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____________________________________________________ 

Φίλεπ και τίλξι , 

Κσοίεπ και κύοιξι , 

 

Σαπ εσυαοιρςώ για ςημ ποόρκληρή ραπ μα παοεσοεθώ ρςημ έμαονη 

ςηπ παμεσοχπαψκήπ εκρςοαςείαπ ςηπ ξογάμχρηπ ECRE, η ξπξία 

ποξςοέπει ςξσπ Εσοχπαίξσπ ηγέςεπ καθώπ και αουηγξύπ ςχμ 

Κοαςώμ-Μελώμ μα αμαλάβξσμ δοάρη ςώοα και μα ποξρςαςεύρξσμ 

ςξσπ ποόρτσγεπ πξσ δοαπςεύξσμ από ςημ ρύγκοξσρη ρςη Σσοία – 

μία ρύγκοξσρη πξσ έυει ποξκαλέρει μια από ςιπ υειοόςεοεπ 

αμθοχπιρςικέπ κοίρειπ ςχμ ςελεσςαίχμ δεκαεςιώμ. 

 

Η κλίμακα και η ρξβαοόςηςα ςηπ αμθοχπιρςικήπ κοίρηπ πξσ έυει 

δημιξσογήρει ξ Σσοιακόπ εμτύλιξπ πόλεμξπ είμαι ίρχπ η υειοόςεοη 

μεςά ςξ ςέλξπ ςξσ Δεσςέοξσ Παγκξρμίξσ Πξλέμξσ . Η Ύπαςη 

Αομξρςεία έυει μέυοι ρςιγμήπ καςαγοάφει πεοίπξσ 2,5 εκαςξμμύοια 

Σύοιξσπ ποόρτσγεπ ρςημ γειςξμική πεοιξυή, αμ και ξ ποαγμαςικόπ 

αοιθμόπ είμαι πξλύ μεγαλύςεοξπ . Φξβόμαρςε όςι μέυοι ςξ ςέλξπ ςξσ 

ςοέυξμςξπ έςξσπ ξ αοιθμόπ ςχμ Σσοίχμ πξσ μπξοεί μα γίμξσμ 

ποόρτσγεπ θα νεπεοάρει ςα 4 εκαςξμμύοια. Επιπλέξμ, σπάουξσμ 
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ήδη πάμχ από 6 εκαςξμμύοια Σύοιξι  εκςξπιρμέμξι ρςξ ερχςεοικό 

ςηπ υώοαπ και πεοιρρόςεοξ από ςξ ήμιρσ ςξσ πληθσρμξύ ςηπ υώοαπ 

εναοςάςαι, για ςημ καθημεοιμή ςξσπ επιβίβρη, από αμθοχπιρςική 

βξήθεια. 

  

Τα παιδιά έυξσμ πληγεί πεοιρρόςεοξ. Μέυοι ρήμεοα ρυεδόμ 5,5 

εκαςξμμύοια παιδιά έυξσμ επηοεαρςεί ρςξ ερχςεοικό ςηπ Σσοίαπ και 

ρςιπ γειςξμικέπ υώοεπ . Μια ξλόκληοη γεμιά Σύοιχμ μέχμ 

διαμξοτώμεςαι από ςη βία, ςξμ εκςξπιρμό, ςημ έλλειφη 

εκπαίδεσρηπ, ςξ υχοιρμό από ςιπ ξικξγέμειέπ ςξσπ και ςα 

φσυξλξγικά ςοαύμαςα. Κάθε μέοα ρσμευιζόμεμξσ πξλέμξσ θέςει ρε 

ποαγμαςικό κίμδσμξ ςημ παμςξςιμή απώλεια ςξσ μέλλξμςξπ ασςώμ 

ςχμ παιδιώμ. 

 

Οι γείςξμεπ ςηπ Σσοίαπ - Λίβαμξπ , Τξσοκία , Ιξοδαμία, Ιοάκ και 

Αίγσπςξπ - έυξσμ σπξδεκςεί έμα πελώοιξ οεύμα ποξρτύγχμ, με 

ςεοάρςιξ κόρςξπ για ςξσπ ίδιξσπ. Λίγα κύμαςα ποξρτύγχμ έυξσμ 

δημιξσογήρει πξςέ ςέςξιξ βαθύ αμςίκςσπξ ρςιπ υώοεπ σπξδξυήπ 

ςξσπ, με ςόρξ δοαμαςικέπ δημξγοατικέπ , ξικξμξμικέπ και 

κξιμχμικέπ ρσμέπειεπ. 

 

Τασςόυοξμα, πξλύ λιγόςεοξπ αοιθμόπ ποξρτύγχμ έυξσμ καςατύγει 

ρςημ Εσοώπη. Όλεπ ξι υώοεπ ςηπ ΕΕ έλαβαμ μαζί πεοίπξσ 77.000 

αιςήρειπ αρύλξσ από ςημ έμαονη ςηπ ρύγκοξσρηπ  μέυοι ςξμ 

Ιαμξσάοιξ ςξσ 2014, εκ ςχμ ξπξίχμ ςξ 55% από ςη Σξσηδία και ςη 

Γεομαμία. Τξ μεοίδιξ ςηπ Κύποξσ για ςημ ςοιεςή πεοίξδξ ςηπ κοίρηπ 
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ήςαμ 1.308 αιςήρειπ αρύλξσ, ή 1,7 % ςξσ μεοιδίξσ ςηπ Εσοχπαψκήπ 

Έμχρηπ. Οι αοιθμξί, ςόρξ για ςημ ΕΕ ρςξ ρύμξλό ςηπ όρξ και για ςημ 

Κύποξ, ρε απόλσςξσπ όοξσπ δεμ είμαι βέβαια μικοξί, χρςόρξ 

αμςιποξρχπεύξσμ έμα πξλύ μικοό κλάρμα ςξσ αοιθμξύ ςχμ πάμχ 

από 2,5 εκαςξμμύοια Σσοίχμ ποξρτύγχμ πξσ τιλξνεμξύμςαι ρςιπ 

πέμςε γειςξμικέπ με ςη Σσοία υώοεπ. 

 

Η βξήθεια πξσ έυει ποξρτέοει η Εσοχπαψκή Έμχρη και ςα Κοάςη 

Μέλη ςηπ ρςξσπ γείςξμεπ ςηπ Σσοίαπ είμαι αμαμτιρβήςηςα 

γεμμαιόδχοη. Αλλά ασςό δεμ είμαι αοκεςό. Οι υώοεπ ασςέπ έυξσμ 

σπεοβεί ςιπ δσμαςόςηςέπ ςξσπ και δεμ υοειάζξμςαι μόμξ ξικξμξμική 

και ςευμική σπξρςήοινη - ποέπει επίρηπ η Εσοώπη μα αμαλάβει 

κάπξιξσπ από ςξσπ ποόρτσγεπ πξσ τιλξνεμξύμςαι ρςιπ γειςξμικέπ με 

ςη Σσοία υώοεπ. 

 

Σςξ πλαίριξ ασςό, η Ύπαςη Αομξρςεία ρςξυεύει ρςημ αμεύοερη 

30.000 θέρεχμ ειρδξυήπ για ςη μεςεγκαςάρςαρη ή ςημ αμθοχπιρςική 

σπξδξυή ςχμ Σσοίχμ ποξρτύγχμ ρε υώοεπ εκςόπ ςηπ πεοιξυήπ. 

Ποόρθεςα μέςοα, όπχπ η καθιέοχρη πιξ εσέλικςχμ ςοόπχμ 

θεώοηρηπ διαβαςηοίχμ και μηυαμιρμώμ ξικξγεμειακήπ επαμέμχρηπ 

μπξοξύμ μα βξηθήρξσμ ςξσπ Σύοιξσπ μα βοξσμ αρτάλεια ρςημ 

Εσοώπη και αλλξύ υχοίπ μα υοειάζεςαι μα καςατεύγξσμ ρε 

επικίμδσμεπ διαδοξμέπ τσγήπ, πεοιλαμβαμξμέμχμ θαλάρριχμ 

ςανιδιώμ ρε μη-ανιόπλξα ή σπεοπλήοη καοάβια. 
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Θα ακξύρξσμε ρύμςξμα από ςξσπ διξογαμχςέπ ςιπ λεπςξμέοειεπ ςηπ 

εκρςοαςείαπ . Ωρςόρξ, επιςοέφςε μξσ μα εμθαοούμχ  ςξμ κάθε 

Κύποιξ πξλίςη, από κάθε κξιμχμικό ρςοώμα, μα ρσμμεςάρυει εμεογά 

ρε ασςή ςημ εκρςοαςεία. Καλξύμε ςξσπ πξλιςικξύπ , ςα ΜΜΕ, ςημ 

κξιμχμία ςχμ πξλιςώμ, ακςιβιρςέπ, διαρημόςηςεπ, θοηρκεσςικξύπ 

ηγέςεπ, μαθηςέπ και άλλξσπ μα ρσμμεςάρυξσμ ρςημ εκρςοαςεία με 

ςξμ έμα ή ςξμ άλλξ ςοόπξ και μα δείνξσμ ςημ αλληλεγγύη ςξσπ ποξπ 

ςξσπ επιζώμςεπ ασςήπ ςηπ ςοξμακςικήπ ρύγκοξσρηπ. 

 

Ποξχθείρςε ςα μημύμαςα ςηπ εκρςοαςείαπ και ζηςείρςε μέρχ ςχμ 

ποξρχπικώμ ραπ κξιμχμικώμ μέρχμ δικςύχρηπ ςη λήφη μέςοχμ και 

ρσμςαυθείςε με ςξ αίςημα ςξ ξπξίξ καλεί ςξσπ Εσοχπαίξσπ ηγέςεπ μα 

αμαλάβξσμ επείγξσρα δοάρη για ςημ ποξρςαρία ςχμ επιζώμςχμ ςηπ 

Σσοιακήπ κοίρηπ . Η παοξυή ρςξσπ Σύοιξσπ ποόρτσγεπ αρταλξύπ 

ςοόπξσ άτινηπ ρςημ Εσοώπη – η ποξρςαρία ςξσπ καςά ςημ άτινή 

ςξσπ ρςα ρύμξοα ςηπ Εσοώπηπ - και  η παοξυή βξήθειαπ για ςημ 

επαμέμωρη ςωμ ξικξγεμειώμ πξσ έυει υωοίρει ξ πόλεμξπ θα 

αμβλύμει κάπξιεπ από ςιπ αμθοώπιμεπ ςοαγχδίεπ πξσ έυει 

ποξκαλέρει ξ τοικςόπ ασςόπ πόλεμξπ. 

__________ 

Σαπ εσυαοιρςώ. 
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