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Αδίστακτοι οι τούρκοι δουλέμποροι, παρά τα μποφόρ και τη 

θαλασσοταραχή, στέλνουν στον θάνατο με πλαστικές βάρκες 

εκατοντάδες ανθρώπους, που όχι μόνο δεν ξέρουν μπάνιο 

αλλά δεν έχουν δει ποτέ στη ζωή τους θάλασσα. Τελευταία 

τους θύματα ένα αγοράκι δύο χρόνων και μια 34χρονη 

γυναίκα, στο ναυάγιο που σημειώθηκε χθες βόρεια της 

Μυτιλήνης. Οι μαρτυρίες για την τραγωδία είναι 

ανατριχιαστικές. 

Μέσα στην ακυβέρνητη φουσκωτή βάρκα ήταν 49 

άνθρωποι. Άνδρες γυναίκες και παιδιά. Όταν πήρε κλίση και 

άρχισε να βυθίζεται η μόνη σκέψη ήταν η επιβίωση. Το μικρό 

αγοράκι, μόλις 2 χρόνων, ποδοπατήθηκε μέσα στον πανικό. 

Μία 34χρονη γυναίκα μητέρα ενός παιδιού ανασύρθηκε 
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νεκρή. Δύο ακόμα θύματα στη μακριά λίστα με νεκρούς 

πρόσφυγες τα νερά του Αιγαίου. 

Οι συνθήκες της νέας τραγωδίας, ανοικτά της Παναγιούδας 

στα βόρεια της Μυτιλήνης δεν έχουν διευκρινιστεί. Η βάρκα 

εντοπίστηκε από επιβατηγό πλοίο που είχε αποπλεύσει από 

το λιμάνι της Μυτιλήνης. Το πλήρωμα ενημέρωσε το λιμενικό 

και ξεκίνησε μία ακόμα επιχείρηση διάσωσης. 

Μέσα στην πόλη της Σμύρνης οι διακινητές κινούνται σαν 

σκιές τη νύχτα σε ένα διαρκές, επικίνδυνο παιχνίδι με τις 

διωκτικές αρχές… Εχουν μετατρέψει τη Σμύρνη, σε κέντρο 

διακίνησης προσφύγων. Γι’αυτό οι Τούρκοι αποκαλούν το 

ιστορικό κέντρο Δαμασκό. 

Ασφαλέστερη διαδρομή, η παραθαλάσσια τουρκική πόλη 

Αιβατζίκ, προς Λέσβο.. 

Ο «Κενάν» είναι το πρόσωπο κλειδί. Ο αρχηγός των 

κυκλωμάτων που μεταφέρουν πρόσφυγες προς τη βόρεια 



Λέσβο. Σημεία απόβασης ο Μόλυβος, η Εφταλού, η 

Συκαμνιά. Ζητά 1.800 με 2.000 δολάρια το κεφάλι.. 

Νοτιότερα βρίσκεται το Δικελί, ένα ακόμα σημείο διακίνησης. 

Η περιοχή ελέγχεται από τον «Ιμάμ» που «φροντίζει» για το 

πέρασμα στην περιοχή του αεροδρομίου της Μυτιλήνης και 

στη Χαραμίδα. 

Τα συγκλονιστικά στοιχεία για τη δουλεμπορική μαφία που 

δρα ανεξέλεγκτα στα τουρκικά παράλια αποκαλύπτει το 

Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι 

διακινητές λεηλατούν τους Σύρους πρόσφυγες, απειλούν με 

βιασμό τις γυναίκες τους και υπό την απειλή όπλων, τους 

επιβιβάζουν στις βάρκες. 
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