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Του ΓιώρΓου ΠαΓανη

A
ντιμέτωποι με το δίλημμα ενός βασα-
νιστικού θανάτου στα παγωμένα νε-
ρά του Αιγαίου ή του ξυλοδαρμού, 

αν δεν επιβιβαστούν στα ξύλινα σαπιοκάρα-
βα, έρχονται καθημερινά εκατοντάδες πρό-
σφυγες στα τουρκικά παράλια. Η δολοφο-
νική δράση των κυκλωμάτων, που θησαυ-
ρίζουν στο Κουσάντασι από τα φορτία ψυ-
χών που στέλνουν στη φουσκωμένη θάλασ-
σα του χειμώνα, συνεχίζεται ακατάπαυστα 
και τις ημέρες που οι καιρικές συνθήκες δεν 
είναι ευνοϊκές, πολλαπλασιάζοντας τα δρο-
μολόγια του θανάτου. Η «βιομηχανία» εκ-
μετάλλευσης των κατατρεγμένων της Ασίας 
κερδίζει ακόμα και από τις «θηλιές στον λαι-
μό» των προσφύγων, που δεν είναι άλλες από 
τα επικίνδυνα σωσίβια τα οποία υποχρεωτι-
κά προμηθεύονται από τους επιτήδειους της 
γειτονικής χώρας. 

Οι καταγγελίες του δημάρχου Σάμου, Μι-
χάλη Αγγελόπουλου, στον Real FM 97.8, με-
τά τη νέα τραγωδία  με 26 νεκρούς πρόσφυ-
γες -ανάμεσά τους 10 παιδιά- ανοιχτά του νη-

σιού, συγκλονίζουν: oι διακινητές προμηθεύ-
ουν τους μετανάστες και τους πρόσφυγες με 
κακοραμμένες πλαστικές κατασκευές, γεμάτες 
αφρολέξ, που όταν βραχούν, δυσχεραίνουν τις 
κινήσεις τους, ενώ προσπαθούν να κολυμπή-
σουν για να σώσουν τη ζωή τους. 

«Tο έγκλημα που γίνεται με τα σωσίβια εί-
ναι διπλό. Είτε βάζουν μέσα αφρολέξ ή δεν βά-
ζουν τίποτα», αποκαλύπτει ο δήμαρχος Σάμου. 

Με αυτές τις «θηλιές στον λαιμό», όσοι πρό-
σφυγες δεν γνωρίζουν κολύμπι οδηγούνται 
γρήγορα σε έναν βασανιστικό θάνατο και όσοι 
προσπαθούν να απαλλαγούν από τα επικίνδυ-
να σωσίβια μέσα στο νερό, καταπονούνται, με 
αποτέλεσμα να χάνουν τις δυνάμεις τους, πριν 
καν ξεκινήσει η διάσωσή τους. 

Το έγκλημα
Το έγκλημα των Τούρκων διακινητών είναι προ-
μελετημένο και καλά σχεδιασμένο. Ο δήμαρ-
χος Σάμου συνεχίζει τις αποκαλύψεις-σοκ: «Τρία 
εκατομμύρια δολάρια την ημέρα βγαίνουν στην 
Τουρκία από το δουλεμπόριο. Οι διακινητές 
εκβιάζουν τους μετανάστες λέγοντάς τους ότι 
“αν δεν μπείτε στη βάρκα το βράδυ της προ-
καθορισμένης ημέρας, θα χάσετε τα χρήματα 
που έχετε δώσει”. Οποιος δεν ανταποκρίνεται 
σε αυτό, του λένε ότι “η Ελλάδα κλείνει τα σύ-
νορα σε δύο ημέρες, αύριο να ταξιδέψεις.” Το 
έγκλημα με τα σωσίβια είναι... διπλού αποτελέ-
σματος, διότι όχι μόνο αυτοί νιώθουν ότι μπο-
ρούν να ταξιδέψουν, αλλά τους εμποδίζουν κι 
όταν προσπαθήσουν να κολυμπήσουν, όσοι 
ξέρουν να κολυμπούν. Εκατόν ογδόντα μέ-
τρα από το Κοκκάρι, την πιο ωραία παραλία 
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της Σάμου εκτυλίχθηκε η νέα τραγωδία, παρά 
τα ταχύτατα ανακλαστικά των Αρχών και των 
εθελοντών των δικών μας, που κάνουν εξαιρε-
τική δουλειά. Δυστυχώς, εμείς φτιάχνουμε σε 
ημέρες αιχμής τέσσερις χιλιάδες μερίδες φα-
γητό και οι άλλοι έχουν αυτή την υποκατάστα-
ση των τουρκικών Αρχών με το δουλεμπόριο». 

Ωστόσο, όπως αποκαλύπτει ο γιατρός του 
ΚΕΕΛΠΝΟ στη Σάμο, Μάνος Λογοθέτης, σε 
πρόσφατο ναυάγιο στα ανοικτά του νησιού, 
κανένα από τα θύματα δεν φορούσε σωσί-
βιο, γεγονός που αποκαλύπτει ότι οι Τούρκοι 
διακινητές, που εισπράττουν 700 ευρώ για 
κάθε πρόσφυγα, επιδιώκουν το μέγιστο κέρ-

δος, γνωρίζοντας ότι στέλνουν ολόκληρες οι-
κογένειες στον βέβαιο θάνατο, στα παγωμέ-
να νερά του Αιγαίου. 

Ξύλο ή ταξίδι
Και ενώ η περιβόητη τουρκική Στρατοχωρο-
φυλακή, που ελέγχει τις περιοχές στις οποίες 
δρουν καθημερινά οι συμμορίες των διακι-
νητών, κάνει ότι «δεν ακούει και δεν βλέπει», 
όσοι πρόσφυγες καταφέρουν να φτάσουν 
ζωντανοί στις ακτές της Σάμου κάνουν ανα-
τριχιαστικές καταγγελίες. «Τους ρώτησα γιατί 
μπαίνουν στο σαπιοκάραβο το οποίο φαίνε-
ται από μακριά ότι είναι επικίνδυνο», λέει στη 

Realnews ο γιατρός του ΚΕΕΛΠΝΟ, που υπο-
δέχεται τους πρόσφυγες στο λιμάνι της Σά-
μου, Μ. Λογοθέτης. «Μου είπαν ότι όσοι αρ-
νούνται απομακρύνονται βιαίως από την ακτή 
και για να ταξιδέψουν μια άλλη ημέρα με πιο 
ασφαλές μέσο, πρέπει να πληρώσουν δεύτερη 
φορά το ποσό της μεταφοράς. Αν οι διακινη-
τές είναι κακοδιάθετοι, ξυλοφορτώνουν τους 
πρόσφυγες που αρνούνται να επιβιβαστούν 
και τους πετούν στις βάρκες σχεδόν αναίσθη-
τους». Η περιγραφή του προκαλεί ανατριχί-
λα, ειδικά όταν αναφέρεται στα συχνά ναυά-
για των ξύλινων καϊκιών που χρησιμοποιούν, 
εδώ και λίγες εβδομάδες, οι Τούρκοι. «Επειδή 

έχει μποφόρ και η θάλασσα είναι ταραγμένη, 
δεν τους στέλνουν πλέον με τις πλαστικές λέμ-
βους. Χρησιμοποιούν μεγαλύτερα ψαροκάι-
κα που δίνουν στους πρόσφυγες την αίσθηση 
της ασφάλειας. Αυτά μόλις ανοιχτούν, βάζουν 
αμέσως νερά, γιατί στο Κουσάντασι είναι πα-
ροπλισμένα ως επικίνδυνα. Σάπια καρίνα, με 
μηχανή ντίζελ που υπολειτουργεί και μέσα σε 
λίγα λεπτά οι άνθρωποι βρίσκονται μεσοπέλα-
γα, φορώντας επικίνδυνα σωσίβια, να παλεύ-
ουν για τη ζωή τους». Οι αναφορές από τις γει-
τονικές ακτές κάνουν λόγο για ένα πολύ επικίν-
δυνο κύκλωμα με ένοπλους άνδρες, που χρη-
σιμοποιεί ένα άλσος έξω από το Κουσάντασι 
για να συγκεντρώνει τους πρόσφυγες και μέσα 
σε 48 ώρες οργανώνει το ταξίδι τους από μια 
συγκεκριμένη παραλία, λίγα μόλις χιλιόμετρα 
από την πόλη. Τα μέλη της συμμορίας χαρα-
κτηρίζονται ως ιδιαίτερα επικίνδυνα και φρο-
ντίζουν πάντα να δρουν «διακριτικά». 
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