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Από την αρχή της εβδομάδας παρατηρείται ύφεση στις αφίξεις μεταναστών στα νησιά μας. Σύμφωνα με δημοσιεύματα και
αναρτήσεις στο ιντερνέτ, αυτό οφείλεται στο ότι οι τουρκικές διωκτικές αρχές έχουν δραστηριοποιηθεί ιδιαίτερα.

Από την αρχή της εβδομάδας παρατηρείται ύφεση στις αφίξεις μεταναστών στα νησιά μας. Σύμφωνα με δημοσιεύματα και
αναρτήσεις στο ιντερνέτ, αυτό οφείλεται στο ότι οι τουρκικές διωκτικές αρχές έχουν δραστηριοποιηθεί ιδιαίτερα.

Ενδεχομένως να ήταν και αυστηρότερες οι εντολές που δόθηκαν, μιας και ο Ερντογάν συμμετέχοντας στη διάσκεψη των G20, χρειαζόταν γερό άλλοθι για να τεκμηριώνει

τις θέσεις και απαιτήσεις του για το προσφυγικό και τον πόλεμο της Συρίας. Στην περιοχή μας, απ’ το Τσανάκαλε έως το Μαρμαρίς, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης είναι

πλημμυρισμένα από εικόνες και πληροφορίες για συλλήψεις μεταναστών σε στεριά αλλά κυρίως στη θάλασσα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην περιοχή Δικελί και Σμύρνης, όπου καθώς ισχυρίζονται οι αρχές, επί δύο μήνες παρακολουθούσαν δίκτυο διακινητών, τους οποίους

τελικά κατάφεραν να συλλάβουν (οχτώ Σύρους και δύο Τούρκους). Πάντως όπως κυκλοφορεί στις πιάτσες του Μπασμανέ, παρουσιάζεται μειωμένη η ζήτηση για λαθραίες

μετακινήσεις, λόγω των αυστηρότερων μέτρων αλλά και των πληροφοριών για εγκλωβισμό στην Ελλάδα.

Αυτό επέφερε σημαντική μείωση στα αιτούμενα από τους διακινητές κόμιστρα, που από 1.200 δολάρια στις αρχές του χρόνου, έχουν πέσει σε 300 έως 400 δολάρια κατά

κεφαλήν.
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