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Προς: 

κ. Νίκο Αναστασιάδη  

Πρόεδρο Κυπριακής Δημοκρατίας  

 

Εξοχότατε, 

Θέμα: Μαζική ροή μεταναστών/προσφύγων στην Κύπρο  

(μέτρα και εισηγήσεις) 

Σε συνέχεια της συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου στις 5/3/2020 και σε 

ανταπόκριση στην πρόσκληση σας να εκφράσουμε τις δικές μας απόψεις και εισηγήσεις 

επί του πολύ σημαντικού θέματος της διαχείρισης των μεταναστευτικών και 

προσφυγικών ροών, καταθέτουμε συνοπτικές και σε καμία περίπτωση εξαντλητικές 

θέσεις:  

1) Είμαστε υπέρ της εφαρμογής μέτρων ορθολογιστικής διαχείρισης των 

μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών μακριά από ξενοφοβικά ή ρατσιστικά 

σύνδρομα.  Υπάρχουν κενά στην νομοθεσία αλλά και στις πρακτικές που 

εφαρμόζονται στην Κύπρο με αποτέλεσμα να γίνεται εκμετάλλευση της ανάγκης 

των ανθρώπων προς αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής. Η Κύπρος πρέπει να 

συνεχίσει να αποτελεί ασφαλές καταφύγιο για τους κατατρεγμένους πρόσφυγες, 

όμως δεν μπορεί να συνεχίσει να δέχεται σωρηδόν οικονομικούς μετανάστες.  

2) Συνεπώς - όπως εξήγησα και στη συνεδρίαση του εθνικού συμβουλίου - είναι 

ευθύνη της κυβέρνησης παράλληλα με τη λήψη μέτρων, να εκπονήσει και 

εφαρμόσει ένα σχέδιο ενημέρωσης και επικοινωνίας που να προωθεί 

αντιρατσιστική και αντιξενοφοβική κουλτούρα. Μπορεί να αξιοποιηθεί το κρατικό 

ραδιοτηλεοπτικό κανάλι, το διαδίκτυο και άλλα μέσα επικοινωνίας για προώθηση 

προγραμμάτων και εκπομπών που να αναδεικνύουν τις αρχές της αλληλεγγύης 
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και του ανθρωπισμού. Η κοινωνία μας δεν απειλείται μόνο από τη μαζική εισροή 

οικονομικών μεταναστών αλλά και από την ανάπτυξη ακραίων πολιτικών 

αντιλήψεων που οδηγούν στην μισαλλοδοξία και στο φασισμό.  

3) Οφείλουμε να μελετήσουμε σε βάθος τα δεδομένα (που ακόμα δεν μας έχουν 

κατατεθεί επίσημα)  για να κατανοήσουμε πλήρως τους πραγματικούς κινδύνους 

που αφορούν τους υπερβολικούς αριθμούς μεταναστών και προσφύγων για την 

Κύπρο. Θεωρούμε ότι τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο σημείωμα που μας 

κατατέθηκε κατά τη συνεδρίαση της 5ης Μαρτίου είναι προς την σωστή 

κατεύθυνση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα παραβιάζεται το δικαίωμα 

οποιουδήποτε ανθρώπου να προσφύγει στη δικαιοσύνη εναντίον οποιασδήποτε 

απόφασης της διοίκησης. Συμφωνούμε ότι πρέπει εν γένει να συντμηθούν οι 

διαδικασίες και να μειωθούν τα χρονικά διαστήματα αλλά σε καμία περίπτωση δεν 

μπορούν να καταργηθούν οι διαδικασίες έφεσης. Οι μαζικές απελάσεις 

εμπεριέχουν αυτό τον κίνδυνο. Είναι αμφίβολο αν σε μαζικές διαδικασίες μπορεί 

να εφαρμόζεται σωστά η διαδικασία. Αντίθετα η αύξηση του αριθμού των 

λειτουργών που εξετάζουν τις υποθέσεις των αιτητών ασύλου και των δικαστών 

που δικάζουν τις εφέσεις κλπ. είναι άμεση και επιτακτική ανάγκη.  Πρέπει να 

ζητήσουμε και επιπλέον βοήθεια και χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

προκειμένου να αυξηθεί το προσωπικό και να δημιουργηθούν δομές που να 

υποστηρίζουν την γρήγορη εξέταση όλων των αιτήσεων. Επιπλέον, μπορεί να 

δημιουργηθεί και μια ταχεία και "αυτόματη" διαδικασία (fast track)  για την 

κατηγορία των αιτητών που εμφανώς δικαιούνται προστασίας ή  αντιθέτως 

εμφανώς δεν δικαιούνται και πρέπει το συντομότερο να απορριφθούν και να 

ακολουθήσει η διαδικασία απέλασης.   

4) Όσον αφορά την απώθηση των μεταναστών /προσφύγων στη θάλασσα ή  στα 

οδοφράγματα ή  στην γραμμή αντιπαράταξης - όπως σωστά έχετε και ο ίδιος 

αναγνωρίσει – δημιουργείται σειρά προβλημάτων και επιπλοκών. Πρώτον, δεν 

μπορούμε να ξέρουμε ποιοι από αυτούς είναι οικονομικοί μετανάστες και ποιοι 

είναι δικαιούχοι πολιτικοί πρόσφυγες. Δεύτερον, έχει καταγραφεί η πρακτική των 

εμπόρων και υποκινητών να βυθίζουν τις βάρκες ή να τις αφήνουν αβοήθητες με 

αποτέλεσμα να είναι αναγκασμένες οι αρχές να εκτελούν επιχειρήσεις διάσωσης 

ανθρώπων που κινδυνεύει η ζωή τους. Τέτοιες πρακτικές "απώθησης" - που 
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δυστυχώς περιέχονται σε εισηγήσεις πολλών κομμάτων - έχουν δοκιμαστεί στην 

Ιταλία επί Σαλβίνι και έχουν αποτύχει παταγωδώς εκθέτοντας τη χώρα. Αυτό δεν 

σημαίνει ότι δεν πρέπει να ενταθούν τα μέτρα στα οδοφράγματα και στην 

γραμμή αντιπαράταξης. Η επιτήρηση της γραμμής πρέπει να γίνεται πιο εντατικά 

(πού είναι εκείνες οι κάμερες που είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση σας;), με συχνές 

περιπολίες, ιδιαίτερα στα γνωστά επικίνδυνα σημεία. Μπορούν να αξιοποιηθούν - 

μέχρι της εγκατάστασης των καμερών - οι εφεδρείες της εθνικής φρουράς, η 

πολιτική άμυνα κα.  Επίσης, μπορούμε να ζητήσουμε την ευρωπαϊκή συμβολή (με 

χρηματοδότηση ή συνδρομή της Frontex) για την επιτήρηση της θαλάσσιας 

περιοχής.  Διευθετήσεις πρέπει να γίνουν και για την εντός των βρετανικών 

βάσεων περιοχή και περάσματα.  

5) Η πρόταση για να κατηγορούνται όσοι φθάνουν μέσω θαλάσσης ή από τα 

κατεχόμενα για παράνομη είσοδο στη Κυπριακή Δημοκρατία και μετά την 

καταδίκη τους και την έκτιση της ποινής τους να δικαιούνται να υποβάλουν 

αίτηση για πολιτικό άσυλο ή διεθνή προστασία - παρά το γεγονός ότι κατανοούμε 

τη χρησιμότητα της ως αποτρεπτικού μέτρου - έχει νομικές δυσκολίες και 

πρακτικές αδυναμίες (υπάρχει εμπειρία επί τούτου).  Σίγουρα οι καταδικασθέντες 

για παράνομη είσοδο δεν μπορούν να κρατούνται στις κεντρικές φυλακές όπου 

καταγράφεται  ήδη πολύ έντονα το πρόβλημα του υπερπληθυσμού. Πρέπει να 

δημιουργηθούν νέες δομές για την "προσωρινή" κράτηση αυτών των ανθρώπων. 

Τί θα γίνει με τα ανήλικα παιδιά; Θα τα χωρίσουμε από τους κατάδικους γονείς; 

Θα προστεθούν στα ασυνόδευτα παιδιά μεταναστών και προσφύγων που ακόμα 

δεν έχουμε δημιουργήσει επαρκείς δομές φιλοξενίας; Και όταν τελειώσει η 

κράτηση - προσφύγων και μεταναστών - με όλο το κόστος που αυτή 

συνεπάγεται (δικαστικές διαδικασίες, φιλοξενία στη "φυλακή", πολιτικό κόστος 

κλπ.)  και περάσει ο χρόνος της ποινής τους ποιος μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα 

προχωρήσουν ΟΛΟΙ σε αίτηση για άσυλο ή προστασία;  Και τι γίνεται με το 

υπόλοιπο 40% των αιτητών που - σύμφωνα με όσα στοιχεία εμείς διαθέτουμε - 

προέρχονται από νόμιμη είσοδο στη Κυπριακή Δημοκρατία; Θα φυλακίζουμε τον 

πρόσφυγα από το Ιντλίπ αλλά όχι την οικιακή βοηθό από την Σρι- Λάνκα που 

όταν λήξει η άδεια παραμονής /εργασίας, αιτείται πολιτικό άσυλο; Εν κατακλείδι 

θα έλεγα ότι ένα τέτοιο μέτρο μπορεί να εφαρμοστεί αν και εφόσον 
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αντιμετωπιστούν τα πρακτικά και νομικά ζητήματα και εφόσον παράλληλα 

πετύχουμε την επιτάχυνση της διαδικασίας της νενομισμένης (κι όχι νομότυπης)  

εξέτασης των αιτήσεων όπως έχω εξηγήσει πιο πάνω.   

6) Ένα σημαντικό ζήτημα που προκύπτει έχει να κάνει με τη διαδικασία 

επαναπατρισμού ή  απέλασης αυτών που δεν δικαιούνται προστασίας. Δυστυχώς 

υπάρχουν πολλές χώρες με τις οποίες δεν έχουμε υπογράψει τις απαιτούμενες 

συμφωνίες. Για ορισμένες από αυτές υπάρχουν πολιτικά διλήμματα (πχ. Συρία). 

Πρέπει να τα ξεπεράσουμε. Πρέπει να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να 

μας βοηθήσει ώστε να υπογραφούν και εφαρμοστούν συμφωνίες 

επαναπατρισμού των παράνομων οικονομικών μεταναστών. Επίσης, πρέπει η 

Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει να φιλοξενήσει μέρος των υπηκόων τρίτων  

χωρών  που ήδη καλύπτονται από κάποιο καθεστώς προστασίας και βρίσκονται 

στην Κύπρο.   

7) Πρέπει να ληφθούν μέτρα - κάτι που δεν αναφέρεται στις εισηγήσεις σας - αλλά 

αναφέρθηκε στη συζήτηση την περασμένη Πέμπτη, για την άλλη μεγάλη πηγή 

οικονομικών μεταναστών και αιτητών ασύλου που προέρχεται από άτομα που 

έχουν έρθει στην Κύπρο νόμιμα. Όπως είπα και πιο πάνω σύμφωνα με τα δικά 

μας στοιχεία αναφερόμαστε στο 40% του συνολικού αριθμού των μέχρι σήμερα 

αιτητών. Ανησυχούμε από τη διαπίστωση ότι υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός 

οιονεί αιτητών, αφού νόμιμα έχουν εισέλθει και νόμιμα ή παράνομα 

παραμένουν στην Κύπρο αυτή τη στιγμή τεράστιοι αριθμοί υπηκόων τρίτων 

χωρών (χωρίς να είναι βέβαιο υπολογίζεται ότι ο αριθμός αυτός αγγίζει τις 100 

χιλιάδες). Δεν ξέρω εάν έχει διεξαχθεί έρευνα για να έχουμε την πραγματική 

εικόνα του προβλήματος, να ξέρουμε πχ. πόσοι από αυτούς στατιστικά πιθανόν 

να αιτηθούν εν τέλει προστασίας. Ξέρω όμως ότι κάποιες ξεχωριστές πηγές όπως 

πχ. οι φοιτητές κολεγίων και οι πλαστοί γάμοι, έχουν εντοπιστεί από τις αρχές και 

ετοιμάζεται η λήψη μέτρων. Το συντομότερο που θα εφαρμοστούν αυτά τα 

μέτρα,  μαζί με την επιτάχυνση της κλιμάκωσης των ελέγχων της εργατικής 

νομοθεσίας ώστε να εντοπίζεται πιο εύκολα η παράνομη εργοδότηση, θα 

βοηθήσει στην εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης αντιμετώπισης του 

μεταναστευτικού. Όπως είπατε κι εσείς στη συνεδρίαση του εθνικού συμβουλίου 

την περασμένη Πέμπτη, υπάρχει σχετικό νομοσχέδιο ενώπιον της Βουλής το 
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οποίο κάποια κόμματα δεν επιτρέπουν να ψηφιστεί ακολουθώντας τις υποδείξεις 

τρίτων.  

8) Είμαστε σαφώς υπέρ της πάταξης των υποκινητών της λαθρομετανάστευσης, 

των κυκλωμάτων που εκμεταλλεύονται τους μετανάστες και τους πρόσφυγες 

αλλά δεν μπορούμε να ισοπεδώνουμε το έργο των μη κυβερνητικών 

οργανώσεων και να τις στοχοποιούμε προκειμένου να αποκρύψουμε τις 

διαχρονικές αδυναμίες του συστήματος. Άλλωστε είναι τα ίδια τα κόμματα - με τη 

σύμφωνη γνώμη της κυβέρνησης - που δεν αφήνουν να εφαρμοστεί η νομοθεσία 

για τον οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο των μη κυβερνητικών οργανώσεων.  

9) Επιβάλλεται να ενισχυθεί η προσπάθεια σας ενώπιον του ευρωπαϊκού συμβουλίου 

για την οικονομική ενίσχυση της Κύπρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση για 

αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών.  Αυτή η βοήθεια όχι μόνο πρέπει να 

αυξηθεί αλλά και πρέπει να αξιοποιείται κατάλληλα και ορθολογιστικά.   

10) Οφείλουμε ως πολιτεία να εφαρμόσουμε πολιτικές απογκετοποίησης των 

προσφύγων, μεταναστών και ξένων εργαζομένων. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι 

ζουν σε ανθρώπινες συνθήκες, δίκαιους  όρους εργασίας και μέσα σε ένα πλαίσιο 

κοινωνικής ενσωμάτωσης. Να εντατικοποιηθούν προγράμματα προσαρμογής πχ. 

εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας και της κυπριακής κουλτούρας.  

Τα πιο πάνω είναι μόνο ένα μέρος ενός ολοκληρωμένου προγράμματος για διαχείριση 

των προσφυγικών/μεταναστευτικών ροών. Είμαστε πάντα στη διάθεση σας  να 

εξηγήσουμε και να αναλύσουμε αυτές τις προτάσεις. Αναγνωρίζουμε τους κινδύνους 

που προκύπτουν από την συσσώρευση τόσο μεγάλων αριθμών μεταναστών 

/προσφύγων στο νησί μας, αλλά η αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων δεν πρέπει να 

μας μετατρέψει σε ένα ξενοφοβικό και ανάλγητο κράτος.   

Με οικολογικούς χαιρετισμούς,  

 

Γιώργος Περδίκης 

Πρόεδρος 

Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών 


