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Το κρας τεστ του ρόλου που καλείται να παίξει, σε ό,τι αφορά το προσφυγικό, φαίνεται ότι προσπαθεί να περάσει η
Τουρκία, με την τουρκική ακτοφυλακή να έχει μπει στο στόχαστρο αρκετών προσφύγων και αλληλέγγυων, που την
καταγγέλλουν για επαναπροωθήσεις αλλά και για διάσπαση οικογενειών.

Το κρας τεστ του ρόλου που καλείται να παίξει, σε ό,τι αφορά το προσφυγικό, φαίνεται ότι προσπαθεί να περάσει η Τουρκία, με την τουρκική ακτοφυλακή να έχει μπει

στο στόχαστρο αρκετών προσφύγων και αλληλέγγυων, που την καταγγέλλουν για επαναπροωθήσεις αλλά και για διάσπαση οικογενειών.

Πληθαίνουν οι καταγγελίες τις τελευταίες δύο μέρες για τη στάση του τουρκικού λιμενικού. Εκτός από τις μάνες που
χωρίστηκαν από τα παιδιά τους, την Πέμπτη, όπως ήδη δημοσιοποιήθηκε, άλλο ένα περιστατικό προκάλεσε την οργή των
αλληλέγγυων του «Πλατάνου» στη Σκάλα Συκαμιάς, που ενημερώθηκαν ότι το τουρκικό λιμενικό προσπαθούσε να
απωθήσει τις βάρκες με μάνικες.

Τους πήραν τα παιδιά

Ειδικότερα, τα παιδιά τους και μία από αυτές και τον αδερφό της καταγγέλλουν δύο γυναίκες πρόσφυγες ότι έχασαν
εξαιτίας της τουρκικής ακτοφυλακής. Μιλώντας σε ανθρωπιστικές οργανώσεις και ενώ ήδη η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ
ξεκίνησε τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να επανενωθούν οι δύο οικογένειες, οι δύο γυναίκες περιέγραψαν στην ΕΡα
Αιγαίου, φτάνοντας στο λιμάνι της Μυτιλήνης, την τραγωδία που έζησαν.

Ενώ βρίσκονταν μέσα στα τουρκικά χωρικά ύδατα, σκάφος της τουρκικής ακτοφυλακής τούς πήρε τα παιδιά και
συγκεκριμένα τα δυο παιδιά της πρώτης και τα πέντε παιδιά της δεύτερης, η οποία καταγγέλλει ότι έχασε και τον αδελφό
της. 
Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, το σκάφος της τουρκικής ακτοφυλακής πήρε τα παιδιά και άλλους επιβαίνοντες στη βάρκα.
Τότε κάποιοι αντιστάθηκαν και οι Τούρκοι λιμενικοί προσπάθησαν να καταστρέψουν τη βάρκα για να υποχρεώσουν τους
επιβαίνοντες να ανεβούν στην ακταιωρό. Σε λίγη ώρα σώθηκαν από βουλγαρικό σκάφος της Φρόντεξ.

Η πρώτη μητέρα, της οποίας τα δύο παιδιά βρίσκονται στην Τουρκία, ούσα έγκυος, μαζί με τον άντρα της, μεταφέρθηκε
στο νοσοκομείο Μυτιλήνης. 
Η δεύτερη γυναίκα ενημερώθηκε εν τέλει ότι τόσο τα παιδιά της όσο και ο αδελφός της μεταφέρονταν προχτές σε
στρατόπεδο προσφύγων στο εσωτερικό της Τουρκίας.

Ο «Πλάτανος»

Οι πρόσφυγες που έφτασαν στη Σκάλα Συκαμιάς και φιλοξενήθηκαν στον «Πλάτανο» ήταν μούσκεμα και σε κατάσταση
σοκ, γιατί -όπως τους εξήγησαν- «το τουρκικό λιμενικό προσπάθησε να τους απωθήσει πίσω στις τουρκικές ακτές με
απειλές, δημιουργία κυμάτων και χρήση αντλιών νερού». Δύο βάρκες γύρισαν πίσω με κόσμο τρομοκρατημένο, οι
υπόλοιπες δύο όμως έσπασαν τον κλοιό και έφτασαν μέχρι τη Σκάλα Συκαμνιάς.

Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, από το παρατηρητήριο της ακτής Κόρακα εθεάθη το τουρκικό λιμενικό να επιχειρεί
επαναπροώθηση μεσοπέλαγα με χρήση μάνικας νερού.

Τα παραπάνω περιστατικά συνιστούν μια άλλη αντιμετώπιση τις τελευταίες μέρες από το λιμενικό της Τουρκίας, που
προϊδεάζουν για το τι πρόκειται να συμβεί το επόμενο διάστημα στο δίαυλο μεταξύ τουρκικών ακτών και Λέσβου και με
την παρουσία του ΝΑΤΟ.

Τώρα αν το τουρκικό λιμενικό θα συνεχίσει αυτήν την επιχείρηση με τις επαναπροωθήσεις και το επόμενο διάστημα, θα
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Τώρα αν το τουρκικό λιμενικό θα συνεχίσει αυτήν την επιχείρηση με τις επαναπροωθήσεις και το επόμενο διάστημα, θα
εξαρτηθεί από την εμπλοκή της Τουρκίας και τη συμφωνία που είναι υπό συζήτηση με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.
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