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Αποκάλυψη

Ο τιμοκατάλογος

των Τούρκων
δουλεμπόρων!
Τι περιλαμβάνει ο απόρρητος φάκελος των
ελληνικών μυστικών υπηρεσιών για τον τρόπο
με τον οποίο το καθεστώς της Αγκυρας στέλνει
πρόσφυγες και μετανάστες στα νησιά του Αιγαίου

Του ΠΑΡΙ ΚΑΡΒΟΥΝΟΠΟΥΛΟΥ
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Ο

ι ελληνικές μυστικές υπηρεσίες έχουν καταγράψει με κάθε λεπτομέρεια το πώς η Τουρκία «σπρώχνει» μετανάστες και πρόσφυγες στα νησιά του Αιγαίου. Στη διάθεση των ελληνικών
Αρχών είναι πληροφορίες που έχουν να κάνουν ακόμη και με τουρκικές τράπεζες, που δραστηριοποιούνται και στην Ελλάδα, στις οποίες γίνονται σε μετρητά οι καταθέσεις των ποσών από πρόσφυγες και
μετανάστες που, με την καθοδήγηση των δουλεμπόρων, πληρώνουν
πριν επιβιβαστούν στα πλωτά μέσα μεταφοράς τους! Η Αθήνα έχει
ακόμη και τον… τιμοκατάλογο των Τούρκων. Ολα αυτά τα στοιχεία θα
γίνουν γνωστά στους Ευρωπαίους εταίρους, οι οποίοι μέχρι στιγμής
δίνουν συγχαρητήρια στην Αγκυρα για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται το προσφυγικό-μεταναστευτικό πρόβλημα! Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της η Realnews, ο φάκελος που έχει προωθηθεί από τις μυστικές υπηρεσίες προς «τα πάνω» περιέχει στοιχεία των τελευταίων εβδομάδων για τις κινήσεις των
δουλεμπορικών δικτύων, τα οποία το καθεστώς της Αγκυρας τουλάχιστον ανέχεται, αν δεν τα υποστηρίζει κιόλας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν:
Υπολογίζεται ότι, πριν ξεκινήσει η εισβολή των Τούρκων στη Συρία,
υπήρχαν ήδη πάνω από 30.000 Σύροι πρόσφυγες που ήθελαν να περάσουν στην Ελλάδα. Οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, προέρχονταν από
την περιοχή της Ιντλίμπ.
Με την απόλυτη κάλυψη των τουρκικών Αρχών οι 30.000 Σύροι πέρασαν από την Ιντλίμπ στη Σμύρνη μέσα σε λίγες ημέρες! Υπήρξαν
ημέρες το τελευταίο διάστημα που διαπιστώθηκε μετακίνηση 5.000
προσφύγων προς τη Σμύρνη.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, αυτή τη στιγμή το σύνολο των 30.000 αναμένει τη μετάβασή του σε Μυτιλήνη, Χίο και Σάμο.
Οι πληρωμές των ποσών στα κυκλώματα διακίνησης γίνονται με με-
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Τι πληρώνει ο κάθε μετανάστης-πρόσφυγας
για να περάσει στα ελληνικά νησιά
Λέσβος µε φουσκωτό 1.000 ευρώ.
Σάµος µε φουσκωτό 1.000 ευρώ.
Χίος µε φουσκωτό 1.100 ευρώ.
Φαρµακονήσι µε φουσκωτό 1.100 ευρώ.
Πλους µε ταχύπλοο σκάφος προς όλα τα νησιά 1.300 ευρώ.
Κως µε τζετ σκι 1.500 ευρώ.
Με τουριστικό γιοτ για όλα τα νησιά 2.200 ευρώ.
Με γιοτ… πολυτελείας για όλα τα νησιά 3.000 ευρώ!

τρητά σε τράπεζα η οποία είναι πασίγνωστη
και στην Ελλάδα, λόγω της δραστηριοποίησής
της και στη χώρα µας!
Μετά την πληρωµή, πρόσφυγες και µετανάστες οµαδοποιούνται σε «µεικτές οµάδες»
των 50 ατόµων. Αναµένουν την «αποστολή»
διαµένοντας είτε σε ξενοδοχεία είτε σε σκηνές σε περιοχή των µικρασιατικών παραλίων,
η οποία βρίσκεται απέναντι από θέρετρο της
Λέσβου. Η περιοχή κατονοµάζεται στο ενηµερωτικό των ελληνικών µυστικών υπηρεσιών.
Ιδιαίτερη σηµασία για το πώς αντιµετωπίζουν οι Τούρκοι το ζήτηµα είναι το γεγονός
ότι, ακόµη κι αν τουρκική ακταιωρός συλλάβει τους µετανάστες-πρόσφυγες κατά τη διάρκεια του πλου τους εντός τουρκικών χωρικών
υδάτων, αµέσως µετά η τουρκική ακτοφυλακή τούς αφήνει ελεύθερους!
Ολα αυτά δεν τα γνωρίζουν οι τουρκικές Αρχές; Σαφώς ναι. ∆εν τα γνωρίζουν οι Ευρωπαίοι; Οπωσδήποτε. Επειδή, όµως, µονίµως αντιµετωπίζουν το θέµα «κοιτώντας αλλού», η Ελλάδα θα προωθήσει όλα αυτά τα στοιχεία εκεί
που πρέπει, ώστε να εξασφαλίσει τουλάχιστον

ενισχυµένη και κυρίως ουσιαστική βοήθεια
από τους Ευρωπαίους εταίρους. Σε διαφορετική περίπτωση, θα αναγκαστεί, όπως λένε οι
πληροφορίες, να σκληρύνει τη στάση της στο
Αιγαίο, εντείνοντας την προσπάθεια «σφραγίσµατος» των θαλάσσιων συνόρων. ∆εν είναι διόλου εύκολη αυτή η αποστολή και αυτό γιατί είναι σχεδόν αδύνατο να ελεγχθούν
αποτελεσµατικά, µε τα µέσα που διαθέτει η
Ελλάδα, τόσο πολλά νησιά στο Αιγαίο.
Το κακό είναι ότι η κατάσταση µετά την
τουρκική εισβολή στη Συρία αναµένεται να
χειροτερέψει. Ο πόλεµος στη βόρεια Συρία
θα προκαλέσει οπωσδήποτε νέες προσφυγικές ροές, τις οποίες η Ελλάδα εκ των πραγµάτων θα κληθεί να διαχειριστεί. Αν κάποιος
δεν «τραβήξει το αυτί» της Τουρκίας, είναι
προφανές ότι η βόµβα του προσφυγικού-µεταναστευτικού θα εκραγεί στην Ελλάδα, µε
απρόβλεπτες συνέπειες. Αξίζει να σηµειωθεί
ότι ακόµη και οι δοµές των Ενόπλων ∆υνάµεων που φιλοξενούν πρόσφυγες και µετανάστες έχουν προ πολλού ξεπεράσει τις δυνατότητές τους.
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Το κόλπο µε
τους πρόσφυγες
από το Κονγκό!
Η Αγκυρα εκτόξευσε τις
ροές των Αφρικανών
προσφύγων στα
νησιά με συμφωνία
για ελεύθερη βίζα
και καθημερινές
πτήσεις προς την
Κωνσταντινούπολη

TO ΚΟΣΤΟΣ
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ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2017, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου υπέγραφε συµφωνία ελεύθερης βίζας στην Τουρκία για τους υπηκόους της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας του Κονγκό. Τον Σεπτέµβριο του 2019, οι Κονγκολέζοι, βρέθηκαν στην τρίτη θέση των
εθνικοτήτων που φτάνουν στα ελληνικά
νησιά, πίσω µόνο από τους Αφγανούς
και τους Σύρους!
Τον τρόπο µε τον οποίο η Αγκυρα µεθοδεύει την αύξηση των µεταναστευτικών ροών στην Ελλάδα αποκαλύπτουν
τα τελευταία στοιχεία για τους Αφρικανούς που εισέρχονται στα ελληνικά νησιά. Σύµφωνα µε την Υπατη Αρµοστεία
του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, από τις
αρχές του 2019 µέχρι και τις 30 Σεπτεµβρίου, στα ελληνικά νησιά έχουν αφιχθεί
συνολικά 2.819 Κονγκολέζοι µετανάστες,
οι οποίοι αντιστοιχούν στο 8% των συνολικών ροών του τρέχοντος έτους. Μάλιστα, έχουν ξεπεράσει άλλες εθνικότητες
που παραδοσιακά φτάνουν µαζικά στην
Ελλάδα, όπως οι Ιρακινοί, οι Πακιστανοί
και οι Παλαιστίνιοι. Πλέον οι Κονγκολέζοι εισέρχονται στην ελληνική επικράτεια
από όλες τις θαλάσσιες µεταναστευτικές
οδούς. Στη Σάµο αντιστοιχούν στο 13%
των αφίξεων, στη Χίο στο 8%, και στο
6% στη Λέσβο, στην Κω και στη Λέρο.
Παράλληλα, οι υπήκοοι της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας του Κονγκό βρίσκονται υψηλά και στις αιτήσεις ασύλου, καταλαµβάνοντας την έκτη θέση της σχετικής λίστας των εθνικοτήτων που καταθέτουν
αίτηµα για άσυλο. Αξίζει να σηµειωθεί
ότι το πρώτο εννιάµηνο του 2018 λιγότεροι από 800 Κονγκολέζοι είχαν φτάσει στα ελληνικά νησιά, ενώ ο αριθµός
των αφίξεών τους για ολόκληρο το 2017
ήταν µόλις 580.
Το υπόβαθρο αυτής της αύξησης είναι πολιτικό. Η συµφωνία κατάργησης
των ταξιδιωτικών περιορισµών υπεγράφη στην Αγκυρα, στις 24 Νοεµβρίου του
2017, µεταξύ του Τσαβούσογλου και του
υπουργού Εξωτερικών του Κονγκό, Λέοναρντ Σε Οκιντούντου. Βάσει της συµφωνίας, οι Κονγκολέζοι υπήκοοι εντάσσονται στην κατηγορία έκδοσης ταξιδιωτικής βίζας χωρίς περιορισµούς, µε µια
χρέωση 80,7 δολαρίων. Η βίζα για την
παραµονή στην Τουρκία εκδίδεται ηλε-

κτρονικά µέσα σε 15 λεπτά. Παράλληλα,
γνωστή εταιρεία τουρκικών αερογραµµών διευκόλυνε τη µεταφορά των Κονγκολέζων υπηκόων στην Τουρκία. Από
τα τέλη του 2018 και έπειτα, οι πτήσεις
µεταξύ Κωνσταντινούπολης και Κινσάσα,
της πρωτεύουσας του Κονγκό, διεξάγονται αδιάλειπτα «επτά ηµέρες την εβδοµάδα», όπως γράφεται χαρακτηριστικά
στην ιστοσελίδα του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, στο πεδίο όπου περιγράφονται οι διµερείς σχέσεις µεταξύ
των δύο χωρών. Παράλληλα, το εισιτήριο για τις πτήσεις χωρίς επιστροφή από
το Κονγκό στην Τουρκία κοστίζει λιγότερο από 300 δολάρια, τιµή αντίστοιχη
µε αυτήν που πληρώνουν οι πρόσφυγες για να µπουν στις βάρκες των διακινητών, οι οποίες τους µεταφέρουν στα
ελληνικά νησιά.

Ψάχνουν τζιχαντιστές
Εκτακτα µέτρα για τον τυχόν εντοπισµό
τζιχαντιστών µεταξύ των προσφύγων
που φτάνουν στα ελληνικά νησιά λαµβάνει το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Οπως αναφέρουν οι πληροφορίες,
άνδρες της Αντιτροµοκρατικής Υπηρεσίας της ΕΛ.ΑΣ. αναµένεται να µεταφερθούν στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου κατά τις επόµενες ηµέρες, πλαισιώνοντας τους υπαλλήλους ταυτοποίησης
και καταγραφής στα hotspots. Αποστολή των µελών της Αντιτροµοκρατικής θα
είναι ο εξονυχιστικός έλεγχος του προφίλ των προσφύγων που φτάνουν στα
ελληνικά νησιά, ώστε να διαπιστωθεί
ενδεχόµενη σύνδεσή τους µε την οργάνωση του Ισλαµικού Κράτους και τα
παρακλάδια της.
Η απόφαση ελήφθη µετά τη Σύνοδο των υπουργών Εσωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε., που πραγµατοποιήθηκε στο Λουξεµβούργο την περασµένη Τρίτη, 8 Οκτωβρίου, στην οποία και
παραβρέθηκαν ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης
και ο αναπληρωτής υπουργός, αρµόδιος για τη Μεταναστευτική Πολιτική,
Γιώργος Κουµουτσάκος. Κατά τη Σύνοδο, οι Ελληνες υπουργοί εισέπραξαν
την ανησυχία των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων για ένα νέο κύµα τροµοκρατικών επιθέσεων από ισλαµιστές φονταµενταλιστές σε ευρωπαϊκό έδαφος, µετά και τα πρόσφατα χτυπήµατα στο Παρίσι και στο Λίµπουργκ της Γερµανίας,
που αποδίδονται σε τζιχαντιστές. Εκτός
αυτού, οι τουρκικές επιχειρήσεις σε συριακό έδαφος θεωρείται ότι µπορούν
να αποτελέσουν παράγοντα προώθησης ισλαµιστών µαχητών στην Ευρώπη.
Εκτός από την αποστολή κλιµακίων
της Αντιτροµοκρατικής, η ελληνική πλευρά αναµένεται να προωθήσει και αίτηµα για την εγκατάσταση αξιωµατούχων
της Europol στα νησιά, οι οποίοι θα συνδράµουν στις προσπάθειες εντοπισµού
ισλαµιστών τροµοκρατών.
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