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Σε συµµαχίες µε ευρωπαϊκές κυβερνήσεις 
και σε ενίσχυση των δοµών προχωρά η 
Αθήνα, ώστε να προστατευτούν τα νησιά 
του ανατολικού Αιγαίου από ένα νέο µεγάλο 
κύµα προσφύγων. Περίπου 1.000 αφίξεις 
µετά τη Βάρνα!

a.kontis@realnews.gr

Του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΚΟΝΤΗ

Σ
τη λήψη άµεσων µέτρων για τη θωράκι-
ση των νησιών από µια νέα µεγάλη αύ-
ξηση των προσφυγικών ροών προχω-

ρά η ελληνική κυβέρνηση. Μέσα σε περίπου 
µία εβδοµάδα, από τις 27 Μαρτίου µέχρι τις 
4 Απριλίου, στο ανατολικό Αιγαίο έφτασαν συ-
νολικά 956 πρόσφυγες, γεγονός που προκαλεί 
εύλογη ανησυχία για ένα ακόµη µεγαλύτερο 
κύµα αφίξεων µέσα στο καλοκαίρι. 

Θορυβηµένοι από τις αφίξεις των προηγού-
µενων ηµερών, οι επιτελείς του υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής ετοιµάζονται να 
θέσουν σε εφαρµογή ένα «διπλό» σχέδιο, µε 
στόχο να αποτραπεί η συσσώρευση ενός µε-
γάλου πληθυσµού προσφύγων στα νησιά, ει-
δικά µέσα στο καλοκαίρι. Σε πρώτο βαθµό, η 
κυβέρνηση θα προωθήσει την ψήφιση του νέ-
ου νοµοσχεδίου για το άσυλο, το πολύ µέχρι 
την Τρίτη 17 Απριλίου, ενισχύοντας τις δοµές 
στα νησιά, ώστε να περιορίσει την παραµο-
νή των προσφύγων εκεί. Με αυτόν τον τρό-
πο θα επιχειρηθεί να εφαρµοστούν ήδη από 
τον Μάιο µέτρα για την ταχύτερη ταυτοποίη-
ση των προσφύγων και την εξέταση των αιτή-
σεών τους για άσυλο. 

Σύµφωνα µε τις πληροφορίες της Realnews, 
σε αυτές τις άµεσες ενέργειες περιλαµβάνεται 
η αύξηση των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Πρώ-
της Υποδοχής στα νησιά του Αιγαίου, αλλά και 
στον Εβρο, από 600 που είναι σήµερα σε 800. 
Παράλληλα, θα ενισχυθούν και οι επιτροπές 
που υπάρχουν για την εξέταση των προσφυ-
γών που κατατίθενται εναντίον των πρωτόδι-
κων αποφάσεων για τη χορήγηση ασύλου, κα-
θώς, από 12 που είναι σήµερα, οι επιτροπές 
αυτές θα αυξηθούν σε 20. Η ενίσχυση των επι-

«∆ιπλό» σχέδιο 
θωράκισης 
των νησιών

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ τροπών προσφυγών θεωρείται ιδιαίτερα κρί-
σιµη για την αποσυµφόρηση του ανατολικού 
Αιγαίου, καθώς σήµερα στα νησιά υπάρχουν 
περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι περιµένουν 
για περισσότερους από έξι µήνες τη δευτερο-
βάθµια εξέταση της αίτησής τους για άσυλο. 

Hotspots στην Αττική
Την ίδια στιγµή, η Αθήνα έχει ήδη ξεκινήσει να 
προωθεί το δεύτερο σκέλος του σχεδίου της, 
το οποίο έχει στόχο να µεταφέρονται απευθεί-
ας στην ενδοχώρα οι πρόσφυγες που φτάνουν 
στα νησιά. Ο σχεδιασµός προβλέπει τη δηµι-
ουργία νέων άτυπων hotspots σε Αττική ή και 

αλλού, ώστε οι πρόσφυγες που φτάνουν στα 
νησιά να µεταφέρονται µέσα σε ένα πολύ µι-
κρό χρονικό διάστηµα στην ενδοχώρα, όπου 
και θα παραµένουν σε συνθήκες κράτησης, 
έως ότου εξεταστεί το αίτηµά τους για την πα-
ροχή ασύλου. Ωστόσο, για να υλοποιηθεί αυ-
τός ο σχεδιασµός, απαιτείται η συγκατάθεση 
τόσο της Κοµισιόν όσο και της τουρκικής κυ-
βέρνησης. Κι αυτό διότι η Αθήνα θα πρέπει να 
πείσει και τις δύο πλευρές ότι η απευθείας µε-
ταφορά των προσφύγων από τα νησιά στην 
ηπειρωτική Ελλάδα δεν ακυρώνει την περιβό-
ητη ευρωτουρκική συµφωνία. 

Βάσει της «Κοινής ∆ήλωσης Ε.Ε. - Τουρκίας», 

H κυβέρνηση θα προωθήσει 
νέο νοµοσχέδιο για το άσυλο, 
ενισχύοντας τις δοµές στα νη-
σιά, ώστε να περιορίσει την πα-
ραµονή των προσφύγων εκεί
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 ΜΕΓΆΛΗ ΆΝΗΣΥΧΊΆ προκαλεί στις ελληνικές Αρχές η 
νέα «πύλη εισόδου» που φαίνεται να ξανανοίγει στη Χίο 
για τους πρόσφυγες. Μετά το νέο περιστατικό με το σκά-
φος της τουρκικής ακτοφυλακής και τις προκλητικές ενέρ-
γειες του πληρώματός του, το οποίο αρχικά ώθησε τη λέμ-
βο με τους πρόσφυγες στα ελληνικά ύδατα και στη συνέ-
χεια επιχείρησε να διασώσει πρόσφυγες εντός του εθνικού 
μας χώρου, όπως φάνηκε καθαρά στο βίντεο-ντοκουμέντο 
που μετέδωσε το δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, αλλά και τις 
μαζικές αφίξεις που καταγράφηκαν στο νησί μέσα σε λίγες 
ώρες, αξιωματούχοι της κυβέρνησης κάνουν λόγο για ρο-
ές που είναι «κεντρικά κατευθυνόμενες» από την Αγκυρα. 

Τους τελευταίους έξι μήνες η τουρκική ακτοφυλακή ενί-
σχυσε σημαντικά την παρουσία της στην ευρύτερη θαλάσ-
σια περιοχή της Σμύρνης, αυξάνοντας τις περιπολίες και 
επιστρέφοντας στις τουρκικές ακτές βάρκες με εκατοντά-
δες πρόσφυγες που είχαν ξεκινήσει για τα ελληνικά νησιά. 
Για τον λόγο αυτό, από τον Οκτώβριο του 2017 κι έπειτα, 
οι προσφυγικές αφίξεις στη Χίο ήταν από μηδαμινές έως 
ελάχιστες. Συγκεκριμένα, ολόκληρο τον Φεβρουάριο, η Χί-
ος είχε μόλις 58 αφίξεις, με τους 41 να είναι πρόσφυγες και 
μετανάστες και τους 17 να είναι Τούρκοι υπήκοοι που ζή-
τησαν πολιτικό άσυλο. Αντιθέτως, αυτό που συνέβη από 
το απόγευμα της Μεγάλης Τρίτης μέχρι το πρωί της Με-
γάλης Τετάρτης είχε να συμβεί στη Χίο περισσότερο από 
έναν χρόνο. Μέσα σε μόλις 16 ώρες, το νησί δέχθηκε συ-
νολικά 212 πρόσφυγες. Η ξαφνική αύξηση των ροών -ει-
δικά στη Χίο- θεωρείται ότι οφείλεται σε κεντρικά αποφα-
σισμένη χαλάρωση των ελέγχων και των περιπολιών από 
την τουρκική ακτοφυλακή. 

Η άποψη αυτή ενισχύεται από το επεισόδιο 
που προκάλεσε το πλήρωμα του τουρκι-
κού σκάφους, το πρωινό της 4ης Απρι-
λίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση 
του Λιμενικού Σώματος, το σκά-
φος της τουρκικής ακτοφυλακής 
είχε εντοπιστεί να πλέει δίπλα σε 
μια λέμβο με 53 πρόσφυγες, 
ενώ αυτή βρισκόταν ακόμη σε 
τουρκικά χωρικά ύδατα. Οπως 
φαίνεται στο βίντεο-ντοκουμέ-
ντο του ΑΝΤ1, η τουρκική ακτο-
φυλακή ώθησε τη λέμβο στα ελ-
ληνικά ύδατα και στη συνέχεια το 
πλωτό σκάφος έκανε επικίνδυνους 
ελιγμούς προκειμένου να διακοπεί η 
επιχείρηση διάσωσης που είχαν οργα-
νώσει οι Ελληνες λιμενικοί. 

όπως είναι το επίσημο όνομα της ευρωτουρκικής συμφωνίας, 
όσοι φτάνουν στα νησιά δεν μπορούν να φύγουν προς την ηπει-
ρωτική χώρα έως ότου εξεταστεί το αίτημά τους για άσυλο. Σε 
περίπτωση που η αίτησή τους απορριφθεί, τότε επιστρέφουν 
στην Τουρκία. Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, η ελλη-
νική πλευρά θα προσπαθήσει να πείσει Βρυξέλλες και Αγκυρα 
ότι η επιστροφή στην Τουρκία μπορεί να γίνει και εφόσον οι 
πρόσφυγες βρίσκονται στην ηπειρωτική Ελλάδα, χωρίς αυτό 
να καταστρατηγεί την ευρωτουρκική συμφωνία. 

Σε αυτό το πλαίσιο, ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής 
Δημήτρης Βίτσας έχει ήδη προγραμματίσει σειρά συναντή-
σεων με Ευρωπαίους αξιωματούχους, ενώ την προσεχή εβδο-
μάδα θα επιχειρηθεί επαφή με τον Τούρκο ομόλογό του. Ηδη 
έχουν προγραμματιστεί οι επισκέψεις στην Ελλάδα των υπουρ-
γών της Ολλανδίας και της Ισπανίας, οι οποίοι είναι αρμόδιοι 
για τα ζητήματα μετανάστευσης, ενώ ο Δ. Βίτσας συναντήθη-
κε πρόσφατα και με τον πρέσβη της Ιταλίας στην Αθήνα. «Η 
έγκριση του ελληνικού σχεδίου είναι θέμα ερμηνείας της ευρω-
τουρκικής συμφωνίας. Εμείς θεωρούμε πως η επιστροφή προ-
σφύγων και μεταναστών στην Τουρκία και από την ηπειρωτι-
κή Ελλάδα δεν ακυρώνει τη συμφωνία. Το θέμα, βέβαια, είναι 
σε αυτό να συμφωνήσουν οι Βρυξέλλες και η Αγκυρα», ανα-
φέρουν κυβερνητικές πηγές. 

Παρ’ όλα αυτά, κανείς δεν μπορεί να παραγνωρίσει το γε-
γονός ότι οι προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης γίνονται 
τη στιγμή που η ευρωτουρκική συμφωνία φαίνεται να βρίσκε-
ται στον αέρα. Οπως αποκάλυψαν ευρωπαϊκά ΜΜΕ, αρκετά 
κράτη-μέλη της Ε.Ε. δεν θέλουν να πληρώσουν από τους κρα-
τικούς τους προϋπολογισμούς τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ της 
οικονομικής βοήθειας προς την Αγκυρα που προβλέπονται 
από τη συμφωνία. 

Μάλιστα, το αρνητικό κλίμα που υπάρχει όσον αφορά τη  
χρηματοδότηση της Τουρκίας φαίνεται να συνδέεται και με την 
αύξηση των προσφύγων στα ελληνικά νησιά. Οι πηγές αναφέ-
ρουν ότι, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης ευρωτουρκικής Συ-
νόδου στη Βάρνα της Βουλγαρίας, ο Τούρκος Πρόεδρος Ρε-
τζέπ Ταγίπ Ερντογάν εισέπραξε τον δισταγμό που εκφράζεται 
από αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για την πληρωμή των 3 
δισ. Οι αυξημένες ροές ξεκίνησαν αμέσως μετά την ολοκλήρω-
ση της Συνόδου στη Βάρνα. 

Δουλεμπόριο υπό την προστασία 
του τουρκικού Λιμενικού

ΤΟ ΝΕΟ περιστατικό με 
το σκάφος της τουρκι-
κής ακτοφυλακής και 
τις προκλητικές ενέρ-
γειες του πληρώμα-
τός του, που αρχι-
κά ώθησε τη λέμβο 
με τους πρόσφυγες 
στα ελληνικά ύδα-
τα και στη συνέχεια 
επιχείρησε να διακό-
ψει τη διάσωσή τους, 

φάνηκε καθαρά στο 
βίντεο-ντοκουμέντο 

που μετέδωσε το δελτίο 
ειδήσεων του ΑΝΤ1


