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 Το ΝΑΤΟ κάνει μία πρώτη αποτίμηση της δράσης του

Ο επικεφαλής της αποστολής στο Αιγαίο Γιοργκ Κλάιν χαρακτηρίζει «ευέλικτους» τους διακινητές
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Εδώ και μέρες αναρωτιόμαστε για το ρόλο του ΝΑΤΟ μεταξύ των νησιών μας και των ακτών της Τουρκίας αλλά και το κατά
πόσο πράγματι μπορεί να συμβάλει στη μείωση ενδεχομένως των ροών. Ο τακτικός διοικητής της μονάδας SNMG2 του
ΝΑΤΟ Γιοργκ Κλάιν , που έχει αναλάβει δράση στο Αιγαίο, έδωσε το πρώτο του στίγμα, σχολιάζοντας πως οι διακινητές
είναι ιδιαίτερα «ευέλικτοι και μετατοπίζουν συνεχώς τα κέντρα βάρους»…

Εδώ και μέρες αναρωτιόμαστε για το ρόλο του ΝΑΤΟ μεταξύ των νησιών μας και των ακτών της Τουρκίας αλλά και το κατά
πόσο πράγματι μπορεί να συμβάλει στη μείωση ενδεχομένως των ροών. Ο τακτικός διοικητής της μονάδας SNMG2 του
ΝΑΤΟ Γιοργκ Κλάιν , που έχει αναλάβει δράση στο Αιγαίο, έδωσε το πρώτο του στίγμα, σχολιάζοντας πως οι διακινητές
είναι ιδιαίτερα «ευέλικτοι και μετατοπίζουν συνεχώς τα κέντρα βάρους»…

Σύμφωνα με τον κ. Κλάιν, στο Αιγαίο αυτήν τη στιγμή βρίσκονται επτά πλοία του ΝΑΤΟ, που στόχο έχουν τον περιορισμό
των μεταναστευτικών ροών από την Τουρκία προς τα ελληνικά νησιά. Τα πλοία επιβλέπουν μια ακτογραμμή 100
χιλιομέτρων, ενώ προβλέπεται μια επέκταση της επιχείρησης.  

«Τα πάντα… επηρεάζουν» 
«Πιστεύω πως είναι πολύ νωρίς να προχωρήσουμε σε μια αξιολόγηση. Η επιχείρηση του ΝΑΤΟ μόλις ξεκίνησε. Δεν
πρόκειται όμως μόνο για την παρουσία των πλοίων του ΝΑΤΟ. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες τους οποίους δε
μπορούμε να εκτιμήσουμε. Για παράδειγμα η οργάνωση των διακινητών μπορεί να επηρεάσει τους αριθμούς σχετικά με
την προμήθεια πλοιαρίων ή σωσιβίων. Αλλά ακόμα και οι καιρικές συνθήκες ή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζουν.

Αυτήν τη στιγμή δεν είναι δυνατόν να εξάγουμε ακριβή συμπεράσματα. Έχουμε τώρα περισσότερα πλοία επί τόπου και
κάθε μέρα συλλέγουμε πολύτιμα στοιχεία», σχολίασε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στο Γερμανικό Πρακτορείο
Ειδήσεων. 

Επέκταση της δράσης στο Αιγαίο 
Σύμφωνα με το Γερμανό διοικητή, οι διακινητές είναι πολύ ευέλικτοι και μετατοπίζουν τα κέντρα βάρους. «Αυτό μπορεί να
οφείλεται σε πολλούς λόγους. Όταν είμαστε εκεί, αυτό λειτουργεί. Αλλά οι διακινητές είναι πολύ ευέλικτοι και
μετατοπίζουν τα κέντρα βάρους. Εάν πάρουμε τους αριθμούς των προηγούμενων εβδομάδων, μιλάμε για 20 έως 40 πλοία
την ημέρα. Τα πλοία αυτά αναζητούν τους δρόμους τους ανάλογα με το πώς εμείς τοποθετούμαστε.

Όταν κλείνει ο δρόμος για τη Λέσβο, οι μεταναστευτικές ροές θα αναζητήσουν άλλους δρόμους. Για το λόγο αυτό έχει
σχεδιαστεί οι δραστηριότητες του ΝΑΤΟ να επεκταθούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα και σε άλλες ακτές του Αιγαίου».

Ο Γιοργκ Κλάιν υπογραμμίζει, τέλος, πως η συνεργασία είναι άριστη τόσο με τις ελληνικές όσο και με τις τουρκικές αρχές
καθώς και η συνεργασία του ναυτικού των δύο χωρών.
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