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Τον Ιούλιο, οι µεταναστευτικές 
ροές µέσω των ανατολικών 
θαλάσσιων συνόρων 
σηµείωσαν αύξηση που 
προσέγγισε το 120% σε 
σχέση µε τον Ιούλιο του 2018

Κόκκινος 
συναγερµός για 
τις νέες ροές
µεταναστών 
στα νησιά
Τις µεγαλύτερες πιέσεις δέχονται τα νησιά 
της Λέσβου, της Σάµου, της Χίου και της Κω, 
ενώ αξιοσηµείωτη είναι η τάση προς τις περιοχές 
της Αλεξανδρούπολης, της Σύµης 
και του Φαρµακονησίου
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Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ

Σ
ε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής θέτουν 
τις ελληνικές Αρχές η κατακόρυφη αύξη-
ση των µεταναστευτικών ροών στο Αι-

γαίο και οι νέες θαλάσσιες οδοί που επιλέγουν 
οι δουλέµποροι. Τον Ιούλιο, οι µεταναστευτι-
κές ροές µέσω των ανατολικών θαλάσσιων συ-
νόρων σηµείωσαν αύξηση που προσέγγισε το 
120% σε σχέση µε τον Ιούλιο του 2018, ποσο-
στό το οποίο έχει σηµάνει κόκκινο συναγερµό 
στο Λιµενικό Σώµα. «Εχουµε δώσει εντολή να εί-
ναι όλοι σε κατάσταση αλέρτ», επιβεβαίωσε στη 
Realnews υψηλόβαθµη πηγή του υπουργείου 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 

Τον έντονο προβληµατισµό των στελεχών τό-
σο του υπουργείου Ναυτιλίας όσο και των αρ-
µοδίων για τη µεταναστευτική πολιτική επιτεί-
νει το γεγονός ότι, µε βάση τα επίσηµα στοι-
χεία, δεν φαίνεται να υπάρχει η παραµικρή 
ανάσχεση στις µεταναστευτικές ροές, µε κάθε 
έτος από το 2017 και έπειτα να είναι χειρότερο 
από το προηγούµενο. Το 2018 οι ροές αυξή-
θηκαν κατά 11% σε σχέση µε το 2017, ενώ τα 
στοιχεία για το τρέχον έτος δείχνουν ότι, αν οι 
ροές από τα ανατολικά θαλάσσια σύνορα συ-
νεχιστούν µε τον ίδιο ρυθµό, τότε και το 2019 
θα καταγραφεί σηµαντική αύξηση σε σχέση 
µε το προηγούµενο έτος. Σύµφωνα µε τα επί-
σηµα στοιχεία, ενώ τους πρώτους µήνες του 
2019 καταγράφονταν ροές οι οποίες κινού-
νταν στα περσινά επίπεδα, τον Ιούνιο παρου-
σιάστηκε αύξηση κατά περίπου 30% συγκρι-
τικά µε τον Μάιο του ίδιου έτους. Η συγκεκρι-
µένη αύξηση προκάλεσε την έντονη ανησυχία 
των στελεχών του Λιµενικού Σώµατος και έθε-
σε σε κατάσταση επιφυλακής τις Αρχές, κρού-
οντας των κώδωνα του κινδύνου για επιδείνω-
ση των πιέσεων. 

Ιδιαίτερη ανησυχία, πάντως, προκάλεσαν τα 
στοιχεία του Ιουλίου, τα οποία έδειξαν ότι όχι 
απλώς συνεχίστηκε η αυξητική τάση σε σχέ-
ση µε τον Ιούνιο -αναµενόµενο κατά πολλούς 
λόγω της βελτίωσης των καιρικών συνθηκών- 
αλλά και καταγράφηκε έκρηξη ροών σε σχέση 
µε τον αντίστοιχο µήνα του περσινού έτους. 
Συγκεκριµένα, τον Ιούλιο του 2019 οι αφίξεις 
υπηκόων τρίτων χωρών στο ανατολικό Αιγαίο 
ανήλθαν σε 5.596 (208 περιστατικά), κατα-
γράφοντας αύξηση της τάξης του 119,28% 
σε σχέση µε τον Ιούλιο 2018 και αύξηση κα-
τά 45% σε σχέση µε τον Ιούνιο του τρέχοντος 
έτους. Σύµφωνα µε τα ίδια στοιχεία, τις µεγα-
λύτερες πιέσεις δέχονται τα νησιά της Λέσβου, 
της Σάµου, της Χίου και της Κω, ενώ αξιοση-
µείωτη είναι η τάση προς τις περιοχές της Αλε-
ξανδρούπολης, της Σύµης και του Φαρµακο-
νησίου (Λέρος).

Η κατακόρυφη αύξηση των µεταναστευτι-
κών ροών αλλά και ο µεγάλος αριθµός µετανα-
στών που συγκεντρώνονται στα παράλια της 
Μικράς Ασίας και της βόρειας Αφρικής (στοι-
χεία τα οποία συµπίπτουν µε τις εθνικές εκλο-
γές και την αλλαγή πολιτικής ηγεσίας) οδη-
γούν την κυβέρνηση σε υιοθέτηση νέου δόγ-
µατος για την αντιµετώπιση του µεταναστευ-
τικού ζητήµατος. Ενίσχυση του Λιµενικού Σώ-
µατος και της Ακτοφυλακής, ταχύτερη διεκπε-


