
13

ΠΟΛΙΤΙΚΗΑπειλεί την Ευρώπη

 Realnews www.real.grΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

 Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗ ΑΝΗΣΥΧΙΑ προκαλεί στο Βερο-
λίνο η αύξηση των προσφυγικών και µετανα-
στευτικών ροών προς την Ελλάδα, παρά το γε-
γονός πως επισήµως το Βερολίνο δεν παραδέ-
χεται ότι η συµφωνία Ε.Ε. - Τουρκίας του 2016 
ουσιαστικά δεν λειτουργεί. Οπως, όµως, απο-
καλύπτουν γερµανικά ΜΜΕ, από την άνοι-
ξη του 2019 -σε µυστική σύσκεψη που πραγ-
µατοποιήθηκε στην καγκελαρία- η συµφωνία 
θεωρείται «κλινικά νεκρή». Τίποτε ουσιαστι-
κά δεν φαίνεται να λειτουργεί στη συµφωνία 
αυτή. Ούτε ο µηχανισµός ανταλλαγών που εί-
χε συµφωνηθεί µε την Τουρκία σε ό,τι αφορά 
τους Σύρους πρόσφυγες, η ανταλλαγή δηλα-
δή ένας προς έναν, ούτε οι επαναπροωθήσεις 
από τη χώρα µας που είναι ουσιαστικά ελάχι-
στες, ενώ ο Ερντογάν ανά διαστήµατα απο-
φασίζει αν θα αυξήσει ή θα µειώσει τις προ-
σφυγικές ροές.

Χαρακτηριστικό της αµηχανίας στην οποία 
έχει περιέλθει το Βερολίνο είναι και η απάντη-
ση που έδωσε προχθές -στη διάρκεια του κυ-
βερνητικού µπρίφινγκ- η αναπληρώτρια εκ-
πρόσωπος της καγκελαρίας, Μαρτίνα Φίετς, 
στην ερώτηση για το πώς σχολιάζει η γερµανι-
κή κυβέρνηση την αύξηση των προσφυγικών 
ροών από την Τουρκία προς τα νησιά του Αι-
γαίου. «Παρακολουθούµε τα γεγονότα αυτά 
µε ανησυχία, είµαστε σε επαφή µε την ελληνι-
κή κυβέρνηση και έτοιµοι να βοηθήσουµε», 
είπε.  Επειδή, ωστόσο, η γερµανική κυβέρ-
νηση δεν επιθυµεί να παραδεχθεί δηµόσια 
αυτό που ουσιαστικά πιστεύει, ότι δηλαδή η 
συµφωνία Ε.Ε. - Τουρκίας έχει αποτύχει, η εκ-
πρόσωπος της καγκελαρίας πρόσθεσε ότι «οι 
αριθµοί των ροών µπορεί τις τελευταίες ηµέ-
ρες να έχουν αυξηθεί, ωστόσο είναι χαµηλό-
τεροι αυτών πριν από τη συµφω-
νία Ε.Ε. - Τουρκίας», θέλοντας µε 
τον τρόπο αυτό να δείξει πως εί-
ναι επιτυχηµένη.

Επαναπροωθήσεις
Παράλληλα, η Μ. Φίετς συ-
µπλήρωσε πως «η Ελλά-
δα τώρα πρέπει να εργα-
στεί, ώστε να αυξηθούν 
οι προς την Τουρκία 
επαναπροωθήσεις, κά-
τι στο οποίο συµφω-
νεί και η ελληνική κυ-
βέρνηση». Ωστόσο, 
τα γερµανικά ΜΜΕ 
κάνουν ξεκάθαρα λό-
γο για εκβιασµούς Ερντο-
γάν, πράγµα που η γερµανι-
κή κυβέρνηση δεν επιθυµεί δη-
µόσια να παραδεχτεί. Για παρά-
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σει η τουριστική σεζόν και οι προσφυγικές ρο-
ές θα διογκωθούν ανεξέλεγκτα από τα τουρκι-
κά παράλια προς τα ελληνικά νησιά. Αυτό µπο-
ρεί να διαρκέσει ώσπου να συµφωνήσει η Ε.Ε. 
σε κάποιους από τους όρους του σουλτάνου ή 
ώσπου να τον στηρίξει διπλωµατικά στα σχέδιά 
του για τη Συρία. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, 
ο πρώτος αποδέκτης αυτού του εκβιασµού θα 
είναι η χώρα µας, άγνωστο για πόσο διάστη-
µα, αφού ούτε η αναθεώρηση της υφιστάµε-
νης ευρωτουρκικής συµφωνίας ούτε η σύνα-

ψη µιας νέας συµφωνίας φαντάζουν εύκο-
λη υπόθεση. Από τη διάθεση της Ε.Ε. να 

επαναδιαπραγµατευτεί ή όχι τη συµ-
φωνία για το προσφυγικό, θα 

εξαρτηθεί το αν η Ελλάδα 
βρεθεί και πάλι αντιµέ-

τωπη µε µια απειλή 
ανάλογη εκείνης 

του 2015.

δειγµα, ρεπορτάζ της εφηµερίδας «Die Welt» 
αναφέρει πως «η Τουρκία αφήνει και πάλι πε-
ρισσότερους µετανάστες να εισέλθουν στην 
Ελλάδα και ο Πρόεδρος Ερντογάν απειλεί να 
ανοίξει τις πόρτες αν η Ε.Ε. δεν ικανοποιήσει 
τα τουρκικά αιτήµατα στο πεδίο της εξωτερι-
κής πολιτικής. Εάν µια µέρα η τουρκική κυβέρ-
νηση ανοίξει πραγµατικά τα σύνορα, αυτό θα 
υπερβεί τα όρια του ελληνικού συστήµατος».

Η εφηµερίδα «Bild» -από την άλλη- κάνει λό-
γο για ανοιχτό εκβιασµό από τουρκικής πλευ-
ράς, σε σχόλιό της µε τίτλο «∆εν περνά ο εκβι-
ασµός», ζητώντας να µην εκταµιευθεί το υπό-
λοιπο ποσό που προβλέπει η συµφωνία Ευ-
ρωπαϊκής Ενωσης - Τουρκίας. Αναφέρει, δε, 
πως «καλά θα έκανε η µελλοντική πρόεδρος 
της Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, 
να αντιµετωπίσει ως ένα µείζον ζήτηµα τη δι-
αµάχη Ε.Ε. - Τουρκίας, διότι εάν η Ε.Ε. εκταµι-
εύσει το σύνολο του ποσού, δεν θα διαθέτει 
πλέον κανένα µέσο πίεσης. ∆εν επιτρέπεται να 
περάσει ο εκβιασµός ενός δυνάστη».

Σε κάθε περίπτωση, η δυσκολία της καγκε-
λαρίας να παραδεχθεί το γεγονός πως η Τουρ-
κία ουσιαστικά εκβιάζει ολόκληρη την Ε.Ε. -της 
Γερµανίας συµπεριλαµβανοµένης- έγκειται και 
στο γεγονός πως, πέραν της συµφωνίας του 
2016, δεν υπάρχει κανένα άλλο σχέδιο για την 
αντιµετώπιση του προσφυγικού/µεταναστευ-
τικού ζητήµατος.

Ουσιαστικά, δηλαδή, το Βερολίνο παραλύ-
ει µπροστά στο µεγάλο αυτό πρόβληµα, κα-
θώς υπάρχουν και άλλες δύο συνιστώσες. Οι 
χώρες της ανατολικής Ευρώπης, από τη µία, 
που έχουν συστήσει το δικό τους µπλοκ και 
αρνούνται κάθε βοήθεια και αλληλεγγύη ένα-
ντι του προσφυγικού, κάτι που αφήνει τη χώ-
ρα µας κυριολεκτικά µόνη στο να «βγάλει το 
φίδι από την τρύπα». 

Παράλληλα, υπάρχει η µεγάλη αύξηση του 
ακροδεξιού κόµµατος Εναλλακτική για τη Γερ-
µανία, µε τις πρόσφατες εκλογές της περασµέ-
νης Κυριακής σε Βρανδεµβούργο και Σαξονία 
να δείχνουν πως ενδέχεται να φτάσει σε πο-
λύ υψηλά ποσοστά, έχοντας αναδείξει το µε-
ταναστευτικό σε βασική τους σηµαία και φέρ-
νοντας µε τον τρόπο αυτό τεκτονικές αλλαγές 
στο γερµανικό πολιτικό σύστηµα. Ο Τούρκος 
Πρόεδρος φαίνεται να γνωρίζει την αδυνα-
µία αυτή του γερµανικού πολιτικού συστή-
µατος και ουσιαστικά να εκβιάζει απευθείας 
µέσω αυτής την καγκελάριο Αγκελα Μέρκελ.

Φόβοι και πιέσεις 
Υπάρχουν συγκεκριµένοι φόβοι στη γερµα-
νική πρωτεύουσα πως εξαιτίας των πιέσεων 
που δέχεται στο εσωτερικό της χώρας του αλ-
λά και γεωπολιτικά ο Πρόεδρος Ερντογάν, ο 
προσεχής χειµώνας ενδέχεται να είναι ιδιαίτε-
ρα δύσκολος σε ό,τι αφορά το προσφυγικό-

µεταναστευτικό πρόβληµα, µε αυξηµένες 
τις ροές προς τα ελληνικά νησιά, αλ-

λά και τελικά προς την ίδια τη Γερ-
µανία, αφού αυτός είναι και ο τελι-
κός προορισµός των µεταναστών 
που φτάνουν στην Ελλάδα. ∆εν 
πρέπει να λησµονούµε πως η 
Γερµανία τα τελευταία χρόνια 
έχει δεχθεί πάνω από 1,3 εκα-
τοµµύρια πρόσφυγες και µε-
τανάστες, µε τους περισσό-
τερους από αυτούς να προ-
έρχονται από τη Συρία, µε 
κονδύλια που έχουν φτάσει 
τα 70 δισ. µέχρι το 2021 
και προορίζονται για την 

ενσωµάτωσή τους, ενώ οι 
µετακινήσεις αυτές των πλη-

θυσµών έχουν προκαλέσει πέρα 
από τις πολιτικές και µεγάλες -σχεδόν 
ιστορικών διαστάσεων- κοινωνικές 
και δηµογραφικές αλλαγές στη χώρα.

«Κλινικά νεκρή
η συµφωνία» 

λένε στο Βερολίνο

ΕΩΣ ΤΩΡΑ η Ε.Ε. 
χρηματοδοτούσε 
μέσω ΜΚΟ 
υποδομές για τη 
διαβίωση των 
Σύρων προσφύγων
στη Συρία. Αυτό 
που θέλει τώρα 
ο Ερντογάν είναι 
να πηγαίνουν 
τα χρήματα 
κατευθείαν στο 
τουρκικό κράτος


