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Καταυλισμός Σάμου
Η πρωτότυπη φωτογραφία τραβήχτηκε από την 
Aideen Elliot



«Πέντε μήνες τώρα ζούμε στη νέα δομή. Μόνο 
τους δύο πρώτους μήνες μπορούσαμε να 
βγαίνουμε από το κέντρο. Από τον Νοέμβρη, 
δεν έχουμε το δικαίωμα να βγούμε έξω. Είναι 
σαν να ζούμε σε φυλακή. Το μόνο πράγμα 
που άλλαξε σε σύγκριση με τον παλιό 
καταυλισμό, είναι ότι εδώ μένουμε σε 
κοντέινερ. Κατά τα άλλα, η νέα δομή είναι 
χειρότερη. Δεν έχουμε την ελευθερία μας. 
Μπορεί και να τρελαθεί κανείς μέσα σε 
αυτό το κέντρο. Απλά μας πέταξαν εδώ 
μέσα σαν
τα ζώα. Θέλουν να πεθάνουμε εδώ μέσα και 
μόνο τότε θα μας βγάλουν. Θέλω να πω στον 
κόσμο ότι
έφτιαξαν μία φυλακή για τους πρόσφυγες εδώ.
 Αυτό δεν είναι δομή φιλοξενίας. 
Προς το παρόν, είμαστε περίπου 300 άνθρωποι που 
κατοικούμε στη δομή, και για καθέναν από εμάς 
υπάρχουν τρεις φύλακες.» 
Μαρτυρία μίας μητέρας τεσσάρων παιδιών από το 
Αφγανιστάν 



«Προς το παρόν, είμαστε 300 
άνθρωποι που κατοικούμε
στη δομή, και για καθέναν 
από εμάς, υπάρχουν τρεις 

φύλακες.»



«Υποφέρω ψυχικά. Έχω ζήσει τραυματικές εμπειρίες 
στη χώρα μου και τώρα οι συνθήκες 
διαβίωσής μου εδώ είναι αφόρητες. H 
ψυχική μου υγεία έχει καταστραφεί. 
Έχουν περάσει τρία χρόνια τώρα από το 
2019 [έτος άφιξης στη Σάμο]. Και δεν 
καταλαβαίνω γιατί δεν έχω καταφέρει 
ακόμα να δώσω τέλος στη ζωή μου. Και 
τώρα με κρατούν εδώ φυλακισμένο. Όλο 
αυτό τον καιρό μου επέτρεψαν να βγω μόνο 
μία φορά, για να επισκεφτώ την ψυχολόγο. 
Δεν μπορούσα να βγω ούτε για να αγοράσω 
πράγματα. Την πρώτη φορά που το 
επιχείρησα, ο φύλακας στην πύλη μου είπε 
ότι δεν μπορώ να βγω από τη δομή και δεν 
μου επέτρεψαν την έξοδο. Εδώ 
και πέντε μήνες δεν λαμβάνω χρηματικό 
βοήθημα. Κατάφερα να βρω μία δουλειά 
στη συγκομιδή των ελιών για τρεις μέρες 
αλλά δεν με άφηναν να βγω έξω από το 
κέντρο και την έχασα. 
Παρακολουθούσα κάποια εκπαιδευτικά μαθήματα
 εκτός του καταυλισμού αλλά μετά την 
απορριπτική απόφαση, έπεσα σε κατάθλιψη και
δεν μπορώ 
να συγκεντρωθώ.



Θέλω απλά να βγω έξω. Και δεν με αφήνουν. Με 
κρατούν εδώ φυλακισμένο. Αν έπρεπε να 
διαλέξω, θα έλεγα ότι 
θα προτιμούσα την προηγούμενη δομή– 
τουλάχιστον εκεί, ήμουν ελεύθερος. Εκεί δεν 
ζούσα σε κλουβί, δεν είχαμε ηλεκτρικό, δεν 
είχαμε τίποτα αλλά είχα την ελευθερία να 
βγαίνω έξω. Τώρα νοιώθω σαν φυλακισμένος. 
[...] Ξέρουν τι συνέβη στο Αφγανιστάν – η 
χώρα καταρρέει – αλλά διεξάγουν 
συνεντεύξεις και κάνουν ερωτήσεις για την 
Τουρκία. Παίρνουν λεφτά για να μας κρατάνε 
εδώ μέσα σαν φυλακισμένους. Από το 2019, 
είμαι στη Σάμο. Είμαι εδώ δύο χρόνια τώρα. 
Γιατί δεν με ρώτησαν τότε για την Τουρκία; 
Γιατί με ρωτάνε τώρα, μετά από δύο χρόνια; Αν 
κρατάς ένα πουλί μέσα σε ένα κλουβί, ακόμα κι 
αν του δίνεις τροφή και νερό, το πουλί θα 
βλάψει μόνο του τον εαυτό του. Μας ταΐζουν 
αλλά έχουμε πάθει κατάθλιψη εδώ. Σκέφτομαι να 
κάνω κακό στον εαυτό μου. Πρόσφατα 
αποπειράθηκα να αυτοκτονήσω. Έκοψα τα χέρια 
μου. Αντιμετωπίζω συνέχεια την απόρριψη και 
δεν προσμένω τίποτα από το μέλλον. Είμαι 
τουλάχιστον ευγνώμων που κάποιος ξέρει ότι 
υπάρχω»



Μαρτυρία ενός νεαρού άνδρα από το Αφγανιστάν



«Υπάρχουν κάποιες μέρες που το φαγητό είναι 
πραγματικά απαίσιο. Μπορείς να αρρωστήσεις 
από την κακή του ποιότητα. Τη νύχτα, πρέπει 
να εκλιπαρούμε για λίγο 
ψωμί. Έχω πρόβλημα με τα μάτια μου. Και 
δεν υπάρχει γιατρός να με εξετάσει. Ποτέ 
δεν έχω πάει στο νοσοκομείο. Ο Ερυθρός 
Σταυρός με ενημέρωσε ότι το Γενικό 
Νοσοκομείο της Σάμου δεν έχει γιατρό αυτής
της ειδικότητας – οφθαλμίατρο, για να με 
εξετάσει. Το προσωπικό της δομής μου δίνει 
μόνο ένα κολλύριο για τα μάτια αλλά το 
πρόβλημα παραμένει.»
Μαρτυρία ενός νεαρού άνδρα από τη Σομαλία 



Καταυλισμός Σάμου
Η πρωτότυπη φωτογραφία τραβήχτηκε από την 
Aideen Elliot



Τον Δεκέμβριο του 2021, αντιπροσωπεία του 
Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες 

και της Oxfam επισκέφθηκε το κέντρο 
προσφύγων της Σάμου και συναντήθηκε με 
τους διαμένοντες στο κέντρο, τη διοίκηση 

και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
που δραστηριοποιούνται στο νησί και 

παρέχουν νομική, ιατρική και ψυχοκοινωνική 
στήριξη στους πρόσφυγες.

Για πληροφορίες, επικοινωνήστε με:
Jade Tenwick Βρυξέλλες, Βέλγιο

jade.tenwick@oxfam.org
+32 473 56 22 60


