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Σκάφος του 
τουρκικού λιμενικού 

πραγματοποιεί 
γρήγορες διελεύσεις 

σε απόσταση 
αναπνοής από το 
μικρό φουσκωτό, 

στο οποίο επιβαίνουν 
περίπου 15 άτομα, 

ώστε με τα απόνερα 
που δημιουργεί να 
το ωθήσει προς τα 
ελληνικά χωρικά 
ύδατα και έτσι τα 

σκάφη της ελληνικής 
Ακτοφυλακής να 
αναγκαστούν να 
προχωρήσουν σε 

αποστολή διάσωσης

Πώς η τουρκική 
ακτοφυλακή 
στέλνει μετανάστες 
στη Λέσβο
Νέα ντοκουμέντα από απόπειρες παράνομης εισόδου 
στα ελληνικά χωρικά ύδατα και αποβίβασης
σε ελληνικά νησιά παράνομων μεταναστών με 
βάρκες που συνοδεύονται από τουρκικά σκάφη
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Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΖΑΝΙΤΗ

Α
υξάνεται η πίεση από τα τουρκικά πα-
ράλια, που «φορτώνονται» με παράνο-
μους μετανάστες, τους οποίους Τούρ-

κοι δουλέμποροι ετοιμάζονται να επιβιβάσουν 
σε λέμβους με προορισμό τα ελληνικά νησιά. 

Το Λιμενικό Σώμα, συνεπικουρούμενο από το 
Πολεμικό Ναυτικό, τον Στρατό και την Πολεμι-
κή Αεροπορία, έπειτα από συνεννόηση της ηγε-
σίας του Σώματος με το ΓΕΕΘΑ, υψώνει καθη-
μερινά ένα τείχος αποτροπής στο Αιγαίο, ώστε 
να μην επαναληφθούν τα γεγονότα του 2015, 
κάτι που άλλωστε αποτελεί τον βασικό στόχο 
της κυβερνητικής πολιτικής για το μεταναστευ-
τικό ζήτημα. Ταυτόχρονα, όπως αποκαλύψαμε 
στο περασμένο φύλλο της Realnews, κύκλοι της 
Frontex πιέζουν την Ελλάδα, με αφορμή καταγ-
γελίες από συγκεκριμένες ΜΚΟ για υποτιθέμε-
να φαινόμενα βίαιων επαναπροωθήσεων στο 
Αιγαίο. Ομως, τα ντοκουμέντα που οι ελληνι-
κές Αρχές προσκομίζουν στην ηγεσία του ευ-
ρωπαϊκού οργανισμού, μέρος των οποίων απο-
καλύπτει σήμερα η «R», δείχνουν την τουρκική 
ακτοφυλακή (Sahil Guvenlik) να συνεπικουρεί 
κυκλώματα δουλεμπόρων και να ωθεί στα ελ-
ληνικά χωρικά ύδατα βάρκες ή πλοιάρια με με-
τανάστες που προσπαθούν να εισέλθουν πα-
ράνομα στη χώρα. 

Δύο περιστατικά
Τα νέα φωτογραφικά ντοκουμέντα που πα-
ρουσιάζει η «R» προέρχονται από την περιο-
χή της Λέσβου, κατά τη διάρκεια του καλοκαι-
ριού, και αφορούν δύο ξεχωριστά περιστατι-
κά. Στο ένα από αυτά, ένα σκάφος του τουρ-
κικού λιμενικού εμφανίζεται με μεγάλη ευκρί-
νεια να πραγματοποιεί γρήγορες διελεύσεις 
σε απόσταση αναπνοής από μικρό φουσκωτό, 

στο οποίο επιβαίνουν περίπου 15 άτομα, ώστε 
με τα απόνερα που δημιουργεί να το ωθήσει 
προς τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Οπως επιση-
μαίνουν έμπειροι αξιωματικοί, αυτή είναι μια 
πάγια τακτική, την οποία υιοθετούν πολλές φο-
ρές οι Τούρκοι, έτσι ώστε τα σκάφη της ελληνι-
κής Ακτοφυλακής να αναγκαστούν να προχω-

ρήσουν σε αποστολή διάσωσης και να μεταφέρουν τους μετανάστες στη δομή 
φιλοξενίας μεταναστών του Καρά Τεπέ στη Λέσβο. Το συμβάν έχει καταγραφεί 
από ειδικό βαν, που φέρει θερμικές κάμερες και εξελιγμένο ηλεκτροπτικό εξο-
πλισμό, από τα παράλια της Λέσβου.

Στο δεύτερο περιστατικό που έχει καταγραφεί, επίσης κατά τη διάρκεια του 
καλοκαιριού, φαίνεται πώς δύο τουρκικές ακταιωροί φράζουν τον δρόμο επι-
στροφής στα τουρκικά παράλια σε μια λέμβο, στην οποία επιβαίνουν πάνω από 
25 με 30 άτομα, που έχουν στοιβαχτεί στο μικρό φουσκωτό από αδίστακτους 
διακινητές, με κίνδυνο της ζωής τους. Και σε αυτή την περίπτωση, το ένα από τα 
τουρκικά σκάφη δημιουργεί απόνερα, ώστε να αναγκάσει τους μετανάστες να 

πάρουν ρότα προς τα ελληνικά χωρικά ύδατα. 
Σύμφωνα με κύκλους από το Λιμενικό Σώμα, 

αυτό το «πινγκ πονγκ ανθρώπινων ψυχών» από 
τους Τούρκους δουλεμπόρους και την τουρκι-
κή ακτοφυλακή τείνει να γίνει κανόνας τους τε-
λευταίους μήνες. 

Η ελληνική πλευρά απαντά στις προκλήσεις 
με συνεχείς περιπολίες, αυξημένη παρουσία 
σκαφών αλλά και ηλεκτροπτικών μέσων επιτή-
ρησης. «Captain of the Turkish Coast Guard, 
stop the boat. It is in turkish territorial water. We 
record you» («Καπετάνιε της τουρκικής ακτο-
φυλακής, σταμάτα τη βάρκα. Είναι σε τουρκι-
κά χωρικά ύδατα. Σε καταγράφουμε», είναι το 
μήνυμα που εκπέμπεται διά ασυρμάτου από 
τους Ελληνες λιμενικούς, που βρίσκονται εν πλω 
και αντιμετωπίζουν την κλιμακούμενη τουρκική 
προκλητικότητα. Στο άκουσμα ότι «τους κατα-
γράφουν», στην πλειονότητα των περιπτώσε-
ων, οι Τούρκοι σταματούν τα πάντα, αφού γνω-
ρίζουν ότι, εάν δεν το πράξουν, η Ευρώπη θα 
αντιδράσει διακόπτοντας τη χρηματοδότηση. 

Στο «κόκκινο»
Η τελευταία εβδομάδα δείχνει δραματική αύ-
ξηση της πίεσης στο ανατολικό Αιγαίο, με τα 
τουρκικά παράλια να γεμίζουν από μετανάστες 
που θέλουν να εισέλθουν παράνομα στην Ελ-
λάδα κι από εδώ να φύγουν για την Ευρώπη. 
Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες, 
κάθε ημέρα καταγράφονται 400 με 600 άτο-
μα που, κατά ομάδες των 20-30 ατόμων, προ-
σπαθούν να ταξιδέψουν με κάθε πλωτό μέσο. 
Η συντριπτική τους πλειονότητα αντιμετωπίζε-
ται, με τους Τούρκους να αναγκάζονται να τους 
μαζέψουν. «Είναι μια κατάσταση η οποία, προς 
το παρόν, χαρακτηρίζεται ως διαχειρίσιμη», μας 
λέει αξιωματικός, άριστος γνώστης του επιχει-
ρησιακού πεδίου. 

Τα στοιχεία, ωστόσο, δείχνουν ότι από όσους 
μετανάστες καταφέρνουν να περάσουν στην 
ελληνική επικράτεια, το 50% είναι από το Αφ-
γανιστάν και το 45% Αφρικανοί, κυρίως από 
χώρες όπως η Σομαλία, η Γκάνα και το Κονγκό. 

Κάθε ημέρα καταγράφονται 
400 με 600 άτομα που, 
κατά ομάδες των 20-30, 
προσπαθούν να 
περάσουν στη χώρα μας
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