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των προσφύγων υπάρχει -τουλάχιστον για την 
ώρα- μεγάλος δισταγμός να εμπιστευτούν τους 
διακινητές και να κάνουν το ταξίδι προς τα ελ-
ληνικά νησιά. 

Αυτό δεν οφείλεται μόνο στην ανησυχία που 
εξακολουθεί να υπάρχει λόγω του κορωνοϊού. 
Οι πρόσφυγες γνωρίζουν για την απόφαση που 
έχει λάβει η ελληνική κυβέρνηση να «παγώ-
σει» όλες τις νέες αιτήσεις ασύλου από την 1η 
Μαρτίου και έπειτα, αλλά και για τις εκατοντά-
δες αιτήσεις από Σύρους πρόσφυγες, οι οποίες 
έχουν ακυρωθεί από τις αρχές του 2020, λόγω 
των προβλέψεων του νέου νόμου για το άσυλο. 
Σύμφωνα με τον νέο νόμο, ακόμα και οι άνθρω-
ποι που προέρχονται από εμπόλεμες περιοχές 
δεν μπορούν να λάβουν άσυλο από την Ελλά-
δα εφόσον έχουν ζήσει για μεγάλο χρονικό δι-
άστημα σε άλλη χώρα. Ετσι, ακόμα και αν κα-
ταφέρουν να περάσουν στα ελληνικά νησιά, οι 
περισσότεροι από τους πρόσφυγες γνωρίζουν 
ότι το πιθανότερο είναι να «παγιδευθούν» στα 
ασφυκτικά γεμάτα κέντρα υποδοχής και ταυτο-
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Τ
ις κινήσεις της Αγκυρας να κατευθύνει 
εκ νέου και εντός της θερινής περιόδου 
χιλιάδες πρόσφυγες προς τα νησιά του 

ανατολικού Αιγαίου αποκαλύπτει σήμερα η 
Realnews. Οπως αποδεικνύουν οι φωτογρα-
φίες και τα αποσπάσματα από ερασιτεχνικά βί-
ντεο που έρχονται στο φως της δημοσιότητας, 
οι τουρκικές Αρχές έχουν δημιουργήσει νέους, 
πρόχειρους καταυλισμούς προσφύγων στα πα-
ράλια της χώρας. Πρόκειται για πρόσφυγες οι 
οποίοι μεταφέρθηκαν από τη νοτιοανατολική 
Τουρκία στα παράλια στις αρχές Μαρτίου, κα-
τά τη διάρκεια της πρώτης συντονισμένης προ-
σπάθειας της τουρκικής κυβέρνησης να δημι-
ουργήσει ένα νέο κύμα προσφύγων προς την 
Ελλάδα, μέσω ξηράς και θάλασσας. 

Οι φωτογραφίες που δημοσιεύονται είναι 
από τον κεντρικό σταθμό υπεραστικών λεωφο-
ρείων της Σμύρνης. Από τις αρχές Μαρτίου μέ-
χρι και τα τέλη Απριλίου, εκατοντάδες πρόσφυ-
γες (στην πλειονότητά τους Σύροι) είχαν εγκα-
τασταθεί σε συγκεκριμένο χώρο στάθμευσης 
του σταθμού από όπου ξεκινούν τα υπεραστι-
κά λεωφορεία από τη Σμύρνη προς την τουρ-
κική πόλη Κουτσούκουγιου της επαρχίας του 
Τσανάκαλε. Σύμφωνα με πληροφορίες από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες της ελληνικής κυβέρνη-
σης, ο καταυλισμός στον σταθμό των υπερα-
στικών λεωφορείων διαλύθηκε μόλις πριν από 
περίπου δύο εβδομάδες. Οι ίδιες πληροφορί-
ες, ωστόσο, αναφέρουν πως στη Σμύρνη και 
στα περίχωρά της έχουν δημιουργηθεί άλλοι 8 
αντίστοιχοι χώροι προσωρινής διαμονής. Πα-
ράλληλα, πρόσφυγες έχουν εγκατασταθεί σε 
πρόχειρους καταυλισμούς στην πόλη της Ασ-
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σου (Μπαχράμκαλε), απέναντι από τις ακτές 
της βόρειας Λέσβου, αλλά και στην πόλη Δίδυ-
μα (Ντιντίμ), η οποία απέχει περίπου 3 ναυτι-
κά μίλια από το Φαρμακονήσι. 

Τρεις κόμβοι
Οι ελληνικές υπηρεσίες θεωρούν ότι συγκεντρώ-
νοντας χιλιάδες ανθρώπους σε τρεις διαφορε-
τικές περιοχές των παραλίων, η Αγκυρα επιχει-
ρεί να δημιουργήσει ισάριθμους κόμβους για 
τη διακίνηση των προσφύγων προς τα ελληνι-
κά νησιά. Από το 2015 η Σμύρνη αποτελεί τον 
βασικό προορισμό των προσφύγων που βρί-
σκονται στη νοτιοανατολική Τουρκία και επι-
θυμούν να κάνουν το βήμα προς την Ευρώπη 
μέσω των ελληνικών νησιών. Ισχυρό δίκτυο 
διακινητών εκτιμάται ότι δραστηριοποιείται 
και στα Δίδυμα, καθώς οι ελληνικές Αρχές θε-
ωρούν ότι από εκείνη την πόλη ξεκινά η πλει-
ονότητα των προσφυγικών λέμβων που κατα-
λήγει στη Σάμο, στην Κω, στη Λέρο, στο Αγα-
θονήσι, στο Φαρμακονήσι και σε άλλα μικρά 
νησιά. Την ίδια στιγμή στην Ασσο διοχετεύε-
ται σχεδόν το σύνολο των προσφυγικών ροών 
που καταλήγει στη Λέσβο.  

Διασπείροντας τους πρόσφυγες σε τρεις δι-
αφορετικές περιοχές, εκτιμάται ότι οι Τούρκοι 
θα θελήσουν να δυσχεράνουν τις προσπάθει-
ες των ελληνικών Αρχών να αναχαιτίσουν το 
νέο προσφυγικό ρεύμα προς τα ελληνικά νη-
σιά. Οπως είναι δεδομένο, η προσπάθεια της 
Αγκυρας να δημιουργήσει νέες πιέσεις σε Ελλά-
δα και Ευρώπη, μέσω του προσφυγικού, απέτυ-
χε λόγω της άμεσης αντίδρασης των ελληνικών 
Αρχών στον Εβρο, αλλά βεβαίως και λόγω της 
πανδημίας του κορωνοϊού. Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες που προέρχονται από τους πρόχει-
ρους προσφυγικούς καταυλισμούς που έχουν 
δημιουργηθεί στα τουρκικά παράλια, μεταξύ 

ποίησης των νησιών. Για τους λόγους αυτούς, 
εντός του Απριλίου καταγράφηκαν μόλις 39 αφί-
ξεις προσφύγων, ενώ, από την 1η μέχρι και την 
21η Μαΐου στα νησιά έφτασαν 173 πρόσφυ-
γες. Αντιθέτως, τις πρώτες ημέρες του Μαρτί-
ου, όταν παράλληλα εξελισσόταν η απόπειρα 
μαζικής εισόδου προσφύγων από τον Εβρο, 
οι αφίξεις και στα νησιά ήταν εξαιρετικά αυξη-
μένες. Μόνο την 1η Μαρτίου η χώρα μας είχε 
δεχθεί 807 πρόσφυγες από θαλάσσης και άλ-
λους 665 στις 2 Μαρτίου.     

Παρ’ όλα αυτά, θεωρείται βέβαιο ότι μόλις 
κοπάσει η ανησυχία για τον κορωνοϊό, από την 
τουρκική πλευρά θα επαναληφθεί η προσπά-
θεια για νέα εκρηκτική αύξηση των προσφυ-
γικών ροών. Για τον λόγο αυτό η κυβέρνηση 
θέλει, εντός του Ιουνίου, να έχει ολοκληρώσει 
την εγκατάσταση επιπλέον εξοπλισμού, ο οποί-
ος περιλαμβάνει νέες θερμικές κάμερες, μικρά 
drones, αλλά και μεγάλα UAVs, ώστε να επιτύ-
χει τον μεγαλύτερο βαθμό θωράκισης των ελ-
ληνικών νησιών.
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