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Two boys at the new ‘temporary’ site, also known as Moria 2.0. September, 2020. Photo by Yousif 
Alshewaili 

• Περισσότεροι από 12.000 ανθρώπους έμειναν σε κατάσταση ανέχειας 
μετά τις φωτιές που έκαψαν το ΚΥΤ στη Μόρια την 8η και την 9η 

Σεπτεμβρίου. Περίπου 8.000 άνθρωποι ζουν τώρα υπό επισφαλείς 
συνθήκες στο νέο προσωρινό καταυλισμό στην περιοχή Καρά Τεπέ, 
χωρίς πρόσβαση σε τρεχούμενο νερό, ντουζιέρες ή επαρκή προστασία 
από τις καιρικές συνθήκες. Πολλοί από τους διαμένοντες έχουν 
περιγράψει τις συνθήκες ως χειρότερες από τον καταυλισμό της 
Μόριας, με το νέο καταυλισμό να έχει ήδη λάβει το προσωνύμιο μιας 
«2η Μόρια». Οι άνθρωποι πρέπει να ζουν σε καλοκαιρινές σκηνές, 
πολλές από τις οποίες έχουν τοποθετηθεί πολύ κοντά στη θάλασσα, με 
αποτέλεσμα να είναι εκτεθειμένοι στους ανέμους και σε αυξημένο ρίσκο 
πλημμύρας. Ο νέος καταυλισμός  χτίστηκε, επίσης, στην τοποθεσία 
ενός πρώην πεδίου βολής, το οποίο έπρεπε, αρχικά, να σαρωθεί για 
νάρκες και χειροβομβίδες. 

• Η «2η Μόρια» αποτελεί μία ακόμα χαμένη ευκαιρία της Ελλάδας, της ΕΕ 
και των ευρωπαϊκών κρατών μελών να ανταποκριθούν στις 
υποκείμενες αιτίες της κρίσης στη διαχείριση της υποδοχής προσφύγων 
που εδώ και 5 χρόνια βιώνουν τα ελληνικά νησιά. Μέσα στο χάος που 
ακολούθησε τις φωτιές στη Μόρια, οι πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο 
έμειναν χωρίς πρόσβαση σε ιατρική, ψυχοκοινωνική και νομική 
υποστήριξη. Οι ελληνικές αρχές έχουν αρχίσει να διεκπεραιώνουν ξανά 
αιτήσεις για άσυλο, παρά την έλλειψη των απαραίτητων διαδικαστικών 
εγγυήσεων. Αυτό αντανακλά την πολιτική επιλογή της Ελλάδας και της 



   
 

       
             
  

2 

ΕΕ να επιταχύνουν την διαδικασία ασύλου ανεξάρτητα από το κόστος 
σε ανθρώπινες ζωές.  

• Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και η Oxfam εκφράζουν τη 
βαθιά ανησυχία τους για το ότι αυτή η προσέγγιση αναπαράγεται στην 
πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα νέο Σύμφωνο για τη 
Μετανάστευση και το Άσυλο. Βάσει των αρχικών εκτιμήσεων, το 
Σύμφωνο επαναλαμβάνει τα ίδια λάθη που καθόρισαν την τεράστια 
αποτυχία της τρέχουσας προσέγγισης των ‘hotspot’ της ΕΕ στην 
Ελλάδα.  

 
ΕΚΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ 
Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και η Oxfam καλούν τις 
κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ επειγόντως: 

o Να μοιραστούν με την Ελλάδα την ευθύνη για την υποδοχή ανθρώπων 
που αιτούνται άσυλο στην Ευρώπη, μέσω της θέσπισης ενός 
υποχρεωτικού μηχανισμού μετεγκατάστασης. Παράλληλα, συνεχίζουμε 
να καλούμε τα κράτη μέλη να δράσουν επί των δεσμεύσεών τους για 
την μετεγκατάσταση των ασυνόδευτων, χωρισμένων από την 
οικογένειά τους και άρρωστων παιδιών από την Ελλάδα, να εργαστούν 
μαζί με τις ΜΚΟ και τους επαγγελματίες που παρέχουν υποστήριξη σε 
αυτά τα παιδιά και να τους ενημερώσουν για την διαδικασία αυτή.  

o Although material and staff contributions by Member States are a wel-
come support in times of urgent need, they only address short-term 
needs. Να επιδείξουν υπευθυνότητα και σεβασμό για την τήρηση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δουλεύοντας από κοινού για την εφαρμογή 
βιώσιμων λύσεων για τους πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, ιδίως 
τώρα, εν μέσω μιας σοβαρής ανθρωπιστικής και ψυχολογικής κρίσης. 
Αν και οι υλικές συνεισφορές, όπως και η συμβολή προσωπικού από 
τα κράτη μέλη αποτελούν καλοδεχούμενες ενδείξεις υποστήριξης σε 
καιρούς έκτακτης ανάγκης, αυτές ανταποκρίνονται μόνο σε 
βραχυπρόθεσμες ανάγκες.    

Το ΕΣΠ και η Oxfam καλούν επίσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: 

o Να στηρίξουν την ελληνική κυβέρνηση και τις ΜΚΟ στην ενίσχυση της 
ιατρικής και υγειονομικής ετοιμότητας σε δομές και περιοχές φιλοξενίας 
προσφύγων, και στη διασφάλιση της πρόσβασης των διαμενόντων σε 
καθαρό νερό και υγιεινή. Όλες οι πρωτοβουλίες τέτοιου είδους πρέπει 
επίσης να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών για 
την εξασφάλιση της ίσης μεταχείρισης.  

o Να συνεργαστούν με τις ελληνικές αρχές για την άμεση εύρεση 
καλύτερης και πιο ενδεδειγμένης τοποθεσίας για τους αιτούντες άσυλο 
στην Λέσβο, ιδιαίτερα πριν το χειμώνα. Για όσο διάστημα φιλοξενούνται 
άνθρωποι στον καταυλισμό έκτακτης ανάγκης, οι αρχές πρέπει να 
διασφαλίσουν, κατ’ ελάχιστον, την ασφαλή πρόσβαση σε 
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τρεχούμενο νερό, την παροχή τροφής και ειδικές υπηρεσίες για τις 
ευπαθείς ομάδες.  

o Να προβούν στην ενδελεχή εξέταση των πρακτικών και πολιτικών που 
οδήγησαν στην αποτυχία του Ευρωπαϊκού ΚΥΤ στη Μόρια, 
συμπεριλαμβανομένης της διερεύνησης καταγγελιών για την 
παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πριν την υιοθέτηση της ίδιας 
προσέγγισης στο νέο Σύμφωνο για την Μετανάστευση και το Άσυλο.  

Επιπλέον, το ΕΣΠ και η Oxfam καλούν την Ελλάδα, με την στήριξη των 
κυβερνήσεων των κρατών μελών της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
να: 

o Σεβαστεί και επιταχύνει την υλοποίηση των δεσμεύσεών για τη 
μεταφορά όλων των αιτούντων άσυλο από τη Λέσβο σε κατάλληλες 
συνθήκες στέγασης στην ενδοχώρα, της οποίας το δυναμικό φιλοξενίας 
θα πρέπει να ενισχυθεί. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, πρέπει να γίνουν άμεσα 
βήματα για να διασφαλιστεί ότι οι συνθήκες διαβίωσης στη νέα δομή της 
Λέσβου πληρούν τα πρότυπα των ανθρώπινων δικαιωμάτων και τις 
διεθνείς υποχρεώσεις της Ελλάδας.  

o Διατηρήσει τα βέλτιστα παραδείγματα υποδοχής, όπως το ΠΙΚΠΑ και η 
(παλιά) δομή του Καρά Τεπέ. Λαμβάνοντας υπόψη την πολύτιμη 
στήριξη που το ΠΙΚΠΑ έχει προσφέρει από τη δημιουργία του το 2012, 
όπως και την άμεση ανάγκη για τις υπηρεσίες του, θα πρέπει να γίνουν 
όλες οι απαραίτητες ενέργειες για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης 
λειτουργίας του.   

 

Γενική αποτύπωση/Σύνοψη 
Στον απόηχο των πυρκαγιών που κατέπνιξαν το διαβόητο Ευρωπαϊκό ΚΥΤ 
στη Μόρια την 8η και την 9η Σεπτεμβρίου, περισσότεροι από 12.0001 
άνθρωποι πέρασαν πάνω από μία εβδομάδα άστεγοι, στους δρόμους της 
Λέσβου. Τις επόμενες μέρες, αναφέρθηκε αστυνομική βία2, εν μέσω των 
διαμαρτυριών που ακολούθησαν, με τους αιτούντες άσυλο και τους 
πρόσφυγες να ζητούν την μεταφορά τους εκτός του νησιού. Αντί αυτού, το 
Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου κατέστησε σαφές πως θα έπρεπε 
είτε να  μπουν στον νεόδμητο καταυλισμό στην περιοχή του Καρά Τεπέ ή 
να χάσουν τη δυνατότητα συνέχισης της διαδικασίας ασύλου τους.3 

Η νέα δομή δημιουργήθηκε από το Υπουργείο με την βοήθεια του 
στρατού σε ένα πρώην πεδίο βολής, το οποίο έπρεπε πρώτα να σαρωθεί 
για τον ενδεχόμενο εντοπισμό ναρκών. Προς το παρόν αποτελείται από 
1.100 καλοκαιρινές σκηνές, κάθε μια εκ των οποίων έχει χωρητικότητα 8 
ατόμων. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα κρίσιμες ελλείψεις σε υποδομές 
ζωτικής σημασίας. (βλ. παρακάτω). 
Ο νέος καταυλισμός υποτίθεται πως είναι προσωρινός και σχέδια για τη 
σταδιακή μεταφορά όλων των διαμενόντων του εκτός νησιού έχουν ήδη 
ανακοινωθεί από τον Υπουργό Μετανάστευσης & Ασύλου, Νότη 
Μηταράκη, και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. 
Παραμένει ασαφές, ωστόσο, το πώς θα επιτευχθεί κάτι τέτοιο χωρίς να 
επιβαρυνθούν περαιτέρω οι ήδη πεπερασμένες δυνατότητες φιλοξενίας 
των δομών της ηπειρωτικής Ελλάδας, διασφαλίζοντας, παράλληλα, την 
υγεία των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων εν μέσω πανδημίας.  
 

«Η δομή είναι πραγματικά 
απαίσια, είναι σαν μία κόλαση. 
Νομίζω πως η Μόρια ήταν 
καλύτερη. Εδώ, δεν έχουμε 
κανένα σπίτια σε καλή 
κατάσταση. Δεν έχουμε 
ντουζιέρες. Δεν έχουμε 
τουαλέτες.» 

Αλί*, ένα νεαρό αγόρι από το 
Αφγανιστάν που ονειρεύεται 
να γίνει διάσημος 
ποδοσφαιριστής 

 

“«Είδα την αστυνομία να ρίχνει 
δακρυγόνα. Ήμουν μαζί με την 
μικρή μου κόρη που φοβήθηκε 
πολύ και λιποθύμησε από τα 
δακρυγόνα.» 

Φαρίντ*, ένας πατέρας από 
την Συρία 
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Εν τω μεταξύ, ο νέος καταυλισμός, όχι απλά δεν αποτελεί καταφύγιο, 
αλλά έχει ήδη κερδίσει το προσωνύμιο μιας «2ης Μόριας» από τους 
διαμένοντες του, ενώ πολλοί είναι αυτοί που θεωρούν πως είναι ακόμα 
χειρότερος από τον καταυλισμό της Μόριας.  
 

Ένας νέος καταυλισμός, χειρότερος από τον 
παλιό 
Τις τελευταίες 4 εβδομάδες, περισσότεροι από 2.500 αιτούντες άσυλο και 
πρόσφυγες έχουν μεταφερθεί εκτός Λέσβου, ενώ ακόμη 1.300 αναμένεται 
να μετεγκατασταθούν σε άλλα κράτη μέλη μέχρι τα Χριστούγεννα4. 
Ωστόσο οι συνθήκες στη «2η Μόρια» παραμένουν φρικτές. Η δομή 
φιλοξενεί 7.6605 ανθρώπους, οι περισσότεροι εκ των οποίων οικογένειες 
(το 22% του πληθυσμού απαρτίζεται από γυναίκες, το 44% από άντρες, 
ενώ το 34% είναι παιδιά6).  
Οι πρόχειρες καλοκαιρινές σκηνές, πολλές από τις οποίες τοποθετήθηκαν 
σε απόσταση μόλις 20 μέτρων από τη θάλασσα, δεν έχουν στέρεα 
θεμέλια και δεν παρέχουν προστασία από τα καιρικά φαινόμενα, όπως οι 
δυνατοί θαλάσσιοι άνεμοι και οι βροχές. Η πρώτη φθινοπωρινή καταιγίδα 
της 8ης Οκτωβρίου ήταν αρκετή για να πλημμυρίσουν περισσότερες από 
80 σκηνές και διάφορα σημεία της δομής. Οι βροχές μετέτρεψαν το 
έδαφος σε λάσπη και προκάλεσαν ζημιές στα λιγοστά υπάρχοντα που 
έχουν απομείνει στους αιτούντες άσυλο. Λαμβάνοντας υπόψη την 
εγγύτητα της δομής με τη θάλασσα, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να έχει 
προβλεφθεί. Ωστόσο, η δομή έχει σημαντικές ελλείψεις σε συστήματα 
αποχέτευσης κι αποστράγγισης, κάτι που εγείρει περισσότερες ανησυχίες 
εν όψει του επικείμενου χειμώνα7.  
 

Έλλειψη πρόσβασης σε βασικές παροχές 

Μεταξύ 21 και 25 Σεπτεμβρίου, η Oxfam διενήργησε μια γρήγορη 
αξιολόγηση των ζητημάτων προστασίας που ανακύπτουν στη νέα δομή 
και εντόπισε ουσιαστικά κενά. 
Το φαγητό παρέχεται μόνο μία ή δύο φορές την ημέρα. Πολλοί άνθρωποι 
διαμαρτύρονται για την ποσότητα και την ποιότητα του φαγητού. Τις 
πρώτες μέρες λειτουργίας της δομής, γυναίκες και παιδιά λιποθυμούσαν 
από την πείνα.  
Στις 6 Οκτωβρίου, υπήρχαν 349 τουαλέτες, σε αναλογία μιας τουαλέτας 
για πάνω από 20 άτομα8, ενώ καμία από αυτές δεν ήταν προσβάσιμη σε 
ανθρώπους με αναπηρία. Το τρεχούμενο νερό είναι σχεδόν ανύπαρκτο 
και δεν έχουν ακόμα τοποθετηθεί ντουζιέρες. Κατά συνέπεια, πολλοί 
άνθρωποι αναγκάζονται να πλυθούν στην θάλασσα. Αυτό συνιστά 
κίνδυνο, ιδίως για τα παιδιά, που είτε διακινδυνεύουν να πνιγούν είτε να 
μολυνθούν από λύματα. 
Υπάρχουν, επίσης, ελλείψεις σε υγειονομικές υπηρεσίες. Οι ομάδες ιατρών 
στην δομή εστιάζουν κυρίως στους ελέγχους και την πρόληψη για τον 
Covid-19, ομοίως με το τοπικό νοσοκομείο της Μυτιλήνης. Εν τω μεταξύ, η 
μόνη αρμόδια ελληνική αρχή (ο ΕΟΔΥ) για την διαπίστωση της 
ευαλωτότητας ή για την παραπομπή των αιτούντων άσυλο στο νοσοκομείο, 
λειτουργεί με μόνο δύο γιατρούς. Αυτό διογκώνει περαιτέρω το κενό για 
όσους χρειάζονται γιατρό ή φαρμακευτική αγωγή ή όσους χρειάζεται να 
ελεγχθούν για το αν ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, ώστε να έχουν 

«Έχω περάσει δυο 
χειρουργεία. Έχω προβλήματα 
με την σπονδυλική μου στήλη, 
έχω υψηλή πίεση στα μάτια και 
το κεφάλι. Δεν μπορώ να 
στέκομαι όρθια για πολλή ώρα. 
Μου υπόσχονται όλη την ώρα 
πως θα δω έναν ορθοπαιδικό. 
Πήγα σε έναν χθες και μου 
είπαν πως χρειάζομαι 
νευρολόγο, [έτσι λοιπόν] μου 
έδωσαν 6 χάπια και ένα 
παυσίπονο. Είμαστε από τον 
Ιανουάριο στη Μόρια. Μόνο ο 
Θεός ξέρει ποια είναι η 
κατάστασή μου εδώ.» 

Γιασμίν, 74χρονη γιαγιά από 
την Συρία τραυματίας πολέμου 

«Όλοι είμαστε ευάλωτοι. Κανείς 
εδώ δεν είναι μη ευάλωτος. 
Ήρθαμε τον Ιανουάριο 2020. 
Έχω έναν 11χρονο γιο που 
υποφέρει από κρίσεις πανικού. 
Πήγαμε στο νοσοκομείο, αλλά 
δεν του έδωσαν φαρμακευτική 
αγωγή. Όλη την ώρα μας λένε 
«περάστε αύριο, περάστε 
αύριο». Έχει κρίσεις πανικού 
κάθε 2 με 3 μέρες και δεν 
υπάρχει θεραπεία γι’ αυτόν.» 

Μαχντί*, ένας πατέρας από την 
Συρία 
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πρόσβαση στη στήριξη που απαιτεί η ειδικότερη κατάστασή τους. Οι 
αιτούντες άσυλο που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες περνούν απαρατήρητοι, 
παρόλο που η ελληνική Πολιτεία έχει την υποχρέωση να τους παρέχει 
ειδικές συνθήκες υποδοχής, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και την ελληνική 
νομοθεσία.  

Οι ελλείψεις σε (επαρκείς) τουαλέτες και ντουζιέρες, το ανύπαρκτο επίπεδο 
καθαριότητάς τους, όπως και η έλλειψη επαρκούς φωτισμού στη νέα δομή, 
αυξάνουν αισθητά τον κίνδυνο έκθεσης των γυναικών σε σεξουαλική και 
έμφυλη βία.  

 

Έλλειψη προστασίας κατά του COVID-19 

Εν τω μεταξύ, παρότι η πρόληψη κι αντιμετώπιση του COVID-19 είναι στο 
επίκεντρο της προσοχής, η κατάσταση στη νέα δομή θυμίζει έντονα την 
κατάσταση στο προηγούμενο ΚΥΤ στη Μόρια.  

Από τον Αύγουστο, η Λέσβος βρίσκεται στο «Επίπεδο 3» συναγερμού 
λόγω των αυξημένων κρουσμάτων κορονοϊού. Στην κοντινή πόλη της 
Μυτιλήνης, απαιτείται παντού η χρήση της μάσκας. Αλλά οι ελληνικές αρχές 
δεν παρέχουν μάσκες στους αιτούντες άσυλο, παρόλο που οι άνθρωποι 
αναγκάζονται να διαμένουν σε ασφυκτικά συνωστισμένες σκηνές. Η 
έλλειψη τρεχούμενου νερού και βρυσών έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία 
των αιτούντων άσυλο να εφαρμόσουν τα πρότυπα υγιεινής στην 
καθημερινότητά τους. Ομοίως, είναι αδύνατη η τήρηση αποστάσεων στις 
καθημερινές ουρές, μεταξύ άλλων, για το συσσίτιο.  

 

Διακοπή νομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών 
ψυχικής υγείας  

Μέσα σε αυτή την χαώδη κατάσταση, και στον απόηχο της πυρκαγιάς, οι 
ελληνικές αρχές ανακοίνωσαν πως οι συνεντεύξεις των αιτούντων άσυλο 
θα ξεκινήσουν ξανά από την 21η Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, υπό τις 
υφιστάμενες συνθήκες δεν μπορούν να διασφαλιστούν οι εγγυήσεις της 
διαδικασίας ασύλου, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο τα θεμελιώδη 
δικαιώματα των αιτούντων άσυλο.  

Μετά από την φωτιά, οι αιτούντες άσυλο έχουν πρακτικά στερηθεί ακόμη 
και την ελάχιστη πρόσβαση που προηγουμένως είχαν σε ιατρική, 
ψυχοκοινωνική και νομική υποστήριξη, λόγω των επισφαλών συνθηκών και 
της διαταραχής των παγιωμένων διαύλων επικοινωνίας9. Η σοβαρή 
έλλειψη πληροφόρησης και καθοδήγησης από τις αρμόδιες αρχές, ο 
περιορισμός κυκλοφορίας στη δομή, η απαγόρευση της πρόσβασης των 
δικηγόρων στους ανθρώπους που εκπροσωπούν, λόγω των μέτρων 
πρόληψης της πανδημίας, και η συνεχιζόμενη αναστολή της εξυπηρέτησης 
κοινού από το Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Λέσβου, από τις φωτιές 
έως και σήμερα, συνεχίζουν να θέτουν ανυπέρβλητα εμπόδια για το δίκαιο 
χαρακτήρα της διαδικασίας ασύλου. 

 

Σοβαρός αντίκτυπος στην ψυχική υγεία 

«Ήρθαμε εδώ για να νιώσουμε 
σαν άνθρωποι, όχι για να μας 
φέρονται κάθε μέρα και 
χειρότερα. Υπάρχουν δύο είδη 
πολέμου: ένας με όπλα, όπως 
στη Συρία, όπου περιμένεις ανά 
πάσα στιγμή να πέσει μια 
βόμβα. Και ο άλλος είναι εδώ, ο 
ψυχολογικός πόλεμος.» 

Ρίτα*, μια μητέρα από τη Συρία 

“Ο καταυλισμός είναι πολύ 
χειρότερος από τη Μόρια. Δεν 
υπάρχουν προβλέψεις υγιεινής 
για τον Covid-19. Έχουμε 
διαφορετική μεταχείριση επειδή 
είμαστε πρόσφυγες. Δε θέλουμε 
ρούχα ή σκηνές ή ακόμη και 
παπούτσια. Θέλουμε απλά να 
ζήσουμε με ασφάλεια. Θέλουμε 
τα παιδιά μας να έχουν 
πρόσβαση στην εκπαίδευση. 

Ναμπίλ*, ένας πατέρας από τη 
Συρία 
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Όλα αυτά επιτείνουν ακόμα περισσότερο την επιδεινωμένη ψυχική υγεία 
των γυναικών, αντρών και παιδιών που διαμένουν στην προσωρινή δομή. 
Μετά από την καθημερινή φρίκη που αναγκάστηκαν να βιώσουν στο 
προηγούμενο ΚΥΤ της ΕΕ στη Μόρια, τώρα υποχρεούνται να παραμένουν 
σε μία ακόμη ακατάλληλη δομή, που από πολλές σκοπιές παρουσιάζει 
ακόμη περισσότερους κινδύνους από τη Μόρια. Όλοι όσοι διαμένουν στην 
νέα δομή πρέπει να μάθουν από την αρχή πώς να επιβιώσουν και που να 
απευθυνθούν για βοήθεια, πώς να διαμορφώσουν και πάλι μια μορφή 
καθημερινής ρουτίνας, έχοντας βιώσει έναν ακόμη εκτοπισμό στη ζωή τους. 

«Παρατηρούμε ένα συνεχές αίσθημα ματαιότητας. Οι άνθρωποι που 
ζούσαν στη Μόρια βρίσκονται για ακόμη μία φορά σε μια δομή χωρίς 
καμία παροχή. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να τους βοηθήσουμε 
υπό αυτές τις συνθήκες. Στην καλύτερη περίπτωση μπορούμε μόνο να 
τους συντροφεύσουμε σε αυτό το [νέο] ταξίδι, ελπίζοντας πως κάποια 
στιγμή θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις βάσεις για να ξεκινήσει 
η θεραπευτική διαδικασία, αν και κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί 
στην συγκεκριμένη δομή. Πρέπει να θυμόμαστε πως δεν συζητάμε 
μόνο για μια ανθρωπιστική κρίση, αλλά και για μια έκτακτη ανάγκη ως 
προς την ψυχολογική κατάσταση αυτών των ανθρώπων.» 
  
Χριστίνα Μαραγκού, ψυχολόγος που εργάζεται για το Ελληνικό Συμβούλιο 
για τους Πρόσφυγες  

Εν τω μεταξύ, η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει δύο δομές στην 
Λέσβο – ΠΙΚΠΑ και Καρά Τεπέ– που εδώ και χρόνια προσφέρουν 
εναλλακτική φροντίδα στις ευάλωτες ομάδες των αιτούντων άσυλο. 
Αμφότερες οι δομές θεωρούνται υποδείγματα προσφοράς ασφαλούς 
στέγασης για παιδιά, άτομα με σοβαρές αναπηρίες ή ασθένειες και θύματα 
βασανισμού ή βίας. Παρά την επιτυχία τους στην προσφορά ανθρώπινων 
συνθηκών διαβίωσης, η κυβέρνηση προσπαθεί να κλείσει αυτές τις δομές, 
θέτοντας σε κίνδυνο την αδιάλειπτη πρόσβαση των κατοίκων σε ειδική 
φροντίδα και έναν ασφαλή χώρο διαβίωσης. Καμία επίσημη απόφαση δεν 
επιδόθηκε στο ΠΙΚΠΑ και τους διαμένοντές του, οι οποίοι ενημερώθηκαν 
για την επικείμενη εκκένωση της δομής μέσω δημοσιευμάτων και 
συγκεκριμένα με τη δημοσίευση επιστολής του Υπουργείου Εργασίας, η 
οποία καλούσε την ελληνική αστυνομία να εκκενώσει τη δομή έως τις 15 
Οκτωβρίου.10  

 Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και ΜΚΟ έχουν 
διαμαρτυρηθεί για το συγκεκριμένο σχέδιο11. Κατόπιν της επιτυχούς 
καμπάνιας #savepikpa, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων ενημέρωσε πως η δομή θα παραμείνει προς το παρόν ανοιχτή, 
μέχρι νεωτέρας. Ωστόσο, αυτή η παρατεταμένη αβεβαιότητα είναι 
επιβλαβής για τους κατοίκους της δομής όπως επίσης και για την 
μακροπρόθεσμη υποστήριξη που οι ΜΚΟ θα μπορούσαν να προσφέρουν 
στους πλέον ευάλωτους αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες. Το ΕΣΠ 
προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, εκ 
μέρους  μιας άκρως ευάλωτης γυναίκας, επιζήσασας εμφυλης βίας, η οποία 
διαμένει στο ΠΙΚΠΑ με το νεογέννητο παιδί της. Αντιδρώντας άμεσα, το 
ΕΔΔΑ ζήτησε από την ελληνική κυβέρνηση να απαντήσει: εάν υπάρχει 
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απόφαση να απομακρυνθούν οι αιτούσες και να κλείσει η δομή ΠΙΚΠΑ. Εάν 
μπορούν οι αιτούσες να προσβάλλουν αυτή την απόφαση ενώπιον εθνικών 
δικαστηρίων. Πότε θα λάβει χώρα αυτή η απομάκρυνση και εάν έχει δοθεί 
στις αιτούσες εναλλακτική λύση. Η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει έως τις 
22 Οκτωβρίου. 

 
Σημείωση για το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο 
Μετανάστευσης και Ασύλου 
Την 23η Σεπτεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το νέο 
Σύμφωνο για την Μετανάστευση και το Άσυλο, προτείνοντας την ίδρυση 
νέων Κέντρων για την «διαλογή» υπηκόων τρίτων χωρών που φθάνουν 
παράτυπα «στα σύνορα ή σε κοντινή απόσταση από τα εξωτερικά 
σύνορα».12 Σύμφωνα με την πρόταση, η διαλογή αυτή θα πρέπει να 
ολοκληρώνεται μέσα σε 5 ημέρες. Εν συνεχεία, θα πρέπει να διενεργείται 
η ταχύρρυθμη εξέταση των «αιτήσεων ασύλου υπηκόων τρίτων χωρών, για 
τις οποίες το ποσοστό αποφάσεων που αναγνωρίζουν καθεστώς διεθνούς 
προστασίας είναι χαμηλότερο του 20%».13 

Στην παρουσίαση του Συμφώνου, η ευρωπαία Επίτροπος Εσωτερικών 
Υποθέσεων, Ylva Johansson, είπε ότι «οι συνθήκες στη Μόρια, τόσο πριν 
όσο και μετά τη φωτιά, ήταν ανεπίτρεπτες. Δεν αρκεί να λέμε, ποτέ ξανά, 
πρέπει να λάβουμε δράση και τα κράτη μέλη πρέπει να συνεισφέρουν σε 
αυτό».14 Είναι λοιπόν άκρως απογοητευτικό ότι οι λεπτομέρειες της 
πρότασης θυμίζουν εντυπωσιακά τους μηχανισμούς και τους νόμους που 
εφαρμόζονται στα ευρωπαϊκά ΚΥΤ της Ελλάδας. Αυτή η ομοιότητα ξεκινά 
από την διαδικασία καταγραφής ως την χρήση των ταχύρρυθμων 
διαδικασιών για τον προσδιορισμό του (μη) παραδεκτού των αιτήσεων 
ασύλου. Οι εν λόγω διαδικασίες φαίνεται πως είναι εμπνευσμένες από την 
Κοινή Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας του 2016, αλλά με την προσθήκη μιας νέας 
πινελιάς: αν και θα έχουν φυσική παρουσία εντός των ευρωπαϊκών 
συνόρων, το προτεινόμενο Σύμφωνο φαίνεται να επισημαίνει ότι, κατά την 
άφιξη, τα άτομα που θα αιτούνται άσυλο στην Ευρώπη θα θεωρούνται σαν 
να μην έχουν μπει ακόμη σε ευρωπαϊκό έδαφος. Αυτό εγείρει σοβαρές 
ανησυχίες ως προς τη διαφάνεια και λογοδοσία των αρχών και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα όσων αναζητούν προστασία, ιδίως καθώς 
υποδεικνύεται πως αυτή η αρχική διαλογή θα γίνεται υπό συνθήκες de facto 
κράτησης. 

Επιπλέον, είναι ανησυχητικό ότι τα μέτρα που προτείνονται για την 
διαχείριση της αυξημένης πίεσης στις υπηρεσίες των νησιών μοιάζουν με 
τις ίδιες μεθόδους που έχουν δοκιμαστεί και αποτύχει στο ευρωπαϊκό ΚΥΤ 
της Μόριας και τις υπόλοιπες δομές στα ελληνικά νησιά. 
Συμπεριλαμβανομένου του ότι οι αρχές θα μπορούν να αρνηθούν σε 
κάποιον αιτούντα άσυλο την επίσκεψη σε γιατρό αν «κρίνουν ότι δεν 
απαιτείται προκαταρκτικός ιατρικός έλεγχος».15 Κάτι τέτοιο παραβλέπει την 
πραγματικότητα στο πεδίο: άνθρωποι με λιγότερο εμφανείς ευαλωτότητες, 
όπως τα θύματα βασανιστηρίων ή οι άνθρωποι με ψυχικά τραύματα, είναι 
αυτοί που συνήθως μένουν χωρίς υποστήριξη, εκτεθειμένοι σε 
απάνθρωπες συνθήκες σε δομές όπως αυτές στη Μόρια. Η έλλειψη 
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(ψυχοκοινωνικής) αξιολόγησης παραβιάζει τα δικαιώματά τους και τις 
ανάγκες τους.  

Περαιτέρω, παρόμοιοι κίνδυνοι προκύπτουν από το ότι επαφίεται στη 
διακριτική ευχέρεια των κρατικών αρχών να αποφασίζουν κεκλεισμένων 
των θυρών για την παραπομπή των αιτούντων στις ταχύρρυθμες 
διαδικασίες, βάσει «οποιωνδήποτε στοιχείων που φαίνονται εκ πρώτης 
όψεως σχετικά για να παραπέμψουν [τον αιτούντα] στην ταχύρρυθμη 
διαδικασία ή τη διαδικασία των συνόρων».16 Δυστυχώς, το νέο Σύμφωνο 
δεν αντιμετωπίζει τα κενά στην παροχή υπηρεσιών στα νέα κέντρα 
διαλογής «τύπου ΚΥΤ», ούτε δημιουργεί πραγματικές εγγυήσεις που να 
διασφαλίζουν πως οι γυναίκες, οι άντρες και τα παιδιά θα είναι ασφαλείς 
και πως οι βασικές συνθήκες υποδοχής θα μπορούν να ικανοποιηθούν, 
προτού ληφθούν αποφάσεις που θα ορίζουν τη μοίρα τους στην ΕΕ.  
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Το ενημερωτικό δελτίο συνέταξαν οι Ναταλία Ραφαέλλα Καφκούτσου και ο Σπύρος Βλαντ Οικονόμου. Αποτελεί 
μέρος μιας σειράς άρθρων για την ενημέρωση του δημόσιου διαλόγου σε ζητήματα ανάπτυξης και ανθρωπιστικής 
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