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Δελτίο τύπου 
Η  αποτυχία  της  Ευρώπης  να  αναλάβει  τις  ευθύνες  της  απέναντι  στο  προσφυγικό 
πρόβλημα  στη  Μεσόγειο,  αφήνουν  Ελλάδα  και  Ιταλία  μόνες  τους  να 
αντιμετωπίσουν την κρίση στα νησιά 
 

Aθήνα, 26/6/2015 
 
Η απόφαση των ηγετών της Ευρώπης χθες βράδυ να απορρίψουν τις προτάσεις της 
Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  για  ίσο  καταμερισμό  των  προσφύγων  που  φθάνουν  στις 
παρυφές της Ευρώπης, την Ελλάδα και την  Ιταλία, τραυματίζει ανεπανόρθωτα την 
ιδέα  της Ενωμένης Ευρώπης και  το ευρωπαϊκό θεσμικό κεκτημένο που βασίστηκε 
πάνω στις ιδέες του σεβασμού των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την 
αλληλεγγύη των λαών. Η Ευρώπη για πρώτη φορά μετά τον  ΙΙ Παγκόσμιο Πόλεμο, 
αντιμετωπίζει  τέτοια  προσφυγική  κρίση  κυρίως  λόγω  της  κατάστασης  στην 
εμπόλεμη Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα και η Ιταλία που είναι τα εξωτερικά σύνορα της 
Ευρώπης  εξ ανατολών, αντιμετωπίζουν από  τις αρχές  του  χρόνου μία  γεωμετρική 
αύξηση  των  αφίξεων  κυρίως  προσφυγικού  πληθυσμού  που  ξεκινά  το  επικίνδυνο 
θαλάσσιο  ταξίδι μέσα σε σαπιοκάραβα από  τις ακτές  της  Τουρκίας ή  της Βόρειας 
εμπόλεμης  Λιβύης.  Στις  22  Ιουνίου  ο  αριθμός  των  αφίξεων  των  προσφύγων  στα 
ελληνικά  νησιά  (περίπου  62.000)  ξεπέρασε  για  πρώτη  φορά  τον  αριθμό  των 
αφίξεων στην Ιταλία (60.000) από την αρχή του έτους. Εν τω μεταξύ χιλιάδες είναι 
οι πνιγμένοι στα νερά της Μεσογείου κατά το πρώτο τετράμηνο του 2015, γεγονός 
που εκ των πραγμάτων ανάγκασε την Επιτροπή να εκπονήσει για πρώτη φορά ένα 
κείμενο  με  αρχές  και  πολιτικές  για  το  θέμα  της  μετανάστευσης.  Η  ευρωπαϊκή 
ατζέντα για τη μετανάστευση της 13ης Μαΐου 2015 προέβλεψε κοινές δεσμεύσεις 
και υποχρεωτικό μοίρασμα ευθυνών ανάμεσα στις χώρες της Ένωσης προκειμένου 
η  Ελλάδα  και  η  Ιταλία  να  μην  αντιμετωπίσουν  μόνες  τον  όγκο  των  αφίξεων.  Τη 
διαφωνία  τους  στην  υποχρεωτικότητα  των  δεσμεύσεων  εξέφρασαν  οι  ευρωπαίοι 
ηγέτες  χθες  βράδυ  και  σήμερα  το  πρωί,  παραγνωρίζοντας  και  ουσιαστικά 
αδιαφορώντας για την επείγουσα κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο Νότο της 
Ευρώπης από παράγοντες για τους οποίους δεν ευθύνονται οι χώρες αυτές. Στις 9 
Ιουνίου, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος 
με  αφορμή  την  επίσκεψη  αντιπροσώπων  από  το  τοπικό  κοινοβούλιο  της 
Βεστφαλίας και Ρηνανίας καθώς και εκπροσώπων των Ευαγγελικών Εκκλησιών των 
δύο  γερμανικών  κρατιδίων  προκειμένου  να  διαπιστώσουν  ιδίοις  όμμασι  την 
ανθρωπιστική  κρίση  στη  Λέσβο,  τόνισε  τα  εξής  αναφορικά  με  τις  ευρωπαϊκές 
πολιτικές  για  τη  μετανάστευση  «  οι  ζωές  των  προσφύγων  και  μεταναστών  στην 
Ελλάδα δεν αφορούν μόνο την Ελλάδα αλλά όλες τις χώρες της ΕΕ. Εμείς οι ίδιοι με 
τις ενέργειες μας τους εξαναγκάσαμε να εγκαταλείψουν τις πατρίδες τους και τώρα 
τους  στοιβάζουμε  σαν  πρόβατα  για  σφαγή  (…).  Οι  πρόσφυγες  που  φθάνουν  στα 
σύνορα  της  Ευρώπης  πρέπει  να  προωθούνται  και  να  φιλοξενούνται  και  στις 
υπόλοιπες χώρες της Ένωσης αναλογικά με τον πληθυσμό της κάθε μίας (..). Αν οι 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οραματιστές και  εμπνευστές  της Ενωμένης Ευρώπης  ,  εκείνοι που προάσπισαν με 
σθένος τα ανθρώπινα δικαιώματα και στηρίχτηκαν στη διακήρυξη της συνθήκης της 
Ρώμης  που  ζητούσε  τη  βαθύτερη  ένωση  των  λαών  της  Ευρώπης,  έβλεπαν  τη 
σημερινή της κατάληξη, είναι βέβαιο πως θα την είχαν διαλύσει από μόνοι τους». 
Σήμερα  το πρωί ο Πρωθυπουργός  της  Ιταλίας Ματέο Ρέντσι,  έκανε μία παρόμοια 
δήλωση  στηλιτεύοντας  από  τη  μεριά  του  την  ευρωπαϊκή  υποκρισία  και  την 
αποξένωση από τα ευρωπαϊκά ιδεώδη απευθυνόμενος στους συναδέλφους του. « ή 
θα ταχθείτε αλληλέγγυοι ή μη μας κάνετε να χάνουμε το χρόνο μας. Αν εμμένετε σε 
μία εθελοντική ποσόστωση για κατανομή των προσφύγων στις χώρες της Ένωσης, 
αν αυτή είναι η ιδέα σας για την Ευρώπη, κρατείστε την για τον εαυτό σας. Θα τα 
βγάλουμε πέρα μόνοι μας».  
Ως  μέλη  οργάνωσης  που  δραστηριοποιείται  για  δεκαετίες  στο  πεδίο  παρέχοντας 
νομική  και  κοινωνική  στήριξη  σε  αιτούντες  άσυλο  και  νεοαφικνούμενους  που 
χρήζουν διεθνούς προστασίας, εκφράζουμε την αγανάκτηση και αποδοκιμασία μας 
για  την μικρόψυχη  και ανιστόρητη στάση  των  ευρωπαίων ηγετών απέναντι  στους 
πρόσφυγες  και  απέναντι  σε  λαούς  και  τοπικές  κοινωνίες  του  νότου  που 
δοκιμάζονται προσπαθώντας να ανταποκριθούν γενναιόδωρα και με ανθρωπιά, εν 
μέσω  μεγάλης  οικονομικής  και  κοινωνικής  κρίσης,  στις  προκλήσεις  των  χιλιάδων 
αφίξεων  των  προσφύγων  στα  νησιά,  πιστεύουμε  δε  ότι  η  Ευρώπη  απέτυχε  στη 
δοκιμή αυτή που διακυβεύει το νόημα ολόκληρου του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. 
 
 


