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θανότητα να επιζήσουν είναι μικρή, καθώς τα 
ρεύματα είναι δυνατά και οι μηχανές στις λέμ-
βους φθηνές και ακατάλληλες για το ταξίδι. Από 
τον Οκτώβριο και μετά οι Τούρκοι σχεδίασαν 
ξανά τα σημερινά «δρομολόγια», επιλέγοντας 
την απομονωμένη παραλία του Μπεχράμ Κα-
λά και το λιμάνι Σίβριτζε. Περίμεναν να αναχω-
ρήσουν και οι τελευταίοι τουρίστες που παρα-
θέριζαν σε αυτά τα δύο καλοκαιρινά θέρετρα 
και πλέον τα χρησιμοποιούν ως χώρο επιβίβα-
σης των μεταναστών στις βάρκες. Η παραλία 
του Μπεχράμ Καλά απέχει μόλις πέντε ναυτικά 
μίλια από την ελληνική ακτή της Σκάλας Συκα-
μιάς, και το μόνο που απαιτείται για να γίνει το 
ταξίδι είναι ένας χειροδύναμος πρόσφυγας που 
θα καταφέρει να κρατήσει σε ευθεία πορεία τη 
λέμβο και τη φθηνή κινεζική μηχανή Yamabisi, 
που έμπειροι Ελληνες ναυτικοί χαρακτηρίζουν 
ως μηχανή μιας χρήσης. Η τουρκική Αστυνο-
μία δεν πλησιάζει στην περιοχή και οι διακινη-
τές έχουν τοποθετήσει σε υψώματα σκοπευ-
τές με αυτόματα όπλα, που δεν διστάζουν να 
ρίξουν σε όποιον πλησιάσει από περιέργεια ή 
κινούμενος με την ελπίδα ότι θα καταφέρει να 
μπει κρυφά στις ομάδες των προσφύγων που 
πλήρωσαν για τη μεταφορά. Τα ταξί και τα λε-
ωφορεία από τη Σμύρνη και το Αϊβαλί φθάνουν 
ακατάπαυστα. Ομάδες προσφύγων βγαίνουν 
φορώντας ήδη τα σωσίβια και η διαδικασία 
της επιβίβασης μπορεί να πάρει από δέκα λε-

πτά έως 48 ώρες. Οι βάρκες που χρησιμοποιεί 
το κύκλωμα κατασκευάστηκαν για 8 μέχρι 14 
επιβάτες. Ομως οι διακινητές φορτώνουν πέντε 
φορές το βάρος τους γιατί κάθε «φορτίο» πρέ-
πει να αποφέρει τουλάχιστον 60.000 δολάρια 
κέρδος. Το ταξίδι ξεκινάει με το «άιντε» των δι-
ακινητών και τους πρόσφυγες να κοιτούν όλοι 
προς τη Σκάλα Συκαμιάς. 

 Τα «μαΤια»
Ο κεντρικός δρόμος πίσω από το λιμάνι στο Αϊ-
βαλί εποπτεύεται συνεχώς από τους πολίτες, που 
η τουρκική στρατοχωροφυλακή έχει τοποθετή-
σει ως παρατηρητές σε επίκαιρες θέσεις. Είναι 
τα «μάτια» και τα «αυτιά» του τουρκικού κρά-
τους στην κίνηση των δρόμων και στις συνομι-
λίες των επισκεπτών. Ενα τέτοιο «μάτι» πρόσε-
ξε τη φωτογραφική μηχανή και μας συστήθηκε 
σε άψογα ελληνικά: «Γεια σας, είμαι ο Μουράτ 
ή για εσάς ο Γιάννης». Ο καστανόξανθος Τούρ-
κος με τα πράσινα μάτια, γύρω στα 50, μας εί-
πε ότι η οικογένειά του κατάγεται από τα Σφα-
κιά της Κρήτης. Μας ρώτησε ευγενικά αν επι-
σκεφτήκαμε το Αϊβαλί για τους πρόσφυγες και 
μας ενημέρωσε ότι δεν θα τους βρούμε μέσα 
στην πόλη. «Ρωτήστε την Αστυνομία σας και το 
Λιμενικό σας αν όλοι αυτοί που έρχονται στη 
Λέσβο είναι πρόσφυγες, γιατί εγώ γνωρίζω ότι 
δεν είναι όλοι αυτό που ισχυρίζονται», μας εί-
πε. Το τατουάζ με την ημισέληνο στον καρπό 
του και ένα σύνθημα στα τουρκικά που διακρι-
τικά προσπάθησε να κρύψει με το μανίκι του 
μας έπεισε ότι πίσω από τη φιλική του διάθεση 
υπήρχε η πρόθεση να μάθει λεπτομέρειες για 
την παρουσία μας εκεί. «Εμείς και εσείς ζούμε 
στον παράδεισο. Τι ξέρουν οι Ευρωπαίοι; Ας μας 
αφήσουν ήσυχους να τα βρούμε μόνοι μας», 
ήταν το σχόλιο που έκανε όταν του εξηγήσα-
με ότι κανένας Ελληνας δεν αντέχει στο θέαμα 
των νεκρών παιδιών. 

Εξόφθαλμη είναι η συμμετοχή των τουρκικών 
Αρχών στην ανεξέλεγκτη έλευση χιλιάδων προσφύ-
γων στη χώρα μας, σύμφωνα με πηγές προσκείμε-
νες στο Λιμενικό, αλλά και με ειδικούς στο Ναυτικό 
Δίκαιο. Ο τρόπος που γίνεται η θαλάσσια μεταφο-
ρά των προσφύγων, αλλά και τα πλωτά μέσα που 
χρησιμοποιούνται δεν αφήνουν πλέον καμία αμφι-
βολία για την εμπλοκή του τουρκικού κράτους στο 
δράμα που εξελίσσεται καθημερινά στο Αιγαίο. Οι 

πηγές αναφέρουν ότι σε 
περίπτωση που η Αγκυ-
ρα όντως δεν είχε καμία 
συμμετοχή στα κυκλώ-
ματα διακίνησης προ-
σφύγων που δρουν στα 
τουρκικά παράλια, τότε 

θα είχε κάθε έννομο, αλλά και ουσιαστικό συμφέ-
ρον να τα πατάξει. Βάσει των διεθνών συμβάσεων 
για τις θαλάσσιες μεταφορές, τις οποίες η Τουρκία 
έχει υπογράψει, όλες οι χώρες έχουν δικαίωμα να 
προχωρούν στους προβλεπόμενους ελέγχους σε 
κάθε πλωτό μέσο που καταπλέει ή αποπλέει από 
τις ακτές της. Οι εκατοντάδες βάρκες και πλοιάρια 
που φεύγουν από τα τουρκικά παράλια σε ημερή-
σια βάση δείχνουν πως οι τουρκικές Αρχές έχουν 
δώσει ένα σιωπηρό «πράσινο φως» στα κυκλώμα-
τα των διακινητών. «Ειδικά τις τελευταίες εβδομά-
δες, εκτός από τις μικρές φουσκωτές βάρκες, έχουν 
εντοπιστεί και πολλά παλαιά αλλά μεγάλα σκάφη, 
να μεταφέρουν πρόσφυγες. Αυτά κανείς δεν μπορεί 
να ισχυριστεί ότι διέφυγαν την προσοχή του τουρ-
κικού Λιμενικού. Η εμπλοκή της Τουρκίας... βγάζει 
μάτι», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι πηγές του ελ-
ληνικού Λιμενικού Σώματος.

αντικΕιμΕνό επικοινωνιακής έρευνας έχει γίνει 
η προσφυγική κρίση και ο τρόπος που τη διαχειρί-
ζεται η χώρα μας. Ερευνητές από το Εργαστήριο 
Στρατηγικής Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρω-
σης του Πανεπιστημίου Πειραιά συγκέντρωσαν εκα-
τοντάδες ρεπορτάζ ξένων ΜΜΕ που αναφέρονται 
στην Ελλάδα, λόγω της αθρόας έλευσης προσφύ-
γων, εξετάζοντας την εικόνα που εκπέμπει η χώρα 
μας διεθνώς. Από την έρευνα των ξένων ρεπορτάζ 
φαίνεται πως η Λέσβος και η Κως απέκτησαν μία 
αυτοτελή εικόνα από την Ελλάδα, η οποία συγκρο-
τείται από την παρουσίαση των μεγάλων προβλη-
μάτων στα δύο νησιά. Η ημερίδα ξεκινά την Τρίτη 
10 Νοεμβρίου στις 9 το πρωί, στο Πορτοκαλί Αμφι-
θέατρο του Πανεπιστημίου Πειραιά, ενώ ανάμεσα 
στους ομιλητές θα είναι και ο δήμαρχος Λέσβου, 
Σπύρος Γαληνός. 
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ΕπιδΕικτικά... άμΕτοχη 
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Τα καταστήματα στο λιμάνι 
της πόλης διαφημίζουν τα 
παιδικά σωσίβια και τις 
σαμπρέλες με την επιγραφή: 
«Τιμή ευκαιρίας»
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1,2 Οι πρόσφυγες πλη-
ρώνουν από 10 έως 30 
ευρώ το σωσίβιο, ανά-
λογα με την κατάστα-
ση στην οποία βρίσκε-
ται. Κάποια από αυτά 
είναι μεταχειρισμένα 
και επομένως πολύ πιο 
φθηνά 3 Η παραλία του 
Μπεχράμ Καλά απέχει 
μόλις πέντε ναυτικά μί-
λια από την ελληνική 
ακτή της Σκάλας Συκα-
μιάς 4 Το σοκάκι με τα 
παιδικά ρούχα γεμίζει 
από μητέρες που αγο-
ράζουν τα απαραίτη-
τα για το ταξίδι της προ-
σφυγιάς


