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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στις 27 Φεβρουαρίου 2020, ύστερα από δηλώσεις από τις τουρκικές αρχές ότι τα σύνορα της χώρας με
την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) θα ανοίξουν, οικογένειες και άτομα από το Αφγανιστάν, το Ιράκ, τη Συρία
και από πολλές άλλες χώρες, έσπευσαν προς τα σύνορα με την Ελλάδα. Παρακολουθούμενοι από τα
τουρκικά και τα διεθνή ΜΜΕ, και αναζητώντας ασφάλεια, χιλιάδες άνθρωποι έφτασαν στα σύνορα σε
σκηνές που θύμιζαν τη μαζική παράτυπη μετανάστευση των αιτούντων άσυλο μέσω των δυτικών
συνόρων της Τουρκίας και μετά μέσω της ΕΕ του 2015.
Στις 18 Μαρτίου 2016, οι χώρες της ΕΕ και η Τουρκία συμφώνησαν στην «Κοινή Δήλωση ΕΕΤουρκίας»,1 με στόχο την επιστροφή στην Τουρκία όλων εκείνων που φτάνουν παράτυπα στα ελληνικά
νησιά - συμπεριλαμβανομένων των αιτούντων/ουσων άσυλο. Η Τουρκία δεσμεύτηκε να «αποτρέψει νέα
θαλάσσια ή χερσαία δρομολόγια παράνομης μετανάστευσης». Σε αντάλλαγμα, τα κράτη μέλη της ΕΕ
μεταξύ άλλων συμφώνησαν: να δεχτούν ένα Σύριο πρόσφυγα από την Τουρκία για κάθε Σύριο που θα
επέστρεφε πίσω στην Τουρκία από τα ελληνικά νησιά, να υιοθετήσουν μέτρα φιλελευθεροποίησης του
καθεστώτος βίζας για Τούρκους πολίτες, και να προσφέρουν σημαντική χρηματική υποστήριξη για την
υποδοχή των προσφύγων στην Τουρκία και για άλλα σχέδια που θα τους ωφελούσαν εκεί. Η άφιξη των
ανθρώπων αυτών στα χερσαία σύνορα το 2020, ήρθε σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την υπογραφή της
συμφωνίας, εν μέσω κατηγοριών από τις τουρκικές αρχές ότι η ΕΕ δεν είχε τηρήσει τη συμφωνία να
παράσχει συμβολή ύψους 6 δισ. ευρώ για τη φιλοξενία έως και 3,6 εκατομμυρίων Σύριων προσφύγων.
Οι τελευταίοι αποτελούν το μεγαλύτερο πληθυσμό προσφύγων και αιτούντων άσυλο στην Τουρκία, που
συνολικά φτάνουν τα τέσσερα εκατομμύρια ανθρώπους.
Η ανακοίνωση της Τουρκικής κυβέρνησης στις 27 Φεβρουαρίου σχετικά με το άνοιγμα των συνόρων με
την ΕΕ ήρθε ταυτόχρονα με τη στρατιωτική επιχείρηση «Ασπίδα της Άνοιξης» στην επαρχία Ιντλίμπ στη
Συρία, η οποία ξεκίνησε μετά από το θάνατο τουλάχιστον 34 Τούρκων στρατιωτών σε επίθεση εκεί. Ο
συριακός στρατός (με την υποστήριξη της Ρωσίας) είχε στο σημείο αυτό φτάσει μέχρι το τελευταίο
προπύργιο που κρατούσαν οι υποστηριζόμενες από την Τουρκία ένοπλες ομάδες της αντιπολίτευσης.
Η Τουρκία ζήτησε τη βοήθεια του ΝΑΤΟ για την «Ασπίδα της Άνοιξης».
Η μετακίνηση των ατόμων που αναζητούσαν ασφάλεια μέσω των δυτικών συνόρων της Τουρκίας ήταν
εκ διαμέτρου διαφορετική από αυτήν του 2015 –που ήταν απλώς ανεκτή από τις τουρκικές αρχές. Το
2020, σύμφωνα με αναφορές και σε μια υπολογισμένη όπως φαίνεται πολιτική κίνηση, Τούρκοι
συνοριοφύλακες και δυνάμεις ασφαλείας εμπόδισαν ενεργά την πρόσβαση στα βουλγαρικά σύνορα,
ενώ την ίδια στιγμή ενθάρρυναν και διευκόλυναν τη μετακίνηση προς τα ελληνικά σύνορα. Είτε για να
πιέσει την ΕΕ να στηρίξει την Τουρκία στη Συρία, να αυξήσει τη χρηματοδότηση για τη φιλοξενία των
προσφύγων ή για λόγους εσωτερικής πολιτικής, η κίνηση αυτή ήταν απερίσκεπτη και προορισμένη να
βλάψει όσους επιχείρησαν το ταξίδι. Η Διεθνής Αμνηστία μίλησε σε αιτούντες/ουσες άσυλο και
μετανάστες/τριες, μερικοί/ες από τους οποίους/ες είχαν φτάσει στα ελληνικά σύνορα με δωρεάν
λεωφορεία, οι οποίοι/ες δήλωσαν ότι οι χειριστές των λεωφορείων τους έδωσαν να καταλάβουν ότι τα
σύνορα είχαν ανοίξει εντελώς και θα ήταν σε θέση να τα περάσουν χωρίς περιορισμούς. Δεν είναι
σαφές ποιος πλήρωσε για τα λεωφορεία, και κάποιοι από τους ανθρώπους που ερωτήθηκαν
διευκρίνισαν ότι είχαν αφήσει τα καταλύματά τους και είχαν δώσει όλα τους τα χρήματα για τη μεταφορά
των οικογενειών τους στα σύνορα.
Η απάντηση από τις ελληνικές αρχές ήταν κατηγορηματική. Στις 28 Φεβρουαρίου, ο Κυριάκος
Μητσοτάκης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter ότι «σημαντικός αριθμός
μεταναστών και προσφύγων έχει συγκεντρωθεί σε μεγάλες ομάδες στα χερσαία σύνορα ΕλλάδαςΣυμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, «Κοινή Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας», 18 Μαρτίου 2016, διαθέσιμο στο
http://www.consilium.europa.eu/en/press/pressreleases/2016/03/18-eu-turkey-statement/. Το έγγραφο είναι τεχνικά απλά μια
«δήλωση», αλλά, καθώς συνήθως αναφέρεται ως «συμφωνία», η Διεθνής Αμνηστία θα χρησιμοποιήσει αυτόν τον όρο σε αυτήν την
ενημέρωση.
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Τουρκίας και έχουν προσπαθήσει να εισέλθουν στη χώρα παράνομα. Θέλω να είμαι σαφής: Δε θα
ανεχτούμε παράνομες εισόδους στην Ελλάδα». Η Ελλάδα ενίσχυσε τις χερσαίες συνοριακές δυνάμεις,
αποστέλλοντας στρατιώτες που χρησιμοποίησαν δακρυγόνα, αντλίες νερού και πλαστικές σφαίρες
εναντίον ανθρώπων που προσπαθούσαν να διασχίσουν τα σύνορα, και έστειλε 52 πλοία για να
ανακόψουν τις αφίξεις στα νησιά.
Η Ελλάδα, ψηφίζοντας έκτακτη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου στις 2 Μαρτίου, ανέστειλε τις νέες
αιτήσεις ασύλου για ένα μήνα. Κατά συνέπεια, οι περισσότερες νέες αφίξεις από θαλάσσης κρατήθηκαν
αυθαίρετα σε λιμενικές εγκαταστάσεις και σε άλλα σημεία, χωρίς να είναι σε θέση να ζητήσουν άσυλο
και κινδυνεύοντας να επιστρέψουν στην Τουρκία ή σε χώρες «προέλευσης ή διαμετακόμισης».
Αργότερα, η Ελλάδα ανακοίνωσε ότι λόγω της πανδημίας του Covid-19, οι υπηρεσίες ασύλου θα
σταματήσουν να δέχονται αιτήσεις. Τις εβδομάδες μετά την ανακοίνωση της Τουρκίας για το άνοιγμα
των συνόρων της με την ΕΕ, η εχθρότητα, οι απειλές και οι επιθέσεις κατά προσφύγων, ΜΚΟ και
δημοσιογράφων αυξήθηκαν δραματικά σε όλα τα ελληνικά νησιά. Οι ελληνικές αρχές πλέον
αντιμετωπίζουν εξαιρετικές προκλήσεις εξαιτίας της πανδημίας του Covid-19, αλλά πρέπει να ληφθούν
όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να παρασχεθεί ιατρική περίθαλψη σε όσους την έχουν ανάγκη.
Οι κινήσεις της Ελλάδας δέχτηκαν αρχικά υποστήριξη από την ΕΕ, η οποία, μέσα από τα λόγια της
Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ursula von der Leyen, ευχαρίστησε την Ελλάδα που έγινε «η
ασπίδα της Ευρώπης». Οι ελληνικές αρχές, κατά θρασύτατη παράβαση του Ευρωπαϊκού και του
Διεθνούς Δικαίου, ανέστειλαν προσωρινά το δικαίωμα αίτησης ασύλου. Συγχρόνως συσσωρεύονταν τα
αποδεικτικά στοιχεία που έδειχναν σοβαρές παραβιάσεις από Έλληνες συνοριοφύλακες,
συμπεριλαμβανομένης της υπερβολικής χρήσης βίας, των ξυλοδαρμών, της χρήσης ενεργών
πυρομαχικών και της συστηματικής απώθησης στην Τουρκία.
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1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Αυτή η ενημέρωση καλύπτει τα γεγονότα που συνέβησαν στα χερσαία σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας
μεταξύ 27 Φεβρουαρίου και 27 Μαρτίου, και την κατάσταση στα ελληνικά νησιά μεταξύ 27 Φεβρουαρίου
και 23 Μαρτίου.
Η ενημέρωση αναφέρεται σε μετανάστες, δυνητικούς αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες με γενικούς
όρους, χωρίς να προδικάζει το καθεστώς κάθε ατόμου, η οποία πρέπει να καθορίζεται με ξεχωριστή,
ατομική διαδικασία.
Η ενημέρωση ολοκληρώθηκε αφού η Ελλάδα ανακοίνωσε στις 22 Μαρτίου πλήρες lockdown ως
προληπτικό μέτρο για την πανδημία του Covid-19. Στις 17 Μαρτίου, για την αντιμετώπιση του κινδύνου
έξαρσης, οι ελληνικές αρχές εφάρμοσαν περιορισμούς στη μετακίνηση των ανθρώπων που ζουν σε
καταυλισμούς προσφύγων. Η ενημέρωση αναγνωρίζει, αλλά δεν εμβαθύνει στις σημαντικές δυσκολίες
και τους κινδύνους που δημιουργούν τέτοιου είδους περιορισμοί για τον πληθυσμό των καταυλισμών,
και τους ευρύτερους κινδύνους που διατρέχουν από την πανδημία οι αιτούντες άσυλο, οι πρόσφυγες
και οι μετανάστες στην Ελλάδα.
Τα τμήματα αυτής της έκθεσης που αφορούν στην κατάσταση στα χερσαία σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας
συντάχθηκαν μετά από επιτόπια έρευνα αντιπροσωπείας της Διεθνούς Αμνηστίας στις 4 και 5 Μαρτίου
στην επαρχία της Αδριανούπολης στην Τουρκία, η οποία συνορεύει με την Ελλάδα. Μιλήσαμε με 21
άνδρες και 13 γυναίκες που αναζητούσαν ασφάλεια, και σε ΜΚΟ και ντόπιους πληθυσμούς στην
περιοχή των συνόρων. Ζητήσαμε συνάντηση με τον Κυβερνήτη της Αδριανούπολης αλλά δε λάβαμε
θετική απάντηση. Η Διεθνής Αμνηστία διεξήγαγε τηλεφωνικές συνεντεύξεις με αιτούντες/ουσες άσυλο,
υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανθρωπιστικές οργανώσεις και άλλους, και στις δύο
πλευρές των συνόρων πριν και μετά από αυτό το διάστημα.
Σχετικά με την κατάσταση στα ελληνικά νησιά, η παρούσα έκθεση βασίζεται σε δευτερογενή έρευνα και
απομακρυσμένες συνεντεύξεις και συνεργασίες με τρία άτομα που αναζητούν ασφάλεια (έναν άνδρα και
δύο γυναίκες), επτά δικηγόρους και μέλη νομικών ΜΚΟ, δυο δημοσιογράφους, έξι άλλες ΜΚΟ και
φορείς που λειτουργούν στα νησιά, και διάφορους ακτιβιστές. Οι συνεντεύξεις με τους πρόσφυγες και
τους αιτούντες άσυλο πραγματοποιήθηκαν μέσω τηλεφώνου και γραπτών συζητήσεων. Όπου ήταν
δυνατό, οι πληροφορίες επιβεβαιώνονταν με αντίγραφα νομικών εγγράφων, φωτογραφίες και
οπτικοακουστικό υλικό.
Κατά την αναφορά αποσπασμάτων συνεντεύξεων με πρόσφυγες και μετανάστες/τριες
χρησιμοποιούνται μόνο ψευδώνυμα, με εξαίρεση ευρέως γνωστές περιπτώσεις ή όπου υπήρξε
συναίνεση, οπότε χρησιμοποιούνται πλήρη ονόματα.
Κατά την αναφορά πληροφοριών που παρέχονται από οργανισμούς και δικηγόρους μερικά πρόσωπα
παραμένουν ανώνυμα, κατόπιν αιτήσεώς τους. Για το κομμάτι της δευτερογενούς έρευνας οι ερευνητές
έλαβαν υπόψη αναφορές των μέσων ενημέρωσης και της κοινωνίας των πολιτών στην ελληνική,
τουρκική και αγγλική γλώσσα, νομοθετικές πράξεις στην ελληνική, καθώς και δελτία τύπου της ΕΕ και
του ΟΗΕ, ενημερωτικά δελτία και άλλες εκθέσεις των ΜΚΟ και της κοινωνίας των πολιτών.
Πληροφορίες για αυτήν την ενημέρωση συγκεντρώθηκαν επίσης κατά τη διάρκεια επίσκεψης ερευνητών
της Διεθνούς Αμνηστίας στη Λέσβο και τη Σάμο στο διάστημα μεταξύ 8-16 Φεβρουαρίου 2020.
Εν όψει της δημοσίευσης της παρούσας ενημέρωσης, σχετικά αποσπάσματα του κειμένου
κοινοποιήθηκαν στις ελληνικές και τουρκικές αρχές το Μάρτιο του 2020 για σχολιασμό.
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2. ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ
ΑΠΩΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΧΡΗΣΗ ΒΙΑΣ ΑΠΟ
ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ
ΣΥΝΟΡΙΟΦΥΛΑΚΕΣ

2.1 ΕΠΑΝΑΠΡΟΩΘΗΣΕΙΣ, ΞΥΛΟΔΑΡΜΟΙ
ΚΑΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΚΡΑΤΗΣΗ.
«Διέσχισα τον ποταμό και προχώρησα μέσα
στην Ελλάδα για τέσσερις μέρες και τέσσερις
νύχτες πριν με πιάσουν. Με οδήγησαν σε ένα
μέρος όπου με χτύπησαν και μου πήραν το
τηλέφωνο και τα χρήματά μου, 2000 λίρες,
ήταν όλα όσα είχα. Με πέρασαν απέναντι στην
τουρκική όχθη του ποταμού και με άφησαν
εκεί χωρίς πανωφόρι και παπούτσια.»
Ο «Mathab» από το Deir ez-Zor της Συρίας μιλάει για τη διάβασή του στην Ελλάδα στις 4 Μαρτίου.2

Διάφορες μαρτυρίες στη Διεθνή Αμνηστία από αιτούντες/ουσες άσυλο παρέχουν μια συνεκτική εικόνα
του πώς οι ελληνικές συνοριακές δυνάμεις εφάρμοσαν την κυβερνητική πολιτική απώθησης των
αιτούντων/ουσων άσυλο, αντί να δέχονται τις αιτήσεις τους. Αιτούντες/ουσες άσυλο που μίλησαν με
εμάς και με άλλες ΜΚΟ ανέφεραν ότι οι κοινές πρακτικές περιλάμβαναν ξυλοδαρμούς από τους
2

Συνέντευξη 5 Μαρτίου
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συνοριοφύλακες με κλομπ, περιόδους κράτησης από μερικές ώρες έως αρκετές ημέρες σε σημεία
κοντά στην περιοχή των συνόρων, και επιστροφές ομάδων αιτούντων άσυλο στην Τουρκία
διασχίζοντας με βάρκες τον Έβρο. Η Διεθνής Αμνηστία έχει αναφέρει στο παρελθόν πολύ παρόμοιες
κακοποιήσεις από τις ελληνικές συνοριακές δυνάμεις κατά την εφαρμογή απωθήσεων τα προηγούμενα
έτη.3
Η Διεθνής Αμνηστία μίλησε σε 23 άνδρες και γυναίκες από το Αφγανιστάν, την Ιορδανία, το Ιράκ, το
Μαρόκο, το Πακιστάν και τη Συρία, που επιχείρησαν να περάσουν παράτυπα τον Έβρο προς την
Ελλάδα κατά την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου. Εξήγησαν ότι συνελήφθησαν είτε αμέσως μετά τη
διάβαση του ποταμού ή αφού είχαν προχωρήσει μέσα στην Ελλάδα για ώρες ή σε ορισμένες
περιπτώσεις έως και για τέσσερις ημέρες. Το σύνολο των 16 ανδρών με τους οποίους μίλησε η Διεθνής
Αμνηστία, εκτός από έναν, ο οποίος είχε ήδη τραυματιστεί τη στιγμή που συνελήφθη, είπαν ότι τους
ασκήθηκε βία, συνήθως με κλομπ, με χτυπήματα στο σώμα ή το κεφάλι αλλά και με κλωτσιές και
γροθιές. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, οι ξυλοδαρμοί σημειώθηκαν τη στιγμή της σύλληψης καθώς τους
ανάγκαζαν να μπουν σε μικρά λεωφορεία, ή/και ενώ κρατούνταν σε σημεία κράτησης στην περιοχή των
συνόρων. Μερικοί από τους ανθρώπους με τους οποίους μιλήσαμε είχαν εμφανή δυσκολία να
περπατήσουν και παρουσίαζαν μώλωπες στο σώμα τους ή τραύματα στο κεφάλι. Μιλήσαμε με ένα
Σύριο άνδρα αφού είχε επαναπροωθηθεί έπειτα από απόπειρα να περάσει τη συνοριακή πύλη του
Παζάρ Κουλέ, ο οποίος δεν μπορούσε να περπατήσει χωρίς την υποστήριξη ενός φίλου, αφού, όπως
ανέφερε, είχε χτυπηθεί από Έλληνα στρατιώτη με το όπλο του. Αιτούντες άσυλο δήλωσαν στη Διεθνή
Αμνηστία ότι ξυλοκοπήθηκαν από συνοριακές δυνάμεις που είτε φορούσαν στρατιωτική στολή, είτε
αστυνομική στολή ή από ιδιώτες με πολιτικά ρούχα που συνεργάζονταν με τις ένστολες συνοριακές
δυνάμεις.4 Ένας επαγγελματίας στον τομέα της υγείας που εργάζεται στην περιοχή των συνόρων της
Τουρκίας μάς είπε ότι οι αιτούντες άσυλο πολύ συχνά ζητούσαν ιατρική βοήθεια μετά από
ισχυριζόμενους ξυλοδαρμούς από Έλληνες συνοριοφύλακες, και ότι ο αριθμός των ατόμων που
ανέφεραν τέτοιους τραυματισμούς στο σημείο αυτό αυξήθηκαν κατά μέσο όρο σε περίπου 50 ανά
ημέρα κατά την πρώτη βδομάδα του Μαρτίου, από έξι ή επτά ανά ημέρα τους προηγούμενους μήνες. 5
Δεκαπέντε άτομα που αναζητούσαν ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων οικογενειών με μικρά παιδιά,
είπαν στη Διεθνή Αμνηστία ότι κρατούνταν σε ελληνικά κρατητήρια στην περιοχή των συνόρων μετά
από σύλληψή τους. Κανένας από όσους μιλήσαμε δεν είχε ενημερωθεί από τις ελληνικές αρχές για τους
λόγους της κράτησής του, δεν του δόθηκε ευκαιρία να αιτηθεί άσυλο ή να έχει πρόσβαση σε δικηγόρο
κατά τη διάρκεια της κράτησής του. Οι περίοδοι κράτησης που αναφέρθηκαν στη Διεθνή Αμνηστία
κυμάνθηκαν από αρκετές ώρες ως αρκετές ημέρες. Και οι 15 με τους οποίους μιλήσαμε ανέφεραν ότι
ορισμένα ή όλα τα υπάρχοντά τους, συμπεριλαμβανομένων των τηλεφώνων τους, και σε ορισμένες
περιπτώσεις των διαβατηρίων ή άλλων μορφών ταυτοποίησης, είχαν κρατηθεί και δεν επιστράφηκαν
από τις ελληνικές αρχές. Από κάποιους άνδρες, μερικές φορές και αγόρια, πήραν τα ρούχα ή τα
παπούτσια τους. Οι αιτούντες άσυλο δήλωσαν στη Διεθνή Αμνηστία ότι οι συνοριακές δυνάμεις πήραν
επίσης τα χρήματά τους, χιλιάδες δολάρια σε ορισμένες περιπτώσεις –όλα τα χρήματα με τα οποία
αυτοί και οι οικογένειές τους ήλπιζαν να ξεκινήσουν μια νέα ζωή στην Ευρώπη.
Οι κληθέντες σε συνέντευξη είπαν στη Διεθνή Αμνηστία ότι αυτοί και οι οικογένειές τους οδηγήθηκαν
από τις ελληνικές δυνάμεις ασφαλείας με μικρά λεωφορεία ως τον ποταμό Έβρο και τους πέρασαν στην
τουρκική πλευρά σε ομάδες των 10-15 ατόμων. Ορισμένοι/ες ανέφεραν ότι έμειναν για αρκετές ώρες
χωρίς ρούχα, παπούτσια ή τηλεφώνα (για επικοινωνία) σε χαμηλές θερμοκρασίες, δημιουργώντας
περαιτέρω κινδύνους για την υγεία τους, πριν μπορέσουν να λάβουν βοήθεια.

2.2 ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ «ΛΙΓΟΤΕΡΟ
ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΩΝ» ΟΠΛΩΝ
Οι ελληνικές συνοριακές δυνάμεις χρησιμοποίησαν εκτενώς δακρυγόνα εναντίον ομάδων αιτούντων
άσυλο και μεταναστων, συμπεριλαμβανομένων οικογενειών με μικρά παιδιά που προσπαθούσαν να
περάσουν τα σύνορα. Στις 4 Μαρτίου, κατά τις τρεις ώρες που η αντιπροσωπεία μας παρακολουθούσε
Βλέπε, για παράδειγμα, Διεθνής Αμνηστία: Fear and Fences: Europe’s approach to keeping refugees at bay, σελίδες 57-66. Index:
EUR 03/2544/2015, διαθέσιμο στο https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR0325442015ENGLISH.PDF
4
Στην Ελλάδα, οι αστυνομικές δυνάμεις -συμπεριλαμβανομένης της συνοριοφυλακής- λειτουργεί υπό τη διεύθυνση του υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη, http://www.mopocp.gov.gr/main.php?lang=EN. Στις 12 Μαρτίου 2020 η FRONTEX έστειλε επίσης επιπλέον
δυνάμεις στα χερσαία σύνορα της Ελλάδας. Βλ.: https://frontex.europa.eu/media-centre/news-release/frontex-launches-rapid-borderintervention-on-greek-land-border-J7k21h . Οι δυνάμεις του ελληνικού στρατού στον Έβρο ήταν επίσης αυξημένες κατά τη διάρκεια
αυτής της περιόδου. Βλ. https://www.iefimerida.gr/ellada/ebros-enishyetai-stratos-epiheiriseis-sta-synora. Επιπλέον, αναφέρθηκε ότι
ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου διέταξε έρευνα σχετικά με τα δημοσιογραφικά άρθρα που αναφέρουν την παρουσία των μελών
ακροδεξιών ομάδων στον Έβρο και τη Λέσβο. Βλέπε: https://tvxs.gr/news/ellada/parembasi-areioy-pagoy-gia-toys-neonazi-ston-ebrokai-tis-pyrkagies5
Συνέντευξη 4 Μαρτίου 2020.
3
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τα τεκταινόμενα τη συνοριακή πύλη του Παζάρ Κουλέ, έγινε μάρτυρας συνεχούς ρίψης δακρυγόνων
από την ελληνική συνοριοφυλακή. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα αρκετοί άνθρωποι επέστρεψαν στην
τουρκική πλευρά, εμφανώς τραυματισμένοι και καταγγέλλοντας χτυπήματα από κουτιά δακρυγόνων
που εξαπολύθηκαν από τις ελληνικές συνοριακές δυνάμεις. Υπήρξαν αναφορές για χρήση βλημάτων
και χειροβομβίδων κρότου-λάμψης, που η Διεθνής Αμνηστία δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει. Ένας
επαγγελματίας υγείας που εργάζεται στα σύνορα της Τουρκίας επιβεβαίωσε ότι ορισμένα άτομα είχαν
λάβει θεραπεία για τραυματισμούς συνεπείς με τη χρήση πλαστικών σφαιρών.6

2.3 ΘΑΝΑΤΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΠΟ
ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ
Οι αιτούντες/ουσες άσυλο και οι μετανάστες/τριες συχνά ανέφεραν στη Διεθνή Αμνηστία και άλλες ΜΚΟ
ότι οι ελληνικές συνοριακές δυνάμεις χρησιμοποίησαν ενεργά πυρομαχικά εναντίον τους,
πυροβολώντας τόσο στον αέρα όσο και προς την κατεύθυνσή τους, καθώς επιχειρούσαν να διασχίσουν
τα σύνορα. Μας έδειξαν μια σφαίρα που φέρεται να πυροβόλησε Έλληνας στρατιώτης προς ομάδα
αιτούντων άσυλο που επιχείρησαν να διασχίσουν τον Έβρο, νότια της Αδριανούπολης. Όπως
αναφέρθηκε, η σφαίρα χτύπησε σε δέντρο και της ξέφυγαν. Οι τουρκικές αρχές υποστηρίζουν ότι τρεις
άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ως αποτέλεσμα χρήσης βίας από τις ελληνικές συνοριακές δυνάμεις και
ότι 164 είχαν τραυματιστεί από τις 5 Μαρτίου.7 Οι αιτούντες/ουσες άσυλο και μετανάστες/τριες
ισχυρίζονται ότι υπήρξε μεγαλύτερος αριθμός πυροβολισμών, αλλά αυτό παραμένει ατεκμηρίωτο.
Μια καλά τεκμηριωμένη υπόθεση είναι αυτή του Muhammed Gulzari, ενός 43χρονου Πακιστανού που
προσπάθησε να περάσει στην Ελλάδα από τη συνοριακή πύλη Παζάρ Κουλέ-Καστανιών στις 4
Μαρτίου. Σύμφωνα με επίσημη δήλωση από το γραφείο του Κυβερνήτη της Αδριανούπολης,
πυροβολήθηκε στο στήθος και ανακηρύχθηκε νεκρός σε νοσοκομείο την ίδια ημέρα, ενώ
τραυματίστηκαν άλλοι πέντε από σφαίρες κατά το ίδιο επεισόδιο.8 Η Διεθνής Αμνηστία έγινε μάρτυρας
ασθενοφόρων να φεύγουν από το σημείο τη στιγμή του ατυχήματος και μίλησε με έναν άνδρα από το
Πακιστάν ο οποίος δεν είχε τραυματιστεί, αλλά ήταν καλυμμένος με αίμα και είπε ότι βοήθησε να
κουβαλήσει ένα φίλο του που είχε πυροβοληθεί. Η Διεθνής Αμνηστία έχει λάβει αντίγραφο της έκθεσης
αυτοψίας του Muhammed Gulzari, η οποία καταγράφει το γεγονός ότι αφαιρέθηκε από το σώμα του
σφαίρα διαμέτρου 5 χιλιοστών. Η έρευνα από Τούρκους εισαγγελείς για το θάνατό του συνεχίζεται.
Άλλη μια καλά τεκμηριωμένη περίπτωση είναι εκείνη του Muhammad al-Arab, ενός 22χρονου Σύριου,
που επίσης πέθανε στην περιοχή. Η ερευνητική ομάδα Forensic Architecture τεκμηρίωσε το
θανατηφόρο πυροβολισμό του στις 2 Μαρτίου, αφού εισήλθε σε ελληνικό έδαφος. 9
Μια λιγότερο γνωστή περίπτωση είναι εκείνη της Fatma. Στις 29 Φεβρουαρίου η Fatma από τη Συρία
επιχειρούσε να διασχίσει τον Έβρο νότια της Αδριανούπολης για να εισέλθει στην Ελλάδα μαζί με το
σύζυγο και τα έξι παιδιά τους. Ο σύζυγός της Ahmed δήλωσε στη Διεθνή Αμνηστία ότι τα έξι παιδιά τους
διέσχισαν πρώτα τον ποταμό σε μια βάρκα, ενώ ο ίδιος, η σύζυγός του και άλλοι περίμεναν στην
τουρκική πλευρά για τη βάρκα να επιστρέψει και να τους περάσει απέναντι, αλλά μόλις τα παιδιά
έφθασαν στην ελληνική πλευρά του ποταμού έξι στρατιώτες κατέφθασαν με δύο οχήματα του στρατού.
Εξήγησε τι συνέβη στη συνέχεια:
Πυροβόλησαν στον αέρα. Η γυναίκα μου φοβήθηκε για τα παιδιά μας και ήθελε να πάει κοντά τους.
Βούτηξε στο ποτάμι κι εγώ την ακολούθησα. Το νερό στην αρχή ήταν μέχρι τη μέση. Είμαι περίπου 1,70
εκ. και η σύζυγός μου είναι πιο κοντή από μένα. Οι Έλληνες στρατιώτες μάς φώναζαν σε γλώσσα που
δεν καταλάβαινα. Δε νομίζω ότι ήταν αγγλικά, πρέπει να ήταν ελληνικά. Συνεχίσαμε να διασχίζουμε τον
ποταμό προς την ελληνική πλευρά και όταν φτάσαμε λίγο μετά τη μέση, προς την Ελλάδα, το νερό ήταν
μέχρι τον ώμο μου και το λαιμό της γυναίκας μου. Σηκώσαμε τα χέρια μας και συνεχίσαμε να περπατάμε
και όταν φτάναμε περίπου στα 2 ή 3 μέτρα από την όχθη του ποταμού οι Έλληνες στρατιώτες στέκονταν
μπροστά μας, περίπου 7 ή 8 μ. μακριά, σημαδεύοντάς μας με τα όπλα τους. Πυροβόλησαν και
βουτήξαμε στο νερό από φόβο. Είδα έναν με περίστροφο και έναν με τουφέκι. Έφτασα στην όχθη και η
γυναίκα μου ήταν πίσω μου. Την τελευταία φορά που την είδα, στεκόταν με το κεφάλι πάνω από το νερό
περίπου δυο μέτρα πίσω μου. Οι στρατιώτες ήρθαν προς εμένα, προσπάθησα να γυρίσω για να πάρω
τη γυναίκα μου, αλλά με έπιασαν και με έριξαν στο έδαφος μπρούμυτα, με το κεφάλι μου μακριά από το

Συνέντευξη 4 Μαρτίου.
Βλ. Anadolu İçişleri Bakanı Soylu: Geri itmeleri engellemek için Meriç sınırına μπιν özel harekat polisi getireceğiz, 5 Μαρτίου,
διαθέσιμο στο https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/icisleri-bakani-soylu-geri-itmeleri-engellemek-icin-meric-sinirina-bin-ozel-harekat-polisigetirecegiz/1755486
8
Δελτίο τύπου από το Κυβερνείο της Αδριανούπολης, 4 Μαρτίου, διαθέσιμο στο http://www.edirne.gov.tr/basin-aciklamasi9
Βλ. οπτικοακουστικό υλικό: Forensic Architecture: The Killing of Mohammad al-Arab, διαθέσιμο στο https://vimeo.com/395567226
6
7
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νερό, ώστε να μην μπορώ να δω το ποτάμι. Προσπάθησα να σηκωθώ αλλά ο στρατιώτης ακούμπησε
την κάννη του στο κεφάλι μου και δεν μπορούσα να κουνηθώ. Πυροβόλησαν τουλάχιστον τρεις φορές.
Ο Ahmed δήλωσε στη Διεθνή Αμνηστία ότι επιχείρησε να ρωτήσει τους Έλληνες στρατιώτες τι συνέβη
στη σύζυγό του, αλλά δεν πήρε απάντηση. Αφού ο ίδιος και τα παιδιά του κρατήθηκαν για τέσσερις ή
πέντε ώρες και τα υπάρχοντά τους και τα ρούχα αυτού και των γιών του κατασχέθηκαν, τους οδήγησαν
πίσω στο ποτάμι και τους έβαλαν ξανά στην ξύλινη βάρκα που μετέφερε αυτούς και άλλους από την
τουρκική πλευρά. Ο Ahmed επέστρεψε στο σημείο για να ανακαλύψει τι συνέβη στη σύζυγό του, και
έχει την υποστήριξη δικηγόρων σε Τουρκία και Ελλάδα, οι οποίοι προσέγγισαν τις αρχές και στις δύο
χώρες, αλλά δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για τα ίχνη της Fatma ή για το αν σκοτώθηκε από
τα πυρά, αν τραυματίστηκε ή αν πνίγηκε στον ποταμό.
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3. ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

«Ακούσαμε ότι τα σύνορα ήταν ανοιχτά, κι έτσι
πουλήσαμε ό,τι είχαμε και ήρθαμε εδώ. Τώρα
τα χρήματά μας έχουν τελειώσει. Έχουμε έξι
ημέρες εδώ.»
«Razan», μια γυναίκα κοντά στα 30, μέλος εξαμελούς οικογένειας από το Κιρκούκ, Ιράκ, που κοιμάται
στο σταθμό λεωφορείων της Αδριανούπολης

Μια πληθώρα από αποδεικτικά στοιχεία δείχνει ότι οι τουρκικές αρχές διευκόλυναν και ενθάρρυναν τις
μετακινήσεις αιτούντων/ουσων άσυλο και μεταναστών/τριων προς στα ελληνικά σύνορα μετά την
ανακοίνωση του Πρόεδρου Ερντογάν στις 27 Φεβρουαρίου ότι θα ανοίξουν τα δυτικά σύνορα της
χώρας. Η Διεθνής Αμνηστία παρατήρησε λεωφορεία να ταξιδεύουν προς τα σύνορα σε κομβόι,
συνοδευόμενα από ασθενοφόρα και οχήματα της αστυνομίας, κρατικούς υπάλληλους να πληρώνουν τα
καύσιμα των λεωφορείων και χωροφύλακες να αποβιβάζουν κόσμο και να τους λένε να περπατήσουν
τη μικρή απόσταση που απομένει ως την κοίτη του ποταμού Έβρου στα σύνορα. Οι διευκολύνσεις
συνεχίστηκαν κατά την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου, αφού είχαν γίνει αναφορές για βίαιη
συμπεριφορά από τις ελληνικές συνοριακές δυνάμεις και για θανάτους και τραυματισμούς στα σύνορα.
Ενώ μετά την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου οι αρχές ξεκίνησαν να ενθαρρύνουν και να διευκολύνουν
τη μετακίνηση μακριά από τα σύνορα, οι ερωτηθέντες/εισες ανέφεραν επίσης στη Διεθνή Αμνηστία ότι
τους προσφέρθηκε δωρεάν μεταφορά με λεωφορείο μέχρι τα σύνορα, αλλά στη συνέχεια
υποχρεώθηκαν να καταβάλουν διογκωμένα ποσά για το ταξίδι της επιστροφής. 10 Αιτούντες/ουσες
άσυλο και μετανάστες/τριες μάς είπαν επίσης ότι τους είχαν πει πριν μπουν στα λεωφορεία ότι «τα
σύνορα είχαν ανοίξει», και είχαν πιστέψει ότι αυτοί/ες και οι οικογένειές τους θα περνούσαν τα σύνορα
ελεύθερα.11 Ενώ τα κράτη είναι υποχρεωμένα σε κάθε περίπτωση να διασφαλίζουν τα δικαιώματα όλων
των ανθρώπων στην επικράτειά τους, οι τουρκικές αρχές σε αυτές τις συνθήκες θα μπορούσαν να
δείξουν μεγαλύτερη ετοιμότητα να ικανοποιήσουν τις ανάγκες εκείνων που ταξίδεψαν στην περιοχή των
συνόρων αναζητώντας ασφάλεια.
Η πιο σοβαρή έλλειψη που παρατηρήθηκε από τη Διεθνή Αμνηστία στην περιοχή των συνόρων ήταν η
έλλειψη αξιοπρεπούς στέγασης. Ενώ υπήρχαν περιπτώσεις αιτούντων/ουσων άσυλο και
μεταναστών/τριων που φιλοξενήθηκαν από τις αρχές, λ.χ. σε ένα αθλητικό κέντρο, σχεδόν όλοι οι
άνθρωποι που αναζητούσαν ασφάλεια με τους οποίους μιλήσαμε είχαν κοιμηθεί στην ύπαιθρο κοντά
στα σύνορα.12 Μιλήσαμε με οικογένειες που είχαν περάσει μέχρι και πέντε ημέρες να κοιμούνται σε
χωράφια, κάποιοι με αυτοσχέδιες σκηνές από μουσαμά ή πλαστικές επιφάνειες που αγοράστηκαν σε
διογκωμένες τιμές, μόνο με κουβέρτες, ή με απολύτως τίποτα. Ενώ εξασφαλίστηκε η μεταφορά του
κόσμου μακριά από την περιοχή των συνόρων, από την 26η Μαρτίου εκτιμάται ότι πέντε με έξι χιλιάδες
10
11
12

Συνεντεύξεις 4, 5 Μαρτίου.
Συνεντεύξεις 4, 5 Μαρτίου.
Συνεντεύξεις 4, 5 Μαρτίου.
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άνθρωποι παρέμειναν στην περιοχή των συνόρων, ομάδες ανθρώπων είχαν εγκατασταθεί έξω από το
σημείο διέλευσης του κεντρικού σταθμού λεωφορείων της Κωνσταντινούπολης, καθώς και σε άλλες
περιοχές της πόλης. Οι άνθρωποι που είχαν παραμείνει σε άτυπο καταυλισμό δήλωσαν στη Διεθνή
Αμνηστία ότι το πρωί της 27ης Μαρτίου οι τουρκικές αρχές τον διέλυσαν, καίγοντας σκηνές στη
συνοριακή πύλη του Παζάρ Κουλέ.13 Οι Τουρκικές αρχές ανέφεραν ότι ο καταυλισμός είχε καθαριστεί
και ότι 5.800 άτομα είχαν μεταφερθεί σε εννέα διαφορετικές τοποθεσίες όπου θα παραμείνουν σε
καραντίνα για 14 ημέρες για προληπτικούς λόγους, λόγω της εξάπλωσης του Covid-19. 14
Η υγιεινή ήταν επίσης σημαντικό πρόβλημα, με πολλά άτομα να συνωστίζονται σε αγροτικές περιοχές
κοντά στα σύνορα. Στη συνοριακή πύλη του Παζάρ Κουλέ, όπου υπήρχαν χιλιάδες άνθρωποι
συγκεντρωμένοι, οι ΜΚΟ είχαν παράσχει φορητές τουαλέτες και ατομικά είδη υγιεινής, αλλά όπως και
με άλλες υπηρεσίες ήταν πολύ λιγότερες από τις απαιτούμενες για μια τόσο μεγάλη ομάδα ανθρώπων.
Εκπρόσωπος μιας ΜΚΟ είπε στη Διεθνή Αμνηστία ότι οι τουρκικές αρχές είχαν απορρίψει πρόταση για
εγκατάσταση ντους, και δεν υπήρχαν εγκαταστάσεις καθαριότητας, πράγμα που επέτεινε τις ανησυχίες
σχετικά με την εξάπλωση του Covid-19 και την ιδιαίτερη ευπάθεια των αιτούντων άσυλο και των
μεταναστών.15 Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των ΜΚΟ, η παροχή τροφίμων ήταν επίσης πολύ κάτω
από το απαιτούμενο επίπεδο, αφήνοντας τους ανθρώπους εκτεθειμένους σε καιροσκόπους ιδιώτες
πωλητές τροφίμων που διόγκωναν τις τιμές τους. Η κατάσταση αυτή, σε συνδυασμό με τις διογκωμένες
τιμές στις μετακινήσεις συνέβαλαν στην εξαθλίωση ήδη φτωχών προσφύγων που στην ουσία βρέθηκαν
παγιδευμένοι στην περιοχή των συνόρων.16

3.1 ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ
Η Διεθνής Αμνηστία παρατήρησε και οι δημοσιογράφοι που εργάζονται στην παραμεθόρια περιοχή
δήλωσαν ότι οι τουρκικές αρχές επιχείρησαν να σταματήσουν την αποτελεσματική ανεξάρτητη
καταγραφή των γεγονότων στη μεθοριακή περιοχή. Οι δημοσιογράφοι αρκετές φορές παρεμποδίστηκαν
να μαγνητοσκοπήσουν ή να καταγράψουν την κατάσταση στα σύνορα του Παζάρ Κουλέ και στο
Ντοϊράν, ένα χωριό δίπλα στον Έβρο, όπου συγκεντρώθηκε κόσμος για να επιχειρήσει να περάσει τα
σύνορα.17 Συνολικά, τουλάχιστον 13 διεθνείς και ανεξάρτητοι Τούρκοι δημοσιογράφοι τέθηκαν υπό
κράτηση στις δύο τοποθεσίες, κυρίως με τη δικαιολογία ότι εισήλθαν ή κινηματογράφησαν σε
απαγορευμένη στρατιωτική ζώνη πρώτου βαθμού, παρά το γεγονός ότι τα κρατικά και τα
φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης ήταν παρόντα και κινηματογραφούσαν στις ίδιες θέσεις. Οι
περισσότεροι δημοσιογράφοι αφέθηκαν ελεύθεροι γρήγορα χωρίς επίσημες διαδικασίες, αλλά στις 28
Φεβρουαρίου η αστυνομία συνέλαβε τον Rawin Sterk Yıldız και το σκηνοθέτη Mehmet Şirin Akgün,
δημοσιογράφους του κουρδικού πρακτορείου ειδήσεων Rudaw που εδρεύει στο Erbil. Ενώ ο Mehmet
Şirin Akgün απελευθερώθηκε στις 4 Μαρτίου, ο Rawin Sterk Yıldız παραμένει προφυλακισμένος υπό
μη σχετιζόμενες αλλά παρομοίως αβάσιμες κατηγορίες, σχετικά με αναρτήσεις του στα κοινωνικά δίκτυα
που διερευνήθηκαν από τις αρχές κατά την κράτησή του στο Παζάρ Κουλέ. 18

Συνέντευξη στις 27 Μαρτίου
Για παράδειγμα, βλ. Sendika.org Çadırlar yakıldı, Pazarkule boşaltıldı: Yunanistan sınırındaki mülteciler sessiz sedasız illere
götürüldü διαθέσιμο στο https://sendika63.org/2020/03/cadirlar-yakildi-pazarkule-bosaltildi-yunanistan-sinirindaki-multeciler-sessizsedasiz-illere-goturuldu-581793/
15
Συνέντευξη 4 Μαρτίου
16
Συνεντεύξεις 4, 5 Μαρτίου
17
Συνεντεύξεις 29 Φεβρουαρίου – 6 Μαρτίου.
18
Βλ. τη δήλωση της Διεθνούς Αμνηστίας στο www.amnesty.org/en/documents/eur44/2037/2020/en/
13
14
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4. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΠΛΕΥΡΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΟΡΩΝ

4.1 Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕ
Η Ελλάδα αντέδρασε στην κατάσταση που εκδηλώθηκε στα χερσαία της σύνορα με την Τουρκία με
δρακόντεια μέτρα σε όλη τη χώρα, παραβιάζοντας καταφανώς το δικαίωμα ασύλου και την αρχή της μη
επαναπροώθησης. Στις 2 Μαρτίου, μια νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ανέστειλε την
καταχώρηση των αιτήσεων ασύλου για ένα μήνα για άτομα που εισέρχονται παράτυπα από την 1η
Μαρτίου, 19 έτσι ώστε να επιστραφούν «χωρίς εγγραφή στη χώρα προέλευσης ή καταγωγής. Ωστόσο,
στις 13 Μαρτίου, οι υπηρεσίες ασύλου ανέστειλαν προσωρινά τη λειτουργία τους λόγω της πανδημίας
του Covid-19. 20 Άλλα μέτρα που ελήφθησαν ως απάντηση στην κίνηση της Τουρκίας 21 περιλάμβαναν
την ενίσχυση του ελέγχου των συνόρων σε ξηρά και θάλασσα με τη χρήση «δυνάμεων ασφαλείας και
ένοπλων δυνάμεων στο μέγιστο επίπεδο», ένα αίτημα προς τον Οργανισμό Ευρωπαϊκής
Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής της ΕΕ (EBCG) για ανάπτυξη ομάδων ταχείας επέμβασης στα
σύνορα (RABIT) κι άλλο ένα υποστήριξης από το Συμβούλιο της ΕΕ. 22 Ως ανταπόκριση, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή κινητοποίησε 700 εκατομμύρια ευρώ για να στηρίξει την ικανότητα υποδοχής της Ελλάδας
και τις εθελούσιες επιστροφές. Εν τω μεταξύ, η EBCG οργάνωσε την ανάπτυξη 2 επιχειρήσεων RABIT
και περιπολιών και της ζητήθηκε να υποστηρίξει πρόγραμμα επιστροφών. 23 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
έχει μέχρι στιγμής αποφύγει να αναγνωρίσει την παράνομη υπό Κοινοτική νομοθεσία φύση της

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου περί «Αναστολής Υποβολής Αιτήσεων Χορήγησης Ασύλου», 2 March 2020, διαθέσιμο στο:
http://www.immigration.gr/2020/03/pnp-anastolh-ths-ypovolis-aithseon-asylou.html?m=1. Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου έπαψε
να ισχύει την 1η Απριλίου 2020 καθώς είχε ορισμένη διάρκεια ενός μήνα. Νέες αφίξεις και άλλα πρόσωπα όμως δε θα είναι σε θέση
να υποβάλουν αιτήσεις ασύλου, καθώς η Υπηρεσία Ασύλου έχει προσωρινά ανασταλεί από τις 13 Μαρτίου μετά την έξαρση του
Covid-19.
20
Βλ. http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2020/03/Announcement-Suspension-of-Services-to-the-Public-English.pdf
21
Μέτρα που συμφωνήθηκαν από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ). Βλ.
https://www.thenationalherald.com/289130/measures-to-guard-greeces-eastern-borders-to-be-stepped-up-to-maximum-kyseameeting-decides/
22
Κοινοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 78.3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
23
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Παρατηρήσεις του Αντιπροέδρου Σχοινά σχετικά με τις άμεσες δράσεις υπέρ της Ελλάδας στις 4 Μαρτίου
2020, στο: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_20_395.
19
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αναστολής των αιτήσεων ασύλου από την Ελλάδα και των επακόλουθων επιστροφών. 24 Η Επίτροπος
Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ Ylva Johansson υπαινίχθηκε ότι η Επιτροπή θα εξετάσει τα μέτρα της
Ελλάδας υπό το πρίσμα των παρεκκλίσεων που επιτρέπονται βάσει του σχετικού κεκτημένου της ΕΕ. 25
Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, «ούτε η Σύμβαση του
1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων ούτε το Προσφυγικό Δίκαιο της ΕΕ παρέχουν οποιαδήποτε
νομική βάση για την αναστολή της καταγραφής αιτήσεων ασύλου». 26 Πράγματι, τα μέτρα που θέσπισε
η Ελλάδα υπερβαίνουν τις παρεκκλίσεις που επιτρέπονται βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ. 27
Επίσης, αμφισβητούμε τη νομιμότητα ανάπτυξης επιχειρήσεων της ΕΒCG, δεδομένης της αναστολής
παροχής ασύλου από την Ελλάδα και των αποδεδειγμένων απωθήσεων, αστυνομικών κακοποιήσεων
και βίας στα σύνορα.28

4.2 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: ΔΙΩΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ
/ΟΥΣΩΝ ΑΣΥΛΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΥΠΗ ΕΙΣΟΔΟ
ΚΑΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΥΝΟΡΑ
Μετά την αναστολή του ασύλου, όσοι εισέρχονται στην Ελλάδα παράτυπα αντιμετωπίζουν διώξεις για
παράνομη είσοδο και ποινές φυλάκισης μέχρι και τεσσάρων ετών. Αυτό συμβαίνει σε απόκλιση από την
προηγούμενη πρακτική, όπου τα ελληνικά δικαστήρια απέφευγαν τη δίωξη τέτοιων εγκλημάτων σε
υποθέσεις που αφορούσαν αιτούντες άσυλο. Από την 1η Μαρτίου, η νομική ΜΚΟ HIAS, έχει βοηθήσει
10 περιπτώσεις διώξεων προς άτομα που έφθασαν μετά την 1η Μαρτίου και στα οποία έχει
απαγορευτεί να ζητήσουν άσυλο. Σε επτά από αυτές οι κατηγορούμενοι υποβλήθηκαν σε ταχείες δίκες,
καταδικάστηκαν σε 3,5 χρόνια κράτησης και βρίσκονται τώρα στη φυλακή. Σε τρεις περιπτώσεις, οι
κατηγορούμενοι είναι ασυνόδευτοι ανήλικοι, που αυτήν τη στιγμή αναμένουν δίκη σε εγκαταστάσεις
κράτησης μεταναστών.29 Πολλές άλλες τέτοιες υποθέσεις είναι πιθανό να έχουν προκύψει σε ολόκληρη
τη χώρα από την 1η Μαρτίου.
Ελλείψει κάποιου λειτουργικού συστήματος ασύλου, οι νέες αφίξεις δεν είναι σε θέση να αποδείξουν
«καλό λόγο» για την παράτυπη είσοδό τους. Ως εκ τούτου, τέτοιου τύπου διώξεις αντιβαίνουν την
απαγόρευση της τιμωρίας των αιτούντων άσυλο και προσφύγων για παράτυπη είσοδο, σύμφωνα με το
Άρθρο 31 της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων,30 το οποίο καλύπτει τη δίωξη και
την κράτηση για παράτυπη είσοδο.31
Από την αναστολή των αιτήσεων ασύλου κι έπειτα, οι νέες αφίξεις έπαυσαν πλέον να δέχονται
φιλοξενία σε εγκαταστάσεις υποδοχής για αιτούντες/ουσες άσυλο, και συνεπώς οι αρχές διέκοψαν τη
μεταφορά τους στα hotspot των νησιών του Αιγαίου. Ως αποτέλεσμα, για τουλάχιστον 10 ημέρες, οι
περισσότεροι από όσους έφτασαν στη Λέσβο μεταφέρθηκαν στο πολεμικό πλοίο «Ρόδος» που ήταν
δεμένο στο λιμάνι της Μυτιλήνης και που συνολικά φιλοξένησε 510 άτομα, συμπεριλαμβανομένων
Συρίων, Αφγανών, Σομαλών και Παλαιστινίων.32 Στο πλήθος αυτό βρίσκονταν 210 παιδιά, κάποια εκ
The Guardian, ‘Greece warned by EU it must uphold the right to asylum’, 6 March 2020, διαθέσιμο στο:
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/12/greece-warned-by-eu-it-must-uphold-the-right-to-asylum.
25
Επιτρεπτές παρεκκλίσεις βάσει της οδηγίας της ΕΕ για τις διαδικασίες ασύλου αριθ. 2013/32, άρθρα νο. 6 (5), 14 (1), 31 (3)(β), 49 ·
Οδηγία «επιστροφής» αριθ. 2008/115 στο άρθρο 18.
26
Δήλωση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για την κατάσταση στα σύνορα Τουρκίας-ΕΕ, 2 Μαρτίου 2020,
διαθέσιμο στο: https://www.unhcr.org/uk/news/press/2020/3/5e5d08ad4/unhcr-statement-situation-turkey-eu-border.html. Δες επίσης:
Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Ειδικός Εισηγητής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα
δικαιώματα των μεταναστών, «Πρέπει να σταματήσουν οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων των αιτούντων άσυλο στα σύνορα
Τουρκίας-Ελλάδας», 23 Μαρτίου 2020, διαθέσιμο στο:
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25736&LangID=E
27
Βλ. Διεθνής Αμνηστία, ‘Greece: Inhumane asylum measures will put lives at risk’, 2 Μαρτίου 2020, στο:
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/03/greece-inhumane-asylum-measures-will-put-lives-at-risk/.
28
Βλέπε κανονισμό ΕΕ αριθ. 2019/1895, άρθρο 46.5. Στο ίδιο πνεύμα, βλέπε τις απόψεις εμπειρογνωμόνων που ανέφεραν οι
Euronews, ότι η «συνοριακή επιχείρηση της Frontex στην Ελλάδα “στερείται νομικής βάσης” μετά την αναστολή από την Ελλάδα του
νόμου περί ασύλου», 11 Μαρτίου 2020, στο: https://www.euronews.com/2020/03/10/frontex-border-operation-in-greece-lacks-legalbasis-after-greece-suspends-asylum-law.
29
Συνέντευξη με μέλη της νομικής ΜΚΟ HIAS στις 10, 16 και 18 Μαρτίου 2020.
30
Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, Σύμβαση για το καθεστώς των προσφύγων, 28 Ιουλίου 1951, άρθρο 31.1
31
Goodwin-Gill, Guy S. "Article 31 of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees: Non-penalization, Detention and
Protection", 2001, παρ. 29, στο: https://www.unhcr.org/3bcfdf164.pdf
32
Βασισμένο στις συνεντεύξεις με τον Firas (βλέπε υποσημείωση αριθ. 27) και στις νομικές ΜΚΟ που κατάφεραν να έχουν
πρόσβαση.
24
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των οποίων ασυνόδευτα. Όσοι έμεναν στο «Ρόδος» δεν μπόρεσαν να υποβάλλουν αίτημα για άσυλο,
αντιμετωπίστηκαν ως παρανόμως εισερχόμενοι και τους πήραν δακτυλικά αποτυπώματα. Κρατήθηκαν
εν αναμονή απόφασης να επιστρέψουν στις χώρες προέλευσής τους (επαναπατρισμός), χωρίς
προηγούμενη ατομική εκτίμηση, παρά το γεγονός ότι πολλοί από αυτούς ήταν υπήκοοι χωρών με
τεκμηριωμένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Διεθνής Αμνηστία ενημερώνεται ότι έχουν
εκδοθεί αποφάσεις σε περιπτώσεις εγκύων γυναικών, νέων μητέρων που προστατεύονται από την
απέλαση σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο, καθώς και σε περιπτώσεις ηλικιωμένων, ατόμων με
αναπηρία, παιδιών και ατόμων με άλλες ευαλωτότητες.33
Στις 13 Μαρτίου επιδόθηκαν απροσδόκητα σε άτομα αυτής της ομάδας αποφάσεις για επιστροφή τους
στην Τουρκία (βρίσκονται ακόμα σε εκκρεμότητα), στο πλαίσιο της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας, σε
αντίθεση με τις αρχικές αποφάσεις κράτησης με σκοπό τον επαναπατρισμό, που εκδόθηκαν βάσει της
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 2ης Μαρτίου. Μέσω αυτών των αποφάσεων επεκτάθηκαν και οι
αρχικές εντολές κράτησης.34
Οι νομικές ΜΚΟ στη Λέσβο αντιμετώπισαν επίσης σοβαρά προβλήματα πρόσβασης των ατόμων στο
πλοίο και ουσιαστικής αλληλεπίδρασης με τους πελάτες τους.35 Δεδομένου του μεγάλου αριθμού
ατόμων στο πλοίο, ήταν απίθανο να εξασφαλισθεί για όλους η πρόσβαση σε νομικές πληροφορίες,
εκπροσώπηση ή γλωσσική αρωγή, όπως απαιτείται από το Ευρωπαϊκό και το Διεθνές Δίκαιο. 36
Σύμφωνα με τον Firas, έναν Παλαιστίνιο από τη Δαμασκό που βρίσκεται από τις 4 Μαρτίου στο
«Ρόδος», τα έγγραφα που του κοινοποιήθηκαν ήταν στα ελληνικά και δεν παρασχέθηκε καμία
διερμηνεία. Παρόμοια περιστατικά επιβεβαιώθηκαν από τις εκθέσεις των νομικών ΜΚΟ. 37
Επιπλέον, όσοι βρίσκονταν στο πλοίο ζούσαν υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες. Ο Firas εξήγησε ότι τα
τρόφιμα ήταν λιγοστά και οι εγκαταστάσεις υγιεινής σοβαρά ανεπαρκείς. Υπήρχαν μόνο οκτώ χημικές
τουαλέτες χωρίς τρεχούμενο νερό και καθόλου ντους. «Είμαστε εδώ 10 ημέρες με τα ίδια ρούχα, χωρίς
ντους», δήλωσε στη Διεθνή Αμνηστία.38 Η ιατρική περίθαλψη ήταν ανεπαρκής, παρά την παρουσία
ατόμων με αναπηρίες ή ιατρικά προβλήματα, συμπεριλαμβανομένης και μιας κοπέλας που χρειάζεται
αιμοκάθαρση.39
Στις 14 Μαρτίου, 450 από αυτούς που βρίσκονταν στο πλοίο μεταφέρθηκαν τελικά σε κέντρα κράτησης
στην ηπειρωτική Ελλάδα, στη Μαλακάσα και στις Σέρρες. 40
Η Διεθνής Αμνηστία έχει μάθει επίσης για νέες αφίξεις που κρατούνται σε διάφορες περιοχές της
Λέσβου, μεταξύ άλλων –από τις 5 Μαρτίου– στις παραλίες της Σκάλας Συκαμνιάς (42 άτομα), αργότερα
στον Κόρακα (28) και σε ένα κτήριο στην Εφταλού (24), χωρίς ταυτοποίηση, υπό ασαφές νομικό
καθεστώς και εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες. Εκείνοι στη Σκάλα Συκαμνιάς και στον Κόρακα αφέθηκαν
χωρίς στέγαση και πρόσβαση σε εγκαταστάσεις υγιεινής. Από τις 17 Μαρτίου, στα άτομα εκεί,
συμπεριλαμβανομένης μιας νέας μητέρας, επιδόθηκε απόφαση προσωρινής κράτησης τριών ημερών
ενόψει επερχόμενης απόφασης επαναπατρισμού.41
Όσοι βρίσκονταν σε αυτές τις τοποθεσίες, μαζί με όλους όσους κρατούνταν στο «Ρόδος»,
μεταφέρθηκαν σε κέντρα κράτησης στην ενδοχώρα στις 20 Μαρτίου. 42
Ωστόσο, από όσο γνωρίζουμε, εκατοντάδες άλλοι παρέμειναν υπό συνθήκες παρόμοιες με αυτές του
πλοίου σε διάφορα άλλα λιμάνια της Λέρου, της Σάμου, της Κω και της Χίου.

Για ολόκληρη την παράγραφο: Πληροφορίες από οργανισμούς που λειτουργούν στη Λέσβο. Επίσης, συνεντεύξεις με τη νομική
ΜΚΟ HIAS στις 10, 16 και 18 Μαρτίου 2020.
34
Συνέντευξη με μέλη της νομικής ΜΚΟ HIAS στις 10, 16 και 18 Μαρτίου 2020.
35
Ορισμένες ΜΚΟ στις οποίες δε δόθηκε πρόσβαση παραπέμπονταν από τις λιμενικές αρχές στον εισαγγελέα, ο οποίος
επιβεβαίωσε το δικαίωμά τους να έχουν πρόσβαση στο πλοίο. Τηλεφωνική συνέντευξη με την HIAS στις 16 και 18 Μαρτίου και
γραπτή ανταλλαγή με την RSA (Refugee Support Aegean) στις 30 Μαρτίου 2020. Βλ. Επίσης Έκθεση του also Lesvos Legal Centre
(LLC), «No man’s land for Europe’s undesirables», 13 Μαρτίου 2020 http://legalcentrelesvos.org/2020/03/13/no-mans-lands-foreuropes-undesirables/.
36
Κατά παράβαση του άρθρου 13.3 της οδηγίας της ΕΕ περί επιστροφών.
37
Τηλεφωνική συνέντευξη με τον Firas στις 10 Μαρτίου 2020. Η ΜΚΟ Lesvos Legal Centre (LLC) επιβεβαιώνει παρόμοιες αναφορές
από άλλους στο πλοίο (αναφορά στην υποσημείωση αριθ. 14).
38
Τηλεφωνική συνέντευξη με τον Firas στις 10 Μαρτίου 2020.
39
Τηλεφωνική συνέντευξη με μέλη της νομικής ΜΚΟ HIAS στις 10, 16 και 18 Μαρτίου 2020 και επακόλουθες γραπτές ανταλλαγές.
40
Από τις 13-17 Μαρτίου, η Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων (CPT) του Συμβουλίου της Ευρώπης πραγματοποίησε
επίσκεψη ταχείας αντίδρασης στην Ελλάδα για να αξιολογήσει τις συνθήκες που υποβλήθηκαν στους νέο-αφιχθέντες από την 1η
Μαρτίου 2020. Εκτός από τοποθεσίες στον Έβρο, το CPT επισκέφτηκε το κέντρο της Μαλακάσας, όπου μεταφέρθηκαν πολλοί από
αυτούς που κρατήθηκαν στο στρατιωτικό πλοίο στη Λέσβο, καθώς και τα κέντρα κράτησης που υπάγονται στην Ελληνική Αστυνομία
στις εγκαταστάσεις της ακτοφυλακής στη Σάμο. Στο: https://www.coe.int/en/web/cpt/-/anti-torture-committee-undertakes-rapidreaction-visit-to-greece-to-examine-treatment-of-migrants. Δείτε: τοπικά μέσα ενημέρωσης για το νέο κέντρο Σερρών:
https://www.stonisi.gr/post/7757/189-apo-th-lesvo-gia-to-kleidi-twn-serrwn
41
Πληροφορίες από οργανισμούς που λειτουργούν στη Λέσβο. Η νομική ΜΚΟ HIAS βοηθά ένα άτομο από αυτή την ομάδα:
συνέντευξη με τα μέλη της HIAS στις 30 Μαρτίου 2020.
42
Λεπτομερής ανάλυση στο Aegean Boat Report (ABR) από τις 20 Μαρτίου: https://www.facebook.com/AegeanBoatReport/.
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Στη Λέρο, περίπου 250 άτομα κρατήθηκαν πρώτα στην αυλή της ακτοφυλακής και στη συνέχεια στην
περιοχή του λιμανιού, υπό ανεπαρκείς συνθήκες.43 Στη Σάμο, 93 άτομα κρατήθηκαν σε χώρο της
ακτοφυλακής στο Βαθύ.44
Στην Κω, τουλάχιστον 220 νέες αφίξεις, πολλές από τις οποίες ήταν παιδιά, κρατήθηκαν στην περιοχή
του λιμανιού. Ορισμένοι/ες κρατήθηκαν σε ένα κτήριο που συνήθως χρησιμοποιείται ως χώρος
αναμονής, ενώ ορισμένοι παρέμειναν σε σκηνές και εκτέθηκαν σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. 45 Από
τις 18 Μαρτίου, όλοι μεταφέρθηκαν σε κτήριο που λειτουργεί ως τελωνείο. Ανάμεσά τους ήταν και
έγκυες γυναίκες, παιδιά και άτομα με αναπηρίες. Η Manar από τη Συρία δήλωσε στη Διεθνή Αμνηστία
ότι υπήρχε ανεπαρκής ιατρική βοήθεια και ότι τα τηλέφωνά τους κατασχέθηκαν. Η Manar, που πάσχει
από λιθίαση, λέει ότι κατά την παραμονή της εκεί η αστυνομία την κακομεταχειριζόταν, μεταξύ άλλων
κλοτσώντας την και αναγκάζοντάς την να σηκωθεί από το πάτωμα ή να καθίσει σε καρέκλα όταν ήταν
πολύ κουρασμένη για να το πράξει, και αφήνοντάς την να περιμένει πάνω από μία ώρα μέχρι να
μεταφερθεί για να λάβει ιατρική βοήθεια.46
Στη Χίο, 254 άτομα κρατήθηκαν στην περιοχή του λιμανιού.47 Η Αλίκη Ποταμιάνου, δικηγόρος στη Χίο
που εργάζεται για τη νομική ΜΚΟ Equal Rights Beyond Borders, δήλωσε στη Διεθνή Αμνηστία ότι ο
εισαγγελέας τής αρνήθηκε την πρόσβαση και ότι τα αιτήματά της προς την αστυνομία για πρόσβαση
παρέμειναν εκκρεμή μέχρι τη μεταφορά των κρατούμενων στην ενδοχώρα.48
Από τις 20 Μαρτίου, οι περισσότερες από τις νέες αφίξεις που κρατούνταν σε νησιά μέχρι εκείνη τη
στιγμή μεταφέρθηκαν σε εγκαταστάσεις κράτησης στην ενδοχώρα. 49 Στις 23 Μαρτίου οι αφίξεις από
θαλάσσης αυτόν το μήνα ανήλθαν σε 2.281 άτομα,50 εκ των οποίων πάνω από 500 έφτασαν στα
μικρότερα νησιά των Δωδεκανήσων.51

4.3 ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΜΚΟ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ
Στο πλαίσιο αυτών των εξελίξεων, δημιουργήθηκαν εντάσεις στον τοπικό πληθυσμό των νησιών και σε
πολλές περιπτώσεις οδήγησαν σε επιθέσεις εναντίον προσφύγων, ΜΚΟ, δημοσιογράφων και άλλων
οργανισμών. Ακόμη και πριν από την ανακοίνωση της Τουρκίας, ο συνεχής υπερπληθυσμός των
προσφυγικών εγκαταστάσεων στα χρόνια που ακολούθησαν τη συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας πυροδότησε
κοινωνική ένταση στα νησιά. Από το 2019 η κυβέρνηση υιοθέτησε ρητορικές αυξημένης εχθρότητας και
καχυποψίας προς τις ΜΚΟ που εργάζονται με πρόσφυγες, κατηγορώντας τες σε ορισμένες
περιπτώσεις για επεισόδια αναταραχής του προσφυγικού πληθυσμού και θέτοντάς τες υπό
αυστηρότερους ελέγχους.52 Σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο της Ελλάδας Στέλιο Πέτσα, «οι
ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στα νησιά προσέφεραν υπηρεσίες στην αντιμετώπιση της προσφυγικής
κρίσης, όμως υπήρχαν και ορισμένες που δρούσαν παρασιτικά και προβληματικά».53
Συνέντευξη με αλληλέγγυο που εργάζεται στη Λέρο, στις 11 Μαρτίου 2020.
Βάσει διαθέσιμων στο κοινό εκθέσεων έως τις 13 Μαρτίου 2020: https://www.documentonews.gr/article/exwdiko-astynomikwn-stanhsia-enantion-xrysoxoidh-mhtarakh-kai-kikilia-eiste-aneparkeis-kai-tha-logodothsete.
45
Συνέντευξη με κάτοικο της Κω, 18 Μαρτίου 2020.
46
Τηλεφωνική συνέντευξη και γραπτή ανταλλαγή με τον Manar στις 22 Μαρτίου 2020.
47
Ρεπορτάζ τοπικών μέσων: https://www.ethnos.gr/ellada/94470_hios-ta-mpofor-sikosan-ston-aera-ton-kataylismo-prosfygon-stolimani. Μερικώς διαφορετικά νούμερα εδώ: https://www.documentonews.gr/article/exwdiko-astynomikwn-sta-nhsia-enantionxrysoxoidh-mhtarakh-kai-kikilia-eiste-aneparkeis-kai-tha-logodothsete.
48
Συνέντευξη με την Αλίκη Ποταμιανού της Equal Rights Beyond Borders, στις 13 και 16 Μαρτίου.
49
Λεπτομερής ανάλυση στο Aegean Boat Report (ABR) από τις 20 Μαρτίου στο: https://www.facebook.com/AegeanBoatReport/,
συγκεκριμένα: Από τα νησιά του Αιγαίου και μερικά των Δωδεκανήσων επιβιβάστηκαν στα πλοία «Aqua Blue» και «SuperJet» και
μεταφέρθηκαν σε κέντρα στο Κλειδί Σερρών και στη Μαλακάσα, βόρεια της Αθήνας: «Οι αφίξεις υπό κράτηση από τη Λέσβο (192
άτομα), τη Χίο (283 άτομα), τη Σάμο (129 άτομα) και την Κέα (190 άτομα) θα μεταφερθούν στο κέντρο απέλασης στις Σέρρες. Οι
αφίξεις υπό κράτηση από τη Λέρο (252 άτομα), την Κω (237 άτομα), το Καστελόριζο (106 άτομα), τη Σύμη (21 άτομα), την Κάλυμνο
(60 άτομα) και τη Ρόδο (43 άτομα) θα μεταφερθούν στο κέντρο απέλασης της Μαλακάσας. Πρέπει να σημειωθεί ότι, εξαιτίας των
εξελίξεων που σημειώθηκαν στο μεταξύ, οι τελικοί αριθμοί που μεταφέρθηκαν από το ABR διαφέρουν από τους αριθμούς που
αναφέρονται στο κυρίως κείμενο.
50
Εκτιμήσεις από το Aegean Boat Report (ABR) στις 18 Μαρτίου 2020, 09:04 πμ, στο: https://bit.ly/3dplFNb. Μερικώς διαφορετικές
εκτιμήσεις της Ύπατης Αρμοστείας, η οποία, στις 18 Μαρτίου, ανέφερε συνολικά 2.368 μηνιαίες αφίξεις.
51
Εβδομαδιαία καταγραφή της Ύπατης Αρμοστείας για τα νησιά του Αιγαίου στις 2-8 Μαρτίου και στις 9-15 Μαρτίου στο:
https://bit.ly/2JcgUsf.
52
DW, Ελλάδα: ΜΚΟ που κατηγορούνται ότι υποκίνησαν αναταραχές σε στρατόπεδο προσφύγων, 10 Φεβρουαρίου 2020:
https://www.dw.com/en/greece-ngos-accused-of-stoking-unrest-in-refugee-camp/a-52320720
53
Euractiv, Η Ελλάδα εγκρίνει νέο νόμο για την καλύτερη επόπτευση των ΜΚΟ που ασχολούνται με τη μετανάστευση, 5
Φεβρουαρίου 2020, στο: https://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/news/greece-passes-new-law-to-better-monitor-ngosdealing-with-migration/. Βλ. επίσης: Τιμωρώντας τη Συμπόνια. Η αλληλεγγύη σε δίκη στο φρούριο Ευρώπη, Μάρτιος 2020, σ. 52,
στο: https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR0118282020ENGLISH.PDF.
43
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Την αιτία της νέας τριβής φάνηκε να αποτέλεσε η θέληση της κυβέρνησης να δημιουργήσει νέα
«κλειστά» κέντρα στα νησιά, τα οποία επιδιώχθηκαν παρά την αντίδραση των ντόπιων.54 Καθώς η
κυβέρνηση έλαβε μέτρα για την υλοποίηση των σχεδίων το Φεβρουάριο του 2020,
συμπεριλαμβανομένης της απαλλοτρίωσης κτημάτων γης, ακολούθησαν συγκρούσεις στη Λέσβο και τη
Χίο μεταξύ νησιωτών και ΜΑΤ.55 Περιστατικά χρήσης δακρυγόνων και εκτοξευτήρων ύδατος από την
αστυνομία κατά των τοπικών διαδηλωτών, καθώς και επιθέσεις κατά των ΜΑΤ, καλύφθηκαν από τα
τοπικά μέσα ενημέρωσης. 56
Η ανακοίνωση της Τουρκίας στις 27 Φεβρουαρίου ότι δε θα σταματούσε πλέον τις διελεύσεις προς την
Ελλάδα σημειώθηκε σε αυτό το πλαίσιο, και προετοίμασε το έδαφος για κλιμάκωση των αντιδράσεων
των ντόπιων ενάντια στις νέες αφίξεις από θαλάσσης, οι οποίες επίσης αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια
αυτής της περιόδου57 και οδήγησαν σε επιθέσεις από τοπικές ομάδες προς πρόσφυγες,
δημοσιογράφους και ΜΚΟ.58 Την 1η Μαρτίου στη Λέσβο 50 ενήλικες και παιδιά έφτασαν με φουσκωτό
σκάφος στο λιμάνι της Θέρμης, όπου απέτρεψε την αποβίβασή τους συγκεντρωμένο πλήθος ντόπιων
που διαμαρτυρόταν στην αποβάθρα, οι οποίοι και εξύβριζαν τους επιβάτες.59 Ο Γιώργος Χρηστίδης,
δημοσιογράφος για το Spiegel που βρισκόταν εκεί για να καλύψει το περιστατικό, επίσης δέχτηκε
επίθεση. Εξιστορεί: «Όταν προσπάθησα να καλύψω όσα συνέβαιναν και να καταγράψω τη σκηνή με το
τηλέφωνό μου, οι ντόπιοι στην αποβάθρα με απείλησαν και με έσπρωξαν. Ένας αστυνομικός εν
υπηρεσία που βρισκόταν στο σημείο είδε το περιστατικό, αλλά αρνήθηκε να παρέμβει. Του ζήτησα
βοήθεια, αλλά μου είπε απλά "μην τους προκαλείς"».60
Ο Χρηστίδης δέχτηκε επίσης επίθεση στα οδοφράγματα που οργανώθηκαν από τους ντόπιους σε
πολλά σημεία στη Λέσβο. Κάποιοι επιτέθηκαν στο αυτοκίνητο που είχε νοικιάσει, άλλοι προσπάθησαν
να τον σταματήσουν και τον χτύπησαν δύο φορές στο χέρι με ξύλα μέσα από το παράθυρο του
αυτοκινήτου. Σχολίασε στη Διεθνή Αμνηστία: «Σε γενικές γραμμές, οι δημοσιογράφοι στην Ελλάδα δε
διατρέχουν κίνδυνο. Καλύπτω τα γεγονότα εδώ από το 2011. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που φοβήθηκα,
που ένιωσα ότι έπρεπε να καλύπτω τα νώτα μου».61
Η γερμανίδα δημοσιογράφος Franziska Grillmeier και ο φωτογράφος Julian Busch δέχτηκαν παρόμοιες
επιθέσεις στις 2 Μαρτίου. Οδηγώντας προς τον καταυλισμό της Μόριας, διασταυρώθηκαν με μια
μεγάλη ομάδα αντρών με ραβδιά, πέτρες και αιχμηρά κομμάτια γυαλιού. Η Grillmeier θυμάται: «Όταν
ένας από αυτούς μας πρόσεξε και συνειδητοποίησε ότι ήμουν ξένη, προσπάθησε να επιτεθεί στο
αυτοκίνητο και να ανοίξει τις πόρτες, φωνάζοντας τους υπόλοιπους. Καταφέραμε να επιταχύνουμε και να
φύγουμε, παρόλο που ένας άνθρωπος προσπάθησε να πέσει πάνω στο αυτοκίνητο για να το
σταματήσει κι οι άλλοι έτρεχαν δίπλα του, ρίχνοντας πέτρες και ξύλα».62
ΜΚΟ και οι διεθνείς οργανισμοί δέχτηκαν επίσης επιθέσεις κατά την περίοδο αυτή. Οι Γιατροί Χωρίς
Σύνορα, οι οποίοι λειτουργούν μια κλινική έξω από τον καταυλισμό της Μόριας και άλλη μια για άτομα
με σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας στη Μυτιλήνη, αναγκάστηκαν να διακόψουν τις εργασίες τους
για δύο ημέρες63 εξαιτίας της ανασφάλειας και της αβεβαιότητας που δημιουργήθηκε, καθώς και του
περιορισμού πρόσβασης στον καταυλισμό λόγω των οδοφραγμάτων στην περιοχή. 64
Άλλες ΜΚΟ υπέστησαν μεγαλύτερες ζημιές. Το κέντρο διέλευσης «Stage 2» της Ύπατης Αρμοστείας
για νέο-αφιχθέντες πρόσφυγες στη Βόρεια Λέσβο δέχτηκε εμπρηστική επίθεση την 1η Μαρτίου.65
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The Guardian, Greece to replace island refugee camps with 'detention centres', 20 November 2019, at: https://bit.ly/2y2Dzot.
Επίσης, συνομιλία της Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης Dunja Mijatović και του Υπουργού
Προστασίας του Πολίτη της Ελλάδας, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, στις 3 Δεκεμβρίου 2019 στο: https://bit.ly/3bkPLze.
55
The Guardian, ‘Greek authorities scramble to calm tensions over migrant detention camp’, 25 Φεβρουαρίου 2020,
https://bit.ly/3ds3xC1 και ‘Police and protesters clash on Greek islands over new migrant camps’, 25 Φεβ 2020, https://bit.ly/39hu4ij.
56
Για αναφορές στις συγκρούσεις βλ: Al Jazeera, Αναταράξεις ξεσπούν σε καταυλισμούς μετανάστευσης στα ελληνικά νησιά, στις 25
Φεβρουαρίου 2020, στο: https://bit.ly/2JmiiZf. Βλ. επίσης: https://www.keeptalkinggreece.com/2020/02/25/greece-islands-lesvoschios-police-migration-centers/. Για τις επιθέσεις στην αστυνομία βλ: https://www.keeptalkinggreece.com/2020/02/26/lesvos-chaoslocals-weapons-against-riot-police/.
57
Εβδομαδιαία καταγραφή της Ύπατης Αρμοστείας για 02-08 Μαρτίου και 24 Φεβρουαρίου - 1 Μαρτίου 2020, στο:
https://bit.ly/2vR0LWf. Μεταξύ 1ης και 2ης Μαρτίου εκδηλώθηκαν επίσης επικίνδυνες πρακτικές από την Ελληνική Ακτοφυλακή:
https://bit.ly/2Ulsms3. Ένας ανήλικος πρόσφυγας πνίγηκε αφού ανατράπηκε σκάφος στα ανοιχτά της Λέσβου, 2 Μαρτίου 2020, στη
διεύθυνση: https://bit.ly/3bqYK1Z.
58
Για ολοκληρωμένο χρονοδιάγραμμα των επιθέσεων βλ: https://rsaegean.org/en/timeline-of-attacks-against-solidarity/.
59
Για δημοσιογραφική κάλυψη βλ.: https://bit.ly/2QKzXOo.
60
Συνέντευξη με το Γιώργο Χρηστίδη στις 11 Μαρτίου 2020. Την 1η Μαρτίου δέχτηκαν επίθεση ο δημοσιογράφος Michael Trammer
και ένα μέλος της Ύπατης Αρμοστείας. Βλέπε: VICE, «Video Shows Greek Mobs Attacking Migrant Boats and Aid Workers», 3
Μαρτίου 2020, https://bit.ly/39nFdhs.
61
Συνέντευξη με το Γιώργο Χρηστίδη στις 11 Μαρτίου 2020.
62
Συνέντευξη με τη Franziska Grillmeier στις 11 Μαρτίου 2020.
63
Βλ. την καταδίκη των επιθέσεων από τους Γιατρούς χωρίς Σύνορα, 29 Φεβρουαρίου 2020, https://bit.ly/3bqZzb5.
64
Συνέντευξη με τον τοπικό συντονιστή των ΓΧΣ στη Λέσβο στις 12 Μαρτίου 2020.
65
Το κέντρο Stage 2 είχε διαταχθεί να κλείσει στις 31 Ιανουαρίου 2020 από τις δημοτικές αρχές και είχε προταθεί πρόσφατα η
προσωρινή του επαναλειτουργία, Βλέπε See: https://bit.ly/2wtcpXI.
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Στις 7 Μαρτίου, μια πυρκαγιά έπληξε επίσης το κοινωνικό κέντρο «One Happy Family» (OHF) στη
Λέσβο. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή θύματα, αλλά οι εγκαταστάσεις υπέστησαν σημαντικές ζημίες,
καθώς το σχολείο «School of Peace» του κέντρου κάηκε μαζί με τα δύο κεντρικά γραφεία της ΜΚΟ.
«Ήμασταν κλειστοί για δύο βδομάδες τη στιγμή της πυρκαγιάς μετά τις εντάσεις στο νησί κι έτσι ευτυχώς
κανείς δεν ήταν μέσα», δήλωσε η συντονίστρια του OHF, Julia Bürge, στη Διεθνή Αμνηστία, και
συνέχισε: «Η Πυροσβεστική ενέργησε γρήγορα και έκανε πολύ καλή δουλειά. Τώρα προσπαθούμε να
αποφασίσουμε πώς να συνεχίσουμε. Υπάρχουν ακόμα πολλά αναπάντητα και ανοιχτά ερωτήματα». 66
Στις 20 Μαρτίου, η αστυνομία της Μυτιλήνης χαρακτήρισε το περιστατικό ως εμπρησμό και
απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε τρία άτομα.67
Στη Σάμο, αν και σε μικρότερο βαθμό, οι επιθέσεις έχουν επίσης κάνει αίσθηση. Το αυτοκίνητο
νοσηλεύτριας που εργάζεται εθελοντικά στο νοσοκομείο της Σάμου 68 και ένα από τα οχήματα της ΜΚΟ
Arsis –εταίρων που υλοποιούν το έργο ESTIA για την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ69- δέχτηκε
εμπρηστική επίθεση.
Στην Κω, μετά από συγκρούσεις που ξέσπασαν μπροστά από το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης
(ΚΥΤ) στις 4 Μαρτίου, νωρίς την επόμενη μέρα μια ομάδα ντόπιων επιτέθηκε στο φορτηγάκι της ΜΚΟ
«ΜΕΤΑδραση», καθώς τρία μέλη του προσωπικού μετέφεραν δύο πρόσφυγες στο Γενικό Νοσοκομείο
της Κω.70 Στις 3 Μαρτίου στη Χίο αποθήκη που λειτουργεί εθελοντικά και παρέχει μη εδώδιμα είδη σε
πρόσφυγες και περιθωριοποιημένες ομάδες, καταστράφηκε από πυρκαγιά που αργότερα
χαρακτηρίστηκε ως εμπρησμός.71
Πολλές άλλες επιθέσεις έχουν σημειωθεί στα νησιά. Σύμφωνα με τον Μ., έναν από τους εθελοντές στη
Χίο, «το νησί αλλάζει: αρχίζουμε να βλέπουμε αρνητικότητα από τους ντόπιους προς τις ΜΚΟ και τους
εθελοντές, ενώ στην αρχή της προσφυγικής κρίσης μας επευφημούσαν». 72 Μετά τα γεγονότα, πολλές
ΜΚΟ αναγκάστηκαν να μειώσουν ή να αναστείλουν τις επιχειρήσεις τους, καθώς δεν ήταν σε θέση να
λειτουργήσουν αποτελεσματικά ή με ασφάλεια. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αποδυνάμωση του
συστήματος στήριξης των προσφύγων στα νησιά, οι οποίοι όλο και περισσότερο βασίζονται στις ΜΚΟ
για βασικές υπηρεσίες όπως η εκπαίδευση ή η υγειονομική περίθαλψη. 73
Τα περιοριστικά μέτρα που υιοθέτησε η ελληνική κυβέρνηση ως πρόληψη από τον COVID-19,74
συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών μετακίνησης στους καταυλισμούς και των κανόνων που
εμποδίζουν τις ΜΚΟ να εργάζονται εκεί, περιόρισαν περαιτέρω τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του
προσφυγικού πληθυσμού. Αυτό, σε συνδυασμό με την προσωρινή αναστολή των υπηρεσιών ασύλου,
ενδέχεται να επηρεάσει σημαντικά τη ζωή των περισσότερων από 40.000 προσφύγων στα νησιά. 75
Εν μέσω όλων αυτών, οι ελληνικές αρχές έλαβαν ορισμένα μέτρα για να αντιμετωπίσουν τις επιθέσεις
κατά των ΜΚΟ. Στις 6 Μαρτίου, δύο κάτοικοι της Λέσβου καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης τριών
μηνών με αναστολή, για την απειλή ενός μέλους της ΜΚΟ ΠΙΚΠΑ στα κοινωνικά δίκτυα και για
σχεδιασμό επιθέσεων εναντίον προσωπικού των ΜΚΟ. 76 Από τότε έχουν προσαχθεί και διερευνηθεί
περισσότερες περιπτώσεις επιθέσεων και, ενώ οι επιθέσεις τροφοδότησαν φόβο και αβεβαιότητα,
ενθάρρυναν επίσης την αλληλεγγύη και τη στήριξη των ΜΚΟ. «Όλη αυτήν την περίοδο η υποστήριξη
ήταν τεράστια. Πολλοί ντόπιοι έχουν δείξει μεγάλη αλληλεγγύη», λέει η Julia Bürge. «Είμαστε
ευγνώμονες για τις προσφορές υποστήριξης, ωστόσο αυτό που χρειαζόμαστε τώρα πιο πολύ από όλα
είναι η πολιτική αλλαγή». 77
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Συνέντευξη με τη συντονίστρια του OHF, Julia Bürge, στις 9 Μαρτίου 2020.
Δύο αλλοδαποί και ένας υπήκοος αλλοδαπής καταγωγής συνελήφθησαν. Βλ. Δελτίο Τύπου της αστυνομίας στις 20 Μαρτίου 2020
https://bit.ly/33QhQfpand και τη δήλωση-αντίδραση του OHF: https://bit.ly/2QEpm7R.
68
Επίσης, διαμέρισμα όπου διέμεναν εθελοντές ΜΚΟ δέχτηκε πετροβολισμό: https://bit.ly/33T6siT. Άλλες αναφορές μέσων
ενημέρωσης βρίσκονται στη διεύθυνση: https://www.efsyn.gr/node/234264. Έχουν ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον 4 ατόμων που
έχουν φέρονται να έχουν εμπλακεί στα 3 περιστατικά, βλέπε κάλυψη της 27ης Μαρτίου 2020: https://www.efsyn.gr/node/236825.
69
Συνέντευξη με μέλος ΜΚΟ που εργάζεται στη Σάμο, στις Μαρτίου 2020. Η ΕΣΤΙΑ παρέχει στέγη σε ευάλωτους αιτούντες άσυλο:
http://estia.unhcr.gr/en/home/.
70
Βλ. δήλωση της ΜΕΤΑδρασης στις 13 Μαρτίου 2020, στο: https://bit.ly/2QvbZXh.
71
Άρθρο τοπικού μέσου και φωτογραφικό υλικό: https://bit.ly/2QIQxhK.
72
Συνέντευξη με εθελοντή που εργάζεται στη Χίο, 11 Μαρτίου 2020.
73
Βλ. επίσης τον Ειδικό Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών, ο οποίος επισημαίνει τις
ανησυχίες για τις βιαιότητες έναντι των εργαζομένων στον τομέατης ανθρωπιστικής βοήθειας και των δημοσιογράφων στην Ελλάδα
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Οι περιορισμοί υιοθετήθηκαν στις 17 Μαρτίου: Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, Μέτρα προστασίας από τον κορωνοϊό στα
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ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ:


Άμεση επαναφορά του δικαιώματος αίτησης ασύλου στη χώρα.



Προστασία των ανθρώπων που εισέρχονται στην Ελλάδα από ξηρά και θάλασσα: Διασφάλιση
ασφαλούς πρόσβασης στην περιοχή και παροχή διαδικασιών προστασίας και βασικών
υπηρεσιών. Αποφυγή υπό οποιαδήποτε συνθήκη των απωθήσεων, επαναπροωθήσεων και
συλλογικών απελάσεων. Διεξαγωγή άμεσων, αμερόληπτων και αποτελεσματικών ερευνών σε
καταγγελίες τέτοιων πρακτικών.



Διασφάλιση ότι μέτρα όπως αυτά του περιορισμού μετακινήσεων που υιοθετήθηκαν ως
απάντηση στην πανδημία του Covid-19 εφαρμόζονται με τρόπο συνεπή προς το Διεθνές Δίκαιο
και τα διεθνή πρότυπα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας
του δικαιώματος αίτησης ασύλου και της αρχής της μη επαναπροώθησης.



Εξασφάλιση ότι παρά το προσωρινό κλείσιμο της Υπηρεσίας Ασύλου στην Ελλάδα, το δικαίωμα
στο άσυλο τηρείται πάντα. Οι άνθρωποι που πλήττονται από την προσωρινή αναστολή της
λειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου δε θα πρέπει ως αποτέλεσμα να εκτίθενται σε κινδύνους,
όπως αυτόν της επαναπροώθησης, και θα πρέπει να τους παρέχεται πρόσβαση σε υπηρεσίες
υγείας, στέγαση, υλική υποστήριξη και άλλες βασικές υπηρεσίες. Προς αυτόν το σκοπό, όπου
είναι δυνατό, η ισχύς των εγγράφων που είναι αναγκαία για την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας
και άλλες υπηρεσίες θα πρέπει να επεκτείνεται αυτόματα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΥΠΟ ΚΡΑΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 1Η ΜΑΡΤΗ:


Άμεση απελευθέρωση όλων των ατόμων που κρατούνται αυθαίρετα σε ολόκληρη τη χώρα και
παροχή πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της κατάλληλης στέγασης και
της πρόσβασης σε διαδικασίες προστασίας.



Παύση της ποινικοποίησης της παράτυπης εισόδου των αιτούντων άσυλο, οι οποίοι πρέπει να
απαλλάσσονται από ποινικές διώξεις και κράτηση και να έχουν πρόσβαση σε διαδικασίες
προστασίας.



Όσον αφορά σε εκείνους που εισήλθαν στην Ελλάδα από την 1η Μαρτίου και έως τώρα δεν
έχουν καταγραφεί από τις αρχές ή τους έχουν επιδοθεί αποφάσεις επιστροφής, η Ελλάδα πρέπει
να αποσαφηνίσει επειγόντως το νομικό τους καθεστώς, να τους παράσχει πρόσβαση σε νομική
βοήθεια και πληροφόρηση και, όπου χρειάζεται, να τους απαλλάξει από τυχόν κράτηση και να
τους παράσχει πρόσβαση σε διαδικασίες προστασίας.



Διεξαγωγή άμεσης, αμερόληπτης και αποτελεσματικής έρευνας σχετικά με τους ισχυρισμούς
περί κακομεταχείρισης των προσώπων που βρίσκονται στις λιμενικές εγκαταστάσεις της Κω,
καθώς και με κάθε ισχυρισμό περί κακομεταχείρισης ή κακοποίησης που προέκυψε σε σχέση με
την κράτηση νεοεισερχομένων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ:


Προστασία ανθρωπιστικών φορέων, μελών ΜΚΟ, εθελοντών και ακτιβιστών που εργάζονται με
αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες και μετανάστες. Δημιουργήστε τις προϋποθέσεις ώστε να
εργάζονται αποτελεσματικά και με ασφάλεια στην Ελλάδα.
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Προστασία δημοσιογράφων και εργαζόμενων στα μέσα ενημέρωσης για τη διασφάλιση ότι
μπορούν να ασκήσουν το ρόλο τους χωρίς απειλές ή εκφοβισμό.



Διεξαγωγή άμεσης, αμερόληπτης και αποτελεσματικής έρευνας σε όλα τα περιστατικά βίας,
απειλών, παρενοχλήσεων ή άλλων αδικαιολόγητων παρεμβάσεων στις δραστηριότητες αυτών
των ομάδων.

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ:


Λήψη επειγόντων μέτρων ώστε η Ελλάδα να αποκαταστήσει τις συνθήκες που διασφαλίζουν το
σεβασμό στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο για το άσυλο και τα θεμελιώδη δικαιώματα.



Δεδομένης της αναστολής του συστήματος ασύλου στην Ελλάδα για ένα μήνα, των τεκμηρίων
για επαναπροωθήσεις και περιστατικά βίας στα σύνορα, απόσυρση των ανεπτυγμένων
δυνάμεων συνοριοφυλακής και παρεμβάσεων της EBCG.



Επιβεβαίωση του δικαιώματος ασύλου και του σεβασμού στο Διεθνές Δίκαιο στην Ευρώπη και
απερίφραστη καταδίκη επαναπροωθήσεων , συλλογικών απελάσεων και παράνομων
επιστροφών.



Τήρηση της αρχής της αλληλεγγύης βάσει του Ευρωπαϊκού και του Διεθνούς Δικαίου, με την
αποτελεσματική και ουσιαστική μετεγκατάσταση των αιτούντων άσυλο από την Ελλάδα και την
επανεγκατάσταση προσφύγων από την Τουρκία. Ενώ τα προγράμματα μετεγκατάστασης και
επανεγκατάστασης ενδέχεται να επηρεαστούν προσωρινά από τους περιορισμούς δημόσιας
υγείας που υιοθετήθηκαν ως πρόληψη για τον Covid-19, αυτό δε θα πρέπει να έχει ως
αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της μεταφοράς αιτούντων άσυλο, με προτεραιότητα σε όσους
βρίσκονται σε ευπαθείς συνθήκες, ούτε τη διακοπή των προγραμμάτων μετεγκατάστασης και
επανεγκατάστασης μακροπρόθεσμα. Τέτοιες προσπάθειες θα πρέπει να συνεχιστούν χωρίς να
θίγονται οι υγειονομικοί έλεγχοι που ενδέχεται να είναι αναγκαίοι.



Αναγνώριση του ζωτικού ρόλου των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που
βοηθούν τους πρόσφυγες, τους αιτούντες άσυλο και τους μετανάστες και επιμονή στο γεγονός
ότι στην Ευρώπη οι απεσταλμένοι ανθρωπιστικής βοήθειας και οι δημοσιογράφοι πρέπει να
λειτουργούν απρόσκοπτα και να προστατεύονται από τη βία.

ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ:


Πίεση προς την ΕΕ και τα κράτη-μέλη της και άλλα πλούσια κράτη να δεχτούν τις ευθύνες τους
ως προς τη φιλοξενία προσφύγων και αιτούντων άσυλο και να συμβάλουν περισσότερο
οικονομικά σε χώρες όπως η Τουρκία και άλλες που φιλοξενούν δυσανάλογα μεγάλο αριθμό
προσφύγων, μέσω διαπραγματεύσεων και διαλόγου, με τρόπο που να μην απειλεί τα
δικαιώματα των ατόμων που αναζητούν ασφάλεια.



Αποφυγή ανακοινώσεων ή λήψεων μονομερών ενεργειών που ενδέχεται να προκαλέσουν
επιπλέον βλάβες στα άτομα που αναζητούν ασφάλεια.
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Η ΔΙΕΘΝΗΣ
ΑΜΝΗΣΤΙΑ
ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ
ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΑ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ.
ΟΤΑΝ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ
ΑΔΙΚΕΙΤΑΙ, ΑΥΤΟ
ΜΑΣ
ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΟΛΟΥΣ
ΚΑΙ ΟΛΕΣ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΜΠΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

info@amnesty.org

www.facebook.com/AmnestyGlobal

+44 (0)20 7413 5500

@Amnesty

ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΙ/ΕΣ ΣΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ ΑΣΥΛΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ/ΡΙΕΣ
ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ
ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Στις 27 Φεβρουαρίου 2020, οι τουρκικές αρχές ανακοίνωσαν ότι τα δυτικά
τους σύνορα θα άνοιγαν για τους αιτούντες άσυλο και τους
μετανάστες/ριες που επιθυμούν να φύγουν από τη χώρα. Οικογένειες και
άτομα από τη Συρία, το Ιράκ, το Αφγανιστάν και άλλες χώρες έσπευσαν
στα χερσαία σύνορα με την Ελλάδα, πιστεύοντας ότι θα ήταν ανοιχτά.
Δεν ήταν.
Η απάντηση των ελληνικών αρχών ήταν κατηγορηματική. Σε ολόκληρη τη
χώρα, οι αιτήσεις ασύλου ανεστάλησαν για ένα μήνα. Στα χερσαία
σύνορα, όσοι προσπαθούσαν να εισέλθουν δέχτηκαν βίαιες απωθήσεις,
επιθέσεις με κανόνια νερού, δακρυγόνα, πλαστικές σφαίρες και ενεργά
πυρομαχικά, επιθέσεις που αγνόησαν το Διεθνές Δίκαιο περί
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα μέτρα φύλαξης στα θαλάσσια σύνορα
ενισχύθηκαν.
Μπροστά σε αυτές τις ενέργειες, η ΕΕ αρχικά επευφήμησε την Ελλάδα
ως την «ασπίδα» της Ευρώπης και μόνο αργότερα προσπάθησε να
απαντήσει στις ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εν τω μεταξύ,
μερικοί/ές από αυτούς/ές που εισήλθαν παράτυπα στην Ελλάδα
αντιμετώπισαν διώξεις και ποινές φυλάκισης. Εκατοντάδες άτομα που
έφτασαν στα νησιά του Αιγαίου κρατήθηκαν αυθαίρετα σε διάφορες
λιμενικές εγκαταστάσεις και απειλήθηκαν με επιστροφές χωρίς την
ευκαιρία να ζητήσουν άσυλο. Οι εντάσεις στα νησιά κλιμακώθηκαν, με
τοπικές ομάδες να ξεσπούν σε επιθέσεις εναντίον αιτούντων/ουσών
άσυλο και μεταναστών/ριών, ΜΚΟ και δημοσιογράφων, μέσα σε ένα
κλίμα αυξανόμενης εχθρότητας.
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