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των υπουργών Εξωτερικών, που θα πραγματοποιηθεί στις 8 Οκτωβρίου. 
    Να σημειωθεί πως, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Frontex που ανα-
κοινώθηκαν πρόσφατα, το πρώτο εξάμηνο του 2019 έφθασαν στη χώρα 
μας και στην Κύπρο 38.000 πρόσφυγες και μετανάστες, 15.000 σε Ιταλία 
και Ισπανία και 6.500 στη Μάλτα.

Είναι σαφές επομένως πως το μεγάλο πρόβλημα το έχει η Ελλάδα και, όπως 
λένε στο Βερολίνο, πρώτος στόχος των προσφύγων και των μεταναστών εί-
ναι η είσοδός τους στη χώρα μας, με απώτερο σκοπό να φθάσουν κάποια 
στιγμή στη Γερμανία. Παράλληλα, το Βερολίνο πιέζει την Αθήνα να εντείνει 

τον αριθμό επαναπροωθήσεων προς την Τουρκία, επιταχύνοντας τις δι-
αδικασίες ασύλου, κάτι το οποίο η Αθήνα αποδέχεται.

Πάντως, εάν η Τουρκία συνεχίσει την πολιτική της των τελευταίων μη-
νών, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο τις μεταναστευτικές και προσφυ-

γικές ροές προς την Ελλάδα, υπάρχουν και άλλα σχέδια στο 
συρτάρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει εξεταστεί σοβαρά το ενδε-
χόμενο η Ελλάδα να τηρήσει πολύ πιο αυστηρή πολιτική για 
τη φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων της, όσο και εάν αυτό 
φαντάζει δύσκολο.

Μάλιστα, όπως λέγεται στη γερμανική πρωτεύουσα, η τεχνο-
λογία έχει προχωρήσει τόσο πολύ την παρούσα στιγμή, ώστε 
τα θαλάσσια σύνορά μας μπορούν και παρακολουθούνται με 
ακριβή λεπτομέρεια σε ένα σημαντικό μέρος της έκτασής τους.

Ειδικότερα, στα νησιά του βόρειου Αιγαίου, οι ελληνικές 
Αρχές αλλά και η Frontex έχουν πάρα πολύ καλή εικόνα του 

τι συμβαίνει, ακόμη και πριν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες επιβιβα-
στούν στις βάρκες από τις τουρκικές ακτές. Ετσι, με διάφορα σύγχρονα 
μέσα, η Ελλάδα θα μπορούσε στα σημεία αιχμής να φυλάξει πιο αποτε-
λεσματικά τα σύνορά της, εάν οι περιστάσεις φτάσουν σε ιδιαίτερα κρί-

σιμο σημείο και έχουμε ανάλογες ροές με αυ-
τές του 2015, που κανείς δεν επιθυμεί να ξα-
ναζήσει, ούτε στην Αθήνα, ούτε στο Βερολίνο, 
ούτε και στην υπόλοιπη Ε.Ε.

Μέχρι να φθάσουμε όμως σε αυτό το ση-
μείο που όλοι απεύχονται, η Αθήνα θα επιμεί-
νει στη στήριξη της Ε.Ε. και της Γερμανίας, που 
ήδη έχουν υποσχεθεί ενίσχυση της Frontex, με 
έμψυχο δυναμικό αλλά και με νέα μέσα φύλα-

ξης, όπως σύγχρονα σκάφη, αλλά και νέας τε-
χνολογίας drones.

Σε κάθε περίπτωση ένα είναι βέβαιο: η Ε.Ε. 
και η Γερμανία θα κάνουν το ανθρωπιστικό τους 
καθήκον, αλλά παράλληλα εξετάζουν ένα plan 
b στην περίπτωση που ο Τούρκος Πρόεδρος 
συνεχίσει να απειλεί την Ενωση, τη Γερμανία 
και την Ελλάδα, αυξάνοντας τις ροές προσφύ-
γων και μεταναστών.

Η καγκελάριος Μέρκελ έχει αναλάβει και η 
ίδια διαμεσολαβητικές προσπάθειες, όπως ανα-
φέρθηκε παραπάνω, προς τον Τούρκο Πρόε-
δρο, καθώς το μεταναστευτικό την πιέζει πολι-
τικά και στο εσωτερικό της Γερμανίας.

Είναι σημαντικό, πάντως, να σημειωθεί πως 
τόσο στην επίσκεψη Μητσοτάκη όσο και στην 
επίσκεψη Δένδια οι Γερμανοί αξιωματούχοι 
επαναλάμβαναν μια φράση όσον αφορά το 
μεταναστευτικό. Και η φράση αυτή ήταν «δεν 
θα αφήσουμε την Ελλάδα μόνη της».

Ανταπόκριση, Βερολίνο
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Τ
εράστια ανησυχία προκαλούν στο Βερο-
λίνο οι αυξημένες ροές μεταναστών και 
προσφύγων από την Τουρκία στην Ελλά-

δα το τελευταίο διάστημα, γεγονός που καθιστά 
απαραίτητη τη στενή συνεργασία των δύο χω-
ρών για να αντιμετωπιστεί το σο-
βαρό αυτό θέμα που απασχολεί 
ολόκληρη την Ε.Ε.

Ενδεικτικό είναι ότι το μετανα-
στευτικό ήταν ένα από τα κορυ-
φαία θέματα συζήτησης στην 
πρόσφατη επίσκεψη στο Βερολί-
νο τόσο του Ελληνα πρωθυπουρ-
γού Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά 
και του υπουργού Εξωτερικών Νί-
κου Δένδια.

Και στις δύο περιπτώσεις, η Ελ-
λάδα ζήτησε την υποστήριξη της 
Γερμανίας στο θέμα αυτό, αλλά 
και τη διαμεσολάβηση της καγκε-
λαρίου Αγκελα Μέρκελ προς τον 
Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντο-
γάν. Κάτι που έγινε με τηλεφωνή-
ματα της Γερμανίδας καγκελαρί-
ου προς τον Πρόεδρο της Τουρκί-
ας, αλλά και του υπουργού Εξωτε-
ρικών της Γερμανίας Χάικο Μάας 
προς τον Τούρκο ομόλογό του Με-
βλούτ Τσαβούσογλου. Τηλεφωνι-
κές συνδιαλέξεις που μέχρι στιγμής 
φαίνεται να επηρέασαν ελάχιστα 
την τουρκική ηγεσία.

Στη γερμανική πρωτεύουσα εί-
ναι πεπεισμένοι -αν και δεν το δη-
λώνουν επισήμως- πως οι αυξη-
μένες ροές προσφύγων και μετα-
ναστών προς τη χώρα μας πραγ-
ματοποιούνται υπό την ανοχή 
της Αγκυρας και ουσιαστικά εκτι-
μούν πως πρόκειται για οργανω-
μένο σχέδιο.

Το πόσο το πρόβλημα αυτό «καί-
ει» το Βερολίνο φαίνεται και από τις 
προχθεσινές δηλώσεις του Γερμα-
νού υπουργού Εσωτερικών Χορστ 
Ζεεχόφερ, ο οποίος ανακοίνωσε 
πως στις αρχές Οκτωβρίου θα επι-
σκεφθεί εκτάκτως την Αθήνα αλ-
λά και την Αγκυρα για να συζητή-
σει, όπως σημείωσε, το θέμα αυτό.

Σύμφωνα με τον Γερμανό 
υπουργό Εσωτερικών, η Γερμανία 
είναι διατεθειμένη να παραχωρή-
σει μεγαλύτερη βοήθεια προς τις δύο χώρες.

Στην Αθήνα, ο Γερμανός υπουργός Εσωτερι-
κών θα έρθει συνοδευόμενος από υψηλόβαθ-
μους αξιωματούχους της ομοσπονδιακής Υπη-
ρεσίας Μετανάστευσης, οι οποίοι 
ήδη -όπως αναφέρεται- έχουν συ-
ντάξει κατάλογο με μέτρα «πρώ-
της βοήθειας» προς την Ελλάδα.

Ο κατάλογος αυτός περιλαμ-
βάνει μέτρα για τη βελτίωση των 
συνθηκών στα κέντρα υποδοχής 
και ταυτοποίησης στην Ελλάδα 
ενόψει και του χειμώνα που έρχε-
ται, αλλά και επιπλέον προσωπικό 
ώστε να ενισχυθούν οι υπηρεσίες 
που είναι υπεύθυνες για τις διαδι-
κασίες ασύλου.

Οι ενέργειες αυτές, αλλά και η περαιτέρω 
στάση της Ε.Ε. απέναντι στην Τουρκία στο 
σχετικό ζήτημα, θα συζητηθούν στη Σύνοδο 
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