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Το είπα και στην αρχή. Αναστολή της Συνθή-
κης Σένγκεν θα σηµατοδοτήσει την αρχή του 
τέλους της Ευρώπης όπως τη γνωρίζουµε σή-
µερα. Πέραν αυτού, θα έχει και δραµατικές ε-
πιπτώσεις και στον τοµέα της οικονοµίας. Ηδη, 
έχουν καταγραφεί ζηµίες από την προσωρινή 
επανεισαγωγή συνοριακών ελέγχων στην κε-
ντρική Ευρώπη. Ηδη, η ευρωπαϊκή επιχειρη-
µατική κοινότητα και ο τοµέας των µεταφο-
ρών έχουν αρχίσει να αισθάνονται την απει-
λή από ένα τέτοιο ενδεχόµενο.  Η Ευρωπαϊ-
κή Επιτροπή έχει ξεκάθαρη θέση και εξαντλεί 
κάθε προσπάθεια για να αποτραπούν οι τρι-
βές ανάµεσα σε χώρες-µέλη της Ενωσης και 
η µετακύλιση του προβλήµατος µέσα από τον 
περιορισµό της ελεύθερης διακίνησης, που εκ 
των πραγµάτων θα οδηγήσει στην κατάργη-
ση της Σένγκεν. Παράλληλα, η πολιτική αυτή 
αποβλέπει στο να πάψει η Μεσόγειος να είναι 
ο υγρός τάφος απελπισµένων ανθρώπων. Και 
βέβαια να καταπολεµηθεί το κύκλωµα των δι-

ακινητών που τους εκµεταλλεύεται.
 Τα τελευταία χρόνια παρατηρούµε άνοδο 

των εθνικιστικών και ακροδεξιών δυνάµεων 
στην Ευρώπη. Σας ανησυχεί;

Η αύξηση των εθνικιστικών, ευρωφοβικών, 
ξενοφοβικών και εξτρεµιστικών δυνάµεων 
απειλεί και υπονοµεύει την Ευρωπαϊκή Ενω-
ση.  Ναι, µε ανησυχεί, όπως πρέπει να ανησυ-
χεί και όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, αλλά 
και τα ίδια τα κράτη-µέλη. ∆εν θα επιτρέψου-
µε η Ευρώπη να γυρίσει πίσω στην προπολε-
µική εποχή, τότε που εθνικιστικοί ανταγωνι-
σµοί οδήγησαν στη µεγάλη καταστροφή. Η-
δη, έχει προκληθεί ζηµιά από τη στιγµή που 
αρκετές κυβερνήσεις ενεργούν κάτω από την 
πίεση της εσωτερικής πολιτικής ατζέντας, ό-
πως αυτή επιβάλλεται από ακραίους κύκλους.
 Η ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή, όπως την προ-

τείνει η Κοµισιόν, θα µπορεί να παρεµβαίνει α-
κόµα και ανεξάρτητα από τα κράτη-µέλη; Και 
το ρωτώ αυτό γιατί η Τουρκία συνεχίζει τις δι-
εκδικήσεις σε βάρος της χώρας µας.

µεταναστευτική και προσφυγική πολιτική, την οποία και έχουν εγκρίνει. Η Συνθή-
κη Σένγκεν βρίσκεται σε κίνδυνο. Να µη λησµονούµε ότι είναι ίσως το πιο απτό ε-
πίτευγµα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και, όπως κατ’ επανάληψη έχω τονίσει, ο-
φείλουµε να το προστατεύσουµε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγώ προσωπικά εί-
µαστε ολοκληρωτικά αφοσιωµένοι στη διαφύλαξη της Σένγκεν, µε την ενίσχυση 
της διαχείρισης των εξωτερικών µας συνόρων και τη συνεπή εφαρµογή των όσων 
η συµφωνία αυτή προβλέπει. Και αυτό είναι που µας οδήγησε στην πρόταση για 
τη δηµιουργία της ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, την οποία ευ-
ελπιστώ ότι τα κράτη-µέλη θα εγκρίνουν σύντοµα. Σίγουρα βρισκόµαστε σε ένα ι-
στορικό σταυροδρόµι. Είτε προχωράµε µπροστά ως Ευρωπαϊκή Ενωση είτε δεν 
κάνουµε τίποτα, εκθέτοντας όχι µόνο τη Σένγκεν, αλλά και το ίδιο το ευρωπαϊκό οι-
κοδόµηµα σε µεγάλους κινδύνους. Η κρίση αυτή είναι ένα τεστ για την Ευρώπη, 
τους ευρωπαϊκούς θεσµούς, το ευρωπαϊκό σύστηµα αξιών, τα κράτη-µέλη, αλλά 
και τους ίδιους τους πολίτες της.
 Μπορεί να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα εάν δεν αντιµετωπισθούν τα αίτια που 

το δηµιουργούν, πρωτίστως οι πόλεµοι στη Συρία και στη γύρω περιοχή; Και τι 
πρέπει να γίνει σε αυτή την κατεύθυνση, κ. επίτροπε;

Η γεωπολιτική διάσταση του προσφυγικού είναι αυτονόητη. Θα έλεγα ότι είναι η 
βασική αιτία και η πηγή του προβλήµατος. Αναµφίβολα, η αποσταθεροποίηση της 
ευρύτερης περιοχής, οι εµφύλιοι πόλεµοι, η τροµοκρατία και οι διώξεις, όσο συ-
νεχίζονται, θα αυξάνουν και τις προσφυγικές ροές προς την Ευρώπη. Γι’ αυτόν τον 

λόγο, έχουν αναληφθεί πρωτοβουλίες από διεθνείς οργανισµούς, από τον ΟΗΕ και 
από την Ευρωπαϊκή Ενωση, ώστε σταδιακά να επανέλθει στην περιοχή η σταθερό-
τητα. Η Ευρώπη οφείλει να πάρει τα απαραίτητα µέτρα εφαρµόζοντας πολιτικές 
ώστε να σώζονται ζωές, να προστατεύονται τα ευρωπαϊκά σύνορα, να αρχίσει να 
υλοποιείται η επανεγκατάσταση και να δηµιουργηθούν συνθήκες ενσωµάτωσης. 
Παράλληλα µε τον διαχωρισµό των προσφύγων από τους παράτυπους µετανάστες, 
να επιταχυνθούν οι επιστροφές εκείνων που δεν δικαιούνται διεθνή προστασία.   
Για να γίνουν όλα αυτά, που έχουν καθυστερήσει, πρέπει άµεσα να λειτουργήσουν 
τα hotspots στην Ελλάδα και την Ιταλία.
Υπάρχουν δεσµεύσεις ότι µέσα σε ένα χρονικό διάστηµα τεσσάρων εβδοµάδων 
από τώρα θα είναι έτοιµα. Αυτό είναι επιβεβληµένο να γίνει. Εάν δεν γίνει, τότε φο-
βούµαι ότι θα υπάρξουν ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις. 
 ∆εν θα έπρεπε, ωστόσο, αυτά να έχουν γίνει νωρίτερα;
 Φυσικά. Εάν εξαρχής είχαν στηθεί οι µηχανισµοί υποδοχής, συνάµα δε και οι δι-
αδικασίες ταυτοποίησης, δακτυλοσκόπησης και καταγραφής, που θα έδιναν τα α-
παραίτητα στοιχεία στη Eurodac, ο µηχανισµός θα είχε αρχίσει να λειτουργεί νω-
ρίτερα.  Αυτό δεν έγινε. Εδώ όµως και τρεις µήνες η Ελλάδα κινείται µε γρηγορότε-
ρους ρυθµούς, γι’ αυτό και προηγουµένως είπα ότι η τελική προθεσµία είναι στα 
µέσα του επόµενου µήνα.
 Τυχόν αναστολή της Συνθήκης Σένγκεν τι θα σηµατοδοτεί, κ. επίτροπε; Και συµ-

βάλλουν στην ευρωπαϊκή ιδέα οι κυβερνήσεις που κλείνουν τα σύνορα ή αναστέλ-
λουν τη Συνθήκη Σένγκεν;

 Α
ναστολή της Συνθήκης Σένγκεν θα ση-
µατοδοτήσει την αρχή του τέλους της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης όπως τη γνωρί-

ζουµε σήµερα», προειδοποιεί µε συνέντευξή 
του στη Realnews ο ∆ηµήτρης Αβραµόπου-
λος, ενώ αποκαλύπτει πως έχει δοθεί προθεσµία 
τεσσάρων εβδοµάδων στην Ελλάδα για να ολο-
κληρώσει τα hotspots, αφήνοντας να εννοηθεί 
ότι σε διαφορετική περίπτωση η χώρα θα κιν-
δυνεύσει µε αποβολή από τη Συνθήκη Σένγκεν. 
Αν η Αθήνα δεν ανταποκριθεί στο συγκεκριµένο 
χρονοδιάγραµµα, όπως χαρακτηριστικά αναφέ-
ρει, «η κατάσταση θα είναι πάρα πολύ δύσκο-
λη και ίσως η αιτία όχι µόνο να εκτεθεί σε κίνδυ-
νο η ευρωπαϊκή πολιτική µετανάστευσης, αλλά 
και η τύχη της Συνθήκης Σένγκεν». Ο Ελληνας 
επίτροπος, µάλιστα, προειδοποιεί ότι το Grexit 

δεν έπαψε να υπάρχει. «Θέλω να πιστεύω ότι 
αποµακρύνθηκε. Ωστόσο, πάντα υπάρχει κίν-
δυνος. Θα εξαρτηθεί από την εφαρµογή και 
την τήρηση των συµφωνηθέντων», αναφέρει. 
Ο ∆ηµ. Αβραµόπουλος, τέλος, έχει θερµά λό-
για για την εκλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη 
στην ηγεσία της Ν.∆. 

 Συµφωνείτε µε την εκτίµηση ότι αν δεν α-
ντιµετωπιστεί έγκαιρα και αποτελεσµατικά το 
προσφυγικό, µπορεί ακόµα και να αποσυν-
θέσει την Ευρωπαϊκή Ενωση;

 Η διαχείριση της προσφυγικής κρίσης βρί-
σκεται σε ένα ιδιαίτερα κρίσιµο σηµείο και 
πολλές φορές έχω επισηµάνει είτε τον κίνδυ-
νο να αποτελέσει τον καταλύτη για την απο-
σύνθεση της Ευρώπης ή το ακριβώς αντίθετο, 
να συµβάλει δηλαδή στην ενδυνάµωσή της.
Εξαρτάται από το εάν τα κράτη-µέλη θα επι-
δείξουν υπευθυνότητα και αλληλεγγύη. ∆ο-
κιµάζει, δηλαδή, τη βούληση και την ικανό-
τητά τους να εφαρµόσουν την ευρωπαϊκή 

v.skouris@realnews.gr

Στον ΒΑΣΙΛΗ ΣΚΟΥΡΗ

«Προθεσµία 
τεσσάρων
εβδοµάδων 
στην Ελλάδα...»
Ο Ελληνας επίτροπος, µε συνέντευξή του στη 
Realnews, προειδοποιεί ότι η χώρα µας έχει τελικό 
περιθώριο έως τα µέσα του επόµενου µήνα για να 
ολοκληρώσει τα hotspots για τους πρόσφυγες. 
∆ιαφορετικά, αφήνει να εννοηθεί ότι η Ελλάδα θα 
κινδυνεύσει µε αποβολή από τη Συνθήκη Σένγκεν

∆ηµήτρης Αβραµόπουλος Επίτροπος Μετανάστευσης

»
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εκεί και πέρα, η προκήρυξη των εκλογών δεν 
παύει να είναι πάντα µια λύση δηµοκρατική 
και συνταγµατική, όταν επέρχεται πραγµα-
τικό πολιτικό αδιέξοδο.
 Η εκλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη στην η-

γεσία της Ν.∆. τι σηµατοδοτεί, κ. Αβραµόπουλε;
Σαφέστατα µια θετική αλλαγή. Η εποχή ζητά 
καθαρές και ειλικρινείς πολιτικές θέσεις και 
προτάσεις, που σίγουρα έχουν τη φιλοδοξία 
να συµβάλουν στο να προχωρήσει η χώρα 
προς τα εµπρός µε διασφάλιση των ευρω-
παϊκών της επιλογών και κατακτήσεων, αλ-
λά και τήρηση των δεσµεύσεων.  ßΣτην ε-
ποχή µας, που σε ολόκληρη την Ευρώπη ο 
λαϊκισµός δυστυχώς κερδίζει έδαφος, οι α-
λήθειες µπορεί να είναι σκληρές, αλλά πρέ-
πει να λέγονται και να υπηρετούνται. Είναι 
η γραµµή άµυνας της πολιτικής ευθύνης. 
Οι πολίτες στο τέλος θα τις στηρίξουν. Στο 
καινούργιο τους ξεκίνηµα η Ν.∆. και ο νέος 
της αρχηγός Κυριάκος Μητσοτάκης εγκαι-
νιάζουν ένα νέο κεφάλαιο για τον τόπο, για 
την παράταξη, αλλά και για το πολιτικό µας 
σύστηµα.

 Εχετε επανειληµµένως υποστηρίξει στη χώ-
ρα µας την ιδέα της εθνικής συνεννόησης. Επι-
µένετε ότι είναι και σήµερα επίκαιρη;

Η εθνική συνεννόηση έπρεπε να αποτελεί 
µέρος της πολιτικής µας κουλτούρας και 
του δηµοκρατικού µας πολιτισµού όχι µο-
νάχα µπροστά σε κρίσεις και δύσκολες στιγ-
µές, αλλά και -κυρίως- στο όνοµα του εθνι-
κού συµφέροντος και της εθνικής λογικής και 
να πρυτανεύει οσάκις οι συγκυρίες το απαι-
τούν.  Εάν είχε κυριαρχήσει αυτή η αντίλη-
ψη από την ώρα που η κρίση χτύπησε την 
πόρτα της Ελλάδος, η πορεία της χώρας, της 
κοινωνίας και της οικονοµίας θα ήταν διαφο-
ρετική. ∆εν έγινε, παρά το γεγονός ότι δεν 
ήταν λίγες οι φωνές την εποχή εκείνη, µόνο 
που δεν είχαν τότε εισακουσθεί. 
 Οι κοινωνικές εντάσεις και η ισχνή κοινο-

βουλευτική πλειοψηφία, ωστόσο, µπορεί να 
οδηγήσουν -κατά πολλούς- και σε πρόωρες 
κάλπες. Τις αντέχει η χώρα, κατά τη γνώµη σας;

Οι εκλογές προκύπτουν ως ανάγκη όταν υ-
πάρχει αδιέξοδο και αδυναµία συνεννόη-
σης µεταξύ των πολιτικών κοµµάτων.  Από 

Το να εγγυάται η Ευρώπη τα σύνορά της, και συνακόλουθα 
τα σύνορα των χωρών-µελών της, µόνο θετικό είναι. Στην Ευ-
ρώπη ισχύουν ασφαλιστικές δικλείδες που κατοχυρώνουν την 
κυριαρχία και την ανεξαρτησία των κρατών-µελών της. Μην 
υπεραπλουστεύουµε τα πράγµατα.  Η ευρωπαϊκή Ακτοφυλα-
κή θα δραστηριοποιείται από κοινού µε τις εθνικές Αρχές. Μο-
νοµερείς πρωτοβουλίες δεν έχουν θέση στη λογική της πολιτι-
κής µας και δεν αµφισβητείται η εθνική κυριαρχία. Η Ευρώπη 
είναι ασφάλεια, είναι καταφύγιο.
 Ως προς την κατανοµή των προσφύγων, κάθε χώρα να υ-

ποδέχεται ανάλογα µε τις δυνατότητές της;
Εχουν υιοθετηθεί κριτήρια για την κατανοµή των προσφύγων 
και όλες οι χώρες έχουν συµφωνήσει στην εφαρµογή αυτού 
του προγράµµατος. Η κατανοµή να γίνεται µε βάση τις πραγ-
µατικές δυνατότητες και τις συνθήκες που επικρατούν σε κά-
θε χώρα.  Ωστόσο, δεν κρύβω την απογοήτευσή µου που αυ-
τό το πρόγραµµα δεν προχωράει µε γρήγορους ρυθµούς. Γι’ 
αυτό επεσήµανα στο ξεκίνηµα της κουβέντας µας την ανάγκη 
να ολοκληρωθούν άµεσα οι χώροι προσωρινής υποδοχής και 
καταγραφής, ώστε οι µετανάστες να µη µετακινούνται ανεξέ-
λεγκτα προς άλλες χώρες. Πρέπει, όµως, να υπογραµµίσω ό-
τι η κατανοµή των προσφύγων στην Ευρώπη είναι εφικτή. 
Οπως επίσης να σηµειώσω, για µία ακόµη φορά, ότι είναι δι-
αφορετική η θέση αυτών που χρήζουν διεθνούς προστασίας 
και θα την έχουν και άλλο οι παράτυποι µετανάστες που πρέ-
πει µε γρήγορους ρυθµούς να επιστρέφουν στις χώρες τους. 
Και εκεί ακριβώς είναι που παρατηρούµε επίσης ελλείψεις και 
δυσκολίες, δηλαδή στην επιστροφή όσων βρίσκονται παρά-
τυπα στην Ευρώπη. Ηδη έχουµε δραστηριοποιηθεί µε σκο-
πό να επανενεργοποιήσουµε τις υπάρχουσες συµφωνίες ε-
πανεισδοχής και να συνάψουµε καινούργιες µε τρίτες χώρες.
 Η Τουρκία ανταποκρίνεται επαρκώς στις υποχρεώσεις που 

έχει αναλάβει;
Οι σχέσεις της Ενωσης µε την Τουρκία διέπονται από το σχέ-
διο δράσης που πρόσφατα συµφωνήθηκε και που δεσµεύει 
αµοιβαία τις δύο πλευρές. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν δυσκο-
λίες και καθυστερήσεις στην εφαρµογή του. Η Τουρκία έχει α-
ναλάβει µία σειρά από υποχρεώσεις, µε πρώτη εκείνη της α-
νακοπής των µεταναστευτικών ροών από το έδαφός της και 
βέβαια τη συνεργασία µε την Ευρώπη για την καταπολέµη-
ση των δικτύων διακινητών που δραστηριοποιούνται στη χώ-
ρα αυτή. ∆εν πρέπει να διαφεύγει από την προσοχή µας ότι η 
Τουρκία τελεί και αυτή υπό µεγάλη πίεση, µε 2 εκατ. πρόσφυ-
γες στο έδαφός της, αλλά από την άλλη µεριά το µεγάλο αυ-
τό προσφυγικό ζήτηµα λειτουργεί και ως καταλύτης για να έλ-
θει πιο κοντά στην Ευρώπη. Είναι αναµφισβήτητο ότι κάτω α-
πό αυτές τις συνθήκες η Ευρώπη χρειάζεται την Τουρκία. Αλ-
λά και η Τουρκία την Ευρώπη, ίσως περισσότερο από ποτέ, ει-
δικότερα µπροστά στα γενικότερα προβλήµατα που αντιµε-
τωπίζει στην ευρύτερη περιοχή.
 Πού πρέπει να επισπεύσει τις κινήσεις της η ελληνική κυ-

βέρνηση ώστε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της;
Το είπα στην αρχή: µε γρήγορους ρυθµούς να ολοκληρώσει 
µέσα στο χρονοδιάγραµµα που έχει τεθεί και έχει δεσµευθεί 
τους χώρους υποδοχής και τα hotspots. Η αξιολόγηση θα γί-
νει σε τέσσερις εβδοµάδες από τώρα. Εκτιµώ ότι από την ώ-
ρα που τηρηθούν οι δεσµεύσεις και κινηθεί η Ελλάδα µε γρή-
γορους ρυθµούς, δεν θα υπάρχει πρόβληµα. ∆ιαφορετικά, η 
κατάσταση θα είναι πάρα πολύ δύσκολη και ίσως η αιτία όχι 
µόνο να εκτεθεί σε κίνδυνο η ευρωπαϊκή πολιτική µετανάστευ-
σης, αλλά και η τύχη της ζώνης Σένγκεν. Επίσης, η Ελλάδα πρέ-
πει να επισπεύσει την απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλί-
ων, διότι κάθε καθυστέρηση στην απορρόφηση συνεπάγεται 
κινδύνους και απώλειες, που στη φάση αυτή δεν συµφέρουν 
ούτε την Ελλάδα ούτε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
 Το Grexit εξακολουθεί να υπάρχει στο τραπέζι;
Θέλω να πιστεύω ότι αποµακρύνθηκε. Ωστόσο, πάντα υπάρ-
χει κίνδυνος. Θα εξαρτηθεί από την εφαρµογή και την τήρη-
ση των συµφωνηθέντων.

ΓΙΑ ΤΟ GREXIT
Θέλω να πιστεύω ότι 

απομακρύνθηκε. Ωστόσο, πάντα 
υπάρχει κίνδυνος. Θα εξαρτηθεί 
από την εφαρμογή και την τήρηση 
των συμφωνηθέντων»

YΠΟΝΟΜΕΥΣΗ
Η αύξηση των εθνικιστικών, 

ευρωφοβικών, ξενοφοβικών 
και εξτρεμιστικών δυνάμεων 
απειλεί και υπονομεύει την 
Ευρωπαϊκή Ενωση»

AΡΧΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ
Αναστολή της Συνθήκης 

Σένγκεν θα σηματοδοτήσει 
την αρχή του τέλους 
της Ευρώπης όπως τη 
γνωρίζουμε σήμερα»

 

«Θετική αλλαγή 
η εκλογή 

του Κυριάκου 
Μητσοτάκη»

«Η Ν.∆. και ο νέος της αρχηγός εγκαινιάζουν
 ένα νέο κεφάλαιο για τον τόπο»

εκλογές
«Οι εκλογές 
προκύπτουν ως 
ανάγκη όταν 
υπάρχει αδιέξοδο 
και αδυναµία 
συνεννόησης 
µεταξύ των 
πολιτικών 
κοµµάτων. Από 
εκεί και πέρα, η 
προκήρυξη των 
εκλογών δεν 
παύει να είναι 
πάντα µια λύση 
δηµοκρατική και 
συνταγµατική, 
όταν επέρχεται 
πραγµατικό 
πολιτικό 
αδιέξοδο»

κρίση
«Η εθνική 
συνεννόηση 
έπρεπε να 
αποτελεί µέρος 
της πολιτικής µας 
κουλτούρας και 
του δηµοκρατικού 
µας πολιτισµού 
όχι µονάχα 
µπροστά σε 
κρίσεις και 
δύσκολες 
στιγµές, αλλά 
και -κυρίως- στο 
όνοµα του εθνικού 
συµφέροντος 
και της εθνικής 
λογικής και να 
πρυτανεύει οσάκις 
οι συγκυρίες το 
απαιτούν»


