
 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

         Θεσσαλονίκη, 13/01/2021 

Του:  Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου Κόμματος, Βουλευτή Λάρισας 
 
ΠΡΟΣ:  Τoν κ. Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου 
 
 
ΘΕΜΑ: «Ανάκληση απόφασης δημιουργίας νέας δομής λαθρομεταναστών στο Φυλάκιο 

Ορεστιάδας Έβρου» 
 
 
Κύριε Υπουργέ, 
 
Σύμφωνα με διαμαρτυρίες κατοίκων της Ορεστιάδας Έβρου και σύμφωνα με πρόσφατα τοπικά 
δημοσιεύματα του διαδικτύου, την κάθετη αντίθεσή τους στην σχεδιαζόμενη δημιουργία νέας 
δομής λαθρομεταναστών στο Φυλάκιο Ορεστιάδας και την ετοιμότητά τους να βγουν μαχητικά 
στους δρόμους, εκφράζουν τα μέλη του «Αγροτικού - Κτηνοτροφικού Συλλόγου 
Αλεξανδρούπολης», με ανακοίνωση τους. Οι κάτοικοι της περιοχής, που έπαιξαν σημαντικό ρόλο 
στην κρίση του περασμένου Μαρτίου και βρέθηκαν δίπλα στις αστυνομικές και στρατιωτικές 
δυνάμεις, υποβοηθώντας στην αποτροπή της βίαιης εισβολής χιλιάδων λαθρομεταναστών, 
ξεκαθαρίζουν ότι: «Ως Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης δηλώνουμε την 
έντονη και κατηγορηματική αντίθεσή μας στην πρόθεση της Κυβέρνησης να επεκτείνει την 
υπάρχουσα δομή μεταναστών και, επιπλέον, να δημιουργήσει νέα στον Έβρο. Ως ακρίτες κάτοικοι 
αυτού του πολύπαθου Νομού και ως ενεργοί πολίτες, που τον προηγούμενο χειμώνα σταθήκαμε 
ακοίμητοι φρουροί των εθνικών μας συνόρων, κάνουμε έκκληση στους κυβερνώντες να 
αναθεωρήσουν τα καταστροφικά για την περιοχή μας σχέδιά τους… Σε κάθε περίπτωση όμως 
εμείς δηλώνουμε ότι θα είμαστε όρθιοι στις επάλξεις! Το αποδείξαμε πέρυσι και δε θα διστάσουμε 
να το αποδείξουμε εκ νέου και φέτος, αν χρειαστεί να υπερασπιστούμε τον τόπο μας...». Οι άνω 
Εβρίτες, που τον Μάρτιο του 2020, απέτρεψαν με τον τρόπο τους, σε αγαστή συνεργασία με τα 
Σώματα Ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνάμεις, το να εισέρθουν λάθρα στη χώρα μας δήθεν 
«μετανάστες», νιώθουν προδομένοι με την προοπτική ότι, αυτοί που βρίσκονταν πέραν των 
συνόρων, τώρα, θα βρίσκονται εντός των συνόρων μας, υπό τη μέριμνα και φροντίδα της 
Πολιτείας, με τις ανάλογες αρνητικές συνέπειες που προκύπτουν σε οποιοδήποτε σημείο της 
χώρας, όταν αυξάνεται η εγκατάσταση των λαθρομεταναστών, πόσω δε μάλλον, στην ευαίσθητη 
συνοριακή περιοχή του Έβρου. 
 
Με δεδομένα όλα τα παραπάνω, 
 
 
Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 
 

Προτίθεσθε να ανακαλέσετε κάθε σκέψη για δημιουργία νέας δομής λαθρομεταναστών στο 
Φυλάκιο Ορεστιάδας και σε όλη την έκταση του Έβρου, ακόμα και με τη μορφή επέκτασης της 
ήδη υπάρχουσας, με δεδομένο ότι, η τοπική κοινωνία με όλους τους Φορείς της, σε όλα τα 
επίπεδα, εναντιώνεται σε αυτό το ενδεχόμενο, θεωρώντας ότι, κάθε επικείμενη πρόθεση του υφ΄ 
υμάς Υπουργείου περί επέκτασης της ήδη υφιστάμενης ή δημιουργίας νέας δομής, μόνο δεινά 
μπορεί να επιφέρει στον Έβρο; 

 
Ο ερωτών Βουλευτής 
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