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ΠΗΓΗ 12 
 

Αποσπάσματα από  άρθρα ευρωπαϊκών εφημερίδων 
 
 
Απόσπασμα από άρθρο της εφημερίδας ‘Le Figaro’, Γαλλία (2014) 
Το λιμάνι του Καλαί σε κατάσταση πολιορκίας λόγω των μεταναστών 
Από το καλοκαίρι, οι λιμενικές αρχές, αντιμετώπισαν μαζική εισροή εκατοντάδων παράνομων 
μεταναστών. Η αστυνομία εκτιμά ότι οι παράνομοι μετανάστες ανέρχονται σε 3.000, και 
προέρχονται κυρίως από την Ερυθραία. 
Το  Φαρ Γουέστ'. Μία κατάσταση που βρίσκεται 'εκτός ελέγχου'. Μία περιοχή ανομίας'.  Στο Καλαί, 
το λιμάνι και η πόλη είναι 'σε κατάσταση πολιορκίας', γεγονός που έχει φέρει σε απελπισία τις 
αρχές και τους κατοίκους οι οποίοι βλέπουν την κατάσταση να επιδεινώνεται διαρκώς, καθώς ο 
αριθμός των λαθρομεταναστών αυξάνεται εκθετικά και η αποφασιστικότητά τους να φθάσουν στην 
αγγλική 'γη της επαγγελίας' ολοένα και γίνεται εντονότερη. Παρά τη συμφωνία που συνήφθη 
τελευταία μεταξύ της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των 
δύο κυβερνήσεων, για να βελτιωθεί η διαχείριση της μεταναστευτικής πίεσης εκατέρωθεν της 
Μάγχης, εμφανίζονται νέα κύματα επιθετικότητας και πρωτοφανείς μορφές συμπεριφοράς ενώ 
πολλαπλασιάζονται οι εκρήξεις βίας και τα ατυχήματα.  
Πηγή: Le Figaro 
 
Απόσπασμα από άρθρο της εφημερίδας 'Πρώτο Θέμα' , Ελλάδα (2014) 
Πάνω από 300.000 λαθρομετανάστες θα προσπαθήσουν να φτάσουν στην Ελλάδα 
Η χώρα είναι καλά προετοιμασμένη για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες των εξελίξεων στη Συρία και 
τα κύματα μεταναστών που θα προσπαθήσουν να εισέλθουν παράνομα στη χώρα μας μέσω της 
θαλάσσιας οδού. Ο Υπουργός Ναυτιλίας, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, εξέφρασε τον φόβο του ότι ο 
αριθμός των Σύρων μεταναστών που εισέρχονται στην Ελλάδα θα αυξηθεί δραματικά, εξαιτίας των 
πρόσφατων γεγονότων στη Συρία. Κατά την ενημέρωση της κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
παραγωγής και εμπορίου σχετικά με τη μεταρρύθμιση του Υπουργείου Ναυτιλίας, ο κ. 
Βαρβιτσιώτης εκτίμησε ότι ο αριθμός των μεταναστών που θα προσπαθήσουν να διασχίσουν τα 
θαλάσσια σύνορα της χώρας θα ξεπερνά τις 300 000. Τόνισε επίσης ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να 
αντιμετωπίσει τις συνέπειες των πρόσφατων δραματικών συμβάντων στη Συρία. Το Υπουργείο 
Ναυτιλίας, επισήμανε, συνεργάζεται στενά με άλλα υπουργεία και επιτροπές που είναι αρμόδιες να 
λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα και να εντείνουν τον έλεγχο για την αντιμετώπιση των τεράστιων 
πιέσεων που θα προκαλέσει η εισροή μεταναστών που επιχειρούν να εισέλθουν παράνομα στη 
χώρα.  
Πηγή: PROTO THEMA 
 
Απόσπασμα από άρθρο της εφημερίδας ‘Mail Online’ ΗΒ (2006) 
Μυστική έκθεση προειδοποιεί για την κατάρρευση στη Μεγάλη Βρετανία εξαιτίας της 
μετανάστευσης 
Η μαζική αύξηση της μετανάστευσης, το επόμενο έτος θα μπορούσε να προκαλέσει καταστροφική 
κρίση στα σχολεία, τις κατοικίες και τις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας της Βρετανίας σύμφωνα με 
μυστική έκθεση της Κυβερνήσεως που διέρρευσε στην εφημερίδα 'The Mail on Sunday'. Το 
έγγραφο αποκαλύπτει ότι το κάθε Υπουργείο της Κυβέρνησης έλαβε την εντολή να καταρτίσει 
σχέδια έκτακτης ανάγκης κόστους που ανέρχεται σε πολλά εκατομμύρια λίρες στερλίνες έκαστο,  

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2014/09/30/01016-20140930ARTFIG00338-le-port-de-calais-en-etat-de-siege-face-aux-migrants.php
http://www.protothema.gr/politics/article/414860/varvitsiotis-pano-apo-30000-suroi-metanastes-tha-prospathisoun-na-boun-stin-ellada/
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όταν μαθεύτηκε ότι οι δημόσιες υπηρεσίες αντιμετωπίζουν καταστροφή ως αποτέλεσμα των 
εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης οι οποίοι εισρέουν στη 
Βρετανία. Η έκθεση προειδοποιεί επίσης ότι μια 'ουσιαστική αλλαγή' στο επίπεδο της 
μετανάστευσης το επόμενο έτος θα μπορούσε να κάνει τα πράγματα ακόμη χειρότερα, 
πυροδοτώντας αντιδράσεις οργής σε ολόκληρη τη χώρα. Η εφημερίδα 'The Mail on Sunday' 
αποκαλύπτει ότι το νέο μεταναστευτικό κύμα προξενεί κοινωνικές ταραχές τόσο στην Ανατολική 
Ευρώπη όσο και στη Βρετανία. Η έρευνά μας κατέδειξε ότι οι Πολωνοί εγκαταλείπουν παιδιά σε 
τοπικά κέντρα παιδικής μέριμνας ώστε να μπορέσουν να ταξιδέψουν στη Βρετανία.  Υπάρχουν 
καταγγελίες για αρκετά παιδιά που αυτοκτόνησαν όταν τα εγκατέλειψαν οι δικοί τους. Το έγγραφο 
που διέρρευσε, το οποίο συνέταξε ο υπουργός Εσωτερικών Joan RYAN, φέρει τον τίτλο 
«Μετανάστευση από την Ανατολική Ευρώπη: επιπτώσεις για τις δημόσιες υπηρεσίες και την 
κοινωνική συνοχή».  
Πηγή: Daily Mail 
 

 Ποιες είναι οι κυρίαρχες στάσεις έναντι των μεταναστών και της μετανάστευσης στα 
ανωτέρω άρθρα; 

 Ποιες λέξεις ή φράσεις χρησιμοποιούν οι συγγραφείς για να αυξήσουν τον συγκινησιακό 
αντίκτυπο;  
Κυκλώστε/υπογραμμίστε αυτές τις λέξεις και φράσεις. 

 Ποια εντύπωση θα μπορούσαν να δημιουργήσουν τα άρθρα αυτά στην κοινή γνώμη;  
 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-398232/Secret-report-warns-migration-meltdown-Britain.html

