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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΣΤΟΥΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ πρ. ΕΣΣΔ και τη ΒΟΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟ

Η κυβέρνηση, μέσω των διατάξεων του ν. 4093/2012, θέσπισε κριτήρια
ολοκληρωτικού αποκλεισμού των νεοπροσφύγων ομογενών, από την πρώην
Σοβιετική Ένωση, με καταγωγή από τον Πόντο, αλλά και των Βορειοηπειρωτών, από
το πενιχρό οικονομικό βοήθημα ύψους 340 ευρώ περίπου, το οποίο λάμβαναν
μέσω του Ο.Γ.Α., όπως όλοι οι ανασφάλιστοι, υπερήλικες Έλληνες πολίτες, για την
επιβίωσή τους.
Η προϋπόθεση της «εικοσαετούς, νόμιμης και μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα»,
αποκαλύπτει τους πραγματικούς στόχους της πρωτοβουλίας. Διότι, είναι γνωστό
πως, με διάφορα τεχνάσματα, η Ελληνική Πολιτεία καθυστέρησε, επί πολλά έτη, τη
νομιμοποίησή τους. Ταυτόχρονα, ουδέποτε έθεσε το ζήτημα της διακρατικής
μεταφοράς των ασφαλιστικών εισφορών των ομογενών, από τις χώρες προέλευσής
τους.
Είναι δεδομένο ότι ουδείς δικαιούται ή επιτρέπεται να διαχωρίζει τους ομογενείς
από τους υπόλοιπους Έλληνες, μόνο και μόνο επειδή οι τελευταίοι είχαν την ατυχία
να γεννηθούν σε χώρες του εξωτερικού, διότι στην περίπτωση αυτή διαπράττει το
αδίκημα της υποβάθμισής τους σε Έλληνες β΄ κατηγορίας.
Επιπλέον, είναι ολοφάνερο πως το συνολικό ποσό, που αναμένεται να «εξοικονομηθεί», δεν συγκρίνεται με το τεράστιο κοινωνικό κόστος που προκαλεί το μέτρο.
Ενώ είναι προσχηματική κι η αναφορά στο γεγονός ότι ορισμένοι εκ των ομογενών
λαμβάνουν συντάξεις από τις χώρες προέλευσής τους, καθόσον οι συντάξεις αυτές
κυμαίνονται από 50 έως 70 ευρώ.
Τέλος, είναι προφανές το «άλλο μήνυμα» της κυβερνητικής πρωτοβουλίας, κατ΄
εντολή και κατ΄ απαίτηση της «τρόικας». Αποφάσισε να οδηγήσει στην οικονομική,
κοινωνική και φυσική εξόντωση εκείνους τους Έλληνες που διατήρησαν την
ελληνική εθνική ταυτότητα, παρά τις απηνείς διώξεις που υπέστησαν και παρά τη
στέρηση αυτονόητων ανθρώπινων δικαιωμάτων (που απολάμβαναν όλοι οι υπόλοιποι πολίτες) στην πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. και την Αλβανία. Και, ειδικά για τους ομογενείς
Βορειοηπειρώτες, η απαίτηση μόνιμης παραμονής στην Ελλάδα, ένα και μόνο στόχο
εξυπηρετεί: τον αφελληνισμό και την απερήμωση της Βορείου Ηπείρου, μιας
πανάρχαιας κοιτίδας του έθνους των Ελλήνων.
Όσο για τους ομογενείς με καταγωγή από τον Πόντο, ουδείς δικαιούται να λησμονεί
ότι ήρθαν στην ιστορική τους Πατρίδα μετά από ονομαστικές, γραπτές προσκλήσεις
που τους απηύθυνε η Ελλάδα, μέσω των Προξενικών της Αρχών, δια των οποίων η
Πολιτεία αναλάμβανε συγκεκριμένες, εθνικές δεσμεύσεις, που άπτονται του
Διεθνούς Δικαίου, καθώς και του Δικαίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΣΤΑΧΥΟΛΟΓΩ ΑΠΟ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ
«Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, που συμμετείχε ως Υπουργός Εξωτερικών στην
Κυβέρνηση, προσκάλεσε -επίσημα και εγγράφως- τους Έλληνες με καταγωγή από
τον Πόντο, να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, στην πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. και να
μετοικίσουν στην εθνική-ιστορική τους Πατρίδα, ολοκληρώνει το διαρκές έγκλημα,
που αγγίζει τα όρια της Γενοκτονίας, σε βάρος των νεοπροσφύγων ομογενών, αυτή
τη φορά με το ν. 4093/2012.
Είναι ο ίδιος που παρέδωσε τους νεοπρόσφυγες, στους αλήστου μνήμης ¨αετονύχηδες¨ του Εθνικού Ιδρύματος Υποδοχής και Αποκατάστασης Παλιννοστούντων
Ομογενών Ελλήνων (Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε). Είναι ο ίδιος που τους υποσχέθηκε (δεσμεύτηκε
εγγράφως) στεγαστική αποκατάσταση και εγκατάσταση στη Θράκη, και τους εγκατέλειψε στο έλεος του Θεού.
Είναι ο ίδιος που έθεσε τα θεμέλια για την υπερ-εικοσάχρονη ταλαιπωρία των
νεοπροσφύγων, οι οποίοι εξαναγκάστηκαν να αντιμετωπίσουν το στεγαστικό τους
πρόβλημα, με αυθαίρετη δόμηση, σε υποβαθμισμένες περιοχές της Ελλάδας.
Είναι εκείνος, που ψήφισε τους νόμους 4014/2011 και 4042/2012, που επιβάλλουν
δυσβάστακτα πρόστιμα και αξιώνουν την καταβολή ενσήμων, για τα σπίτια που
έχτισαν οι ομογενείς, με ομαδική εργασία και αλληλοβοήθεια (με τον πανάρχαιο
θεσμό της «αργατείας»).
Είναι ο ίδιος, που τρία 24ωρα πριν τις εκλογές του Ιουνίου του 2012, υποσχόταν στον Ασπρόπυργο Αττικής- οριστική λύση στα προβλήματα των νεοπροσφύγων και
έξι μήνες μετά, με νόμο, οδηγεί στην εξαθλίωση και τον αφανισμό.
Είναι αυτός, που -στο παρελθόν- επένδυσε πολιτικά στο “εθνικό ενδιαφέρον” για
τους Πόντιους και τους Βορειοηπειρώτες και τώρα εξοντώνει τους γέροντες
Ομογενείς, που δε διαθέτουν άλλο πόρο επιβίωσης, αποκλείοντάς τους και από την
ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, από το τέλος του 2013.
Αν πράγματι ήθελε να συμμαζέψει τα δημοσιονομικά, θα είχε ασχοληθεί με τα
«παράσιτα», τις «βδέλλες», τους λαθρέμπορους και τους «κλεπτοκράτες», που δυστυχώς- και επί των ημερών του, στην εξαθλιωμένη Ελλάδα των μνημονίων, ζουν
και βασιλεύουν!»
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