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Η νέα κανονικότητα στον Έβρο:
αμείωτες συνεχίζονται οι παράνομες 

επαναπροωθήσεις πολιτών τρίτων χωρών

Οι οργανώσεις που υπογράφουμε την παρούσα έκθεση η οποία περιέ-
χει 39 μαρτυρίες προσώπων που επιχείρησαν να εισέλθουν στην Ελλά-
δα από τα σύνορα της χώρας με την Τουρκία στην περιοχή του Έβρου 
και αναφέρουν ότι επαναπροωθήθηκαν, κατά παράβαση του εθνικού, 
ενωσιακού και διεθνούς δικαίου, στην Τουρκία θέλουμε να εφιστήσου-
με την προσοχή των αρμόδιων αρχών και οργάνων στο ιδιαίτερα συ-
χνό φαινόμενο που περιγράφεται.

Οι συνεχείς αναφορές που λαμβάνουμε τόσο στα γραφεία μας, όσο 
και στους χώρους κράτησης, προστατευτικής φύλαξης και σε κέντρα 
υποδοχής και ταυτοποίησης, μαρτυρούν ότι το φαινόμενο των επανα-
προωθήσεων, παρά τη σιγή και άρνηση των αρμοδίων φορέων και αρ-
χών, είναι ιδιαίτερα έντονο και δεν έχει μειωθεί, παρά τις αναφορές 
και τις καταγγελίες που έχουν λάβει χώρα στο πρόσφατο παρελθόν.

Οι πρακτικές αυτές, που τεκμηριώνονται από τις μαρτυρίες που καταθέ-
τουμε, αναδεικνύουν μία συνεχή, αδιάλειπτη πρακτική παράνομων επα-
ναπροωθήσεων. Ακόμη χειρότερα, εμφανίζονται ποικίλες «πρακτικές» 
και μοτίβα: ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι τα πρόσωπα 
που εμπλέκονται σε αυτές τις πρακτικές φέρονται να ομιλούν άλλοτε 
την Ελληνική γλώσσα και άλλοτε γλώσσες διαφορετικής προέλευσης, 
ενώ φέρουν και διαφορετικό ρουχισμό – άλλοτε στρατιωτικό και άλλο-
τε αστυνομικό. Πρόκειται εν ολίγοις για μία ανησυχητικά γενικευμένη 
πρακτική, συχνά συνοδευόμενη από βία, που εκθέτει ανεπανόρθωτα την 
πολιτεία και πλήττει το κράτος δικαίου.
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Έβρος
   ΠΡΟΚΕΚΑ ΦΥΛΑΚΙΟΥ
  & ΚΥΤ ΦΥΛΑΚΙΟΥ 
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Οι κατωτέρω, κρατούμενοι κατά την επικοινωνία μας  
στο ΠΡΟΚΕΚΑ Φυλακίου, μας ανέφεραν:

1. Ο Α.Α., 18 ετών, πολίτης Αλγερίας, μας αναφέρει: «Έχω επαναπροωθηθεί μία 
φορά. Συγκεκριμένα στις 20.04.2018 στις 9 το βράδυ μαζί με έναν φίλο μου από 
την Κωνσταντινούπολη πήγαμε στα Ύψαλα, στη συνέχεια περάσαμε το ποτάμι και 
συνεχίσαμε με τα πόδια. Η αστυνομία μας συνέλαβε, μας ζήτησαν τα χαρτιά μας, 
δεν είχαμε κάτι πάνω μας να τους δείξουμε και μας χτύπησαν πολύ. Ήταν 4 στον 
αριθμό, το αυτοκίνητο ήταν πολιτικό και ήταν ένοπλοι (είχαν όπλα και πλαστικά ρό-
παλα). Ο φίλος μου χτυπήθηκε τόσο άσχημα που όταν μας γύρισαν στην Τουρκία 
νοσηλεύθηκε σε νοσοκομείο. Μιλούσαν νομίζω ελληνικά και φορούσαν κουκού-
λες. Κάλεσαν ένα φορτηγό, στο οποίο είχαν μέσα την φουσκωτή βάρκα με την 
οποία μας γύρισαν πίσω. Μας πήραν όλα μας τα πράγματα, ακόμα και τα ρούχα 
μας. Μείναμε με τα εσώρουχα. Περιμέναμε μήπως μας έδιναν πίσω τα πράγματά 
μας, αλλά όχι. Το μέρος που μας συνέλαβαν απείχε 10 λεπτά με τα πόδια από το 
ποτάμι. Δεν ήταν κατοικημένη περιοχή, υπήρχαν χωράφια και χωματόδρομοι, νο-
μίζω ήταν ανάμεσα στις Φέρες και στο Διδυμότειχο. Στην Τουρκία μας σταμάτησε 
η μαφία. Δεν είχαμε τίποτα να τους δώσουμε».

2. Ο N.Y, 36 ετών, πολίτης Αλγερίας, μας ανέφερε: «Γνωρίζω ότι γίνονται επανα-
προωθήσεις από τις αρχές. Έχω ακούσει για πολλούς πνιγμούς στο ποτάμι. Ήμα-
σταν 3 μαζί. Και περάσαμε το βράδυ το ποτάμι, γύρω στις 22.00. Μας συνέλαβαν 
κάποιοι με μάσκες. Μας χτύπησαν, μας πήραν όλα τα υπάρχοντά μας και τα ρούχα 
μας. Όταν μας γύρισαν πίσω, έμεινα εκεί για 17 περίπου ημέρες και ξαναπροσπά-
θησα. Στη διαδικασία επαναπροώθησης συμμετείχαν Έλληνες και Γερμανοί. Στην 
Τουρκία μας σταμάτησε η μαφία και μας χτύπησαν και αυτοί. Ξέρω ότι πολλοί τους 
δίνουν χρήματα για να μην τους πειράξουν».

3. Ο M.B., πολίτης Τουρκίας, 31 ετών, ανέφερε: «Έχω επαναπροωθηθεί. Λόγω φόβου 
απέλασης πίσω στην Τουρκία, δήλωσα αρχικά ότι είμαι Σύριος στην αστυνομία. 
Πέρασα το ποτάμι μαζί με άλλους δύο, ένα μήνα πριν περίπου (ενν. Ιούλιος 2018). 
Συνάντησα 2 στρατιώτες και 2 άτομα με πολιτικά. Μας ζητήσαν ταυτότητες, ήθε-
λαν να δουν από πού είμαστε. Δεν είχαμε μαζί μας. Καλέσαν ένα βαν, στο οποίο 
μας επιβίβασαν. Εκεί βρίσκονταν και άλλοι ήδη μέσα, Σύροι. Μας πήγανε στο 
ποτάμι και μας πέρασαν απέναντι με βάρκα».

4. Ο A.C., πολίτης Τουρκίας, 32 ετών, αναφέρει: «Έχω επαναπροωθηθεί μία φορά. 
Συγκεκριμένα στις 22.07.2018. Ήμουν σε γκρουπ με αραβόφωνους στην πλειο-
ψηφία τους (Αιγύπτιοι, Σύροι). Περάσαμε το ποτάμι στις 12 το βράδυ στην ελληνική 
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πλευρά. Περιμέναμε το φορτηγό του διακινητή. Όταν ήρθε επιβιβαστήκαμε και 
μετά από μία ώρα δρόμο περίπου, μας σταμάτησε η αστυνομία. Κατάφερα και 
ξέφυγα. Είδα όμως ότι οι υπόλοιποι χτυπήθηκαν από την αστυνομία πολύ. Δεν με 
βρήκαν. Την επόμενη ημέρα βρήκα μόνος μου ένα αυτοκίνητο της αστυνομίας και 
παραδόθηκα. Προσπάθησα να τους εξηγήσω αλλά δεν με άκουγαν. Με έβαλαν 
στο πορτ μπαγκάζ. Στη συνέχεια πήγαμε σε κάποιο αστυνομικό τμήμα, έβλεπα 
πολλούς αστυνομικούς να πηγαινοέρχονται. Με άλλαξαν αυτοκίνητο και με έβα-
λαν πάλι στο πίσω μέρος. Αργότερα, μετέφεραν εκεί άλλους 8 άνδρες Σύρους 
και μας γύρισαν όλους μαζί στο ποτάμι. Την διαδικασία της επαναπροώθησης την 
έκαναν άλλοι, όχι οι ίδιοι αστυνομικοί, αλλά και αυτοί φορούσαν στολή. Μιλούσαν 
ελληνικά. Το γνωρίζω γιατί ξέρω λίγα ελληνικά. Δε φορούσαν μάσκες. 10:00 το 
πρωί μας έβαλαν στη βάρκα για να μας γυρίσουν πίσω. Είχαν όπλα μαζί τους».

5. O A.E., 18 ετών, πολίτης Αλγερίας, μας λέει: «Μπήκα στην Ελλάδα στις 9 το βράδυ 
με άλλα 4-5 άτομα. Περπατήσαμε περίπου 10 λεπτά, όταν μας σταμάτησε η αστυ-
νομία. Ήμασταν σε ένα χωματόδρομο κοντά στις Φέρες, κοντά στο Διδυμότειχο. 
Μας ρώτησαν τι χαρτιά είχαμε και άρχισαν να μας χτυπάνε. Ήταν σε ένα μαύρο 
Ι.Χ., φορούσαν πολιτικά ρούχα και είχαν καλυμμένα πρόσωπα. Μας χτύπησαν με 
πλαστικά ρόπαλα, μιλούσαν ελληνικά και κάποιοι γερμανικά. Μετά από λίγο ήρθε 
ένα φορτηγό, με μια φουσκωτή βάρκα μέσα. Μας πήραν όλα τα πράγματα και δεν 
μας επέστρεψαν τίποτα. Με τη βάρκα αυτή μας μετέφεραν απέναντι. Μόλις φτά-
σαμε εκεί μας έπιασε η τουρκική αστυνομία».

6. Ο H.Α., 17 ετών, ασυνόδευτος ανήλικος, πολίτης Αφγανιστάν, μας είπε: «Την πρώ-
τη φορά που μπήκα στην Ελλάδα, γύρω στις 7 το απόγευμα, ήμουν μαζί με άλλα 
20-30 άτομα, μας έπιασαν αστυνομικοί στο Διδυμότειχο και μας πήραν ό,τι είχαμε 
πάνω μας, ρούχα, τσάντες, κινητά τηλέφωνα. Φορούσαν ρούχα αστυνομικών, μας 
μετέφεραν σε ένα αστυνομικό τμήμα και μόλις νύχτωσε μας έβαλαν πίσω σε ένα 
φορτηγό, μας ανέβασαν στα σύνορα, μας έβαλαν μέσα σε μια φουσκωτή βάρκα 
και μας γύρισαν πίσω».

7. Ο M.S., 19 ετών, πολίτης Αφγανιστάν, μας αναφέρει: «Το βράδυ που μπήκα στην 
Ελλάδα, μαζί με άλλους περίπου 15 πολίτες Αφγανιστάν και Πακιστάν, με συνέ-
λαβαν άνδρες με πράσινα ρούχα, στρατιωτικού τύπου, με καλυμμένα τα χαρακτη-
ριστικά τους. Κατά τη σύλληψη χτυπηθήκαμε και μεταφερθήκαμε σε ένα απόμερο, 
εγκαταλελειμμένο χώρο κράτησης. Παραμείναμε εκεί για μερικές ώρες, και έπειτα 
μας έστειλαν πίσω στην Τουρκία μέσω του ποταμιού, σε φουσκωτά βαρκάκια. Λί-
γες ώρες μετά την άφιξή μας στην Τουρκία, μας συνέλαβε η τουρκική αστυνομία.
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8. Ο S.A, 19 ετών, ο A.M. Z, 27 ετών, και ο M.S., 19 ετών, πολίτες Αφγανιστάν, μας 
ανέφεραν: «Φτάσαμε περίπου στις 24 Ιουλίου, ήμασταν 15-16 άνθρωποι, Αφγα-
νοί και Πακιστανοί, περπατήσαμε λίγο στο δάσος, και ο διακινητής μας είπε ότι 
σε 5 λεπτά φτάνουμε, αλλά έλεγε ψέματα. Έφτασε η αστυνομία και μας έπιασε. 
Ένας αστυνομικός είχε καλυμμένο το πρόσωπο, μας ζήτησαν να μην τους κοιτάμε 
στα μάτια, και όποτε κοιτούσαμε χτυπούσαν τυχαία, όποιο άτομο ήθελαν. Έβρεχε, 
ήμασταν τελείως βρεγμένοι, μας πήγαν σε ένα κελί, δεν μας έδωσαν νερό και 
φαγητό. Χτυπήσανε δύο άνδρες, και τους ρωτούσαν “γιατί ήρθατε στην Ελλάδα;”. 
Aυτοί απλώς κοιτούσαν, τους έλεγαν να μην τους κοιτάνε και τους χτυπούσαν με 
ένα κλομπ. Την επόμενη το πρωί νωρίς μας έβαλαν σε βάρκα και μας έστειλαν 
πίσω. Είχα 50 ευρώ στην τσάντα μου, και όταν μας την επέστρεψαν δεν υπήρχαν τα 
χρήματα μέσα, όπως και όλων τα χρήματα δεν υπήρχαν πια. Επίσης μας πήραν και 
τα παπούτσια και τα κινητά. Αυτοί που μας έπιασαν είχαν ένα μπλε βαν. Φορούσαν 
πράσινα ρούχα, σαν στρατιωτικά, δεν είμαι σίγουρος αν ήταν στρατιωτικοί. Μας 
έβαλαν σε ένα βαρκάκι, και μας έστειλαν πίσω, οδηγούσε ένας αστυνομικός, που 
γύρισε μετά πίσω. Περπατήσαμε σε ένα δάσος 3 ώρες ξυπόλητοι, και μετά φώνα-
ξαν κάτοικοι την τουρκική αστυνομία και μας συνέλαβαν. Μας κρατήσανε 4 μέρες 
και μετά πληρώσαμε ένα ταξί που μας πήγε στην Κωνσταντινούπολη».

9.  Ο M.B., Κούρδος από την Τουρκία, 31 ετών, που κατά τα λεγόμενά του φυλακί-
στηκε και βασανίστηκε στη χώρα του, μας αναφέρει: «Μας έπιασαν, μας βάλανε 
σε στρατόπεδο, φορούσαν όλοι στρατιωτικά ρούχα, εκτός από δύο που φορού-
σαν πολιτικά ρούχα. Μετά μας πήγανε σε αστυνομικό κρατητήριο μαζί με άλλους 
Σύρους. Είχα ένα smartphone και μου το πήρανε, όπως και την τσάντα μου, είχα 
μέσα όλα μου τα ρούχα. Ήμουν σε ένα γκρουπ και είπα ότι είμαι Σύρος, για να μη 
με στείλουν πίσω. Μας μάζεψαν όλους και μας έβαλαν σε ένα βαρκάκι και μας 
έστειλαν πίσω στην Τουρκία. Δεν είπα ότι είμαι από την Τουρκία, επειδή έφυγα από 
τη φυλακή στην Τουρκία, και φοβήθηκα ότι θα με στείλουν πίσω, οπότε μου είπαν 
να πω ότι είμαι από τη Συρία και έφυγα από τον πόλεμο και θα με δεχτούν έτσι, 
αλλά τελικά μας μάζεψαν όλους και μας έστειλαν πίσω. Ευτυχώς δε με έπιασε η 
τουρκική αστυνομία γιατί τώρα θα ήμουν νεκρός ή στη φυλακή». 

10. Ο Α.Α., πολίτης Αιγύπτου, 21 ετών, μας αναφέρει: «Ταξίδευα μαζί με άλλους 5 
ομοεθνείς μου. Μαζί με τον διακινητή διασχίσαμε τον ποταμό Έβρο τη νύχτα και 
βρεθήκαμε στην ελληνική πλευρά σε μια περιοχή με πυκνή βλάστηση και ανηφορι-
κό έδαφος. Μπήκαμε όλοι μαζί μέσα στο δάσος, έχοντας χάσει τον προσανατολι-
σμό μας. Περπατούσαμε χωρίς να γνωρίζουμε που πηγαίνουμε όταν μετά από 1-2 
ώρες ακούσαμε φωνές και είδαμε μια ομάδα ανθρώπων να έρχονται κοντά μας. 
Όταν μας πλησίασαν αρκετά, είδα πως ήταν μεγαλόσωμοι και ανοιχτόχρωμοι, η 
γλώσσα της ομιλίας τους δεν ήταν Ελληνική αλλά έμοιαζε με Γερμανική και φο-
ρούσαν σκούρες στολές, διαφορετικές από τις στολές των αστυνομικών που είδα 
μετά να φορούν οι Έλληνες αστυνομικοί στο ΠΡΟΚΕΚΑ Φυλακίου. Μας ζήτησαν 
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να παραταχτούμε σε μια σειρά και μας έκαναν σωματικό έλεγχο. Κάποιες στιγ-
μές, εντελώς απρόκλητα, μας χτύπησαν με σφαλιάρες και κλωτσιές. Όταν ένας 
ομοεθνής μου προσπάθησε να καλέσει με το κινητό του τηλέφωνο μια οργάνωση 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ένας από αυτούς του πήρε το κινητό αμέσως και άρχισε 
να τον χτυπάει. Κατόπιν, μας έβαλαν σε ένα σκούρο βαν που έμοιαζε πολιτικό 
και μας οδήγησαν σε μια αποθήκη, οδηγώντας περίπου 20-30 λεπτά σε δρόμο με 
αναταράξεις. Στην αποθήκη μας ξαναέκαναν σωματικό έλεγχο, πήρανε τα χρήμα-
τα και τα κινητά όλων μας και μας ζήτησαν να γδυθούμε. Όλους μαζί, μας έβαλαν 
με την πλάτη στον τοίχο και τα γόνατα λυγισμένα. Μας κράτησαν εκεί χωρίς νερό 
και τροφή. Πρέπει να πέρασαν πολλές ώρες γιατί όταν μας έβγαλαν έξω ήταν πάλι 
νύχτα. Μας έβαλαν μέσα σε ένα άσπρο λεωφορείο, το οποίο είχε κάποια μπλε 
σχέδια. Μας οδήγησαν στο ποτάμι και αφού μας επιβίβασαν στις βάρκες μας 
επέστρεψαν πίσω στην Τουρκία. Στην απέναντι όχθη δεν υπήρχε κάποιος και συλ-
ληφθήκαμε από την τουρκική αστυνομία μετά από λίγες ώρες. Μας οδήγησαν σε 
ένα κέντρο κράτησης, πιθανόν κοντά στην Αδριανούπολη, γιατί η απόσταση ήταν 
κοντινή από το σημείο όπου συλληφθήκαμε». 

11. Οι S.H και B.B., πολίτες Αιγύπτου, 35 και 18 ετών αντίστοιχα, μας αναφέρουν: 
«Ταξιδεύαμε μαζί με άλλους 4 ομοεθνείς μας. Διασχίσαμε τον ποταμό Έβρο βρά-
δυ με βάρκα και περάσαμε στην ελληνική πλευρά. Στην ελληνική όχθη του ποτα-
μού υπήρχε βλάστηση και μπροστά μας ένα δάσος με ψηλά δέντρα. Κρυφτήκαμε 
μέσα στη βλάστηση, έχοντας χάσει τον προσανατολισμό μας. Λίγο αργότερα, 
ίσως μετά από μια ώρα, χωρίς να έχουμε προχωρήσει πολύ και μην ξέροντας που 
βρισκόμαστε, ακούσαμε κάποιους ανθρώπους να μας φωνάζουν. Ένας κρατούσε 
όπλο στο χέρι και έμεινε πιο πίσω από τους υπόλοιπους 3 που μας πλησίασαν. 
Πίσω μας ακούγονταν και άλλα βήματα οπότε πιστεύω ότι ήταν περισσότεροι αλλά 
δεν φαίνονταν λόγω του σκοταδιού. Τα πρόσωπά τους ήταν ακάλυπτα και από τις 
φωνές και τις ομιλίες τους καταλάβαινα ότι κάποιοι από αυτούς ήταν Έλληνες 
και κάποιοι μιλούσαν άλλη γλώσσα πιθανόν γερμανικά. Εν συνεχεία μας ζήτησαν 
να παραταχθούμε ο ένας δίπλα στον άλλον και μας έκαναν σωματικό έλεγχο. 
Ο B.B. έβγαλε το κινητό του για να καλέσει μια οργάνωση που υπερασπίζεται τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά μόλις έγινε αντιληπτός, ένας από αυτούς που ήταν 
πιο ανοιχτόχρωμοι και μεγαλόσωμοι τον πλησίασε και τον χτύπησε στο κεφάλι, 
τον έριξε κάτω και τον κλώτσησε, πριν του πάρει το κινητό. Μας οδήγησαν σε ένα 
σκούρο βαν, μας έβαλαν πίσω και ξεκίνησαν. Η διαδρομή ήταν σύντομη και υπήρ-
χαν λακκούβες στον δρόμο και αναταράξεις. Μας πήγαν σε ένα μικρό δωμάτιο 
με κάγκελα στα παράθυρα, όπου μάζεψαν τα κινητά μας τηλέφωνα, τα χρήματα και 
μας έβγαλαν τα ρούχα. Μας έβαλαν να κάτσουμε με την πλάτη στον τοίχο και τα 
πόδια λυγισμένα. Ο B.B. δεν το έκανε αμέσως μόλις το ζήτησαν και αυτό είχε σαν 
αποτέλεσμα να τον χτυπήσουν στο πρόσωπο και στον σβέρκο. Μας κράτησαν εκεί 
μέσα σχεδόν μια ημέρα. Το επόμενο βράδυ μας έβγαλαν έξω, μας επιβίβασαν 
σε ένα άσπρο λεωφορείο και μας επέστρεψαν στο ποτάμι, πιθανώς από την ίδια 
διαδρομή που μας έφεραν, γιατί η διαδρομή ήταν το ίδιο σύντομη και υπήρχαν 
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αναταράξεις. Μέσα στο λεωφορείο υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι και από τις μετα-
ξύ τους συνομιλίες φαίνεται ότι υπήρχαν και Έλληνες ανάμεσα τους. Έπειτα, μας 
έβαλαν πάλι στις βάρκες και μας έστειλαν πίσω. Δεν υπήρχε κάποιος να μας πε-
ριμένει στην απέναντι όχθη. Προχωρήσαμε για λίγη ώρα και πριν ξημερώσει μας 
συνέλαβαν οι τουρκικές αρχές και μας μετέφεραν σε ένα κέντρο κράτησης κοντά 
στο σημείο σύλληψης μας. Από εκεί αφεθήκαμε μετά από 1-2 μέρες».

12. Ο Μ.Μ.Ι., 24 ετών, πολίτης Αφγανιστάν, μας αναφέρει πως ο ίδιος «ήταν τυχερός» 
και πέρασε τα σύνορα με την πρώτη του προσπάθεια, όμως: «... γνωρίζω τι γίνεται 
στα σύνορα. Έστειλαν πίσω φίλους μου, είχαν πάρει εισιτήριο για λεωφορείο και 
τους σταμάτησε η αστυνομία, είχε άνδρες, γυναίκες, παιδιά. Τους χτυπήσανε, τους 
στείλανε πίσω την ίδια μέρα, έκλαιγαν οι γυναίκες και τα παιδιά. Τους πήρανε τα 
πράγματα και τα κινητά, τα πετάξανε μπροστά τους στο ποτάμι και τους στείλανε 
πίσω. Στην Τουρκία κρατήθηκαν 3 μέρες, κάποιοι αφέθηκαν και πήγαν στην Κων-
σταντινούπολη, κάποιους τους απέλασαν πίσω στο Αφγανιστάν. Εγώ ήξερα πού 
τους έπιασαν και μπήκα από διαφορετικό δρόμο. Πρέπει να κάνετε κάτι, οι Αφγανοί 
στην Τουρκία έχουνε μεγάλο πρόβλημα, είναι επικίνδυνο όταν βρίσκονται εκεί».

13. Ο S.B, πολίτης Αφγανιστάν, 17 ετών, ασυνόδευτος ανήλικος, μας αναφέρει: «Συ-
νολικά επιχείρησα να εισέλθω στην Ελλάδα 7 φορές τους τελευταίους 5 μήνες. 6 
φορές με επέστρεψαν παράνομα στην Τουρκία, αφού πρώτα με συνέλαβαν και με 
οδήγησαν σε κάποιο αστυνομικό τμήμα που έμοιαζε με κρατητήριο. Ταξίδευα μαζί 
με συγγενείς, συγκεκριμένα με τον θείο και τα ξαδέρφια μου. Την πρώτη φορά δια-
σχίσαμε, μαζί με τον διακινητή, μια περιοχή με πυκνή βλάστηση και φθάσαμε στην 
όχθη του ποταμού Έβρου από την τουρκική πλευρά όπου επιβιβαστήκαμε σε φου-
σκωτές βάρκες. Πάνω στη βάρκα ήμασταν περίπου 15-17 άτομα. Διασχίσαμε τον 
ποταμό χωρίς προβλήματα και φτάσαμε στο ελληνικό έδαφος. Περάσαμε τη νύχτα 
στην Ελλάδα, χωριστήκαμε σε μικρότερες ομάδες και μπήκαμε σε ένα πυκνοφυτε-
μένο δάσος. Προχωρούσαμε σκυφτοί, μέχρι που αντικρίσαμε τις ράγες του τρένου 
σε κοντινή απόσταση. Συνεχίσαμε νότια, παράλληλα με τις ράγες του τρένου. Μετά 
από 5 ώρες περίπου, ακούσαμε θόρυβο και ξαπλώσαμε στο έδαφος. Μας πλησίασε 
μια ομάδα ανθρώπων με φακούς και μας φώναξαν να σηκωθούμε όρθιοι. Κάποια 
από τα άτομα που ταξίδευαν μαζί μας υπάκουσαν και σηκώθηκαν. Εν συνεχεία ένας 
άντρας από την ομάδα που μας φώναξε και ο οποίος κρατούσε όπλο, μας πλησί-
ασε, έστρεψε το όπλο προς το μέρος μας και τότε αναγκάστηκα να σηκωθώ από 
το έδαφος. Μας φόρεσαν χειροπέδες και ζήτησαν τα έγγραφα μας. Μας έβαλαν 
μέσα σε ένα βαν σκούρου χρώματος, χωρίς παράθυρα, και μας οδήγησαν σε ένα 
μικρό κρατητήριο όπου μας έβαλαν όλους μαζί στο ίδιο κελί. Μας έκαναν σωμα-
τικό έλεγχο και μας πήραν τα κινητά μας τηλέφωνα, τα ρούχα και τα σακίδια που 
είχαν κάποιοι. Μείναμε εκεί το βράδυ και την επόμενη μέρα και δεν μας έδωσαν 
νερό ή τροφή όλη την μέρα, ενώ το βράδυ άκουγα το τρένο να περνάει. Το επόμενο 
βράδυ, μας έβγαλαν έξω και μας οδήγησαν σε ένα φορτηγό, σκούρου πράσινου 
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χρώματος, το οποίο ήταν πιθανόν στρατιωτικό όχημα. Ήταν ψηλότερο από το βαν 
που μας έβαλαν μετά την σύλληψή μας και είχε άνοιγμα στο πίσω μέρος. Πίσω 
μας ακολουθούσε ένα πολιτικό αυτοκίνητο. Μέσα στο φορτηγό ήμασταν περίπου 
20 άτομα. Μας οδήγησαν πίσω στο ποτάμι, όπου μας έβαλαν να φουσκώσουμε τις 
βάρκες που βρίσκονταν εκεί. Μεταξύ τους μιλούσαν Ελληνικά, οι στολές τους ήταν 
σκούρες, χωρίς διακριτικά και τα πρόσωπά τους ήταν ακάλυπτα, αλλά δεν φαίνο-
νταν λόγω του σκοταδιού. Μας έβαλαν μέσα στη βάρκα που φουσκώσαμε και μαζί 
μας μπήκαν και δύο από τους άντρες που μας είχαν οδηγήσει εκεί και οι οποίοι 
οδηγούσαν τη βάρκα. Μόλις φθάσαμε στην τουρκική πλευρά του ποταμού, μας 
κατέβασαν και μας άφησαν εκεί. Στην τουρκική πλευρά του ποταμιού δεν υπήρχε 
κάποιος να μας περιμένει. Προχωρήσαμε ανατολικά, προς την τουρκική πλευρά και 
το επόμενο πρωί συλληφθήκαμε από Τούρκους αστυνομικούς. Οι Τούρκοι αστυνο-
μικοί μας οδήγησαν σε ένα κλειστό κέντρο κοντά στην πόλη Αδριανούπολη και μας 
κράτησαν εκεί για 3 ημέρες. Μας έδιναν ελάχιστο φαγητό και νερό και μετά από 3 
ημέρες μας άφησαν ελεύθερους και από εκεί επιστρέψαμε στην Κωνσταντινούπολη. 
Στις επόμενες απόπειρες που έκανα να περάσω στην Ελλάδα, με επέστρεψαν στην 
Τουρκία με τον ίδιο τρόπο. Η μόνη διαφορά ήταν ότι τις τρεις επόμενες φορές μας 
οδήγησαν στο ποτάμι με λεωφορεία, σκούρου χρώματος, ακόμη και με πολιτικά 
βαν. Σε μία από τις απόπειρες, ένας με χαστούκισε, όταν μας συνέλαβαν μέσα στο 
δάσος επειδή κρυβόμουν και δεν παραδόθηκα πιο γρήγορα».
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Οι παρακάτω, κατά την επικοινωνία μας υπό καθεστώς 
περιορισμού ελευθερίας ή προστατευτικής φύλαξης στο 
ΚΥΤ Φυλακίου, μας ανέφεραν:

1. Ο Μ.Η., πολίτης Συρίας, 27 ετών, αναφέρει ότι επαναπροωθήθηκε στην Τουρκία 2 
φορές, στα μέσα του Αυγούστου: «Την πρώτη φορά που προσπάθησα να μπω στην 
Ελλάδα, ξεκινήσαμε από την Αδριανούπολη 28 περίπου άτομα, στις 8 το απόγευ-
μα, οικογένειες με παιδιά και βρέφη, μόνοι άνδρες, μόνες γυναίκες, τα ανήλικα 
ήταν μάλλον 7. Φτάσαμε με αυτοκίνητο μέχρι το ποτάμι και μετά ο διακινητής 
μας έβαζε ανά ομάδα σε δύο βάρκες και περνούσαμε απέναντι, στην Ελλάδα. 
Ο διακινητής μας έστελνε λίγους-λίγους στο σταθμό του ΚΤΕΛ Ορεστιάδας με 
τα πόδια για να βγάζουμε εισιτήριο, και μας είχε δώσει χαρτιά, λέγοντάς μας 
ότι με αυτά μπορούμε να βγάλουμε εισιτήριο χωρίς πρόβλημα. Στο ταμείο μου 
ζήτησαν διαβατήριο και εγώ τους έδειξα το χαρτί που μας είχε δώσει. Νομίζω 
πως οι υπάλληλοι ενημέρωσαν την αστυνομία, γιατί, αφού περιμέναμε 15 λεπτά για 
να έρθει το λεωφορείο, ξεκινήσαμε και μετά από 10 λεπτά το πολύ το λεωφορείο 
σταμάτησε μπροστά από το αστυνομικό τμήμα. Τότε, μπήκαν μέσα αστυνομικοί και 
μας ζήτησαν τα χαρτιά μας. Εμείς δείξαμε αυτά που είχαμε και οι αστυνομικοί τα 
έσκισαν. Μας συνέλαβαν και μας πήγαν σε ένα κρατητήριο. Είχαμε μείνει 7 άτο-
μα, 3 γυναίκες, 3 παιδιά, εγώ και ο αδερφός μου. Σε όλους μας έγινε σωματικός 
έλεγχος, στους άνδρες από άνδρα αστυνομικό και στις γυναίκες από γυναίκα. 
Μας πέταξαν όλα τα πράγματα που είχαμε στην τσάντα μας, και μας ζήτησαν τα 
χρήματα και τα κινητά μας. Τα χρήματα μας τα έδωσαν πίσω, αλλά μας κράτησαν 
τα κινητά και τα έσπασαν μπροστά μας. Σε όλη τη διαδικασία δεν μας έδωσαν 
φαγητό ή νερό, μέχρι και το γάλα του μωρού που είχαμε το πήραν. Το κρατητήριο 
είχε μέσα και άλλα άτομα χωρίς διαχωρισμό για τις γυναίκες και τα παιδιά· είχε 
8 κρεβάτια μέσα και μια τουαλέτα για όλους, από την οποία αναγκαζόμασταν να 
πίνουμε νερό, αφού δεν μας έδιναν. Εκεί μείναμε 2 ώρες μόνο, ενώ είχε μαζευτεί 
και άλλος κόσμος. Τότε, ήρθε ένα βαν και πήρε 25 περίπου άτομα και μας οδή-
γησαν πίσω στα σύνορα και μας άφησαν μπροστά στο ποτάμι. Εκεί, μας περίμε-
ναν 5 σωματώδεις, ψηλοί άνδρες, ντυμένοι με μαύρες στολές και με καλυμμένα 
πρόσωπα, οι οποίοι είχαν όπλα στις ζώνες τους και στα πόδια. Αυτοί μας έβαζαν 
στις βάρκες και 2 άλλα άτομα μας περνούσαν απέναντι. Δε χτυπήθηκε κανείς, και 
κανείς μας δεν διαμαρτυρήθηκε, γιατί μας είπαν να κοιτάμε κάτω και όποιος σή-
κωνε το κεφάλι τον χτυπούσαν απαλά με το χέρι για να κοιτάει μόνο κάτω. Γενικά 
δεν πείραξαν τις οικογένειες, αλλά είδα ότι κάποιους άνδρες που ταξίδευαν μόνοι, 
τους έβγαλαν τα ρούχα. Όταν μας πέρασαν απέναντι, περπατήσαμε και φωνάξαμε 
βοήθεια και ήρθαν αστυνομικοί, που τους είπαμε ότι μας έστειλαν πίσω οι Έλληνες 
αστυνομικοί. Μας συνέλαβαν και μας πήγαν σε κρατητήρια στην Αδριανούπολη. 
Εκεί μείναμε μια βδομάδα και μας έδιναν φαγητό, νερό και χυμό. Μετά, μας με-
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τέφεραν σε έναν καταυλισμό 20 ώρες από την Αδριανούπολη, στην Ούρφα, όπου 
βρίσκονταν μόνο οικογένειες, τους μόνους άνδρες από το Ιράκ και τη Συρία τους 
έστειλαν πίσω, εμάς μας πήγαν στην Κωνσταντινούπολη και ο διακινητής μας πήρε 
κατευθείαν και σε δύο μέρες είχαμε φτάσει με τον ίδιο τρόπο στα σύνορα, με αυ-
τοκίνητο μέχρι την Αδριανούπολη και μετά με βαρκάκι.

Τη δεύτερη φορά, φτάσαμε γύρω στις επτάμισι, αυτή τη φορά ήμασταν περίπου 
65 άτομα, γυναίκες, παιδιά, άνδρες, οικογένειες, από πολλές χώρες. Μια μέρα 
μείναμε δίπλα στο ποτάμι και την επόμενη φύγαμε στις 11 η ώρα το βράδυ. Μας 
πήγε όλους σε ένα χωριό για να περιμένουμε κι άλλους που θα μας έβρισκαν. 
Περιμέναμε μέσα στο δάσος και ήρθαν αστυνομικοί, μας έδειξαν τα σήματά τους, 
εμείς τους είπαμε ότι ήμαστε στο δρόμο τόσες μέρες και μας είπαν να μη φοβό-
μαστε. Ήρθαν δύο αυτοκίνητα, ένα μεγάλο στρατιωτικό και ένα άλλο, μικρό, με 4 
αστυνομικούς. Δε μας έδωσαν νερό ή φαγητό. Εγώ μιλάω αγγλικά και ρώτησα πού 
θα μας πάνε και μας είπαν ότι θα μας πάνε σε ένα κρατητήριο για μια μέρα και 
μετά θα μας πάνε σε ένα καμπ που θα μας δώσουν χαρτιά, αλλά βέβαια το είπανε 
για να ήμαστε ήσυχοι και να μη διαμαρτυρηθούμε. Δεν μας πήγανε πουθενά, μας 
οδήγησαν πίσω στο ποτάμι. Εκεί μας περίμεναν πάλι άνδρες με καλυμμένα πρό-
σωπα, μαύρες στολές και όπλα. Όταν μας άφησαν στο ποτάμι οι αστυνομικοί μας 
έδωσαν τις τσάντες μας, αλλά οι άλλοι μας τα έπαιρναν, μας έβαλαν σε βάρκες 
και μας γύρισαν πίσω στην Τουρκία. Στην Τουρκία έγινε ακριβώς το ίδιο με την 
πρώτη φορά. Την τρίτη φορά καταφέραμε να μπούμε γιατί ο διακινητής μας πήγε 
από άλλο δρόμο, περάσαμε την Αλεξανδρούπολη και μετά από 100 χιλιόμετρα 
μας σταμάτησε η τροχαία (γνωρίζω αγγλικά και κατάλαβα τις πινακίδες) και μας 
πήγαν σε ένα κρατητήριο και μετά στο Φυλάκιο. Κάποιες οικογένειες ξέρω ότι τις 
έστειλαν πίσω στην Τουρκία».

2. Ο Η.Α. 22 ετών, από το Ιράκ, προσπάθησε να μπει στην Ελλάδα, συνοδεύοντας 
τον 11χρονο ανηψιό του, στις 27 Σεπτεμβρίου 2018: «Περάσαμε με διακινητή και 
φτάσαμε οδικώς στο ποτάμι 35 άτομα, ήμασταν άνδρες, γυναίκες, παιδιά, οικογέ-
νειες, και κάποια άτομα με αναπηρίες. Μετά από 5 ώρες οδήγησης ο διακινητής 
μας άφησε να περπατήσουμε και μετά από 2 ώρες φτάσαμε στο ποτάμι. Μας είχε 
δώσει μια φουσκωτή βάρκα και τρόμπα για να περάσουμε απέναντι, στο ποτάμι 
περίμεναν δύο άτομα που μας περνούσαν ανά 8 άτομα. Φτάσαμε όλοι γύρω στις 
10 το βράδυ και περπατήσαμε 15 με 20 λεπτά, περάσαμε ένα δρόμο και μπήκαμε 
σε ένα δάσος για να ξεκουραστούμε. Περίπου στις 3 το βράδυ ακούσαμε ένα σκύ-
λο να γαβγίζει και μετά μας πλησίασε ένας ψηλός άνδρας μαζί με το σκύλο, με 
κρυμμένο πρόσωπο, φακό γύρω από το κεφάλι του. Φορούσε μπλε στολή, όπως 
οι αστυνομικοί στο κέντρο κράτησης, και είχε όπλο. Μιλούσε ελληνικά και πήρε 
τηλέφωνο κάποιον που ήρθε μετά από λίγο, ο οποίος φορούσε την ίδια στολή 
αλλά δεν είχε καλυμμένο το πρόσωπο και μιλούσε αγγλικά. Ο ψηλός με τον σκύλο 
έτρεξε στο δάσος για να βρει ένα παιδί που είχε φύγει. Ο άλλος μας έβγαλε στο 
δρόμο, εκεί κοντά έχει σιδηροδρομικές γραμμές· μας περίμεναν 10 αστυνομικοί 
που φορούσαν τα ίδια ρούχα σε 3 βαν χωρίς παράθυρα. Δεν υπήρχαν γυναίκες 
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αστυνομικοί, έκαναν σωματικό έλεγχο στους άνδρες και στις γυναίκες με μηχά-
νημα σκαναρίσματος. Μας χώρισαν σε άνδρες και γυναίκες και πριν μας βάλουν 
στα βαν μας πήραν τις τσάντες. Σε κάθε βαν ήμασταν περίπου 12 άτομα, και μετά 
από μισή ώρα σταμάτησε για λίγο χωρίς να μας κατεβάσουν κάτω και μετά από 20 
λεπτά περίπου ξαναρχίσαμε και μετά από περίπου μισή ώρα φτάσαμε στο ποτάμι. 
Εκεί ήρθε ένα όχημα που έγραφε “Police” και μέσα είχε τις τσάντες μας. Μας 
κατέβασαν 5 άνδρες χωρίς κρυμμένα πρόσωπα που είχαν κλομπ και όπλα· μας 
έδωσαν πίσω τις τσάντες μας, αλλά πέταξαν τα κινητά μας στο ποτάμι. Μετά από 
λίγη ώρα ήρθε ένα αυτοκίνητο που είχε δεμένη στον ουρανό μια φουσκωτή βάρκα. 
Μας έβαζαν στη βάρκα ανά 8 άτομα και ένας αστυνομικός μας περνούσε απένα-
ντι. Ένα άτομο που αντέδρασε τον χτύπησαν στο κεφάλι. 

Όταν περάσαμε απέναντι δε μας έπιασε η Τουρκική αστυνομία γιατί από εκείνο 
το σημείο δεν περνάει. Ο συνεργός του διακινητή που ήταν μαζί μας είχε κατα-
φέρει να κρύψει το κινητό του και με GPS βρήκαμε το δρόμο για την Κωνσταντι-
νούπολη. Περπατήσαμε 5 ώρες και βρήκαμε ένα δωμάτιο μέσα στο δάσος όπου 
μείναμε κρυμμένοι για 2 μέρες και από εκεί ήρθε πάλι και μας πήρε αυτοκίνητο 
του διακινητή και μας πήγε με τον ίδιο τρόπο στο ποτάμι και περάσαμε απέναντι 
την 1η Οκτωβρίου. Περάσαμε το δάσος από διαφορετικό σημείο, φτάσαμε σε έναν 
δρόμο και καθίσαμε εκεί στον δρόμο, είχαμε γίνει γύρω στα 180 άτομα. Τότε, 
ήρθε ένα όχημα του στρατού. Εγώ επειδή μιλάω αγγλικά ζήτησα να μιλήσω με 
έναν υπεύθυνο από την Ύπατη Αρμοστεία. Ήρθαν τότε αστυνομικοί με 3 οχήματα, 
τα δύο τα αναγνώρισα, ήταν αυτά που μας γύρισαν πίσω στην Τουρκία την πρώτη 
φορά, εγώ ζήτησα πάλι να μιλήσουμε με κάποιον υπεύθυνο από την Ύπατη Αρμο-
στεία. Ήρθε ένας ψηλός κύριος, μας έδειξε την κάρτα του και εμείς αρνηθήκαμε 
να φύγουμε από το δρόμο γιατί φοβόμασταν να μας γυρίσουν πίσω. Μετά από 
λίγο ήρθε ένα λεωφορείο και μας πήγε στο αστυνομικό τμήμα στην Ορεστιάδα και 
μετά στο κέντρο κράτησης στο Φυλάκιο». 

3. O A.A., 21 ετών, από τη Συρία, μας ανέφερε ότι επαναπροωθήθηκε στην Τουρκία 4 
φορές. Κάθε φορά, τα άτομα που τον έπιαναν φορούσαν μπλε ρούχα και έφεραν 
όπλα. Μας αναφέρει ότι τους φώναζαν και τους έβριζαν, ενώ έγινε χρήση βίας. 
Αφαιρούσαν τις ζώνες και τα κορδόνια των παπουτσιών, κάθε ηλεκτρική συσκευή 
που είχαν, όπως κινητά τηλέφωνα, αλλά και άλλα αντικείμενα. Τους πήγαιναν σε 
έναν χώρο κράτησης όπου υπήρχαν άτομα από πολλές εθνικότητες (Αφγανοί, Πα-
κιστανοί, Ιρακινοί), και όταν βράδιαζε, γύρω στις 7-8 η ώρα, τους μετέφεραν με 
βαν στο ποτάμι, όπου και λίγους- λίγους τους μετέφεραν με βάρκα στην απέναντι 
πλευρά. Την τελευταία φορά που πέρασε τα σύνορα, συνελήφθη και πέρασε από 
διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης, ήταν 10 Οκτωβρίου 2018.

4. Ο Μ.Α., 16 ετών, ασυνόδευτος ανήλικος από το Ιράκ, αναφέρει πως επαναπρο-
ωθήθηκε μία φορά, στις αρχές Οκτωβρίου 2018: «Ήμασταν περίπου 20 άτομα 
(περίπου 5-6 ήταν μικρά παιδιά), περάσαμε το ποτάμι με βάρκα αργά το απόγευμα, 
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και αρχίσαμε να περπατάμε σε έναν πολυσύχναστο δρόμο. Μας σταμάτησαν δύο 
αστυνομικοί με όπλα σε ένα βαν, μας είπαν ότι είναι από την αστυνομία και ότι δεν 
πρέπει να φοβόμαστε. Ένας Ιρανός που ήταν μαζί μας μιλούσε αγγλικά και μας 
μετέφραζε τι έλεγαν οι αστυνομικοί. Πήραν κάτι τηλέφωνα και μετά από 10 λεπτά 
έφτασε ένα στρατιωτικό όχημα με δύο αστυνομικούς, χωρίς πινακίδες, οι οποίοι 
μας έβαλαν μέσα και μας μετέφεραν σε ένα αστυνομικό τμήμα, το οποίο ήταν κο-
ντά εκεί όπου μας έπιασαν. Στον δρόμο μας έδωσαν 3 μπουκάλια νερό για όλους. 
Μέσα είχε μηχανήματα για δακτυλικά αποτυπώματα, σαν αυτά που χρησιμοποίη-
σαν όταν με συνέλαβαν και με μετέφεραν εδώ. Έκαναν σωματικό έλεγχο στους 
άνδρες και μετά μας έβαλαν στο κρατητήριο χωρίς νερό και φαγητό. Τα κελιά 
ήταν μεγάλα δωμάτια με κρεβάτια, και μία τουαλέτα. Πριν μπούμε στο κελί, μας 
ζήτησαν να βάλουμε σε ένα τραπέζι όλα τα πράγματά μας και τα χρήματα. Στις 
γυναίκες δεν έκαναν έλεγχο αλλά και αυτές άφησαν τα πάντα στο τραπέζι, γιατί 
δεν ήθελαν να τις πιάσουν και επειδή υπήρχε μηχάνημα σκάνερ εκεί. Την επόμενη 
μέρα το απόγευμα, μας μετέφεραν με το ίδιο βαν σε ένα σπίτι άδειο, στην όχθη 
του ποταμού. Εκεί υπήρχε μια βάρκα και μας έβαλαν μέσα ήσυχα και μας πέρασαν 
απέναντι. Όταν μπαίναμε στη βάρκα, έριξαν τα κινητά μας στο ποτάμι».

5. Ο R.A., 17,5 ετών, ασυνόδευτος ανήλικος από το Πακιστάν, προσπάθησε να μπει 
στην Ελλάδα το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου 2018, αλλά επαναπροωθήθηκε 
στην Τουρκία: «Περάσαμε στην Ελλάδα γύρω στα 25 άτομα, με βάρκα σε ομάδες 
7 ατόμων, ένας διακινητής μας περίμενε στην απέναντι πλευρά και μας είπε να τον 
ακολουθήσουμε· φτάσαμε σε κάτι σιδηροδρομικές γραμμές και θέλαμε να πάμε 
στην Αλεξανδρούπολη· μας σταμάτησαν 3 άνδρες με μπλε στολές και μας είπαν 
να μην προχωρήσουμε, αλλά 10 άτομα άρχισαν να τρέχουν και δεν τους σταμάτη-
σαν. Δε μας είπαν κάτι άλλο, αλλά μετά από 15 περίπου λεπτά έφθασε ένα μεγάλο 
μπλε όχημα, σαν λεωφορείο, και πήγανε τους 15 που είχαμε μείνει σε ένα αστυ-
νομικό τμήμα, 20 λεπτά απόσταση από εκεί. Εκεί είχε πολλά δωμάτια και γραφεία 
και όσοι ήταν εκεί φορούσαν ρούχα που έγραφαν Police. Μας έκαναν σωματικό 
έλεγχο, και μας πήραν τα κινητά μας μόνο. Μας έβαλαν σε ένα δωμάτιο που είχε 
μέσα άλλα 5 άτομα, και ήταν σχετικά καθαρό αλλά δεν είχε τουλέτα, και δε μας 
έδωσαν φαγητό ή νερό. Είχαμε φαγητό μαζί μας και μας άφησαν να το έχουμε 
για να φάμε. Γενικά ήταν καλοί μαζί μας και μας άφηναν να πηγαίνουμε τουαλέ-
τα όταν το ζητούσαμε. Σιγά σιγά έφεραν και άλλα άτομα, άλλες δύο φορές. Στο 
τέλος φτάσαμε να ήμαστε περίπου 100 άτομα, μόνο άνδρες, από πολλές χώρες. 
Γύρω στις 11 το βράδυ μας έβαλαν πάλι στο ίδιο λεωφορείο και μας μετέφεραν 
στο ποτάμι. Εκεί υπήρχε μια βάρκα την οποία οδηγούσε ένας αστυνομικός, μας 
έβαζαν σε ομάδες μέσα και μας μετέφεραν απέναντι. Τα κινητά μας τα πέταξαν 
στο ποτάμι».
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6. Ο A.W., 17,5 ετών, ασυνόδευτος ανήλικος από το Πακιστάν, προσπάθησε στα 
μέσα Αυγούστου 2018 να μπει στην Ελλάδα: «Ήμασταν περίπου 23 άτομα και πε-
ράσαμε με βάρκα από τον Έβρο. Οι δύο διακινητές μας πήγαν στο δάσος για να 
κοιμηθούμε. Ενώ κοιμόμασταν, μας βρήκαν 4 άντρες που φορούσαν στρατιωτικές 
στολές, οι οποίοι είχαν μαζί τους δύο σκυλιά. Καλέσανε την αστυνομία για να έρ-
θει στο σημείο. Μόλις ήρθαν μας είπανε να σηκώσουμε ψηλά τα χέρια και έκαναν 
σε μερικούς σωματικό έλεγχο, και χωρίσανε αυτούς που κατάλαβαν ότι είναι οι 
διακινητές. Μας παρέλαβε η αστυνομία, ήταν 4 ή 5 αστυνομικοί με δύο βαν. Πριν 
μπούμε μας ζήτησαν να δώσουμε τα κινητά μας. Τους διακινητές τους έβαλαν 
σε άλλο αυτοκίνητο. Μετά από περίπου 15 λεπτά φτάσαμε σε ένα μικρό χώρο, 
σαν φυλακή με μεγάλη πύλη. Περιμέναμε περίπου δύο ώρες μέσα στο βαν, δεν 
μπήκαμε μέσα. Οι αστυνομικοί ήταν καλοί μαζί μας, μας έδωσαν νερό όταν τους 
ζητήσαμε, αλλά όχι φαγητό. Μετά μας πήγαν πίσω στο ποτάμι, δέκα λεπτά μακριά, 
ήταν περίπου 3- 4 το πρωί. Υπήρχε μία βάρκα εκεί, ένας αστυνομικός μας έβαζε 
μέσα και ένας στρατιωτικός την οδηγούσε και μας πέρασε απέναντι. Τα κινητά μας 
δε μας τα επέστρεψαν».

7. Η A.K., 29 ετών, από τη Συρία, μας αναφέρει: «Μπήκαμε στην Ελλάδα περίπου 
70 άτομα, και μείναμε αρκετή ώρα στον δρόμο έξω από ένα χωριό· μας έπιασαν 
αστυνομικοί, 6 περίπου από αυτούς φορούσαν μπλε στολές όπως αυτοί στο κέντρο 
υποδοχής, αλλά ήταν και περίπου 20 άτομα που είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους 
και δύο άτομα με πολιτικά ρούχα. Ανάμεσά τους ήταν και άτομα που συμπεριφέρο-
νταν πολύ καλά, και όταν τους λέγαμε να μας βοηθήσουν έλεγαν ότι δεν μπορούν 
και ότι ακολουθούν διαταγές. Ένας άλλος μας είπε: «Είναι εντολή της Μέρκελ». 
Μας κρατήσανε κρυμμένους από τις 11 το πρωί που μπήκαμε στην Ελλάδα μέχρι 
τις 7 το απόγευμα, δε μας πήγαν σε κάποιο τμήμα. Δε μας έδωσαν φαγητό, δε 
μας επέτρεπαν ούτε να κάνουμε την ανάγκη μας στη φύση, ούτε μας έφεραν για-
τρό όταν ζητήσαμε, γιατί υπήρχαν άτομα άρρωστα ανάμεσά μας. Υπήρχαν κάτι 
σκουπίδια εκεί και κάποιοι αστυνομικοί έπαιρναν μπουκάλια και έβαζαν νερό μέσα 
και μας έδιναν να πιούμε. Εγώ μια φορά προσπάθησα να βοηθήσω μια ηλικιωμένη 
κυρία με πρόβλημα στο πόδι, αλλά ένας αστυνομικός χτύπησε και εμένα και την 
κυρία. Όταν νύχτωσε μας έβαλαν σε ένα βαν και μας πήγαν μέχρι το ποτάμι. Μας 
πήραν όλα τα ρούχα, ήταν φοβερό, οι άντρες μόνο με τα εσώρουχα και οι γυναί-
κες φύγαμε μόνο με τα εσώρουχα και μπλούζες από πάνω, ήταν εξευτελιστικό. 
Μας πήραν όλα τα πράγματα εκτός από τα διαβατήρια και τις ταυτότητες, και τα 
κάψανε αφού μας έστειλαν πίσω, το βλέπαμε από μακριά, ηλεκτρικές συσκευές, 
ρούχα, τρόφιμα. Μετά από κάποιες μέρες, πήρα τηλέφωνο στο κινητό μου και 
χτυπούσε κανονικά, δεν ξέρω τι το κάνανε. Μας πέρασαν απέναντι με βάρκες που 
οδηγούσαν αυτοί».
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8. H A.D., 32 ετών, από την Παλαιστίνη, επαναπροωθήθηκε 3 φορές στην Τουρκία. Σχετικά 
με την πρώτη φορά, μας διηγήθηκε: «Περάσαμε τα σύνορα από το ποτάμι και μείναμε 
κρυμμένοι στο δάσος για 3-4 μέρες. Κάποια στιγμή μας τελείωσαν τα τρόφιμα και το 
νερό, εγώ μάλιστα είχα γεμίσει ένα μπουκάλι με βρώμικα νερά και το φίλτραρα με 
ένα μαντήλι για να δώσω στα παιδιά μου. Ήμασταν 90 άτομα, 30 ήταν παιδιά, κάποιοι 
βρήκαν κάτι μελίσσια στην περιοχή και προσπάθησαν να πάρουν λίγο μέλι για να φάμε. 
Όταν γύρισε ο μελισσοκόμος κατάλαβε τι είχε γίνει και άρχισε να πυροβολεί στον 
αέρα. Τότε η αστυνομία άρχισε να μας ψάχνει και μας βρήκε. Καμιά 20αριά από εμάς 
πήγανε στο δάσος και κρύφτηκαν και δεν τους βρήκανε, οι υπόλοιποι 70 ήμασταν κυρί-
ως γυναίκες και παιδιά. Αυτοί που μας έπιασαν φορούσαν μπλε στολές και είχαν όπλα, 
μας φερόντουσαν πολύ άσχημα, μας έβριζαν πολύ άσχημα στα αγγλικά, και κάποιοι 
από αυτούς χτυπούσαν ακόμη και τα παιδιά. Μας μετέφεραν σε ένα παλιό δωμάτιο 
κοντά στο ποτάμι, δεν ήταν κανονικός χώρος, ήταν σαν σταύλος, δεν είχε κανονικό 
πάτωμα αλλά χώμα, δεν είχε κλειδαριά αλλά ένα παράθυρο με κάγκελα, ήμασταν όλοι 
οι 70 σε αυτό το χώρο, κάποιοι λιποθυμούσαν γιατί ήταν ασφυκτικά. Μας πήρανε τα 
ρούχα και τα παπούτσια, μας πήραν τα κινητά μας, όχι όμως τα διαβατήρια και τις ταυ-
τότητες. Όταν πήγε 7 η ώρα ξεκίνησε η επαναπροώθηση, ήρθαν περίπου 20 άντρες με 
στρατιωτικά ρούχα και κρυμμένα πρόσωπα και μας πήγανε με τα πόδια, όταν φτάσαμε 
μας έβαζαν σε βάρκες και μας πήγαιναν λίγους- λίγους απέναντι. Ένας αστυνομικός 
κοιτούσε απέναντι για να βλέπει αν είναι ελεύθερο το πεδίο και έδινε σήμα να προχω-
ρήσουν οι βάρκες. Ήταν φρικτά, ένα μωρό έκλαιγε και ο αστυνομικός έλεγε να σταμα-
τήσει να κλαίει, αυτό φυσικά δε σταματούσε και το χτύπησε δυο φορές στο πρόσωπο! 
Μετά άρχισε να κλαίει και η μαμά του και τη χτύπησε και εκείνη. Στην Τουρκία είναι γνω-
στό αυτό που συμβαίνει, όταν δεν σε πιάνει η αστυνομία, τα ταξί για να σε πάνε κάπου 
χρεώνουν όλους μας 4 και 5 φορές παραπάνω από την κανονική τιμή».

9. Ο Q.M., 37 ετών, από το Ιράκ, επαναπροωθήθηκε στην Τουρκία στις 15 Οκτωβρίου 
2018: «Ήμασταν συνολικά 11 άτομα, τα 5 γλίτωσαν. Η αστυνομία έψαξε μέσα στο 
δάσος και μας βρήκε, εμένα δεν με χτύπησαν αλλά είδα ότι χτύπησαν άσχημα ένα 
παιδί από την Αφρική. Μας πήγανε με βαν σε ένα χώρο κράτησης, ένα μεγάλο 
παλιό δωμάτιο με πολύ βρώμικη τουαλέτα, κάποιοι αποφασίσαμε να την καθαρί-
σουμε, εκεί ήταν όμως περίπου 150 άτομα από πολλές χώρες, άντρες, γυναίκες, 
παιδιά, οικογένειες. Ο χώρος αυτός είναι 5 λεπτά από το ποτάμι και ήταν δίπλα 
ακριβώς σε ράγες τρένου. Μας έκαναν σωματικό έλεγχο, άντρες αστυνομικοί 
στους άντρες, και γυναίκες στις γυναίκες. Μας κράτησαν κάποιες ώρες μέχρι πε-
ρίπου στις 7 το απόγευμα. Μας είχαν πάρει τα προσωπικά μας αντικείμενα και τα 
κινητά, ηλεκτρικές συσκευές και ό,τι είχε αξία, τα χαρτιά μας απλά τα έλεγχαν και 
μας τα έδιναν πίσω, ενώ τα άλλα πράγματα όχι. Μας έβαλαν όλους σε βανάκια 
και μας πήγαν στο ποτάμι, όπου μας έβαζαν σε ομάδες των 12 στις βάρκες και 
μας περνούσαν απέναντι. Αυτοί που μας μετέφεραν στο ποτάμι ήταν αστυνομικοί, 
αλλά είχαν κρυμμένα πρόσωπα, και αυτοί που οδηγούσαν τις βάρκες φορούσαν 
επίσης μπλε στολές, ένας μόνο φορούσε πράσινη στολή, αυτοί δεν είχαν μάσκες».
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10. Ο Η.Μ., πολίτης Πακιστάν, ασυνόδευτος ανήλικος, 16 ετών, μας αναφέρει: «Επιχεί-
ρησα να μπω στην Ελλάδα δύο φορές. Η πρώτη απόπειρα, τον Αύγουστο του 2018 
ήταν αποτυχημένη, καθώς συνελήφθην και επαναπροωθήθηκα στην Τουρκία. Ταξί-
δευα μαζί με άλλους 10-12 ομοεθνείς μου και τον διακινητή. Φθάσαμε το βράδυ 
στην όχθη του ποταμού Έβρου από την τουρκική πλευρά, διασχίζοντας μια κατά-
φυτη περιοχή με δέντρα. Επιβιβαστήκαμε σε μια βάρκα και διασχίσαμε το ποτάμι. 
Κάποια στιγμή η βάρκα έγειρε και κάποιοι έπεσαν μέσα στον ποταμό. Ακολούθησε 
πανικός και προσπαθήσαμε να μην χάσουμε τον έλεγχο της βάρκας και αναποδο-
γυρίσει τελείως. Άκουσα αυτούς που έπεσαν στον ποταμό να κολυμπάνε, χωρίς να 
ξέρω αν κατάφεραν να επιστρέψουν σώοι πίσω στην όχθη. Όταν φτάσαμε στην 
ελληνική πλευρά, συνεχίσαμε την πορεία μας μέχρι να ξημερώσει, προσπαθώντας 
να μείνουμε κρυμμένοι μέσα στην πυκνή βλάστηση. Κάποιοι από τους συνταξιδιώ-
τες μου ταξίδευαν βρεγμένοι από την προσπάθεια τους να επιβιώσουν κατά τη 
διάβαση του ποταμού. Όταν άρχισε να πέφτει ο ήλιος, γίναμε αντιληπτοί από έναν 
βοσκό που είχε το κοπάδι του λίγο πιο πέρα, ο οποίος ενημέρωσε την αστυνομία. 
Λίγο πιο κάτω, μετά από μισή ώρα περίπου, μας συνέλαβαν άντρες με τα διακριτι-
κά της αστυνομίας. Μας ζήτησαν τα ταξιδιωτικά μας έγγραφα, κανείς μας όμως 
δε διέθετε. Μας έβαλαν σε ένα σκούρο βαν, κλειστό χωρίς παράθυρα, και μας 
οδήγησαν σε ένα αστυνομικό τμήμα. Αρχικά, μείναμε έξω για λίγη ώρα, σε μια βε-
ράντα με κάγκελα από την οποία πίσω μου, σε πολύ κοντινή απόσταση, μπορούσα 
να δω τις γραμμές του τρένου, όπως καθόμουν με πλάτη την τουρκική πλευρά και 
τα κάγκελα πίσω από την πλάτη μου. Μάλιστα, είδα το τρένο που πέρασε κάποια 
στιγμή μέσα στην νύχτα, όσο περίμενα. Όταν με έβαλαν μέσα στο αστυνομικό 
τμήμα, μου πήραν το κινητό και τα κορδόνια των παπουτσιών μου. Όταν τελείωσαν 
τον έλεγχο όλων των ατόμων, μας επιβίβασαν σε ένα βαν ίδιο με αυτό που μας 
μετέφερε προς το αστυνομικό τμήμα. Το βαν χώραγε 10-15 άτομα και εμείς ήμα-
σταν στριμωγμένοι μέσα σε αυτό 25-30 άτομα. Κατά τη διάρκεια της μεταγωγής 
μας, 3 νεαροί άντρες λιποθύμησαν. Τότε αρχίσαμε να χτυπάμε με τα χέρια τις 
πόρτες του βαν, μέχρι που σταμάτησαν και άνοιξαν τις πίσω πόρτες. Κατέβασαν 
κάτω τους λιπόθυμους άντρες και άρχισαν να τους ρίχνουν νερό στο πρόσωπό 
τους και να τους χαστουκίζουν. Μόλις συνήλθαν και οι τρεις, τους έσπρωξαν βίαια 
πίσω στο βαν και συνέχισαν. Μας οδήγησαν στο ποτάμι, πιθανώς από χωματό-
δρομο (υπήρχαν αναταράξεις κατά τη διάρκεια της διαδρομής), και όταν φθάσαμε 
στην όχθη του ποταμού, είδαμε ότι υπήρχαν ήδη βάρκες που μας περίμεναν. Όσο 
περιμέναμε στην όχθη του ποταμού, είδα να φέρνουν και άλλους άντρες με άλλα 
οχήματα και βαν. Μας επιβίβασαν όλους στις βάρκες και ξεκινήσαμε προς την 
τουρκική πλευρά. Κοιτώντας πίσω, είδα να βγάζουν τις μπαταρίες από τα κινητά 
που μας είχαν πάρει και να πετάνε τις συσκευές μέσα στο ποτάμι. Όταν φθάσαμε 
στο τουρκικό έδαφος αρχίσαμε να περπατάμε πίσω προς την Τουρκία και μετά από 
λίγη ώρα μας συνέλαβαν και μας οδήγησαν σε ένα κέντρο κράτησης όπου και 
μας κράτησαν 3-4 ημέρες. Εν συνεχεία, με όχημα της αστυνομίας, μας μετέφεραν 
στην Κωνσταντινούπολη, όπου μας άφησαν ελεύθερους».
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11.  Ο Ο.Α., πολίτης Συρίας, 17 ετών, ασυνόδευτος ανήλικος, μας αναφέρει: «Ταξίδευα 
μαζί με μια ομάδα ανθρώπων διαφόρων εθνικοτήτων. Συνολικά ήταν γύρω στους 
20. Περάσαμε στην Ελλάδα διασχίζοντας τον Έβρο, μέσα σε μια βάρκα, όταν 
είχε αρχίσει να νυχτώνει. Όταν φθάσαμε στην ελληνική πλευρά, συλληφθήκαμε 
από μια ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι ήταν ντυμένοι στα μαύρα, ήταν μεγαλόσωμοι 
και φορούσαν μαύρες μάσκες fullface στο πρόσωπο. Αφού μας συνέλαβαν, μας 
στρίμωξαν για πολλές ώρες μέσα σε ένα βαν χωρίς νερό και φαγητό. Έπειτα, κι 
ενώ είχε νυχτώσει ξανά μας οδήγησαν πίσω στο ποτάμι και μας επιβίβασαν σε μία 
βάρκα. Ένας από τους μασκοφόρους ανέβηκε στη βάρκα και μας υποχρέωσε να 
είμαστε ξαπλωμένοι με το πρόσωπο προς τα κάτω. Μας αποβίβασε στην απέναντι 
πλευρά και επέστρεψε πίσω».

12. Ο Μ.Α., πολίτης Αφγανιστάν, 15 χρονών, ασυνόδευτος ανήλικος, μας αναφέρει: 
«Συνολικά επιχείρησα να εισέλθω στην Ελλάδα 3 φορές, με την τελευταία απόπει-
ρα να είναι επιτυχημένη. Τις δύο προηγούμενες φορές με επαναπροώθησαν στην 
Τουρκία, ενώ ταξίδευα με άλλα άτομα διαφόρων εθνικοτήτων. Κατά την πρώτη 
απόπειρα επιχείρησα να εισέλθω στη χώρα ταξιδεύοντας μαζί με τον διακινητή και 
άλλους 12 ανθρώπους. Διασχίσαμε μια βαλτώδη περιοχή με πυκνή βλάστηση από 
τη μεριά της Τουρκίας μέχρι να φτάσουμε στην όχθη του ποταμού Έβρου, όπου και 
επιβιβαστήκαμε σε μια φουσκωτή βάρκα προκειμένου να διασχίσουμε το ποτάμι. 
Φτάνοντας στην ελληνική πλευρά, μπήκαμε μέσα σε ένα δάσος, όπου το έδαφος 
ήταν βρεγμένο (είχε βρέξει νωρίτερα). Τότε ξεκινήσαμε να περπατάμε μαζί με 
άλλους 6 άντρες και για 4 ώρες περίπου περπατούσαμε ανάμεσα στα δέντρα και 
κατά μήκος του ποταμού. Ξαφνικά ακούσαμε φωνές και πέσαμε στο έδαφος για 
να κρυφτούμε μέσα στην βλάστηση. Στη συνέχεια μας πλησίασαν αστυνομικοί οι 
οποίοι φορούσαν στολές, ίδιες με τις στολές των αστυνομικών στο ΚΥΤ, και οι 
οποίοι μας φώναξαν προκειμένου να σηκωθούμε. Αφού σηκωθήκαμε μας επιβίβα-
σαν σε ένα σκούρο βαν χωρίς παράθυρα. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής υπήρ-
χαν αναταράξεις, ο δρόμος ήταν ανώμαλος και ήμουν πολύ φοβισμένος ώστε 
δεν μπόρεσα να καταλάβω πόση ώρα διήρκησε η μεταφορά μας. Μας οδήγησαν 
σε ένα μικρό δωμάτιο, το οποίο δεν έμοιαζε με αστυνομικό τμήμα, συγκρίνοντάς 
το με το ΠΡΟΚΕΚΑ, αλλά περισσότερο με αποθήκη. Όταν φτάσαμε ήταν περίπου 
6 το πρωί. Μας ζήτησαν να παραδώσουμε τα έγγραφα που είχαμε και τα κινητά 
μας τηλέφωνα. Εγώ είχα μαζί μου το πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης το οποίο 
θα μου χρησίμευε για την οικογενειακή επανένωση με τον αδερφό μου στην Γερ-
μανία το οποίο όμως έσκισαν μπροστά μου οι αστυνομικοί. Επίσης κράτησαν το 
κινητό μου και δεν μου το επέστρεψαν ποτέ. Για περίπου μια μέρα μας κράτησαν 
σε εκείνη την αποθήκη και κατά διαστήματα έφερναν και άλλους ανθρώπους. Μετά 
από περίπου 6 ώρες, δηλαδή κατά τις 12 το μεσημέρι, η αποθήκη ήταν γεμάτη από 
ανθρώπους. Υπήρχαν άνθρωποι διαφόρων εθνικοτήτων και αναγνώρισα ανάμε-
σα τους και υπηκόους Πακιστάν. Κατά τις 10 περίπου το βράδυ, μας επιβίβασαν 
εκ νέου στο ίδιο βαν που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά μας στην αποθήκη. 
Η διαδρομή πιθανόν ήταν η ίδια καθώς ο δρόμος ήταν ανώμαλος και υπήρχαν 
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αναταράξεις. Όταν φτάσαμε στον ποταμό μας επιβίβασαν σε βάρκες. Στην κάθε 
βάρκα μαζί με εμάς έμπαιναν και δύο αστυνομικοί οι οποίοι μας αποβίβαζαν στην 
τουρκική πλευρά και επέστρεφαν για να συνεχίσουν να μεταφέρουν τους υπολοί-
πους. Από την άλλη πλευρά του ποταμιού δεν υπήρχαν Τούρκοι αστυνομικοί να 
μας περιμένουν. Κατά τη δεύτερη απόπειρα φθάσαμε νύχτα στην τουρκική πλευρά 
του ποταμού, επιβιβαστήκαμε σε βάρκες και περάσαμε στην Ελλάδα διασχίζοντας, 
χωρίς προβλήματα, τον ποταμό. Τριγύρω υπήρχε πυκνή βλάστηση και το έδαφος 
ήταν μαλακό και λασπώδες. Περπατήσαμε αρκετή ώρα και φτάσαμε σε ένα χωριό 
όπου και επιβιβαστήκαμε σε λεωφορείο και ταξιδεύαμε για περίπου 1,5 ώρα. Το 
λεωφορείο σταμάτησε για έλεγχο από την αστυνομία και μας συνέλαβαν. Μας κα-
τέβασαν από το λεωφορείο και περιμέναμε στον δρόμο μέχρι να έρθουν βαν της 
αστυνομίας. Μόλις ήρθαν τα βαν μας επιβίβασαν σ’ αυτά και μας οδήγησαν σε 
κάποιο αστυνομικό τμήμα στο οποίο δεν μείναμε αρκετή ώρα καθώς σχεδόν αμέ-
σως μας πήραν από εκεί και μας επιβίβασαν ξανά στο βαν. Όταν μας κατέβασαν 
από το βαν, 1,5 ώρα περίπου μετά την επιβίβασή μας, διαπίστωσα ότι μας είχαν 
φέρει πάλι στην ίδια αποθήκη (ή παρόμοια), όπως και την πρώτη φορά. Εκεί μας 
έγινε σωματικός έλεγχος και κρατηθήκαμε για περίπου μισή μέρα. Εν συνεχεία, η 
διαδικασία ήταν η ίδια όπως και την πρώτη φορά. Μας επιβίβασαν σε σκούρα βαν, 
μας οδήγησαν στην όχθη του ποταμού και με βάρκες αστυνομικοί μας πέρασαν 
στην τουρκική πλευρά».

13. Ο R.N., 15 ετών, πολίτης Αφγανιστάν, ασυνόδευτος ανήλικος, αναφέρει: «Μαζί με 
τον αδελφό μου κατορθώσαμε να μπούμε στην Ελλάδα από τον Έβρο με τη δεύ-
τερη προσπάθεια, καθώς την πρώτη φορά που προσπαθήσαμε, επαναπροωθηθή-
καμε από την ελληνική αστυνομία. Συγκεκριμένα, κατά την πρώτη μας προσπάθεια, 
αφότου περάσαμε τον Έβρο με διακινητή, σε μια ομάδα δεκαοκτώ ατόμων και 
ενώ περπατούσαμε μέσα στο δάσος, κατά τη διάρκεια της νύχτας, μας προσέγγισε 
ένας άνδρας με ένα σκύλο. Ο άνδρας αυτός κάλεσε κάποιους από το τηλέφωνό 
του και σε λίγα λεπτά έφτασαν στο σημείο δύο άνδρες, με ένα μπλε βαν, οι οποί-
οι μας φώναζαν “police”. Οι άνδρες αυτοί φορούσαν μαύρες στολές και είχαν 
καλυμμένα τα πρόσωπά τους. Μας χτύπησαν όλους τους άνδρες σε όλο μας το 
σώμα με κλομπ και με τα χέρια τους. Μας πήραν με τη βία τις τσάντες που είχαμε 
μαζί μας και τις έκαψαν σε φωτιά που άναψαν στο σημείο. Μέσα στις τσάντες 
μας, είχαμε όλα μας τα πρωτότυπα, επίσημα έγγραφά μας, ήτοι την αφγανική μας 
ταυτότητα, καθώς και όλες τις εξετάσεις που είχα κάνει στην Κωνσταντινούπολη 
αναφορικά με το σοβαρό πρόβλημα υγείας μου στη μέση. Τα μόνα αντίγραφα που 
κατάφερα να διασώσω είναι αυτά των φωτογραφιών που είχα στο κινητό μου τηλέ-
φωνο, το οποίο είχα επάνω μου και δε μου κατασχέθηκε από τους αστυνομικούς. 
Έπειτα, μας έβαλαν όλους σε μια αποθήκη- γκαράζ μέχρι τις πρώτες πρωινές 
ώρες. Από εκεί μας παρέλαβαν άλλοι δύο αστυνομικοί, οι οποίοι μας μετέφεραν 
στις όχθες του ποταμού, και οι οποίοι μας έβρισαν και μας χτύπησαν ασκώντας 
και αυτοί λεκτική και σωματική βία. Στις όχθες του ποταμού μας επιβίβαζαν σε 
βάρκες και μας περνούσαν απέναντι στην Τουρκία».
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14. Ο K.F., πολίτης Αφγανιστάν, 15 χρονών, ασυνόδευτος ανήλικος, μας αναφέρει: 
«Συνολικά επιχείρησα να περάσω στην Ελλάδα 7 φορές, αλλά τις 6 επαναπρο-
ωθήθηκα παράνομα στην Τουρκία. Κατά την πρώτη απόπειρα που επιχείρησα να 
εισέλθω στη χώρα ταξίδευα μαζί με άλλα 12 άτομα. Ξεκινήσαμε από την Αδρια-
νούπολη το μεσημέρι προς απόγευμα και φτάσαμε στο ποτάμι. Ήμασταν 12 άτο-
μα. Περιμέναμε να βραδιάσει και επιβιβαστήκαμε σε βάρκα για να διασχίσουμε 
τον ποταμό. Το κάναμε χωρίς προβλήματα και φτάσαμε στην ελληνική πλευρά. Ο 
διακινητής μας είπε πως σε μικρή απόσταση από το σημείο που περάσαμε ήταν η 
πόλη Διδυμότειχο. Θέλαμε να προσανατολιστούμε με το gps, αλλά μας είπε να 
μην ανοίγουμε τα κινητά για να μην μας πιάσουν, βλέποντας πιθανώς το φως της 
οθόνης. Περπατήσαμε μέσα από πυκνή βλάστηση, ήταν σαν δάσος, και φτάσαμε, 9 
από εμάς, κοντά σε κάποια σπίτια, όπου σε ένα μαγαζάκι μας είπαν ότι πουλούσαν 
εισιτήρια για το λεωφορείο. Ήταν χωριό μάλλον, το μαγαζί αυτό ήταν στην αρχή 
του χωριού, ήταν από τα πρώτα κτίρια που είδαμε μόλις πλησιάσαμε. Αγοράσαμε 
όλοι εισιτήριο για Αθήνα και πλήρωσα στην γυναίκα που τα έκοβε 100 ευρώ. Την 
είδα να τηλεφωνεί και αμέσως έφτασαν αστυνομικοί και μας συνέλαβαν. Μας 
έκαναν αμέσως σωματικό έλεγχο και μας πήρανε τα κινητά και τα προσωπικά μας 
αντικείμενα. Ήταν αστυνομικοί, φορούσαν μπλε στολές (σ.σ.: τα σύγκρινε με αυτά 
των αστυνομικών φρουρών στο ΚΥΤ). Μας βάλανε σε ένα αστυνομικό βαν χω-
ρίς παράθυρα και για περίπου μία ώρα ήμασταν σε κάποιο δρόμο με λακκούβες. 
Υπήρχαν αναταράξεις κατά την διάρκεια της διαδρομής. Φτάσαμε σε ένα μικρό 
δωμάτιο σαν αποθήκη, το οποίο δεν ήταν αστυνομικό τμήμα. Μέσα υπήρχαν και 
άλλοι άνθρωποι. Μας έκαναν πάλι σωματικό έλεγχο. Περιμέναμε εκεί σχεδόν 6-7 
ώρες. Κατά την διάρκεια αυτών των ωρών μαζευτήκανε σχεδόν 200-300 άτομα 
εκεί μέσα. Τα ξημερώματα, νομίζω πρέπει να ήταν 4 το πρωί, μας έβαλαν μέσα 
σε μεγάλα φορτηγά του στρατού (σ.σ.: περιέγραψε πράσινο σκούρο χρώμα). Ο 
δρόμος ήταν πάλι με λακκούβες. Κάναμε σχεδόν μια ώρα μέχρι να φτάσουμε 
στο ποτάμι. Περάσαμε μια γέφυρα και περιμέναμε μέσα στα φορτηγά για περίπου 
1 ώρα. Εκεί υπήρχαν στρατιωτικοί και περίπου 10-15 αστυνομικοί με μάσκες και κα-
λυμμένα πρόσωπα. Πολλούς από εμάς μας χτύπησαν και μας έλεγαν στα αγγλικά 
«μην γυρίσετε ξανά στην Ελλάδα». Μας έβγαλαν τα ρούχα και μας άφησαν με 
το εσώρουχο. Μας έβαλαν στις βάρκες, στις οποίες ήταν μέσα δύο άτομα του 
στρατού με μάσκες οι οποίοι έκαναν την μεταφορά μέχρι την τουρκική όχθη του 
ποταμού, έπειτα γύριζαν πίσω και έπαιρναν άλλα άτομα με την βάρκα. Οι αστυνο-
μικοί ήταν παρόντες αλλά δεν συμμετείχαν, απλά έβλεπαν και πετούσαν τα προ-
σωπικά μας αντικείμενα στο ποτάμι. Την δεύτερη φορά που περάσαμε τον ποταμό, 
ο διακινητής μας είπε ότι είχε κανονίσει και θα μας περίμενε ταξί στην ελληνική 
πλευρά. Περιμέναμε κρυμμένοι μέσα στην βλάστηση και τα ψηλά δέντρα σχεδόν 
5-6 μέρες. Την τελευταία μέρα ήμασταν όλοι κουρασμένοι και δεν μπορούσαμε να 
περιμένουμε, ξεκινήσαμε να φύγουμε αλλά γίναμε αντιληπτοί και μας συνέλαβαν 
στρατιωτικοί. Μας οδήγησαν ξανά μέσα σε μια αποθήκη, όπως την πρώτη φορά, 
παρόλα αυτά δεν ήταν η ίδια. Έγινε σωματικός έλεγχος και κράτησαν πάλι ό,τι 
προσωπικά αντικείμενα είχαμε. Είδα να καίνε κινητά τηλέφωνα. Σχεδόν αμέσως 
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μας πήρανε με μεγάλα στρατιωτικά οχήματα και μας οδήγησαν στο ποτάμι. Μας 
πέρασαν απέναντι με τον ίδιο τρόπο που έγινε την προηγούμενη φορά. Συνολικά, 
από τις 6 ανεπιτυχείς προσπάθειες να εισέλθω στην Ελλάδα, τις 4 φορές μας επέ-
στρεψε ο στρατός και 2 φορές η αστυνομία».  
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Ξάνθη
   ΠΡΟΚΕΚΑ ΞΑΝΘΗΣ 
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Οι κάτωθι, κρατούμενοι κατά την επικοινωνία μας στο 
ΠΡΟΚΕΚΑ Ξάνθης, μας ανέφεραν: 

1. Ο A.M., 21 ετών, πολίτης Πακιστάν, αναφέρει: «To Μάρτιο του 2018 μπήκα στην 
Ελλάδα μαζί με άλλα δέκα άτομα από την περιοχή του Έβρου. Μετά από 10 λεπτά 
αφού είχαμε μπει σε ελληνικό έδαφος μας σταμάτησαν άνδρες που φορούσαν 
μαύρες κουκούλες και είχαν καλυμμένα τα πρόσωπα τους. Φορούσαν την μπλε 
στολή της αστυνομίας και δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε τι γλώσσα μιλού-
σαν, τώρα καταλαβαίνω ότι μάλλον μιλούσαν ελληνικά. Μας συνέβαλαν και μας 
κράτησαν σε ένα μικρό χώρο, σ’ ένα σπιτάκι κοντά στα σύνορα. Περίπου στις 2 
τα ξημερώματα, μας έβαλαν σε ένα βανάκι και μας μετάφεραν ξανά στο ποτάμι. 
Δε μας χτύπησαν αλλά κρατούσαν όπλα και κλομπ. Ήμασταν όλοι μόνοι άντρες, 
χωρίς οικογένειες και παιδιά. Μας έβαλαν σε μια βάρκα και ήρθαν μαζί μας και 
τρεις από τους αστυνομικούς, μας πέταξαν βίαια μέσα στο νερό όταν πλησιάζαμε 
στην ακτή και έφυγαν πίσω». 

2. Ο W.H., πολίτης Πακιστάν, 20 ετών, λέει: «Έφτασα στην Τουρκία πριν 3 χρόνια 
και προσπάθησα πολλές φορές να έρθω στην Ελλάδα για να ζητήσω άστυλο. Δε 
μπορώ να θυμηθώ πόσες φορές αλλά μέσα σ΄ αυτά τα χρόνια προσπάθησα περί-
που 40-45 φορές. Πάντα με γυρνούσαν πίσω. Υπήρχαν φορές που αυτοί που μας 
έπιαναν, ενώ είχαμε καταφέρει να μπούμε στην Ελλάδα, μας συμπεριφέρονταν 
βίαια και απάνθρωπα. Μου έχουν σπάσει το κινητό, έχουν πάρει τα προσωπικά 
μου πράγματα και με έχουν χτυπήσει πάρα πολλές φορές. Οι τουρκικές αρχές με 
συνέλαβαν επειδή προσπαθούσα να περάσω τα σύνορα και με φυλάκισαν. Έμεινα 
σε φυλακή στην Τουρκία περίπου 1 χρόνο και οι συνθήκες ήταν πολύ κακές. Μας 
συμπεριφέρονταν σαν να είμαστε ζώα». 

3. Ο B.G., 38 ετών, από το Αφγανιστάν, μας ανέφερε: «Αρχές Ιουνίου 2018 επαναπρο-
ωθήθηκα στην προσπάθειά μου να περάσω στην Ελλάδα. Μας πήραν τα πάντα, ακό-
μα και τα παπούτσια μας. Γύρισα στην Κωνσταντινούπολη και με τη βοήθεια διακινητή 
προσπάθησα πάλι να περάσω τα σύνορα, αλλά πάλι επαναπροωθήθηκα. Είχαμε μπει 
στο τρένο όταν έγινε έφοδος αστυνομικών, οι οποίοι μας ζητούσαν τα διαβατήριά 
μας. Δεν είχαμε να δείξουμε κάτι, μας πήραν τα κινητά μας και μας πήγαν κάτω από 
μία γέφυρα σε ένα μέρος υπόγειο. Εκεί ήταν μαζεμένοι και άλλοι και κάποια στιγμή 
μας πήγαν στο ποτάμι. Αυτοί που μας έστειλαν πίσω φορούσαν μάσκες, αλλά αυτοί 
που μας συνέλαβαν αρχικά ήταν αστυνομικοί, οι οποίοι μας μετέφεραν από τα τρέ-
να στο ποτάμι με ένα άσπρο βαν. Τελικώς κατάφερα να εισέλθω στην Ελλάδα από 
τη θάλασσα, φθάνοντας στην Αλεξανδρούπολη, όταν μας συνέλαβαν αστυνομικοί, 
μας στείλαν στο Φυλάκιο και στη συνέχεια στο ΠΡΟΚΕΚΑ Ξάνθης». 
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4. Ο S.A.B., 23 ετών, από την Αλγερία, μας ανέφερε ότι επαναπροωθήθηκε στην 
Τουρκία 2 φορές τον Αύγουστο του 2018: «Με συνέλαβαν στην Ορεστιάδα. Με 
πήγαν σε ένα χώρο σαν γκαράζ, όπου υπήρχαν άλλα 60 άτομα. Το μέρος αυτό 
είναι στο Διδυμότειχο και είναι πολύ κοντά στο ποτάμι. Είναι ισόγειο σαν δωμάτιο, 
κοντά σε γραμμές τρένου. Πρέπει να έχει από πάνω μια γέφυρα. Μετά ήρθε ένα 
φορτηγό του στρατού. Μας έβαλαν μέσα, μας πήγαν πίσω στο ποτάμι γύρω στις 
7-8 το απόγευμα και ανά 8 άτομα μας βάζαν στις βάρκες, αφού μας πήραν πρώ-
τα όλα τα υπάρχοντά μας και τα ρούχα μας. Ήταν βίαιοι σε κάποιες περιπτώσεις. 
Ήμασταν στο γκρουπ άνδρες από το Πακιστάν, το Μπαγκλαντές, το Μαρόκο, την 
Αλγερία, τη Συρία και την Τουρκία και μια γυναίκα από την Αφρική. Αυτοί από το 
στρατό φορούσαν μάσκες. Είναι τρία τα σημεία από τα οποία γίνονται επαναπρο-
ωθήσεις. Από την Ορεστιάδα, από το Διδυμότειχο και από την Αλεξανδρούπολη. 
Ποτέ δε μας πήραν δακτυλικά αποτυπώματα. Συνήθως κάνουν συλλήψεις μέσα στα 
λεωφορεία και τα τρένα». 

5. Ο M.B., 19 ετών, από την Αίγυπτο, μας ανέφερε: «Προσπάθησα να περάσω τα σύ-
νορα με τη βοήθεια διακινητή. Αρκετές φορές μπήκα στην Ελλάδα και με έστειλαν 
πίσω, 4 ή 5 φορές. Λίγο μετά την είσοδο στην Ελλάδα, μας έπιαναν και μας κρα-
τούσαν φυλακισμένους για λίγο διάστημα, κάποιες φορές και χωρίς φαγητό και 
νερό και μας γυρίζαν πίσω από ποτάμι. Στην Τουρκία με είχαν συλλάβει αστυνο-
μικοί, με κρατήσαν 2 ημέρες και μετά με αφήσαν ελεύθερο και ξαναπροσπάθησα 
να μπω. Θυμάμαι τη μία φορά, όταν μας γυρίσαν πίσω, πυροβολούσαν μετά στον 
αέρα για εκφοβισμό και για να μην ξαναγυρίσουμε πίσω».
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Δράμα
ΠΡΟΚΕΚΑ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 
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Οι κάτωθι, κρατούμενοι κατά την επικοινωνία μας στο 
ΠΡΟΚΕΚΑ Παρανεστίου, μας ανέφεραν: 

1. Ο E.R., πολίτης Αφγανιστάν, 20 ετών, μας ανέφερε: «Περίπου πριν 2 μήνες, πε-
ράσαμε το ποτάμι τη νύχτα και περπατήσαμε 3 ώρες μέχρι τις ράγες του τρένου· 
εκεί ήταν η αστυνομία και μας συνέλαβε, 18 Αφγανοί ήμασταν, μας βάλανε σε ένα 
αυτοκίνητο και μετά από 20 λεπτά μας πήγανε σε ένα χώρο κράτησης. Στις 11 το 
βράδυ μας πήρανε και μας πήγανε στο ποτάμι, δύο ώρες περίπου μετά μας πήγα-
νε. Η συμπεριφορά τους ήταν σχετικά καλή, αλλά φαγητό δεν μας έδιναν, όσοι 
είχαν φαγητό μαζί τους έτρωγαν, όσοι είχαν μωρά άφηναν να τρώνε τα φαγητά 
που είχαν. Μας έκαναν σωματικό έλεγχο μόλις φτάσαμε στο χώρο κράτησης, 
πήραν τα πράγματά μας και τα έβαλαν σε μια σακούλα. Για 28 ώρες ήμασταν εκεί 
και μόνο νερό μας έδωσαν, μας έδωσαν πίσω τα πράγματά μας, την τσάντα με 
τα ρούχα μας, εκτός από τα κινητά μας που τα πετάξανε στο νερό μπροστά μας. 
Όλοι φορούσαν στρατιωτικά ρούχα, και αυτοί που μας συνέλαβαν, και αυτοί που 
μας πέρασαν απέναντι, και τα πρόσωπά τους φαίνονταν. Κάθε φορά βάζανε στη 
βάρκα 10-20 άτομα και μας πήγαιναν γρήγορα- γρήγορα. Στο τέλος, στο σύνολο 
ήμασταν 150-160 άτομα, ήταν άτομα που πιάσανε πριν από εμάς και άτομα που 
συνελήφθησαν μετά από εμάς».

2. Ο M.U.A., 22 ετών, και ο N.S., 20 ετών, πολίτες Αφγανιστάν, μας αναφέρουν ότι 
επαναπροωθήθηκαν στην Τουρκία δυο φορές: «Την πρώτη φορά μπήκαμε περίπου 
πριν από 1-1,5 μήνα, μας συνέλαβαν και μας πήγαν σε ένα χώρο που είχε πολλά 
άτομα και μείναμε 6 ώρες και μας επέστρεψαν πίσω, μόνο τα ρούχα μας και τα 
λεφτά μας μας άφησαν να πάρουμε, μας αφήσανε ξυπόλυτους και μας πήρανε όλα 
τα υπόλοιπα πράγματα (κινητά τηλέφωνα και άλλες συσκευές) και φύγαμε πίσω με 
γυμνά πόδια. Για 4 μέρες μείναμε στην Κωνσταντινούπολη και ξαναμπήκαμε. Τη δεύ-
τερη φορά μας έπιασαν και πάλι και για 8 ώρες μείναμε κρατούμενοι σε ένα χώρο. 
Μας έπιασαν μέρα και μας έστειλαν πίσω όταν ήταν ακόμη μέρα∙ μας πήρανε όλα 
τα πράγματα μόνο τα ρούχα που φορούσαμε μας άφησαν να έχουμε, και πάλι μας 
έβγαλαν τα παπούτσια και μας έδιωξαν ξυπόλυτους. Και τις δυο φορές φορούσαν 
στρατιωτικά ρούχα, και τις δύο φορές ήταν με τα πρόσωπά τους ακάλυπτα».

3. Ο W.U.S, 18 ετών, πολίτης Αφγανιστάν, αναφέρει: «Όταν περάσαμε το ποτάμι περπα-
τήσαμε για κάποια ώρα στον δρόμο και μας πιάσανε. Ήταν βράδυ, και μας πήγανε σε 
ένα χώρο που ήταν κι άλλοι κρατούμενοι από άλλες χώρες, γύρω στις 12 το βράδυ. 
Μας κρατήσανε εκεί μέχρι την επόμενη μέρα μέχρι τις 7-8 το απόγευμα μας πήγανε 
δίπλα στον ποταμό και μας πέρασαν απέναντι. Αυτοί φορούσαν στρατιωτικά ρούχα και 
είχαν ακάλυπτα πρόσωπα. Μας πήρανε τα κορδόνια και τις ζώνες στην αρχή και μετά 
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μας πήγανε στο χώρο όπου μας έκαναν σωματικό έλεγχο, δε μας έδιναν τίποτα για το 
κρύο, δε μας άφηναν να μιλάμε, μας πήραν όλα τα πράγματα».

4. Ο Μ.Μ., 21 ετών, και ο S.M., 18 ετών, αδέρφια από το Αφγανιστάν, αναφέρουν: 
«Όταν ήρθαμε ήμασταν σε ένα βαρκάκι, εμείς και ένα ανδρόγυνο, η γυναίκα ήταν 
εγγυμονούσα, ήμασταν κάπου 6 ώρες μέσα, η κυρία δεν αισθανόταν καλά και 
σταματήσαμε σε μια ακτή για να κατέβει, εμείς θέλαμε να συνεχίσουμε αλλά δε 
γινόταν γιατί είχε χτύπησε το βαρκάκι, οπότε αναγκαστήκαμε να κατεβούμε. Μας 
έπιασε σε κάτι δάση η αστυνομία, μας φόρτωσε σε ένα όχημα και μας πήγε σε 
ένα χώρο που είχε ακόμη 70-80 άτομα μέσα. Μας έκαναν σωματικό έλεγχο και 
μας πήραν όλα τα πράγματα εκτός από τα χρήματα. Μας κρατησαν εκεί μέχρι να 
σκοτεινιάσει, μας έβαλαν σε ένα άλλο όχημα σαν ψυγείο και μας γυρίσανε πίσω 
από το ποτάμι. Από το σημείο που μας έπιασε η αστυνομία μέχρι το χώρο κράτη-
σης ήταν περίπου 3 ώρες. Η συμπεριφορά τους ήταν φρικτή, έκαναν ηλεκτροσόκ 
σε όποιον αντιδρούσε, είχανε κλομπ στα χέρια τους και αυτοί που μας έπιασαν 
είχαν ένα βαν που είχε μέσα 6 άτομα ακόμα και μας πήγαν στο χώρο κράτησης· 
εκεί δεν άφηναν να κουνηθείς ή να μιλήσεις. Όταν το βράδυ μας φόρτωσαν στο 
φορτηγό είχε ένα μικρό παραθυράκι, διαμαρτυρηθήκαμε ότι δεν έχουμε οξυγόνο 
και όποιος μιλούσε τον χτυπούσανε, ενώ μας έριξαν ζεστό νερό για να σταμα-
τήσουμε να φωνάζουμε. Ένας είχε αναπνευστικό πρόβλημα και άλλαζε συνέχεια 
τη θέση του για να αναπνεύσει. Όταν μας πήγανε στο ποτάμι, είχαν τα πρόσωπά 
τους κρυμμένα και φορούσαν στρατιωτικά ρούχα, κατέβαζαν 10-15 άτομα κάθε 
φορά, τους έβαζαν στη βάρκα και περνούσαν απέναντι. Ένας με μουστάκι και 
μαύρα γυαλιά ήταν πολύ αυστηρός, τον οποίο είδαμε και τη δεύτερη που μας συ-
νέλαβαν φορά και μας συμπεριφέρθηκε διαφορετικά. Αυτοί που μας έπιασαν την 
πρώτη φορά φορούσαν πολιτικά ρούχα, σορτσάκι και παπούτσια, αυτοί που μας 
πήγαν στο κέντρο κράτησης και μας πρόσεχαν φορούσαν ρούχα σαν αυτούς εδώ 
(ΠΡΟΚΕΚΑ Παρανεστίου), αυτοί που μας φόρτωσαν στο φορτηγό και αυτοί που 
περίμεναν στα σύνορα φορούσαν στρατιωτική μπλούζα και πράσινο παντελόνι».

5. Ο F.A., 21 ετών, πολίτης Πακιστάν, μας είπε: «Έχω επαναπροωθηθεί μία φορά στην 
προσπάθειά μου να έρθω στην Ελλάδα. Ήταν αρχές Ιουνίου 2018. Αφού περάσαμε 
τα σύνορα 6-7 άτομα, ο διακινητής έχασε τον δρόμο, δεν είχαμε αποθέματα και 
αποφασίσουμε να παραδοθούμε στην αστυνομία. Περάσαμε τη γέφυρα και φθά-
σαμε σε ένα βενζινάδικο, όπου βρίσκονταν αστυνομικοί. Αυτοί κάλεσαν κάποιον 
τηλεφωνικά και ήρθε ένα βανάκι, μας έβαλαν μέσα και μας πήγαν σε κάποιο αστυ-
νομικό τμήμα, και μας κράτησαν εκεί μία ημέρα. Την επομένη, το βράδυ, ήρθαν 
Έλληνες στρατιωτικοί κατά τις 10 μας πήραν και μας γυρίσαν στο ποτάμι. Ήταν και 
άλλα 60-70 άτομα μαζί μας. Η πλειοψηφία ήταν άτομα από Πακιστάν, Αφγανιστάν 
και ανάμεσά τους μία οικογένεια. 2 άτομα προσπάθησαν να ξεφύγουν και τους 
χτύπησαν. Όταν μας περάσαν στην Τουρκία, πήγαμε στο σταθμό του λεωφορείου 
και από εκεί πήραμε ταξί για την Κωνσταντινούπολη».
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Επιπλέον, επικοινώνησε μαζί μας:

	 �	 η οικογένεια I.A.E., M.N., Z.M., Z.A., S.R, από τη Συρία, η οποία προσπάθησε στις 9 
Σεπτεμβρίου 2018 να μπει στην Ελλάδα, προκειμένου να αιτηθεί διεθνή προστασία, 
για να μας αναφέρει: «Είμαστε πρόσφυγες και δεν έχουμε άλλο τρόπο να φτάσου-
με στην Ευρώπη. Περάσαμε τα σύνορα γύρω στις 8-9 η ώρα το βραδυ και οι δια-
κινητές μας άφησαν στα σύνορα σε ένα χωριό. Περπατήσαμε και ρωτήσαμε έναν 
Έλληνα πού μπορούμε να πάμε για να ζητήσουμε προοστασία, δέκα λεπτά αργό-
τερα ήρθε η αστυνομία και μας συνέλαβε και μας πήγαν με ένα βαν σε ένα κρα-
τητήριο το οποίο βρισκόταν 10-15 λεπτά από εκεί που μας έπιασαν. Νομίζαμε ότι 
θα μας πάνε σε καταυλισμό και θα είμαστε ασφαλείς, μετά άρχισαν να ψάχνουν 
τα πράγματά μας, η συμπεριφορά τους ήταν πάρα πολύ άσχημη και προσβλητική, 
μετά μας είπαν ότι θα προχωρήσουμε προς την Αθήνα. Μας πέταξαν από το βαν 
σαν τα ζώα, μας είπαν να πετάξουμε τα πράγματά μας δίπλα και άρχισαν με τη βία 
να ελέγχουν τα πράγματά μας, κρατήσανε τα κινητά μας, ερευνούσαν το περιεχό-
μενο των τσαντών μας και μετά μας έβαλαν μέσα σε κελιά στο τμήμα. Γύρω στις 
9 το πρωί ζητήσαμε να ανοίξει την τσάντα ένας ηλικιωμένος κύριος από Συρία για 
να πάρει ένα φάρμακο και δεν το επέτρεψαν. Ήμασταν νηστικοί από την ώρα που 
μας έπιασαν, το πρωί με άφησαν να ανοίξω την τσάντα μου και έβγαλα φαγητό 
που είχα μαζί μου και έδωσα και στον ηλικιωμένο. Ούτε νερό δε μας έδωσαν τό-
σες ώρες που μας είχαν στα κελιά. Το πρωί που ξυπνήσαμε ήταν και άλλοι νεαροί, 
τους ρωτούσαμε από πού είναι αλλά δε μας απάντησαν, είδαμε να παίρνουν τα 
δαχτυλικά αποτυπώματα από αυτούς, ενώ σε εμάς δεν πήρανε. Αυτοί ήταν ζευγά-
ρια, οικογένειες και μόνοι άνδρες από την Τουρκία, ένας από αυτούς μιλούσε πολύ 
καλά αγγλικά με τους αστυνομικούς, μετά από λίγο ήρθαν και τους πήρανε αλλού. 
Τους άντρες τους περισσότερους τους χτύπησαν, εμάς τις γυναίκες και τα παιδιά 
όχι, αλλά μας έσπρωχναν όταν ανεβαίναμε και κατεβαίναμε από το βαν και για να 
μπούμε στη βάρκα. Ήταν αρκετά άτομα, οι περισσότεροι από τη Συρία, αυτοί που 
χτυπήθηκαν. Τους άνδρες τους έγδυσαν και τους άφησαν μόνο με το εσώρουχο 
και ένα μπλουζάκι, τις γυναίκες δεν τις άγγιξαν. Εγώ (σ.σ.: I.A.E.) είμαι 50 χρονών, 
μια άλλη κυρία 60 ετών ήταν με το σύζυγό της, 75 ετών, ο οποίος δεν μπορούσε 
να περπατήσει και μια άλλη κυρία είχε σοβαρά προβλήματα υγείας. Επίσης ήταν 
ένας κύριος με τη σύζυγο και τα 4 παιδιά του. Η συμπεριφορά τους προς τον ηλικι-
ωμένο ήταν πολύ άσχημη, την ώρα που φτάσαμε στη βάρκα, τον πέταξαν μέσα στη 
βάρκα και όταν προσπάθησε να διαμαρτυρηθεί και να τους πει να μην κάνουν έτσι, 
τον χτύπησαν με το κουπί στα πόδια και στη μέση για να τακτοποιηθεί γρήγορα και 
να μην πας καταλάβουν από απέναντι. Μας φέρονταν σαν τα ζώα, άλλους τους 
χτυπούσαν με το κουπί, άλλους με το κλομπ, άλλους με ξύλα, για να μας κάνουν 
να κάνουμε πιο γρήγορα. Αυτοί που μας έπιασαν φορούσαν μπλε στολές, μετά 
μας παρέλαβαν άτομα που φορούσαν στρατιωτικά ρούχα και είχαν καλυμμένα τα 
πρόσωπά τους. Ένα βράδυ μείναμε εκεί και την άλλη μέρα μας πήραν τα πράγ-
ματα, μας έκαψαν τα ρούχα, τα χαρτιά που είχαμε, και τα κινητά μας τηλέφωνα, 
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και το βράδυ γύρω στη μία μας πήγανε με ένα λευκό βαν και μας έβαλαν σε ένα 
καραβάκι και μας έστειλαν στην Τουρκία. Σε όλη τη διαδρομή ήταν μπροστά το 
περιπολικό και πίσω το φορτηγό του στρατού. Στο ποτάμι μας περίμεναν δυο βάρ-
κες, η μία έπαιρνε 5 άτομα και η άλλη 6, ένας από αυτούς που φορούσαν μάσκα 
πήγαινε τον κόσμο στην απέναντι πλευρά. Μας πέταξε στη λάσπη και έφυγε. Μετά 
φτάσαμε στην άλλη πλευρά, χωρίς να έχουμε τίποτα μαζί μας, ούτε τα κινητά μας 
που τα κρατήσανε στο τμήμα, προχωρήσαμε προς την Τουρκία, μετά από μισή ώρα 
μας έπιασε ο στρατός και κρατηθήκαμε για 3 μέρες». 

	 �	 Τέλος, ο M.F.A., 21 ετών, πολίτης Συρίας, μας ανέφερε σε διά ζώσης επικοινω-
νία ότι επαναπροωθήθηκε στην Τουρκία 6 φορές από το Δεκέμβριο του 2017 ως 
τον Ιούνιο του 2018: «Πέρασα μαζί με άλλα άτομα, συνήθως 10-15, και ψάχναμε 
να βρούμε το Κέντρο Υποδοχής ή κάποιο αστυνομικό τμήμα για να ζητήσουμε 
βοήθεια και να καταγραφούμε επίσημα, αλλά κάθε φορά μας έπιαναν και μας 
επέστρεφαν στην Τουρκία. Χρησιμοποιούσανε ένα άσπρο φορτηγό με πάγκους 
μέσα για να καθόμαστε. Το ίδιο φορτηγό ήταν όλες τις φορές. Όταν η σύλληψη 
γινόταν το βράδυ, μας στέλνανε πίσω σχεδόν αμέσως. Αν μας πιάνανε μέρα, μας 
πηγαίνανε σε ένα χώρο κράτησης και μας στέλνανε πίσω με βαρκάκια το επόμενο 
βράδυ. Μια φορά στο Σουφλί μας έπιασαν στρατιωτικοί και μας μετέφεραν στο 
ποτάμι. Τις πρώτες 5 φορές μας επαναπροώθησαν στρατιωτικοί και την τελευταία η 
αστυνομία. Η βάρκα χωρούσε 6-7 άτομα και 2 στρατιωτικούς που την οδηγούσαν, 
μας πήγαιναν στην απέναντι όχθη και πυροβολούσαν στον αέρα για να έρθουν 
να μας συλλάβουν οι Τούρκοι, αλλά τις περισσότερες φορές δεν έρχονταν. Τις 
πρώτες 5 φορές, στο χώρο κράτησης, οι αστυνομικοί μας έκαναν σωματικό έλεγ-
χο και μας κράτησαν τα προσωπικά μας αντικείμενα (κινητά τηλέφωνα, χαρτιά), 
τα χαρτιά μας τα έδιναν όταν μας ανέβαζαν στις βάρκες, αλλά τα κινητά μας τα 
πετούσανε στο ποτάμι. Την τελευταία φορά, τον Ιούνιο, μας πέρασαν απέναντι όχι 
στρατιωτικοί, αλλά 6-7 άτομα που φορούσαν μαύρες- γκρι στολές, είχαν μάσκες 
για να κρύβουν τα πρόσωπά τους και μιλούσαν ελληνικά και καλά αγγλικά. Αυτοί 
ήταν πολύ κακοί μαζί μας και κορόιδεψαν μια κυρία που ζήτησε λίγο γάλα για το 
παιδί τους, ενώ χτύπησαν έναν Μαροκινό επειδή τους είπε ότι είναι Σύρος. Την 
τελευταία φορά που προσπάθησα να μπω, μετά την επαναπροώθησή μου, με συνέ-
λαβε η τουρκική αστυνομία και μεταφέρθηκα σε ένα στρατιωτικό κρατητήριο μαζί 
με άλλους. Χώρισαν του Σύρους από τους μη- Σύρους. Τις οικογένειες τις άφησαν 
και τους υπόλοιπους μας ζήτησαν να υπογράψουμε ένα χαρτί για να γυρίσουμε 
οικειοθελώς στη Συρία. Οι άλλοι υπέγραψαν και εγώ αρνήθηκα και τότε με απείλη-
σαν ότι θα με κάνουν να υπογράψω με το ζόρι, ότι θα μου έκαναν βασανιστήρια. 
Έτσι, αναγκάστηκα να υπογράψω και μας έβαλαν μετά από 2 μέρες σε ένα φορ-
τηγό και μας πήγανε στο Bab Al Hawa, στα σύνορα Τουρκίας- Συρίας, όπου μας 
συνέλαβαν οι δυνάμεις της ισλαμιστικής Jabhat Al Nousra. Ευτυχώς μας άφησαν 
ελεύθερους και μετά επέστρεψα στην Τουρκία και κατάφερα να μπω στην Ελλάδα».
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Οι πρακτικές αυτές απαγορεύονται τόσο από την 
ελληνική νομοθεσία, όσο και από την ευρωπαϊκή ενωσιακή, αλλά και από 
διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει και κυρώσει η Ελλάδα. Λαμβά-
νουν χώρα άτυπα, σε αντίθεση με όσα ορίζονται σχετικά με την παράτυπη 
είσοδο και παραμονή στην ελληνική επικράτεια και τις διαδικασίες απέλα-
σης και επιστροφής, βρίσκονται σε απόλυτη αντίθεση με το Σύνταγμα (άρ. 
2 περί προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας), ενώ παραβιάζουν επί-
σης τη Σύμβαση της Γενεύης για τους Πρόσφυγες (καθ’ ότι στερούν από 
τα πρόσωπα αυτά το βασικό δικαιωμα στην υποβολή αιτήματος διεθνούς 
προστασίας), την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του ανθρώπου (άρ. 3 
περί απαγόρευσης των βασανιστηρίων και κάθε απάνθρωπης ή εξευτελι-
στικής μεταχείρισης ή ποινής) και τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συγκεκριμένα το άρ. 4 για την απαγόρευση βα-
σανιστηρίων και των απάνθρωπων και εξευτελιστικών ποινών ή μεταχεί-
ρισης, το άρ. 18 για το δικαίωμα ασύλου, και το άρ. 19 παρ. 1, σχετικά με 
την απαγόρευση των συλλογικών απελάσεων, και παρ. 2, σχετικά με την 
απαγόρευση απέλασης, απομάκρυνσης ή έκδοσης προς κράτος όπου το 
πρόσωπο διατρέχει σοβαρό κίνδυνο να του επιβληθεί η ποινή του θανά-
του ή να υποβληθεί σε βασανιστήρια ή άλλη απάνθρωπη ή εξευτελιστική 
ποινή ή μεταχείριση).

Η αρχή της μη επαναπροώθησης (non refoulement) θεωρείται ότι, στον 
πυρήνα της, αποτελεί τμήμα του διεθνούς εθιμικού δικαίου και βρίσκει 
εφαρμογή όταν ένα πρόσωπο βρίσκεται υπό τη δικαιοδοσία ενός κράτους, 
είτε έχουν ξεκινήσει οι επίσημες, νομικά προβλεπόμενες διαδικασίες, είτε 
όχι. Πέραν της ρητής πρόβλεψης στο άρ. 33 παρ. 1 της Σύμβασης της Γε-
νεύης, περιλαμβάνεται και σε άλλες διεθνείς συνθήκες που προστατεύουν 
τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως στο άρ. 3 της Σύμβασης του ΟΗΕ κατά 
των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελι-
στικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, στο άρ. 16 της Διεθνούς Σύμβασης για 
την προστασία όλων των ατόμων ενάντια στην εξαναγκαστική εξαφάνιση, 
όπως και σε περιφερειακούς μηχανισμούς προστασίας των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. Επιπλέον, η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ 
θεωρεί πως η μη επαναπροώθηση αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της 
προστασίας από τα βασανιστήρια και την απάνθρωπη ή εξευτελιστική με-
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ταχείριση ή τιμωρία και την προστασία από την αυθαίρετη αφαίρεση της 
ζωής. Αντίστοιχη κρίση εξέφρασε και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιω-
μάτων του Ανθρώπου στην απόφαση Soering κατά Ηνωμένου Βασιλείου 
(παράγραφος 88).

Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής του Συμ-
βουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη των βασανιστηρίων και της απάν-
θρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας (CPT) από την επίσκεψή 
της στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 20181, «η αντιπροσωπεία έλαβε αρκε-
τούς συνεκτικούς και αξιόπιστους ισχυρισμούς για άτυπες εξαναγκαστικές 
απομακρύνσεις (push-backs) υπηκόων τρίτων χωρών με βάρκα από την 
Ελλάδα στην Τουρκία στο ποτάμι του Έβρου από αστυνομικούς ή (παρα-)
στρατιωτικούς καταδρομείς με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Σε 
κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις, τα πρόσωπα που αφορούσαν ισχυρί-
στηκαν ότι έτυχαν κακομεταχείρισης και, συγκεκριμένα, υποβλήθηκαν σε 
χτυπήματα με κλομπ αφού είχαν υποχρεωθεί να γονατίσουν κοιτάζοντας 
κάτω στη βάρκα, κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων επαναπροωθήσεων. 
Αυτοί οι ισχυρισμοί… φανερώνουν ένα παρόμοιο μοτίβο…». Η Επιτροπή 
προτρέπει στις ελληνικές αρχές να αποτρέπουν οποιουδήποτε τύπου επα-
ναπροώθηση. 

Περαιτέρω, στην από 6/11/2018 έκθεση της Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δι-
καιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης κατόπιν επίσκεψής της στην Ελ-
λάδα κατά το διάστημα 25-29/6/2018 γίνεται αναφορά, στη σελ. 3 και 
υπό στοιχείο 7 και στη σελ. 11 και υπό στοιχείο 64, σε επαναπροωθή-
σεις, οι οποίες, παρά την επανειλλημένη συμπερίληψή τους σε αναφορές 
διεθνών οργανισμών και οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεν 
έχουν τύχει καμίας διερεύνησης ή απάντησης από τις αρμόδιες ελληνικές 
αρχές2.

Σύμφωνα με κάποιες από τις μαρτυρίες που παρατίθενται παραπάνω, μό-
νοι άνδρες, υπήκοοι Ιράκ και Συρίας, επαναπροωθούνται αλυσιδωτά από 
τις τουρκικές αρχές στις χώρες καταγωγής τους, με συνέπεια να εκτί-

1.     Βλ. https://www.coe.int/en/web/cpt/-/council-of-europe-anti-torture-committee-publishes-preliminary-
observations-after-its-visit-to-immigration-detention-and-psychiatric-establishments-1. 

2.    Βλ. https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/CommDH%282018%2924%20-%20Greece% 
20report_EN.docx.pdf. 
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θενται στο ενδεχόμενο συλλήψεων, ανακρίσεων, και εν γένει διώξεων, 
δηλαδή στους κινδύνους από τους οποίους προσπάθησαν να διαφύγουν 
εισερχόμενοι στην Ελλάδα, προκειμένου να ζητήσουν προστασία. 

Ανάμεσα στα πρόσωπα αυτά που εκτίθενται σε περαιτέρω κίνδυνο και 
βλάβες λόγω αυτής της πρακτικής, δεν θα μπορούσε να μη γίνει ειδική 
αναφορά και στις ευάλωτες ομάδες και πιο ειδικά στους ασυνόδευτους 
ανήλικους, οι οποίοι εκτίθενται σε παράνομη βία, ενάντια στο βέλτιστο 
συμφέρον τους. Ασυνόδευτοι ανήλικοι, μονογονεϊκές οικογένειες, θύ-
ματα βασανιστηρίων και σεξουαλικής βίας, όχι μόνο δεν προτεραιοποι-
ούνται κατά τις διαδικασίες υποδοχής, αλλά αποκλείονται και εξοστρα-
κιζονται από αυτές, ενάντια σε κάθε έννοια του βέλτιστου συμφέροντός 
τους και των διεθνώς ορισμένων επιταγών. Συγκεκριμένα, οι ασυνόδευ-
τοι ανήλικοι περιγράφουν τις εμπειρίες επαναπροώθησης ως στιγμές με-
γάλης σύγχυσης και ταραχής, καθώς το μεταναστευτικό τους επεισόδιο 
παρατείνεται με τον πιο επίπονο και ακατανόητο για αυτούς τρόπο, ενώ 
πολλές φορές γίνονται θύματα ανθρώπινης εμπορίας με το να εκτίθενται 
σε κυκλώματα εκμετάλλευσης και εξαναγκαστικής παραβατικότητας, προ-
κειμένου να καταφέρουν να πληρώσουν τους διακινητές τους για άλλη 
μια φορά.

Αρκετές ανησυχίες εγείρει το γεγονός ότι, παρά τα δημοσιεύματα σχε-
τικά με θανάτους προσφύγων από πνιγμό στον ποταμό του Έβρου, συ-
νεχίζονται αμείωτα οι πρακτικές αυτές, εκθέτοντας τα πρόσωπα αυτά, σε 
ενδεχόμενη απόπειρα επανεισόδου τους στη χώρα, σε σοβαρούς κινδύ-
νους, κατά παράβαση της κατ’ άρ. 2 ΕΣΔΑ υποχρέωσης προστασίας της 
ανθρώπινης ζωής. Μάλιστα, ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι 
αναφέρεται από κάποιους πρόσφυγες η συμμετοχή στις περιγραφόμενες 
πρακτικές προσώπων που φορούν διακριτικά τα οποία δεν παραπέμπουν 
ούτε σε αστυνομικές αρχές αλλά ούτε και στο στρατό.

Επίσης, κατά τις παραπάνω μαρτυρίες, οι άνθρωποι οι οποίοι υποβάλλο-
νται σε αυτές τις διαδικασίες, τελούν υπό κράτηση κατά παράβαση του 
άρ. 5 ΕΣΔΑ, καθ’ ότι αυτή δεν επιβάλλεται με βάση κάποια επίσημη δι-
αδικασία, αλλά άτυπα, στα κρυφά και με απόλυτη μυστικότητα. Μάλιστα, 
σε πλείστες περιπτώσεις προσώπων τα οποία εισέρχονται στην ελληνι-
κή επικράτεια προκειμένου να αιτηθούν διεθνή προστασία και τα οποία 
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επικοινωνούν με τις οργανώσεις μας φοβούμενα την επαναπροώθησή 
τους στην Τουρκία, οι αρμόδιες αρχές αρνούνται απερίφραστα ότι έχουν 
συλλάβει άτομα με τα στοιχεία που αναφέρουμε, και τελικώς τα πρόσωπα 
αυτά επαναπροωθούνται, ενώ σε ουκ ολίγες περιπτώσεις τα ίδια αυτά άτο-
μα μας καλούν αργότερα από την Τουρκία για να αναφέρουν το γεγονός 
της επαναπροώθησης. Μάλιστα, φαίνεται πως οι παράνομες αυτές πρα-
κτικές έχουν γίνει γνωστές μεταξύ των προσφύγων και των μεταναστών 
και, όπως δείχνει και το περιστατικό που έλαβε χώρα στις 16/10/18 με 
τον αποκλεισμό οδοστρώματος επαρχιακού δρόμου στην Καβύλη Ορε-
στιάδας, επιδιώκουν να γίνουν ορατοί έστω και δια της συλλήψεώς τους 
και καταδίκης τους για το αδίκημα της παρακώλυσης συγκοινωνιών (ιδ. 
σχετικά τη μαρτυρία Νο 2 από το ΚΥΤ Φυλακίου).

Τέλος, πέραν από την καθεαυτό παράβαση κανόνων που απαγορεύουν 
απόλυτα τις πρακτικές αυτές, γεννώνται και πλείστες άλλες πειθαρχικές 
και ποινικές ευθύνες των εμπλεκομένων σε αυτές προσώπων: η κράτηση 
λαμβάνει χώρα υπό άθλιες συνθήκες, χωρίς το διαχωρισμό ανδρών και 
γυναικών κρατουμένων, χωρίς να δίνεται φαγητό, και, στη συντριπτική 
πλειοψηφία των περιπτώσεων, ούτε νερό, κατά παράβαση του άρ. 3 της 
ΕΣΔΑ. Επιπλέον, μαρτυρούνται περιστατικά χρήσης βίας και αφαίρεσης 
προσωπικών αντικειμένων των προσφύγων (έγγραφα, κινητά τηλέφωνα, 
ρούχα). Μάλιστα, σε αρκετές των περιπτώσεων που κατατίθενται παραπά-
νω, τα πρόσωπα που δρουν με τον τρόπο αυτό προβαίνουν σε πρακτικές 
εξευτελισμού ανδρών, γυναικών και παιδιών (ξεγύμνωμα, αφαίρεση μα-
ντήλας κλπ).

Με βάση τα ανωτέρω, οι οργανώσεις που υπογράφουμε την παρούσα 
έκθεση μαρτυριών αιτούμαστε από τις αρμόδιες αρχές όπως ερευνή-
σουν τα αναφερόμενα περιστατικά και όπως απόσχουν από οποια-
δήποτε παρόμοια ενέργεια που παραβιάζει το εθνικό, ενωσιακό, και 
διεθνές δίκαιο.
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