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Θέμα: Παράνομες επαναπροωθήσεις προσφύγων και παραβίαση του διεθνούς
δικαίου από τις ελληνικές αρχές.
Ακόμα μία σοβαρότατη καταγγελία για παράνομες επαναπροωθήσεις προσφύγων από
τις ελληνικές αρχές, είδε το φως της δημοσιότητας στα διεθνή μέσα ενημέρωσης και αυτή
τη φορά, δυστυχώς για εσάς, η καταγγελία αυτή συνοδεύεται από αποδεικτικό
οπτικοακουστικό υλικό που δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης των καταγγελιών.
Η καταγγελία έγινε από την 30χρονη Ιρανή Παρβίν Α. η οποία αφού πέρασε τα
ελληνοτουρκικά σύνορα, το 2020, έγινε αντιληπτή από τις αρχές, κατασχέθηκαν τα
προσωπικά της αντικείμενα συνελήφθη, κρατήθηκε σε άθλιες συνθήκες και εν τέλει
επαναπροωθήθηκε παρανόμως με τη διαδικασία αυτή να επαναλαμβάνεται 6 φορές. Η
Παρβίν κατάφερε να διατηρήσει στην κατοχή της το κινητό της τηλέφωνο με το οποίο
κατέγραψε με βίντεο και φωτογραφίες τις 3 πρώτες επιχειρήσεις. Η Ελλάδα βρίσκεται για
ακόμα μία φορά έκθετη διεθνώς καθώς η Παρβίν προχώρησε σε καταγγελία κατά της
Ελλάδας στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για πολλαπλές παραβιάσεις
του Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα. Οι κανόνες που έχουν τεθεί από
την ΕΕ και κατά συνέπεια και από την Ελλάδα, προβλέπουν πως και σε περιπτώσεις
«παράνομων» διελεύσεων, οι πρόσφυγες εξακολουθούν διατηρούν το δικαίωμα σε μια
τυπική και δίκαιη διαδικασία ασύλου με τις αρχές να μη μπορούν να τους απελάσουν εάν
δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή.
Δεν είναι δυστυχώς η πρώτη φορά που η χώρα ελέγχεται για αντίθετες ως προς το διεθνές
δίκαιο πρακτικές καθώς οι ελληνικές κυβερνήσεις παραβιάζουν συστηματικά τους νόμους
και το διεθνές δίκαιο, από το 2016 εφαρμόζοντας την κατάπτυστη Κοινή Δήλωση ΕΕ –

Τουρκίας, η οποία εργαλειοποιεί τους πρόσφυγες και μετατρέπει τη χώρα μας σε buffer
zone της ΕΕ, ασκώντας την πλέον απάνθρωπη και ξενοφοβική πολιτική των Βρυξελλών.
Οι παράνομες επαναπροωθήσεις απαιτούν συντονισμένη δράση πολλών υπηρεσιών και
δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται μεμονωμένα και εν αγνοία σας. Το πλήθος των
καταγγελιών είναι μεγάλο και αφορά τόσο στα χερσαία όσο και στα θαλάσσια σύνορα.
Δεδομένων τούτων ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
1. Διαψεύδετε τις καταγγελίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και
συνοδεύονται από οπτικοακουστικό υλικό;
2. Η παραβίαση των διεθνών κανόνων που αποδεικνύεται από οπτικοακουστικό
υλικό γίνεται εν αγνοία σας ή μετά από εντολές σας;
3. Πως δικαιολογείτε την παραβίαση ευρωπαϊκών και διεθνών κανόνων από τις
ελληνικές υπηρεσίες;
4. Δεσμεύεστε πως θα πράξετε ό,τι απαιτείται ώστε οι υπηρεσίες να μην παραβιάζουν
τους διεθνείς κανόνες και κατά συνέπεια να εκθέτουν τη χώρα διεθνώς;
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