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ΚΟΙΝΩΝΙΑ Συναγερμός στα σύνορα
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τον τραγικό θάνατο επτά μετα-
ναστών. Παράλληλα, στις αρχές 
Νοεμβρίου ανακοινώθηκε η ενί-
σχυση της φύλαξης των ελληνο-
βουλγαρικών συνόρων, καθώς 
αρκετοί διακινητές διοχετεύουν 
τις προσφυγικές ροές προς την 
Ελλάδα μέσω Βουλγαρίας. 

Τα πλοία
Δυσκολότερη, όμως, για τις ελλη-
νικές αλλά και τις ευρωπαϊκές Αρ-
χές είναι η προσπάθεια που γίνε-
ται για να περιοριστεί η νέα τα-
κτική των Τούρκων διακινητών, η 
οποία αφορά τη μεταφορά των 
προσφύγων διά θαλάσσης. Απο-
φεύγοντας τις γνωστές φουσκω-
τές λέμβους, οι οποίες μπορούν 
εύκολα να εντοπιστούν και να 
αναχαιτιστούν από το Λιμενικό 
Σώμα και τη Frontex, τα κυκλώ-
ματα έχουν πλέον επιστρατεύσει 
παλαιά πλοία-φορτηγά, τα οποία 
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Του ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΥ ΚΟΝΤΗ

Σ
ε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η νέα 
προσπάθεια από τα κυκλώματα 
των διακινητών στην Τουρκία για 

τη δημιουργία ενός καινούργιου προ-
σφυγικού ρεύματος προς την Ελλάδα 
και την υπόλοιπη Ευρώπη. Οπως απο-
καλύπτει η Realnews, από τις αρχές Νο-
εμβρίου οι διακινητές έχουν δημιουρ-
γήσει έναν νέο τρόπο επικοινωνίας και 
προσέλκυσης των πολυάριθμων προ-
σφύγων που παραμένουν στη γειτονι-
κή χώρα. Οι μέθοδοι αυτές περιλαμβά-
νουν τη χρήση κλειστών ομάδων σε ψη-
φιακές εφαρμογές, όπου παρέχονται φω-
τογραφίες των μέσων που θα χρησιμο-
ποιηθούν για τη μεταφορά των προσφύ-
γων, αλλά ακόμα και αναλυτικές οδηγίες 
για την παράνομη διέλευση των ελληνο-
τουρκικών χερσαίων συνόρων. 

«Ειρήνη, έλεος και ευλογίες του Θεού. 
Σας δίνουμε τις λεπτομέρειες του δρόμου. 
Από Τουρκία προς Ελλάδα», είναι ο τίτλος 
των οδηγιών που εστάλησαν, στην αρα-
βική γλώσσα, στα κινητά προσφύγων που 
βρίσκονται στην Κωνσταντινούπολη, μό-
λις στις 8 Νοεμβρίου. Ακολούθως, οι διακι-
νητές παραθέτουν αναλυτικά τα βήματα που 
θα πρέπει να κάνουν οι πρόσφυγες ώστε να 
περάσουν τα σύνορα του Εβρου και να βρε-
θούν μέχρι την Κομοτηνή. «Πρώτον: Πριν από 
την έναρξη του ταξιδιού, θα δημιουργήσου-
με ομάδες για εσάς, μερικές από αυτές στο 
WhatsApp. Κάθε ομάδα αποτελείται από 5 ή 7 
άτομα», γράφουν οι διακινητές, αναφερόμενοι 
στη γνωστή εφαρμογή επικοινωνίας. Στη συ-
νέχεια γίνεται λόγος για «εποπτικές Αρχές» που 
καθορίζουν την αναχώρηση των ξεχωριστών 
ομάδων προσφύγων προς τα ελληνοτουρκικά 
σύνορα. «Δεύτερον: Η τοποθεσία της συγκέ-
ντρωσης καθορίζεται από το προσωπικό των 
εποπτικών Αρχών. Επίσης, η συγκέντρωση εί-
ναι στην Κωνσταντινούπολη, συχνά στο Εσεν-
γιούρτ (σ.σ.: συνοικία στην ευρωπαϊκή πλευρά 
της Πόλης)», αναφέρεται στις οδηγίες. 

Το τρίτο βήμα που αναφέρουν οι διακινη-
τές αφορά τη μεταφορά των προσφύγων στην 
Αδριανούπολη και έπειτα στην περιοχή του πο-
ταμού Εβρου. Μετά από αυτό, τα κυκλώματα 
τονίζουν ότι οι πρόσφυγες μπορούν να φτά-
σουν πεζή μέχρι και την Κομοτηνή, περπατώ-
ντας από 2 έως και 5 ημέρες, ακολουθώντας 
τις νέες ακριβείς οδηγίες «ασφαλούς πεζοπορί-
ας» που θα τους σταλούν. «Αφού περάσετε με 
ασφάλεια το ποτάμι, θα εισέλθετε στην ελλη-
νική επικράτεια, στη στρατιωτική περιοχή. Θα 
σας παρέχουμε σημεία πεζοπορίας για ασφά-
λεια μέχρι να φτάσετε στην ορεινή περιοχή… 
Η απόσταση από την ορεινή περιοχή… υπο-
λογίζεται σε πέντε ημέρες, μέχρι την Κομοτη-
νή. Κοντινή απόσταση Β, δύο ή τρεις ημέρες». 

Οι ελληνικές Αρχές έχουν απόλυτη γνώση 
αυτών των οδηγιών, ενώ ήδη κάνουν ενέργει-
ες για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης αύξησης 
των προσφυγικών ροών. Υπενθυμίζεται πως την 
προηγούμενη εβδομάδα, η Αστυνομία εντό-
πισε όχημα που κινείτο μεταξύ Κομοτηνής και 
Ξάνθης, ενώ από την καταδίωξη που ακολού-
θησε, το όχημα ανατράπηκε με αποτέλεσμα 

Η «R» αποκαλύπτει τα μηνύματα 
που τους στέλνουν τα κυκλώματα 
με αναλυτικές οδηγίες 
για να περάσουν τον Εβρο 
ή να διασχίσουν το Αιγαίο

έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν εκατοντά-
δες πρόσφυγες κάθε φορά. Μέσω του Αιγαί-
ου, τα πλοία αυτά κατευθύνονται στις ιταλικές 
ακτές, ενώ τα χρήματα που πληρώνουν οι πρό-
σφυγες για αυτή την παράνομη μεταφορά ισο-
δυναμούν με μια μικρή περιουσία. 

Η «R» αποκαλύπτει μία ακόμα σειρά μηνυ-
μάτων που στέλνουν τα τουρκικά κυκλώματα 
των διακινητών στους πρόσφυγες, για τη με-
ταφορά τους στην Ιταλία. «Καλημέρα, σήμερα 
είναι το ταξίδι. Αν είσαι έτοιμος, σήκωσε επιτα-
γή 8.300 ευρώ. Ιταλία», αναφέρεται στο μήνυ-
μα που εστάλη σε πρόσφυγες μόλις πριν από 
13 ημέρες, στις 15 Νοεμβρίου. Το ίδιο μήνυ-
μα πλαισιώνουν και συνολικά έξι φωτογραφί-
ες από ένα πλοίο-φορτηγό, το οποίο βρίσκεται 
δεμένο σε τουρκικό λιμάνι. Επιπλέον, στο μή-
νυμα υπάρχει και η αναγραφή ενός τηλεφωνι-
κού αριθμού «για να επικοινωνήσετε μαζί μας», 
όπως γράφουν οι διακινητές. 

Η προσφυγική ροή προς την Ιταλία μέσω 
του Αιγαίου είναι ήδη αρκετά έντονη, ωστό-
σο παραμένει «αόρατη», καθώς οι πρόσφυ-
γες που φτάνουν εκεί δεν εγκλωβίζονται σε κά-
ποιο μικρό νησί, όπως γίνεται στην περίπτω-
ση της Ελλάδας, αλλά «χάνονται» στην ιταλική 
ενδοχώρα. Πηγές από το υπουργείο Μετανά-
στευσης και Ασύλου τονίζουν πως το επόμενο 
χρονικό διάστημα αναμένεται μία νέα αύξηση 
των προσφυγικών ροών προς Ελλάδα και Ευ-
ρώπη, λόγω των οικονομικών και κοινωνικών 
προβλημάτων στην Τουρκία. «Ακόμα και αν η 
τουρκική κυβέρνηση θέλει να σταματήσει τα 
κυκλώματα των διακινητών, δεν είναι σίγου-
ρο ότι υπό τις παρούσες συνθήκες έχει τη δυ-
νατότητα να το πράξει», αναφέρει κυβερνητι-
κός αξιωματούχος. 
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ΕΝΑ από τα μηνύματα 
που εστάλη σε 
πρόσφυγες μόλις πριν 
από 13 ημέρες, στις 15 
Νοεμβρίου

ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ 
ομάδες στα μέσα 
κοινωνικής 
δικτύωσης 
αποστέλλονται 
τα μηνύματα
των διακινητών

Προσκλητήριο 
σε πρόσφυγες 

από Τούρκους διακινητές!


