
Το “Detention monitoring Aegean” και  το “Legal Centre Lesbos” δημοσιεφουν κοινό άρθρο. 

 

ΣΑΜΑΣΗΣΕ ΣΙ ΑΠΕΛΑΕΙ ΣΗΝ ΣΟΤΡΚΙΑ 

Άνκρωποι παγιδευμζνοι ςτα ελλθνικά νθςιά ςτεροφνται κεμελιωδϊν 

δικαιωμάτων 

Από τθν ςτιγμι τθσ διλωςθσ ΕΕ-Τουρκίασ, όλο και περιςςότεροι άνκρωποι που ψάχνουν 

προςταςία ςτθν Ευρϊπθ απελαφνονται απευκείασ από τα ελλθνικά νθςιά προσ τθν 

Τουρκία. Σφμφωνα με τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, τουλάχιςτον 2,224 άνκρωποι ζχουν 

απελακεί από τθν εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ ΕΕ-Τουρκίασ ςτισ 20 Μαρτίου 2016. Υπό τθν 

διαρκι απειλι τθσ απζλαςθσ, πολλοί βρίςκονται ςε κατάςταςθ αναμονισ για περιςςότερο 

από ζναν χρόνο. Πρζπει να περιμζνουν υπό αποκτθνωτικζσ ςυνκικεσ διαβίωςθσ εντόσ των 

αγκακωτϊν ςυρματοπλεγμάτων των Ευρωπαϊκϊν κζντρων κράτθςθσ ςτα ελλθνικά νθςιά, 

τα οποία δε μποροφν να καλφψουν τισ πιο βαςικζσ τουσ ανάγκεσ.  Θ αδιζξοδθ κατάςταςθ 

τουσ οδθγεί ςε απόγνωςθ. Ιδθ μζςα ςτο 2017, οι «Γιατροί χωρίσ Σφνορα» κατιγγειλαν τθν 

κατάςταςθ ωσ «εκτάκτου ανάγκθσ για τθν πνευματικι υγεία» ςτα ελλθνικά νθςιά. Το 

χειμϊνα 2016/2017, τουλάχιςτον ζξι άνκρωποι πζκαναν ςτον καταυλιςμό τθσ Μόριασ ςτθ 

Λζςβο, εξαιτίασ των φρικτϊν ςυνκθκϊν διαβίωςθσ.  Σφμφωνα με μια πιο πρόςφατθ ζκκεςθ 

των Γιατρϊν χωρίσ Σφνορα, θ κατάςταςθ ζχει επιδεινωκεί. Πολλοί άνκρωποι, παγιδευμζνοι 

ςτουσ καταυλιςμοφσ , βιϊνουν ζντονθ βία από τισ αρχζσ και θ ειρθνικι αντίςταςθ ςε αυτι 

τθν κατάςταςθ είναι ςοβαρά ποινικοποιθμζνθ. Θ Συμφωνία ΕΕ-Τουρκίασ ζχει μετατρζψει 

τα ελλθνικά νθςιά με τα Ευρωπαϊκά κζντρα κράτθςθσ ςε ανοιχτζσ φυλακζσ. Υπό αυτζσ τισ 

απελπιςτικζσ ςυνκικεσ, ζνασ αυξανόμενοσ αρικμόσ ανκρϊπων ςυμφωνοφν ςε «εκοφςια 

επιςτροφι» ςτισ χϊρεσ προζλευςισ τουσ. Μετά τθν υπογραφι τθσ ςυμφωνίασ επιςτροφισ 

με τον Διεκνι Οργανιςμό Μετανάςτευςθσ (ΔΟΜ), άτομα ςυνικωσ ςυλλαμβάνονται και 

οδθγοφνται με χειροπζδεσ ςε κζντρα αναμονισ όπου περιμζνουν για διάςτθμα μερικϊν 

μθνϊν μζχρι ν’ απελακοφν. Μεταξφ του Λουνίου 2016 και Απριλίου 2018 περιςςότερα από 

10.000 άτομα επζςτρεψαν από τθν Ελλάδα ςτο μζροσ προζλευςισ τουσ (ανεξαρτιτωσ τθσ 

αςφάλειασ τθσ χϊρασ), μζςω του προγράμματοσ εκοφςιασ επιςτροφισ τθσ ΕΕ και τθσ 

Ελλάδασ. 

Κράτθςθ βαςιςμζνθ ςτθν υπθκοότθτα 

Κάποιοι απελαφνονται ταχφτερα υπό το επονομαηόμενο πιλοτικό πρόγραμμα που ςτοχεφει 

ςε μετανάςτεσ από χϊρεσ με χαμθλά ποςοςτά αναγνϊριςθσ για διεκνι προςταςία. 

Κρατοφνται μετά τθν άφιξι τουσ ςε φυλακζσ (τα επονομαηόμενα κζντρα αναμονισ) και ςτθν 

πλειονότθτα των περιπτϊςεων αναγκάηονται να υποςτοφν μια διαδικαςία αςφλου χωρίσ 

προετοιμαςία και νομικι υποςτιριξθ. Ωσ αποτζλεςμα, μπλζκονται ςε ζνα κφκλο άδικθσ 

κράτθςθσ και επερχόμενθσ απζλαςθσ. Κάποιοι δεν ζχουν καν τθν ευκαιρία να εξθγιςουν 

τθν ανάγκθ για χοριγθςθ προςταςίασ πριν απελακοφν, κακότι οι αιτιςεισ χοριγθςθσ 

αςφλου τουσ κατθγοριοποιοφνται ωσ «απαράδεκτεσ» υπό τθν επονομαηόμενθ γριγορθ 

ςυνοριακι διαδικαςία που εφαρμόηεται ςτα ελλθνικά νθςιά. Μετά τθν απόφαςθ του 2017 

του Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ με βάςθ τθν οποία  θ Τουρκία ιταν αςφαλισ χϊρα για δφο 



Σφριουσ, Σφριοι πολίτεσ βρίςκονται υπό τθν απειλι τθσ απζλαςθσ προσ τθν Τουρκία εξαιτίασ 

των «απαράδεκτων» αιτθμάτων χοριγθςθσ αςφλου. 

Εάν το αίτθμα ενόσ αιτοφντοσ άςυλο απορριφκεί ι κεωρθκεί απαράδεκτο, το άτομο ζχει 

δφο επιλογζσ: είτε να προςφφγει κατά τθσ απορριπτικισ απόφαςθσ είτε να επιςτρζψει 

εκοφςια ςτθν χϊρα προζλευςισ του κατά τθ διαδικαςία του ΔΟΜ. Οι προςφυγζσ κατά των 

απορριπτικϊν αποφάςεων κατζλθξαν μια απλι επίςθμθ πράξθ˙ δεδομζνου ότι οι επιτροπζσ 

εξζταςθσ προςφυγϊν μεταβλικθκαν υπό τθν πίεςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, τα ποςοςτά 

των προςφυγϊν με κετικι ζκβαςθ, που τον Νοζμβριο του 2016 ζφταναν το 97,9% ζπεςαν 

κοντά ςτο 1%. Πολλοί γνωρίηουν ότι δεν κα ζχουν τθν ευκαιρία θ υπόκεςι τουσ να 

εξεταςτεί δίκαια ςτο ςτάδιο τθσ προςφυγισ και νοιϊκουν εξαναγκαςμζνοι να υπογράψουν 

τθν λεγόμενθ «εκοφςια επιςτροφι» ωσ τθ μόνθ επιλογι προκειμζνου να διαφφγουν τθν 

απζλαςθ ςτθν Τουρκία. 

Παρά το γεγονόσ ότι θ ελλθνικι νομοκεςία δίνει το δικαίωμα ςτουσ αιτοφντεσ άςυλο να 

αςκιςουν προςφυγι και δεφτερθ φορά ενϊπιον των διοικθτικϊν δικαςτθρίων, ςτθν 

πραγματικότθτα, αυτό είναι πρακτικά αδφνατο εξαιτίασ τθσ ζλλειψθσ  επαρκϊν δικθγόρων 

που αςχολοφνται με τθ διαδικαςία χοριγθςθσ αςφλου εντόσ των καταυλιςμϊν και του 

κόςτουσ που απαιτείται για τθν άςκθςθ δευτεροβάκμιασ προςφυγισ. 

Η διαδικαςία αςφλου ςτα ελλθνικά νθςιά παραβλζπει κεμελιϊδθ νομικά πρότυπα 

Θ διαδικαςία αςφλου που ακολουκείται από τθν Ελλθνικι Υπθρεςία Αςφλου (ΕΥΑ) και από 

τθν Ευρωπαϊκι Υπθρεςία Υποςτιριξθσ για το Άςυλο (EASO) τζκθκε υπό τθν επίβλεψθ του 

Συνθγόρου του Πολίτθ και επανειλθμμζνα δζχκθκε επικρίςεισ από τουσ παρατθρθτζσ. Το 

Ευρωπαϊκό Κζντρο για τα Συνταγματικά και Ανκρϊπινα Δικαιϊματα (ECCHR) κατζλθξαν ότι 

θ «EASO παραβλζπει κεμελιϊδθ νομικά πρότυπα» και ότι «οι υπάλλθλοι τθσ EASO δεν 

ςζβονται κεμελιϊδθ πρότυπα νομιμότθτασ».  Παρόλο που ο Συνιγοροσ του Πολίτθ 

εξζφραςε ςοβαρζσ ανθςυχίεσ για το ζργο τθσ EASO, δεν προζβθ ςε καμία περαιτζρω 

ενζργεια. 

Σα άτομα που απελαφνονται από τθν Ελλάδα αντιμετωπίηουν κίνδυνο φυλάκιςθσ και 

περαιτζρω απζλαςθ˙ θ Σουρκία δεν είναι αςφαλισ χϊρα 

Θ  κεϊρθςθ των αιτθμάτων χοριγθςθσ αςφλου ωσ απαράδεκτων και θ απόρριψι τουσ υπό 

τθ γριγορθ ςυνοριακι διαδικαςία που οδθγεί ςε απελάςεισ των αιτοφντων αςφλου ςτθν 

Τουρκία βαςίηεται ςτθν κεϊρθςθ τθσ Τουρκίασ ωσ αςφαλοφσ τρίτθσ χϊρασ. Ωςτόςο, οι 

απελακζντεσ ςτθν πραγματικότθτα κρατοφνται ςε φυλακζσ αναμονισ μετά τθν άφιξι τουσ 

ςε τρομακτικζσ ςυνκικεσ για διάςτθμα ζωσ και 12 μινεσ. Τελικά, θ πλειονότθτα αυτϊν 

απελαφνονται ςτισ χϊρεσ προζλευςισ τουσ χωρίσ να τουσ δίνεται θ δυνατότθτα να 

αιτθκοφν διεκνι προςταςία. Θ Τουρκία υπζγραψε τθν Σφμβαςθ του 1951 για το Κακεςτϊσ 

των Προςφφγων αλλά διατθρεί τον γεωγραφικό περιοριςμό, που ςθμαίνει ότι εγγυάται τθν 

ιδιότθτα του πρόςφυγα ςε πολίτεσ κρατϊν-μελϊν του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ. Όςον 

αφορά τουσ πολίτεσ άλλων χωρϊν, θ Τουρκία αναγνωρίηει μόνο τθν «προςωρινι 

προςταςία». Κεωρθτικά, μόνο Σφριοι μποροφν να υπαχκοφν ςε προςωρινι προςταςία, που 

παρζχει πολφ περιοριςμζνα δικαιϊματα, ενϊ άτομα άλλων εκνικοτιτων μποροφν 



κεωρθτικά να υπαχκοφν ςε μια αδφναμθ βοθκθτικι προςταςία για όςο χρόνο περιμζνουν 

να μεταφερκοφν ςε τρίτεσ χϊρεσ. 

Σφμφωνα με τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, από τθν ιςχφ τθσ Συμφωνίασ ΕΕ- Τουρκίασ, μόνο ςε 

δφο Σφριουσ απελακζντεσ δόκθκε προςταςία ςτθν Τουρκία από τον Σεπτζμβριο του 2017. 

Πολλοί που διζφυγαν τον πόλεμο, τθν δίωξθ και τθν φτϊχια δεν πζραςαν μια δίκαιθ 

ακροαματικι διαδικαςία για τθν χοριγθςθ αςφλου ςτθν Ελλάδα ι ςτθν Τουρκία. 

Επιπρόςκετα, ζπειτα από μια μακρόχρονθ κράτθςθ ςτθν Τουρκία ι τθν Ευρϊπθ, 

απελαφνονται πίςω ςτθν χϊρα προζλευςισ τουσ. Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ οι απελακζντεσ 

αναγκάηονται να υπογράψουν ζγγραφα επιςτροφισ ι ακόμα και το κάνουν αυτοβοφλωσ 

προκειμζνου να διαφφγουν τθν φυλάκιςθ. Απελακείσ από τθν Τουρκία ςτθν Νιγθρία 

ανζφερε ότι είχε φιμωκεί και απειλθκεί με θλεκτροφόρο όπλο από τθν τουρκικι αςτυνομία 

κατά τθν διάρκεια τθσ πτιςθσ απζλαςισ του. 

οβαρι ζλλειψθ διαφάνειασ από τισ αρχζσ 

Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, θ απζλαςθ γίνεται κρυφά. Είναι ςχεδόν αδφνατο για τισ 

οργανϊςεισ ανκρωπίνων δικαιωμάτων και τουσ ανεξάρτθτουσ φορείσ να παρακολουκοφν 

τθν διαδικαςία τθσ απζλαςθσ και να προςφζρουν βοικεια ς’ εκείνουσ που ζχουν απελακεί 

ςτθν Τουρκία. Παρά το γεγονόσ ότι θ Υπάτθ Αρμοςτεία του ΟΘΕ για τουσ Πρόςφυγεσ ζχει 

γνϊςθ του αρικμοφ και τθσ υπθκοότθτασ των απελακζντων, ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ 

οφτε θ Ελλθνικι Υπθρεςία για το Άςυλο, θ Ελλθνικι Αςτυνομία, θ ΕΕ οφτε και θ FRONTEX 

διατίκενται να αποκαλφψουν πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ απελακζντεσ πριν τθν απζλαςι 

τουσ,  παρά μόνο ςτον δικθγόρο τουσ- αν είναι αρκετά τυχεροί να ζχουν ζναν. Πλθροφορία 

ηωτικισ ςθμαςίασ γίνεται απρόςιτθ. Κατά τθν διάρκεια τθσ απζλαςθσ, θ επίςκεψθ προσ 

τουσ απελακζντεσ είναι περιοριςμζνθ και ςε πολλζσ περιπτϊςεισ απαγορεφεται θ δθμόςια 

επικοινωνία. Ανεξάρτθτοι εκελοντζσ που παρακολουκοφν αυτζσ τισ δραςτθριότθτεσ 

βρίςκονται υπό ζλεγχο, κρατοφνται για μικρά χρονικά διαςτιματα και εκφοβίηονται από 

τθν αςτυνομία. 

Απάνκρωπεσ πρακτικζσ απζλαςθσ: απελαφνονται  άρρωςτα άτομα και άτομα των οποίων 

οι υποκζςεισ εκκρεμοφν ενϊπιον τθσ διαδικαςίασ χοριγθςθσ αςφλου 

Άτομα ζχουν απελακεί παρά τθν φπαρξθ ςοβαρϊν προβλθμάτων υγείασ, όπωσ χρόνιεσ 

πακιςεισ, ανικανότθτα και επικίνδυνεσ αςκζνειεσ. Ζχουν καταγραφεί περιπτϊςεισ 

μεταναςτϊν που διλωςαν ότι νωρίσ το πρωί θ αςτυνομία τουσ ξφπνθςε, ηθτϊντασ τουσ να 

ετοιμάςουν τα υπάρχοντά τουσ εντόσ δεκαπζντε λεπτϊν και ζπειτα τουσ απζλαςαν. Συχνά 

τουσ απαγορεφεται να επικοινωνοφν με δικθγόρουσ και φίλουσ. Ωσ αποτζλεςμα κανείσ δε 

μπορεί να παρζχει βοικεια ι νομικι παρζμβαςθ, κακότι δεν γνωρίηουν για τθν κατάςταςι 

τουσ. Σε άλλεσ περιπτϊςεισ, απελακζντεσ ενθμερϊκθκαν αναλθκϊσ για τθ μεταφορά τουσ 

ςτθν θπειρωτικι Ελλάδα και κατζλθξαν ςε φυλακι ςτθν Τουρκία. Σε λίγεσ περιπτϊςεισ που 

τα ονόματα των απελακζντων ιταν γνωςτά, αποκαλφφκθκε ότι είχαν απελακεί χωρίσ να 

ζχουν τθν ευκαιρία να αιτθκοφν άςυλο ι βρίςκονταν ακόμα ςε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ 

χοριγθςθσ αςφλου. Αμζςωσ μετά τθν εφαρμογι τθσ Διλωςθσ ΕΕ-Τουρκίασ, οι  οργανϊςεισ 

Human Rights Watch και Pro Asyl τόνιςαν ότι αιτιςεισ χοριγθςθσ αςφλου δεν ελιφκθςαν 

υπόψιν και μθ νομικά δεςμευτικζσ ειδοποιιςεισ απζλαςθσ εκδόκθκαν ςε άτομα που 

ζψαχναν προςταςία πριν τθν απζλαςι τουσ. Επιπρόςκετα, δικθγόροι ανζφεραν διοικθτικά 



λάκθ, όπωσ το μπζρδεμα αρικμϊν υποκζςεων. Σπανίωσ, περιπτϊςεισ απζλαςθσ 

εμποδίςτθκαν το τελευταίο λεπτό, όταν ο δικθγόροσ ενζμενε ότι ο πελάτθσ τουσ βριςκόταν 

υπό τθν διαδικαςία προςφυγισ κατά τθσ δεφτερθσ απορριπτικισ απόφαςθσ του αιτιματοσ 

αςφλου και μόνον εφόςον ο δικθγόροσ ζφτανε εγκαίρωσ ςτο αςτυνομικό τμιμα για να 

ςταματιςει τθν απζλαςθ.  

Οι ςφγχρονεσ πρακτικζσ απζλαςθσ και κράτθςθσ ατόμων που αναηθτοφν προςταςία 

παραβιάηουν βαςικά ανκρϊπινα δικαιϊματα. Οι κάτωκι υπογράφοντεσ εντόνωσ φζρουμε 

τθν αντίρρθςι μασ ςτισ αποκτθνωτικζσ και καταπιεςτικζσ πράξεισ. 

Ηθτοφμε από τθν ΕΕ και το ελλθνικό κράτοσ: 

 Να παρζχει διαφάνεια και πρόςβαςθ ςτθν πλθροφορία ςχετικά με τθ διαδικαςία 

των απελάςεων. 

 Να ςταματιςουν τισ απελάςεισ ςτθν Σουρκία- Δεν είναι αςφαλισ χϊρα. 

 Να ςταματιςουν τισ απάνκρωπεσ «εκοφςιεσ» πρακτικζσ επιςτροφϊν 

 Να ςταματιςουν τθν υμφωνία ΕΕ-Σουρκίασ και να επιτρζψουν ςτουσ 

μετανάςτεσ να φφγουν από τα ελλθνικά νθςιά 

 Να ςταματιςουν τθν κράτθςθ των μεταναςτϊν 
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