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Από 3.400 που ήταν οι πρόσφυγες-μετανάστες που μας ήλθαν πέρσι τον Αύγουστο από τα
απέναντι παράλια, φέτος τον ίδιο μήνα λένε, καταμετρήθηκαν επίσημα 8.200!

Είναι χαρακτηριστικό ότι ακριβώς μία ημέρα μετά την «απόβαση» (Πέμπτη 29 Αυγούστου
όπου 13 βάρκες με 547 μετανάστες έφτασαν στη Σκάλα Σκαμνιάς) την επόμενη ημέρα
Παρασκευή 30 Αυγούστου ημέρα-αργία, που εορτάζεται στην Τουρκία η στρατιωτική νίκη
τους το 1922 στην Μ. Ασία, οι τουρκικές αρχές έδωσαν τα παρακάτω στοιχεία που
δημοσιοποιήθηκαν στα ΜΜΕ: Ώρα 4 π.μ. έξω από το Μοσχονήσι συνέλαβαν-πισωγύρισαν
(διέσωσαν λένε αυτοί), 59 μετανάστες. Ώρα 1.30 μ.μ. άλλη βάρκα με 32 άτομα, στις 2 μ.μ.
άλλη με 51, όλες στην περιοχή του Άϊβατζικ (απέναντι από την Σκαμνιά) όπου στις 4.30 μ.μ.
απέτρεψαν να επιβιβασθούν σε πλαστικές βάρκες άλλα 106 άτομα!

Αυτά τα στοιχεία δημοσιοποιεί το τουρκικό λιμενικό προφανώς για να δικαιολογείται στην
Frontex και να επιχειρηματολογεί η Τουρκία στην διεκδίκηση των χρημάτων που της έχουν
υποσχεθεί απ την Ε.Ε. βάσει της συμφωνίας-κοινής δήλωσης Μάρτιος 2016.
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Την ίδια ημέρα (Παρασκευή 30 Αυγoύστου): Ο μεν Τούρκος υπουργός Εξωτερικών
ΜεβλούτΤσαβούσογλου υποστήριξε πως όσο συνεχίζεται η επιχείρηση του Ασάντ στο
Ιντλίμπ της Συρίας -όπου η Τουρκία έχει δυνάμεις- οι μεταναστευτικές ροές στην Ευρώπη
θα αυξηθούν.

Ο δε έλληνας ΥΠΕΞ Νίκος Δένδιας στέλνει μήνυμα στην Άγκυρα ότι θεωρεί και δική της
συνευθύνη τη διαχείριση των ροών και κυρίως τη μη διαχείριση που παρατηρείται το
τελευταίο διάστημα.

Άλλοι πάλι αποδίδουν την αύξηση των μεταναστευτικών ροών κατά τις τελευταίες
εβδομάδες σε επιχειρήσεις-σκούπα των τουρκικών υπηρεσιών στην Κωνσταντινούπολη.
Μόνο που η «σκούπα» αφορά άλλους 65 χιλιάδες Σύριους θεωρούμενους «παραπανίσιους»
μετανάστες στους οποίους έδωσαν διορία να εγκαταλείψουν την Πόλη, ενώ η συντριπτική
πλειοψηφία των αφικνούμενων μεταναστών στα νησιά είναι Αφγανοί, που φαίνεται ότι
μπορούν να πληρώνουν περισσότερα από τους φτωχότερους Αφρικανούς!

Οι απλοί άνθρωποι δυστυχούν και υποφέρουν ενώ οι διακινητές και κυρίως αυτοί που είναι
πίσω τους, πλουτίζουν ολοένα και περισσότερο! Και δεν είναι βέβαια μόνον τούρκοι οι
διακινητές! Τα κυκλώματά τους είναι παγκόσμια.

Αυτούς που ακούμε ότι κάποιες φορές συλλαμβάνουν (έλληνες ή τούρκοι λιμενικοί) είναι
κάτι «φτωχοδιάβολοι» που κάνουν την μεταφορά για μερικά δολάρια! Εύλογα διερωτάται
κάθε νοήμων άνθρωπος γιατί όλοι αυτοί οι Ευρωπαϊκοί και Παγκόσμιοι Οργανισμοί Μηχανισμοί καταστολής-αποτροπής της παράτυπης μετανάστευσης, δεν χτυπούν τους
διακινητές στην πηγή, στις χώρες όπου ξεκινούν την πορεία τους οι μετανάστες; Τελικά,
μήπωςέχουν δίκιο κάποιοι που λένε ότι όλα είναι «μπίζνες»; Μήπως αλήθεια σε κάποιους
συμφέρει να χρησιμοποιούν τους μετανάστες ως μοχλό πίεσης για επί μέρους λογής-λογής
συμφέροντα;

Πηγή: Εμπρός Λέσβου/Στρατής Πόθας
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