Πρόβλθμα ςυνοριακισ φφλαξθσ
Ο Νομόσ Κιλκίσ αποτελεί τθν κφρια πφλθ ειςόδου/εξόδου ςτα βόρεια
ςφνορά μασ με χϊρα εκτόσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (F.Y.R.o.M.), με
λειτουργία τριϊν ςυνοριακϊν ςτακμϊν (Εφηωνοι, Δοϊράνθ, Ειδομζνθ),
ςθμεία που πρζπει να υπάρχει εμφανισ παρουςία φφλαξθσ για τθν
αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ τθσ
λακρομετανάςτευςθσ.
Κατά το τελευταίο εξάμθνο
καταγράφεται
αφξθςθ
των
αλλοδαπϊν (Πακιςτανϊν, Αφγανϊν κ.ά.) που επιχειροφν λακραία
ζξοδο από τθ χϊρα μασ προσ τθν
Π.Δ.Γ.Μ. -οι οποίοι ςυλλαμβάνονται
από τισ αςτυνομικζσ δυνάμεισ τθσ γείτονασ χϊρασ και με τθν
ακολουκοφμενθ τακτικι τθσ για τθν άτυπθ επαναπροϊκθςι τουσ
ειςζρχονται και ςυλλαμβάνονται από τισ δικζσ μασ δυνάμεισ.
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ προβλεπόμενθσ διαδικαςίασ αφινονται
ελεφκεροι και περιφζρονται ςτθν ευρφτερθ περιοχι του Νομοφ μασ,
δθμιουργϊντασ κινδφνουσ για τθν αςφάλεια των κατοίκων.
Tον τελευταίο μινα (Αφγουςτοσ του 2012) πιο
ζντονα ςυναντάμε το φαινόμενο αυτό δθλαδι
κατά τθν διαδρομι από και προσ τθν Ειδομζνθ
λακρομετανάςτεσ να κινοφνται ελεφκερα κατά
μικοσ τθσ διαδρομισ.
Προςφάτωσ το υπουργείο προςταςίασ του
πολίτθ μετζφερε λόγω κάλυψθσ εποχιακϊν
αναγκϊν άτομα από τα τμιματα του νομοφ Κιλκίσ, ςτον Ζβρο. Τα άτομα
αυτά ιταν αυτά που επιτθροφςαν και περιόριηαν το φαινόμενο τθσ
λακρομετανάςτευςθσ ςτον τόπο μασ . Η μετακίνθςθ αυτι δθμιοφργθςε
κενά ςτθν αςτυνόμευςθ αποδυναμϊνοντασ τα τμιματα φφλαξθσ του
νομοφ.
Φυλάςςοντασ τα ανατολικά ςφνορα με δυνάμεισ από τον Νομό Κιλκίσ
πολφ πικανόν να δθμιουργθκεί ζνα νζο πζραςμα, νζεσ παρακαμπτιριεσ
οδοί για τουσ λακρομετανάςτεσ μζςω Βουλγαρίασ και ςτθ ςυνζχεια
μζςω Π.Γ.Δ.Μ.

Σε μία τζτοια περίπτωςθ, είναι ςχεδόν βζβαιο, ότι θ ςυνοριακι γραμμι
του Νομοφ μασ κα υποςτεί μεγάλθ πίεςθ, που κα είναι αδφνατο να
αντιμετωπιςκεί από τθν ελλιπι δφναμθ φφλαξθσ τθσ Ελλθνικισ
Αςτυνομίασ.
Κατά τθ κερινι περίοδο που ιδθ διανφουμε κορυφϊνεται θ αφξθςθ τθσ
κίνθςθσ ςτουσ ςυνοριακοφσ ςτακμοφσ, με τθν κατακόρυφθ αφξθςθ των
διερχόμενων τουριςτϊν γεγονόσ που επιβάλλει τθν ενίςχυςι τουσ.
Η αφξθςθ τθσ κίνθςθσ λακρομεταναςτϊν από χϊρεσ κακϊσ και τα
κροφςματα κλοπϊν ςε Παιονία και Κιλκίσ πλιττουν περαιτζρω το
αίςκθμα αςφάλειασ των κατοίκων, και περιςςότερο αυτϊν που
διαμζνουν ςτθν ςυνοριακι γραμμι.
Τα προβλιματα αυτά επιςιμαναν με επιςτολζσ τουσ προσ τθν φυςικι
θγεςία ο αναπλθρωτισ περιφερειάρχθσ Κεντρικισ Μακεδονίασ κ.
Διονφςθσ Ψωμιάδθσ και ο αντιπεριφερειάρχθσ Κιλκίσ κ. Χριςτοσ
Γκουντενοφδθσ.
Ζκεςαν το υπαρκτό πρόβλθμα ςτθν ευρφτερθ περιοχι του Νομοφ Κιλκίσ,
με τθν ξαφνικι μετακίνθςθ αςτυνομικϊν ςτθ Θράκθ, και τθν ταυτόχρονθ
τραγικι αποδυνάμωςθ των τμθμάτων, ςε ςυνάρτθςθ με τθν αφξθςθ
κρουςμάτων καταςτάςεων παραβατικότθτασ, και ηιτθςαν «τθν άμεςθ
τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ και τθ διορκωτικι παρζμβαςθ ςτον αρικμό
τθσ μετακινοφμενθσ δφναμθσ αςτυνομικϊν του Κιλκίσ ςτθ Θράκθ για τθν
αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ τθσ λακρομετανάςτευςθσ» και τθν
αντιμετϊπιςθ τθσ «αποδυνάμωςθσ των μεκοριακϊν ςτακμϊν του
παραμεκόριου διμου Παιονίασ» που εντάκθκε εξαιτίασ τθσ.
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