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Του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΚΟΝΤΗ

Τ
ην ενεργοποίηση δύο συγκεκριµένων κυ-
κλωµάτων διακίνησης προσφύγων από 
το τουρκικό βαθύ κράτος µαρτυρούν τα 

εκρηκτικά επίπεδα των αφίξεων, ειδικά κατά 
τους τελευταίους δύο µήνες του καλοκαιριού. 
Σύµφωνα µε στοιχεία τα οποία έχουν προκύψει 
από τη συνεργασία των ελληνικών Αρχών µε τη 
Frontex, Λέσβος και Σάµος βρίσκονται στο επί-
κεντρο της νέας προσφυγικής κρίσης, καθώς τα 
δύο νησιά έχουν υποδεχθεί το 88,2% όλων των 
προσφύγων που έχουν αφιχθεί στο ανατολικό 
Αιγαίο από τις αρχές του Ιουλίου και έπειτα. 
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στην Τουρκία 
τη µερίδα του λέοντος στην παράνοµη διακί-
νηση προσφύγων έχουν αναλάβει δύο συγκε-
κριµένα κυκλώµατα, τα οποία δρουν απέναντι 
από τα δύο ελληνικά νησιά, υπό την προκλητι-
κή ανοχή των τουρκικών Αρχών. 

Στις 29 Αυγούστου, στις 6:30 το απόγευµα, 
συνολικά 13 βάρκες ξεκίνησαν από την περιο-
χή του Αϊβαλίου. Μετά από περίπου µία ώρα 
έφτασαν στην παραλία της Συκαµιάς στη Λέ-
σβο, αποβιβάζοντας 546 Αφγανούς. Στο συγκε-
κριµένο περιστατικό, τα «ραντάρ» των ελληνι-
κών Ενόπλων ∆υνάµεων, αλλά και ενός σκά-
φους της Frontex που περιπολούσε στη θα-
λάσσια περιοχή, εντόπισαν και δύο σκάφη της 
τουρκικής ακτοφυλακής να πλέουν ακριβώς πί-
σω από τις βάρκες των προσφύγων. Σύµφω-
να µε την ευρωτουρκική συµφωνία, η τουρκι-
κή ακτοφυλακή θα έπρεπε να έχει παρεµποδί-
σει τις προσφυγικές λέµβους πριν αυτές εξέλ-
θουν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Ωστό-
σο, τα δύο τουρκικά σκάφη κινούνταν σαν να 
«συνόδευαν» τις βάρκες µέχρι την ελληνική θα-
λάσσια περιοχή. 

Τις τελευταίες 70 ηµέρες, αντίστοιχες περι-
πτώσεις απροκάλυπτης αδιαφορίας από την 
τουρκική ακτοφυλακή έχουν καταγραφεί δεκά-
δες φορές, τόσο στη Λέσβο, όσο και στη Σάµο. 
Στην προσπάθειά τους να αντιµετωπίσουν το 
νέο κύµα προσφύγων, Ελληνες αξιωµατικοί σε 
συνεργασία µε οµολόγους τους από τη Frontex 
έχουν αποφασίσει να εστιάσουν σε δύο «θα-
λάσσιους διαδρόµους». Ο πρώτος αφορά τη 
διαδροµή από τις ακτές της ευρύτερης περιο-
χής του Αϊβαλίου προς τη βορειοανατολική Λέ-
σβο. Πρόκειται για τη θαλάσσια προσφυγική 
δίοδο, από την οποία είχαν µεταφερθεί εκατο-
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ΕΝΑ από τα μεγαλύτερα πολιτικά διακυβεύματα των 
ημερών, που θα μετατραπεί σε κοινωνική καταιγίδα χω-
ρίς να το καταλάβουν οι υπεύθυνοι δρώντες της χώ-
ρας, είναι το μεταναστευτικό . 

Το τρίγωνο Ελλάδα-Τουρκία-Ε.Ε. σύντομα θα κληθεί 
να επιλύσει πολύ δύσκολη εξίσωση.

Στην Ελλάδα το 78% του πληθυσμού πιστεύει ότι οι 
πρόσφυγες θα αυξήσουν την εγκληματικότητα και το 
76% ότι θα αυξήσουν την ανεργία. Δύο τεράστια αρ-
νητικά ποσοστά που, όπως απεδείχθη και από τις πρό-
σφατες εκλογές, αποτέλεσαν και σοβαρότατες συνι-
στώσες για την επικράτηση κομμάτων.

Την ίδια στιγμή, δεν υπάρχει ούτε ένα θετικό συστα-
τικό από την ύπαρξη των προσφύγων στην Ελλάδα για 

τους Ελληνες πολίτες. Το 70% των πολιτών πιστεύει 
ότι οι πρόσφυγες δεν θα βοηθήσουν στην επίλυση του 
δημογραφικού προβλήματος της χώρας, το 73% ότι 
δεν θα ενσωματωθούν αρμονικά στην ελληνική κοινω-
νία και τέλος το 79% δηλώνει ότι δεν θα συνεισφέρουν 
στην ελληνική οικονομία. Τα παραπάνω δημιουργούν 
ένα κοινωνικό τείχος που για να διατρηθεί θα χρειαστεί 
πολύς χρόνος, για να βελτιωθούν πιθανότατα η άγνοια, 
τα εθνικιστικά φαινόμενα και να λειανθεί η ώσμωση του 
δίπολου πρόσφυγες και εθνική υπερηφάνεια. 

Θα μπορέσει η κυβέρνηση να χωρέσει ταυτόχρονα 
σε αυτά που πρέπει να κάνει, π.χ. την ισχυρή ανάπτυξη, 
και τη δημιουργία ήρεμου κοινωνικού κλίματος όσον 
αφορά το μεταναστευτικό; 

Αγνοια, εθνικισµός ή εθνική υπερηφάνεια
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σφυγικές βάρκες προσεγγίζουν τη Σάµο από 
τη βόρεια ή ακόµα και τη δυτική της πλευρά. 
Σύµφωνα µε τις πληροφορίες, στις τουρκικές 
ακτές απέναντι από τη Σάµο δρα ένα καινούρ-
γιο κύκλωµα διακινητών, µε έδρα την ευρύτε-
ρη περιοχή του Κουσάντασι, ενώ τα προηγού-
µενα χρόνια οι βάρκες των προσφύγων που κα-
τέληγαν στο νησί ξεκινούσαν κυρίως από την 
πόλη ∆ίδυµα (Ντιντίµ). Αυτό συµβαίνει για να 
υπερκεραστούν τα σκάφη του ελληνικού Λιµε-
νικού αλλά και της Frontex που περιπολούν στα 
ανοιχτά, νοτιοανατολικά της Σάµου. 

Επιπλέον, το ανησυχητικό στοιχείο που υπάρ-
χει για το νέο κύκλωµα που δρα απέναντι από 
τη Σάµο είναι το ιδιαίτερα µικρό αντίτιµο που 
ζητείται από τους πρόσφυγες για να τους επι-
τραπεί να επιβιβαστούν στις λέµβους. Εναντι µό-
λις 100 ή 150 δολαρίων, οι Τούρκοι διακινητές 
στο Κουσάντασι έχουν καταφέρει να προσελ-
κύσουν µεγάλο όγκο Αφρικανών προσφύγων. 
Χαρακτηριστικό είναι ότι σύµφωνα µε στοιχεία 
της Υπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρό-
σφυγες, το 28% των ανθρώπων που αφίχθη-
σαν στη Σάµο τον Ιούλιο προέρχεται από τη 
Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κογκό. Το ίδιο κύκλω-
µα εξυπηρετεί επίσης Αφγανούς (που κυριαρ-
χούν στις νέες αφίξεις), Σύρους, Ιρακινούς, αλ-
λά και µικρό ποσοστό Παλαιστινίων. 

Βάσει των στοιχείων που συγκεντρώνονται 
για τα δύο κυρίαρχα τουρκικά κυκλώµατα δι-
ακινητών, Frontex και υπουργείο Προστασί-
ας του Πολίτη αναµένεται να καταρτίσουν νέο 
σχέδιο θαλάσσιων περιπολιών. Τα στατιστικά, 
όµως, δείχνουν ότι η δουλειά Ελλήνων και Ευ-
ρωπαίων αξιωµατικών δεν θα είναι εύκολη. 
Μόνο µέσα στις πρώτες 6 ηµέρες του Σεπτεµ-
βρίου, από τους 1.551 πρόσφυγες που έφτα-
σαν συνολικά στα νησιά του Αιγαίου, οι 1.291 
αφίχθησαν σε Λέσβο και Σάµο.

ντάδες χιλιάδες πρόσφυγες κατά το 2015. Τα στοιχεία που 
έχουν συγκεντρωθεί αναφέρουν ότι οι Τούρκοι διακινη-
τές του Αϊβαλίου εξυπηρετούν κυρίως Αφγανούς και δευ-
τερευόντως Σύρους, Ιρανούς και Πακιστανούς πρόσφυ-
γες και µετανάστες. Αξίζει να σηµειωθεί  ότι από την 1η 
Αυγούστου µέχρι και το µεσηµέρι της Παρασκευής 6 Σε-
πτεµβρίου από το κύκλωµα αυτό είχαν διακινηθεί 4.768 
άνθρωποι προς τη Λέσβο. 

Αλλαξαν πλευρά στη Σάµο
Το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα, στη Σάµο έχουν αφιχθεί 
1.651 πρόσφυγες και µετανάστες, ενώ παράλληλα άλλες 
645 αφίξεις καταγράφηκαν και κατά τη διάρκεια του Ιου-
λίου. Το παράδοξο είναι ότι αντίθετα µε ό,τι ίσχυε κατά 
τη διάρκεια της προηγούµενης µεγάλης προσφυγικής κρί-
σης, την περίοδο 2015-2016, οι βάρκες µε τους πρόσφυ-
γες δεν φτάνουν στη νότια ή στην ανατολική πλευρά του 
νησιού, όπου υπάρχει µεγάλη εγγύτητα µε τις τουρκικές 
ακτές. ∆ιανύοντας πολύ µεγαλύτερη απόσταση, οι προ-
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