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καραβάνι. Επιπλέον, τους ενημερώνουν ότι κάτι 
τέτοιο είναι παράνομο και θα αντιμετωπίσουν 
νομικές συνέπειες.

Συνεργασία
Η πληροφόρηση των ελληνικών Αρχών από 
τις τουρκικές μυστικές υπηρεσίες για το ύπο-
πτο σχέδιο της αμερικανικής ΜΚΟ που διορ-
γανώνει την πορεία των μεταναστών δεν είναι 
τυχαία. Αντιθέτως, αποτελεί τον πρώτο «καρ-
πό» μιας ελληνοτουρκικής συνεργασίας για την 
αντιμετώπιση του προσφυγικού, που βρίσκε-
ται ήδη στα πρώτα της στάδια. Η συνεργασία 
αυτή αφορά κατά βάση τις αστυνομικές Αρ-
χές Ελλάδας και Τουρκίας και έχει στόχο την 
εξάρθρωση των κυκλωμάτων των διακινητών. 
Οι βάσεις για την ανταλλαγή των πληροφορι-
ών τέθηκαν από τους ηγέτες των δύο χωρών, 
Αλέξη Τσίπρα και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κα-
τά την πρόσφατη συνάντησή τους στην Αγκυ-
ρα, στις αρχές του Φεβρουαρίου, ενώ οι πε-
ραιτέρω λεπτομέρειες συζητήθηκαν στη συ-
νάντηση που είχε μετέπειτα στην Κωνσταντι-
νούπολη ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολι-
τικής, Δημήτρης Βίτσας, με τον Τούρκο υπουρ-
γό Εσωτερικών, Σουλεϊμάν Σοϊλού. Επιπλέον, 
το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα αναμέ-
νεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση μεταξύ 
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Κάτι αντίστοιχο, 
με ένα πλήθος 
μεταναστών και 
προσφύγων, που 
άγγιζε τα 15.000 
άτομα, επιχειρή-
θηκε το 2017, με 
σημείο εκκίνη-
σης και πάλι την 
Κωνσταντινού-
πολη και προο-
ρισμό τα σύνορα 
στην περιοχή της 
Αδριανούπολης 

κορυφαίων αξιωματούχων των αστυνομικών Αρχών των δύο 
χωρών. Κατά την επικείμενη συνάντηση, Ελληνες και Τούρκοι 
αξιωματικοί πρόκειται να ανταλλάξουν σχετικές πληροφορίες, 
ενώ αναμένεται να συμφωνήσουν σε σχέδιο συντονισμένων πα-
ρεμβάσεων, με στόχο να εξαρθρωθεί κυρίως το κύκλωμα δια-
κινητών που μεταφέρει πρόσφυγες από το ποτάμι του Εβρου.
Πηγές της ελληνικής κυβέρνησης τονίζουν ότι είναι ίσως η πρώ-
τη φορά που η Αγκυρα δείχνει πραγματικό ενδιαφέρον για την 
ανακοπή της προσφυγικής ροής μεταξύ των δύο χωρών. Αιτία 
της τουρκικής βούλησης για εξάρθρωση των κυκλωμάτων δια-
κίνησης προσφύγων δεν είναι άλλη από τη φυγή χιλιάδων οπα-
δών του ιμάμη Φετουλάχ Γκιουλέν τα τελευταία δυόμισι χρό-
νια. Σύμφωνα με την Ελληνική Υπηρεσία Ασύλου, από την από-
πειρα πραξικοπήματος στην Τουρκία, στις 15 Ιουλίου του 2016, 
και έπειτα, στη χώρα μας έχουν καταθέσει αίτηση ασύλου συ-
νολικά 7.179 Τούρκοι υπήκοοι. Ομως, ο πραγματικός αριθμός 
ενδέχεται να είναι ακόμα μεγαλύτερος, έως και διπλάσιος, κα-
θώς από την Ελλάδα έχουν περάσει χιλιάδες ακόμη Τούρκοι, οι 
οποίοι κατέθεσαν αίτημα για άσυλο σε άλλες χώρες. 

Εκδοση διακινητών και Σάμος
Σε αυτό το πλαίσιο, οι Τούρκοι έχουν ζητήσει από τις ελληνικές 
Αρχές την έκδοση των διακινητών που συλλαμβάνονται σε ελ-
ληνικό έδαφος από την ΕΛ.ΑΣ. Σύμφωνα με τα όσα έχουν δια-
μειφθεί, η Αγκυρα επιθυμεί όσο τίποτε άλλο να θέσει ενώπιον 
του τουρκικού δικαστικού συστήματος τα άτομα που βοηθούν 
τους λεγόμενους «γκιουλενιστές» να διαφύγουν από τη γειτονι-
κή χώρα. Εφόσον αυτό συμβεί, οι διακινητές των Τούρκων προ-

σφύγων θα έρθουν αντιμέτωποι με τις πολύ βα-
ριές κατηγορίες που προβλέπονται στη γειτονι-
κή χώρα για όσους θεωρείται ότι συμμετέχουν 
στο δίκτυο των οπαδών του Γκιουλέν.

Η ελληνική πλευρά ήδη επεξεργάζεται αυτό 
το αίτημα, το οποίο έχει αρκετές πιθανότητες 
να ικανοποιηθεί. Κι αυτό διότι μεταξύ των δια-
κινητών οι οποίοι έχουν συλληφθεί στη χώρα 
μας και κρατούνται από τις ελληνικές Αρχές βρί-
σκονται και αρκετοί Τούρκοι υπήκοοι. Οι εκτι-
μήσεις αναφέρουν πως η έκδοση των τουρκι-
κής υπηκοότητας διακινητών θα μπορούσε να 
γίνει αποδεκτή και από την ελληνική Δικαιοσύ-
νη, ειδικά όσον αφορά εκείνους για τους οποί-
ους τα ελληνικά δικαστήρια δεν έχουν ακόμα 
εκδώσει καταδικαστικές αποφάσεις. 

Η Αθήνα, όμως, ζητά απτά ανταλλάγματα 
για να εκδώσει διακινητές προσφύγων στην 
Τουρκία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ελ-
ληνική πλευρά έχει ήδη ζητήσει συνεργασία 
με τις τουρκικές Αρχές στο σημείο των θαλάσ-
σιων συνόρων που θεωρείται το δυσκολότε-
ρο για την ανακοπή των προσφυγικών ροών. 
Πρόκειται για τη Σάμο, το νησί που έχει βρεθεί 
στο στόχαστρο των διακινητών εδώ και περισ-
σότερο από έναν χρόνο. Ολο αυτό το διάστη-
μα έχει αποδειχθεί ότι το ελληνικό Λιμενικό, η 
τουρκική ακτοφυλακή, αλλά ακόμα και τα σκά-
φη της Frontex, είναι αδύνατον να αντιμετωπί-
σουν τα κυκλώματα που μεταφέρουν πρόσφυ-
γες στη Σάμο, κυρίως λόγω της μεγάλης εγγύ-
τητας που έχει το νησί με τις τουρκικές ακτές. 
Για τον λόγο αυτόν, οι αξιωματούχοι της ΕΛ.ΑΣ. 
θα ζητήσουν από τους Τούρκους αστυνομικούς 
την εξάρθρωση δύο κυκλωμάτων διακινητών, 
που δρουν κυρίως στις πόλεις Κουσάντασι και 
Δίδυμα, που βρίσκονται απέναντι από τη Σάμο. 

Τα εν λόγω κυκλώματα έχουν πολύ συγκε-
κριμένα κοινά χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με 
τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι ελλη-
νικές Αρχές, οι διακινητές που δρουν απέναντι 
από τη Σάμο απαιτούν από τους πρόσφυγες 
και τους μετανάστες ένα πολύ μικρό χρηματι-
κό ποσό, μερικές φορές λιγότερα από 100 δο-
λάρια, ώστε να τους επιτρέψουν την επιβίβα-
ση σε λέμβους με προορισμό το ελληνικό νησί. 
Ακόμη, οι άνθρωποι που εξυπηρετούνται από 
τα κυκλώματα στο Κουσάντασι και στα Δίδυ-
μα προέρχονται κατά βάση από αφρικανικές 
χώρες. Το γεγονός αυτό αποκλείει οποιαδήπο-
τε πιθανότητα να λάβουν άσυλο στην Ελλάδα, 
με αποτέλεσμα οι άνθρωποι αυτοί να παραμέ-
νουν εγκλωβισμένοι στο νησί. Με αυτόν τον 
τρόπο η Σάμος αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλη-
μα, καθώς στο κέντρο υποδοχής του νησιού, 
το οποίο έχει δυνατότητα φιλοξενίας 648 ατό-
μων, έχουν συγκεντρωθεί περισσότεροι από 
4.000 μετανάστες.

Επιπλέον, οι ελληνικές Αρχές γνωρίζουν ότι σε 
Κουσάντασι και Δίδυμα υπάρχουν δύο μεγά-
λοι σταθμοί της τουρκικής στρατοχωροφυλα-
κής. Αυτό σημαίνει ότι τα κυκλώματα που στέλ-
νουν πρόσφυγες στη Σάμο, στην ουσία δρουν 
κάτω από την ανοχή των τουρκικών Αρχών. Ως 
εκ τούτου, από την ελληνική πλευρά θεωρεί-
ται ότι η εξάρθρωση αυτών των δύο κυκλωμά-
των θα είναι σχετικά εύκολη υπόθεση για την 
τουρκική στρατοχωροφυλακή, εφόσον βεβαί-
ως υπάρξει η σχετική βούληση, αλλά και η κε-
ντρική εντολή από την Αγκυρα. 

H Αγκυρα δείχνει ενδιαφέρον 
για την ανακοπή της 
προσφυγικής ροής εξαιτίας 
της φυγής χιλιάδων οπαδών 
του ιμάμη Φετουλάχ Γκιουλέν 


