
 

Αθήνα, 21/09/2020 

Του:  Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου Κόμματος, Βουλευτή Λάρισας 

ΠΡΟΣ :  Τoν κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας 

  Τoν κ. Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου 

  Τoν κ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη 

 

 

ΘΕΜΑ : «Ανεξήγητη κατάργηση κομβικής σημασίας ειδικού στρατιωτικού 
κλιμακίου στον Έβρο για τη φύλαξη των συνόρων της χώρας» 

 

 

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,  
 

Όπως ενημερωνόμαστε από κατοίκους των ακριτικών περιοχών του Έβρου, εκτός 
ελέγχου φαίνεται ότι βρίσκεται η κατάσταση με τους λαθρομετανάστες στον Έβρο  και 
πιο συγκεκριμένα, στην περιοχή του Σουφλίου. Όπως καταγγέλλουν οι κάτοικοι των 
περιοχών αυτών, το κύμα των εισερχόμενων λαθρομεταναστών έχει διογκωθεί και όλα 
αυτά έγιναν, μετά την κατάργηση του ειδικού στρατιωτικού κλιμακίου, που ήταν 
υπεύθυνο για την φύλαξη των συνόρων στην περιοχή, μέχρι πρότινος. Το κλιμάκιο 
αυτό μας αναφέρεται ότι δραστηριοποιούνταν, έχοντας ως αποστολή την εσωτερική 
ασφάλεια και η δράση του είχε αποτρεπτικό χαρακτήρα. Αποτελούνταν από περίπου 
50 στρατιωτικούς, οι οποίοι είχαν αρμοδιότητα τη φύλαξή της περιοχής. Οι 
στρατιωτικοί, που γνώριζαν άριστα την περιοχή, μας μεταφέρεται ότι κινούνταν 
γρήγορα και αποτελεσματικά, μόλις τους τηλεφωνούσαν και ενεργούσαν γρήγορα και 
άμεσα.  
 
Η απουσία του παραπάνω κλιμακίου, όπως διαβάζουμε σε ανάρτηση της ιστοσελίδας  
«Evrosnews.gr», προκάλεσε πολλά δυσάρεστα συμβάντα στην ευρύτερη περιοχή, 
που θα είχαν αποφευχθεί, αν δεν είχε δρομολογηθεί η κατάργησή του. Εξ’ αυτών είναι:   
α) το συμβάν στο χωριό Μεγάλο Δέρειο, του ορεινού όγκου του Σουφλίου, όπου 29 
λαθρομετανάστες έκλεψαν ζώα, τα έσφαξαν, τα μαγείρεψαν σε αυτοσχέδια κουζίνα 
μέσα στο δάσος και τα έφαγαν, β) η κατακόρυφη αύξηση της κυκλοφορίας  
λαθρομεταναστών στα Πομακοχώρια, γ) το γεγονός ότι οι διακινητές 
λαθρομεταναστών αλωνίζουν στον Έβρο και η περιοχή είναι γεμάτη με διάσπαρτα 
αυτοκίνητα, πινακίδων προέλευσης από όλα τα μέρη της χώρας, ακόμα και 
βουλγαρικές, τα οποία αυτοκίνητα χρησιμοποιούν διακινητές, παρατώντας τα  σκόπιμα 
σε χώρους όπου γνωρίζουν οι λαθρομετανάστες, ώστε να τα παίρνουν και να 
μετακινούνται στο εσωτερικό της χώρας μόνοι τους! 
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Η ανωτέρω κατακόρυφη αύξηση της σχεδόν ελεύθερης κυκλοφορίας 

λαθρομεταναστών σημαίνει, πως τα αστυνομικά σώματα για την φύλαξή της 

συνοριακής γραμμής δεν επαρκούν, ούτε μπορούν να φράξουν το δρόμο στους 

τελευταίους. Ως φαίνεται, δεν υπάρχει η πολιτική βούληση αποτροπής των 

λαθρομεταναστευτικών ροών, οι οποίες αυξάνονται διαρκώς και κανείς από τους 

υπηρεσιακά υπεύθυνους, δεν είναι σε θέση να εμποδίσει ή να αποτρέψει. Εν τω 

μεταξύ, οι λαθρομετανάστες κλέβουν ζωικό κεφάλαιο από τους ιδιοκτήτες του, ενώ 

πολλοί από αυτούς είναι υπεύθυνοι για δεκάδες πυρκαγιές, που ξέσπασαν στον Έβρο 

το τελευταίο διάστημα. 

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω, 

 

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:  

1. Ισχύει πραγματικά ότι έχει καταργηθεί το ανωτέρω αναφερόμενο ειδικό  στρατιωτικό  

κλιμάκιο, στον Έβρο, το οποίο είχε καθήκοντα αποτροπής των εισερχόμενων 

λαθρομεταναστών; 

2. Αν η απάντηση στο ανωτέρω ερώτημα είναι θετική, ποιοι είναι οι ακριβείς λόγοι για 

τους οποίους καταργήθηκε το άνω ειδικό στρατιωτικό κλιμάκιο, καθώς, το έργο του 

φαίνεται να μην έχει υποκατασταθεί από άλλη μονάδα περιφρούρησης της ασφάλειας 

της ζωής και της περιουσίας των Ελλήνων κατοίκων, στην περιοχή του Έβρου; 

3. Αν η απάντηση στο πρώτο ερώτημα είναι θετική, προτίθεσθε να επαναφέρετε στην 

ενεργό δράση το ως άνω ειδικό στρατιωτικό κλιμάκιο  στον Έβρο, που μέχρι πρότινος, 

ήταν επιφορτισμένο με την περιφρούρηση της εσωτερικής ασφάλειας στις περιοχές 

του Έβρου και το κύριο καθήκον του ήταν η αποτροπή της εισόδου λαθρομεταναστών, 

των οποίων η είσοδος, αποδεδειγμένα, αποτελεί πληγή για την ευρύτερη περιοχή; 

 

Ο ερωτών Βουλευτής 

 

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
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