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Περισσότεροι από 40.000 πρόσφυγες από τη Συρία φέρονται να έχουν ξεκινήσει την πορεία τους 
προς τη Γερμανία μέσω Τουρκίας.

Η λεγόμενη «φάλαγγα της ελευθερίας», γνωστή και ως «φάλαγγα του φωτός», που αποτελείται από
Σύρους πρόσφυγες που ζουν μέχρι στιγμής στην Τουρκία, σκοπεύει να βαδίσει προς τα ελληνικά 
σύνορα, να τα διέλθει και από εκεί να κατευθυνθεί προς την Ευρώπη.

Η «φάλαγγα», όπως ισχυρίζονται τα μέλη της, αποτελείται από τουλάχιστον εκατό χιλιάδες άτομα. 
Συνολικά, υπάρχουν περισσότεροι από 3,5 εκατομμύρια πρόσφυγες από τη Συρία που ζουν στην 
Τουρκία.

Οι διοργανωτές της φάλαγγας επέλεξαν την Αδριανούπολη, μια πόλη κοντά στην Ελλάδα και 
τη Βουλγαρία, ως τοποθεσία για την παράνομη διέλευση των συνόρων. Μόλις εισέλθουν στην 
Ελλάδα, η ανθρώπινη φάλαγγα των 100.000 ατόμων σκοπεύει να κινηθεί βόρεια μέσω των 
Βαλκανίων και τελικά προς χώρες της Δυτικής Ευρώπης, όπως στη Γερμανία, στη Γαλλία, 
στη Σουηδία, στην Ολλανδία και στη Βρετανία.

Στην πορεία, η φάλαγγα, η οποία ξεκίνησε να κινείται στις 12 Σεπτεμβρίου, αυξήθηκε από 40.000 
σε 100.000 άτομα. Η Γερμανία παρακολουθεί στενά τη μετακίνηση αυτού του τεράστιου 
ανθρώπινου δυναμικού. Εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν έως και δέκα τέτοιες φάλαγγες 
προσφύγων κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου.

Το κύριο ερώτημα τώρα είναι αν οι πρόσφυγες θα κατακλύσουν τα σύνορα με την Ελλάδα.

Η Ελλάδα, η οποία βρίσκεται σήμερα στα πρόθυρα ένοπλης σύγκρουσης με την Τουρκία, σχολίασε 
τις εξελίξεις.

Ο Έλληνας υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος εξέφρασε φόβους ότι η 
«φάλαγγα του φωτός» θα εξοπλιστεί από τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις πριν περάσει τα σύνορα. 
Ο Έλληνας υπουργός προειδοποίησε τον Ερντογάν ότι τα σύνορα της Ελλάδας είναι καλά 
προστατευμένα σε περίπτωση προβοκάτσιας με μετανάστες.

Η κατάσταση αυτή για τους Ευρωπαίους δεν είναι μόνο απροσδόκητη, αλλά και άκρως 
ανεπιθύμητη, ιδίως στο πλαίσιο των αυξανόμενων οικονομικών και κοινωνικών 
προβλημάτων. Είναι πιθανό ότι αν τα σχέδια των συμμετεχόντων στη πομπή υλοποιηθούν με 
επιτυχία, η Ευρώπη, η οποία έχει κουραστεί από την εισροή προσφύγων ακόμη και τους 
τελευταίους μήνες, δεν θα ενδιαφέρεται πλέον για την Ουκρανία και τη Ρωσία, δεδομένου ότι θα 
πρέπει να επιβιώσει μόνη της.

Η Τουρκία και η Ελλάδα βρίσκονται σε συνεχή κατάσταση σύγκρουσης, χωρίς όμως να έχουν 
ξεσπάσει εχθροπραξίες, καθώς και οι δύο χώρες είναι μέλη του ΝΑΤΟ.

Τοποθετώντας την είδηση περί «ανθρωποφάλαγγας» στο πλαίσιο της Ρωσο-Ουκρανικής 
σύγκρουσης, ο πολιτικός επιστήμονας Γεβγκένι Σατανόφσκι υποστηρίζει ότι οι Ευρωπαίοι δεν 



έχουν καταλάβει σε τι έχουν μπλέξει. Η Ευρώπη και οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν τώρα έναν πολύ 
διαφορετικό κίνδυνο, με τη Ρωσία να παρακολουθεί ως απλός θεατής.

Σύμφωνα με τον εμπειρογνώμονα, οι υποστηρικτές της παγκοσμιοποίησης θα εισπράξουν σύντομα 
πολύ περισσότερα από όσα περίμεναν. Εάν οι Έλληνες αναπτύξουν περαιτέρω τον βαρύ εξοπλισμό 
τους ή αρχίσουν να αντιμετωπίζουν σοβαρά τις ενέργειες της Τουρκίας στην Κύπρο, η Άγκυρα θα 
έχει κάτι να τους αντιπαραθέσει.

Επιπλέον, οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζουν σαφώς και τις δύο χώρες για μια τέτοια 
εξέλιξη. Εάν δύο κράτη μέλη του ΝΑΤΟ εμπλακούν σοβαρά σε μια σύγκρουση, κανείς δεν 
πρόκειται να παρέμβει.


