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ενώ, μεταξύ των 3,6 εκατομμυρίων Σύρων που 
βρίσκονται από το 2015 στην Τουρκία, οι πε-
ρισσότεροι έχουν καταφέρει να αποκτήσουν 
μόνιμη στέγη και εργασία, με αποτέλεσμα να 
μη θέλουν να διακινδυνεύσουν ένα ταξίδι με 
τις προσφυγικές βάρκες. 

Και η Αγκυρα, όμως, από την πλευρά της, 
δεν θα διακινδύνευε με κανέναν τρόπο να απο-
λέσει το πλεονέκτημα της πίεσης απέναντι σε 
Αθήνα και Βρυξέλλες, που της δίνουν οι χιλιά-
δες μετανάστες που βρίσκονται στην επικρά-
τειά της. Με πιο απλά λόγια, η τουρκική κυβέρ-
νηση φαίνεται να έχει κάνει καλή προετοιμα-
σία, ώστε να μην… ξεμείνει από πρόσφυγες, 
όταν ομαλοποιηθεί πλήρως η κατάσταση στη 
Συρία και το Ιράκ. 

Μια άριστη απόδειξη για την προετοιμασία 
που έχει γίνει από την Αγκυρα για την προσέλ-
κυση Σομαλών αποτελεί η πρόσφατη επίσκεψη 
ενός υψηλόβαθμου κυβερνητικού αξιωματού-
χου της αφρικανικής χώρας στην Τουρκία. Στις 
27 Δεκεμβρίου, ο νέος Σομαλός υπουργός Δι-
καιοσύνης, Αμπντουλκαντίρ Μοχάμεντ Νουρ, 
πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην τουρ-
κική πρωτεύουσα, με μοναδικό στόχο να παρα-
κινήσει νεαρούς συμπατριώτες του να σπουδά-
σουν στην Τουρκία. «Κι εγώ σπούδασα εδώ. Η 
Τουρκία είναι το δεύτερο σπίτι για τους Σομα-
λούς. Ο τουρκικός λαός και το τουρκικό κράτος 
είναι η ελπίδα του μουσουλμανικού κόσμου», 
δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός της Σο-
μαλίας, σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu. 

Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η «φοιτητι-
κή κοινότητα» των Σομαλών στην Τουρκία έχει 
επίσης αποκαλυφθεί στις αρχές του προηγού-
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μενου μήνα από το υπουργείου Μετανάστευ-
σης. Στις 2 Δεκεμβρίου, μια βάρκα με 34 Σο-
μαλούς βυθίστηκε στα ανοιχτά της Λέσβου, με 
αποτέλεσμα τον πνιγμό δύο εκ των επιβατών. 
Σε συνεντεύξεις που έγιναν με τους επιζώντες, 
προέκυψαν σημαντικές μαρτυρίες και στοι-
χεία. «Οι Σομαλοί που σπούδασαν στην Τουρ-
κία έχουν επιστρέψει στη Σομαλία και μας βο-
ηθούν να μεταναστεύσουμε και να εκδώσουμε 
τουρκικά βίζα», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ένας 
εκ των επιζώντων. 

Ετσι, αξιωματούχοι της ελληνικής κυβέρνη-
σης εκτιμούν ότι σταδιακά η τουρκική κυβέρ-

νηση θα προσπαθήσει να προσελκύσει ένα με-
γάλο μέρος από τους Αφρικανούς μετανάστες 
οι οποίοι σήμερα προσπαθούν να ταξιδέψουν 
στην Ευρώπη, διασχίζοντας τη θάλασσα με-
ταξύ Λιβύης και Ιταλίας. «Ακόμα, όμως, και οι 
άνθρωποι από την Αφρική που σήμερα ζουν 
στην Τουρκία πιστεύουμε ότι μπορούν ανά πά-
σα στιγμή να κάνουν το ταξίδι προς τα ελλη-
νικά νησιά ή να κατευθυνθούν μεθοδευμένα 
προς τον Εβρο. Είμαστε έτοιμοι για να αντιμε-
τωπίσουμε αυτό το ενδεχόμενο, ακόμα και μέ-
σα στις επόμενες εβδομάδες», αναφέρουν οι 
Ελληνες αξιωματούχοι. 


