με νέο «άσπρο χαρ-
τί» και νέα προθεσμία 30 ημερών, ακόμη και στην περίπτω-
ση που στο μεταξύ έχει καταδικαστεί για κλοπές ή άλλες αξι-
όποινες πράξεις, διαδικασία που μπορεί να επαναλαμβάνε-
ται επ’ αόριστον. 

Με τέτοιου είδους αλχημείες επιχειρούν να κρύψουν κά-
τω από το χαλί το οξύ πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης, 
παρουσιάζοντας ως «νόμιμους» αυτούς που μόλις χθες πέ-
ρασαν παράνομα τα σύνορα και αποδεικνύοντας έτσι ότι 
έχουν αποκοπεί από την κοινωνία και στερούνται παντελώς 
σοβαρών επιχειρημάτων.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ: «Ξένιος Ζευς», γιατί αφήνουν όσους συλλαμβάνουν 
στο: nikosvafiadis.wordpress.com

«Ηuman Rights Watch» και αντιρατσιστές  
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Στο άλλο άκρο της ξενοφοβίας, που δηλητηριάζει τον δημόσιο βίο στην πολύπαθη Ελλάδα, κάποιοι καταφεύγουν σε αλχημείες προκειμένου να 

κρύψουν «κάτω από το χαλί» το πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης. ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΒΑΦΕΙΑΔΗ

Βαφτίζουν «νόμιμους» τους παράνομους μετανάστες

Τα περίφημα  «νομιμοποιητικά» έγγραφα είναι είτε η ροζ κάρτα, με την οποία
εφοδιάζονται όλοι όσοι υποβάλουν αίτηση πολιτικού ασύλου, είτε το  «άσπρο χαρτί»,
                         το σημείωμα δηλαδή διοικητικής απέλασης.
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