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Ο ΦΡΑΧΤΗΣ καλύπτει και τα 12,5 χιλιόμετρα των ελληνοτουρκικών χερσαίων συνόρων.

Ο εβρΟσ 
δεν ειναι 
πια «ξεφραγΟ 
αμπελι»

Του Νίκου Βαφειάδη nikosvafiadis.wordpress.com ΦΩΤοΓΡΑΦΙΕΣ Αγγελος ΓιωτόπουλοςΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ

Παρά τα όσα 
προεξοφλούσαν 
πολιτικοί και ΜΚΟ,  
η κατασκευή του 
φράχτη, η ενίσχυση 
των ελέγχων και 
η δημιουργία 
κέντρων κράτησης 
εκμηδένισαν σχεδόν 
το μεταναστευτικό 
ρεύμα από τον Εβρο.
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Τα ημιυπαίθρια κρατητήρια των 
τμημάτων συνοριακής 

φύλαξης είναι σχεδόν άδεια. 
Ελάχιστα είναι και τα ίχνη 

στην ελληνική όχθη του ποταμού.

T
Καταγεγραμμένες είσοδοι σε όλη τη χώρα

2006  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

95.239 112.364 146.337 126.145 132.524 99.368 76.878 43.002 24.344
*Ά  ΕΞΑΜΗΝΟ

ΟΙ ΠΛΩΤΕΣ ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ στο ποτάμι 
αποτελούν ισχυρό αποτρεπτικό παράγοντα.

ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ Αυγούστου του 
2012, όταν ξεκίνησε η επιχείρηση 
«ΑΣΠΙΔΑ», αποδείχθηκε στην πράξη 
πως ο περιορισμός της παράνομης 
μετανάστευσης ήταν καθαρά ζήτημα 
πολιτικής βούλησης.
 Παρά δε το γεγονός ότι το «σφρά-
γισμα» του Εβρου είχε ως συνέπεια 
τον πολλαπλασιασμό των παράνομων 
εισόδων από τη νησιωτική χώρα, 

όπως ήταν άλλωστε αναμενόμενο, 
η συνολική εισροή μεταναστών που 
καταγράφηκε για παράνομη είσοδο στη 
χώρα περιορίστηκε δραστικά. Από τους 
99.368 το 2011 στους 76.878 το 2012 
και στους 43.002 το 2013, ενώ το πρώτο 
εξάμηνο του 2014 παρουσιάστηκε 
μια αύξηση 20%, κυρίως λόγω του 
συνεχιζόμενου εμφυλίου στη Συρία.
 Τα ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα 

της επιχείρησης «ΑΣΠΙΔΑ» επισημάν-
θηκαν και στην έκθεση της Ε.Ε., όπου 
αναγνωρίστηκε «θεαματική βελτίωση» 
και τονίστηκε πως το ποσοστό των 
παράνομων εισόδων για την Ελλάδα 
μειώθηκε από το 50% επί του συνόλου 
της Ε.Ε. στο 30%, κατατάσσοντας τη 
χώρα μας στη δεύτερη πλέον θέση, 
πίσω από την Ιταλία.

Τίποτα δεν θυμίζει την κατάσταση που επικρατού-
σε εδώ τρία χρόνια πριν. Στην εθνική οδό Αλεξαν-
δρούπολης - Ορεστιάδας δεν συναντάς πλέον ομά-
δες νεοεισερχόμενων Αφροασιατών, που αυθημερόν 
αφήνονταν ελεύθεροι και κατηφόριζαν πεζή προς 
τους σταθμούς των ΚΤΕΛ και του ΟΣΕ. Τα ημιυπαί-
θρια κρατητήρια των τμημάτων συνοριακής φύλα-
ξης είναι σχεδόν άδεια. Ελάχιστα είναι και τα ίχνη 
στην ελληνική όχθη του ποταμού, τα πεταμένα ρού-
χα, τα σκισμένα έγγραφα, οι πλαστικές σακούλες.

 Στα απέραντα χωράφια της περιοχής κυριαρχεί 
αυτή την εποχή το κίτρινο του ηλιοτρόπιου. Υπάρ-
χει αυξημένη τουριστική κίνηση λόγω και της κα-
λοκαιρινής περιόδου, κυρίως στην Αλεξανδρούπο-
λη. Αρκετοί Τούρκοι μεσαίων οικονομικών στρωμά-
των αλλά και Βούλγαροι, Σέρβοι και Ρουμάνοι κατα-
φτάνουν για τις καλοκαιρινές διακοπές τους, για θά-
λασσα και φρέσκο ψάρι, τονώνοντας την τοπική οι-
κονομία.

 Σ’ αυτό συμβάλλουν και οι εκατοντάδες αστυνο-
μικοί που έχουν αποσπαστεί εδώ για τη φύλαξη των 
συνόρων με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Πριν από 
ένα χρόνο ήταν κοντά στους 2.000, ενώ σήμερα 
έχουν παραμείνει 670. Διαμένουν σε ξενοδοχεία της 
επιλογής τους και λαμβάνουν γύρω στα 1.000 ευρώ 
επιπλέον το μήνα. Είναι άλλωστε καθημερινά ορα-
τοί στις αλλεπάλληλες βάρδιες στα ΣΤΕΚ (Σημεία 
Τακτικού Ελέγχου Κίνησης), στα αστυνομικά μπλό-
κα που στήνονται στους οδικούς κόμβους και στα 
προσφιλή ποτάμια-περάσματα.

ανιχνευτής καρδιακών παλμών
Ο συνοριακός σταθμός των Κήπων έχει εφοδια-

στεί με ανιχνευτή καρδιακών παλμών. Ολοι οι επι-
βάτες υποχρεώνονται πλέον να εξέλθουν από τα οχή-
ματα, τα οποία ελέγχονται, με αποτέλεσμα να εγκα-
ταλειφθούν από τα κυκλώματα διακίνησης οι προ-
σφιλείς έως πρόσφατα κρύπτες στα αμαξώματα και 
να ανθήσει η μέθοδος των πλαστών εγγράφων, όπως 
απέδειξε η πρόσφατη εξάρθρωση δικτύου Γεωργια-
νών, στο οποίο συμμετείχαν και κάποιοι επίορκοι 
αστυνομικοί.

Στο ποτάμι έχουν αυξηθεί οι πλωτές περιπολίες. 
Σε κάποια απ’ αυτές στη Μάνδρα συνάντησα ξανά, 
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Στην εξαγγελία του Χρήστου Παπουτσή τον 

Ιανουάριο του 2011 πολλοί εκπρόσωποι 

κομμάτων, φορέων και ΜΚΟ αντέδρασαν 

έντονα και απορριπτικά, είτε προεξοφλώντας 

την αναποτελεσματικότητα του μέτρου είτε 

καταγγέλλοντας την απανθρωπιά του, χωρίς 

βέβαια να αντιπροτείνουν κάτι ρεαλιστικό για 

την αντιμετώπιση της κατάστασης. Ενδεικτικά 

είναι τα αποσπάσματα που ακολουθούν:

ύστερα από τρία χρόνια, τον Τάσο και τον Παναγιώτη 
από την Ειδική Ομάδα Δίωξης Λαθρομετανάστευσης, 
που έχουν μπει στο στόχαστρο των διακινητών λόγω 
της δράσης τους.

Ο φράχτης στο προγεφύρωμα Κάραγατς καλύπτει και 
τα 12,5 χιλιόμετρα των χερσαίων συνόρων. Στην πυρα-
μίδα 16 μάς συνόδευσαν ο συνταγματάρχης του στρα-
τού Γιάννης Τριάντης και ο αντισυνταγματάρχης Νίκος 
Κολέτσης. Πρακτικά, από τότε που κατασκευάστηκε ο 
φράχτης μηδενίστηκε από εδώ η παράνομη είσοδος. Εί-
ναι εξοπλισμένος με 20 μικρές κάμερες και 3 μεγαλύτε-
ρες, που καλύπτουν όλη την περιοχή και μεταδίδουν ζω-
ντανά εικόνα στο Κέντρο Επιτήρησης Χερσαίων Συνό-
ρων στη Νέα Βύσσα Ορεστιάδας. Τρεις μεγάλες κάμε-
ρες έχουν τοποθετηθεί και στο ποτάμι και ήδη γίνονται 
ενέργειες για να καλυφθεί όλο το μήκος του ποταμού.

Ζωντανή εικόνα στην Κατεχάκη
Στο επιχειρησιακό κέντρο μάς ξενάγησε ο αστυνό-

μος Θανάσης Μανταρλής. Εδώ λειτουργεί το Σύστημα 
Αυτόματης Παρακολούθησης Συνόρων, που μεταδίδει 
ζωντανά εικόνα και στην Κατεχάκη. Σχεδιάστηκε από 
το ΕΜΠ, ενώ προγραμματίζονται άλλο ένα στο Διδυμό-
τειχο και άλλα τρία στην περιοχή της Αλεξανδρούπο-
λης. Τέσσερις αστυνομικοί στη μικρή αίθουσα, ανάμε-
σα στα χωράφια με τα φρεσκομαζεμένα σκόρδα, παρα-
κολουθούν τις οθόνες, εστιάζουν όπου παρατηρούν κά-
ποια κίνηση μέσα στα τουρκικά όρια και ειδοποιούν σχε-
τικά τις τουρκικές αρχές με τις οποίες συνεργάζονται σε 
24ωρη βάση. Σε επιφυλακή είναι και το Λιμενικό, καθώς 
από πέρυσι έχουν αρχίσει να εισέρχονται παράνομα με-
τανάστες από τον Αίνο (παράκτια περιοχή ανατολικά του 
Δέλτα) και μέσω θαλάσσης βγαίνουν συνήθως στη γει-
τονική Σαμοθράκη αλλά και στην Αλεξανδρούπολη. Το 
λαθρεμπόριο ανθεί έτσι κι αλλιώς στην παραμεθόριο. 
Κατά τη διάρκεια της παραμονής μας στην Αλεξανδρού-
πολη εξαρθρώθηκε δίκτυο που είχε φέρει παράνομα από 
την Τουρκία ενάμιση τόνο όστρακα στην περιοχή του 
Μαΐστρου. 

«Ο ΦΡΑΧΤΗΣ είναι ντροπή 
και αίσχος. Μήπως το επόμενο 
βήμα θα είναι η εγκατάσταση 
πολυβολείων με ΣΔΙΤ της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης;» Βασίλης 

Μουλόπουλος, βουλευτής του 

ΣΥΡΙΖΑ 

«ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ για αμερικάνικα 
πρότυπα, τα οποία δεν πρόκει-
ται να αποδώσουν.» Θανάσης 

Παφίλης, βουλευτής ΚΚΕ

«ΕΔΩ ΔΕν μΠΟΡΟύν να 
φράξουν την πλατεία του 
Αγίου Παντελεήμονα, τον 
Εβρο θα φράξουν;» ΛΑΟΣ

«ΑΠ’ ΤΗν 
Αλεξανδρούπολη έως την 
Ορεστιάδα είναι απόσταση 
150 χιλιομέτρων. Τι θα 
σταματήσει ένας φράχτης 
12,5 χιλιομέτρων;» 
Βαγγέλης Πουλιλιός, 

δήμαρχος Σουφλίου

«ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
του υπουργού περί 
σχεδιασμού δημιουρ-
γίας φράχτη στον Εβρο 
αποτελούν ένα νέο 
ρατσιστικό κρεσέντο της 
κυβέρνησης σε βάρος 
των μεταναστών και των 
προσφύγων.» Τμήμα 

Δικαιωμάτων του ΣΥΝ

«ΑΣ μΗ μΕΤΑΤΡΑΠΕΙ 
ο Εβρος σε μεσαιωνικό 
κολαστήριο της Ευρώπης. 
Η Ελλάδα μπορεί να 
δείξει αλληλεγγύη και 
ανθρωπιά στη διαχείριση 
του παγκόσμιου 
προβλήματος των 
εκτοπισμένων 
συνανθρώπων μας.» 
Ρεβέκκα Παπαδοπούλου, 

γενική διευθύντρια της ΜΚΟ 

Γιατροί Χωρίς Σύνορα

«ΤΟ ΤΕΙΧΟΣ ΚΑΤΑ των 
μεταναστών και προσφύγων 
στον Εβρο θα αποτελέσει 
τη συμβολική έκφραση των 
πολιτικών αποκλεισμού 
των μεταναστών και 
εγκληματοποίησης της 
μετανάστευσης, τη χωρική 
αποτύπωση του νέου 
ευρωπαϊκού απαρτχάιντ.»
Δίκτυο Κοινωνικής Υποστήριξης 

Προσφύγων και Μεταναστών

«Ο ύΠΟύΡγΟΣ προέβη σε μια 
ανατριχιαστική πρόταση “επίλυσης” 
του θέματος στα ελληνικά σύνορα 
στον Εβρο: η οικοδόμηση ενός 
τείχους θα αποτελούσε, κατά τη 
σύλληψή του, ανάχωμα στην είσοδο 
προσφύγων. Μόνο η αίσθηση ενός 
μακάβριου χιούμορ θα μπορούσε 
να απαλύνει τους συνειρμούς 
που γεννά μια τέτοια ευφάνταστη 
πρόταση.» Ηλέκτρα-Λήδα Κούτρα, 

πρόεδρος της Ελληνικής Δράσης για τα 

Ανθρώπινα Δικαιώματα

«ΕΑν Η Ε.Ε. επιτρέψει 
την οικοδόμηση του 
εν λόγω φράχτη, τότε 
παραβιάζει και η ίδια 
τις θεμελιώδεις αρχές 
της για την υπεράσπιση 
των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων.» 
Βόλφγκανγκ Γκρεντς, 

στέλεχος της Διεθνούς 

Αμνηστίας

ΤΟΤΕ ΚΑΠΟΙΟΙ 
ΦΩνΑΖΑν...

TΑ μΠΛΟΚΑ σε Ι.Χ., φορτηγά  
και η επιτήρηση του φράχτη και με κάμερες (που 

μεταδίδουν ζωντανά εικόνα στο Κέντρο Επιτήρησης 
Χερσαίων Συνόρων) έφεραν αποτελέσματα.
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 Π
ότε και για ποιους 
λόγους ξεκίνησε η 
επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΑ»;  
Είχαμε φτάσει στο σημείο 
να περνούν από τον Εβρο 
300 και 400 άτομα κάθε 
μέρα, όσοι δηλαδή είναι 

οι κάτοικοι ενός μικρού χωριού. Μας έβλεπαν 
στην οριογραμμή και δεν σταματούσαν, έρχονταν 
κατά πάνω μας. Αυτό συνέβαινε γιατί αυθημερόν 
έπαιρναν το χαρτί και έφευγαν ελεύθεροι, είχαν 
την ευκαιρία να πάνε όπου θέλουν. Στις 4 Αυγού-
στου 2012 αποφασίστηκε να πραγματοποιηθούν 
η επιχείρηση «Ξένιος Ζευς» στα μεγάλα αστικά 
κέντρα, οι εξονυχιστικοί έλεγχοι και οι συλλήψεις 
των παράνομα διαμενόντων μεταναστών και η επι-
χείρηση «ΑΣΠΙΔΑ» στον Εβρο, για να αποτραπεί ο 
μεγάλος αριθμός όσων έμπαιναν στο έδαφος της 
χώρας. Πάνω από 1.800 αστυνομικοί μεταφέρ-
θηκαν στον Εβρο, 
διαμοιράστηκαν 
και εκτελούσαν 
υπηρεσίες στις 
δύο αστυνομικές 
Διευθύνσεις 
Αλεξανδρούπολης 
και Ορεστιάδας, 
καθώς και ορισμέ-
νοι στη δεύτερη ζώνη, για να κάνουν ελέγχους 
στους διερχομένους, και τα αποτελέσματα ήταν 
εντυπωσιακά. Το 2013 η μείωση των παράνομων 
εισόδων από τον Εβρο έφτασε το 96,4%! Από 
30.427 που ήταν το 2012 μειώθηκαν στους 1.109 
το 2013.
Υπήρξε ενίσχυση και σε τεχνικά μέσα; 
Ασφαλώς. Ενισχυθήκαμε με τεχνικά μέσα απ’ 
όλη την Ελλάδα, με ειδικά αυτοκίνητα, με τζιπ, με 
θερμικές κάμερες, με κιάλια μακράς επιτήρησης, 
με διόπτρες νυκτός, αστυνομικούς σκύλους και 
βάρκες. Απλωθήκαμε σε όλο το μήκος του νομού, 

πύκνωσαν οι περιπολίες στο ποτάμι και με την 
ολοκλήρωση της κατασκευής του φράχτη στην 
περιοχή της Ορεστιάδας το χειμώνα του 2012 
σταμάτησε η είσοδος από ένα σημείο απ’ το 
οποίο έμπαινε πανεύκολα πάρα πολύς κόσμος 
τα προηγούμενα χρόνια. Από τη στιγμή που 
φτιάχτηκε ο φράχτης και λειτούργησε το σύστημα 
επιτήρησης με κάμερες, η αποστολή μας έγινε 
ευκολότερη. Μόλις εντοπιστούν, επεμβαίνουν οι 
περιπολίες και αποτρέπεται η είσοδος στη χώρα.
Τι άλλαξε στον τρόπο διαχείρισης;  
Αποφασίστηκε όποιος εισέρχεται παράνομα στη 
χώρα να κρατείται έως ότου απελαθεί. Αυτό ήταν 
καθοριστικό, επειδή αυτοί που ήθελαν να μπουν, 
όταν έβλεπαν ότι μπορεί να συλληφθούν, δεν 
περνούσαν, αφού ήξεραν ότι θα κρατηθούν μέχρι 
να απελαθούν. Ταυτόχρονα φτιάχτηκαν Κέντρα 
Κράτησης στην Αμυγδαλέζα, στην Κόρινθο, στο 
Παρανέστι Δράμας, στην Ξάνθη, στην Κομοτηνή 

και στο 
Φυλάκιο της 
Ορεστιάδας.
Τελευταία, 
όμως, 
παρουσιάζε-
ται μια μικρή 
αύξηση των 
εισερχομέ-

νων... Τα προβλήματα είναι υπαρκτά. Υπάρχει 
το πρόβλημα της Συρίας, βλέπουμε ότι και στο 
Αφγανιστάν τα πράγματα είναι δύσκολα, τελευταία 
ανησυχούμε και για το Ιράκ. Η παράνομη 
μετανάστευση είναι ένα σοβαρό θέμα για το οποίο 
η παγκόσμια κοινότητα ενδιαφέρεται να βρει 
λύσεις.
Οι κάμερες καλύπτουν όλη την οριογραμ-
μή; Καλύπτουν το χερσαίο τμήμα και ένα τμήμα 
στα βόρεια του ποταμού. Ηδη έχουν ολοκληρωθεί 
οι μελέτες και για το νότιο τμήμα του Εβρου 
και επίκειται ο διαγωνισμός. Αποτελούν μέρος 

του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης 
Συνόρων, το οποίο θα επεκταθεί και στα 
ελληνοαλβανικά σύνορα. Υπάρχουν και οι μικρές 
φορητές κάμερες που έχουν τα αστυνομικά απο-
σπάσματα. Μόλις τους εντοπίσουμε να κινούνται 
στο τουρκικό έδαφος, ειδοποιούμε τις τουρκικές 
αρχές, με τις οποίες από το Μάιο του 2011 υπάρχει 
καλή συνεργασία, τους δίνουμε το στίγμα και 
αυτοί τους συλλαμβάνουν. Αν τυχόν καταφέρουν 
να πλησιάσουν τα σύνορα, στέλνουμε επιτόπου 
αστυνομικές δυνάμεις με φάρους και σειρήνες, 
οπότε απομακρύνονται γιατί δεν θέλουν να 
συλληφθούν. Από εκεί και πέρα, όσοι μπουν 
μέσα συλλαμβάνονται και κρατούνται μέχρι να 
απελαθούν, με εξαίρεση τις ευάλωτες κοινωνικές 
ομάδες, όσους αναγνωρίζονται ως πρόσφυγες, 
όπως οι Σύριοι και κάποιες άλλες εθνικότητες.
Τελευταία έρχονται στην περιοχή και 
μέσω θαλάσσης; Μέσω θαλάσσης έρχονται σε 
ολόκληρη τη χώρα. Εδώ το φαινόμενο πρωτοπα-
ρουσιάστηκε το καλοκαίρι του 2013, όταν μπήκαν 
σε κάποιες περιπτώσεις στη Σαμοθράκη και την 
Αλεξανδρούπολη. Η ιδιομορφία κοντά στο Δέλτα 
είναι ότι τα νερά είναι πολύ ρηχά, με αποτέλεσμα 
να μην μπορεί να πλησιάσει ούτε το σκάφος του 
Λιμενικού, ούτε με τα πόδια μπορείς να προσεγ-
γίσεις. Εχουμε βάλει ένα βαν με θερμική κάμερα 
που σαρώνει όλη τη θαλάσσια περιοχή, ενώ ένα 
πλωτό επιτηρεί τις εκβολές του Δέλτα.
Είναι αλήθεια ότι αυξήθηκαν οι ροές προς 
τη Βουλγαρία; Βεβαίως. Οταν φτιάχτηκε ο 
δικός μας φράχτης, το μεγάλο κύμα κατευ-
θύνθηκε στη Βουλγαρία, με αποτέλεσμα να 
εφαρμοστεί και εκεί επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΑ» με 
1.400 αστυνομικούς. Το εύρος των βουλγα-
ροτουρκικών συνόρων είναι πολύ μεγάλο, 
έχουν όμως καλό σύστημα επιτήρησης. Τώρα 
άρχισαν και αυτοί να κατασκευάζουν φράχτη, 
ο οποίος θα επεκταθεί τμηματικά σε όλο το 
μήκος των συνόρων. ≠

ΣύνΕνΤΕύΞΗ

«Οταν φτιαχτηΚε  
Ο διΚΟσ μασ φραχτησ, 

τΟ μεγαλΟ Κύμα 
ΚατεύθύνθηΚε  
στη βΟύλγαρια»

Υποστράτηγοσ  
ΙωάκεΙμ 
τσοΥκνάδησ
Ά  βοηθος του γενιΚου 
επιθεωρητη του ΚλΑδου 
ΑλλοδΑπων ΚΑι ςυνορων

ΣΤΟ ΚΕνΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩν της ΕΛ.ΑΣ. στην Αλεξανδρούπολη.


