ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

11

Ημερομ. Κατάθεσης:

4/10/2021

Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2021
Ερώτηση
Προς τους κ.κ. Υπουργούς:


 Μετανάστευσης και Ασύλου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

ΘΕΜΑ: «Ως εδώ και μη παρέκει με τις “εξαφανίσεις” προσφύγων και την
απαξιωτική αντιμετώπιση της πολιτικής ηγεσίας σε βουλευτές και φορείς»
Κατά το παρελθόν έχουμε αναφερθεί πολλάκις στο ζήτημα των επαναπροωθήσεων
και των “εξαφανίσεων” ανθρώπων που προσπαθούν να φτάσουν στη χώρα μας ώστε
να ζητήσουν άσυλο, όπως έγινε και στο πρόσφατο περιστατικό το οποίο καταγγέλλεται
ότι συνέβη στην περιοχή Κούκουρας, κοντά στο Βασιλίτσι Μεσσηνίας με τους 25
ανθρώπους αρχικά να περισυλλέγονται και έκτοτε να χάνονται τα ίχνη τους.
Μέχρι σήμερα έχουμε καλέσει πλείστες φορές τους αρμόδιους υπουργούς να δώσουν
εξηγήσεις, μετά από ενδελεχή έρευνα, για τα περιστατικά τα οποία έχουν καταγγείλει
κατά καιρούς, η Ευρωπαία Επίτροπος1, η Επίτροπος Ανθρωπίνων δικαιωμάτων του
Συμβουλίου της Ευρώπης2, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες3, ο
Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης4 και πληθώρα ανθρωπιστικών οργανώσεων5.
Η ώρα των εξηγήσεων έχει παρέλθει. Όχι μόνο δεν δόθηκαν ποτέ, αλλά θεσμοί και
κορυφαίοι φορείς έχουν αντιμετωπιστεί από Υπουργούς της Κυβέρνησης -αρμόδιους
και μη- είτε με απαξία και ειρωνεία στην περίπτωση του Υπουργού Ανάπτυξης6, είτε
με εμπαιγμό όπως έκανε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου7, αμφότεροι για το
θέμα του μηχανισμού παρακολούθησης για την τήρησης της συνοριακής διαδικασίας.
Μάλιστα ορισμένοι εξ’ υμών δεν δίστασαν να καταγγείλουν όσους και όσες ρωτούσαν
σχετικά με το ζήτημα ως φερέφωνα της τούρκικης προπαγάνδας ή των διακινητών.
Το ποτήρι όμως έχει ξεχειλίσει. Μέσα σε ένα μήνα έχουν υπάρξει δύο σοβαρές
καταγγελίες για εξαφανίσεις συνολικά 60 ανθρώπων σε Αντικύθηρα και Μεσσηνία για
τις οποίες οι αρμόδιες αρχές λένε ότι δεν έχουν υπάρξει ούτε ως περιστατικά αφίξεων,
παρά το ότι υπάρχουν μαρτυρίες κατοίκων και φωτογραφικό υλικό από την άφιξη τους,
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https://www.efsyn.gr/ellada/dikaiomata/286150_sos-apo-10-organoseis-gia-tis-epanaproothiseispyra-kata-tis-kybernisis
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ενώ συνολικά είναι αμέτρητα τα περιστατικά που έχουν καταγγελθεί τα δύο τελευταία
χρόνια.
Δεν θα γίνουν αποδεκτές εκπτώσεις στο διεθνές δίκαιο και τις υποχρεώσεις της χώρας,
καθώς και η σπίλωση του ελληνικού λαού και της αλληλεγγύης του σε δύσκολες
συνθήκες, για να μπορούν οι κ.κ. Υπουργοί να χαϊδεύουν τα αυτιά ενός ακροδεξιού και
ξενοφοβικού ακροατηρίου εντός και εκτός της παράταξής τους.
Ζητούμε εξηγήσεις για τις εντολές που δίνονται. Το ανθρωπιστικό αίσχος που
συντελείται τους τελευταίους μήνες πρέπει να σταματήσει και να αποδοθούν ευθύνες.
Δεν μπορεί να θεωρούνται κανονικότητα αυτά τα φαινόμενα που μας προσβάλλουν
όλους.
Επειδή, δεν έχουν δοθεί εξηγήσεις από την πολιτική ηγεσία σχετικά με την “εξαφάνιση”
των 15, πέρσι τον Μάιο8, και 17, τον περασμένο Ιούλιο9, προσφύγων που έφτασαν
στη Χίο
Επειδή, δεν έχουν δοθεί εξηγήσεις από την πολιτική ηγεσία σχετικά με την “εξαφάνιση”
των 35 προσφύγων που έφτασαν στα Αντικύθηρα10.
Επειδή, δεν έχουν δοθεί εξηγήσεις από την πολιτική ηγεσία σχετικά με την “εξαφάνιση”
των 25 προσφύγων που έφτασαν στο Βασιλίτσι Μεσσηνίας11.
Επειδή, είναι αμέτρητες οι μεμονωμένες καταγγελίες12 οι οποίες έχουν οδηγήσει σε
προσφυγή κατά της χώρας ενώπιον του Ε.Δ.Δ.Α.13
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
1) Θα δώσουν επιτέλους πλήρη στοιχεία για το τι συνέβη στις παραπάνω
περιπτώσεις “εξαφανίσεων”, και όχι μόνο, που έχουν δει το φως της
δημοσιότητας και παραμένουν χωρίς απαντήσεις;
2) Σε ποιες ενέργειες θα προβούν ώστε να σταματήσουν αυτά τα φαινόμενα
που γίνονται όλο και πιο συχνά και εκθέτουν τη χώρα και να αποδοθούν
οι ευθύνες για τέτοιες παράνομες και απάνθρωπες πράξεις;
Οι ερωτώντες Βουλευτές
Ψυχογιός Γιώργος
Χαρίτσης Αλέξης
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Βαγενά Άννα
Βαρδάκης Σωκράτης
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Βίτσας Δημήτρης
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Λάππας Σπυρίδων
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Μάρκου Κωνσταντίνος
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Μουζάλας Γιάννης
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Μπάρκας Κωνσταντίνος
Νοτοπούλου Κατερίνα
Πούλου Παναγιού (Γιώτα)
Ραγκούσης Γιάννης
Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος)
Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)
Συρμαλένιος Νίκος
Τζούφη Μερόπη
Τόλκας Άγγελος
Τσακαλώτος Ευκλείδης
Φάμελλος Σωκράτης
Φίλης Νίκος
Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης
Χρηστίδου Ραλλία

