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τα στο σκοτεινό διαδίκτυο. Πρόκειται για ΜΚΟ 
που, είτε λόγω ακραίων ιδεολογικών τοποθετή-
σεων στο θέμα της μετανάστευσης είτε ηθελη-
μένα, μπλέκουν σε μονοπάτια που μόνο ανθρω-
πιστικά δεν μπορούν να είναι». 

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, η δρα-
στηριότητα των «γκρίζων» ΜΚΟ θεωρείται ότι 
έχει συμβάλει στην αύξηση των μεταναστευ-
τικών ροών, κυρίως στην περιοχή του Εβρου. 
Ομως, λόγω της ετοιμότητας και του συντονι-
σμού των ελληνικών υπηρεσιών και της απο-
φασιστικότητας της ελληνικής κυβέρνησης να 
προστατεύσει τα ελληνικά σύνορα, τα αποτε-
λέσματα γέρνουν τη ζυγαριά υπέρ της Ελλά-
δας, όσον αφορά την αποτροπή και τη σύλ-
ληψη διακινητών.

 Αλλωστε, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές πλη-
ροφόρησης, οι ελληνικές υπηρεσίες ήδη έχουν 
προβεί στις απαραίτητες κινήσεις ώστε να είναι 
ενήμερες για κάθε οδηγία και νέα πληροφορία 
που διακινείται σε συγκεκριμένες ομάδες δικτύ-
ωσης που φέρεται να διαχειρίζονται οι «γκρίζες» 
ΜΚΟ, παρακολουθώντας συνεχώς τη δραστη-
ριότητά τους στο διαδίκτυο, μέσω εξειδικευμέ-
νων τεχνικών μέσων.

 Παράλληλα, με την ενίσχυση των υπηρεσιών 
που δραστηριοποιούνται στον Εβρο σε προσω-
πικό αλλά και σε υλικοτεχνικά μέσα, τα σύνορά 
μας φυλάσσονται επαρκώς, ενώ η επέκταση του 
φράχτη θα θωρακίσει επιπλέον τη χώρα απένα-
ντι σε υβριδικές απειλές.

 
Δράσεις πρόληψης
Σε αυτό το πλαίσιο, οι ελληνικές Αρχές εμφανί-
ζονται αποφασισμένες να δράσουν αποτελε-

σματικά, κάνοντας πράξη τις εξαγγελίες της κυ-
βέρνησης και του υπουργείου Προστασίας του 
Πολίτη για άμεση αποτροπή εισόδου παράτυ-
πων μεταναστών στη χώρα μας, με δεδομένο 
βέβαια το γεγονός πως αυτοί οι ταλαιπωρημένοι 
άνθρωποι έχουν εργαλειοποιηθεί από το καθε-
στώς της Τουρκίας, που χρησιμοποιεί το μετα-
ναστευτικό ως μοχλό πίεσης απέναντι στην Ελ-
λάδα και στην Ευρώπη.

Ηδη, σύμφωνα με τις πληροφορίες της «R», 
οι αρμόδιες ελληνικές υπηρεσίες παρακολου-
θούν στενά τη διαδικτυακή δραστηριότητα αυ-
τών των τεσσάρων ΜΚΟ, με στόχο ο συνδυα-
σμός των δράσεων πρόληψης και καταστολής 
να συμβάλει στην αποτελεσματικότερη φύλαξη 
των συνόρων του Εβρου.

Ο συντονισμός τόσο των υπηρεσιών αποτρο-
πής όσο και των υπηρεσιών συλλογής πληρο-
φοριών και πρόληψης έχει συντελέσει σε μεγά-
λο βαθμό στην επαρκή φύλαξη των ελληνικών 
συνόρων. Αυτό φαίνεται και από τους αριθμούς 
που έδωσε στη δημοσιότητα ο υπουργός Προ-
στασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, ο 
οποίος, μαζί με την ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ., βρέθη-
κε στον Εβρο την περασμένη Κυριακή προκει-
μένου να επιθεωρήσει τη λειτουργία των υπο-
δομών αλλά και τις επιχειρήσεις των αστυνομι-
κών, των συνοριοφυλάκων, αλλά και των στε-
λεχών των Ενόπλων Δυνάμεων στην περιοχή.

 «Το πρώτο τετράμηνο του 2022 συνελήφθη-
σαν 150 διακινητές, ενώ 40.000 παράτυποι με-
τανάστες απετράπησαν από τις ελληνικές υπη-
ρεσίες και δεν πέρασαν στο ελληνικό έδαφος», 
δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Προστα-
σίας του Πολίτη.

μήνυμα
«Μόλις περάσετε 
το ποτάμι, στείλτε 
μήνυμα στο… για 
να σας βρουν», 
επισημαίνεται στα 
μηνύματα που 
στέλνουν οι ΜΚΟ 
στους μετανάστες


