
Το WatchTheMed Alarm Phone καταγγέλλει παράνοµη επιχείρηση επαναπροώθησης, παρουσία 

της Frontex!   

 

Έπειτα από µια περίοδο που ακολουθεί τον Ιανουάριο του 2016 και στην οποία δεν υπήρξε καµία 

αναφορά περιστατικού επαναπροώθησης στο Αιγαίο, και ενώ οι κλήσεις επείγουσας ανάγκης ήταν 

µειωµένες (κάτι που προφανώς σχετίζεται µε τις µειωµένες διασχίσεις συνόρων λόγω της συµφωνίας 

της 20ης Μαρτίου µεταξύ Ε.Ε –Τουρκίας), στις 11 Ιουνίου 2016 το Alarm Phone κατέγραψε 

µια επιχείρηση παράνοµης επαναπροώθησης.   

Μεταξύ Χίου/Ελλάδας και Τσεσµέ/Τουρκίας, µια βάρκα µε πρόσφυγες, ενήλικες και παιδιά, που 

διέφυγαν από τον πόλεµο και τις συγκρούσεις στη Συρία, το Ιράκ, την Ερυθραία και άλλου, 

επαναπροωθήθηκε παράνοµα πίσω στη Τουρκία. Οι πρόσφυγες που απέδρασαν από τη βία 

αναζητώντας ασφάλεια στην Ευρώπη, φτάνοντας στην Ευρώπη απειλήθηκαν µε όπλα και 

αναγκάστηκαν δια της βίας να επιστρέψουν στην Τουρκία, µια χώρα που δεν τους προσφέρει 

ασφάλεια. Παρότι είχαν ήδη καταφέρει να φτάσουν σε ελληνικά ύδατα, η ελληνική ακτοφυλακή, 

αρχικά τους υποσχέθηκε ασφάλεια και στη συνέχεια τους γύρισε στην Τουρκία, παρουσία πλοίων 

της Frontex.   

 

Αναλυτική αναφορά του περιστατικού: 

Το πρωί του Σαββάτου, στις 11 Ιουνίου 2016, στις 3:59π.µ., το Alarm Phone έλαβε µια 

επείγουσα κλήση από µια βάρκα προσφύγων που βρισκόταν µεταξύ Τσεσµέ και Χίου στο Αιγαίο: 



“Είµαστε περίπου 53 πρόσφυγες από τη Συρία, Ερυθραία, Ιράκ και κάποιοι άνθρωποι από άλλες 

χώρες και βρισκόµαστε σε κίνδυνο σε µία µικρή βάρκα. Μαζί µας είναι 14 παιδιά και 3 

ηλικιωµένοι.” Στις 04:05πµ, επικοινώνησαν µε την οµάδα µας ξανά και είπαν : “Η τουρκική 

ακτοφυλακή µας ακολουθεί.”   

Στις 4:41π.µ, οι πρόσφυγες ανέφεραν ότι είχαν διαφύγει από την τουρκική ακτοφυλακή. Στις 

4:52π.µ, οι πρόσφυγες πληροφόρησαν το Alarm Phone ότι είχαν φτάσει τα Ελληνικά ύδατα και 

ότι η ελληνική ακτοφυλακή τους είχε εντοπίσει. Λίγα λεπτά αργότερα έστειλαν φωτογραφία τους 

από το σκάφος της ελληνικής ακτοφυλακής. “Η ακτοφυλακή λέει ότι είµαστε ασφαλείς τώρα. 

Λένε ότι φτάσαµε στην Ευρώπη και ότι θα µας πάνε στο νησί.”   

 

Σε µετέπειτα συζήτηση ένας πρόσφυγας θυµάται: “Τους είπαµε ότι θέλουµε άσυλο στην Ελλάδα. 

Δεν µπορούσαµε να τους πούµε κάτι άλλο. Δεν µας επέτρεπαν να µιλάµε. Θέλαµε να τους πούµε 

ότι ξεφύγαµε από την Τουρκία στην οποία δεν ήµασταν ασφαλείς. Ήταν 5 ακτοφύλακες στο 

ελληνικό πλοίο και παρόντα ήταν άλλα δύο πλοία: ένα από την Πορτογαλία, µπόρεσα και 

αναγνώρισα την Πορτογαλική σηµαία, και ένα µεγάλο άσπρο πλοίο, δεν ξέραµε από πού ήταν 

[το αναγνωρίσαµε σε µια φωτογραφία σαν πλοίο της Frontex από την Ρουµανία]. Η θέση µας 

εκείνη την ώρα ήταν 38.2602140, 26.1657840.”   

Στις 5.22 π.µ., το Alarm Phone λαµβάνει άλλο ένα µήνυµα από τους πρόσφυγες: δεν είχαν 

µεταφερθεί στο ελληνικό νησί, αλλά, αντίθετα, είχαν παραδοθεί στην τουρκική ακτοφυλακή. 

"Κρατούσαν τα όπλα τους στα κεφάλια µας και απειλούσαν να πυροβολήσουν αν δεν πάµε στο 

σκάφος της τούρκικης ακτοφυλακής. Ο επικεφαλής των Ελλήνων ακτοφυλάκων είπε στα αγγλικά το 

εξής το οποίο έπρεπε να µεταφράσουµε σε όλους: «Πες τους ότι θα σας σκοτώσω αν έρθετε εδώ 

πάλι." Όπως πληροφορηθήκαµε αργότερα την ίδια ηµέρα, οι πρόσφυγες µεταφέρθηκαν πίσω στο 

λιµάνι του Τσεσµέ και τέθηκαν  υπό κράτηση.    

Το Alarm Phone καταγγέλλει απερίφραστα το απάνθρωπο παιχνίδι που συνεχίζει να παίζει η 

Ευρώπη  µε τις ζωές προσφύγων που βρίσκονται σε κατάσταση κινδύνου στο Αιγαίο. 

Καταγγέλλουµε την παράνοµη επαναπροώθηση  που πραγµατοποίησε η ελληνική ακτοφυλακή µε την 



παρουσία πλοίων της Frontex. Πρόσφυγες οι οποίοι διέφυγαν από τον πόλεµο και το θάνατο 

παραπλανήθηκαν, καθώς τους υποσχέθηκαν διάσωση και ασφάλεια στην Ευρώπη, ενώ, στην 

πραγµατικότητα οι αρχές είχαν ήδη αποφασίσει να τους επιστρέψουν στην Τουρκία, όπου οι 

πρόσφυγες φοβούνται διώξεις. Απείλησαν µε όπλα στοχεύοντας τους πρόσφυγες στο κεφάλι και 

τους ανάγκασαν  να επιστρέψουν στην Τουρκία όπου τέθηκαν υπό κράτηση και αντιµετωπίζουν τον 

κίνδυνο αλυσιδωτής, διαδοχικής απέλασης, παρόλο που είχαν ζητήσει άσυλο στην Ελλάδα.  

Στα στρατικοποιηµένα ευρωπαϊκά σύνορα απείλησαν αυτούς τους  39 ενήλικες και τα 14 µικρά 

παιδιά. Αντί να τους προσφέρουν προστασία, τους ανάγκασαν να διακινδυνεύουν τη ζωή τους για 

µία ακόµη φορά. Σχεδόν 3.000 πρόσφυγες έχασαν τη ζωή τους το 2016 ήδη,προσπαθώντας να 

διασχίσουν τη Μεσόγειο, τουλάχιστον 376 από αυτούς στο Αιγαίο Πέλαγος.   

 

Σταµατήστε τις παράνοµες επαναπροώθησεις!  

Όχι άλλους θανάτους!  

Ασφαλή διέλευση σε όλους!  

Πλοία όχι Frontex!  

	  


