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Του ΑλέξΑνδρου Κοντη

Φ
όβους ακόμα και για δεκαπλασιασμό 
των μεταναστευτικών ροών προς τα 
ελληνικά νησιά μέσα στον Αύγουστο 

εκφράζουν οι εκπρόσωποι των οργανώσεων 
που ασχολούνται με το προσφυγικό. 

Τονίζουν, μάλιστα, πως η μικρή αύξηση που 
έχει παρατηρηθεί τις τελευταίες εβδομάδες προ-
μηνύει μια «επίδειξη δύναμης» της Αγκυρας 
στην Ευρώπη. Βασική αιτία της ανησυχίας εί-
ναι η εθνικότητα των προσφύγων και μετανα-
στών που καταφθάνουν στα νησιά του ανατο-
λικού Αιγαίου από την ημέρα της απόπειρας 
πραξικοπήματος στην Τουρκία κι έπειτα. Πρό-
κειται κυρίως για Αφγανούς, Πακιστανούς και 
Αφρικανούς, με ελάχιστους Σύρους και Ιρακι-
νούς ανάμεσά τους. Οι πρόσφυγες από τις δύο 
χώρες που πλήττονται λόγω των πολεμικών συ-
γκρούσεων θεωρούνται αρκετά ενημερωμένοι 
και γνωρίζουν ότι αν αποπειραθούν να ταξιδέ-
ψουν στην Ελλάδα, θα βρουν κλειστά τα σύνορα 
των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών, με αποτέ-
λεσμα να εγκλωβιστούν στη χώρα μας. Αντιθέ-

τως, οι άνθρωποι που προέρχονται από ασιατι-
κές και αφρικανικές χώρες δεν έχουν τους ίδιους 
ενδοιασμούς, καθώς εξακολουθούν να δελεά-
ζονται από την «καλύτερη ζωή» που ενδεχομέ-
νως να τους προσφέρει μια ευρωπαϊκή χώρα.

«Οι άνθρωποι από το Αφγανιστάν, το Πακι-
στάν ή τις χώρες της Αφρικής δεν ενδιαφέρο-
νται σε ποια χώρα θα καταλήξουν. Για εκείνους 
το ταξίδι προς την Ελλάδα είναι απλά ένα βήμα 
προς την Ευρώπη», δηλώνει ο πρόεδρος των 
Γιατρών του Κόσμου, Νικήτας Κανάκης. Σύμ-
φωνα με τον ίδιο, όλα τα στοιχεία συνηγορούν 
στο ότι η χώρα μας ενδέχεται να αντιμετωπίσει 
μια νέα προσφυγική έκρηξη μέσα στο αποκορύ-
φωμα της τουριστικής περιόδου. «Πολύ φοβά-
μαι ότι μέσα στον Αύγουστο θα δούμε μια νέα, 
πολύ μεγάλη αύξηση, δηλαδή να φτάσουμε να 
έχουμε μέχρι και 10.000 ή 15.000 εισόδους σε 
έναν μήνα, από τους περίπου 1.500 που είχαμε 
τους τελευταίους μήνες. Η Αγκυρα μπορεί να 
επιλέξει να κάνει μια επίδειξη δύναμης στους 
Ευρωπαίους μέσω του προσφυγικού, για πο-
λιτικούς λόγους», προσθέτει ο Νικ. Κανάκης.

Για την Υπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, το θολό 
τοπίο που επικρατεί στην Τουρκία δημιουργεί 
ένα κλίμα αβεβαιότητας για τις προσφυγικές ρο-
ές του Αυγούστου. «Η κατάσταση αυτή τη στιγ-
μή στη γείτονα χώρα και στην ευρύτερη περι-
οχή είναι ιδιαίτερα ρευστή και δεν μπορούμε 
να ξέρουμε σε τι βαθμό οι εξελίξεις μπορούν 
να επηρεάσουν τις προσφυγικές ροές. Το γε-
γονός ότι τα σύνορα προς βόρειες χώρες της 
Ευρώπης παραμένουν κλειστά, καθώς και οι 
τρόποι που κινούνται τώρα τα δίκτυα των δι-

Φοβούνται τουρκική
«επίδειξη ισχύος»
στο προσφυγικό
Για δεκαπλασιασμό των μεταναστευτικών ροών στα ελληνικά νησιά 
μέσα στον Αύγουστο ανησυχούν οι οργανώσεις

ακινητών, είναι παράγοντες που θα πρέπει επίσης να ληφθούν 
υπόψη», επισημαίνει η Στέλλα Νάνου, υπεύθυνη επικοινωνίας 
του ελληνικού γραφείου της Υπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για 
τους Πρόσφυγες.

Επεσε η «ταρίφα»
Μέχρι στιγμής, οι νέες αφίξεις προσφύγων παραμένουν σε δι-
αχειρίσιμο επίπεδο, όμως η αύξηση στις ροές είναι δεδομένη. 
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Με-
τανάστευσης, από τους 1.554 πρόσφυγες που εισήλθαν στη νη-
σιωτική Ελλάδα μέσα στον Ιούνιο, οι αφίξεις ανέβηκαν στις 1.856 
τον Ιούλιο. Ακόμη πιο αισθητή ήταν η άνοδος που σημειώθη-
κε το τελευταίο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου, δηλαδή μετά την 
απόπειρα πραξικοπήματος στην Τουρκία. Στα νησιά του ανα-
τολικού Αιγαίου υπήρξε τριψήφιος αριθμός προσφυγικών αφί-
ξεων στις 7 από τις τελευταίες 15 ημέρες του Ιουλίου, με απο-
κορύφωμα στις 25 του μηνός, όταν σε Λέσβο, Χίο και Σάμο κα-
τέφθασαν 129 πρόσφυγες. Επιπλέον, ο Ιούλιος είναι ο πρώτος 
μήνας από τον περασμένο Ιανουάριο που σημειώνεται αύξη-
ση -έστω μικρή- στις αφίξεις προσφύγων και μεταναστών στα 
ελληνικά νησιά, καθώς από τις αρχές του 2016 έως και τον Ιού-
νιο οι ροές σημείωναν διαρκή μείωση.

Την ίδια στιγμή, οι αναφορές που έρχονται από τους πρό-
σφυγες οι οποίοι φτάνουν αυτές τις ημέρες στα ελληνικά νη-
σιά δείχνουν ότι οι Τούρκοι διακινητές έχουν ρίξει τις τιμές μέ-

χρι και κατά 90% σε σχέση με την αντίστοιχη 
περσινή περίοδο. Από τα 1.000 με 1.500 δο-
λάρια που έπρεπε να πληρώσει κάθε πρόσφυ-
γας για να μπει στις φουσκωτές βάρκες των δι-
ακινητών, πλέον το «εισιτήριο» για το παράνο-
μο ταξίδι έχει μειωθεί μόλις στα 150 ή ακόμα 
και στα 100 δολάρια.

«Αυτός ο χαμηλός ναύλος δημιουργεί τις προ-
ϋποθέσεις για αύξηση των ροών στα ελληνικά 
νησιά μέσα στον Αύγουστο. Ούτως ή άλλως, 
με το μεταναστευτικό δεν μπορείς ποτέ να είσαι 
σίγουρος. Τα πράγματα αλλάζουν από τη μια 
μέρα στην άλλη και ξαφνικά μπορεί να έχου-
με νέα αύξηση στις αφίξεις», λέει ο Δανιήλ Εσ-
δράς, επικεφαλής του ελληνικού γραφείου του 
Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, εκτι-
μώντας ότι οι Σύροι θα σταματήσουν οριστικά 
να έρχονται στην Ελλάδα. «Σύρους δεν θα ξα-
ναδούμε. Οσοι βρίσκονται στην Τουρκία δεν 
έχουν ακόμη λόγο να αρχίσουν ξανά να έρχο-
νται μαζικά. Οσο για τις υπόλοιπες εθνικότη-
τες, πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι θα έρ-
χονταν στη χώρα μας ούτως ή άλλως. Για αυ-
τούς το χαμηλό “εισιτήριο” μπορεί να αποτε-
λέσει δέλεαρ», τονίζει ο Δ. Εσδράς.

Οι διακινητές έχουν ρίξει 
τις τιμές για τη μεταφορά 
μεταναστών στην Ελλάδα 
από τα 1.000 δολάρια 
σε μόλις 100 δολάρια
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