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πολιτική01

A
λλη μια τραγωδία συνέβη στο Αι-

γαίο, σ’ ένα προδιαγεγραμμένο 

έγκλημα, με τις αυξημένες προ-

σφυγικές και μεταναστευτικές ροές προς 

τα ελληνικά νησιά, του τελευταίου μήνα. 

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, σε 

ναυτικό δυστύχημα που συνέβη βόρεια 

των Οινουσών, βρήκαν τραγικό τέλος εφτά 

άνθρωποι εκ των οποίων οι πέντε είναι 

παιδιά, ενώ οι υπόλοιποι 12 επιβαίνοντες 

της λέμβου, διασώθηκαν από σκάφος της 

Frontex.

Το περιστατικό αυτό συνέβη τη στιγμή 

που παρατηρείται το μεγαλύτερο κύμα 

εισόδου προσφύγων και μεταναστών 

από τα παράλια της Μ. Ασίας. Μόνο τις 

προηγούμενες τρεις μέρες πάνω από 350 

άτομα έφτασαν στη Λέσβο, ενώ πάνω 

από 150 και 300 πέρασαν στη Χίο και τη 

Σάμο αντίστοιχα. Θύματα του γεωπολι-

τικού χάους στη Μέση Ανατολή, θύματα 

των διακινητών, θύματα των εκβιασμών 

του Ερντογάν προς την Ευρώπη αλλά και 

των διώξεων στο εσωτερικό της χώρας του 

για την κυριαρχία στην πολιτική σκηνή. 

Την ίδια στιγμή η πολιτική της ελληνικής 

κυβέρνησης είναι να παρακαλά την Ευρώ-

πη, χωρίς ανταπόκριση, και όσο κυνικό 

κι αν ακούγεται να περιμένει να έρθει ο 

χειμώνας για να μειωθούν οι ροές.

Το ναυάγιο στις Οινούσες έρχεται μό-

λις λίγες μέρες μετά απ' το θάνατο ενός 

πεντάχρονου παιδιού, με καταγωγή απ' 

το Αφγανιστάν, λίγο έξω απ' το ΚΥΤ της 

Μόριας, που πατήθηκε από φορτηγό την 

ώρα που κοιμόταν σε χαρτόκουτο. Δέκα 

τρεις χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται στοι-

βαγμένοι στις άθλιες εγκαταστάσεις της 

Μόριας, 2.000 περισσότεροι από τις αρχές 

του Σεπτέμβρη, αριθμός τετραπλάσιος 

από την αρχική πρόβλεψη. Και αυτά πα-

ρόλο που έχουν μετακινηθεί 1.500 στη Β. 

Ελλάδα, στις αρχές του μήνα, και άλλοι 

700 είναι σχεδιασμένο να αναχωρήσουν 

αυτές τις μέρες για Πειραιά, και από εκεί 

στις «δομές φιλοξενίας» του Ελαιώνα και 

του Σχιστού της Αττικής, της Θήβας, των 

Θερμοπυλών και του Κατσικά Ιωαννίνων. 

Οι μεγάλες δομές της ενδοχώρας ήταν ήδη 

γεμάτες και έχουν ήδη φανεί οι επιπτώσεις 

«Μ
ια ζώνη ασφαλείας στα σύνο-

ρα Τουρκίας-Συρίας, θα επέ-

τρεπε την μετεγκατάσταση, 

3 εκατομμυρίων Σύριων από την Τουρκία, την 

ευρώπη, και άλλες χώρες, αν επεκταθεί μέχρι 

την γραμμή Νταερ εζ Ζορ-ράκα». με τα λόγια 

αυτά ο Ταγίπ ερντογάν, απευθυνόμενος στην 

Γενική Συνέλευση του ΟΗε που πραγματοποι-

ήθηκε την προηγούμενη βδομάδα στην Νέα 

υόρκη, περιέγραψε τις επιδιώξεις της Τουρκίας 

για την Νέα μέση Ανατολή.

Το προσφυγικό/μεταναστευτικό, παρά τα κροκο-

δείλια δάκρυα, δεν υπήρξε ποτέ ένα ανθρωπι-

στικό πρόβλημα για τους ισχυρούς του πλανήτη. 

Το ξερίζωμα και η μετακίνηση πληθυσμών, ο 

έλεγχος των ροών, είναι γεωπολιτικά μεγέθη, 

που στα χέρια των μεγαπαικτών γίνονται όπλα 

για αναδιατάξεις σφαιρών επιρροής και γεω-

πολιτικού ελέγχου.

Η Τουρκία διαχρονικά εκμεταλλεύεται ζητήματα 

πληθυσμών και μειονοτήτων, ως εργαλείο για να 

επιβάλει τις επιδιώξεις της, σε μια ταραγμένη 

περιοχή, μωσαϊκό εθνών-λαών, με την φιλοδοξία 

να υπερβεί τα σύνορα της παίζοντας ρόλο σε 

όλο τον μουσουλμανικό κόσμο, από την Ανα-

τολική ευρώπη, και τη Βόρεια Αφρική, ως τη 

μέση Ανατολή και την Κίνα.

Τώρα, με το βλέμμα στραμμένο στη Δύση και στη 

μέση Ανατολή, χρησιμοποιεί τα εκατομμύρια 

προσφύγων και μεταναστών που βρίσκονται 

στο έδαφός της σ’ ένα μεγάλο παζάρι, με στόχο 

την κατοχύρωση της ως βασική περιφερειακή 

δύναμη.

προς την Δύση εξαπολύει διαρκώς απειλές ότι 

θα ανοίξει τη στρόφιγγα των ροών, απελευθε-

ρώνοντας 1 εκατ. πρόσφυγες και μετανάστες 

προς την ευρώπη. Απειλή που υλοποιεί μερικώς 

προς τα ελληνικά νησιά, με σκοπό να συνεχίσει 

να λαμβάνει τα δισεκατομμύρια της χρηματοδό-

τησης από την «συμφωνία» ευρώπης-Τουρκίας, 

να πιέζει τους ευρωπαίους ανταγωνιστές της 

και να γκριζάρει την κυριαρχία στα ελληνικά 

νησιά και όχι μόνο.

Στη μέση Ανατολή, έρχεται να προτείνει μια 

άλλη «λύση», που θα την καταστήσει de facto 

ρυθμιστή και θα μπλοκάρει τα σχέδια για κουρ-

δική κρατική οντότητα στα νότια σύνορα της. 

Στις περιοχές που βρίσκονται υπό την επο-

πτεία της δυτικής συμμαχίας υπό τις ΗπΑ, τις 

περιοχές δηλαδή τις οποίες απελευθέρωσαν 

οι Κούρδοι από το ισλαμικό Κράτος, θέλει να 

φτιαχτεί ένας διάδρομος ασφαλείας. Το σχέδιο 

αυτό υλοποιείται ήδη με την εισβολή και κα-

τοχή, στην περιοχή του Αφρίν και της ιντλίμπ. 

Τώρα στο διαρκές παζάρι με τις ΗπΑ και την 

ρωσία, πλάι στη διελκυστίνδα για τα οπλικά 

συστήματα και τη διαμάχη για τα ενεργειακά 

της Ν.Α. μεσογείου, έρχεται να προστεθεί το 

σχέδιο για μετεγκαταστάσεις μεταναστών και 

προσφύγων. 

προς το παρόν, η πρόταση απευθύνεται προς 

τις ΗπΑ και ζητά την στήριξη της ε.ε. ενώ 

φαίνεται να έχει την ανοχή της ρωσίας. Η 

Τουρκία έχει ανακοινώσει την επιδίωξη της, 

δημιουργεί τετελεσμένα και επιδιώκει να κερ-

δίσει ό,τι μπορεί σε μια πιθανή μελλοντική 

διευθέτηση. εμφανίζει μάλιστα τον εαυτό της 

δήθεν θύμα της προσφυγικής κρίσης και τώρα 

έρχεται να δώσει «λύση» σε ένα πρόβλημα 

που, όπως είπε ο ερντογάν στη συνέλευση 

του ΟΗε, «η διεθνής κοινότητα αδυνατεί να 

δώσει λύσεις διαρκείας».

 ❚ του Γιώργου Πατέλη

Απούσα η Ελλάδα 

από τη Βαλέτα

Δύο μέτρα και δύο σταθμά 

για το μεταναστευτικό

Π
ροκαταρκτική συμφωνία επιτεύχθηκε 

στη Βαλέτα της Μάλτας μεταξύ των 

υπουργών Εσωτερικών της Μάλτας, της 

Ιταλίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Φιν-

λανδίας που ασκεί την προεδρία στην Ε.Ε. με 

την παρουσία του επιτρόπου Μετανάστευσης, 

Δημήτρη Αβραμόπουλου. Μια συμφωνία που 

προβλέπει την εφαρμογή ενός συστήματος 

αυτόματης κατανομής των μεταναστών που 

αποβιβάζονται στη Μάλτα ή στην Ιταλία.

«Είναι μόνο ένα πρώτο στάδιο που 

συναθροίζει τις τέσσερις χώρες, μεταξύ 

των οποίων δύο (η Ιταλία και η Μάλτα) 

είναι άμεσα ενδιαφερόμενες για τις 

αποβιβάσεις μεταναστών στις ακτές τους», 

διευκρίνισε ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών 

Κριστόφ Καστανέρ σε συνέντευξη Τύπου 

σημειώνοντας ότι η συμφωνία και οι 

σχετικές λεπτομέρειες αναμένεται να 

συζητηθούν στη συνεδρίαση των υπουργών 

Εσωτερικών της Ε.Ε. στις 8 Οκτωβρίου 

στο Λουξεμβούργο. Είναι φανερό ότι η 

νέα συμφωνία αποτελεί την επιβράβευση 

της Ιταλίας για τον σχηματισμό νέας, 

φιλοευρωπαϊκής, κυβέρνησης μετά την 

αποπομπή του Μ. Σαλβίνι.

Όχι τυχαία η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, Νατάσα Μπερτό, χαρακτήρισε 

την απόφαση «θετικό βήμα» που πρέπει 

όμως να συζητηθεί σε επίπεδο Ε.Ε και να 

υπάρξει ευρύτερη συμφωνία. Σύμφωνα με 

την ίδια πρόκειται για ένα συμφωνημένο 

κείμενο με προσωρινό χαρακτήρα και με 

στόχο να είναι ευκολότερη η πρόβλεψη για 

το πού θα αποβιβάζονται οι μετανάστες 

που διασώζονται στη θάλασσα. «Δεν 

είναι ένα ευρωπαϊκό σύστημα, ωστόσο, 

η Επιτροπή είναι έτοιμη να υποστηρίξει 

τα κράτη-μέλη σε οικονομικό και 

επιχειρησιακό επίπεδο», δήλωσε.

Ωστόσο όταν ρωτήθηκε σχετικά και με 

την κατάσταση στην Ελλάδα ανέφερε ότι 

η Επιτροπή παρακολουθεί την κατάσταση 

σε όλα τα κράτη-μέλη και πως σε αυτή τη 

φάση δεν θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη για 

μεγαλύτερη υποστήριξη στο ένα ή στο άλλο 

κράτος-μέλος.

Άλλωστε η χώρα, με την ηχηρή απουσία της 

από τη συνάντηση της Βαλέτα, δείχνει ότι 

έχει αποδεχθεί το ρόλο της ως «αποθήκης 

ψυχών» της Ε.Ε. οπότε δεν υπάρχει λόγος 

ούτε καν για συζήτηση. Άλλωστε οι ΜΚΟ 

της εργολαβίας «ανθρωπιστική δράση» 

ίσως αναδειχθούν «στρατηγικής σημασίας» 

για την οικονομική ανάκαμψη, ανάλογης 

με εκείνης της τουριστικής βιομηχανίας. 

Έτσι διπλά-τριπλά κερδισμένη. Και 

«ουρανοξύστες» και hot spot σ’ όλη τη 

χώρα και θεματοφύλακες του «ευρωπαϊκού 

τρόπου ζωής».

Σ.Π.

Σχεδιάζουν Μόριες        σ’ ό

Προσφυγικό: Το γεωπολιτικό όπλο του Ερντογάν
 ❚ του Δημήτρη Γκάζη

Οι θάνατοι σε Οινούσες και μυτιλήνη                  φαν


