
1 

 

ΕΒΡΟΣ: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Η ΑΜΥΝΤΙΚΗ 

ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ 

Του Ευάγγελου Γριβάκου, Αντιστρατήγου ε.α.- Νομικού 

Η από 24 Φεβρουαρίου 2022 εισβολή των ρωσικών στρατευμά-
των στην Ουκρανία και η μέχρι τώρα εξέλιξη του πολέμου, επαλήθευ-
σαν το δόγμα ότι, για την ελληνική πραγματικότητα, η φύλαξη των χερ-
σαίων συνόρων στον Έβρο, έχει την αυτήν επιχειρησιακή αξία και εθνι-
κή σημασία με εκείνη του εναέριου και θαλάσσιου χώρου και αποτελεί 
τον ισχυρό προμαχώνα για την απόκρουση τυχόν εχθρικής ενέργειας 
επί του εδάφους της Δυτικής Θράκης και της ενδοχώρας, ευρύτερα. 

Με δεδομένο τον συνεχή τουρκικό αναθεωρητισμό που δεν αφή-
νει περιθώρια εφησυχασμού, ο Ελληνικός Στρατός Ξηράς ανασυντάσσει 
τις αποτρεπτικές δυνάμεις του στον Έβρο επί δύο επάλληλων αξόνων 
στρατηγικής. 

 

Ο πρώτος άξονας αφορά στην ματαίωση της εργαλειοποίησης 
του ρεύματος των προσφυγικών φαλάγγων δια των οποίων η Τουρκία, 
τον Μάρτιο 2020, παράνομα αλλά ατελέσφορα, αποπειράθηκε να διεισ-
δύσει στο ελληνικό έδαφος. Για την εξάλειψη της απειλής και με την 
συνχρηματοδότηση της Ε.Ε., έχει, ήδη, ενισχυθεί η οριογραμμή του Έ-
βρου με την κατασκευή ισχυρού χαλύβδινου φράκτη μήκους 40 χιλιομέ-
τρων (12,5 χλμ στα χερσαία σύνορα της περιοχής Καστανιές - Ν. Βύσ-
σα και 27,5 χλμ στην περιοχή Φερρών) και από φέτος είναι σχεδιασμέ-
νη η επέκτασή του κατά 35 χλμ από το Διδυμότειχο μέχρι το Τυχερό, 
όπου ο Έβρος λειτουργεί ως φυσικό σύνορο. Ωσαύτως, συζητήσεις γί-
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νονται για την επέκταση του τμήματος του φράκτη των Φερών προς 
Βορά, ώστε να καλυφθούν κατά το δυνατόν περισσότερα χερσαία πα-
ρόχθια τμήματα του ποταμού, χρησιμοποιούμενα από τους διακινητές 
ως περάσματα. 

Το κώλυμα του φράκτη ελέγχεται καθ΄ όλο το μήκος του από αυ-
τοματοποιημένα συστήματα επιτήρησης ραντάρ και καμερών τα οποία 
επιτρέπουν στα έξι Επιχειρησιακά Κέντρα (τέσσερα τοπικά και δυο πε-
ριφερειακά) που επανδρώνει και λειτουργεί ο Στρατός σε συνεργασία με 
την ΕΛ.ΑΣ., να έχουν στον πραγματικό χρόνο πλήρη εικόνα της επικρα-
τούσης στα σύνορα καταστάσεως - ακόμη και εντός του τουρκικού εδά-
φους – ώστε έγκαιρα να επεμβαίνουν.  

Ο δεύτερος – και σημαντικότερος - άξονας συνίσταται στην απο-
τελεσματική υλοποίηση του ανασχετικού σχεδιασμού κατά των εχθρι-
κών στρατευμάτων που θα αποπειραθούν να διέλθουν τον Έβρο. Τα 
σχέδια δεν είναι μόνο αμυντικά αλλά προβλέπουν επιθετική επιστροφή 
όταν δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες και πάντοτε σε συνεργα-
σία με τους άλλους δύο Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων. 

Παράλληλα με την εκτέλεση των σχεδίων, διαρκής είναι και η μέ-
ριμνα για τον εφοδιασμό των Μονάδων με σύγχρονο εξοπλισμό, απα-
ραίτητο για την εκτέλεση της αποστολής τους. Χαρακτηριστικά παρα-
δείγματα αναδεικνύονται, η πρόσφατη απόκτηση 44 Τ/Θ τροχοφόρων 
οχημάτων αναγνωρίσεως τύπου (TTOA-ASV) M1117 εκ των 1.000 που 
τελικά θα μας παραχωρήσει ο Αμερικανικός στρατός για να δώσουν νέα 
πνοή στις επιχειρησιακές δυνατότητες των Σχηματισμών, η επίσπευση 
απόκτησης τελευταίας γενιάς συστημάτων Κ/Β SPIKE NLOS, φορητών 
εκτοξευτών ρουκετών και σκοπευτικών οργάνων ταχείας σκόπευσης 
ερυθράς κουκίδας (red dot) για τα τυφέκια G3. Δρομολογημένη, επίσης, 
είναι και η αναβάθμιση του συστήματος πολλαπλών εκτοξευτών πυραύ-
λων MLRS, προκειμένου να αποκτήσουν ακριβέστερη στόχευση και με-
γαλύτερο βεληνεκές, καθώς και των αρμάτων μάχης Leo2A4 και 
Leo1A5.  

Τα πάντα δοκιμάζονται και αξιολογούνται στο πεδίο. Είναι γνωστό 
ότι κάθε χρόνο, στην περιοχή του Έβρου, διεξάγεται η μεγαλύτερη δια-
κλαδική Άσκηση των Ενόπλων Δυνάμεων υπό την ονομασία “ΠΑΡΜΕ-
ΝΙΩΝ”, με συμμετοχή Μονάδων ελιγμού και υποστηρίξεως και με σενά-
ρια εκπαίδευσης του προσωπικού στις τέσσερεις φάσεις του αγώνα. 
Από τα διδάγματα της Άσκησης γίνονται οι βελτιώσεις και αναπροσαρ-
μογές των σχεδίων. 

Από τον καιρό ακόμη του Ψυχρού Πολέμου, η περιοχή της Θρά-
κης ήταν υψίστης σημασίας για την Βορειοατλαντική Συμμαχία (NATO), 
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ως εκτεινόμενη στο σταυροδρόμι του στρατηγικών αξόνων, αφενός από 
Ανατολική Ευρώπη και Ρωσία προς Αιγαίο, Ανατ. Μεσόγειο, Μ. Ανατο-
λή (με παράκαμψη Ευξείνου Πόντου και Στενών) και, αφετέρου, από 
Κεντρική Ασία και Κίνα, προς Βαλκάνια και Κεντρική Ευρώπη. 

 Μετά την διάλυση της ΕΣΣΔ και του Συμφώνου της Βαρσοβίας, η 
στρατηγική αξία της Θράκης αναβαθμίστηκε εν όψει του μετασχηματι-
σμένου διεθνούς γεωπολιτικού περιβάλλοντος. Εις εφαρμογή του τρο-
ποποιημένου Πρωτοκόλλου Ελληνο-αμερικανικής Συμφωνίας Αμυντικής 
Συνεργασίας (Mutual Defence Cooperation Agreement – MDCA) - που 
κυρώθηκε με τον Ν.4660 (ΦΕΚ 23Α΄/24-2-2020), υπεγράφη τελικά από 
τους ΥΠ.ΕΞ. Ελλάδος και ΗΠΑ στις 14-10-2021 και προβλέπει την επέ-
κταση της αμερικανικής παρουσίας σε 4 νέες κομβικές τοποθεσίες της 
Χώρας μας μεταξύ των οποίων και η Αλεξανδρούπολη - στο λιμάνι της 
πόλης και της ευρύτερης περιοχής, οι υπάρχουσες υποδομές ανακαινί-
σθηκαν - ή κατασκευάσθηκαν νέες - με επενδυτικά κεφάλαια των ΗΠΑ, 
ώστε να καταστούν κατάλληλες για την υποδοχή και μεταστάθμευση 
αμερικανικών και ΝΑΤΟϊκών δυνάμεων, με τελικό σκοπό την περαιτέρω 
ανάπτυξή τους στα συμμαχικά κράτη των Βαλκανίων και της Ανατ. Ευ-
ρώπης καθώς και στις προσβάσιμες περιοχές του Ευξείνου Πόντου και 
των Βαλτικών χωρών. 

Μετά την υπογραφή της Συμφωνίας, ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην 
Ελλάδα Τζέφρι Παΐατ δήλωσε ότι, η επιλογή της Αλεξανδρούπολης, 
σταδιακά θα την καταστήσει σημαντικό ενεργειακό κόμβο της Νοτιοανα-
τολικής Ευρώπης, με τεράστια οικονομικά οφέλη για την Ελλάδα και 
συμβολή στην ασφάλεια της περιοχής. Εν τούτοις, από καμία Συμφωνία 
δεν προκύπτει η εγγύηση ότι, σε περίπτωση συρράξεως της Ελλάδος 
με την Τουρκία, τα τυχόν σταθμεύοντα ξένα στρατεύματα στον Έβρο θα 
επέμβουν προς υπεράσπιση του ελληνικού εδάφους. Τουτέστιν, εμείς οι 
Έλληνες θα πρέπει να αποδεχθούμε ότι, ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ, ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ 
ΜΑΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ, ΑΝ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ, ΘΑ ΔΙΕΞΑΓΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΕ-
ΜΟ(!!). Δυνατόν, όμως, η παρουσία αυτών των στρατευμάτων να ακυ-
ρώσει την σύγκρουση ή να αποτρέψει την κλιμάκωσή της.  

Η “prova generale” της λειτουργικότητας του λιμανιού της Αλε-
ξανδρούπολης μετά την ανακαίνισή του, έγινε στα τέλη Φεβρουαρίου 
2021, όταν το θηριώδες αμερικανικό μεταγωγικό πλοίο “ENDURANCE” 
αποβίβασε στην προκυμαία επιτυχώς μια ολόκληρη μηχανοκίνητη αμε-
ρικανική Μεραρχία, ελικόπτερα, άρματα μάχης κ.λπ., που μεταστάθ-
μευσαν σε κοντινούς και ειδικά διασκευασμένους χώρους (στρατόπεδα) 
και, στη συνέχεια, προωθήθηκαν σε Βουλγαρία και Ρουμανία προς κά-
λυψη του νοτίου μετώπου προς την Ρωσία, στα πλαίσια της ευρύτατης 
κλίμακας πολυεθνικής ΝΑΤΟϊκής Άσκησης “DEFENDER EUROPE - 
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2021”, που διεξήχθη από αρχές Μαΐου 2021 στον χώρο των Βαλκανίων 
και της Κεντρικής Ευρώπης, με αντικείμενα την αποτροπή επιθετικότη-
τας και την αντιμετώπισης κρίσεων. Στην Άσκηση συμμετείχαν 18 κρά-
τη, 37.000 στρατιώτες και χιλιάδες αρμάτων μάχης. Την ίδια επιτυχία 
σημείωσαν και οι επόμενες “καραβιές” που έφθασαν στο λιμάνι προς 
υποστήριξη της ίδιας Άσκησης, όπως εκείνη του επίσης τεραστίου ε-
κτοπίσματος πλοίου “LIBERTY PROMISE” το οποίο, στις 2 Μαΐου 2021, 
ξεφόρτωσε μεγάλες ποσότητες πολεμικού υλικού και μέσων με τελικό 
προορισμό τα «θέατρα πολέμου» της Άσκησης.  

Στα πλαίσια της  
υπό του ΓΕΕΘΑ σχε-
διαζόμενης διεθνούς 
συνεργασίας των Ε-
νόπλων Δυνάμεων 
της χώρας μας με δυ-
νάμεις άλλων φιλίων 
και συμμαχικών χω-
ρών, διεξήχθη και φέ-
τος (4-8 Μαρτίου), 
στην περιοχή της 
Ξάνθης, η Άσκηση 
μεταξύ των Στρατών 

Ξηράς των ΗΠΑ και Ελλάδος υπό την επωνυμία «ΘΡΑΚΙΚΗ ΣΥΝΕΡ-
ΓΑΣΙΑ-2022», επιπέδου Τακτικού Συγκροτήματος Επιλαρχίας Μέσων 
Αρμάτων (ΤΣ/ΕΜΑ). Αντικείμενα της Άσκησης ήταν η εξέταση τυποποι-
ημένων τεχνικών μάχης στις αμυντικές και επιθετικές επιχειρήσεις. Από 
πλευράς ΗΠΑ συμμετείχε η 3η Ίλη του 1-16 Τάγματος Πεζικού της 1ης 
Μεραρχίας Πεζικού και από Ελληνικής, τμήματα από δύο Τ/Θ Ταξιαρχί-
ες, μια Μηχανοποιημένη και μια Αεροπορίας Στρατού. Κατά την Άσκη-
ση, της οποίας η τελική φάση πραγματοποιήθηκε στο πεδίο βολής Πε-
τρωτού Ξάνθης, διαπιστώθηκε η άρτια οργάνωση, εκπαίδευση και επι-
χειρησιακή ετοιμότητα των ασκουμένων τμημάτων καθώς και το εξαίρε-
το κλίμα συνεργασίας μεταξύ του προσωπικού των δύο χωρών.  

Εν κατακλείδι και κατ΄ ακολουθία των ανωτέρω εκτεθέντων, νομί-
ζουμε ότι δεν απαιτείται η προβολή περισσοτέρων τεκμηρίων – καίτοι 
υπάρχει πλειάδα άλλων - περί της «χαλύβδινης» ασπίδας της υψούμε-
νης στον Έβρο κατά παντός επιβουλέα του εθνικού μας εδάφους. Ο 
Ελληνικός Λαός μπορεί να μένει απερίσπαστος στα ειρηνικά του έργα 
πεπεισμένος ότι, πάνω ΄κει, στο ακριτικό ποτάμι, τα τέκνα του «κρατούν 
γερά την λόγχη για ν΄ απαντήσουν στον εχθρό ένα νέο, μέγα “ΟΧΙ” ». 


