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Οργισμένοι οι νησιώτες

τα και εμείς καθόμαστε με σταυρωμένα χέρια. 
Οι Τούρκοι παίζουν με την ανοχή μας. Η κα-
τάσταση έχει ξεφύγει και πρέπει να βρεθεί λύ-
ση εδώ και τώρα. Δεν γίνεται να μαζεύουν τα 
ψάρια μας», λέει στην «R» ένας επαγγελματί-
ας ψαράς στη Σύρο. 

Στο θέαμα των τουρκικών αλιευτικών στην 
Σύρο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πήραν 
φωτιά, με τους χρήστες να εκφράζουν την ορ-
γή τους για τους Τούρκους που ψαρεύουν στα 
νερά του νησιού. «Αυτή τη στιγμή, δύο από τα 
τουρκικά πλοία βρίσκονται ανοιχτά της Αζολί-
μνου. Φαίνονται με γυμνό μάτι και έχουν απλώ-
σει ένα τεράστιο δίχτυ μεταξύ τους και ψαρεύ-
ουν. Τα άλλα δύο βρίσκονται δίπλα στη Δήλο. 
Οχι στα έξι μίλια, ούτε στο ένα… Ενα πράγμα 
είναι βέβαιο: μόνο γεμάτα θα φύγουν και με-
τά δεν θα υπάρχει στην περιοχή ψάρι ούτε για 
δείγμα», αναφέρει ένας χρήστης μέσων κοινω-
νικής δικτύωσης. 

«Παιχνίδια»
 Η τουρκική παρουσία στο Αιγαίο μέσω… αλι-
ευτικών σκαφών έχει ενισχυθεί τις τελευταίες 
ημέρες και πολλοί είναι αυτοί που θεωρούν ότι 
πρόκειται για ένα ακόμα παιχνίδι τακτικής από 
τη γειτονική χώρα. Από τη Σέριφο και τη Σύ-
ρο μέχρι τη Σάμο, οι Τούρκοι ψαράδες «αλω-
νίζουν» στα ελληνικά ύδατα, με πρόφαση ότι 
επιστρέφουν από τη Μεσόγειο στα τουρκικά 
παράλια. Οπως αναφέρει ο δήμαρχος Ανατολι-
κής Σάμου, Γεώργιος Στάντζος, «κατά καιρούς 
εμφανίζονται τεράστια τουρκικά αλιευτικά και 
πραγματοποιούν υπεραλίευση». Παράλληλα, 
κάνει λόγο για παραβιάσεις από την τουρκι-
κή πλευρά. «Αυτή η κατάσταση που βλέπου-
με ολοένα και πιο συχνά το τελευταίο διάστη-
μα είναι ένας ακόμα τρόπος να ασκεί πιέσεις 
και να χαράζει εξωτερική πολιτική ο Τούρκος 
Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Είναι ένα 
από τα γνωστά παιχνίδια του», επισημαίνει ο 
Γ. Στάντζος.

αλίευση ή άλλου τύπου παράνομες ενέργειες», προσθέτουν οι πηγές του 
υπουργείου Ναυτιλίας. 

Κινητοποίηση
Από τις αρχές του καλοκαιριού, η κινητοποίηση του Λιμενικού Σώματος 
είναι έντονη, καθώς σχεδόν καθημερινά πραγματοποιεί ελέγχους στα 
τουρκικά αλιευτικά που διέρχονται στο Αιγαίο Πέλαγος. «Αυτό το φαινό-
μενο είναι επαναλαμβανόμενο. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα, οι Τούρ-
κοι ψαράδες προβαίνουν σε αυτή την τακτική», δηλώνει στη Realnews ο 
υποπλοίαρχος του Λιμενικού Σώματος Σύρου, Σεραφείμ Τσιώλης, τονί-
ζοντας ότι το Λιμενικό επέδειξε γρήγορα αντανακλαστικά και προέβη σε 
όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για τη διέλευση των τουρκικών αλιευτι-
κών. «Στις 3 και 5 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε έλεγχος στα σκάφη τουρ-
κικής σημαίας τα οποία επέστρεφαν από τη Μάλτα. Οπως διαπιστώθη-
κε, δεν πραγματοποίησαν παράνομη αλίευση στα ύδατά μας, καθώς 
ήταν ήδη φορτωμένα και δεν καταγράφηκε καμία παραβίαση», δήλωσε 
ο υποπλοίαρχος του Λιμενικού Σώματος Σύρου. 

Από την πλευρά τους, οι κάτοικοι της Σύρου δηλώνουν οργισμένοι και 
κάνουν λόγο για προκλητική στάση των Τούρκων. Οπως επισημαίνουν, 
η Τουρκία συχνά χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη μέθοδο και εργαλειο-
ποιεί τον τουρκικό αλιευτικό στόλο. «Είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Τα 
ίδια αντιμετωπίσαμε και το περασμένο καλοκαίρι. Ο Ερντογάν δίνει επι-
δοτήσεις στους Τούρκους ψαράδες για να ψαρεύουν στα ελληνικά ύδα-
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Σ
υναγερμός έχει σημάνει τις τελευταίες δέ-
κα ημέρες στο Αιγαίο, εξαιτίας των τουρ-
κικών αλιευτικών, τα οποία… κόβουν βόλ-

τες στο ελληνικό πέλαγος, φτάνοντας μάλιστα 
ακόμα και μέχρι τη Σύρο. 

Οι κάτοικοι του νησιού έγιναν για ακόμα μία 
φορά θεατές στο ίδιο έργο, καθώς, όπως υπο-
στηρίζουν, δεν είναι η πρώτη φορά που οι Τούρ-
κοι ψαράδες διέρχονται στη θαλάσσια περιο-
χή των κεντρικών Κυκλάδων. Εκφράζουν την 
έντονη δυσαρέσκειά τους και λένε πως «η Ελλά-
δα έχει γίνει «ξέφραγο αμπέλι» για τους Τούρ-
κους. Το φαινόμενο παρατηρείται έντονα και 
στο ανατολικό Αιγαίο, με το Λιμενικό να πραγ-
ματοποιεί συστηματικούς ελέγχους προκειμέ-
νου να αποτρέψει την παράνομη δραστηριό-
τητα των τουρκικών αλιευτικών. 

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Ναυτιλί-
ας και Νησιωτικής Πολιτικής, τα τουρκικά αλι-
ευτικά σκάφη επιστρέφουν στην Τουρκία με-
τά την πώληση των αλιευμάτων τους σε περι-
οχές της Μεσογείου. 

«Κάθε χρόνο τέτοια περίοδο και περίπου μέ-
χρι τις 20 Ιουλίου, αντιμετωπίζουμε το ίδιο φαι-
νόμενο. Πρόκειται για αρκετά μεγάλα αλιευτικά 
σκάφη, μήκους έως και 30 μέτρων, με τουρκι-
κή σημαία, τα οποία επιστρέφουν από τη Με-
σόγειο στα τουρκικά παράλια. Πολύ συχνά για 
να αποφύγουν τις άσχημες καιρικές συνθήκες, 
βγαίνουν από τα βαθιά σημεία και κινούνται 
κοντά στα ελληνικά παράλια», αναφέρουν πη-
γές του υπουργείου, αποκαλύπτοντας πως μέ-
σα στις πρώτες ημέρες τις προηγούμενης εβδο-
μάδας έγιναν και τρεις έλεγχοι σε τουρκικά αλι-
ευτικά, τα οποία έπλεαν στο κεντρικό Αιγαίο. 

«Τις προηγούμενες ημέρες έγινε έλεγχος σε 
συνολικά τρία μεγάλα τουρκικά αλιευτικά σκά-
φη, χωρίς να βρεθούν ενδείξεις για παράνομη 
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