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Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α  ( / K O I N O N I A )  
 «Πήρε μαζί του» 12 μουσουλμάνους πρόσφυγες

Ο Πάπας Φραγκίσκος «φυγάδευσε» τρεις οικογένειες της Συρίας, που διέμεναν στον Καρά Τεπέ
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Φωνές παιδιών ακούγονταν το Σάββατο μέσα στο αεροπλάνο με το οποίο ο Πάπας Φραγκίσκος επέστρεφε στη Ρώμη από
τη Λέσβο, την ώρα που εξηγούσε στους δημοσιογράφους που τον συνόδευαν, τους λόγους τής χωρίς προηγούμενο
πρωτοβουλίας του, να οδηγήσει ο ίδιος στην Ευρώπη, τρεις οικογένειες Σύρων μουσουλμάνων προσφύγων, δώδεκα
ανθρώπους συνολικά.

Φωνές παιδιών ακούγονταν το Σάββατο μέσα στο αεροπλάνο με το οποίο ο Πάπας Φραγκίσκος επέστρεφε στη Ρώμη από
τη Λέσβο, την ώρα που εξηγούσε στους δημοσιογράφους που τον συνόδευαν, τους λόγους τής χωρίς προηγούμενο
πρωτοβουλίας του, να οδηγήσει ο ίδιος στην Ευρώπη, τρεις οικογένειες Σύρων μουσουλμάνων προσφύγων, δώδεκα
ανθρώπους συνολικά.

Μόλις το αεροπλάνο προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Τσαμπίνο της ιταλικής πρωτεύουσας, σημειώνει ο ειδικός
απεσταλμένος της «Le Figaro», ο Φραγκίσκος κατέβηκε πρώτος για να υποδεχθεί συμβολικά, μπροστά στις κάμερες, τις
οικογένειες αυτές στο ευρωπαϊκό έδαφος.

«Δεν επέλεξα ανάμεσα σε μουσουλμάνους και χριστιανούς», είχε διαβεβαιώσει λίγο νωρίτερα ο Ποντίφικας. «Αυτές οι
τρεις οικογένειες είχαν τα χαρτιά τους τακτοποιημένα και έτοιμα. Σε μια πρώτη λίστα, ήταν δύο χριστιανικές οικογένειες,
αλλά δεν είχαν τακτοποιημένα τα χαρτιά τους. Δεν πρόκειται συνεπώς για κάποιο προνόμιο. Αυτοί οι δώδεκα είναι όλοι
παιδιά του Θεού και προέκρινα τα παιδιά του Θεού!». 

Οι οικογένειες 
Πρόκειται για τρεις οικογένειες από εμπόλεμες ζώνες της Συρίας, τρία ζευγάρια με έξι παιδιά. Οι δυο από τους ενήλικες
μάλιστα, μία γυναίκα και ένας άνδρας, είχαν σοβαρά προβλήματα υγείας τα οποία έχρηζαν άμεσης χειρουργικής
αντιμετώπισης.

Οι πρόσφυγες επιλέχθηκαν με κλήρωση ανάμεσα στους διαμένοντες στον καταυλισμό του Δήμου Λέσβου, στον Καρά Τεπέ.

Στο σύνολο τους είχαν μπει στην Ελλάδα και καταγράφηκαν στο Hotspot της Μόριας πριν από την 20η Μαρτίου, όταν και
δεν ίσχυσε η συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας. Στη Λέσβο υπάρχουν συνολικά 417 πρόσφυγες που έφθασαν στην
Ελλάδα πριν από την 20η Μαρτίου, και έχουν εγκλωβιστεί στη νησί.

Όπως εξηγεί ο ειδικός απεσταλμένος της γαλλικής εφημερίδας, το Βατικανό θα αναλάβει την κάλυψη των αναγκών αυτών
των οικογενειών. «Δεν υπάρχει κανένας πολιτικός υπολογισμός στην επιχείρηση αυτή, το ταξίδι αυτό είναι ένα ανθρώπινο,
ανθρωπιστικό διάβημα», διαβεβαίωσε ο Πάπας. Η ιδέα να επιστρέψει στο Βατικανό μαζί με πρόσφυγες, είχε κρατηθεί
επιμελώς μυστική μέχρι την τελευταία στιγμή. Την σκέφτηκαν συνεργάτες του, την περασμένη εβδομάδα, εξήγησε ο
Ποντίφικας κι αυτός δέχθηκε αμέσως.
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«Φωτό, φωτό!», φώναζαν οι φωτορεπόρτερ που έκαναν τον Πάπα να κοντοσταθεί και να απαθανατιστεί πλάι στον Αλ.
Τσίπρα και το Βαρθολομαίο

«Όλα έγιναν με όλους τους τύπους. Οι τρεις κυβερνήσεις, του Βατικανού, της Ιταλίας και της Ελλάδας, ήταν σύμφωνες και
έδωσαν τη βίζα».

Ερωτηθείς σχετικά με «τις δυσκολίες της ενσωμάτωσης των μουσουλμάνων στην Ευρώπη», ο Φραγκίσκος απάντησε: «Οι
λίγοι τρομοκράτες» που πραγματοποίησαν αιματηρές επιθέσεις «είναι όλοι παιδιά ή ανίψια ανθρώπων γεννημένων στην
Ευρώπη.

Τι συνέβη λοιπόν; Για μένα, η πολιτική της ενσωμάτωσης είναι θεμελιώδης. Και σήμερα η Ευρώπη οφείλει να ξαναβρεί
αυτή την ικανότητα να ενσωματώνει, την οποία πάντα είχε. Υπήρχαν ανέκαθεν αφίξεις στην Ευρώπη, αυτό πλουτίζει τον
πολιτισμό».
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