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ΑΝΑΡΩΤΙΕΤΑΙ 
ο πολίτης «γιατί» 
δεν μπορούν να 
λύσουν στην Ε.Ε. 
το πρόβλημα των 
προσφύγων που 
διαρκώς εισρέουν 
στη χώρα μας και 
εγκλωβίζονται σε 
αυτήν. Για να προ-
σεγγίσει κάποιος 
σφαιρικά και σε 
βάθος το ζήτημα 
θα πρέπει να ξέ-
ρει ότι πρόσφυ-
γες, που αναγκά-

στηκαν να εγκαταλείψουν τις πατρίδες 
των λόγω πολέμου, στην ιστορία της αν-
θρωπότητας πάντα υπήρχαν. Γιατί, όπως 
έγραψε και ο Χέμινγουεϊ, πάντοτε σε κά-
ποια μεριά του πλανήτη υπάρχει κι ένας 
πόλεμος. Οπότε το ότι υπάρχουν πόλε-
μοι σήμερα στη Συρία, στο Κονγκό και 
στο Αφγανιστάν και πρόσφυγες εξαιτί-
ας των δεν καθιστά το πρόβλημα πρωτό-
τυπο. Αυτό που συνέβη, όμως, είναι ότι 
οι «αρμόδιοι» δεν θέλησαν εξ αρχής να 
βρουν έναν τρόπο κοινής αντιμετώπισης. 
Η Μέρκελ κάλεσε τους πρόσφυγες στην 
Ε.Ε. ανοίγοντας τα σύνορα της χώρας 
της. Η διεθνής κοινότητα της χρωστά χά-
ρη, γιατί το πρόβλημα δεν ήταν (μόνο) ευ-
ρωπαϊκό. Φρόντισε όμως η Μέρκελ, όταν 
η σχετική κινητικότητα προσφύγων προς 
την Ε.Ε. είχε ήδη παγιωθεί, να λάβει και 
μέτρα κατάλληλα για την προστασία της 
χώρας της. Κατάφερε να περάσει έναν 
«νόμο», ώστε οι πρόσφυγες να εγκλωβι-
στούν στην πρώτη χώρα υποδοχής. Αν 
η Ε.Ε. λειτουργούσε εν αλληλεγγύη με-
ταξύ των κρατών-μελών της, μπορούσε 
να προτιμηθεί ένας τρόπος κοινής αντι-
μετώπισης του προσφυγικού προβλήμα-
τος, που να έχει ως αντικειμενική και λο-
γική βάση την ίση κατανομή των προσφύ-
γων στις χώρες-μέλη της Ε.Ε. Προτίμησε, 
όμως, να αποκτήσει η Ε.Ε. μια νομοθεσία 
που να προβλέπει άνιση μεταχείριση σε 
βάρος κρατών σε σχέση με την αντιμετώ-
πιση του προσφυγικού προβλήματος και 
οι παράλιες ευρωπαϊκές χώρες να ανα-
λάβουν κατ’ ουσίαν αυτές το προσφυγικό 
πρόβλημα ως χώρες υποδοχής. Εξασφά-
λισε, δηλαδή, διά του νόμου και εντός του 
νόμου μια άνιση μεταχείριση κρατών από 
πλευράς συνεπειών. Πλέον, οι χώρες του 
ευρωπαϊκού Νότου, η Ελλάδα και η Ιτα-
λία,  επωμίζονται το πρόβλημα, ενώ η Ε.Ε. 
προστάτεψε τις λοιπές, ώστε οι πρόσφυ-
γες να μη φτάνουν στις χώρες του Βορ-
ρά. Κάποιες χώρες να υποχρεούνται σε 
λιγότερο ανθρωπισμό απ’ ό,τι άλλες! Οι 
πρόσφυγες να μένουν εντός Ε.Ε., αλλά 
εκτός κάποιων χωρών κι εντός άλλων! Οι 
Ελληνες να υποχρεούμεθα σε περισσότε-
ρο ανθρωπισμό, ενώ οι χώρες του Βορρά 
σε ελάχιστο ανθρωπισμό με τη μορφή οι-
κονομικής βοήθειας. Από τον εγκλωβισμό 
των προσφύγων στη χώρα μας, που δεν 
ήταν καν ο αρχικός προορισμός των, αλλά 
και την αδυναμία τους να αφομοιωθούν, 
για την οποία βέβαια αυτοί δεν ευθύνο-
νται, οι συνέπειες είναι τρομερές. Αλλοί-
ωση της εθνικής μας ταυτότητας. Αντί να 
καταγγείλουμε όλα αυτά, αφήνουμε τον 
κόσμο να αναρωτιέται «μα, γιατί δεν λύ-
νουν το πρόβλημα»!

Το «άλυτο» πρόβληµα!
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βέρνηση και το υπόλοιπο ποσό σε διεθνείς οργανώσεις βοή-
θειας. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Τουρκία, ο Χ. 
Ζεεχόφερ δεν ήταν ξεκάθαρος στο θέµα αυτό, άφησε όµως να 
εννοηθεί πως βαδίζουµε προς µια τέτοια συµφωνία. «Είµαστε 
έτοιµοι να βοηθήσουµε την Τουρκία όπου µπορούµε», δήλω-
σε χαρακτηριστικά, ενώ έπλεξε το εγκώµιο της γειτονικής χώ-
ρας για τη στάση της στο προσφυγικό, λέγοντας χαρακτηριστι-
κά: «∆ίχως την αλληλεγγύη της Τουρκίας, δεν θα µπορούσαµε 

να ελέγξουµε το πρόβληµα του µεταναστευτι-
κού. Η Τουρκία έχει τις εγκάρδιες ευχαριστίες 
µας. Αυτό είναι ένα επίτευγµα που θα γραφτεί 
στα βιβλία της Ιστορίας».

Ο Γερµανός υπουργός Εσωτερικών απέφυγε 
να ασκήσει οποιαδήποτε κριτική στην τακτική 
εκβιασµών µε τις αυξηµένες ροές µεταναστών 
στο Αιγαίο, θέλοντας ουσιαστικά να καλοπιά-
σει τους Τούρκους, παρά το γεγονός ότι γνωρί-
ζει πολύ καλά το παιχνίδι που παίζει η Αγκυρα.

Η στάση του Χ. Ζεεχόφερ δείχνει και το µέγε-
θος του εκβιασµού των Τούρκων και την ιδιαίτε-
ρα δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται η Γερ-
µανία (και συνολικά η Ε.Ε.), καθώς στην πραγ-
µατικότητα δεν φαίνεται για την ώρα κάποιο 
εναλλακτικό σχέδιο στον ορίζοντα.

Να σηµειωθεί, επίσης, ότι στην πολιτική αυτή 
έναντι της Τουρκίας συµφωνεί και το Σοσιαλδη-
µοκρατικό Κόµµα της Γερµανίας, που συγκυ-
βερνά µε τους Χριστιανοδηµοκράτες της Μέρ-
κελ. Αντίθετα, µεγάλο µέρος των ΜΜΕ και της 
αντιπολίτευσης εκφράζουν τη σφοδρή αντίθε-
σή τους, κάνοντας λόγο για «ξεκάθαρο εκβια-
σµό της Τουρκίας».

Χαρακτηριστικός και ο τίτλος της εφηµερί-
δας «Die Welt», η οποία µάλλον φιλοκυβερνη-
τική θα έλεγε κάποιος πως είναι, που σε ανάλο-
γο ρεπορτάζ της είχε τίτλο «Ο Ερντογάν εκβιά-
ζει, η Γερµανία υποκύπτει».

Ανάλογα άρθρα γνώµης και ρεπορτάζ δηµο-
σιεύει και η εφηµερίδα «Bild», που ζητά από τη 
γερµανική κυβέρνηση να µην υποκύψει στην 
εκβιαστική στάση του Ερντογάν, διότι ο Τούρ-
κος Πρόεδρος θα ζητήσει αργότερα «περισσό-
τερα και πάλι περισσότερα».

Εντονες είναι οι αντιδράσεις και από τα κόµ-
µατα της αντιπολίτευσης, κυρίως από τους Πρά-
σινους και από το κόµµα της Αριστεράς. Χαρα-
κτηριστικές είναι οι δηλώσεις της βουλευτή του 
κόµµατος της Αριστεράς Σεβίµ Νταγκντελέν, 
τουρκικής καταγωγής: «Το ταξίδι αυτό του Ζε-
εχόφερ είναι στην πραγµατικότητα ακόµη µια 
υπόκλιση µπροστά στον Ερντογάν. Το προσφυ-
γικό δεν µπορεί να λυθεί µε το να δώσουµε νέ-
ες επιταγές δισ. ευρώ. Οποιος θέλει να υποχω-
ρήσει µπροστά στους εκβιασµούς του Ερντο-
γάν δεν θέλει να λυθεί το πρόβληµα, αλλά τον 
προτρέπει σε νέους εκβιασµούς».

Ανάλογες απόψεις εκφράζει και το κόµµα των 
Πρασίνων, µε την πρώην πρόεδρό του, Κλαού-
ντια Ροτ, να υποστηρίζει ότι η Τουρκία εκβιά-
ζει µε το προσφυγικό την Ε.Ε. και τη Γερµανία.

Πάντως, τελικές απ οφάσεις για το θέµα αυ-
τό αναµένεται να ληφθούν στη Σύνοδο των 
υπουργών Εσωτερικών της Ε.Ε., που θα πραγ-
µατοποιηθεί στις 8 Οκτωβρίου.

ο εκπρόσωπος της Υπατης Αρµοστείας, προσθέτοντας ότι περίπου 
τα δύο τρίτα των φετινών αφίξεων κατεγράφησαν από τον Ιούλιο 
και έπειτα. «Φέτος, µέχρι τα τέλη του Σεπτεµβρίου οι αφίξεις στα 
νησιά ανέρχονται σε 36.000, οι περισσότερες από τις οποίες αφο-
ρούν Αφγανούς και Σύρους. Το 65% των φετινών αφίξεων κατε-
γράφη από τον Ιούλιο και έπειτα. Τόσο οι αφίξεις όσο και ο πλη-
θυσµός των προσφύγων στα νησιά είναι στα υψηλότερα επίπεδα 
από τον Μάρτιο του 2016 και έπειτα», επισηµαίνει ο Μπ. Τσεσίρ-
κοφ, λέγοντας ακόµη ότι αρκετές από τις αφίξεις δεν προέρχονται 
από χώρες µε εν εξελίξει συρράξεις. «Οι περισσότεροι από τους αι-
τούντες άσυλο που φτάνουν στην Ελλάδα εξακολουθούν να προ-
έρχονται από χώρες µε εµπόλεµες συγκρούσεις, όπως το Αφγανι-
στάν και η Συρία, αλλά προέρχονται επίσης και από το Κονγκό, το 
Ιράκ, την Παλαιστίνη και τη Σοµαλία». 

Παράλληλα, ο Μπ. Τσεσίρκοφ αναφέρει ότι η Υπατη Αρµοστεία 
του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες υποστηρίζει τις διαδικασίες για την 
επιτάχυνση της έγκρισης ή απόρριψης του ασύλου, αλλά και το 
σχέδιο για φιλοξενία προσφύγων στην ηπειρωτική Ελλάδα. «Οι δι-
αδικασίες για το άσυλο πρέπει να γίνουν πιο γρήγορες, αλλά να 
παραµείνουν δίκαιες. Επίσης, η κυβέρνηση µεταφέρει ανθρώπους 
από τα νησιά στην ενδοχώρα κι εµείς στηρίζουµε αυτή τη διαδικα-

σία. Καλούµε τις ελληνικές Αρχές να επιταχύνουν τη µεταφορά πε-
ρίπου 5.000 ανθρώπων που παραµένουν σήµερα στα νησιά, πα-
ρότι έχουν λάβει έγγραφα άρσης του γεωγραφικού τους περιορι-
σµού», δηλώνει ο εκπρόσωπος του οργανισµού. 

Σε αυτή τη διαδικασία η Υπατη Αρµοστεία εµφανίζεται έτοιµη 
να επιτελέσει τον ρόλο της στην υποστήριξη της µετεγκατάστα-
σης των προσφύγων. «Θα συνεχίσουµε να βοηθούµε το ελληνικό 
κράτος στην υποστήριξη των ανθρώπων που φτάνουν στα ελλη-
νικά νησιά, αλλά και στη διαδικασία µεταφοράς τους στην ενδο-
χώρα. Επίσης, θα συνεχίσουµε να βοηθούµε την κυβέρνηση στη 
δηµιουργία αξιοπρεπών δοµών, µε τη χρηµατοδότηση της ΕΕ. Η 
Υπατη Αρµοστεία είναι έτοιµη να επεκτείνει αυτά τα προγράµµα-
τα που θα βοηθήσουν τους αιτούντες άσυλο να εγκατασταθούν 
από τα νησιά στην ενδοχώρα». 

Ακόµη, ο Μπ. Τσεσίρκοφ µιλά για την ανάγκη να υπάρξει µεγα-
λύτερη υποστήριξη από την Ε.Ε., πέραν των χρηµατοδοτικών προ-
γραµµάτων. «Η Ελλάδα υποδέχεται δυσανάλογα την πλειονότητα 
των προσφύγων στη Μεσόγειο Θάλασσα. Είναι σαφές πως χρειά-
ζεται περισσότερη υποστήριξη από την Ευρώπη, πέραν της χρη-
µατοδότησης. Ειδικά σε Σάµο και Λέσβο, οι κάτοικοι είναι αγανα-
κτισµένοι και αυτό είναι κατανοητό». 

ΖΩΝΗ
Οι Τούρκοι 
ζητούν από τους 
Ευρωπαίους τη 
συναίνεσή τους, 
προκειµένου να 
δηµιουργήσουν 
σε συριακό 
έδαφος µια ζώνη 
πλάτους 10 χλµ., 
όπου θα µετα-
φέρουν περίπου 
2 εκατοµµύρια 
Σύρους πρόσφυ-
γες - ουσιαστικά 
σε κουρδικό 
έδαφος

ΠΟΣΟ
Οι Τούρκοι υπο-
στηρίζουν πως 
έχουν δώσει για 
το προσφυγικό-
µεταναστευτικό 
40 δισ. ευρώ από 
τα κρατικά τους 
ταµεία, ποσό που 
κρίνεται µάλλον 
υπερβολικό


