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Ε
γκλωβίστηκε στο σχέδιό του ο Ερντο-
γάν και παράλληλα εγκλώβισε μέσα 
σε αυτό και τη ΜΙΤ, η οποία είδε ολό-

κληρο τον σχεδιασμό της για την παραβίαση 
των ελληνικών συνόρων να βαλτώνει στα νε-
ρά του Εβρου». Με αυτά τα λόγια σκιαγρά-
φησε την αποτυχία του Ταγίπ Ερντογάν στέ-
λεχος ειδικής υπηρεσίας της Ελλάδας που έχει 
άριστη γνώση των ερευνών, αλλά και του σχε-
διασμού από τις Αρχές της χώρας μας, για την 
αποτροπή των σχεδίων της Τουρκίας. Μάλι-
στα, σε μια προχωρημένη διπλωματική κίνη-
ση, οι Ευρωπαίοι φέρονται έτοιμοι να προτεί-
νουν στον Ερντογάν, στη συνάντηση που θα 
έχουν στην Κωνσταντινούπολη την ερχόμενη 
Τρίτη, αν τελικά πραγματοποιηθεί, να περιπο-
λεί η Frontex στα τουρκικά χωρικά ύδατα, ώστε 
να αποτρέπει την είσοδο μεταναστών στα ελ-
ληνικά χωρικά ύδατα και κατ’ επέκταση στα 
ελληνικά νησιά. Βέβαια κάτι τέτοιο δεν θα το 
δεχθεί ο σουλτάνος, πλην όμως είναι και αυ-
τό ένα διαπραγματευτικό χαρτί.

Οι «ύποπτες» κινήσεις
Ενα από τα πρώτα δεδομένα που περιήλθε σε 
γνώση των ελληνικών υπηρεσιών και κυρίως της 
Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ), πριν 
ακόμα ξεσπάσει η κρίση στα σύνορα, ήταν οι 
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Η Frontex 
στην Τουρκία! 

Πώς κατάφεραν οι 
ελληνικές μυστικές 
υπηρεσίες να μάθουν τα 
σχέδια του σουλτάνου. 
Η δράση των Τούρκων 
πρακτόρων στην 
Αδριανούπολη και οι 
ύποπτες δομές έξω από 
την Κωνσταντινούπολη
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μικρές δομές που είχε δημιουργήσει ο Ερντογάν έξω από την Κωνσταντινούπο-
λη, για μετανάστες που δεν προέρχονταν από εμπόλεμες ζώνες. Μάλιστα, σε αυ-
τές τις δομές «φιλοξενούνταν», ανάμεσα σε άλλους, και άτομα που είχαν προ-
βεί σε παραβατικές πράξεις στην Τουρκία και ουσιαστικά σε αυτά τα μικρά κέ-
ντρα βρίσκονταν υπό καθεστώς ιδιότυπης κράτησης. Τα «μάτια», λοιπόν, και τα 
«αυτιά» της ΕΥΠ, αλλά και των ειδικών υπηρεσιών της Αστυνομίας είχαν διαπι-
στώσει κινήσεις της τουρκικής ΜΙΤ σε αυτά τα κέντρα, τα οποία άνοιγαν στα-

διακά ώστε να συγκεντρωθούν οι «φιλοξενού-
μενοι» σε συγκεκριμένα σημεία της Πόλης, με 
σκοπό βέβαια την οργανωμένη μεταφορά τους 
στα σύνορα με την Ελλάδα. Μόλις διασταυρώ-
θηκαν οι πληροφορίες και οι διαπιστώσεις της 
ΕΥΠ και των ειδικών υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ., ανά-
μεσά τους και η Αντιτρομοκρατική, ενημερώθη-
κε άμεσα η ελληνική κυβέρνηση, καθώς έπρεπε 
να ληφθούν μέτρα ενίσχυσης των συνόρων με 
επιπλέον προσωπικό.

Ετσι, λοιπόν, έφτασε η ώρα «μηδέν» όταν και 
άρχισαν να συγκεντρώνονται οι μετανάστες και 

οι πρόσφυγες στα σύνορα της Τουρκίας με την Ελλάδα, με μπροστάρηδες τους 
μετανάστες από τις μικρές δομές, οι οποίοι, μάλιστα, στην πλειονότητά τους, 
μιλούσαν τουρκικά και ήταν εύκολο να συνεννοηθούν με όσους είχαν εντολές 
να τους σπρώξουν προς τον φράχτη, εν προκειμένω τους πράκτορες της ΜΙΤ.

Οι πράκτορες 
Για πάνω από έναν μήνα η ΕΥΠ προσπαθούσε να εξακριβώσει τα σχέδια των 
τουρκικών υπηρεσιών και κυρίως της ΜΙΤ, καθώς τα «μάτια» και τα «αυτιά» της 
είχαν πιάσει περίεργες κινήσεις Τούρκων πρακτόρων, τόσο στην Κωνσταντινού-

πολη όσο και στη μεθόριο. Συγκεκριμένα, και 
σύμφωνα με πληροφορίες, Ελληνες πράκτορες, 
τουλάχιστον έναν μήνα πριν ξεσπάσει η κρίση, 
είχαν διαπιστώσει κινητικότητα της ΜΙΤ στην 
περιοχή της Αδριανούπολης.

Το δεδομένο αυτό ενέτεινε την προσοχή τους 
και τη συγκέντρωση πληροφοριών. Μάλιστα, 
όταν πια άρχισαν να λαμβάνουν αναφορές 
για το άνοιγμα των μικρών δομών «φιλοξενί-
ας» έξω από την Κωνσταντινούπολη, τότε άρχι-
σαν να καταλαβαίνουν πως κάτι σοβαρό έπεται, 
μέχρι που το συγκεκριμενοποίησαν κάνοντας 
την αναφορά τους στην ελληνική κυβέρνηση.

Οι «Αδελφοί Μουσουλμάνοι»
Ωστόσο, αυτό που κρίνεται ιδιαίτερα ανησυ-
χητικό είναι το δεδομένο που έχουν στα χέρια 
τους οι ελληνικές υπηρεσίες για εμπλοκή στον 
σχεδιασμό του Ερντογάν της οργάνωσης «Αδελ-
φοί Μουσουλμάνοι», η οποία στις ΗΠΑ έχει 
χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση και, 
μάλιστα, με τα χαρακτηριστικά της Αλ Κάιντα. 
Σύμφωνα με πληροφορίες μέσω διαδικτυακών 
εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων και επικοι-
νωνιών, η συγκεκριμένη οργάνωση, που μά-
λιστα, υποστηρίζεται ανοιχτά από τον Ερντο-
γάν, έστελνε μηνύματα στην αραβική γλώσσα 
σε ανθρώπους που βρίσκονταν στην Τουρκία 
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η ευπ και οι ειδικές υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. 
βρίσκονται στο στάδιο διερεύνησης της 
αποστολής των 1.000 στρατοχωροφυλάκων 
που έστειλε στα σύνορα ο Ερντογάν

τα σοβαροτατα περιστατικά στο Αιγαίο, 
αλλά και στα ελληνοτουρκικά χερσαία σύνορα 
έχουν προκαλέσει τον προβληματισμό των 
Ευρωπαίων αξιωματούχων

  ΕρΕυνα για να διαπιστωθεί αν η Τουρ-
κία χρησιμοποίησε σκάφη και οχήματα που 
έχουν χρηματοδοτηθεί από την Ε.Ε. στην 
πρόσφατα σκοπούμενη σύγκρουση σκά-
φους του Λιμενικού στην Κω από τουρκική 
ακταιωρό, αλλά και στην απόπειρα να γκρε-
μιστεί ο φράχτης του Εβρου από τεθωρα-
κισμένο όχημα, έχει ξεκινήσει η Κομισιόν. 
Οπως αναφέρουν οι πηγές της Realnews, 
τα δύο σοβαρότατα και προκλητικά περι-
στατικά στο Αιγαίο, αλλά και στα ελληνο-
τουρκικά χερσαία σύνορα έχουν προκα-
λέσει τον έντονο προβληματισμό των Ευ-
ρωπαίων αξιωματούχων, καθώς, τα προη-
γούμενα χρόνια, η Ε.Ε. έχει χρηματοδοτή-
σει την κατασκευή ακταιωρών αλλά και τε-
θωρακισμένων οχημάτων για την Τουρκία.  

Το 2016, μέσω του Μηχανισμού Προεντα-
ξιακής Στήριξης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρη-
ματοδότησε με 22,26 εκατ. ευρώ την Τουρ-
κία για την κατασκευή συνολικά 57 στρατιω-
τικών οχημάτων τύπου Hizir. Πρόκειται για 
θηριώδη οχήματα, τα οποία έχουν σχεδια-
στεί και κατασκευαστεί από την τουρκική 
αμυντική βιομηχανία. Τα Hizir έχουν θηρι-
ώδεις διαστάσεις, καθώς το ύψος τους φτά-
νει τα 2,6 μέτρα και το μήκος τους τα 5,6 μέ-
τρα, ενώ έχουν τη δυνατότητα να μεταφέ-
ρουν μέχρι και 9 άτομα. Η χρηματοδότηση 
της κατασκευής τους από την Ε.Ε. είχε στό-
χο αποκλειστικά την «αποτροπή της παρά-
νομης μετανάστευσης και του διασυνορια-
κού εγκλήματος», ως εκ τούτου, τα οχήματα 
αυτά έχουν αναπτυχθεί τόσο στην ελληνο-
τουρκική μεθόριο, όσο και στα τουρκοσυρι-
ακά σύνορα. Οπως σημειώνεται στη σχετική 
συμφωνία μεταξύ Αγκυρας και Βρυξελλών, 
τα οχήματα αυτά δεν δύναται να χρησιμο-
ποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό από την 
Τουρκία. Ωστόσο, το βράδυ της Πέμπτης 5 
Μαρτίου, ένα τουρκικό τεθωρακισμένο όχη-
μα τύπου Hizir απαθανατίστηκε από κάμε-
ρα να προσπαθεί να ρίξει τον φράχτη του 
Εβρου. Οπως φαίνεται καθαρά, στον φρά-
χτη έχει δεθεί ένα σχοινί και το όχημα κάνει 
τουλάχιστον τρεις προσπάθειες να προκα-
λέσει φθορές μεγάλης κλίμακας. 

Ακόμη πιο σοβαρό ήταν το περιστατι-

κό που σημειώθηκε τα ξημερώματα της πε-
ρασμένης Τετάρτης στη θαλάσσια περιοχή 
της Κω, όταν μια τουρκική ακταιωρός προ-
σπάθησε να εμβολίσει σκάφος του ελληνι-
κού Λιμενικού Σώματος, προκαλώντας τελι-
κά ζημιές στην πρύμνη του. Το 2018, μέσω 
του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης 
και των κονδυλίων που εγκρίθηκαν από την 
Κοινή Δήλωση Ε.Ε. - Τουρκίας για το προ-
σφυγικό, η Αγκυρα ολοκλήρωσε την κατα-
σκευή 6 ακταιωρών. Τα ευρωπαϊκά κονδύ-
λια που δόθηκαν για την κατασκευή των 6 
ακταιωρών έφτασαν τα 20 εκατομμύρια 
ευρώ, ενώ στόχος αυτής της χρηματοδότη-
σης ήταν η ενίσχυση της δυνατότητας της 
τουρκικής ακτοφυλακής να σώζει τις ζωές 
των προσφύγων που κινδυνεύουν, στη θα-
λάσσια περιοχή της γείτονος.   

Κυρώσεις
Οι πληροφορίες αναφέρουν πως αξιωμα-
τούχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ερευνούν 
προσεκτικά τα βίντεο που υπάρχουν και από 
τα δύο περιστατικά. Τις άτυπες έρευνες διε-
ξάγουν αξιωματούχοι της Γενικής Διεύθυν-
σης Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας και Δι-
απραγματεύσεων για τη Διεύρυνση (DG 
NEAR), οι οποίοι θα εξετάσουν αν η ακται-
ωρός που προκάλεσε το περιστατικό στην 
Κω και το τεθωρακισμένο όχημα ανήκουν 
σε αυτά που χρηματοδοτήθηκαν από τα ευ-

ρωπαϊκά ταμεία. Σε περίπτωση που οι υπο-
ψίες επιβεβαιωθούν, τότε οι πηγές αναφέ-
ρουν ότι θα υπάρξει εισήγηση για την επι-
βολή κυρώσεων στην Αγκυρα, οι οποίες θα 
έχουν οικονομικό χαρακτήρα, με την περι-
κοπή των χρηματοδοτικών κονδυλίων που 
έχουν αποφασιστεί να διοχετευτούν προς 
την Τουρκία το 2020, ως μέρος της προε-
νταξιακής βοήθειας.  

Η «R» απηύθυνε σχετικό ερώτημα στην 
Κομισιόν. Στην επίσημη απάντηση που δό-
θηκε από τον εκπρόσωπο Τύπου της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής, κυριαρχούν οι χαμηλοί τό-
νοι για το ενδεχόμενο η Τουρκία να χρησι-
μοποιεί ευρω-χρηματοδοτούμενα οχήματα 
για επιθετικές ενέργειες. Ακόμα και σε αυτήν 
την απάντηση, όμως, είναι φανερό πως οι 
Βρυξέλλες λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους 
τα περιστατικά που σημειώθηκαν στα ελλη-
νοτουρκικά χερσαία και θαλάσσια σύνορα. 
«Πολλές ανεπιβεβαίωτες αναφορές κυκλο-
φορούν στα κοινωνικά δίκτυα και θα πρέ-
πει να προσεγγίζονται προσεκτικά. Η Τουρ-
κία έχει αναπτύξει πολλά οχήματα στα δυτι-
κά της σύνορα. Δεν είναι όλα τους χρηματο-
δοτούμενα από την Ε.Ε. Μέχρι στιγμής, δεν 
είναι πιθανό να αναγνωρίσουμε τα οχήματα 
που παρενέβησαν στα σύνορα, αλλά οι ει-
κόνες που έχουμε διαθέσιμες στα κοινωνικά 
δίκτυα παραπέμπουν σε οχήματα που δεν 
έχουν χρηματοδοτηθεί από την Ε.Ε.», ανα-
φέρει εκπρόσωπος της Κομισιόν. 

«Η Ε.Ε. υποστηρίζει την Τουρκία στη βελ-
τίωση της διαχείρισης και της ασφάλειας των 
συνόρων της, αλλά και στη βελτίωση της δια-
χείρισης της μετανάστευσης, μέσω του Μη-
χανισμού Προενταξιακής Βοήθειας. Ο εξο-
πλισμός που προμηθεύεται στην Τουρκία 
μέσω του ΜΠΒ έχει στόχο την υποστήριξη 
της δυνατότητας επιτήρησης από τις τουρ-
κικές Αρχές ώστε να βελτιωθούν η συνορι-
ακή διαχείριση και ασφάλεια. 

Παρέχουμε υποστήριξη για να επιβεβαι-
ώσουμε ότι τα σύνορα διαχειρίζονται με τον 
σωστό τρόπο, προς το συμφέρον και την 
ασφάλεια των προσφύγων, του τοπικού πλη-
θυσμού και τελικά προς το συμφέρον των 
Τούρκων και των Ευρωπαίων πολιτών. Το 
πρόγραμμα, επίσης, συνεισφέρει στην απο-
τροπή της παράνομης μετανάστευσης, του 
διασυνοριακού εγκλήματος και του λαθρε-
μπορίου», προστίθεται στην επίσημη απά-
ντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

ΑλέξΑνδρος Κοντης  

Τουρκικές προκλήσεις 
με χρήματα της Ε.Ε.!

ανοιχτό το ενδεχόμενο 
νέων κυρώσεων στην 

τουρκία, εάν η Κομισιόν 
διαπιστώσει ότι στα 

πρόσφατα περιστατικά 
στον εβρο η αγκυρα 

χρησιμοποίησε οχήματα 
και σκάφη που έχουν 

χρηματοδοτηθεί από τις 
βρυξέλλες

και κυρίως στην Πόλη, προτρέποντάς τους να 
ακολουθήσουν όλους τους υπόλοιπους, χωρίς 
να ξεκαθαρίζει τι ακριβώς θα γίνει. Προφανώς, 
αυτοί που λάμβαναν τα συγκεκριμένα μηνύμα-
τα γνώριζαν εκ των προτέρων το τι θα πρέπει 
να κάνουν και τι θα επακολουθήσει, όπως τους 
έλεγε το μήνυμα.

Αλλωστε, στη συνέχεια οι ελληνικές υπηρεσί-
ες διαπίστωσαν πως τα «μηνύματα» για δήθεν 
ανοιχτά σύνορα και μετακίνηση προς τη μεθό-
ριο πρώτα άρχισαν να διαδίδονται από στόμα 
σε στόμα, προφανώς από «παπαγαλάκια» του 
καθεστώτος, και στη συνέχεια μέσω διαδικτύ-
ου αλλά και από ανοιχτές πηγές ενημέρωσης 
στην Τουρκία. Πλέον η ΕΥΠ αλλά και οι ειδικές 
υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται στο στάδιο δι-
ερεύνησης της αποστολής των 1.000 στρατο-
χωροφυλάκων που έστειλε στα σύνορα ο Ερ-
ντογάν, καθώς οι πληροφορίες λένε πως κα-
τασκευάζονται υποδομές στην αντίπερα όχθη 
του Εβρου, προκειμένου μετανάστες και πρό-
σφυγες, που ψάχνουν μια ελπίδα για καλύτε-
ρη ζωή, χωρίς να έχουν αντιληφθεί πως το κα-
θεστώς Ερντογάν εκμεταλλεύεται την κατάστα-
σή τους και κυρίως την απελπισία τους, να πε-
ράσουν έστω και παράνομα στην Ελλάδα, με 
σκοπό βέβαια να βρεθούν στις χώρες της βό-
ρειας και της κεντρικής Ευρώπης.    


