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 Απελάσεις 23 προσφύγων στην Τουρκία
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Απελάθηκαν χτες στις 11 το πρωί 23 πρόσφυγες και μετανάστες προς την Τουρκία εν μέσω αυστηρών μέτρων
περιφρούρησης και με τη συμμετοχή περισσοτέρων από 80 αστυνομικών και λιμενικών και στελεχών της Frontex.
Πρόκειται για 5 Ιρανούς, 5 Αλγερινούς, έναν Μαροκινό, 6 Αφγανούς και 6 Ιρακινούς που δεν είχαν προχωρήσει σε αίτημα
ασύλου και που κρατούνταν όχι μόνο στη Μόρια, αλλά και σε κέντρα της Χίου και της Σάμου. Συγκεκριμένα έξι στη Χίο,
πέντε στη Σάμο και 12 στη Λέσβο, που απελάθηκαν με προορισμό το Δικελί.

Απελάθηκαν χτες στις 11 το πρωί 23 πρόσφυγες και μετανάστες προς την Τουρκία εν μέσω αυστηρών μέτρων
περιφρούρησης και με τη συμμετοχή περισσοτέρων από 80 αστυνομικών και λιμενικών και στελεχών της Frontex.
Πρόκειται για 5 Ιρανούς, 5 Αλγερινούς, έναν Μαροκινό, 6 Αφγανούς και 6 Ιρακινούς που δεν είχαν προχωρήσει σε αίτημα
ασύλου και που κρατούνταν όχι μόνο στη Μόρια, αλλά και σε κέντρα της Χίου και της Σάμου. Συγκεκριμένα έξι στη Χίο,
πέντε στη Σάμο και 12 στη Λέσβο, που απελάθηκαν με προορισμό το Δικελί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ, αμέσως μετά την επανεισδοχή τους στην Τουρκία, επρόκειτο να μεταφερθούν σε
δημοτικό κλειστό χώρο άθλησης της πόλης Δικελί, που λειτουργεί υπό την εποπτεία της τουρκικής υπηρεσίας
μεταναστευτικής πολιτικής επί 24ωρο το πολύ έως λάβουν τα απαραίτητα έγγραφα.

Οι έχοντες προσφυγικό προφίλ (Σύριοι στην πλειοψηφία τους που δε συμπεριλαμβάνονται όμως στη σημερινή αποστολή)
θα μεταφερθούν σε καταυλισμό προσφύγων στα Άδανα.

Οι δε μετανάστες θα μεταφερθούν σε καταυλισμό στην περιοχή Κιρκλαρελί της Κωνσταντινούπολης, όπου και θα
παραμείνουν έως της όποιας μετακίνησης τους κυρίως στις χώρες καταγωγής τους. Ας σημειωθεί ότι οι έχοντες
προσφυγικό προφίλ μπορούν να ξεκινήσουν τη διαδικασία ασύλου στην Τουρκία. 

«Η Τουρκία τηρεί τη συμφωνία» 
Στέλεχος των ελληνικών διωκτικών αρχών έλεγε στο Στρατή Μπαλάσκα για το ΑΠΕ ότι η Τουρκία προς το παρόν τηρεί τα
όσα είχε συμφωνήσει.

Σκάφη της τουρκικής ακτοφυλακής αποτρέπουν τη συντριπτική πλειοψηφία των όσων -λίγων έτσι κι αλλιώς- προσπαθούν
να περάσουν στην Ελλάδα.

Σημαντική δουλειά γίνεται επίσης σε θέματα ενημέρωσης του ντόπιου πληθυσμού από την πιθανή τους εμπλοκή σε
διακίνηση μεταναστών και προσφύγων προς τα νησιά. Για πρώτη φορά, λέχθηκε χαρακτηριστικά, έγιναν κατασχέσεις
σκαφών όσων προσπάθησαν να περάσουν κόσμο στην Ελλάδα, ενώ τα πράγματα έγιναν... δύσκολα και προς όσους είχαν
κατηφορίσει με σκάφη στην περιοχή, ακόμα και από τη Σαμψούντα του Πόντου, με σκοπό τη συμμετοχή τους σε
διαδικασίες μεταφοράς προς την Ελλάδα.
«Το ερώτημα είναι η συμφωνία της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση έως πότε θα τηρείτε. Κι αν η νέα κυβέρνηση
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«Το ερώτημα είναι η συμφωνία της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση έως πότε θα τηρείτε. Κι αν η νέα κυβέρνηση
αποφασίσει να πιέσει την Ευρώπη μέσω του ανοίγματος της μεταναστευτικής στρόφιγγας προς την Ελλάδα. Προς το
παρόν αυτό δε φαίνεται να συμβαίνει, αλλά κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει στο μέλλον», ειπώθηκε χαρακτηριστικά από το
ανώτερο στέλεχος των ελληνικών διωκτικών αρχών.
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