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Τ
ο μήνυμα που θέλει να περάσει το νέο 
βίντεο είναι σαφές. Σε ένα μικρό δωμά-
τιο, σε αδιευκρίνιστη περιοχή της Τουρ-

κίας, περίπου 20 Σομαλοί μετανάστες, άνδρες 
και γυναίκες, φαίνονται να ξεκουράζονται λί-
γο πριν κάνουν το επόμενο βήμα στη διαδρο-
μή τους, να περάσουν στην ελληνική επικρά-
τεια. Το βίντεο, που αναρτήθηκε στα κοινωνικά 
δίκτυα μόλις την περασμένη Πέμπτη το πρωί, 
έχει διάρκεια μόνο λίγων δευτερολέπτων, αλ-
λά περιλαμβάνει ένα σημαντικό στοιχείο, κα-
θώς δημοσιεύεται μαζί με έναν ελληνικό αριθ-
μό κινητού τηλεφώνου. Ουσιαστικά, με αυ-
τόν τον τρόπο οι διακινητές προσπαθούν να 
προσελκύσουν τους χιλιάδες νέους που εσχά-
τως έχουν μετακινηθεί από τη Σομαλία στην 
Τουρκία, με στόχο να καταφέρουν να ταξιδέ-
ψουν προς την Ευρώπη. «Είναι σαν να τους λέ-
ει απλά καλέστε αυτόν τον αριθμό και θα μπο-
ρέσετε κι εσείς σύντομα να πάτε στην Ελλάδα, 
όπως αυτοί οι συμπατριώτες σας», αναφέρει 
στη Realnews αξιωματούχος των αρμόδιων 
ελληνικών υπηρεσιών. 

Το εν λόγω βίντεο αναρτήθηκε στο Tiktok 
στις 7 Ιανουαρίου και αποτελεί μόλις την τε-
λευταία ένδειξη μιας στρατηγικής που βρίσκε-
ται σε πλήρη εξέλιξη εδώ και αρκετούς μήνες 
και η οποία φέρεται να είναι κεντρικά σχεδια-
σμένη από την τουρκική κυβέρνηση. Οπως εί-
χε αποκαλύψει από τις αρχές του περασμένου 
Δεκεμβρίου ο υπουργός Μετανάστευσης και 
Ασύλου, Νότης Μηταράκης, τουρκικά ιδρύμα-
τα που έχουν εγκατασταθεί στην αφρικανική 
χώρα ενθαρρύνουν, με διάφορους τρόπους, 
Σομαλούς να ταξιδέψουν στην Τουρκία. Απο-
τέλεσμα αυτής της στρατηγικής είναι η εγκατά-
σταση περίπου 2.500 Αφρικανών μεταναστών 
στην περιοχή της Σμύρνης, ήδη από τα τέλη του 
περασμένου Νοεμβρίου, όπως είχε τονίσει ο 
Ν. Μηταράκης. Οι πληροφορίες της «R» ανα-
φέρουν ότι στα τέλη του 2020 οι Σομαλοί με-
τανάστες που βρίσκονται στα τουρκικά παρά-
λια και είναι έτοιμοι να επιβιβαστούν στις προ-
σφυγικές βάρκες με προορισμό τα νησιά του 
Αιγαίου ξεπερνούν τους 6.000. 

Νοσοκομείο «Ερντογάν»
Στην πρωτεύουσα της Σομαλίας, Μογκαντίσου, 
λειτουργεί νοσοκομείο που χρηματοδοτήθηκε 
από την Αγκυρα και φέρει το όνομα του Τούρ-
κου Προέδρου, αλλά και το πανεπιστήμιο «City», 
το οποίο υποστηρίζεται από τουρκικούς πόρους. 
Οι απόφοιτοι και οι φοιτητές του πανεπιστημί-
ου μπορούν πολύ εύκολα, με τα πιστοποιητι-
κά φοίτησης ή με τα διπλώματά τους, να υπο-
βάλουν αίτηση για έκδοση βίζας για την Τουρ-
κία. Τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους 

Το ύπουλο 
παιχνίδι  
της Αγκυρας 
με τους Σομαλούς 

Περισσότεροι από 
6.000 μετανάστες από 
την αφρικανική χώρα 
έχουν συγκεντρωθεί στα 
παράλια και ετοιμάζονται 
να προωθηθούν στα 
ελληνικά νησιά. Εικόνες-
ντοκουμέντα από τα 
βίντεο των διακινητών

οι ελληνικές υπηρεσίες αναφέρουν πως η βίζα 
των Σομαλών συμπληρώνεται από μια «κάρ-
τα υγείας» που εκδίδει αποκλειστικά το νοσο-
κομείο «Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν» για όσους θέ-
λουν να ταξιδέψουν στην Τουρκία. Παράλλη-
λα, δραστηριότητα στη Σομαλία έχει αναπτύ-
ξει και η τουρκική ΜΚΟ «IHH Humanitarian 
Relief Foundation». Η οργάνωση αυτή φέ-
ρεται να διευκολύνει τους επίδοξους μετανά-
στες, καλύπτοντας μέρος του αεροπορικού ει-
σιτηρίου από τη Μογκαντίσου προς τα αερο-
δρόμια της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρ-
νης. Οταν φτάνουν στην Τουρκία οι Σομαλοί, 
και πάλι η ΙΗΗ φέρεται να διοχετεύει τους νε-
αρούς σε συγκεκριμένα κτίρια και ξενώνες που 
η ίδια εκμισθώνει. 

Ξεχωριστό ρόλο παίζουν και οι διάφορες προ-
ωθητικές ενέργειες για την προσέλκυση των 
Σομαλών στην Τουρκία. Με μια απλή αναζή-
τηση στα κοινωνικά δίκτυα μπορεί κανείς εύ-
κολα να βρει διάφορες καταχωρίσεις για υπο-
τροφίες που παρέχουν τουρκικά εκπαιδευτικά 
ιδρύματα σε Σομαλούς. Εκτός αυτών, ταξιδιω-
τικά γραφεία αλλά και τουρκική εταιρεία αερο-
γραμμών διαφημίζουν τις προσφορές τους για 
την αγορά αεροπορικών εισιτηρίων προς την 
Τουρκία. Στο Facebook από το 2019 έχει δημι-
ουργηθεί η σελίδα «Get Turkey Visa Somalia» 
(«Αποκτήστε τουρκική βίζα – Σομαλία»). Σε αυ-
τήν, οι προσφορές για την έκδοση ταξιδιωτι-
κών εγγράφων είναι αναρίθμητες, ενώ προω-
θείται και η παροχή πλήθους άλλων διευκολύν-
σεων για τους Σομαλούς ταξιδιώτες, όταν αυ-
τοί αφιχθούν στην Τουρκία. «Η υπηρεσία μας 
περιλαμβάνει μεταφορά από το αεροδρόμιο 
και δωρεάν ξενοδοχείο για την πρώτη εβδο-
μάδα», αναγράφεται σε μία από τις αναρτή-
σεις της σελίδας, στην οποία οι προσφορές εί-
ναι ομολογουμένως δελεαστικές. 

Στο διαδίκτυο υπάρχουν περισσότερες από 
10 αντίστοιχες σελίδες, οι οποίες μάλιστα ανα-
φέρουν ότι αντιπροσωπεύουν επίσημες εται-
ρείες. Για παράδειγμα, η εταιρεία με την επω-
νυμία «Go Turkey and Study» («Πηγαίνετε στην 
Τουρκία για σπουδές») και έδρα τη Μογκαντί-

σου παρουσιάζει τον τρόπο που οι Σομαλοί 
μπορούν να λάβουν υποτροφία για σπουδές 
σε 10 διαφορετικά πανεπιστήμια της Τουρκί-
ας και να βγάλουν βίζα για εκπαιδευτικούς ή 
και υγειονομικούς σκοπούς. 

Αντικατάσταση των Σύρων
Οι αρμόδιες ελληνικές υπηρεσίες αξιολογούν 
ως ιδιαίτερα σοβαρή απειλή για την ασφάλεια 
των ελληνικών συνόρων την τουρκική στρατη-
γική προσέλκυσης μεταναστών από την Αφρι-
κή. Εκτιμάται, μάλιστα, πως με αυτόν τον τρό-
πο η Αγκυρα θα θελήσει να… αντικαταστήσει 
τους Σύρους, οι οποίοι το τελευταίο χρονικό δι-
άστημα δεν φαίνονται τόσο διατεθειμένοι να 
ταξιδέψουν προς την Ευρώπη όσο στο παρελ-
θόν. Με τις εχθροπραξίες στην πατρίδα τους 
να έχουν κοπάσει, αρκετοί επαναπατρίζονται, 

το βιντεο, που αναρτήθηκε 
μόλις στις 7 ιανουαρίου, 
δείχνει Σομαλούς, έτοιμους να 
αναχωρήσουν για την ελλάδα. 
Αναρτώντας και τον ελληνικό 
αριθμό κινητού, οι διακινητές 
διαφημίζουν τις υπηρεσίες τους


