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Εφαρμόζεται δειλά - δειλά με επαναπροωθήσεις σε Δικελί και Μπόντρουμ, μερικών δεκάδων μεταναστών από τα ελληνικά
νησιά, ενώ ο Ερντογάν διαμαρτύρεται γιατί δεν εκταμιεύονται τα συμφωνηθέντα ποσά και δεν εφαρμόζεται η κατάργηση
της βίζας για τους Τούρκους πολίτες, όπως προέβλεπε η συμφωνία της 20ης Μαρτίου, απειλώντας με αθέτηση της.

Εφαρμόζεται δειλά - δειλά με επαναπροωθήσεις σε Δικελί και Μπόντρουμ, μερικών δεκάδων μεταναστών από τα ελληνικά
νησιά, ενώ ο Ερντογάν διαμαρτύρεται γιατί δεν εκταμιεύονται τα συμφωνηθέντα ποσά και δεν εφαρμόζεται η κατάργηση
της βίζας για τους Τούρκους πολίτες, όπως προέβλεπε η συμφωνία της 20ης Μαρτίου, απειλώντας με αθέτηση της.

Πάντως πολλοί είναι αυτοί στην Ευρώπη, που άσχετα με τις δηλώσεις Ερντογάν, χαρακτηρίζουν θνησιγενή την συμφωνία,
η οποία καταρτίστηκε με προχειρότητα, μη εναρμονισμένη με τις κρατούσες διεθνείς συνθήκες.

Οι μετανάστες που εκόντες - άκοντες μεταφέρονται στην Τουρκία, οδηγούνται σε κλειστό στρατόπεδο στο Κιρκλαρελί,
κοντά στην Αδριανούπολη. Εκεί γίνεται εκ νέου καταγραφή τους, για να αποφασισθεί τι μέλλει γενέσθαι ανάλογα με την
εθνικότητά τους και την κατάθεση ή μη, αίτησης ασύλου. Η γενικευμένη αυτή αβεβαιότητα, το κλείσιμο των ευρωπαϊκών
συνόρων, ο εγκλεισμός όσων περνούν στα νησιά σε κέντρα (τύπου Μόριας) αποθαρρύνουν τους πρόσφυγες - μετανάστες
να περνούν στα ελληνικά νησιά, και μολονότι απ’ ό,τι ακούγεται, οι διακινητές έριξαν τις τιμές, απ’ τα 1.500 στα 300
δολάρια και πάλι δεν υπάρχει ενδιαφέρον, γι’ αυτό και οι μειωμένες προς το παρόν ροές.

Στην Σμύρνη προσπαθούν να επιβιώσουν με δουλειές του ποδαριού. Ανάμεσα τους, στην τουρκική μεγαλούπολη,
περιφέρονται και πολλά παιδιά, τα οποία προσπαθώντας να συμβάλλουν στα οικονομικά της οικογενείας τους, δίνουν
αγώνα ζωής, ζητιανεύοντας ή μαζεύοντας από σκουπίδια χαρτιά και σίδερα, που τα πάνε για ανακύκλωση. Στη
φωτογραφία, ο 8χρονος Ομάρ, που έφυγε από τον εμφύλιο της Συρίας μαζί με την οικογένεια του και εγκαταστάθηκαν στο
Μπασμανέ της Σμύρνης, μεταφέρει ένα καροτσάκι πολύ βαρύτερο από τον ίδιο.
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