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«Μηδενική
ανταπόκριση»

«Τα τελευταία 24ωρα η τουρκική ακτοφυλακή δεν ανταποκρίνεται στα σήματα
που στέλνουμε για περιστατικά όπου μετανάστες ετοιμάζονται να περάσουν στα
ελληνικά χωρικά ύδατα. Υπάρχει μηδενική ανταπόκριση», δηλώνει στην «R»
ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης

Ο Ερντογάν
παραβιάζει
τη συµφωνία

νεξέλεγκτες έχουν γίνει πλέον οι προσφυγικές-µεταναστευτικές ροές στα ελληνικά
νησιά, καθώς η Αγκυρα δεν ανταποκρίνεται διόλου στις υποχρεώσεις της που πηγάζουν
από την ευρωτουρκική συµφωνία. Οπως αποκαλύπτει στη Realnews ο υπουργός Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης, τα
τελευταία 24ωρα η τουρκική ακτοφυλακή έχει
Το τουρκικό λιµενικό δεν σταµατά πια
σταµατήσει εντελώς τις αναχαιτίσεις των πλοιαρίων των διακινητών που αναχωρούν από τα
καµία βάρκα µε πρόσφυγες, αγνοώντας τα
τουρκικά παράλια.
επανειληµµένα σήµατα των ελληνικών Αρχών
Εως και την περασµένη εβδοµάδα, η τουρκική
ακτοφυλακή ανταποκρινόταν στο 60% των σηµάτων και ειδοποιήσεων που ελάµβανε από τις
ελληνικές Αρχές. Η αιφνίδια αλλαγή στάσης των
δεν ανταποκρίνεται στα σήµατα που στέλνουµε για περιστατικά όπου µετανάστες
τελευταίων ηµερών, ωστόσο, δείχνει ότι η Τουρετοιµάζονται να περάσουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Υπάρχει µηδενική ανταπόκία κλιµακώνει την πίεση προς την Ελλάδα και
κριση», τονίζει µε έµφαση. Μάλιστα, ο υπουργός προσθέτει πως «µέχρι και πριν από
την Ευρώπη, αφήνοντας εντελώς ανεξέλεγκτες
µία εβδοµάδα ενηµερώναµε την τουρκική πλευρά για περιστατικά που εντοπίζαµε
τις προσφυγικές-µεταναστευτικές ροές. Αυτή
και ανταποκρινόταν σε ένα ποσοστό τουλάχιστον 60%».
η αλλαγή στάσης της Αγκυρας, άλλωστε, ήταν
Λόγω της ευρωτουρκικής συµφωνίας και των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει η
και η αιτία για τις πολύ σκληρές δηλώσεις του
Τουρκία, το Λιµενικό Σώµα διαθέτει απευθείας γραµµή επικοινωνίας µε την τουρκιπρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη γερκή ακτοφυλακή. Το Λιµενικό µε τα µέσα που διαθέτει (περιπολίες, drones)
µανική εφηµερίδα «Handelsblatt», όπου υποπαρακολουθεί σε 24ωρη βάση τις τουρκικές ακτές και τις θαλάσγράµµισε ότι η Τουρκία παραβιάζει την
σιες οδούς προς τα νησιά. Αρωγός στην προσπάθεια επιτήρηευρωτουρκική συµφωνία.
σης των θαλάσσιων συνόρων της χώρας µας είναι και ο ΣτραΕίναι σαφές, ωστόσο, ότι τα τελευτός. Τα φυλάκια στα ακριτικά νησιά παρακολουθούν επίσης
ταία 24ωρα η Τουρκία ουσιαστικά
σε 24ωρη βάση τις θαλάσσιες οδούς. Οταν εντοπίζεται κινηωθεί τους µετανάστες προς την ελτικότητα στις ακτές της Τουρκίας, δηλαδή βάρκες µε µετανάληνική πλευρά, κάνοντας ακόµα πιο
στες που ετοιµάζονται να κατευθυνθούν προς τη χώρα µας,
αφόρητη την κατάσταση. Η τουρκιτα στελέχη του ενηµερώνουν τα αρµόδια στελέχη της τουρκή ακτοφυλακή, παρά την ενηµέρωκικής ακτοφυλακής. Η ευρωτουρκική συµφωνία για το προση που λαµβάνει από το ελληνικό
σφυγικό προβλέπει, άλλωστε, ότι η Τουρκία είναι υποχρεωΛιµενικό Σώµα όταν αυτό εντοπίµένη να αναχαιτίσει τα πλοιάρια των διακινητών, όσο αυζει κινητικότητα µε ακτοπλοϊκά κοτά βρίσκονται στα χωρικά της ύδατα.
ντά στις ακτές της γείτονος, πλέον
δεν παίρνει κανένα µέτρο, αφήΤα περιστατικά
νοντας τους µετανάστες να περάΜόλις, λοιπόν, το Λιµενικό διαπιστώνει κάποιο περιστασουν τα τουρκικά χωρικά ύδατα.
τικό, αµέσως ενηµερώνει την τουρκική ακτοφυλακή για
Αποκαλυπτικός είναι ο υπουρνα επέµβει και να µπλοκάρει τη µετάβαση των µεταναγός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Ποστών στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Σύµφωνα µε πληροΟ υπουργός Ναυτιλίας
λιτικής, Γ. Πλακιωτάκης, σε δηλώφορίες, το Λιµενικό διαπιστώνει κατά µέσο όρο 4 µε 6 πεκαι Νησιωτικής Πολιτικής
σεις του στην «R». «Τα τελευταία
ριστατικά
ηµερησίως. ∆ηλαδή αλλοδαπούς που να ετοιΓιάννης Πλακιωτάκης
24ωρα η τουρκική ακτοφυλακή
µάζονται να µπουν σε βάρκες ή ακόµα και να κινούνται

ήδη µε προορισµό τη χώρα µας. Ενα περιστατικό µπορεί να σηµαίνει µια µοναχική βάρκα, αλλά και ένα κονβόι βαρκών και πλοιαρίων µε πρόσφυγες και µετανάστες. Ο Γ. Πλακιωτάκης, πάντως, πέρα από τη συµφωνία και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν, στέλνει και ένα
µήνυµα προς τη γείτονα. Τονίζει πως «η Τουρκία
οφείλει επιτέλους να εφαρµόσει πλήρως τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει έναντι της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Πολύ περισσότερο σε ένα ζήτηµα
που αφορά όχι µόνο την ανθρώπινη αξιοπρέπεια,
αλλά και την προστασία της ανθρώπινης ζωής».
Παράλληλα, τα σήµατα αυτά, η ενηµέρωση δηλαδή απο το ελληνικό Λιµενικό Σώµα προς τα την
τουρκική ακτοφυλακή, καταγράφονται και από
τη Frontex. Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι η τουρκική
πλευρά χρησιµοποιεί το µεταναστευτικό για την
επίτευξη των γεωπολιτικών και γεωστρατηγικών
της επιδιώξεων, αδιαφορώντας για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, όπως επισηµαίνουν κυβερνητικά στελέχη. Στην κυβέρνηση, µάλιστα, θεωρούν ότι οι Τούρκοι θα συνεχίσουν και τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, ότι δηλαδή η ελληνική
πλευρά κακοµεταχειρίζεται τους πρόσφυγες, επιµένοντας στο παιχνίδι των εντυπώσεων.
Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού πάντως προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του τουρκικού
ΥΠΕΞ, που κατηγόρησε την Ελλάδα ότι εφαρµόζει µηδενική µεταναστευτική πολιτική και αγνοεί
τα δικαιώµατα των προσφύγων και των µεταναστών, ενώ καταλόγισε στον Ελληνα πρωθυπουργό ότι αρνείται να δει και να αναγνωρίσει την κατάσταση, υποστηρίζοντας ότι παράτυποι µετανάστες εξακολουθούν να επαναπροωθούνται
µε τη µέθοδο του push back από τις ελληνικές
Αρχές στα σύνορα. Το τουρκικό ΥΠΕΞ καταλόγισε µάλιστα στην Ελλάδα «απάνθρωπες συµπεριφορές». Ο Κυρ. Μητσοτάκης πάντως δεν άφησε
αναπάντητη την πρόκληση και τόνισε από το συνέδριο του ΕΛΚ: «Η Τουρκία οφείλει να κάνει περισσότερα ώστε να εκπληρώσει το κοµµάτι που
της αναλογεί. Η πρόσφατη µεγάλη αύξηση του
αριθµού των µεταναστών που διασχίζουν το Αιγαίο είναι απαράδεκτη. Είναι επίσης, δυστυχώς,
ενδεικτική του γεγονότος ότι το µεταναστευτικό
χρησιµοποιείται επίσης ως εργαλείο διεθνούς πίεσης», δήλωσε ο πρωθυπουργός.

