ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΤΗΣΗΣ ΣΑΣ
ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΧΩΡΑ ΜΙΑ ΑΠΕΛΑΣΗ.
ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΩΣ ΕΠΙΒΑΤΗΣ:
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ CHECK IN: ΕΚΦΡΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΣΗ
ΣΑΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΑΠΕΛΑΣΗΣ
Aπευθυνθείτε ήδη από το check in στο προσωπικό της αεροπορικής εταιρίας και
εκφράστε την αντίθεσή σας εναντίον της προγραμματισμένης απέλασης με τη
σημερινή πτήση. Επιστήσατε την προσοχή στο προσωπικό ότι δεν εγκρίνετε το
γεγονός ότι η αεροπορική εταιρεία μεταφέρει ανθρώπους ενάντια στη θέλησή τους
και συνεπώς τους εκθέτει σε κινδύνους στη χώρα προορισμού. Καταστήστε σαφές
ότι στην περίπτωση μιας απέλασης, δεν πρόκειται για μια απλή μεταφορά αλλά για
μια πράξη βίας, κατά την οποία όσοι πρόκειται να απελαθούν έχουν στο παρελθόν
επανειλημμένως τραυματιστεί από την αστυνομία.

ΜΙΛΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ/ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ/ΤΡΙΑ ΤΟΥ
ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ
Πριν την απογείωση του αεροσκάφους έχετε τη δυνατότητα να απευθυνθείτε στον
κυβερνήτη/τρια ή τους κυβερνήτες/τριες του αεροσκάφους και να τον/την
προτρέψετε να διακόψει την απέλαση, επικαλούμενος/η ανθρωπιστικούς λόγους.
Μπορείτε να προσεγγίσετε το cockpit και να ζητήσετε από το πλήρωμα να σας φέρει
σε επαφή με τον/την ή τους/τις κυβερνήτες/τριες του αεροσκάφους. Ο
κυβερνήτης/τρια έχει την εξουσία στο αεροσκάφος και είναι υπεύθυνος για την
ασφάλεια των επιβατών/τιδων. Μπορεί λοιπόν να αποτρέψει τη μεταφορά
ανθρώπων που πετούν ενάντια στη θέλησή τους.

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ
Διαμαρτυρηθείτε δυνατά εντός του αεροσκάφους προκειμένου να προσελκύσετε την
προσοχή και άλλων επιβατών/ιδων. Εφόσον δεν είστε καθισμένος και δεν έχετε
προσδεθεί το σκάφος δεν μπορεί να ξεκινήσει. Ανακοινώστε ότι δεν διατίθεστε
στο μέλλον να ξαναπετάξετε με τη συγκεκριμένη εταιρεία αν αυτή συνεχίσει να
συμμετέχει σε απελάσεις.

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΠΕΛΑΘΕΙ
Ελάτε σε επαφή με το άτομο που πρόκειται να απελαθεί. Δεν μπορεί να σας το
απαγορεύσει κανείς. Ρωτήστε αν χρειάζεται υποστήριξη. Μην αποδέχεστε άκριτα
τη χρήση βίας από μέρους της αστυνομίας εναντίον αυτού που πρόκειται να
απελαθεί. Mπορείτε να επισημάνετε ότι από νομικής πλευράς οι αστυνομικές
εξουσίες των κρατικών λειτουργών, τελειώνουν με το κλείσιμο της πόρτας του
αεροσκάφους. Τεκμηριώστε οποιεσδήποτε σχετικές ενέργειες, αν είναι εφικτό, με τη
χρήση φωτογραφιών ή βίντεο.
Αν τελικά η απέλαση λάβει χώρα, παρακολουθήστε τι θα συμβεί μετά την άφιξη του
απελασθέντος στο αεροδρόμιο.

