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Του Θεοδοση Πάνου

Π
ληροφορίες που αφορούσαν τα επι-
χειρησιακά σχέδια του Λιμενικού Σώ-
ματος, χάρτες με την ακτογραμμή 

της Λέσβου, αλλά και στοιχεία για το ΚΥΤ της 
Μόριας, μετέφεραν προς την Τουρκία τα μέ-
λη των ΜΚΟ που κατηγορούνται για συμμε-
τοχή στα δίκτυα των διακινητών. Σύμφωνα 
με αποκλειστικές πληροφορίες της Realnews, 
μετά τη σύλληψη 33 μελών από τέσσερις ορ-
γανώσεις την περασμένη εβδομάδα, τα στοι-
χεία που έχουν στη διάθεσή τους οι ελληνικές 
υπηρεσίες εστιάζουν στον ρόλο δύο γυναικών, 
υπηκόων Αυστρίας και Νορβηγίας. Πρόκειται 
για δύο άτομα που την τελευταία διετία ζού-
σαν μεταξύ Λέσβου και τουρκικών παραλίων 
και μάλιστα φέρονται να είχαν κομβικό ρόλο 
στον συντονισμό των μεταναστευτικών ροών 
προς τη χώρα μας.   

Η πρόσφατη υπόθεση σύλληψης των μελών 
των ΜΚΟ στη Λέσβο επιβεβαίωσε για πρώτη 
φορά τις καταγγελίες που υπήρχαν εδώ και 
χρόνια περί εμπλοκής των εθελοντών από κά-
ποιες οργανώσεις στα κυκλώματα των διακι-
νητών. Ωστόσο, τα στοιχεία που υπάρχουν 
ειδικά για τις δύο γυναίκες ήταν αρκετά ώστε 
να τους απαγγελθεί και η κατηγορία για κατα-
σκοπεία εις βάρος της Ελλάδας. Χαρακτηριστι-
κό της σοβαρότητας της υπόθεσης είναι ότι, 
όπως αναφέρουν πηγές στην «R», η Αυστρια-
κή και η Νορβηγίδα είχαν πρόσβαση σε κλει-
στές τουρκικές κυβερνητικές ιστοσελίδες, για 
τις οποίες χρειάζονται ειδικοί κωδικοί προκει-
μένου ο χρήστης να εισέλθει σε αυτές. 

«Μάτια» στο Λιμενικό
Λειτουργώντας από κοινού, οι δύο γυναίκες 
μοίραζαν τον χρόνο τους μεταξύ τουρκικών 
περιοχών που βρίσκονται απέναντι από τη Λέ-
σβο και του ελληνικού νησιού. Βασική δραστη-
ριότητά τους ήταν η άντληση στοιχείων για τις 
επιχειρησιακές δραστηριότητες του ελληνικού 
Λιμενικού Σώματος. Στην Τουρκία, έρχονταν σε 
επαφή με μετανάστες που είχαν προσπαθήσει 
να φτάσουν στη Λέσβο, αλλά είχαν αποτραπεί 
από τα σκάφη του Λιμενικού και της Frontex. 
Από αυτούς ελάμβαναν φωτογραφίες που εί-
χαν τραβήξει από τα σκάφη του Λιμενικού εν 
πλω. Επίσης, στη Λέσβο «στρατολογούσαν» με-
τανάστες και, άγνωστο με τι αντάλλαγμα, τους 
έπειθαν να μεταβαίνουν συχνά στο λιμάνι της 
Μυτιλήνης και να φωτογραφίζουν πλοία του 
Πολεμικού Ναυτικού, του Λιμενικού και της 
Frontex. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση 
δύο Αφγανών, που είχαν εντοπιστεί στο λιμά-
νι της Μυτιλήνης να φωτογραφίζουν συνεχώς 
τα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά πλοία για λογα-
ριασμό των δύο γυναικών.

Μεταξύ των στοιχείων που φέρονται να είχαν 
συγκεντρώσει είναι πολλές φωτογραφίες των 
σκαφών του Λιμενικού, λεπτομερείς χάρτες της 
ακτογραμμής της Λέσβου, όπως επίσης και ση-
μείων εκκίνησης των λέμβων με τους πρόσφυ-
γες από τα τουρκικά παράλια. Ακόμη, διέθε-
ταν στοιχεία για την κατάσταση που επικρατεί 
στη Μόρια, δηλαδή έγγραφα στα οποία απο-
τυπωνόταν πού ακριβώς βρίσκονται οι χώροι 

Τα παιχνίδια 
των κατασκόπων 
στη Λέσβο! Τι αποκαλύπτει η απόρρητη 

αναφορά της ΕΛ.ΑΣ. για τη 
δράση 33 μελών ύποπτων 
ΜΚΟ. Τα ταξίδια στα τουρκικά 
παράλια, οι σχέσεις με 
διακινητές και οι πληροφορίες 
που έδιναν στην Τουρκία

διαμονής των προσφύγων, βάσει εθνικότητας. 
Οι έρευνες της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας 

ξεκίνησαν σταδιακά από τις 23/5/2020 και κορυφώθηκαν με 
τον εμπρησμό του ΚΥΤ της Μόριας, όταν πια άρχισαν να έρ-
χονται στο φως σαφείς ενδείξεις εμπλοκής, όσον αφορά την 
υποκίνηση του εμπρησμού του καταυλισμού από τις τέσσερις 
ΜΚΟ. Ωστόσο, κομβική ημερομηνία 
για τις έρευνες ήταν η 5η Σεπτεμβρί-
ου, όταν οι αστυνομικοί της Ασφάλει-
ας Λέσβου, αλλά και λιμενικοί, σε συ-
νεννόηση με στελέχη της ΕΥΠ και της 
Αντιτρομοκρατικής, πραγματοποίησαν 
έφοδο σε σκάφος ελλιμενισμένο στη 
Μυτιλήνη, το οποίο είχε αγοράσει συ-
γκεκριμένη ΜΚΟ με έδρα τη Γερμανία.

Πριν από τις έρευνες στο σκάφος, 
λιμενικοί, οι οποίοι περιπολούσαν σε 
θαλάσσιες περιοχές που θεωρούνται 
περάσματα μεταναστών, έκαναν συνεχείς αναφορές για τη δρα-
στηριότητα του συγκεκριμένου πλοίου και του πληρώματός του 
και για παρενόχληση στο έργο τους. Συγκεκριμένα, ανέφεραν 
πως, όταν ήταν σε εξέλιξη επιχειρήσεις αποτροπής, οι ασύρ-
ματοι στα ελληνικά πλοία έπαιρναν φωτιά από παρεμβολές, οι 
οποίες διαπιστώθηκε πως γίνονταν είτε μέσω του ασυρμάτου 
του συγκεκριμένου σκάφους είτε από τη Λέσβο, μέσω συγκε-
κριμένης ιστοσελίδας, που αποτελεί και σύνδεσμο επικοινωνί-
ας μεταναστών και μελών ΜΚΟ. 

Υποκλοπές 
Μάλιστα, μέσω ειδικού λογισμικού, διαπιστώθηκαν ακόμα και 

υποκλοπές συνομιλιών των λιμενικών από συ-
γκεκριμένη ΜΚΟ, που επίσης δραστηριοποι-
είτο στη Λέσβο. Ακόμη, στο πλοίο εντοπίστη-
καν κωδικοί μέσω των οποίων έδιναν από το 
επιχειρησιακό τηλέφωνο του πλοίου πληροφο-
ρίες στους μετανάστες στα τουρκικά παράλια. 

Από τους 33 εθελο-
ντές των ΜΚΟ που έχουν 
ταυτοποιηθεί και αναζη-
τούνται, οι επτά είναι μέ-
λη των διοικητικών συμ-
βουλίων των τεσσάρων 
οργανώσεων, δύο εκ των 
οποίων έχουν την έδρα 
τους στη Γερμανία, μία 
στη Νορβηγία και μία 
στην Αυστρία. Ακόμη 
έχουν ταυτοποιηθεί άλ-

λα 24 άτομα, μεταξύ των οποίων 19 Γερμανοί, 
2 Ελβετοί, μία Γαλλίδα, μία Βουλγάρα και μία 
Ισπανίδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελλη-
νικές Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να εκδώ-
σουν διεθνή εντάλματα σύλληψης για τον εντο-
πισμό των ταυτοποιημένων ατόμων. 

Η «R» έχει στη διάθεσή της τα στοιχεία των 
τεσσάρων οργανώσεων. Μετά από επικοινω-
νία μαζί τους, κανείς εκπρόσωπος εκ των τεσ-
σάρων οργανώσεων δεν δέχθηκε να απαντή-
σει στις κατηγορίες που αποδίδονται από τις 
ελληνικές Αρχές. 

σχέδιο
Οταν ήταν 
σε εξέλιξη 
επιχειρήσεις 
αποτροπής, οι 
ασύρματοι των 
ελληνικών πλοίων 
έπαιρναν φωτιά 
από παρεμβολές

Κανείς εκπρόσωπος εκ των 
τεσσάρων οργανώσεων δεν 
δέχθηκε να απαντήσει στις 
κατηγορίες που αποδίδονται 
από τις ελληνικές Αρχές

το πλοιο, που ανήκει 
σε ΜΚο, έκρυβε 
ενοχοποιητικά στοιχεία 
για τα μέλη των 
οργανώσεων, τα οποία 
κατηγορούνται πλέον και 
για κατασκοπεία


