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Υποπτο σχέδιο 
αµερικανικής ΜΚΟ,

η οποία στις 15 Απριλίου 
οργανώνει στην Τουρκία 

πορεία προσφύγων
µε προορισµό 

τα ελληνοτουρκικά 
σύνορα. Ξεκινά 

ελληνοτουρκική 
συνεργασία για
το προσφυγικό
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Των Θ. ΣΩΤΗΡΗ & ΑΛ. ΚΟΝΤΗ

Ε
να καραβάνι 40.000 µεταναστών και 
προσφύγων οργανώνεται τους τελευταί-
ους µήνες, µε σκοπό να ταξιδέψει στις 15 

Απριλίου από την Κωνσταντινούπολη στην κε-
ντρική Ευρώπη µέσω Ελλάδας. Τον συντονισµό 
αυτού του τεράστιου εγχειρήµατος έχει ανα-
λάβει αµερικανική ΜΚΟ, χρησιµοποιώντας τις 
πλατφόρµες κοινωνικής δικτύωσης, µέσω των 
οποίων επικοινωνούν πρόσφυγες και µετανά-
στες κατά τη διάρκεια της µετακίνησής τους 
από τις χώρες τους προς την Ευρώπη, προκει-
µένου να ενηµερώνονται για τους τρόπους µε 
τους οποίους µπορούν να περάσουν χερσαία 
και θαλάσσια σύνορα.

Την αποκάλυψη αυτή έκαναν οι τουρκικές 
µυστικές υπηρεσίες, οι οποίες παρακολου-
θούν συστηµατικά τα συγκεκριµένα fora και 
τις ιστοσελίδες, προκειµένου αφενός να έχουν 
γνώση των µαζικών µετακινήσεων προσφύγων 
από τη Συρία και το Ιράκ και παράνοµων µε-
ταναστών από τις χώρες της Ασίας και της βό-

ρειας Αφρικής και αφετέρου να ανακαλύπτουν τα κυκλώµατα 
των διακινητών που δρουν στη γειτονική χώρα. Η αποκάλυψη 
αυτή κοινοποιήθηκε άµεσα, σε πολιτικό επίπεδο, στις κεντρικές 
υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, στη Europol, στη Frontex, 
αλλά και σε διµερές επίπεδο στις ελληνικές Αρχές, καθώς, βά-
σει των στοιχείων που έχει στη διάθεσή της η τουρκική πλευ-
ρά, η πρώτη στάση του «κονβόι» θα είναι ένας από τους συνο-
ριακούς σταθµούς του Εβρου. Κάτι αντίστοιχο, µε ένα πλήθος 
µεταναστών και προσφύγων, που άγγιζε τα 15.000 άτοµα, επι-
χειρήθηκε το 2017, µε σηµείο εκκίνησης και πάλι την Κωνστα-
ντινούπολη και προορισµό τα σύνορα στην περιοχή της Αδρι-
ανούπολης. Τότε, ισχυρότατες τουρκικές αστυνοµικές δυνάµεις 
είχαν αποκλείσει τον κάµπο της πόλης προς την ελληνική πλευ-
ρά και υποχρέωσαν τους µετανάστες να διαλυθούν και να δι-
αφύγουν προς διάφορες αγροτικές περιοχές και προς τα περί-
χωρα της Κωνσταντινούπολης.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που έδωσαν οι Τούρκοι τόσο στην 
Ε.Ε. όσο και ειδικά στην ελληνική πλευρά (από την παρακολού-
θηση των µέσων κοινωνικής δικτύωσης ανακάλυψαν και την 
ΜΚΟ που οργανώνει αυτό το απίστευτο καραβάνι), περισσό-
τεροι από 40.000 πρόσφυγες έχουν ήδη δηλώσει την επιθυµία 
τους να συµµετάσχουν στην πορεία τους προς τα ελληνικά σύ-
νορα. Αξίζει να σηµειωθεί πως οι τουρκικές Αρχές έχουν αποµο-
νώσει τους αριθµούς των κινητών τηλεφώνων, µέσω των οποί-
ων έγιναν οι επαφές και οι διαδικτυακές συνεννοήσεις, και τις 
τελευταίες ηµέρες έχουν αρχίσει να στέλνουν επισήµως οµαδι-
κά sms, µε τα οποία καλούν τους πρόσφυγες και τους µετανά-
στες που τα χρησιµοποιούν να µη συµµετάσχουν σε αυτό το 

Πορεία 40.000 
µεταναστών 
προς τον Εβρο!


