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προς µε αλλεπάλληλες αποφάσεις από το 1999 
κα την απόδοση καθεστώτος υποψήφιας χώρας 
µέχρι και τον ∆εκέµβριο του 2006, αλλά και το 
πάγωµα των προενταξιακών διαπραγµατευτι-
κών κεφαλαίων. 

Υψηλόβαθµοι διπλωµάτες της Ε.Ε., οι οποίοι 
παρακολουθούν την κατάσταση έκτοτε, υπεν-
θυµίζουν ότι «δεν είναι καθόλου απαραίτητο 
η νέα κατεύθυνση να βολεύει την Ελλάδα και 
την Κύπρο» και υποδεικνύουν «να προσέχετε τι 
εύχεστε (be careful what you wish for)» στους 
σκληροπυρηνικούς πολέµιους του διαλόγου 
µε την Αγκυρα.

τους από το καλοκαίρι και µετά, χωρίς ταυτόχρονη µείωση του πληθυσµού των 
3,5 εκατ. Σύρων που ζουν στις δοµές που χρηµατοδοτεί η Ε.Ε. Σύµφωνα µε την 
πηγή της «R», η τουρκική πλευρά είναι εξαιρετικά διστακτική να µιλήσει γι’ αυτό 
το πρόβληµα µε την Ε.Ε. και δεν αποκλείεται οι µισοί µετανάστες να µείνουν και 
πάλι εκτός ρυθµίσεων, ακόµα και µετά την επόµενη συµφωνία Ε.Ε. - Τουρκίας. 
Η «R» γνωρίζει ότι, κατά τις πρόσφατες επισκέψεις Ευρωπαίων αξιωµατούχων 
στην Αγκυρα, υπήρξαν υπόνοιες, όχι όµως και ευθείες αναφορές για το συγκε-
κριµένο πρόβληµα. Εκτίµηση ορισµένων διπλωµατών είναι πως στην πραγµατι-
κότητα η Αγκυρα θα επιθυµούσε να «ξεφορτωθεί» τους µη σουνίτες µε τον έναν 
ή τον άλλο τρόπο και αυτοί θα ήταν οι πρώτοι που θα επέστρεφαν σε συριακό 
έδαφος, αν µπορούσε να ευοδωθεί η «ζώνη ασφαλείας» στη βορειοανατολική 
Συρία, µετά την τουρκική επέµβαση-σχέδιο που προς το παρόν έχει εγκαταλει-
φθεί. Υπό την ίδια έννοια, όταν ο Ταγίπ Ερντογάν το 2016 ζητούσε από την Ε.Ε. 

20 δισ. και όχι 6 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο της τότε «∆ήλωσης Ε.Ε. - Τουρκίας», εί-
χε κατά νου τον πραγµατικό αριθµό των µεταναστών. Προς το παρόν, η βο-
ήθεια της Ε.Ε. φτάνει στα 2 από τα 3,5 εκατ. των «επισήµων» και αυτό πα-
ραµένει ένα από τα βασικά προβλήµατα. Το πρόβληµα της Τουρκίας είναι 
πρόβληµα χρηµάτων πάνω απ’ όλα. 

Ως εκ τούτου, διπλωµάτες εξηγούν ότι η Τουρκία δεν «εκβιάζει» την Ε.Ε., 
όπως πολύ συχνά ακούγεται, αλλά ο ίδιος ο Ερντογάν υφίσταται τεράστια 
πίεση, σε σηµείο που οι κοινωνικές αντιδράσεις από τους Τούρκους πολί-
τες να µοιάζουν πολύ µε εκείνες των ακραίων στις χώρες του Βίσεγκραντ. 
Η ρητορική είναι λίγο πολύ γνωστή: «Οι µετανάστες που λαµβάνουν επι-
δόµατα και δωρεάν στέγαση, τη στιγµή που ο Τούρκος πολίτης πεινάει, µας 
κάνουν εισβολή» και άλλα. Αυτή η εσωτερική πίεση είναι η βασική αιτία που 
χειροτερεύει η στάση Ερντογάν στο προσφυγικό και δεν θα αλλάξει παρά µό-
νο µε την εκ νέου ενίσχυση της Τουρκίας µε πάνω από άλλα 6 δισ. ευρώ. Αν η 
Ευρώπη προσπαθούσε να κάνει το ίδιο που κάνει η Τουρκία σε ευρωπαϊκό έδα-
φος, το κόστος θα ήταν πάνω από 60 δισ. ευρώ, όπως έχουν ήδη υπολογίσει οι 
κοινοτικές υπηρεσίες.

Ανοιχτή συζήτηση 
Βέβαια, οι συζητήσεις για το µεταναστευτικό θα είναι ανεξάρτητες από το υπόλοι-
πο πλέγµα των σχέσεων Ε.Ε. - Τουρκίας. Το ζήτηµα της Τουρκίας θα απασχολή-
σει την Ε.Ε. και στις συζητήσεις της «∆ιάσκεψης για το µέλλον της Ευρώπης», που 
αποφάσισε η Σύνοδος Κορυφής της 12ης ∆εκεµβρίου και σε ανεξάρτητες συζη-
τήσεις σε επίπεδο COREPER και υπουργών Εξωτερικών (Συµβούλια Εξωτερικών 
και Γενικών Υποθέσεων). Η συζήτηση θα είναι ανοιχτή και για την όποια µετα-
βολή προφανώς (εκ της Συνθήκης) απαιτείται οµοφωνία στο Συµβούλιο (ουδείς 
άλλος έχει αρµοδιότητα για θέµατα εξωτερικής πολιτικής στην Ε.Ε.).

Οι σοβαρές και θεσµικές συζητήσεις για το µέλλον των σχέσεων Ε.Ε. - Τουρκί-
ας θα διαταράξουν το ευαίσθητο status quo που έχουν επιτύχει Ελλάδα και Κύ-

Ανταπόκριση, Βρυξέλλες 
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Τ
ο µήνυµα ότι στην Τουρκία είναι εγκατε-
στηµένοι 7 και όχι 3,5 εκατοµµύρια µετα-
νάστες µεταφέρθηκε εσχάτως στις Βρυξέλ-

λες, µέσω διπλωµατικών διαύλων που παρακο-
λουθούν το µεταναστευτικό και την Τουρκία πο-
λύ πριν από την κρίση του 2015. Η πληροφορία, 
η οποία είναι εξακριβωµένη από τις σχετικές µε 
το θέµα κοινοτικές υπηρεσίες και στην Τουρκία 
και στην Ε.Ε., περιπλέκει εξαιρετικά τις συζητή-
σεις για το µεταναστευτικό και την όποια επό-
µενη συµφωνία Τουρκίας - Ε.Ε., αλλά δίνει στις 
κοινοτικές Αρχές τη δυνατότητα για µια βαθύ-
τερη κατανόηση του προβλήµατος.

Συγκεκριµένα, πηγή της Realnews που σχετί-
ζεται µε τη διαχείριση των ευρωτουρκικών σχέ-
σεων στο γνωµοδοτικό επίπεδο, µετέφερε στις 
Βρυξέλλες τον υπολογισµό των τουρκικών Αρ-
χών πως το σύνολο των προσφύγων-µετανα-
στών που ζει σήµερα σε τουρκικό έδαφος και 
ενδεχοµένως θα επιθυµούσε να περάσει στην 
Ε.Ε. είναι 7 εκατοµµύρια και όχι 3,5. Η µεγά-
λη διαφορά στον υπολογισµό προκύπτει από 
τον τεχνικό διαχωρισµό που κάνουν οι τουρ-
κικές Αρχές µεταξύ «υποψηφίων για άσυλο» 
και «επισκεπτών, µη υποψηφίων για άσυλο». 
Οι Βρυξέλλες γνωρίζουν ότι, εκτός από τα 3,5 
εκατ. των «κανονικών προσφύγων - µετανα-
στών», υπάρχουν άλλα 3,5 εκατ. που εντάσσο-
νται στην κατηγορία των «επισκεπτών» και δεν 
χρηµατοδοτούνται από κοινοτικά κονδύλια. Η 
δεύτερη κατηγορία προέκυψε διότι οι τουρκι-
κές Αρχές, για «γεωπολιτικούς λόγους», όπως µε-
ταφέρθηκε στην «R», εγγράφουν ως «υποψη-
φίους για άσυλο» µόνο τους Σύρους µουσουλ-
µάνους σουνίτες και χριστιανούς, αλλά κανέναν 
άλλο. Στη δεύτερη κατηγορία περιλαµβάνονται 
οι σιίτες, οι αλεβίτες και όλα τα υπόλοιπα τµή-
µατα του µη σουνιτικού πληθυσµού. Σε σχέση 
µε τη δεύτερη κατηγορία, οι τουρκικές Αρχές 
παρέχουν µεν µια περιορισµένη άδεια εργα-
σίας, αλλά την κρατούν ξεχωριστά από τις δο-

µές των «επίσηµων» προσφύγων σε επτά «πό-
λεις-δορυφόρους» και επιβάλλουν υποχρέω-
ση εµφάνισης στο αστυνοµικό τµήµα της πε-
ριοχής για τον «επικεφαλής της κάθε οικογένει-
ας» µία φορά ανά 15 ηµέρες. Σύµφωνα µε την 
ίδια πληροφόρηση, µεγάλο τµήµα των ασυ-
νόδευτων ανηλίκων ή των µητέρων µε παιδιά 
που πέφτουν θύµατα των λαθροδιακινητών εί-
ναι ακριβώς τα µέλη των οικογενειών όσων δεν 
µπορούν να φύγουν λόγω της υποχρέωσης εµ-
φάνισης ανά 15 ηµέρες. Τα µέλη αυτά περνούν 
στην Ελλάδα και µόνο όταν φτάσουν και εγκα-
τασταθούν σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα προ-
σπαθούν να τραβήξουν όσους έχουν αποµεί-
νει, µέσω αίτησης οικογενειακής επανένωσης. 

Η ύπαρξη της δεύτερης κατηγορίας αιτιολο-
γεί τις µικρές ροές από τον Μάρτιο του 2016 
έως τον Ιούνιο του 2019, αλλά και την αύξησή 

7 εκατ. µετανάστες 
όµηροι του Ερντ ογάν

∆ιπλάσιος είναι ο αριθµός 
των προσφύγων που 
βρίσκονται στην Τουρκία, 
σύµφωνα µε εκτιµήσεις 
κορυφαίων διπλωµατών 
στις Βρυξέλλες

Ο Ερντογάν υφίσταται 
τεράστια πίεση, η οποία 
είναι και η βασική αιτία που 
χειροτερεύει η στάση της 
Τουρκίας στο προσφυγικό


