
Τ ραγικές καταστάσεις παραλογι-
σµού και απανθρωπιάς βιώνουν 
οι χιλιάδες µετανάστες, κυρίως 
Σύριοι πρόσφυγες, εδώ και 12 

µήνες στα σύνορα Ελλάδας-ΠΓ∆Μ. Ο Βα-
σίλης Τσαρτσάνης, κινηµατογραφιστής, 
κάτοικος της ευρύτερης περιοχής του Πο-
λυκάστρου στο νοµό Κιλκίς και ένας εκ των 
πρωταγωνιστών της δραµατικής προσπά-
θειας στήριξης και αλληλεγγύης προς τους 
πρόσφυγες, περιγράφει Στο ΧΩΝΙ την ωµή 
πραγµατικότητα που εκτυλίσσεται καθηµε-
ρινά, από τον περασµένο Σεπτέµβριο, στην 
περιοχή µεταξύ των Ευζώνων, της Ειδοµέ-
νης και του Πρέσεβο της Σερβίας. Μοναδι-
κός φύλακας-άγγελος των εκπατρισµένων, 
οι Ελληνες της περιοχής, που εν µέσω 
κρίσης µοιράστηκαν ακόµα και τα σπίτια 
τους για να βοηθήσουν.

Πώς και πότε αρχίσατε να ασχολεί-
στε µε την υπόθεση των προσφύ-
γων στην Ειδοµένη;

Ξεκίνησαν όλα το Σεπτέµβρη, όταν τρα-
βούσαµε φιλµ στη σιδηρογέφυρα του Αξι-
ού, κοντά στις γραµµές του τρένου. Αρχί-
σαµε να βλέπουµε πάρα πολλούς ανθρώ-
πους να οδοιπορούν προς την Ειδοµένη. 
Γυναίκες µε τα παιδιά τους, κουβαλώντας 
λίγα υπάρχοντα, νερά και φαγητά. Πήγαµε 
µε φίλους µου στην Ειδοµένη, λοιπόν, και 
είδαµε εικόνες χάους και ανθρώπινης προ-
σβολής. Οι άνθρωποι ζούσαν στο δάσος, 
στην ουδέτερη ζώνη - µε τα µωρά τους, µε 
τα παιδιά τους, γέροι, έγκυες γυναίκες, άλ-
λοι αριστερά από τις γραµµές κι άλλοι προς 
το ποτάµι. Εµεναν εκεί κανονικά, πολλοί 
από αυτούς επί εβδοµάδες. Γύρισα πίσω 
στο χωριό απ' το οποίο κατάγοµαι, το Πο-

λύκαστρο, και αποφασίσαµε κατευθείαν να 
µαζέψουµε πράγµατα να τους τα πάµε. 
Βέβαια, διαπιστώσαµε πολύ γρήγορα πως 
ό,τι κι αν κάναµε εκείνη τη µέρα δεν θα 
µπορούσαµε να ταΐσουµε τόσες εκατοντά-
δες ανθρώπων. Γυρίσαµε, λοιπόν, πιο ορ-
γανωµένοι και ταυτόχρονα ανεβάσαµε στο 
διαδίκτυο τις πρώτες εικόνες από την Ει-
δοµένη. Οταν βγάλαµε την πρώτη ανακοί-
νωση υπήρξε µεγάλη ανταπόκριση από 
όλα τα χωριά εδώ γύρω, συγκεντρώθηκαν 
τόνοι από τρόφιµα και ρούχα. Ηταν τόσες 
πολλές οι προµήθειες που εστάλησαν που 
δεν χωρούσαν πουθενά να τις βάλουµε. 
Αρχίσαµε να πηγαίνουµε στην Ειδοµένη 
µέρα παρά µέρα ή ακόµα και κάθε µέρα. 
Ιδίως τότε που ήταν ακόµα χειµώνας, ήταν 
πιο δύσκολα τα πράγµατα. Επρεπε να µε-
ταφέρουµε συνέχεια κουβέρτες, φαγητό, 

φάρµακα. Καλούσαµε φίλους και γνωστούς 
γιατρούς να έρθουν να βοηθήσουν.

Ποια εντύπωση έχετε από τη στάση 
των προσφύγων; Για τι ανθρώπους 
µιλάµε;

Εδώ ζούµε 12 µήνες τους πρόσφυγες. 
Οχι µόνο τους Σύριους αλλά και τους υπό-
λοιπους. Σας λέω ότι όχι µόνο δεν µας έχουν 
δηµιουργήσει ποτέ πρόβληµα, αλλά τους 
έχει αγκαλιάσει η τοπική κοινωνία. Το εν-
νοώ αυτό που λέω και γι' αυτό η αλληλεγ-
γύη δεν σταµάτησε καθόλου αυτούς τους 
µήνες. Ο δήµος Παιονίας, µε όλα τα χωριά 
του, πολλοί άνθρωποι από το Κιλκίς, συλ-
λογικότητες από τη Θεσσαλονίκη και σύλ-
λογοι που έχουν έρθει από το Γενάρη. Πα-
ρά την κρίση στη χώρα µας, οι κάτοικοι 
στέκονται αλληλέγγυοι µπροστά στο δράµα 
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Κάποιοι κλείνουν 
σύνορα. Η Ελλάδα 
ανοίγει την 
αγκαλιά της
Κ.Α.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΑΡΤΣΑΝΗΣ

Αναζητώντας 
την ελπίδα

Τις πρακτικές της µαφίας ενάντια 
στους πρόσφυγες, αλλά και τη 
συµπεριφορά των Σκοπίων και 
της Ε.Ε. καταγγέλλει ο Βασίλης 
Τσαρτσάνης, την ώρα που οι Ελληνες 
«εδώ στέκονται αλληλέγγυοι µπροστά 
στο δράµα των Σύριων»

Ο κινηµατογραφιστής Βασίλης Τσαρτσάνης, από το Πολύκαστρο του Κιλκίς, βρέθηκε δύο φορές στο ευρωκοινοβούλιο, ως 
καλεσµένος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, για να ενηµερώσει για την κατάσταση των προσφύγων στα σύνορα Ελλάδας-ΠΓ∆Μ.



των Σύριων. ∆εν είναι υπερβολικό να σας 
πω ότι το χειµώνα άνοιγαν τα σπίτια τους 
για να κοιµηθούν οι οικογένειες των Σύρι-
ων. Πολλοί ντόπιοι αψήφησαν τις απαγο-
ρεύσεις του νόµου γιατί δεν µπορούµε να 
βλέπουµε ανθρώπους δίπλα µας, να περ-
πατούν 75 χιλιόµετρα µαζί µε τα µωρά τους 
στα χέρια και να γίνονται έρµαια του κάθε 
τυχοδιώκτη και µαφιόζου.

Αυτό που χρειάζεται βέβαια είναι κι ένας 
συντονισµός, ώστε να γίνει σωστά η δια-
χείριση της ανθρωπιστικής βοήθειας και 
µακροπρόθεσµα.

Βέβαια, καταλαβαίναµε ότι οι άνθρωποι 
εκεί δεν χρειάζονταν µόνο ανθρωπιστική 
βοήθεια. Βλέπαµε τις κινήσεις της µαφίας, 
την ώρα που το κράτος ήταν απών, µε την 
κυβέρνηση να αφήνει αυτήν την κατάστα-
ση να διαιωνίζεται.

Τι συνέβαινε ακριβώς µε τη µαφία;
Καθηµερινά 100 µε 150 άτοµα έπε-

φταν θύµατα των µαφιόζων. Μαχαιρώ-
µατα, σπασµένα χέρια, σπασµένα πόδια, 
άνθρωποι και παιδιά ακόµα µέσα στα 
αίµατα. Η µαφία περνούσε το µήνυµά της, 
ότι δηλαδή «αν δεν πληρώσετε δεν θα 
περάσετε». Στα 200-300 µέτρα από τα 
σύνορα, στα Σκόπια, σε µερικά αγροτό-
σπιτα δηµιουργούσε µικρούς στρατούς 
που επιτίθεντο στους πρόσφυγες. Αλλά 
και µια µερίδα της αστυνοµίας της γείτο-
νος χώρας δηµιούργησε ερωτηµατικά για 
τη στάση της σχετικά µε κλοπές κινητών 
τηλεφώνων, χρηµάτων και διαβατηρίων 
των Συρίων προσφύγων.

Αυτό που έχω να πω, από τις εικόνες 
που έζησα το χειµώνα και µε κάνουν να 
ντρέποµαι, είναι ότι οι Σύριοι ήρθαν πρό-

σωπο µε πρόσωπο µε µια από τις πιο ε-
γκληµατικές οργανώσεις της µαφίας στην 
Ευρώπη - ίσως τη µεγαλύτερη. Η ΠΓ∆Μ 
υπήρξε η µόνη χώρα στην οποία οι πρό-
σφυγες πληρώνουν και την είσοδο και 
την έξοδο, προκειµένου να τους αφήσει 
η µαφία να περάσουν. Στο Κουµάνοβο, 
για παράδειγµα, βίωσαν στιγµές ντροπής. 
Κρατούνται όµηροι. Εκτός από τους ξυ-
λοδαρµούς που υπέστησαν από τη µαφία, 
ώστε να τους αναγκάσει να πληρώσουν, 
η τελευταία πρακτική που εφάρµοσε ήταν 
η εξερεύνηση ακόµα και του πρωκτού 
των Σύριων για να βρει πού κρύβουν τα 
λεφτά τους.

Αυτά δεν «έφτασαν» στην Ευρώπη;
Κοιτάξτε, από την πλευρά µου ενη-

µέρωσα το Ευρωκοινοβούλιο µε σχετικές 

οµιλίες µου, δύο φορές. Τα πράγµατα δεν 
θα αλλάξουν, όσο το κενό των αρχών 
όλων των κρατών, που πρέπει να σεβα-
στούν τα ανθρώπινα δικαιώµατα, επιτρέ-
πει στη µαφία να λειτουργεί ως κράτος 
εν κράτει, δηµιουργώντας εικόνες αν-
θρώπινης καταστροφής. ∆εν αρκεί να 
µας απασχολεί µόνο η ανθρωπιστική 
βοήθεια ή µόνο το τι µπορεί να κάνει µια 
συλλογικότητα ή τι µπορούν να κάνουν 
οι πολίτες. Εδώ χρειάζεται να παρέµβει 
οπωσδήποτε η Ευρωπαϊκή Ενωση για 
να προστατευθούν αυτοί οι άνθρωποι. 
Να διεξαχθεί ενδελεχής έρευνα για το τι 
συνέβη µε τους πρόσφυγες όλους τους 
τελευταίους µήνες. 
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«Είναι ένας νεαρός ανάπηρος που χτυπήθηκε από ελεύθερο 
σκοπευτή στη Συρία. Τον παραλάβαµε εδώ απ’ το δρόµο ενώ 

τον κουβαλούσαν οι σύντροφοί του σε µια ξύλινη σκάλα, τον πή-
γαµε στα σύνορα. Το βράδυ, 3 η ώρα, 34 άτοµα πέρασαν τα σύνορα, 
µαζί µε τα παιδιά τους. Στα 4 χιλιόµετρα τους σταµάτησε η αστυ-
νοµία της ΠΓ∆Μ, άναψε τα φώτα στα 10 µέτρα. Κάθισαν κάτω και 
τότε από πίσω τους εµφανίστηκαν 120 µε 150 άτοµα κι άρχισαν να 
τους χτυπούν. Τους ξυλοκοπούσαν και τους έκλεβαν µπροστά στην 
αστυνοµία. Στις τρεις και µισή µας τηλεφώνησαν, εµείς πήραµε 
δηµοσιογράφους της Le Monde, την ελληνική αστυνοµία, πήγαµε 
να τους παραλάβουµε από την ουδέτερη ζώνη. Αυτό που αντίκρυσα 
στο δάσος ακόµα µε στοιχειώνει. Αιµόφυρτοι, υποβασταζόµενοι. 
Μεταφέραµε 11 άτοµα κατευθείαν σε νοσοκοµεία του Κιλκίς, µαζί 
µε τα παιδιά τους. ∆ώσαµε στους υπόλοιπους τις πρώτες βοήθειες 
και τους φιλοξενήσαµε στα σπίτια µας -µε κίνδυνο να συλληφθού-
µε- µέχρι να µπορέσουν να συνέλθουν».

�ΘΑ ΣΑΣ ΜΙΛΗΣΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΜΠΝΤΟΥ ΡΑΧΜΑΝ�

Τραυµατισµένοι Σύριοι, 

µετά από συµπλοκή µε 

Σκοπιανούς αστυνοµικούς.

Καθοδόν από τους Ευζώνους 

προς την Ειδοµένη.
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Πόσα χρήµατα «χρεώνει» η µαφία 
για το ταξίδι;

Στα «τρένα της ντροπής», που φορτώ-
νονταν 700-800 άτοµα από τη Γευγελή 
µε προορισµό την Ευρώπη, έβαζαν αντί-
τιµο 3.000 ευρώ το κεφάλι οι ενήλικες. 
Μόνο το πέρασµα για τα Σκόπια έφτανε 
τα 1.500 ευρώ. Το αντίτιµο για τους ανή-
λικους ήταν άλλα 1.500 ευρώ. Το καθη-
µερινό πέρασµα από εδώ έφτανε περισ-
σότερο από 500.000 ευρώ. Κι αν τους έ-
πιανε και η µαφία στο Κουµάνοβο, έπρεπε 
να πληρώνουν 200 ευρώ την ηµέρα για 
το σπίτι που µένανε και µέχρι να βρουν 
τα λεφτά να πληρώσουν, τους υπερχρέω-
νε κάποιες ηµέρες.

Η κυβέρνηση των Σκοπίων δεν 
έκανε τίποτα;

Εντάξει, για την κυβέρνηση του Γκρου-
έφσκι δεν λέγονται και τα καλύτερα... Η 
διαχείριση, όλα τα χρόνια της θητείας του, 
ήταν ελλιπής. Αλλά εδώ πρέπει να σηκώ-
σουµε φωνή, ακόµα κι αν το πρόβληµα 
είναι µετά τα σύνορα µας. Από το Μάρτιο 
έχουµε ενηµερώσει όλο το διεθνή Τύπο. 
Ηταν εδώ όλα τα µεγάλα δίκτυα, BBC, Al 
Jazeera, Le Monde, Washington Post, 
Reuters, δεν υπήρξε Μέσο το οποίο δεν 
κατέδειξε την άτυπη συνεργασία και τους 
«ελαφρούς» ελέγχους µεταξύ των αρχών 
της γείτονος χώρας και της µαφίας. Αρα, 
τίποτε δεν ήτανε κρυφό, όλοι το γνώριζαν, 
κανείς δεν αντέδρασε.

Οι Σέρβοι ήταν εκείνοι που, εδώ και 
καιρό, έχουν αποφασίσει να τα βάλουν µε 
τη µαφία και δεν της άφησαν µεγάλο πε-

ριθώριο. Και ήταν και οι πρώτοι που έδω-
σαν χαρτιά στους πρόσφυγες να µπορούν 
να διαµένουν επτά ηµέρες, µέχρι να δια-
σχίσουν τη χώρα, ώστε να µην παρέµβει 
η µαφία. 

Πώς είναι σήµερα 
η κατάσταση στην 
Ειδοµένη;

Κοιτάξτε, είναι πά-
ντοτε µια εστία ανατα-
ραχής, γιατί οι απένα-
ντι κλείνουν τα σύνορα 
για κάποιες ώρες και 
δηµιουργούνται επει-
σόδια. Κάθε µέρα περ-
νάνε 2.000 µε 2.500 
άτοµα. Αλλά έχουµε 
και τα παιχνίδια της 
γείτονος χώρας που, 
όταν θέλει να προκα-
λέσει αναστάτωση, κά-
νει διάφορα πράγµατα. 
Εκλεισαν τρεις µέρες τα 
σύνορα µε την ανακοί-
νωση των εκλογών και 
περιµένουµε τώρα την 
επόµενη προβοκάτσια. 

Πώς σχολιάζετε το 
γεγονός ότι όλα αυτά συνέβαιναν 
εδώ και ένα χρόνο, αλλά τα περισ-
σότερα ελληνικά ΜΜΕ ασχολή-
θηκαν µόλις στα τέλη του καλο-
καιριού;

Τα ελληνικά µίντια ασχολήθηκαν µε 
τη φρενίτιδα του πλοίου «Ελευθέριος Βε-

νιζέλος», µε τους 2.500 επιβάτες σε κάθε 
δροµολόγιο. Εδώ εµάς δεν µας τρόµαξαν 
οι 2.500 καθηµερινά και δεν µπορώ να 
καταλάβω αυτή τη φρενίτιδα και την προ-
βολή εικόνων χάους, που υποδαυλίζει την 
τραγική κατάσταση και παίζει το παιχνίδι 

της κάθε γείτονος χώ-
ρας µε ό,τι συµβαίνει 
εδώ πέρα. Ντροπή 
µας! 

Η αύξηση στην 
εισροή προσφύ-
γων έχει σχέση µε 
κάποιο ιδιαίτερο 
καθεστώς που α-
φορά την Ελλάδα;

Η αύξηση απελπι-
σµένων ανθρώπων 
που πνίγονται στη Με-
σόγειο, που εγκαταλεί-
πουν την πατρίδα 
τους, τα σπίτια τους, τις 
γερόντισσες µανάδες 
τους δεν έχει να κάνει 
µε την Ελλάδα, αλλά 
έχει να κάνει µε αν-
θρώπους προς-φυγήν. 
Κι ένας άνθρωπος 
προς-φυγήν, για να 

θέσει την οικογένειά του σε τέτοιο κίνδυ-
νο, µόνο εγκληµατίας δεν είναι. Ας µην 
έχουµε µνήµη χρυσόψαρου. Η Συρία ά-
νοιξε τα σύνορά της στην Ελλάδα το 1923 
κι έδωσε άσυλο στους Ελληνες, στους 
Καππαδόκες και τους Πόντιους. Ας είµαστε 
άνθρωποι, να το ανταποδώσουµε. 

Πώς σχολιάζετε την προσπάθεια 
για υιοθέτηση «ποσοστώσεων» 
στην υποδοχή προσφύγων από 
την Ε.Ε. ή την «έξυπνη» βίζα που 
πρότεινε ο ΟΗΕ;

Είναι υποκρισία. Εδώ µπορεί να πέ-
σει η Αίγυπτος, για παράδειγµα από έναν 
εµφύλιο. Αν πέσει η Αίγυπτος, έχει 90 
εκατοµµύρια. Αν εφαρµόζεται συνέχεια 
ιµπεριαλιστική πολιτική στη Μέση Ανα-
τολή, ας είµαστε προετοιµασµένοι να 
δεχόµαστε εκατοµµύρια πρόσφυγες. Το 
πρόβληµα είναι οι πόλεµοι. Κανένας δεν 
ξεσπιτώνεται για να πάει κάπου αλλού, 
αφήνοντας την ασφάλεια του σπιτιού 
του. Για την «έξυπνη» βίζα φωνάζουµε 
πολύ καιρό. Θα πρέπει να ανοίξουν οι 
πρεσβείες στην Τουρκία, ώστε οι άνθρω-
ποι -εκείνοι τουλάχιστον που χρίζονται 
πρόσφυγες και δικαιούµενοι άσυλο- να 
µπορούν να ταξιδεύουν χωρίς προβλή-
µατα, να µην διοχετεύονται εκατοµµύρια 
ευρώ κάθε µέρα στη µαφία. 

Για τις ποσοστώσεις, ας είµαστε σο-
βαροί. Ποιος είναι ο αριθµός που ανα-
κοίνωσε ότι θα δεχθεί η Λιθουανία; 250 
άτοµα και 200 άτοµα η Σλοβακία. Ας 
σταµατήσουµε τις βλακείες.

Το µήνυµά σας προς τους Ελλη-
νες...

Οι Ελληνες χρωστούµε πολλά στους 
Σύριους. Είµαστε πρόσφυγες 2.500 χρό-
νια. Ξαναγίναµε µετανάστες το 2015. 
Οταν ζητάµε αλληλεγγύη από τους άλ-
λους πρέπει να είµαστε και έτοιµοι να 
την προσφέρουµε. 
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ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙ∆Α

Αναζητώντας 
την ελπίδα

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΩΡΑ ΜΗ∆ΕΝΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΩΡΑ ΜΗ∆ΕΝ

Χρωστάµε πολλά 
στους Σύριους. 
Ας ανταποδώσουµε!

Β.Τ.

twitter: @toxwni

«Μάιος 2015. Φορτώθηκαν 800 
άνθρωποι από τη Γευγελή για 

να φύγουν µε προορισµό τη Γερµα-
νία. Μετά από 8 ως 10 ώρες µέσα στο 
βαγόνι, άρχισαν να λιποθυµούν. Κιν-
δύνεψαν παιδιά και έγκυες γυναίκες. 
Τηλεφώνησαν στην αστυνοµία, στα 
Σκόπια, από όπου οι αστυνοµικοί τους 
έλεγαν ότι δεν γνωρίζουν αγγλικά και 
τους έκλειναν το τηλέφωνο. Τότε, αφού 
είδαν ότι κινδυνεύει απόλυτα η ζωή 
τους, τηλεφώνησαν στη γραµµή έκτα-
κτης ανάγκης, το 112. Με GPS στείλα-
νε το σηµείο, όπου βρίσκονταν, στην 
ελληνική αστυνοµία. Οταν οι αρχές της 
ΠΓ∆Μ αντιλήφθηκαν από ποιο βαγόνι 
έγινε το τηλεφώνηµα, το στείλανε πίσω 
στην Ελλάδα χωρίς οδηγό, το άφησε η 
µηχανή κι έφυγε, ενώ οι υπόλοιποι συ-
νέχισαν για Ευρώπη. Παραλάβαµε 94 
άτοµα σε άθλια κατάσταση. Αυτό που 
είδα από την τοπική κοινωνία, να έχει 
προετοιµάσει τεράστια ανθρωπιστική 
βοήθεια, ήταν συγκινητικό».

�ΤΟ ΤΡΕΝΟ 
ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ

«Η ΠΓ∆Μ υπήρξε 
η µόνη χώρα στην 

οποία οι πρόσφυγες 
πληρώνουν και 

την είσοδο και την 
έξοδο στη µαφία. Στο 
Κουµάνοβο βίωσαν 

στιγµές ντροπής. 
Κρατούνταν όµηροι, 

έπεφταν θύµατα 
ξυλοδαρµού, ενώ τους 
έψαχναν για χρήµατα 

ακόµη και στον 
πρωκτό»
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