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"Μετάτον σοσιαλισμό, την κατάρρευση της Γιουγκοσλαβίας και διεφθαρμένες ηγεσίες η βαλκανική
χώρα κείτεται στο έδαφος. Όλες οι ελπίδες επικεντρώνονται στην ΕΕ όμως η πολιτική ηγεσία στα
Σκόπια στέκεται η ίδια εμπόδιο στον εαυτό της. Μια επίσκεψη σε μια χώρα που παραπαίει μεταξύ
νέας αρχής και στασιμότητας", γράφει σε ρεπορτάζ από τα Σκόπια η εφημερίδα General Anzeiger
με τίτλο "Η ΠΓΔΜ ονειρεύεται την Ευρώπη".
H γερμανική εφημερίδα παρατηρεί: "Με το δημοψήφισμα για την αλλαγή ονομασίας όλα ήταν να
αλλάξουν προς το καλύτερο. Οι πολίτες της χώρας καλούνταν να πουν "ναι" για να κλείσει με την
Ελλάδα μια διένεξη δεκαετιών, προϋπόθεση για ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την ΕΕ και το
ΝΑΤΟ. Όμως το δημοψήφισμα απέτυχε επειδή πολλοί έμειναν στα σπίτια τους, είτε από εθνική
υπερηφάνεια, είτε από φόβο, είτε από αδιαφορία.
"Τα Σκόπια τα παίζουν όλα για όλα"
Απότότε επικρατεί χάος στα πολιτικά της μικρής χώρας. Οι τόνοι υψηλοί, η δυσπιστία μεγάλη. Οι

πολιτικοί αλληλοκατηγορούνται για διαφθορά ή για καθοδήγηση από τη Μόσχα. Η αντιπολίτευση
μιλά για νοθεία, η κυβέρνηση απορρίπτει τις κατηγορίες και στηλιτεύει τις ρωσικές προσπάθειες
άσκησης πολιτικής επιρροής. Κυβερνητικοί κύκλοι αποκαλούν μάλιστα τον πρόεδρο της χώρας
Ιβανόφ αχυράνθρωπο της Μόσχας.
Όποιοςμπορεί εγκαταλείπει τη χώρα με προορισμό τη Γερμανία, τη Γαλλία ή την Ολλανδία. Πολλοί
νέοι σκέπτονται πως „αν δεν έρθει η ΕΕ σε μας θα πάμε εμείς σε αυτή". Ενδεικτικό ότι ο χρόνος
αναμονής για μια βίζα με προορισμό τη Γερμανία αγγίζει τον ένα χρόνο.
ΤαΣκόπια τα παίζουν όλα για όλα. Προσέγγιση στην ΕΕ ή μακροχρόνια απομόνωση. Αν αποτύχει
ο πρωθυπουργός Ζόραν Ζάεφ στη Βουλή η χώρα θα πάει σε πρόωρες εκλογές το Νοέμβριο. Τι θα
γίνει όμως αν και ούτε τότε δεν διασφαλίσει πλειοψηφία δύο τρίτων; "Δεν υπάρχει σχέδιο β΄",
δηλώνει ένας υπουργός στα Σκόπια. Σε αυτή την περίπτωση η Ευρώπη θα παραμείνει για τους
πολίτες της ΠΓΔΜ αυτό που είναι εδώ και πολλά χρόνια: Απλώς ένα όνειρο για μια καλύτερη ζωή".
Zeit Online: "Επιβιώνοντας στη Μόρια"
"Περισσότεροιαπό 9.000 άνθρωποι ζουν στριμωγμένοι και με κακή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
στη Μόρια. Στη Λέσβο μπορεί να διαπιστώσει κανείς πως αποτυγχάνει η ευρωπαϊκή προσφυγική
πολιτική", σημειώνει η διαδικτυακή εκδοχή της εφημερίδας Zeit σε ρεπορτάζ της από τον
προσφυγικό καταυλισμό στη Μόρια. Η γερμανική εφημερίδα παραθέτει την ιστορία ενός νεαρού
ιρακινού μετανάστη, ο οποίος δηλώνει πως "οι άνθρωποι εδώ φέρουν ψυχικά τραύματα". Η Zeit
Online παρατηρεί: "Την ώρα που οι Βρυξέλλες εξετάζουν να δημιουργήσουν κέντρα υποδοχής και
ταυτοποίησης προσφύγων εκτός ΕΕ, στη Λέσβο μπορεί κανείς να φανταστεί που θα οδηγήσει εν
τέλει η ευρωπαϊκή πολιτική απομόνωσης.
Μετην προσφυγική συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας, η Άγκυρα θα περιορίζει τις ροές προς την Ελλάδα και
ταυτόχρονα θα δέχονταν πίσω στο έδαφός τους πρόσφυγες χωρίς δικαίωμα ασύλου στην Ελλάδα.
Όμως η συμφωνία λειτουργεί μόνο εν μέρει. Μόλις ένα μικρό ποσοστό των προσφύγων
επιστρέφει τελικά στην Τουρκία".
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