
 

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 
         Θεσσαλονίκη, 22/08/2022 

 
Του:  Κωνσταντίνου Χήτα, Βουλευτή Β΄ Θεσσαλονίκης 
 
ΠΡΟΣ: Τoν κ. Υπουργό Δικαιοσύνης 
  Τον κ. Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου 
 
 
ΘΕΜΑ: «Επιβεβλημένη η άμεση εξάρθρωση με νομικά μέσα της νορβηγικής ΜΚΟ 

“Aegean Boat Report” η οποία λειτουργεί υπέρ της Τουρκίας με εθνικά  
επικίνδυνη διεθνή προπαγάνδα κατά της χώρας μας» 

 
 
 

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί, 
 
Είναι πλέον πασιφανές ότι, υπάρχει σχέδιο αλώσεως της Ελλάδας μέσω κάποιων ΜΚΟ, 

οι οποίες υποστηρίζονται και προωθούνται από την Τουρκία, της οποίας η προπαγάνδα 

χρησιμοποιεί ως «στοιχεία» ψευδείς έρευνες, είτε των ιδίων, είτε άλλων ΜΚΟ, οι οποίες 

αποσκοπούν στην συκοφάντηση της χώρας μας, με το να παρουσιάζουν την Ελλάδα ως 

«δολοφόνο μεταναστών», το δε δουλεμπορικό τουρκικό κράτος, ως σωτήρα τους. Η 

τελευταία καταγγελία της νορβηγικής ΜΚΟ: “Aegean Boat Report”, για την οποία είχαμε 

υποβάλλει αντίστοιχες ερωτήσεις, στο πρόσφατο παρελθόν, συνιστά την αθλιότερη 

συκοφαντία, η οποία έχει διατυπωθεί ποτέ εναντίον της χώρας μας. Πασιφανής, πλέον, 

στόχος της εν λόγω ΜΚΟ είναι να δημιουργήσει τις συνθήκες εκείνες, οι οποίες θα 

επιτρέψουν στην Τουρκία να εγείρει δικαιώματα έρευνας και διάσωσης στο Αιγαίο, βάσει 

του Δικαίου της θάλασσας, με την ψευδή αιτιολογία ότι, η Ελλάδα δήθεν δολοφονεί 

ναυαγούς παράτυπους μετανάστες. Κατά την δήθεν καταγγελία ενός Σομαλού, πιθανόν, 

άνδρες του Λιμενικού έδεσαν με χειροπέδες μετανάστες και τους πέταξαν στη θάλασσα 

για να πνιγούν. Είναι γνωστές, εξ’ άλλου, σε όλους οι στενές σχέσεις Τουρκίας – 

Σομαλίας και ως εκ τούτου,  καθίσταται προβληματική η έλευση Σομαλών παράτυπων 

μεταναστών στην χώρα μας, οι οποίοι, επιπλέον, είναι επικίνδυνοι και για την εθνική μας 

ασφάλεια. Η ανωτέρω νορβηγική ΜΚΟ απεδέχθει και υιοθετεί πλήρως τις εκτός 

πραγματικότητας δήθεν «καταγγελίες» κάποιου άγνωστου Σομαλού, ο οποίος 

υποστήριξε, επί πλέον, πως η χώρα μας επαναπροώθησε σωστικές λέμβους με δήθεν 

«πρόσφυγες», τους οποίους διέσωσε η δουλεμπορική Τουρκία. Πηγή του συγκεκριμένου 

χαλκευμένου οπτικοακουστικού υλικού, όπως πάντα, είναι το τουρκικό κράτος, το οποίο 

είναι ο βασικός διακινητής του.  
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Γεννάται, αυτονόητα, πλέον, το ερώτημα, πώς επιτρέπεται σε μια ΜΚΟ να δρα έτσι 

ανεξέλεγκτα και ατεκμηρίωτα, η οποία, ως γνωστόν, δεν δίνει στοιχεία για τις πηγές 

χρηματοδοτήσεως της, διαδίδοντας εχθρική και επικίνδυνη για την χώρα μας 

προπαγάνδα, η οποία ταυτίζεται πλήρως με την αντίστοιχη της δουλεμπορικής Τουρκίας. 

 
Με δεδομένα όλα τα παραπάνω, 
 
 
 
Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί: 
 
Προτίθεσθε να ενεργήσετε με τα διαθέσιμα νομικά μέσα και τις ενδεδειγμένες μεθόδους, 

άμεσα, προκειμένου να εξαρθρωθεί η συγκεκριμένη νορβηγική ΜΚΟ, η οποία είναι 

βέβαιο ότι λειτουργεί αναφανδόν υπέρ της Τουρκίας και κατά συνέπεια, εναντίον της 

χώρας μας; Αν όχι, ποιοι είναι οι λόγοι; 

 
 
 
Ο ερωτών Βουλευτής 
 
ΧΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 




