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ΘΔΗΚΔΛΝ
Γεπηέξα, 14 Σεπηεκβξίνπ 2015
Αμηόηηκνη εγέηεο ησλ Δπξσπατθώλ θξαηώλ
Σαο παξαδίδνπκε, ζήκεξα, απηή ηελ αλνηρηή επηζηνιή, καδί κε έλα ζσζίβην πνπ αλήθεη ζε έλαλ
από ηνπο 15.000 αλζξώπνπο πνπ δηαζώζεθαλ ζηε ζάιαζζα από ηνπο Γηαηξνύο Φσξίο Σύλνξα
(Médecins Sans Frontières/MSF). Απηό ην θησρήο πνηόηεηαο ζσζίβην, ήηαλ ζπρλά ε κόλε αζθάιεηα
πνπ είρε έλαο άληξαο, κηα γπλαίθα ή αθόκα θη έλα παηδί θαηά ηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα δηαζρίζεη ηε
ζάιαζζα γηα λα θηάζεη ζηελ Δπξώπε. Σε κεξηθά από απηά ηα ζσζίβηα κπνξείηε λα δηαβάζεηε
πξνζεπρέο γηα έλα αζθαιέο ηαμίδη ή ηα ηειέθσλα ζπγγελώλ θαη θίισλ γηα λα ελεκεξσζνύλ ζε
πεξίπησζε πνπ ν άλζξσπνο πνπ θνξάεη ην ζσζίβην δελ θαηαθέξεη λα θηάζεη δσληαλόο. Τν γεγνλόο
απηό καο ππελζπκίδεη όηη νη άλζξσπνη πνπ θάλνπλ απηά ηα ηαμίδηα είλαη πιήξσο ελήκεξνη γηα ηνπο
θηλδύλνπο πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίζνπλ. Θαηαιαβαίλνπκε, επίζεο, πόζν απεγλσζκέλνη ληώζνπλ γηα
λα ζέηνπλ ηνλ εαπηό ηνπο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο ζε ηόζν κεγάιν θίλδπλν.
Οη Γηαηξνί Φσξίο Σύλνξα αληηκεησπίδνπκε ηηο επηπηώζεηο ηνπ ηαμηδηνύ ζηελ πγεία απηώλ ησλ
αλζξώπσλ, όπσο ππνζεξκία θαη αθπδάησζε, ελώ παξάιιεια αληηκεησπίδνπκε θαη πνιύ νμείεο
θαηαζηάζεηο, όπσο ζεπηηθό ζνθ, πλεπκνλία θαη ηξαύκαηα από θαθνπνίεζε θαη βία, πνπ απαηηνύλ
άκεζε κεηαθνξά ζε θάπνηα ηαηξηθή δνκή γηα ηελ παξνρή εμεηδηθεπκέλεο ηαηξηθήο θξνληίδαο.
Πξνζπαζνύκε λα βειηηώζνπκε ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο γηα ηνπο αλζξώπνπο πνπ έρνπλ εγθισβηζηεί
ζηελ Διιάδα, ηελ Ηηαιία, ηελ Οπγγαξία θαη ηε Σεξβία. Κε ηηο δξάζεηο απηέο πξνζπαζνύκε λα
θαιύςνπκε ηα ηεξάζηηα θελά πνπ αθήλνπλ ηα θξάηε, ηα νπνία είηε δελ επηζπκνύλ ή αδπλαηνύλ λα
εθπιεξώζνπλ ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο.
Πνιινί πξνζπαζνύλ λα μεθύγνπλ από ηνλ πόιεκν, ηελ θαηαπίεζε θαη ηα βαζαληζηήξηα. Άιινη,
από ηε θηώρεηα, ηηο δηώμεηο θαη ηηο παξαβηάζεηο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Όινη ηνπο επηζπκνύλ
κηα θαιύηεξε δσή. Οη έμνδνη δηαθπγήο νινέλα θαη ιηγνζηεύνπλ θαζώο νη ρώξεο ππνδνρήο πξνζθύγσλ
όπσο ν Ιίβαλνο, ε Τνπξθία ή ε Ηνξδαλία έρνπλ ππεξθνξησζεί. Ο θόζκνο βξίζθεηαη αληηκέησπνο κε ηε
ρεηξόηεξε θξίζε εθηνπηζκνύ πιεζπζκώλ από ην Β’ Παγθόζκην Πόιεκν. Παξάιιεια, νη ζπγθξνύζεηο
ζηε Σπξία δελ παξνπζηάδνπλ θαλέλα ζεκάδη ύθεζεο. Θαη όκσο, ε Δπξώπε θιείλεη ηα ζύλνξά ηεο.
Γίθαηα ην κεηαλαζηεπηηθό ζεσξείηαη κείδνλ πξόβιεκα.
Ζ θαηεγνξηνπνίεζε «κεηαλάζηεο», «πξόζθπγεο» ή «αηηνύληεο άζπιν» δελ πεξηγξάθεη
επαξθώο ηελ πξαγκαηηθόηεηα πνπ σζεί ηνπο αλζξώπνπο απηνύο λα αθνινπζήζνπλ έλα καθξύ θη
επηθίλδπλν ηαμίδη. Θάζε άλζξσπνο έρεη κηα δηαθνξεηηθή ηζηνξία λα δηεγεζεί γηα ην ιόγν πνπ
αλαγθάζηεθε λα ζέζεη ηε δσή ηνπ ζε θίλδπλν γηα λα θηάζεη ζηελ Δπξώπε. Όηαλ άλζξσπνη
ρξεηάδνληαη ηαηξηθή πεξίζαιςε, θαγεηό, λεξό, ζηέγε, πξέπεη λα ιακβάλνπλ απηή ηε βνήζεηα
αλεμάξηεηα από ηελ λνκηθή ηνπο ππόζηαζε.
Όηαλ νη Υπνπξγνί ζαο ζπγθεληξσζνύλ ζήκεξα γηα κηα αθόκα Σύλνδν γηα ηε ιεγόκελε
«κεηαλαζηεπηηθή θξίζε», αο ιάβεηε ππόςε ζαο όηη νη απνθάζεηο πνπ πηνζεηήζεθαλ ζηηο
πξνεγνύκελεο ζπλόδνπο έρνπλ απνηύρεη ζε κεγάιν βαζκό λα βειηηώζνπλ ηελ θαηάζηαζε. Οξηζκέλα
κέηξα κάιηζηα, έρνπλ θάλεη ηελ θαηάζηαζε αθόκα ρεηξόηεξε: νη θξάρηεο θαη ν αλαγθαζηηθόο έιεγρνο
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ησλ δαθηπιηθώλ απνηππσκάησλ ην κόλν πνπ θαηαθέξλνπλ είλαη λα σζνύλ ηνπο αλζξώπνπο λα
επηιέγνπλ αθόκα πην επηθίλδπλα κνλνπάηηα.
Εσέο εμαθνινπζνύλ λα ράλνληαη ζηε ζάιαζζα, ζηηο θαξόηζεο ησλ θνξηεγώλ θαη ζε
θαηαπιηζκνύο όπνπ νη άλζξσπνη δνπλ ζε απαξάδεθηεο ζςνθήκερ αθξηβώο ζηελ θαξδηά ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο. Έρεη έξζεη ε ώξα λα ηεζεί έλα ηέινο ζε απηέο ηηο πνιηηηθέο ηεο απνηξνπήο. Οη
πνιηηηθέο απηέο έρνπλ κεηαηξέςεη κηα πξνβιέςηκε θαη δηαρεηξίζηκε εηζξνή αλζξώπσλ ζε κία
αλζξσπηζηηθή θξίζε ζηηο Δπξσπατθέο αθηέο, ηα ζύλνξα, ηνπο ζηαζκνύο ηξέλσλ θαη ηνπο
απηνθηλεηνδξόκνπο. Οη πνιηηηθέο απηέο έρνπλ ζέζεη ζε θίλδπλν ην δικαίωμα αλαδήηεζεο αζύινπ. Ζ
ηξέρνπζα πξνζέγγηζε ηεο «κε ππνδνρήο» θαη ησλ θιεηζηώλ ζπλόξσλ έρεη πξνθαιέζεη ζαλάηνπο,
ηξαπκαηηζκνύο θαη ράνο.
Ζ Δπξώπε θαιείηαη λα ππνδερηεί ζήκεξα έλαλ απμαλόκελν αξηζκό αλζξώπσλ πνπ δεηνύλ
βνήζεηα θαη πξνζηαζία. Απηνί νη άλζξσπνη απνηεινύλ έλα κηθξό κόλν θνκκάηη από ηα εθαηνκκύξηα
ησλ εθηνπηζκέλσλ πνπ πξνζπαζνύλ λα μεθύγνπλ από ηνλ αβάζηαρην πόλν. Αλεμαξηήησο ησλ
εκπνδίσλ, ζα ζπλερίζνπλ λα έξρνληαη γηαηί δελ έρνπλ άιιε επηινγή. Οη ηξέρνπζεο πολιηικέρ δελ
είλαη ηθαλέο λα αληηκεησπίζνπλ ηελ παξνύζα θαηάζηαζε. Ο κόλνο ηξόπνο γηα λα κπνξέζεη ε Δπξώπε
λα απνηξέςεη κηα επηδείλσζε ηεο ανθπωπιζηικήρ κπίζηρ ζην έδαθόο ηεο είλαη λα αληηθαηαζηήζεη
ηνπο δηαθηλεηέο κε κηα αζθαιή, νόμιμη θαη ρσξίο θόζηνο, ελαιιαθηηθή ιύζε.
Σαο δεηάκε λα πηνζεηήζεηε κέηξα πνπ λα παξέρνπλ αζθαιή δίνδν ζε απηνύο ηνπο αλζξώπνπο.
Πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί λόκηκε δηέιεπζε ζηελ Δπξώπε από ηα ζαιάζζηα θαη ρεξζαία ζύλνξα αιιά θαη
εληόο ΔΔ γηα ηνπο αηηνύληεο άζπιν. Πξέπεη λα ηεζνύλ άκεζα ζε εθαξκνγή όιεο νη ελαιιαθηηθέο
λόκηκεο δηέιεπζεο πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο πξόζθπγεο λα θηάλνπλ ζηελ Δπξώπε. Πξέπεη λα βξεζνύλ
απνηειεζκαηηθέο ιύζεηο γηα ηε κεηεγθαηάζηαζε ησλ αηηνύλησλ άζπιν από έλα θξάηνο κέινο ηεο ΔΔ
ζε άιιν. Δίλαη απαξαίηεην λα δεκηνπξγεζνύλ νδνί λόκηκεο δηέιεπζεο θαη λα παξέρνληαη αμηνπξεπείο
ζπλζήθεο ππνδνρήο ζε όινπο. Αο θαηαζηήζνπκε απηό ην ζσζίβην πεξηηηό. Κε αλζξώπηλεο,
αμηνπξεπείο θαη αζθαιείο ελαιιαθηηθέο.
Κε εθηίκεζε,
Τδνάλ Ιηνπ, Γηεζλήο Πξόεδξνο Γηαηξώλ Φσξίο Σύλνξα (Médecins Sans Frontières)
Δπωηήζειρ
Α. Λα ζπληάμεηε ηελ πεξίιεςε ηνπ θεηκέλνπ ζε 100-120 ιέμεηο.

Κονάδερ 25

Β.1. Πνηα είλαη ε άπνςε ηνπ ζπληάθηε ηεο επηζηνιήο γηα ηελ πνιηηηθή πνπ αθνινπζεί ε εγεζία ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο ζην κεηαλαζηεπηηθό; Λα ηεθκεξηώζεηε ηελ απάληεζή ζαο κε αλαθνξά ζε δύν
ζεκεία ηεο επηζηνιήο. (60-70 ιέμεηο)
Κονάδερ 10
Β.2. Πνηνλ ηξόπν πεηζνύο ρξεζηκνπνηεί ν ζπληάθηεο ηεο επηζηνιήο ζηελ πξώηε παξάγξαθν ηνπ
θεηκέλνπ; Λα αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.
Κονάδερ 08
Β.3. Πνηα είλαη ε ζπιινγηζηηθή πνξεία ηεο ηξίηεο παξαγξάθνπ; Λα αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.
Κονάδερ 07
Β.4. α. Λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο ιέμεηο κε έληνλε γξαθή ζε κία παξάγξαθν 30-40 ιέμεσλ (ζςνθήκερ,
δικαίωμα, πολιηικέρ, νόμιμη, ανθπωπιζηικήρ κπίζηρ)
Κονάδερ 05
Β.4. β. Λα γξάςεηε έλα ζπλώλπκν γηα θάζε ππνγξακκηζκέλε ιέμε: επηπηώζεηο , επηζπκνύλ, σζεί,
επαξθώο, δηεγεζεί.
Κονάδερ 05
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Γ. Σπκκεηέρεηε ζηελ Δπξσβνπιή ησλ εθήβσλ σο εθπξόζσπνο ηεο Διιάδαο. Σηελ παξέκβαζή ζαο λα
εθζέζεηε ηνλ θύξην ιόγν γηα ηνλ νπνίν πηζηεύεηε όηη θαηαπαηνύληαη ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα ησλ
πξνζθύγσλ ζηηο πεξηζζόηεξεο ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Παξάιιεια, κε αθνξκή ηε
κεηαλαζηεπηηθή θξίζε, λα εθζέζεηε ην όξακα πνπ έρεηε εζείο νη λένη γηα ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή
πνξεία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζην κέιινλ θαη γηα ηνλ ηξόπν κε ην νπνίν κπνξεί ε λέα γεληά λα
ζπκβάιιεη ζηελ πινπνίεζή ηνπ. (500-600 ιέμεηο)
Κονάδερ 40

ΡΑ ΘΔΚΑΡΑ ΔΞΗΚΔΙΖΘΖΘΑΛ ΝΗ ΘΑΘΖΓΖΡΔΠ:
ΒΑΦΔΗΑΓΝ ΔΙΠΑ
ΒΔΡΝΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ
ΓΖΙΚΑ ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ
ΚΞΑΙΙΑ ΓΗΩΡΑ
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