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Οιεξελίξεις των τελευταίων ημερών στη Βόρεια Συρία είναι πηγή προβληματισμού και ανησυχίας,
υπογράμμισε ο Γιώργος Κουμουτσάκος, αναπληρωτής υπουργός Προστασίας του Πολίτη,
αρμόδιος για θέματα Μεταναστευτικής Πολιτικής, μιλώντας στο ραδιοσταθμό Alpha 98,9.
"Δενθα σχολιάσω της κινήσεις του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό που θα πω είναι ότι
οι τελευταίες εξελίξεις, οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών είναι πηγή προβληματισμού και
ανησυχίας διότι κανείς πρέπει να φανταστεί μία κίνηση σε μία σκακιέρα. Μια κίνηση σε μία
σκακιέρα δεν μένει εκεί, έχει επιπτώσεις και η Συρία είναι μία σκακιέρα", ανέφερε ο κ.
Κουμουτσάκος.
"Οιενέργειες που έχει ξεκινήσει ήδη να κάνει στη η Τουρκία στα βορειο-ανατολικά της Συρίας,
κανείς δεν μπορεί να ξέρει αν θα έχουν επιπτώσεις στα βορειο-δυτικά σύνορα της Συρίας, δηλαδή
αν το καθεστώς Άσαντ εξισορροπήσει αυτές τις ενέργειες που κάνει η Τουρκία και αν αυτό
δημιουργήσει ένα νέο κύμα προσφύγων και μεταναστών που θα κινηθούν, πού; Όχι
ανατολικότερα μέσα στην φωτιά αλλά δυτικότερα. Πού; Προς το Αιγαίο και προς την Ελλάδα. Για
εμάς αυτή η κατάσταση που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Συρία είναι πηγή μεγάλου προβληματισμού
σε σχέση με τις πιθανές μεταναστευτικές ροές που θα προστεθούν στις ήδη υπάρχουσες. Όταν
πολύ νωρίς μίλησα για πηγές των μεταναστευτικών κυμάτων που έχουν γεωπολιτικά
χαρακτηριστικά, ήξερα πάρα πολύ καλά τί έλεγα."
"Πάμετώρα στην μεταναστευτική και προσφυγική διάσταση αυτών των εξελίξεων. Τί έρχεται να
επιβεβαιώσει; Επιβεβαιώνει ότι η πηγή βρίσκεται εκτός χώρας, δηλαδή ότι τις πηγές ενός πιθανού
κύματος δεν μπορεί να τις ελέγξει και να τις ορίσει η χώρα μας. Το προσφυγικό-μεταναστευτικό και
έτσι φτάνω στους ευρωπαίους, είναι μία πρόκληση πολυσύνθετη, μεγάλη, που υπερβαίνει τις
δυνατότητες της χώρας. Ακριβώς για αυτό και σε αυτό το σημείο έρχονται τα καθήκοντα και οι
υποχρεώσεις των ευρωπαίων εταίρων και συμμάχων μας.
Γιανα τους καταστήσουμε απόλυτα ευαισθητοποιημένους, για να τους πιέσουμε και να
διεκδικήσουμε την στήριξη που έχουμε ανάγκη ως χώρα-σύνορο της Ευρώπης σε αυτή τη
δύσκολη περιοχή διαμορφώσαμε μια συμμαχία, μια ομάδα πίεσης από τρεις χώρες. Την
Βουλγαρία, την Ελλάδα και την Κύπρο, δηλαδή τις χώρες της πρώτης γραμμής της Ε.Ε που

αντιμετωπίζουν την πρόκληση του μεταναστευτικού στην Ανατολική Μεσόγειο και τί κάναμε;
Πήγαμε στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών πριν δύο μέρες και απαιτήσαμε και
διεκδικήσαμε την προσοχή των κοινοτικών και χαίρομαι πολύ να πω ότι ο ΥΠΕΣ της Γερμανίας
Ζεεχόφερ ήταν και εκείνος εξίσου έντονος στις διαπιστώσεις του, ταρακούνησε τους ευρωπαίους
λέγοντας ότι δεν αποκλείεται να έχουμε μία έκρηξη και μια κρίση μεταναστευτική σαν αυτή του
2015 και πρέπει να σταθούμε δίπλα στην Ελλάδα, είπε και την Ιταλία και τους άλλους αλλά η
Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα.
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