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πολιτικη Συναγερμός για τον τουρισμό
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γίπ Ερντογάν ότι η Τουρκία δεν στοχεύει να 
καταγγείλει την προσφυγική συμφωνία με την 
Ευρωπαϊκή Ενωση και να συγκρουστεί μετωπι-
κά με Βερολίνο και Βρυξέλλες, έστω και αν εκτι-
μά ότι στην πορεία θα διαθέτει τη στήριξη του 
Ντόναλντ Τραμπ. Η Αθήνα, αντιθέτως, εξακο-
λουθεί να ανησυχεί ιδιαίτερα για το ενδεχόμε-
νο ο Τ. Ερντογάν, στην πορεία και προς το δη-
μοψήφισμα, να σκληρύνει τη στάση του στο 
Αιγαίο -ως απάντηση και στη μη έκδοση των 
οκτώ Τούρκων αξιωματικών- και να αυξήσει 
τις προσφυγικές ροές, χωρίς να καταγγείλει τη 
συμφωνία. «Εκατό περισσότεροι πρόσφυγες 
την ημέρα φθάνουν και περισσεύουν να βου-
λιάξουν τα νησιά», αναφέρει χαρακτηριστικά 
αρμόδιος υπουργός, που συμμετείχε το βρά-

δυ της Τρίτης σε σύσκεψη με τον πρωθυπουρ-
γό Αλέξη Τσίπρα.

Η Αθήνα, άλλωστε, βρίσκεται σε αυξημένη 
επιφυλακή, καθώς η Αγκυρα ενδέχεται να χρη-
σιμοποιήσει το προσφυγικό και για άλλες βλέ-
ψεις της, καθώς, μεταξύ άλλων, παρατηρούνται 
το τελευταίο διάστημα τα εξής δύο φαινόμενα:

Πρώτον, ομάδες 30-50 προσφύγων κατα-
φθάνουν στο Καστελόριζο, νησί γνωστό για τη 
στρατηγική του σημασία στο Αιγαίο, ειδικά ως 
προς το θέμα της ΑΟΖ, αλλά και με λίγο πληθυ-
σμό, με αποτέλεσμα αν οι πρόσφυγες μείνουν 
στο νησί, να ξεπερνούν τους μόνιμους κατοί-
κους. «Γιατί, για παράδειγμα, δεν πάνε σε άλλα 
νησιά, που είναι εξίσου κοντά, όπως η Σύμη, και 
προτιμούν το Καστελόριζο;», αναρωτιέται χα-
ρακτηριστικά αρμόδιο κυβερνητικό στέλεχος.

Δεύτερον, παρατηρείται μεταφορά προσφύ-
γων στο εσωτερικό της Τουρκίας στα σύνορα 
του Εβρου, καθώς το ποτάμι εμφανίζει μειω-
μένη στάθμη υδάτων και προφανώς θεωρεί-
ται προσπελάσιμο.

που αναμένονται από τον Μάρτιο στην Ευρώπη έχει ως προορι-
σμό την Ιταλία, με τη Ρώμη να έχει σπεύσει ήδη να υπογράψει συμ-
φωνία με την Τρίπολη, κατά το πρότυπο της συμφωνίας Ευρωπα-
ϊκής Ενωσης-Τουρκίας, έστω και αν γνωρίζει ότι σε μεγάλο βαθμό 
δεν την εξασφαλίζει από το επικείμενο μεταναστευτικό κύμα. Ταυ-
τόχρονα, όμως, ένα μέρος των προσφύγων θεωρείται βέβαιο ότι 
θα έχει ως προορισμό την Κρήτη, με την Αθήνα να ανησυχεί ιδιαί-
τερα, καθώς, μεταξύ άλλων, θα βρίσκεται εν εξελίξει και η τουριστι-
κή περίοδος. Η κυβέρνηση προσπαθεί να αποκαταστήσει τις σχέ-
σεις με τη Λιβύη, με τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Κοτζιά να έχει 
επισκεφθεί την Τρίπολη και να συζητά την επαναλειτουργία της ελ-
ληνικής πρεσβείας στη χώρα, ενώ αναμένονται πρωτοβουλίες και 
από την πλευρά της Ευρώπης.

Βρυξέλλες και Βερολίνο ανησυχούν ιδιαίτερα και για τις πολιτικές 
επιπτώσεις που μπορεί να επιφέρει στην Ευρώπη ένα νέο, ανεξέ-
λεγκτο και μεγάλο, μεταναστευτικό ρεύμα, καθώς εκτιμάται ότι θα 

πολλαπλασιάσει τις -μικρές έως τώρα- πιθανότητες για εκλογική νί-
κη της Μαρίν Λεπέν στη Γαλλία, αλλά και ότι ενδέχεται να αποστα-
θεροποιήσει περισσότερο την Αγκελα Μέρκελ στη Γερμανία, προς 
όφελος μάλιστα των ακροδεξιών και εθνικιστών αντιπάλων της.

Το Βερολίνο, μάλιστα, όπως φάνηκε 
και στο Συμβούλιο Κορυφής στη Μάλ-
τα, θα ήθελε την ανάπτυξη πολεμικών 
πλοίων στα ανοιχτά των ακτών της Λι-
βύης, προκειμένου να αντιμετωπιστεί 
η ροή μεταναστών προς την Ευρώπη, 
πλην όμως χρειάζεται την άδεια της 
Τρίπολης, γεγονός που δεν μπορεί να 
συμβεί από τη στιγμή που δεν υπάρ-
χει μια κυβέρνηση στη χώρα. Το σχέ-
διο που φαίνεται να είναι επικρατέστε-
ρο την παρούσα στιγμή είναι οι μετανά-
στες να συλλαμβάνονται αμέσως μόλις 

φτάνουν σε ευρωπαϊκή χώρα και να επιστρέφονται πίσω σε λιμάνι 
της Λιβύης, όπου και θα συζητούνται οι αιτήσεις ασύλου. Ωστόσο, 
όλα είναι ανοιχτά, καθώς εξετάζονται και άλλες λύσεις.

Την ίδια στιγμή, η Μέρκελ φέρεται να έχει πειστεί από την πρό-
σφατη επίσκεψή της στην Αγκυρα και τη συνάντησή της με τον Τα-
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Του ΒΑΣΙΛΗ ΣΚΟΥΡΗ

Τ
ρόπους να εμποδίσει 1.000.000 Λίβυους 
πρόσφυγες να φθάσουν έως το καλοκαί-
ρι στην Ευρώπη αναζητά η Ευρωπαϊκή 

Ενωση, με την Κρήτη να αποτελεί έναν από τους 
υποψήφιους προορισμούς τους.

Το θέμα συζητήθηκε στη Σύνοδο Κορυφής 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης στη Μάλτα, στις 4 Φε-
βρουαρίου, και αποφασίστηκε το προσφυγικό 
να αποτελέσει το βασικό θέμα συζήτησης στο 
επόμενο Συμβούλιο Κορυφής, στις 10 Μαρτίου.

Η εκτίμηση των Βρυξελλών είναι πως από τον 
Μάρτιο -και με κορύφωση το καλοκαίρι- θα επι-

χειρήσουν να μεταναστεύσουν στην Ευρώπη 
περίπου ένα εκατομμύριο Λίβυοι, οικονομικοί 
κατά το πλείστον πρόσφυγες, ως αποτέλεσμα 
της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί στη χώ-
ρα αυτή μετά την εξέγερση και τον θάνατο του 
Καντάφι. Η ανησυχία γίνεται μεγαλύτερη, κα-
θώς, λόγω της οικονομικής κατάστασης, παρα-
τηρείται μεγάλη κινητικότητα μεταξύ των κατοί-
κων της υποσαχάριας Αφρικής, με τις Βρυξέλ-
λες να ανησυχούν για νέα κύματα μεταναστών 
προς την Ευρώπη, που θα θυμίζουν στην έκτα-
σή τους τις αρχές του 18ου αιώνα. Πολύ περισ-
σότερο καθώς η Λιβύη, που έως τώρα μαζί με 
την Αίγυπτο αποτελούσαν «φράγμα» του δρό-
μου των ανθρώπων αυτών προς την Ευρώπη, 
εμφανίζει εικόνα διαλυμένης χώρας. Είναι χα-
ρακτηριστικό πως στο έδαφός της υπάρχουν 
τέσσερις κυβερνήσεις, εκ των οποίων μόνο μία 
αναγνωρίζει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, 
έστω και αν αυτή σε καμία περίπτωση δεν μπο-
ρεί να εκφράσει ολόκληρη τη χώρα!

Το κύριο τμήμα των Λίβυων μεταναστών 

«Βόμβα» από τη Λιβύη!
Εντονη ανησυχία για απόβαση 1.000.000 προσφύγων από τον Μάρτιο στον ευρωπαϊκό Νότο

Η Κρήτη και τα παράλια της 
Ιταλίας θα είναι οι κυριότεροι 
προορισμοί των προσφύγων, 
που θα επιχειρήσουν να 
μεταναστεύσουν στην Ευρώπη


