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Η Τουρκία μας «έστειλε» 137.722 μετανάστες και
πήρε πίσω 3.838
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Από το 2002 η Ελλάδα ζήτησε να επιστρέψουν στην τουρκική
πλευρά 137.722 άτομα που πέρασαν παράτυπα τα χερσαία και
θαλάσσια σύνορα, αλλά οι γείτονές μας έκαναν δεκτά αιτήματα
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μόλις για 13.314 και παρέλαβαν τελικά μόνο 3.838, στο πλαίσιο του
ελληνο-τουρκικο Πρωτοκόλλου Επανεισδοχής.

Τα στοιχεία για την πορεία εφαρμογής του Πρωτοκόλλου
διαβιβάστηκαν στη Βουλή από το υπουργείο Εξωτερικών στις 17
Απριλίου, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Τα σχετικά
έγγραφα κατέθεσε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Νίκος
Χουντής αρμόδιος για Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, μετά από ερώτηση
του βουλευτή της ΝΔ Στέφανου Γκίκα για την «έξαρση του
φαινομένου εισροής παράνομων μεταναστών στην Ελλάδα από τα
τουρκικά παράλια».

Στο σχετικό έγγραφο, καθίσταται σαφής η θέση της ελληνικής
πλευράς απέναντι στα βήματα που έγιναν από την πλευρά της
Τουρκίας.

«Η εφαρμογή του Ελληνο-Τουρκικού Πρωτοκόλλου Επανεισδοχής
για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, που
υπεγράφη στην Αθήνα στις 8.11.2011, παρά τις κατά καιρούς
δηλώσεις και δεσμεύσεις της Τουρκίας, δεν κρίνεται από πλευράς
μας αρκετά ικανοποιητική» αναφέρει στο απαντητικό έγγραφο ο
αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών και παραθέτει στοιχεία που
δείχνουν ότι, από την έναρξη ισχύος του Πρωτοκόλλου (Απρίλιος
2002) μέχρι και τον Ιανουάριο 2015, έχουν υποβληθεί στην
Τουρκία 6.393 αιτήματα για επανεισδοχή 137.722 παράτυπων
μεταναστών, εκ των οποίων οι τουρκικές Αρχές δέχθηκαν την
επανεισδοχή 13.314 και παρέλαβαν τελικά μόνο 3.838, «γεγονός
που οφείλεται κυρίως στις καθυστερημένες και εκτός των
προβλεπομένων στο Πρωτόκολλο προθεσμιών, απαντήσεις της
τουρκικής πλευράς». Επιπρόσθετα, όπως σημειώνεται με το
έγγραφο του υπουργείου Εξωτερικών, δεν τηρείται η δέσμευση
της τουρκικής πλευράς για αποδοχή 1.000 αιτημάτων
επανεισδοχής ετησίως».

Θετικότερα μηνύματα μετά την συνάντηση του Ιανουαρίου 
Όπως ενημερώνει ωστόσο ο κ. Χουντής, μια από τις τελευταίες
επί του θέματος εξελίξεις είναι ότι έλαβε χώρα στην 'Αγκυρα, στις
13-14 Ιανουαρίου 2015, η 10η Συνάντηση Εμπειρογνωμόνων
Ελλάδας-Τουρκίας, σε συνέχεια συμφωνηθέντων και
κατ΄εφαρμογή του άρθρου 13 του εν λόγω Πρωτοκόλλου. Από το
σύνολο των διαμειφθέντων κατέστη σαφής μια, καταρχήν, θετική
διάθεση της τουρκικής πλευράς για συνεργασία που διαφάνηκε
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από την υπογραφή των πρακτικών της 9ης Συνάντησης, με τα
οποία επισημοποιούνται οι διαβεβαιώσεις που έλαβε η ελληνική
πλευρά για εξέταση των προτάσεων της συνάντησης, ήτοι: α)
σύγκληση υποεπιτροπής εμπειρογνωμόνων για ανάπτυξη
ασφαλούς επανεισδοχής, β) προσθήκη νήσων Σάμου και Χίου στη
διαδικασία επανεισδοχής μέσω λιμένα Δικελί, και γ) αύξηση του
αριθμού επανεισδοχής Πακιστανών υπηκόων.
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