
39

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
 Realnews www.real.grΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Οι Γερμανοί μάς προκαλούν

Η «R» αποκαλύπτει  
µυστική έκθεση 
γερµανικής 
υπερυπηρεσίας, 
που αµφισβητεί 
τη δυνατότητα της 
Ελλάδας να ελέγξει 
αποτελεσµατικά τους 
πρόσφυγες. Μάλιστα, 
οι Γερµανοί έχουν 
στείλει πράκτορες στα 
ελληνικά νησιά

Ανταπόκριση, Βερολίνο

Της ΦΑΙΗΣ ΚΑΡΑΒΙΤΗ

Α
κόµη και ο αρχηγός του Ισλαµικού 
Κράτους θα µπορούσε να περάσει 
ανενόχλητος από τα ελληνικά νησιά» 

αφήνει να εννοηθεί η εσωτερική έκθεση του 
Γερµανικού Κέντρου Κοινών Αναλύσεων και 
Στρατηγικής για την Παράνοµη Μετανάστευ-
ση (Gasim), µια υπερυπηρεσία, η οποία -σύµ-
φωνα µε πληροφορίες της Realnews- δραστη-
ριοποιείται εδώ και εβδοµάδες στα ελληνικά 
νησιά και στη λεγόµενη «βαλκανική οδό». Κε-
ντρικό ενδιαφέρον της υπηρεσίας αποτελεί όχι 
τόσο η µεταχείριση των προσφύγων, αλλά ο 
κίνδυνος να φθάσουν στην Ευρώπη µαχητές 
του Ισλαµικού Κράτους. 

Η Gasim αποτελεί στη Γερµανία το σηµείο 
συντονισµού των αρµόδιων υπουργείων, των 
µυστικών υπηρεσιών, της Αστυνοµίας, της Υπη-
ρεσίας για το Εγκληµα και των Τελωνειακών Αρ-
χών για τη διακίνηση παράνοµων κεφαλαίων. 
Ιδρύθηκε το 2006 και διαθέτει σηµαντικά κον-
δύλια, τεχνικά µέσα και προσωπικό, προκειµέ-
νου να συγκεντρώνει πληροφορίες, να ερευνά 
και να αναλύει δεδοµένα που αφορούν κυρί-
ως το οργανωµένο έγκληµα, την εκµετάλλευ-
ση µεταναστών από εργοδότες, την κατάχρηση 
προνοιακών επιδοµάτων από µετανάστες και, 
τελευταία, τον κίνδυνο επίδοξοι τροµοκράτες 
να εκµεταλλεύονται την προσφυγική ροή προ-
κειµένου να βρεθούν στην Ευρώπη. 

Τα ελληνικά ακριτικά νησιά το τελευταίο δι-
άστηµα έχουν ούτως ή άλλως µετατραπεί σε 
πεδίο δράσης ξένων πρακτόρων, καθώς είναι 
απολύτως σαφές ότι οι ευρωπαϊκές -και όχι µό-
νο- κυβερνήσεις δεν εµπιστεύονται στην Αθήνα 
τον έλεγχο των προσφύγων που φθάνουν κα-
θηµερινά κατά χιλιάδες. Στην τελευταία έκθεση 
γίνεται λόγος για τεράστιες ελλείψεις στην υπο-
δοχή των προσφύγων, για «απάνθρωπες» συν-
θήκες κατά τη διάρκεια της εξέτασης της αίτη-
σης ασύλου -η οποία µπορεί να διαρκέσει και 
χρόνια- ακόµη και για «πολιτικές σκοπιµότητες», 
καθώς οι πρόσφυγες, λόγω των συνθηκών δια-
βίωσής τους στην Ελλάδα, αναζητούν το ταχύ-
τερο δυνατό τον δρόµο για την κεντρική και βό-
ρεια Ευρώπη. Το Gasim έρχεται ουσιαστικά να 
συµπληρώσει τη σχετική έκθεση της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής, η οποία διαπιστώνει δραµατικά 
κενά στην υποδοχή και καταγραφή των προ-
σφύγων. Η έκθεση, ωστόσο, της Κοµισιόν εί-
ναι προγενέστερη, καθώς βασίζεται σε στοιχεία 
αιφνιδιαστικής επίσκεψης κοινοτικών υπαλλή-
λων τον Νοέµβριο, ενώ οι γερµανικές υπηρε-
σίες έχουν σχεδόν διαρκή παρουσία στην πε-
ριοχή και, σε κάποιες περιπτώσεις, εν γνώσει 
και των ελληνικών αρµόδιων Αρχών. Σύµφωνα 
µε πληροφορίες της «R», στελέχη γερµανικών 
υπηρεσιών βρίσκονται συχνά στο αεροδρόµιο 
της Αθήνας, στην πύλη αναχώρησης πτήσεων 
µε προορισµό γερµανικές πόλεις, µε σκοπό να 
ελέγχουν επιλεκτικά επιβάτες. 

Η συνεργασία µε την Τουρκία
Για τη γερµανική κυβέρνηση η φύλαξη των εξω-
τερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ενωσης απο-
τελεί την αιχµή του σχεδίου δράσης που συµ-
φωνήθηκε και σε συνεργασία µε την Τουρκία. 
Οι γερµανικές υπηρεσίες είναι επίσης σε θέση 
να γνωρίζουν µε λεπτοµέρειες και τη δράση των 
Τούρκων διακινητών, ακόµη και τη συνεργα-
σία τους, σε αρκετές περιπτώσεις, µε υπαλλή-
λους της τουρκικής Ακτοφυλακής. «∆εν έχουµε 
ψευδαισθήσεις, αλλά δεν έχουµε άλλη επιλο-
γή», ήταν η απάντηση Γερµανού αξιωµατού-
χου στο ερώτηµα αν το Βερολίνο έχει αντιλη-
φθεί ότι η Αγκυρα απαιτεί διαρκώς µεγαλύτε-
ρες παροχές, αλλά η ίδια δεν ανταποκρίνεται 
στους όρους της συµφωνίας. 

∆εν είναι τυχαίο ότι η έκθεση παραδόθηκε 

στην Αγκελα Μέρκελ µόλις πριν από τη ∆ιάσκεψη 
των ∆ωρητών για τη Συρία, που πραγµατοποιή-
θηκε στο Λονδίνο µε τη συµµετοχή και του Αλέξη 
Τσίπρα, αλλά και λίγες ηµέρες πριν από τη Σύνο-
δο Κορυφής της Ε.Ε. στις 18 του µηνός, όπου θα 
επιχειρηθεί ένας πρώτος απολογισµός των µέχρι 
τώρα προσπαθειών. «Αν η Ελλάδα δεν πείσει πως 
κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της, δεν θα πρέπει 
να περιµένει ευχάριστες εξελίξεις», προειδοποιεί 
στέλεχος του γερµανικού υπουργείου Εσωτερικών, 
αναφερόµενο στον κίνδυνο ενός de facto απο-
κλεισµού της χώρας από τη ζώνη Σένγκεν, εξέλιξη 
που, όπως διαβεβαιώνουν επισήµως και ανεπισή-
µως οι Γερµανοί, οι ίδιοι θέλουν να αποτρέψουν.

Η Α. Μέρκελ, σε δεινή δηµοσκοπικά θέση, κα-
θώς για πρώτη φορά στη δεκαετή θητεία της φθεί-
ρεται πλέον προσωπικά από την προσφυγική κρί-
ση, έχει επενδύσει τα πάντα στη συνεργασία µε 
την Τουρκία και στην αποτελεσµατικότερη φύ-
λαξη των εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε., τα οποία 
συµπίπτουν µε αυτά της Ελλάδας. Σύµφωνα µε 

τελευταία δηµοσκόπηση, το 80% των Γερµα-
νών θεωρεί ότι η Μέρκελ δεν ελέγχει την κατά-
σταση, κάτι που δεν συνέβη, π.χ., στη διάρκεια 
της κρίσης του ευρώ ή στην οικονοµική κρίση 
του 2008. Στο εσωτερικό έχει να αντιµετωπί-
σει όχι µόνο την ξενοφοβική «Εναλλακτική για 
τη Γερµανία», που φθάνει πλέον στο 12%, αλ-
λά και το ίδιο το αδελφό κόµµα της στη Βαυα-
ρία, που την απειλεί ακόµη και µε προσφυγή 
στο Συνταγµατικό ∆ικαστήριο, αν δεν προχω-
ρήσει στη λήψη εθνικών µέτρων, στην επιβο-
λή π.χ. ανώτατου ορίου στον αριθµό των προ-
σφύγων που θα µείνουν στη χώρα. Αν, λοιπόν, 
σε λίγες εβδοµάδες δεν µπορεί να δηλώσει ότι 
τα hotspots λειτουργούν, ότι η ροή έχει ανα-
κοπεί και πως το Αιγαίο φυλάσσεται αποτελε-
σµατικά, είναι βέβαιο ότι θα βρεθεί σε ακόµη 
πιο δεινή θέση, ενόψει µάλιστα τριών εκλογι-
κών αναµετρήσεων στη Βάδη-Βυρτεµβέργη, 
στη Ρηνανία-Βεστφαλία και στη Σαξονία-Αν-
χαλτ στις 13 Μαρτίου. 

ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ταλαιπωρίες των πολιτών, λόγω κρί-
σης, έχουν ερεθίσει ακόμα περισσότερο τους συναι-
σθηματικούς νευρώνες σκέψης, φέρνοντας το μετα-
ναστευτικό-προσφυγικό στο επίκεντρο του ανθρω-
ποκεντρισμού τους. Το μεταναστευτικό-προσφυγικό 
πρόβλημα, όμως, αγγίζει πλέον, εκτός από το θυμικό, 
και το ορθολογικό μέρος του εγκεφάλου. 

Αποτελεί το δεύτερο (39%) σε προτεραιότητα θέ-
μα που οφείλει να δώσει έμφαση η κυβέρνηση, όταν 
το πρώτο είναι η Ανάπτυξη (63%) και το τρίτο είναι η 
Κοινωνική Δικαιοσύνη (37%), το οποίο στο παρελθόν 
αποτελούσε μάλιστα την πρώτη επιλογή.

Τα κοινά που ευαισθητοποιούνται από το μετανα-
στευτικό-προσφυγικό είναι οι γυναίκες και τα νεότε-

ρα άτομα ηλικίας 18-44 ετών, ενώ σχετική έμφαση στο 
πρόβλημα δίνει και η περίφημη «Αδιευκρίνιστη ψή-
φος». Ωστόσο, σε όλο αυτό το συγκινησιακό σκηνι-
κό θα πρέπει να προστεθούν: α) Το πλήγωμα που δη-
μιουργείται στους πολίτες από μια ενδεχόμενη έξο-
δο από τη Συνθήκη Σένγκεν και β) Τα γνωστά σκηνι-
κά αντιδράσεων σχετικά με το «σε ποια γειτονιά-νησί 
κ.λπ.» θα δημιουργηθούν τα hotspots υποδοχής των 
μεταναστών-προσφύγων. Και τα δύο είναι πρόσθετοι 
πυροδοτικοί πυλώνες κακών μαντάτων για το όλο θέ-
μα. Παρ’ όλα αυτά, έξυπνοι χειρισμοί του προβλήμα-
τος θα μπορούσαν να αποφέρουν εξαιρετικούς καρ-
πούς στα «μπρα ντε φερ» του τριγώνου Ελλάδα - Ευ-
ρώπη - Τουρκία.

Η «οικονοµία» της προσφυγιάς

του ∆ΗΜΗΤΡΗ ΜΑΥΡΟY*

η άποψη

*∆ιευθύνοντος 
συµβούλου 
της MRB Hellas

«Και ο αρχηγός 
του ISIS 
θα περνούσε 
ανενόχλητος!»


