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Το υπόλοιπο 5% των μεταναστευτικών αφίξε-
ων στη χώρα μας απαρτίζεται από ανθρώπους 
από τη Συρία, αλλά και την Τουρκία, δηλαδή 
τους διωκόμενους από το καθεστώς Ερντογάν. 

Κύκλοι της Frontex φέρονται να έχουν εγεί-
ρει ζήτημα για βίαιες επαναπροωθήσεις (push 
backs) μεταναστών στο Αιγαίο από την πλευρά 
της Ελλάδας. Στην ανάπτυξη αυτής της φιλολο-
γίας ιδιαίτερο ρόλο φαίνεται ότι διαδραματίζει 
ο Γερμανός σύνδεσμος της Frontex στην Τουρ-
κία, ο οποίος βρίσκεται στη συγκεκριμένη θέση 
σχεδόν 10 χρόνια. Οπως έχουν καταγγείλει οι 
ελληνικές Αρχές σε επίσημο επίπεδο, η παρου-
σία του όχι μόνο δεν έχει προστιθέμενη αξία για 
την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Συνοριοφυλακής και 
Ακτοφυλακής, αλλά, απεναντίας, υποδαυλίζει 
το έργο της Frontex στα ευρωπαϊκά σύνορα. 

Ταυτόχρονα, όπως καταγγέλλει η ελληνική 

πλευρά, υπάρχουν συγκεκριμένα πρόσωπα σε θέσεις-
κλειδιά με βλέψεις για την κατάληψη θέσεων αναπλη-
ρωτή εκτελεστικού διευθυντή στη Frontex, οι οποίοι όλο 
αυτό το χρονικό διάστημα έχουν ξεκάθαρη αρνητική θέ-
ση προς στην Ελλάδα, χωρίς να λαμβάνουν υπόψιν ότι η 
μεγαλύτερη επιχείρηση του οργανισμού είναι αυτή στο 
ανατολικό Αιγαίο. 

Τα παραπάνω είναι γνωστά βεβαίως και σε 
κεντρικό επίπεδο και, σύμφωνα με κυβερνη-
τικές πηγές, έπαιξαν τον ρόλο τους στην από-
φαση του πρωθυπουργού να διατηρήσει τον 
Γιάννη Πλακιωτάκη στον θώκο του υπουρ-
γείου Ναυτιλίας, δίνοντας ψήφο εμπιστοσύ-
νης στο έργο φύλαξης των θαλάσσιων συνό-
ρων. Ταυτόχρονα, αξιολογήθηκε θετικά το γε-
γονός ότι για πρώτη φορά το υπουργείο Ναυ-
τιλίας απέκτησε ενεργό ρόλο στην αναπτυξι-
ακή προσπάθεια της χώρας (Νησιωτικότητα/
Νέαρχος, αξιοποίηση λιμανιών), ότι ενισχύθη-
κε η ακτοπλοΐα και αυξήθηκαν οι άγονες γραμ-
μές, ότι λειτούργησαν σωστά τα υγειονομικά 
πρωτόκολλα για την πανδημία, ότι ενισχύθη-
κε η προστασία σε ακτές, ότι ψηφιοποιείται 
το υπουργείο και ότι εκσυγχρονίζεται η ναυ-
τική εκπαίδευση.

Δύο τουρκικές ακταιωροί 
φράζουν τον δρόμο επιστροφής 
στα τουρκικά παράλια λέμβου 
με πάνω από 25-30 άτομα, που 
έχουν στοιβαχτεί από αδίστακτους 
δουλεμπόρους. 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 
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