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Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΖΑΝΙΤΗ

Ο
ι χειρότεροι φόβοι της Ευρώπης από 
τον Αύγουστο, οπότε και οι Ταλιμπάν 
ανέλαβαν τον έλεγχο του Αφγανιστάν, 

παίρνουν σάρκα και οστά, καθώς τις τελευταί-
ες ημέρες βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μια μα-
ζική προσπάθεια από χιλιάδες πρόσφυγες και 
μετανάστες να εισέλθουν σε χώρες της Ε.Ε. Η 
Αγκυρα επιλέγει και πάλι να έχει κεντρικό ρό-
λο σε αυτή τη νέα μεταναστευτική κρίση, η 
οποία εξελίσσεται σε δύο μέτωπα. Τουρκικές 
αεροπορικές εταιρείες στέλνουν μετανάστες 
στη Λευκορωσία, από όπου προσπαθούν να 
εισέλθουν στην Ευρώπη μέσω Πολωνίας, ενώ 
την ίδια στιγμή, από θαλάσσης, τα κυκλώματα 
των διακινητών έχουν υιοθετήσει μια νέα τα-
κτική. Αντί για τις μικρές φουσκωτές λέμβους, 
τις οποίες μπορούν εύκολα να αναχαιτίσουν τα 
σκάφη του Λιμενικού, χρησιμοποιούν παλαιά 
καράβια, με δυνατότητα μεταφοράς εκατοντά-
δων μεταναστών, που έχουν ως κύριο προορι-
σμό την Ιταλία αλλά και την Ελλάδα. 

Η Realnews αποκαλύπτει τον χάρτη με τα νέα 
δρομολόγια των διακινητών, οι οποίοι από τα 
τουρκικά παράλια στέλνουν καράβια με εκα-
τοντάδες μετανάστες προς την Ευρώπη μέσω 
του Αιγαίου. Ο συγκεκριμένος χάρτης αποτε-
λεί προϊόν συνεργασίας του Λιμενικού Σώμα-
τος με τις υπηρεσίες πληροφοριών του ΓΕΕ-
ΘΑ και την ΕΥΠ. 

Αυτό που αποτυπώνει είναι τα «θερμά» ση-
μεία που χρησιμοποιούν οι διακινητές, πολλές 
φορές με την ανοχή -αν όχι τη συνεργασία- της 
τουρκικής στρατοχωροφυλακής και της ακτο-
φυλακής. Πρόκειται για ένα μεγάλο μήκος της 
τουρκικής ακτογραμμής, που ξεκινά από την 
περιοχή της Ασσου, απέναντι από τη Λέσβο, 
και καταλήγει στον Κόλπο της Αττάλειας. 

Οπως αποτυπώνεται στον χάρτη, τρεις εί-
ναι οι κύριες διαδρομές που ακολουθούνται. 
Η πρώτη μέσω Κυκλάδων και η δεύτερη μέ-
σω Δωδεκανήσων. Η τρίτη αφορά πλοία που 
αναχωρούν από τη νότια τουρκική ακτογραμ-
μή και ακολουθούν τη θαλάσσια διαδρομή νο-
τίως της Κρήτης. Κοινή συνιστώσα είναι η συ-
γκέντρωση στο ίδιο θαλάσσιο σημείο, νοτιο-
δυτικά των Κυθήρων, από όπου χαράσσουν 
ρότα για την Ιταλία. 

Η… ολλανδική ασίστ στον Ερντογάν 
Δεν περασαν παρά λίγα 24ωρα από την προσβλητική, 
προκλητική και αντιδεοντολογική στάση της Ολλανδής δη-
μοσιογράφου στο Μέγαρο Μαξίμου και ο Ερντογάν πήρε 
από αυτήν την ασίστ που του έκανε και επιτέθηκε στην πα-
τρίδα μας λέγοντας ότι οι Ελληνες «καταδικάζουν σε θά-
νατο τους πρόσφυγες, τρυπώντας τις φουσκωτές βάρ-
κες τους». Νωρίτερα, η «τουρκική μονταζιέρα» -όπως ήταν 
αναμενόμενο- είχε αξιοποιήσει τη… δημοσιογραφική ερώ-
τηση της Ολλανδής, κάνοντάς την πρώτο θέμα στα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης της γείτονος.
Η ατεκμηρίωτη θέση της Ολλανδής, που για να της δώσει 
δημοσιογραφικό επίχρισμα έβαλε απλώς στο τέλος ένα 
ερωτηματικό, εξυπηρετούσε «γάντι» την τουρκική προπα-
γάνδα. Εδωσε, δε, την ευκαιρία στον Ερντογάν να προ-
σπαθήσει να πετάξει από πάνω του τις ευθύνες για την 
εμπλοκή του στο ανθρωπιστικό δράμα που βρίσκεται σε 

εξέλιξη -και με δική του ευθύνη- στα σύνορα Πολωνίας - 
Λευκορωσίας και να επιτεθεί, για μία ακόμα φορά, στην 
Ελλάδα για το μεταναστευτικό.
Ομως, αν πιστέψουμε τον δήμαρχο της Υδρας κ. Κουκου-
δάκη -και δεν έχω λόγο να μην τον πιστέψω-, η περί ης ο 
λόγος συνάδελφος δεν είναι η πρώτη φορά που με ατεκ-
μηρίωτες τοποθετήσεις -καθόλου δημοσιογραφικά αντι-
κειμενικές- κατηγορεί και προσβάλλει τους Ελληνες.
Οπως καταγγέλλει, σε ανάρτησή του στο Facebook, η Ολ-
λανδή δημοσιογράφος κατά τη διάρκεια συνέντευξής της 
στον τηλεοπτικό σταθμό Kontra χαρακτήρισε τους Υδραί-
ους «ακροδεξιούς, ρατσιστές, χρυσαυγίτες, ξενοφοβι-
κούς, που τραμπουκίζουν τους ξένους».
Προανήγγειλε, δε, προσφυγή στη Δικαιοσύνη, για να απο-
δείξει η Ολλανδή «πότε ακριβώς οι μισοί Υδραίοι ψήφισαν 
Χρυσή Αυγή».

του ΓΙΑΝΝΗ ΜΙΧελΑκΗ

η άποψη

Γεμίζουν πλοία με 
μετανάστες στα τουρκικά 
παράλια και τους 
στέλνουν στην Ιταλία 
μέσω Αιγαίου. 
Φωτογραφίες-
ντοκουμέντα 
με τη δράση 
δουλεμπορικών 
κυκλωμάτων 
απέναντι από 
τη Λέσβο, 
υπό την επίβλεψη 
της τουρκικής 
ακτοφυλακής 

Ωστόσο, «πλέον, περιοχές de facto δεν υπάρ-
χουν», μας λέει χαρακτηριστικά Ελληνας αξιω-
ματικός, άριστος γνώστης του πεδίου των πα-
ράνομων μεταναστευτικών ροών, εξηγώντας 
πως τα κυκλώματα των διακινητών επιλέγουν 
να μη βασίζονται σε συγκεκριμένα σημεία για 
τη συγκέντρωση μεταναστών και την αναχώ-
ρηση πλοίων. «Η κατάσταση εξελίσσεται πο-
λύ δυναμικά. Αυτό που κάνουν είναι τελείως 
διαφορετικό από ό,τι είχαμε συνηθίσει μέχρι 
πρότινος. Ξαφνικά, μεταφέρουν επί τούτου 
ένα μεγάλο αριθμό σε μια περιοχή. Αιφνιδια-
στικά, τους βάζουν σε βάρκες ή σε ένα μεγά-
λο καράβι και φεύγουν». 

Δεν τους δέχθηκε
Στις 29 Οκτωβρίου, εντοπίστηκε νοτίως της 
Κρήτης, στο ύψος της Ιεράπετρας, ένα φορ-
τηγό πλοίο φορτωμένο με 382 μετανάστες. 
Το ξημέρωμα της 31ης του μήνα, έδεσε στην 
Κω, ρυμουλκούμενο από σκάφος του Λιμενι-
κού. Η Τουρκία, παρά το γεγονός ότι αποδε-
δειγμένα όλοι έφυγαν από τα παράλιά της, δεν 
τους δέχθηκε πίσω. 

Ωστόσο, αυτό που έκανε εντύπωση στους 
λιμενικούς ήταν το γεγονός ότι συγκεκριμένη 
ΜΚΟ ενημερώθηκε αμέσως μόλις σταμάτησε 
το πλοίο εν πλω νοτίως της Κρήτης και το δη-
μοσίευσε στους λογαριασμούς που διατηρεί 

στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό κίνη-
σε τις υποψίες στελεχών του Λιμενικού, που 
άρχισαν να ψάχνουν ενδελεχώς το πλοίο. Οι 
έρευνες έβγαλαν λαβράκι: ένα smartwatch 
(έξυπνο ρολόι) με συγκεκριμένη εφαρμογή, 
με GPS Tracker (ηλεκτρονικό γεωγραφικό κα-
ταγραφέα), που ήταν δεμένο στα ίσαλα του 
πλοίου. Το συγκεκριμένο smartwatch εστάλη 
σε εργαστήρια και διαπιστώθηκε ότι ελάμβανε 
πρόσβαση από σταθμό στη βόρεια Ευρώπη, 
στην ίδια περιοχή όπου υποτίθεται ότι βρίσκε-
ται η έδρα της συγκεκριμένης ΜΚΟ. 

Τα νέα δρομολόγια 
των Τούρκων 
διακινητών

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ 1: Προς Λέσβο
Η Realnews εξασφάλισε βίντεο από 
εναέρια μέσα επιτήρησης των θαλάσσιων 
συνόρων που χρησιμοποιούν οι 
ελληνικές υπηρεσίες. Στις τουρκικές 
ακτές στο Μπεχράμι, στα τέλη 
Οκτωβρίου, Τούρκοι διακινητές έχουν 
συγκεντρώσει περίπου 30 πρόσφυγες 
στην ακτή και ετοιμάζονται να τους 
επιβιβάσουν σε λέμβο όπως φαίνεται 
στον κύκλο μέσα στη φωτογραφία. Σε 
απόσταση λίγων μέτρων διακρίνεται 
σκάφος της τουρκικής ακτοφυλακής 
που ετοιμάζεται να… συνοδεύσει τους 
πρόσφυγες μέχρι τα ελληνικά ύδατα, 
αριστερά στον κύκλο.

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ 2: Προς Ιταλία 
Τον Σεπτέμβριο, ένα πλοίο με πάνω από 
350 μετανάστες έφυγε από την Αττάλεια 
της Τουρκίας, με τελικό προορισμό τις ακτές 
της Ιταλίας. Οι ελληνικές Αρχές κατάφεραν 
να εξασφαλίσουν ένα βίντεο, τραβηγμέ-
νο από Τούρκους, που φόρτωναν με μετα-
νάστες το πλοίο. Το πλοίο δεν έχει εμφανή 
στοιχεία, καθώς το όνομά του έχει σβηστεί. 

Ο χάρτης με τα νέα δρομολόγια


