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Ουσιαστική διερεύνηση των πρακτικών θαλάσσιας ανάσχεσης
ζητά ο Συνήγορος του Πολίτη για την τραγωδία στο Φαρµακονήσι
Με αφορµή την πρόσφατη τραγωδία στο Φαρµακονήσι, ο Συνήγορος του
Πολίτη επισηµαίνει την ανάγκη ουσιαστικής διερεύνησης των καταγγελιών που
έχουν δει το φως της δηµοσιότητας για τυχόν παράνοµες πρακτικές θαλάσσιας
ανάσχεσης και επαναπροώθησης αλλοδαπών, µεταξύ των οποίων και ατόµων
που χρήζουν διεθνούς προστασίας ως αιτούντες άσυλο.
Πέρα από το τραγικό συµβάν των πνιγµών παιδιών και ενηλίκων, γεγονός που
διερευνάται ήδη και των αγνοουµένων για τους οποίους είναι επιτακτική η ανάγκη
συνέχισης της έρευνας, ο Συνήγορος επισηµαίνει ότι δεν πρέπει να παραγνωρίζονται
τα ζητήµατα που αφορούν πρακτικές απώθησης, ιδίως θαλάσσιας, και
επαναπροώθησης αλλοδαπών.
Τα συνεχώς διογκούµενα κύµατα µεταναστών και προσφύγων από τα θαλάσσια
σύνορα της χώρας πρέπει να αντιµετωπιστούν από την ελληνική Πολιτεία σε
συνεργασία µε τα άλλα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τρόπο που να
διασφαλίζει την αποτελεσµατική προστασία των αιτούντων άσυλο ή ανθρωπιστική
βοήθεια, δεδοµένης και της ανθρωπιστικής κρίσης στη Συρία. Η διαφύλαξη των
θαλάσσιων συνόρων πρέπει να συνδυάζεται µε την αποτελεσµατική πρόσβαση των
αιτούντων άσυλο στο έδαφος της χώρας και τη διατύπωση σαφών κανόνων σ’αυτή
την κατεύθυνση.
Στην περίπτωση του Φαρµακονησίου, ο πλήρης εσωτερικός έλεγχος µέσω ένορκης
διοικητικής εξέτασης δεν δυσφηµίζει το Λιµενικό Σώµα ούτε παραγνωρίζει τις πολλές
περιπτώσεις διάσωσης ανθρώπων που κινδύνευσαν να πνιγούν κατά την παράνοµη
µεταφορά τους από θαλάσσης. Αντίθετα, θωρακίζει την υπηρεσία και το κύρος της
ελληνικής Πολιτείας απέναντι σε φαινόµενα τυχόν παράτυπων ή παράνοµων
πρακτικών που αν ισχύουν πρέπει να αποκαλυφθούν και να αποµονωθούν.
Ο Συνήγορος επαναλαµβάνει την πάγια θέση του από το 2007 σχετικά µε τις
επαναπροωθήσεις αλλοδαπών οι οποίοι προσπάθησαν να εισέλθουν παράνοµα στη
χώρα µας ότι «η Ελλάδα θα πρέπει να εξετάζει ενδελεχώς κάθε υπόθεση σοβαρής
καταγγελίας παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωµάτων στους επίµαχους τοµείς
διοικητικής δράσης και να κοινοποιεί ικανοποιητικά πορίσµατα ελέγχου στην κοινή
γνώµη».”
Ο Συνήγορος, έχοντας δεχθεί σχετικές αναφορές, θα παρακολουθεί την εξέλιξη των
ερευνών σχετικά µε τους ναυαγούς του Φαρµακονησίου, εµµένοντας στη διαφάνεια
της διοικητικής δράσης, την προστασία της ζωής και του δικαιώµατος πρόσβασης
στο άσυλο και τη διασφάλιση των νόµιµων διαδικασιών και των διεθνών και
ευρωπαϊκών κατευθύνσεων του συστήµατος ασύλου.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο:
Τµήµα Επικοινωνίας
Τζαβάρα Καλλιρρόη τηλ. 2131306610 κιν. 6979448887
Παραγυιός Πέτρος τηλ. 2131306625
Παπαγεωργοπούλου ∆ηµητρία τηλ. 2131306604

