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Από τη Λζσβο στη Σάμο: οι Αιτοφντες Άσυλο μιλοφν για τις συνθήκες διαβίωσης στα νησιά 

 
Η ζκκεςθ αυτι βαςίηεται ςτισ επιςκζψεισ και ςυηθτιςεισ που ζκαναν μζλθ του Generation 2.0 for 
Rights, Equality & Diversity με τουσ αιτοφντεσ άςυλο που διαμζνουν ςτα νθςιά τθσ Λζςβου και τθσ 
άμου. 

Σθσ ίλβια Σηουλίνι 
 

«Μια φορά ρϊτθςα κάποιον που δοφλευε ςτο καμπ, “Ρωσ μπορϊ να ηιςω ςε αυτιν τθν κατάςταςθ;”. 
“Ρροςπάκθςε να επιβιϊςεισ”, μου απάντθςε.» 

 
 
Ειςαγωγι 
Μόνο μερικά χιλιόμετρα μακριά από τθν Σουρκία, τα ελλθνικά νθςιά του Αιγαίου Πελάγουσ είναι τα 
πρϊτα ευρωπαϊκά νθςιά που οι αιτοφντεσ άςυλο, ερχόμενοι από τθν Σουρκία, ςυναντοφν ςτο μακρφ 
και επικίνδυνο ταξίδι τουσ. Από τθν 20θ Μαρτίου 2016, τθν θμζρα τθσ εφαρμογισ τθσ υμφωνίασ ΕΕ-
Σουρκίασ, ο αρικμόσ των ανκρϊπων που φκάνουν ςτθν Ελλάδα ζχει μειωκεί δραςτικά. Πρόςφατα, θ 
Ευρωπαϊκι Επιτροπι επιβεβαίωςε ςτθν 7θ αναφορά τθσ, ότι «Θ διλωςθ ΕΕ-Τουρκίασ τθσ 18θσ Μαρτίου 
2016 ςυνζχιςε να διαδραματίηει καίριο ρόλο ςτθν εξαςφάλιςθ τθσ αποτελεςματικισ και κοινισ 
αντιμετϊπιςθσ τθσ μεταναςτευτικισ πρόκλθςθσ ςτθν Ανατολικι Μεςόγειο από τθν ΕΕ και τθν 
Τουρκία»1. Αλλά πωσ είναι ςτθν πραγματικότθτα θ κατάςταςθ ςτα ελλθνικά νθςιά; Για να απαντιςει ςε 
αυτιν τθν ερϊτθςθ, το Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity (Generation 2.0 RED) αποφάςιςε 

                                                      
1
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-

migration/20170906_seventh_report_on_the_progress_in_the_implementation_of_the_eu-turkey_statement_en.pdf 
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να επιςκεφτεί δφο από τα νθςιά που φιλοξενοφν τθν πλειοψθφία των αιτοφντων άςυλο ςτθν Ελλάδα 
(Λζςβο και άμο) και να μιλιςει απευκείασ μαηί τουσ. Σο χαρακτθριςτικό γνϊριςμα αυτισ τθσ ζκκεςθσ 
είναι ότι βαςίηεται αποκλειςτικά ςτισ μαρτυρίεσ των αιτοφντων άςυλο που ηουν εκεί και, για αυτό τον 
λόγο, αυτοφςια λόγια των ατόμων αυτϊν αποτελοφν κεμελιϊδεσ και αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ. Σο 
Generation 2.0 RED ζχει ωσ βαςικό ςτόχο τθν ενδυνάμωςθ των κοινοτιτων μεταναςτευτικισ 
καταγωγισ που ηουν ςτθν Ελλάδα, προςφζροντασ τουσ τα απαραίτθτα εργαλεία που κα τουσ 
επιτρζψουν να διεκδικιςουν οι ίδιοι τα δικαιϊματά τουσ. 
Όπωσ κα δοφμε αργότερα, παρά τον αιςκθτά μειωμζνο αρικμό νζων αφίξεων (που οφτωσ ι άλλωσ 
υπολογίηεται ςε δεκάδεσ χιλιάδεσ άτομα ετθςίωσ) το τελευταίο ενάμιςι ζτοσ, θ κατάςταςθ για τουσ 
αιτοφντεσ άςυλο φαίνεται να είναι ακόμθ πιο δφςκολθ από πριν. 
Με αυτιν τθν ζκκεςθ κα κζλαμε επίςθσ να ευχαριςτιςουμε όλουσ τουσ αιτοφντεσ άςυλο που ιταν 
διατεκειμζνοι να μιλιςουν μαηί μασ και μασ ζδωςαν να καταλάβουμε τι ςθμαίνει να ηεισ ςτα νθςιά. 
Επιπροςκζτωσ, κα κζλαμε να ευχαριςτιςουμε το φανταςτικό μασ Διερμθνζα, που μασ βοικθςε τόςο 
ςτθν επικοινωνία όςο και ςτθ μετάφραςθ. 
 
Σα νθςιά 
Αρχικά υπάρχουν κάποια κοινά ςτοιχεία και ςτα δφο νθςιά. Καταρχάσ, θ υμφωνία ΕΕ-Σουρκίασ και θ 
ερμθνεία τθσ από τθν Ελλάδα δεν εμπόδιςαν τισ νζεσ αφίξεισ, αλλά παγίδευςαν τουσ αιτοφντεσ άςυλο 
ςτα hotspots, κακιςτϊντασ ςχεδόν αδφνατθ οποιαδιποτε μετακίνθςι τουσ προσ τθν θπειρωτικι χϊρα. 
Κατά ςυνζπεια, και οι δφο δομζσ φιλοξενίασ είναι υπεράρικμεσ: πιο ςυγκεκριμζνα, ο αρικμόσ των 
ανκρϊπων που ηουν εκεί είναι πάνω από το διπλάςιο του αρικμοφ που κεωρθτικά μπορεί να 
φιλοξενιςει κάκε hotspot. Ωςτόςο, θ αφξθςθ του αρικμοφ των ατόμων ςτα hotspots δεν αντιςτοιχεί 
και ςε αφξθςθ των υπθρεςιϊν αντίςτοιχα, με αποτζλεςμα πολλά άτομα να καταλιγουν να ηουν εκτόσ 
των καταυλιςμϊν, ςε ςκθνζσ. Αυτι θ ζλλειψθ υποδομισ ζχει οδθγιςει ςε πολφ κακζσ ςυνκικεσ 
υγιεινισ και διαβίωςθσ. Επιπλζον, είναι πολφ δφςκολο για τον αιτοφντα άςυλο να αποκτιςει πρόςβαςθ 
ςε βαςικζσ πλθροφορίεσ. Για παράδειγμα, με μία μόνο μοναδικι εξαίρεςθ, όλοι οι άνκρωποι που μασ 
μίλθςαν δεν γνϊριηαν το λόγο για τον οποίο είχαν κολλιςει ςτα νθςιά. 
 
Λζςβοσ 
τθ Λζςβο, ζξω από τουσ φράχτεσ που οριοκετοφν το hotspot ςτθ Μόρια, περίπου 200 άτομα (όλα τουσ 
άντρεσ, άνω των 18 ετϊν) ηουν ςε ςκθνζσ, κακϊσ το hotspot που διαχειρίηεται το κράτοσ και θ 
Αςτυνομία ςτθ Λζςβο είναι υπερπλιρεσ και δεν υπάρχει πλζον χϊροσ ςτο εςωτερικό του.  
τθν περιοχι ζξω από το κζντρο φιλοξενίασ απουςιάηει και θ ςτοιχειϊδθσ βαςικι υποδομι: υπάρχουν 
μόνο 8 τουαλζτεσ για 200 περίπου άτομα. Οι τουαλζτεσ κακαρίηονται κάκε 3 ι 4 μζρεσ και τισ 
περιςςότερεσ φορζσ είναι βρϊμικεσ, με αποτζλεςμα οι άνκρωποι να προτιμοφν να πάνε κατευκείαν 
ςτο λεγόμενο «δάςοσ», μια λωρίδα γθσ δθλαδι κοντά ςτο κζντρο φιλοξενίασ. «Οι τουαλζτεσ δεν είναι 
ςυνδεδεμζνεσ με το ζδαφοσ, οπότε πρζπει να τισ κακαρίηουμε, αλλά παραμζνουν βρϊμικεσ για 3 ι 4 
μζρεσ πριν ζρκουν να τισ κακαρίςουν. (...) Υπάρχουν περιςςότερα από εκατό άτομα. Τι γίνεται ζξω; Και 
υπάρχουν μόνο 8 τουαλζτεσ για όλουσ μασ. Δεν υπάρχει ντουηιζρα». 
Δεν υπάρχει ντουηιζρα για όςουσ βρίςκονται ζξω από το κζντρο φιλοξενίασ, ζτςι οι αιτοφντεσ άςυλο 
ζκοψαν ζνα δθμόςιο ςωλινα από όπου ρζει κρφο νερό και περιμζνουν τθ ςειρά τουσ ςε μια μεγάλθ 
ουρά. «Ζρχεται κρφο, ποφ κα μποροφμε να πλυκοφμε; Κόψαμε ζνα ςωλινα και προςπακιςαμε να το 
κάνουμε ντουηιζρα. Ο άνκρωποι του χωριοφ προςπάκθςαν να μιλιςουν ςτθν αςτυνομία, θ οποία ιρκε 
και κατάλαβε πωσ είχαμε δθμιουργιςει ζνα ντουη. Τϊρα θ αςτυνομία δεν ζρχεται εκεί *όπου υπάρχει 
το λεγόμενο ντουσ+ γιατί ξζρουν ότι δεν υπάρχει ντουηιζρα εδϊ *ςτο εξωτερικό μζροσ του 
καταυλιςμοφ+». «Εδϊ και 7 μινεσ αναγκαηόμαςτε να κάνουμε ντουη ςτο δρόμο». 
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Αυτοςχζδια ντουηιζρα που ζφτιαξαν οι Αιτοφντεσ Άςυλο από δθμόςιο ςωλινα 

 

Πζρα από τα τραγικά προβλιματα υγιεινισ, ζνα εξίςου ςθμαντικό κζμα είναι το φαγθτό. Σο φαγθτό 
δεν είναι αρκετό για όλουσ, ακόμα και αν θ πλειοψθφία των αιτοφντων άςυλο ςτθν περιοχι αρνείται 
να το φάει. Δυςτυχϊσ, θ ποιότθτα του φαγθτοφ είναι πράγματι πάρα πολφ κακι, είδαμε κοτόπουλο 
που είχε ακόμθ αίμα. «Ριζηω τον εαυτό μου να το φάει» είπε ζνασ, άλλοσ προςκζτει «Μια φορά μασ 
ζφεραν φαγθτό που είχε λιξει και μφριηε πολφ άςχθμα». Τπάρχουν άτομα που ξαναμαγειρεφουν το 
φαγθτό που τουσ δίνουν, ενϊ άλλοι προτιμοφν να αγοράηουν μόνοι τουσ, από ζξω. Και ςτισ δφο 
περιπτϊςεισ ανάβουν φωτιζσ κοντά ςτισ ςκθνζσ τουσ, ακόμθ και όταν φυςάει, βάηοντασ τον εαυτό τουσ 
και τισ ςκθνζσ των υπολοίπων ςε κίνδυνο.  
 
Εκτόσ όλων αυτϊν, το ρεφμα είναι διακζςιμο από 2 ζωσ 4 ϊρεσ τθν θμζρα. Μζςα ςτθ μεγάλθ ςκθνι, 

όπου φαίνεται να κοιμοφνται περιςςότεροι από 100 άνκρωποι, υπιρχε μόνο μία διακζςιμθ λάμπα.  

Μζςα ςτον καταυλιςμό δεν υπάρχουν δραςτθριότθτεσ. Οι αιτοφντεσ άςυλο, για να αποκτιςουν 
πρόςβαςθ ςε μακιματα ι εργαςτιρια, πρζπει να πάνε ςτθ Μυτιλινθ, όπου οριςμζνεσ ΜΚΟ 
οργανϊνουν κάποια εκπλθκτικά προγράμματα. Αλλά δεν είναι όλα τα άτομα ψυχολογικά ζτοιμα να 
μάκουν μια γλϊςςα ι να ςυμμετάςχουν ςε δραςτθριότθτεσ. «Τα *μακιματα+ είναι δωρεάν, αλλά δεν 
ζχω πάει ακόμα ςε κανζνα επειδι ζχω προβλιματα και δεν αιςκάνομαι ότι είμαι ςε κζςθ να κάνω 
μακιματα», «Εγϊ μελετάω, οι άλλοι δεν ζχουν το κίνθτρο. Οι αιτιςεισ τουσ απορρίπτονται ςε ζνα μινα, 
τρεισ μινεσ, δεν ζχουν το κίνθτρο. Δεν ζχουν τθ δφναμθ να πάνε».  

Επιπλζον, μερικοί αντιμετωπίηουν προβλιματα με τθν αςτυνομία όταν πθγαίνουν προσ τθ Μυτιλινθ. 
Για το λόγο αυτό αιςκάνονται πιο αςφαλείσ ςτο εξωτερικό μζροσ του καταυλιςμοφ. Για παράδειγμα, 
ζνασ άτομο μασ είπε «Σε περίπτωςθ που προςπακιςουμε να πάμε ςτο κζντρο τθσ Μυτιλινθσ, οι 
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αςτυνομικοί μασ πθγαίνουν ςτο αςτυνομικό τμιμα και με τθν πρόφαςθ ότι μασ ψάχνουν, μασ ηθτοφν να 
βγάλουμε τα ροφχα μασ. Ρροςπακοφν να μασ κάνουν τθ ηωι δφςκολθ, κα προτιμοφςα να πεκάνω ςτθ 
χϊρα μου αντί να με μεταχειρίηονται ζτςι», ενϊ ζνα άλλο άτομο ανζφερε, «Είμαι πρόςφυγασ, πθγαίνω 
για μια βόλτα ςτθ Μυτιλινθ, αλλά με ςταματάει θ αςτυνομία και μου λζει “Δϊςε μου τα χαρτιά” (...) 
δείχνω τα χαρτιά μου και μου λζνε “Μπεσ ςτο αυτοκίνθτο.”». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Αιτοφντεσ Άςυλο ξαναμαγειρεφουν το ζτοιμο φαγθτό, με αυτοςχζδιεσ ψθςταριζσ δίπλα ςτισ ςκθνζσ τουσ.  
 

Οι αιτοφντεσ άςυλο χάνουν ζτςι το χρόνο τουσ και τθ ηωι τουσ. Παρά το γεγονόσ ότι είναι νζοι και 
μπορεί να είναι γεμάτοι ενζργεια, ζχουν τόςο άγχοσ λόγω των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ. «Ξυπνάμε με 
αυτό, πθγαίνουμε για φπνο με αυτό *αναφζρεται ςτθ γενικι κατάςταςθ+. Είναι κακό. Θ μζρα μου ςτθν 
Ελλάδα είναι φαί και φπνοσ, φαί και φπνοσ μζχρι τθν θμζρα που κα πεκάνω. Είναι κακό», «Δεν ζχουμε 
τίποτα να κάνουμε κατά τθ διάρκεια τθσ θμζρασ, δεν υπάρχουν δραςτθριότθτεσ γενικά: το πρωί ζχουμε 
το πρωινό μασ, ζχουμε μεςθμεριανό γεφμα και βραδινό. Μετά κοιμόμαςτε». 
 
Βαςικζσ πλθροφορίεσ εκλείπουν και οι αιτοφντεσ άςυλο δεν ζχουν ιδζα για ποιον λόγο ζχουν κολλιςει 
ςτο νθςί. Δεν γνωρίηουν γιατί δεν μποροφν να μετακινθκοφν ςτθν κεντρικι Ελλάδα ι να πάνε ςε άλλθ 
χϊρα. «Σε γενικζσ γραμμζσ δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Θα μείνουμε εδϊ για πάντα; Θα 
μεταφερκοφμε ςε άλλθ περιοχι; Είμαςτε πάντα υπό πίεςθ και άγχοσ», «Είμαςτε ςυνζχεια ςτον 
καταυλιςμό, απλϊσ δεν γνωρίηουμε», «Μετά από όλουσ αυτοφσ τουσ μινεσ που ηω εδϊ, νομίηω ότι 
πρόκειται για πολιτικό πρόβλθμα. Ζλεγξα ςτο διαδίκτυο(...). Κανείσ δεν μου είπε, δεν ζχουμε 
εμπιςτοςφνθ, αλλά ψάξαμε ςτο διαδίκτυο», «Δεν ξζρω γιατί είμαςτε ςτθ φυλακι. Κανζνασ δεν μου 
είπε». 
 
Η πλειοψθφία των ατόμων με τα οποία μιλιςαμε μζνουν ςτουσ καταυλιςμοφσ ιδθ πολλοφσ μινεσ: 
μερικοί από 5 ζωσ και 9 μινεσ, άλλοι για ζνα ι και περιςςότερα χρόνια. υναντιςαμε μόνο ζναν 
αιτοφντα άςυλο που ζφκαςε τθν εβδομάδα πριν από τθν επίςκεψι μασ και δεν καταλάβαινε τι 
ςυμβαίνει. Ζνασ άλλοσ με τον οποίο μιλιςαμε ζφταςε ςτισ 20 Μαρτίου 2016, θμζρα τθσ εφαρμογισ τθσ 
υμφωνίασ ΕΕ-Σουρκίασ, και από τότε ηει εκεί υπό αυτζσ τισ ςυνκικεσ. 
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Μασ εξιγθςαν βζβαια και κάποιεσ διαδικαςίεσ. Όταν οι αιτοφντεσ άςυλο φτάνουν ςτο νθςί, ζνασ 
γιατρόσ τουσ επιςκζπτεται. Αυτόσ, ωσ πρϊτο πρόςωπο, αποφαςίηει εάν ανικουν ςτθν ευάλωτθ 
κατθγορία, ανάλογα με τα κζματα υγείασ τουσ. Ακόμθ και αν ςε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ οι αιτοφντεσ 
ζχουν περιςςότερεσ πικανότθτεσ να αποκτιςουν τα ζγγραφα τουσ ςε μικρότερο χρονικό διάςτθμα, 
αυτό δεν ςθμαίνει ότι τα ςυγκεκριμζνα άτομα ηουν ςε καλφτερεσ ςυνκικεσ. Ζνασ από τουσ αιτοφντεσ 
άςυλο που ςυναντιςαμε ηοφςε ςε μια ςκθνι υπό αυτζσ τισ ςυνκικεσ, παρά τθ χρόνια αςκζνεια που 
τον ταλαιπωρεί. «Ο γιατρόσ ζγραψε ΝΑΙ, πωσ είμαι ευάλωτοσ, πολφ ευάλωτοσ. Είμαι άρρωςτοσ, πάςχω 
από χρόνια αςκζνεια. Δεν ζχω τίποτα για να κοιμθκϊ, μόνο μια κουβζρτα, αυτό είναι όλο». 
 
Όςον αφορά τθ ςυνζντευξθ για τθν απόκτθςθ αςφλου, οι διερμθνείσ οριςμζνων γλωςςϊν δεν ιταν 
παρόντεσ αλλά κλικθκαν μζςω τθλεφϊνου. Επιπλζον, μερικζσ φορζσ, ςτθ ςυνζντευξθ ρωτικθκαν 
πρϊτα γιατί εγκατζλειψαν τθν Σουρκία, αντί για ποιον λόγο εγκατζλειψαν τισ χϊρεσ τουσ. Δυςτυχϊσ, 
χωρίσ να το γνωρίηει, ζνασ αιτϊν άςυλο μασ είπε ότι δίνονται παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ «Ο 
άνκρωποσ που ζκανε τθ ςυνζντευξθ είπε ςε ζνα φίλο μου ότι δεν είναι ςθμαντικό να πει τι ςυνζβθ ςτθ 
χϊρα μασ, διότι ξζρει πϊσ είναι θ κατάςταςθ, αλλά ηιτθςε να του πει γιατί ζφυγε από τθν Τουρκία».  
 

 
Ο χϊροσ μετά από καυγά που δθμιουργικθκε 

 
Από τθν μία μεριά, οι αιτοφντεσ άςυλο αιςκάνονται πιο αςφαλείσ να παραμείνουν ςτον καταυλιςμό, 
από τθν άλλθ όμωσ αιςκάνονται φυλακιςμζνοι. Ζνα άτομο μασ είπε «Είναι μια οργανωμζνθ φυλακι, 
οργανωμζνθ, το ζχουμε καταλάβει». Ενϊ ζνασ άλλοσ πρόςκεςε ότι «Υπάρχουν άνκρωποι που δεν 
κζλουν να πάνε εκεί *μζςα ςτθ Μόρια+ τϊρα. Φοβοφνται ότι κα απελακοφν. Είναι ζνα κελί και... 
Ζκπλθξθ! Υπάρχουν όπλα, αςτυνομία, δεν υπάρχουν δυνατότθτεσ εξόδου. Μπαίνεισ και… ζχεισ 
τελειϊςει». 
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Για το λόγο αυτό δεν καταλαβαίνουν γιατί οι αςτυνομικοί τουσ ηθτοφν τα χαρτιά τουσ, «Είμαι ιδθ 
φυλακιςμζνοσ, γιατί μου ηθτάσ τα χαρτιά μου; Δεν είναι απαραίτθτο». 
Επίςθσ, υπάρχουν περιπτϊςεισ απελάςεων και, μία από εκείνεσ τισ θμζρεσ που ιμαςταν εκεί, ζνασ 
άρρωςτοσ ςτάλκθκε πίςω ςτθν Σουρκία. «Σιμερα το πρωί απελάκθκε. Δεν είναι φυςιολογικό. Δεν είναι 
λογικό. Είναι απαράδεκτο. Ακόμα και ζναν άρρωςτο, βλζπεισ ότι είναι άρρωςτοσ. Νομίηω ότι κα 
πεκάνει αφριο». 
Σζλοσ, ςθμειϊκθκε ότι το ςοφπερ μάρκετ ζξω από τθ Μόρια ανεβάηει τισ τιμζσ των προϊόντων όταν οι 
αιτοφντεσ άςυλο λαμβάνουν το επίδομα των 90 ευρϊ το μινα. «Οι τιμζσ αλλάηουν ςτο τζλοσ κάκε 
μινα, τθν θμζρα που παίρνουμε τα χριματα, οι τιμζσ αυξάνονται αυτόματα». 
 
άμοσ 
Σο hotspot τθσ άμου βρίςκεται ςτθν απότομθ πλαγιά ενόσ λόφου. Είναι χωριςμζνο ςε τρία βαςικά 
μζρθ: το κφριο μζροσ του καταυλιςμοφ, όπου υπάρχουν τα κοντζινερ, τθν επζκταςθ όπου υπάρχουν 
μεγάλεσ ςκθνζσ και το εξωτερικό μζροσ όπου υπάρχουν μικρζσ ςκθνζσ που οι αιτοφντεσ άςυλο 
αναγκάςτθκαν να αγοράςουν μόνοι τουσ. ε αυτό το τελευταίο μζροσ ηουν και ολόκλθρεσ οικογζνειεσ 
με μωρά. Ο καταυλιςμόσ ζχει χωρθτικότθτα 700 ατόμων. Ωςτόςο, φαίνεται ότι πριν από μερικοφσ 
μινεσ ηοφςαν ςε αυτόν 2.500 άνκρωποι, ενϊ τϊρα είναι γφρω ςτουσ 1800. 
 
Ζνα από τα κφρια προβλιματα που υπάρχουν ςτον καταυλιςμό είναι το νερό, το οποίο είναι διακζςιμο 
για 1 ι 2 ϊρεσ τθν θμζρα. τα κοντζινερ υπάρχουν ιδιωτικζσ τουαλζτεσ, ςτθν περιοχι επζκταςθσ του 
καταυλιςμοφ όμωσ υπάρχουν μόνο δφο τουαλζτεσ και δφο ντουη για τουσ άντρεσ και ζνα ντουη και μία 
τουαλζτα για τισ γυναίκεσ. 
 
- Είπατε ότι ςε μια περιοχι του καταυλιςμοφ υπάρχουν 2 τουαλζτεσ για τουσ άνδρεσ και 1 για τισ 
γυναίκεσ. Υπάρχουν ντουσ; 
- Ναι, 2 για τουσ  άνδρεσ και 1 για τισ γυναίκεσ. 
- Για πόςουσ ανκρϊπουσ;. 
- Μεταξφ 300 και 500 ατόμων. 
- Και ζχετε ηεςτό και κρφο νερό;. 
- Δεν ζχουμε νερό. Μόνο δφο ϊρεσ τθν θμζρα. Δεν ζχουμε ηεςτό νερό. 
- Ζχετε μόνο δφο ϊρεσ νερό τθν θμζρα για το ντουη για 300/500 άτομα; 
- Ναι, ζχουμε δφο ϊρεσ τθν θμζρα. Αυτό είναι άδικο. Είναι τόςο δφςκολο να κάνουμε ντουη. Είναι ςαν 
να πρζπει να πολεμιςεισ για αυτό. Και μπορείτε να βρείτε και ςκατά ςτο ντουη. Ναι, επειδι δεν 
υπάρχει νερό, είναι τόςο δφςκολα. Είναι μια τόςο δφςκολθ κατάςταςθ. 
 
Εκτόσ του καταυλιςμοφ δεν υπάρχει τίποτα, ζτςι οι άνκρωποι που ηουν εκεί πρζπει να πάνε ςτθν 
περιοχι επζκταςθσ για να βρουν ντουηιζρα. χετικά με αυτό το κζμα, ρωτιςαμε μερικοφσ ανκρϊπουσ 
που ηουν ςτο νθςί εάν αντιμετωπίηουν ςυχνά προβλιματα νεροφ. ε γενικζσ γραμμζσ, τα νθςιά μπορεί 
να αντιμετωπίςουν αυτό το πρόβλθμα, αλλά το ςφςτθμα που χρθςιμοποιείται επιτρζπει ςτουσ 
κατοίκουσ να ζχουν νερό κάκε μζρα: θ ςυνεχισ ζλλειψθ νεροφ φαίνεται να είναι μόνο πρόβλθμα του 
καταυλιςμοφ. Αυτι θ κατάςταςθ φυςικά οδθγεί ςε ςοβαρά προβλιματα υγιεινισ. Πολλζσ φορζσ οι 
αιτοφντεσ άςυλο πλζνονται χρθςιμοποιϊντασ μπουκάλια νεροφ που αγοράηουν μόνοι τουσ και ζτςι οι 
τουαλζτεσ είναι γεμάτεσ από πλαςτικά μπουκάλια. Μασ ζδειξαν επίςθσ φωτογραφίεσ από περιττϊματα 
μζςα ςτο ντουη. Σζλοσ, θ ζλλειψθ νεροφ μπορεί να οδθγιςει και ςε διαμάχεσ. «Δεν υπάρχει νερό ςτον 
καταυλιςμό. Ρρζπει να χρθςιμοποιιςουμε το πόςιμο νερό για να κακαρίςουμε τισ τουαλζτεσ. Ρρζπει 
να τθν κακαρίςω πριν πάω, γιατί δεν μπορϊ. Αυτό δεν είναι φυςιολογικό. Ρροςπακϊ να το κάνω 
φυςιολογικό για μζνα». 
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Επίςθσ δεν υπάρχει ρεφμα ςτθν περιοχι επζκταςθσ: Αν χρειαςτείσ ρεφμα πρζπει να βρεισ ζναν 
παράνομο τρόπο να το αποκτιςεισ. τα κοντζινερ υπάρχει θλεκτρικό ρεφμα και κλιματιςμόσ, αλλά ςε 
περίπτωςθ δυςλειτουργίασ ι βλάβθσ, πρζπει οι ίδιοι να καλζςουν τεχνικό και να τον πλθρϊςουν μόνοι.  
 
Ζνασ ακόμθ ςθμαντικόσ παράγοντασ αφορά, πάλι, το φαγθτό. Όπωσ και ςτθ Λζςβο, οι άνκρωποι πρζπει 
να το ξαναμαγειρζψουν, κζτοντασ τον εαυτό τουσ και τισ ςκθνζσ ςε κίνδυνο. Οι αιτοφντεσ άςυλο 
παίρνουν κουπόνι για το φαγθτό, για να μπορζςουν να πάρουν το θμεριςιο γεφμα τουσ. Ωςτόςο, αν το 
κουπόνι ζχει υποςτεί ηθμιά, κάποιοι αςτυνομικοί το ςκίηουν και δεν επιτρζπουν ςε αυτό το άτομο να 
πάρει φαγθτό εκείνθ τθ μζρα. Σο φαγθτό βζβαια δεν είναι κακόλου δελεαςτικό, «Είναι αθδιαςτικό. 
Ροτζ δεν ζχω δει ι ακοφςει ότι το φαγθτό τελείωςε από ανκρϊπουσ μζςα ςτο καμπ», «Πχι, 
πραγματικά, το ςτομάχι μου με πονάει. Ζφαγα μια φορά», και επιπλζον ςπαταλείται: ζνα τεράςτιο 
ποςοςτό φαγθτοφ καταλιγει ςτουσ κάδουσ και ςτον εξωτερικό χϊρο. Επίςθσ, κάκε μζρα κάκε αιτϊν 
άςυλο λαμβάνει ζνα μπουκάλι νερό. 
 
χετικά με τισ διαδικαςίεσ, μασ ενθμζρωςαν ότι όταν κάποιοσ φτάνει ςτο hotspot, θ αςτυνομία 
κατάςχει τα κινθτά τθλζφωνα κάκε αιτοφντοσ άςυλο για 20 θμζρεσ, για να ελζγξει αν υπάρχουν 
διαςυνδζςεισ με τρομοκρατικζσ ομάδεσ, κακϊσ και τουσ φορθτοφσ υπολογιςτζσ και τισ κάμερζσ τουσ 
για όλθ τθ διάρκεια που το άτομο αυτό διαμζνει ςτο νθςί. αν αποτζλεςμα, ςτισ πρϊτεσ 20 θμζρεσ ο 
αιτϊν άςυλο δεν μπορεί να ζρκει ςε επαφι με τθν οικογζνειά του μζχρι να του δανείςει κάποιοσ ζνα 
κινθτό τθλζφωνο. 
 
Τπάρχουν, επίςθσ, κάποια οργανωτικά προβλιματα ςτον καταυλιςμό. Αρκετοί παραπονιοφνται επειδι 
δεν υπάρχει ζνασ «αρχθγόσ» μζςα ςτο hotspot, υπό τθν ζννοια ότι δεν υπάρχει κάποιο ςυγκεκριμζνο 
πρόςωπο που να είναι υπεφκυνο για τον καταυλιςμό, ςτον οποίο να μπορεί κανείσ να απευκυνκεί: αν 
κάποιοσ ηθτιςει κάτι, ξεκινά ζνα παιχνίδι πινγκ πονγκ που μετατοπίηονται οι αρμοδιότθτεσ από 
κοντζινερ ςε κοντζινερ, από οργάνωςθ ςε οργάνωςθ και από τθ μια αρμόδια αρχι ςτθν άλλθ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ρεταμζνο φαγθτό ςτα ςκουπίδια 
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Σα άτομα με πολλαπλά προβλιματα υγείασ πρζπει να περιμζνουν μινεσ πριν από κάποιο ραντεβοφ με 

τον αρμόδιο γιατρό ςε νοςοκομείο. τθν πραγματικότθτα, μόνο τα άτομα με χρόνιεσ πακιςεισ, όπωσ ο 

καρκίνοσ και θ θπατίτιδα, ςτζλνονται ςτθν Ακινα. Πιο ςυγκεκριμζνα, μασ είπαν πωσ υπάρχει ζνα άτομο 

που δεν μπορεί να κινθκεί επειδι ζχει μια ςφαίρα ςτο πόδι. Σο άτομο αυτό περιμζνει ραντεβοφ με το 

γιατρό του νοςοκομείου εδϊ και πολλοφσ μινεσ, χωρίσ κανζνα αποτζλεςμα. Πολφ ςθμαντικό επίςθσ 

είναι ότι οι γιατροί μζςα ςτον καταυλιςμό δεν μποροφν να κάνουν χειρουργικζσ επεμβάςεισ, παρά 

μόνο να δϊςουν χάπια. «Υπάρχει ζνα άτομο που ζχει μια ςφαίρα ςτο πόδι του. Δεν μπορεί να 

περπατιςει. Ρεριμζνει ραντεβοφ με το γιατρό εδϊ και τουλάχιςτον δφο μινεσ». 

Επιπλζον, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, το ςφςτθμα που χρθςιμοποιείται για τθν πρόςλθψθ εκελοντϊν 
μεταξφ των αιτοφντων άςυλο δίνει εξουςία ςε μερικοφσ από αυτοφσ και δθμιουργεί προβλιματα ςε 
αυτοφσ που αποκλείονται, κακϊσ ειπϊκθκε ότι επιλεγμζνοι εκελοντζσ βοθκοφν μόνο τισ κοινότθτζσ 
τουσ. «Για να είμαι ειλικρινισ μαηί ςασ, αν οι άνκρωποι που εργάηονται είναι μιασ ςυγκεκριμζνθσ 
εκνικότθτασ, δίνουν τα πράγματα μόνο ςε άτομα τθσ ίδιασ εκνικότθτασ ι ςτουσ φίλουσ τουσ. Αυτό είναι 
το μεγάλο πρόβλθμα. Αν δεν είςαι αυτισ τθσ εκνικότθτασ, δεν μπορείσ να πάρεισ τίποτα. Δεν μπορείσ. 
Αν χρειαςτεί, πρζπει να αγωνιςτείσ και να πολεμιςεισ. Ρρζπει να είςαι μαχθτισ. Ρρζπει να ζχεισ τθν 
υπομονι να ςυνεχίςεισ, κακθμερινά πρζπει να πασ από τισ 7 το πρωί και να περιμζνεισ ςτθν ουρά για 
να ςου πουν ζλα αφριο και να πασ ξανά αφριο. Ρρζπει να είςαι μαχθτισ. Είναι αγϊνασ, πρζπει να 
παλζψεισ για να πάρεισ αυτό που κζλεισ». 
 
Φαίνεται, επίςθσ, ότι οριςμζνεσ εκνικότθτεσ υπομζνουν ακόμθ πιο δφςκολεσ ςυνκικεσ. Για 
παράδειγμα, μασ ενθμζρωςαν για ζνα ςυγκεκριμζνο περιςτατικό: δφο άτομα από τθν Αλγερία 
ςυνελιφκθςαν για κλοπι. Εκτόσ από το γεγονόσ αυτό, εκείνο το βράδυ ςτισ 3:00 το πρωί, θ αςτυνομία 
ζκανε ζφοδο ςε όλεσ τισ ςκθνζσ ηθτϊντασ να μάκει αν υπάρχουν Αλγερινοί, κλωτςϊντασ τουσ για να 
ξυπνιςουν. Σθ νφχτα εκείνθ, όλοι οι αλγερινοί αιτοφντεσ άςυλο πιγαν ςτθ φυλακι. Ζνασ μάλιςτα 
Αλγερινόσ μασ είπε ότι ζχει ξυλοκοπθκεί τόςεσ φορζσ από τθν αςτυνομία, που ηιτθςε να επιςτρζψει 
ςτθν Αλγερία. Επίςθσ, κάποιοι άλλοι νζοι από το Ιράκ ηιτθςαν να ςταλοφν πίςω ςτισ χϊρεσ προζλευςισ 
τουσ. Ήταν τόςο απογοθτευμζνοι από τθν ζλλειψθ αξιοπρζπειασ που αποφάςιςαν να δοκιμάςουν 
ακόμα και αυτιν τθν επικίνδυνθ επιλογι. τθν επικυμία τουσ αυτι, θ απάντθςθ ιταν ότι δεν υπάρχουν 
αρκετά χριματα για να το επιτρζψουν αυτό. Σο αποτζλεςμα είναι να μθν μποροφν να μετακινθκοφν 
ςτθν ενδοχϊρα, αλλά οφτε να επιςτρζψουν πίςω: Είναι κολλθμζνοι ςτο κενό. 
 
υμπζραςμα 
Είναι προφανζσ λοιπόν ότι οι αιτοφντεσ άςυλο αντιμετωπίηουν πολφ δφςκολεσ καταςτάςεισ ςτθ Λζςβο 
και τθ άμο. Ωςτόςο, φαίνεται ότι ο αρικμόσ των ειςροϊν είναι το μόνο κριτιριο για να προςελκφςει 
κανείσ τθν προςοχι τθσ κοινισ γνϊμθσ: προφανϊσ, τϊρα που θ ειςροι ςτθν Ελλάδα φτάνει «μόνο» ςε 
δεκάδεσ χιλιάδεσ άτομα2, θ αντίλθψθ που επικρατεί είναι πωσ όλα πάνε καλά ςτα νθςιά. «Οι άνκρωποι 
πιςτεφουν ότι είμαςτε χαροφμενοι εδϊ, ότι εδϊ τα πάντα είναι καλά οργανωμζνα. Βριςκόμαςτε ςε μια 
φυλακι, καλά οργανωμζνθ. Ρολφ καλά οργανωμζνθ. Οργανωμζνθ. Οργανωμζνθ». 
 
Η αλικεια είναι ότι ςτθ Λζςβο και τθ άμο βαςικά ανκρϊπινα δικαιϊματα καταπατϊνται. Οι άνκρωποι 
ηουν εδϊ και πολφ καιρό, μερικοί για ςχεδόν δφο χρόνια, χωρίσ βαςικζσ ανκρϊπινεσ ςυνκικεσ 
διαβίωςθσ. Χωρίσ υποδομζσ υγιεινισ, χωρίσ προοπτικζσ, χωρίσ πλθροφορίεσ. Ζνασ από τουσ 
ανκρϊπουσ που μιλιςαμε ςτθ Λζςβο μασ είπε «Ηοφμε κάκε μζρα το ίδιο ακριβϊσ πράγμα: ξυπνάμε, 

                                                      
2  http://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean 
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παίρνουμε ψωμί, τρϊμε, μζνουμε πάντα ςτο ίδιο μζροσ. Αυτά είναι όλα όςα κάνουμε», ενϊ ζνασ άλλοσ 
ςτθ άμο πρόςκεςε «Δεν νοιάηονται, είμαςτε απλϊσ πρόςφυγεσ». Κανείσ δεν μπορεί να καταλάβει 
γιατί αντιμετωπίηονται με αυτόν τον τρόπο, και θ κατάςταςθ είναι τόςο δφςκολθ που κάποιοι 
προτιμοφν να επιςτρζψουν ςτισ χϊρεσ τουσ. Μιπωσ όλο αυτό είναι μια ςτρατθγικι; 

Οι ενζργειεσ κα ζπρεπε να είχαν ξεκινιςει πριν από πολλοφσ μινεσ: πικανότατα ζτςι να μθν 
ςυηθτοφςαμε ακόμθ γι 'αυτό. Είναι ιδθ όμωσ πολφ αργά. Ο καιρόσ ςτα νθςιά χειροτερεφει όλο και 
περιςςότερο, θ βροχι ιδθ καταςτρζφει τισ ςκθνζσ και το κρφο κα φζρει ακόμα περιςςότερα 
προβλιματα. Σϊρα ιρκε θ ϊρα να ενεργιςουμε υπεφκυνα. Ήρκε θ ϊρα να επιτρζψουμε ςτουσ 
αιτοφντεσ άςυλο να φτάςουν ςτθν ενδοχϊρα και να φιλοξενθκοφν ςε αξιοπρεπείσ εγκαταςτάςεισ υπό 
ανκρϊπινεσ ςυνκικεσ. Όςο ςυνεχίηει να εφαρμόηεται θ υμφωνία ΕΕ-Σουρκίασ, το Generation 2.0 for 
Rights, Equality and Diversity ηθτά από τουσ ελλθνικοφσ κεςμοφσ να επανεξετάςουν τθν ερμθνεία τθσ 
ςυμφωνίασ3, υπενκυμίηοντάσ τουσ ότι θ ΕΕ χτίςτθκε από τουσ επιηϊντεσ του Β’ Παγκοςμίου Πολζμου, 
που κφρια αποςτολι είχαν τθ διατιρθςθ τθσ ελευκερίασ και των ανκρωπίνων δικαιωμάτων. 
 
«Ρρζπει να ζχουμε ελεφκερθ μετακίνθςθ ςτθν Ελλάδα. Είναι το μόνο ςθμαντικό πράγμα για εμάσ. Ρείτε 
το ςε όλεσ τισ αρχζσ ςτθν Ευρϊπθ. Οι πρόςφυγεσ δεν χρειάηονται κοςτοφμια, ροφχα ι τρόφιμα αλλά τθν 
ελευκερία. Μασ ζβαλαν εκεί για να μασ αφιςουν να πεκάνουμε εμείσ και οι οικογζνειζσ μασ. Δεν είναι 
φυςιολογικό. Δεν είμαςτε ηϊα. Είμαςτε άνκρωποι. (...). Υποφζρουμε φρικτά εδϊ. (...) Θζλω μόνο να πω 
ότι θ ΕΕ πρζπει να καταλάβει ότι οι άνκρωποι που ηουν ςτθ Μόρια ηουν υπό αφόρθτο ςτρεσ». 
 

 

                                                      
3 Απόφαςθ του Διευκυντι τθσ Τπθρεςίασ Αςφλου, τθ 31θ Μαΐου 2017, ςχετικά με: http://bit.ly/2Bg7V4f. Σθν 5θ Δεκεμβρίου 

2017, οι δικθγορικοί ςφλλογοι των νθςιϊν κα προςφφγουν ςτο υμβοφλιο Επικρατείασ κατά τθσ προαναφερκείςασ απόφαςθσ 
να «κζςουν περιοριςμοφσ ςτθ μετακίνθςθ των αιτοφντων ςτα νθςιά Λζςβο, Ρόδο, άμο, Κω, Λζρο και Χίο». Πράγματι, «θ 
ςυμφωνία μεταξφ τθσ ΕΕ και τθσ Σουρκίασ δεν προβλζπει ρθτά αυτι τθν υποχρζωςθ» και «ο οργανιςμόσ που εξζδωςε τθν 
απόφαςθ ιταν ανίκανοσ (μόνο ο υπουργόσ κα μποροφςε να αποφαςίςει ςχετικά), (...) θ απόφαςθ είναι αντιςυνταγματικι και 
παράλογθ, τθν προςωπικι ελευκερία (...) *και αυτό+ είναι αντίκετο τόςο ςτο Ελλθνικό φνταγμα όςο και ςτθν Ευρωπαϊκι 
φμβαςθ για τα Ανκρϊπινα Δικαιϊματα ». Περιςςότερα για τθν ζκκλθςθ του ςυλλόγου Bar:  


