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Του Παντελή Βαλασόπουλου
Ανταπόκριση, Βερολίνο

Α

υξάνονται οι εκβιασμοί του Ταγίπ Ερντογάν στο θέμα του προσφυγικούμεταναστευτικού, με τον Τούρκο Πρόεδρο να ζητά ολοένα και περισσότερα, την
ώρα που διεξάγονται επίσημες αλλά και μυστικές διαπραγματεύσεις μεταξύ της Αγκυρας
και των Ευρωπαίων.
Οι πραγματικές προθέσεις της Αγκυρας, που
χρησιμοποιεί τους πρόσφυγες και τους μετανάστες ως όπλο για να εκβιάζει τους Ευρωπαίους, φάνηκαν και στην προχθεσινή επίσκεψη
στην Τουρκία του Γερμανού υπουργού Εσωτερικών, Χορστ Ζεεχόφερ, ο οποίος συνοδευόταν από τον απερχόμενο επίτροπο Μετανάστευσης, Δημήτρη Αβραμόπουλο.
Εκεί, ο Τούρκος ομόλογός του, Σουλεϊμάν
Σοϊλού, αλλά και ο υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ξεδίπλωσαν όλη την γκάμα των τουρκικών απαιτήσεων απέναντι στους
Γερμανούς, αλλά και εν γένει στους Ευρωπαίους, αναφορικά με το θέμα.
Πρώτον, απαιτούν χρήματα. Χρήματα που
είναι περισσότερα από αυτά που έχουν συμφωνηθεί, δηλαδή 4 δισ. ευρώ, και τα χρήματα
αυτά να μη δοθούν σε διεθνείς οργανισμούς
βοήθειας για τους πρόσφυγες, αλλά απευθείας στο τουρκικό κράτος.
Δεύτερον, και ίσως σημαντικότερο, οι Τούρκοι ζητούν από τους Ευρωπαίους τη συναίνεσή
τους, προκειμένου να δημιουργήσουν σε συριακό έδαφος μια ζώνη πλάτους 10 χλμ., όπου θα
μεταφέρουν περίπου 2 εκατομμύρια Σύρους
πρόσφυγες - ουσιαστικά σε κουρδικό έδαφος.
Να αναφέρουμε εδώ πως στο Βερολίνο εκτιμούν πως αυτός είναι ο βασικός στόχος των εκβιασμών της Αγκυρας και λιγότερο η οικονομική στήριξη. Πάντως, στο ζήτημα της ζώνης
ασφαλείας υπάρχουν πάρα πολλές επιφυλάξεις
από την πλευρά των Ευρωπαίων, αλλά σημα-
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Προσφυγική κρίση

Ο Ερντογάν
εκβιάζει,
η Γερμανία
υποκύπτει
Υποχώρησε η Aγκελα Μέρκελ στις
οικονομικές πιέσεις της Aγκυρας για
το προσφυγικό. Σφοδρές αντιδράσεις
από τη γερμανική αντιπολίτευση
και από μεγάλο μέρος των ΜΜΕ

«Οι διακινητές
είναι πάντα ένα
βήμα μπροστά»
Ο εκπρόσωπος της Υπατης Αρμοστείας του
ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Μπόρις Τσεσίρκοφ,
αποδίδει την έκρηξη των ροών, μεταξύ
άλλων, στην αλλαγή της στάσης της Τουρκίας
απέναντι στους πρόσφυγες

ντικό είναι πως, ό,τι και να λένε οι τελευταίοι, βασικό ρόλο παίζει η θέση των ΗΠΑ, που είναι εντελώς αντίθετες με κάτι τέτοιο
και στηρίζουν τους Κούρδους της βόρειας Συρίας.
Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, όλα δείχνουν πως τουλάχιστον
η γερμανική κυβέρνηση είναι έτοιμη να υποχωρήσει στις αξιώσεις της Αγκυρας σχετικά με την οικονομική στήριξη.
Οι Τούρκοι υποστηρίζουν πως έχουν δώσει για το προσφυγικό-μεταναστευτικό 40 δισ. ευρώ από τα κρατικά τους ταμεία,
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Την υποστήριξη της Υπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες στα κυβερνητικά σχέδια για μεταφορά χιλιάδων προσφύγων από τα νησιά στην ενδοχώρα, για τη φιλοξενία τους σε
ξενοδοχεία και για τον διαμοιρασμό τους σε όλες τις περιφέρειες της χώρας εκφράζει ο εκπρόσωπος του διεθνούς διακυβερνητικού οργανισμού στην Ελλάδα, Μπόρις Τσεσίρκοφ. Μιλώντας στη
Realnews, ο Μπ. Τσεσίρκοφ αποδίδει την αύξηση των ροών που
βιώνουν τα νησιά του Αιγαίου τους τελευταίους μήνες στα κυκλώματα των διακινητών, αποκαλύπτει, όμως, ότι οι νεοαφιχθέντες
πρόσφυγες κάνουν λόγο και για αλλαγή της στάσης που υπάρχει
απέναντί τους από την πλευρά της Τουρκίας. «Η αύξηση δεν μπορεί να αποδοθεί ξεκάθαρα σε έναν παράγοντα. Αρκετοί από τους
πρόσφυγες που φτάνουν στα ελληνικά νησιά λένε ότι πήραν την
απόφαση να έρθουν τώρα στην Ελλάδα, λόγω φημών για αλλαγής της στάσης που υπάρχει απέναντί τους στην Τουρκία και στο
Ιράν. Ομως, δεν πρέπει να υποτιμούμε και τον ρόλο των διακινητών, που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά από τις Αρχές», αναφέρει

ποσό που κρίνεται μάλλον υπερβολικό.
Η συμφωνία Ε.Ε. - Τουρκίας προβλέπει να δοθούν στην Τουρκία 4 δισ. ευρώ και απομένει
ακόμη μια δόση των 1,8 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με όλες τις υπάρχουσες πληροφορίες, η γερμανική πλευρά υποχωρεί και ετοιμάζεται να συναινέσει στο να δοθεί το περίπου 1 δισ. ευρώ απευθείας στην τουρκική κυ-

