
Αρχειακό υλικό 

 

 

Α) Λίστα ηλεκτρονικού υλικού που κατέθεσε ο Μ. Παύλου αναφορικά µε τους µετανάστες 

στην Ελλάδα. Το υλικό (άρθρα, ιστοσελίδες) έχει κατηγοριοποιηθεί ανάλογα µε το κάθε 

έντυπο. 

 

 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 

 

• «Το στοίχηµα µε τους µετανάστες 2ης γενιάς», της Ντ. Καράτζιου. 13/11/2005. (2 

αρχεία). 

• «Τι προτείνουν τα κόµµατα για τους µετανάστες», των Δ. Νανούρη, Φ. 

Παπούλια, Μ. Μάνη και Τ. Παπά. 13/11/2005. (2 αρχεία). 

 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 

 

•  «Η ένταξη των µεταναστών». 13/11/2005.  

• «Η   Ελλάδα δεν είναι Γαλλία…», της Μ. Δεληθανάση. 13/11/05. (2 

αρχεία). 

•  «Αναζητώντας τους όρους συνύπαρξης», της Μ. Δεληθανάση. 17/11/2005. 

 

ΚΕΡΔΟΣ 

 

• «Ένας στους δύο Έλληνες δε θέλει άλλους µετανάστες», της Μ. Καπετάνης. 

17/11/2005. 

ΒΗΜΑ 

 

• «Οι µετανάστες έδωσαν ώθηση στην οικονοµία». 23/09/2005 

• «Καταλαβαίνω τι νιώθουν οι εξεγερµένοι στο Παρίσι», του Β. Νέδου. 

13/11/2005. 

• «Γιατί η Ελλάδα δεν είναι και δεν θα γίνει Γαλλία», του Δ. Νικολακόπουλου. 

13/11/2005. 

• . «Οι µετανάστες προβληµατίζουν τους Έλληνες». 17/11/2005. 

• «Οι µετανάστες και οι παράδοση», του Μ. Παύλου. 30/11/2005. 

 

ΤΑ ΝΕΑ 



 

• «Κρύβω τους ξένους φίλους µου», του Σ. Βραδέλη. 08/11/2005.  

• «Yπάρχουµε... Συνυπάρχουµε; H κρυφή γοητεία του ‘µεµονωµένου συµβάντος’», 

του Γ. Καπλάνι. 10/01/2006. 

• «Ένας βράχος στα σύνορα (και στην Ιστορία)», του Τ. Καµπύλη. 25/02/2006. 

 

 

 

 

ΕΘΝΟΣ 

 

• «10 ‘µπλόκα’ τους κρατούν στο περιθώριο», των Η. Μαρούτση και Μ. Ζιώζιου. 

13/11/2005. (2 αρχεία) 

• «Τον ‘εξοστράκισαν’ µετά από 13 χρόνια παραµονής», του Μ. Αγρόλαµπου. 

13/11/2005. 

• «Η ‘ταυτότητα’ των µεταναστών»,της Β. Μπενέκου. 13/11/2005. (2 αρχεία). 

Η ΑΥΓΗ 

 

• «’Γκέτο’… δεν υπάρχουν µόνο στα προάστια», του Ν. Μορφονιού (επιµ.). 

13/11/2005. 

• «Γκέτο; Όχι ακριβώς, αλλά…», του Ν. Ανανιάδη. 13/11/2005. (2 αρχεία). 

• «Επιµένει η κυβέρνηση στην περιθωριοποίηση των µεταναστών», της Μ. 

Γαλανοπούλου. 13/11/2005. 

 

Η ΧΩΡΑ 

 

• «Δράσεις για µετανάστες», του/της Μ. Μπαχαρνίκου . 11/10/2005. 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ  

 

• «Οι µεταµορφώσεις του εθνικισµού», του Γ. Καρυώτη. 06/08/2005.  

• «Προς ένα µετα-εθνικό κράτος», της Ε.Α. Σαµπατάκου. 06/08/2005. 

• «Το νέο πρόσωπο της ελληνικής κοινωνίας», του Π. Χατζηπροκοπίου. 

06/08/2005. 

 

ΙΣΟΤΙΜΙΑ 

 



• «Το ελληνικό παράδοξο που βοήθησε στην ενσωµάτωση των αλλοδαπών», της Χ. 

Κοψίνη. 12/11/2005. 

 

ΚΥΒΕΡΝΟΓΡΑΦΟΙ.gr 

 

• «Υπάρχει ρατσισµός απέναντι στους µετανάστες;», της Ρ. Καλλιτσάρη. Από το 

τεύχος Μαΐου 1998. 

 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ  

 

• «Το µετέωρο βήµα των οικονοµικών µεταναστών», του Θ. Ιωαννίδη. 13/11/2005. 

 

ΙΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 

 

• «Μια δεκαετία αλληλεγγύης». 02/07/2005. 

 



 

Β) Λίστα προγραµµατικών δηλώσεων και άρθρων των πολιτικών κοµµάτων (το έντυπο υλικό 

παραδίδεται και σε CD-R). 

 

NEA ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Πηγή: www.nd.gr/ 

 

Προγραµµατικές δηλώσεις: 

• «Αρχές και άξονες της εκπαιδευτικής µας πολιτικής», Το κυβερνητικό µας 

πρόγραµµα για την παιδεία.  

• «Διαπολιτισµική Εκπαίδευση», Αναβάθµιση βασικών τοµέων της εκπαίδευσης. 

• «Η ευρωπαϊκή συνταγµατική συνθήκη: ένα βήµα µπροστά για την πολιτική 

ενοποίηση», Γραµµατεία Πολιτικού Σχεδιασµού και Προγράµµατος, Γραµµατεία 

Διεθνών Σχέσεων. 

 

Δελτία Τύπου:  

• «Τα βουλγαρικά ανθρώπινα δικαιώµατα στη Μακεδονία», δήλωση της κας 

Ντόρας Μπακογιάννη, Δελτίο Τύπου. 

• «Τα παιδιά δεν πρέπει να αντιµετωπίζονται όπως οι οικονοµικοί µετανάστες», 

παρέµβαση του ευρωβουλευτή της Ν.Δ. κ. Α. Τρακατέλλη σε συνέδριο για την 

παράνοµη µετανάστευση ανηλίκων στην Μεσόγειο, Δελτίο Τύπου.  

• Δελτίο Τύπου, Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής, 13/12/2005 

• «Σχετικά µε την µεταναστευτική πολιτική της Κυβέρνησης», ανακοίνωση του 

Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Δελτίο Τύπου.  

• «Εγκαίνια νέων γραφείων της Δ/σης Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Αθηνών», 

ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης, Δελτίο Τύπου.  

• «Διασφαλίζοντας τα οφέλη από την µετανάστευση στη Νοτιο-ανατολική 

Ευρώπη», ανακοίνωση του Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης κ. Π. Παυλόπουλου,  Δελτίο Τύπου.  

• «Απάντηση στις δηλώσεις της Υπεύθυνης του Τοµέα Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, 

Κοινωνικής Ένταξης, Πολιτικού Ασύλου και Μετανάστευσης του Πολιτικού 

Γραφείου του ΠΑΣΟΚ», ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας 

Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Δελτίο Τύπου (06/10/2005). 

• «Απάντηση στις δηλώσεις της Υπεύθυνης του Τοµέα Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, 

Κοινωνικής Ένταξης, Πολιτικού Ασύλου και Μετανάστευσης του Πολιτικού 



Γραφείου του ΠΑΣΟΚ», ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας 

Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Δελτίο Τύπου (03/10/2005). 

• «Κοινή και συντονισµένη δράση απαιτεί το πρόβληµα της µετανάστευσης», 

παρέµβαση του Ι. Βαρβιτσιώτη στην Ολοµέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, Δελτίο 

Τύπου. 

• «Νόµιµη και παράνοµη µετανάστευση», παρέµβαση της ευρωβουλευτού της Ν.Δ. 

κας Μ. Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου στην Ολοµέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, 

Δελτίο Τύπου. 

• «Λαθροµετανάστευση µέσω θαλάσσης», απάντηση της Κοµισιόν στον 

ευρωβουλευτή της Ν.Δ. κ. Κ. Χατζηδάκη, Δελτίο Τύπου. 

•  «Λαθροµετανάστευση: οι επιπτώσεις για την Ελλάδα και ο ρόλος της Ευρώπης», 

αποτελέσµατα ηµερίδας που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο δράσεων της Ν.Δ. 

κατά την διάρκεια της Ελληνικής Προεδρείας της Ε.Ε. στην Χαλκίδα, Δελτίο 

Τύπου. 

• «Επίσκεψη κλιµακίου βουλευτών της Ν.Δ. στους νοµούς Έβρου και Ροδόπης 

όπου ενηµερώθηκαν γύρω από την έξαρση του προβλήµατος της 

λαθροµετανάστευσης στους παραπάνω νοµούς», Δελτίο Τύπου. 

• «Ανακοίνωση της Ν.Δ. σχετικά µε την πολιτική µετανάστευσης της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης», Δελτίο Τύπου. 

• «Δήλωση του Υπευθύνου του Τοµέα Υγείας και Πρόνοιας της Ν.Δ. κ. Ν. 

Κακλαµάνη σχετικά µε τη µετανάστευση», Δελτίο Τύπου. 

• «Συνάντηση της Επιτροπής του Συµβουλίου της Ευρώπης για την 

Μετανάστευση», σηµεία οµιλίας του Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης 

και Αποκέντρωσης κ. Π. Παυλόπουλου,  Δελτίο Τύπου. 

• «Η ευρωπαϊκή πολιτική µετανάστευσης και ασύλου είναι το θέµα του νέου 

βιβλίου του ευρωβουλευτή της Ν.Δ. κ. Ι. Βαρβιτσιώτη», Δελτίο Τύπου. 

 

Περιοδικό e-Λόγος:  

• «Η Ευρώπη βαίνει προς τα ακροδεξιά;», Περιοδικό e-Λόγος, on-line έκδοση, 

Ινστιτούτο Δηµοκρατίας Κωνσταντίνος Καραµανλής.  

• «Το πλεονέκτηµα του διαλόγου στην σύγκρουση», Περιοδικό e-Λόγος, on-line 

έκδοση, Ινστιτούτο Δηµοκρατίας Κωνσταντίνος Καραµανλής.  

• «Σύγκρουση πολιτισµών και θρησκειών δεν υφίσταται», Περιοδικό e-Λόγος, on-

line έκδοση, Ινστιτούτο Δηµοκρατίας Κωνσταντίνος Καραµανλής. 

• «Η Ελλάδα και η ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας», Περιοδικό e-Λόγος, on-

line έκδοση, Ινστιτούτο Δηµοκρατίας Κωνσταντίνος Καραµανλής.  

• «Διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης», on-line έκδοση, Ινστιτούτο Δηµοκρατίας 

Κωνσταντίνος Καραµανλής.  



 

Περιοδικό Μετεξέλιξη: 

• «Μετανάστευση και “πρόοδος”», περιοδικό Μετεξέλιξη, Διµηνιαία έκδοση 

πολιτικής σύνθεσης και παρέµβασης, 11-12/2004, τεύχος 27. 

• «Η ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας περνά µέσα από την αναγνώριση της 

γενοκτονίας των Ποντίων», περιοδικό Μετεξέλιξη, Διµηνιαία έκδοση πολιτικής 

σύνθεσης και παρέµβασης, 06-07/2005, τεύχος 30. 

• «Ο “µαύρος” Σεπτέµβρης της καρδιάς µας», περιοδικό Μετεξέλιξη, Διµηνιαία 

έκδοση πολιτικής σύνθεσης και παρέµβασης, έκτακτη έκδοση, Σεπτέµβρης 2005.  

• «Τα [αληθινά] σύνορα της αγάπης», «Η τουρκία αντιµέτωπη µε το “ευρωπαϊκό” 

της µέλλον», περιοδικό Μετεξέλιξη, Διµηνιαία έκδοση πολιτικής σύνθεσης και 

παρέµβασης, 09-10/2005, τεύχος 31. 

• «1821: Το µέλλον είναι το παρελθόν µας», περιοδικό Μετεξέλιξη, Διµηνιαία 

έκδοση πολιτικής σύνθεσης και παρέµβασης, Μάρτιος 2006, τεύχος 35. 

• «Η εµπορία ανθρώπων, ένα αυξανόµενο πρόβληµα», «Ένα σύγχρονο κυκλώνειο 

άγος», περιοδικό Μετεξέλιξη, Διµηνιαία έκδοση πολιτικής σύνθεσης και 

παρέµβασης, Απρίλιος 2006, τεύχος 36.  

 

 

ΠΑΣΟΚ 

Πηγή: www.pasok.gr/portal/gr/ 

 

Προγραµµατικές δηλώσεις: 

• «Πολιτική Διακήρυξη», Συνέδριο ΠΑΣΟΚ, 03 Μαρτίου 2005 

• «Κωδικοποίηση των Πολιτικών Θέσεων», Συνέδριο ΠΑΣΟΚ, 03 Μαρτίου 

2005 

• «Το πρόγραµµα του ΠΑΣΟΚ 2004-2008» 

• «Προγραµµατική Διακήρυξη», 06/02/2004 

 

Κείµενα: 

• «Παγκοσµιοποίηση: Αριστερά και Δεξιά. Τρία Κείµενα», Ινστιτούτο 

Στρατηγικών και Αναπτυξιακών Μελετών Ανδρέας Παπανδρέου, 2004. 

• «Η πολυπολιτισµοκότητα σήµερα: υπάρχει δρόµος για µια δηµιουργική 

συνύπαρξη;» Πρακτικά ανοιχτής συζήτησης, Ινστιτούτο Στρατηγικών και 

Αναπτυξιακών Μελετών Ανδρέας Παπανδρέου, 2005. 

• «Το ‘Αγιον Όρος στον σύγχρονο κόσµο», Πρακτικά εκδήλωσης 

διαπολιτισµικού διαλόγου, Ινστιτούτο Στρατηγικών και Αναπτυξιακών 

Μελετών Ανδρέας Παπανδρέου, 14/03/2006.  



 

 

ΚΚΕ 

Πηγή: www.kke.gr/ 

 

Ανακοινώσεις, αποφάσεις της ΚΕ:  

• «Η κατάσταση που διαµορφώνεται στα Βαλκάνια και στο Αιγαίο µετά την 

συµφωνία του Ντέιτον. Οι εξελίξεις στο Κυπριακό», απόφαση της ΚΕ του 

ΚΚΕ. 

• «Για την κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή», συνέντευξη του Ο. Κολοζώφ, 

µέλους του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.  

• «Το ιµπεριαλιστικό σχέδιο οδηγεί σε ανάφλεξη στα Βαλκάνια», ανακοίνωση 

της ΚΕ του ΚΚΕ για το Κοσσυφοπέδιο.  

• «Διπλό ΟΧΙ στο “ευρωσύνταγµα” και στη ΕΕ», αποσπάσµατα από την οµιλία 

της ΓΓ του της ΚΕ του ΚΚΕ Α. Παπαρήγα, στην εκδήλωση της ΚΟ για το 

“ευρωσύνταγµα”.  

•  «“Ευρωσύνταγµα” - “Τροµονόµος” – Σύνοδος ΝΑΤΟ. Συντονισµένη 

επίθεση κατά των λαών», συνέντευξη τύπου της Α. Παπαρήγα, ΓΓ της ΚΕ του 

ΚΚΕ στο Ζάππειο.  

• Κύριος εχθρός των βαλκανικών λαών ο ιµπεριαλισµός», συνέντευξη του 

επίτιµου Προέδρου του ΚΚΕ Χ. Φλωράκη στη “Νόβα Μακεντόνια” κατά την 

διάρκεια της επίσκεψής του στη ΠΓΔΜ. 

• «Επαγρύπνιση απένταντι στον εθνικισµό και τους ιµπεριαλιστικούς 

σχεδιασµούς», ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ για την 

ονοµασία της ΠΓΔΜ. 

• «Οι τελευταίες εξελίξεις στις σχέσεις Πολιτείας-Εκκλησίας», ανακοίνωση του 

Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής. 

• «Για την δράση της “Χρυσής Αυγής” στην Ξάνθη», ερώτηση για τους κ.κ. 

Υπουργούς Δηµοσίας Τάξης και Δικαιοσύνης.  

 

Κείµενα: 

• «Μήνυµα της ΚΕ του ΚΚΕ για την 185η επέτειο της 25ης Μάρτη 1821». 

• «Ανακοίνωση της ΕΕΔΥΕ. Κίνδυνος γενικότερης ανάφλεξης». 

• «Ανακοίνωση του ΠΓ του ΚΚΕ για το “ευρωσύνταγµα”». 

• «Για τις εξελίξεις στην Γαλλία». 

• «Ο κοµµουνιστής ιστορικός και το χρέος του απένταντι στην επιστήµη και 

την πολιτική πράξη». 

 



 

 

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ της Αριστεράς, των κινηµάτων και της οικολογίας 

 

Πηγή: www.syn.gr/index/gr/mainframe.htm 

 

Προγραµµατικές δηλώσεις: 

• «Ευρωεκλογές 1999: Εκλογική Διακήρυξη». 

• «Εκλογές 2000: Εκλογική Διακήρυξη του Συνασπισµού της Αριστεράς και της 

Προόδου». 

• «Προγραµµατικές κατευθύνσεις: Προγραµµατικό Συνέδριο, Μάιος-Ιούνιος 

2003». 

• «Βουλευτικές εκλογές 2004: Εκλογική Διακήρυξη». 

• «Διακήρυξη για τις ευρωεκλογές της 13ης Ιουνίου 2004». 

• «Πολιτικοί στόχοι και προγραµµατισµός για το επόµενο τρίµηνο, 22-

23?01/2005». 

 

Αποφάσεις: 

• «Πολιτική Απόφαση 4ου Συνεδρίου του Συνασπισµού της Αριστεράς, των 

Κινηµάτων και της Οικολογίας». 

• «Απόφαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του Συνασπισµού», 

21/01/2006». 

 

 

ΟΙ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΙ 

 

Πηγή: www.bulls.gr/ 

 

• Ιδρυτική Διακήρυξη 

Διακήρυξη του Ελαιώνα 


