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Προς  τους  Υπουργούς  

α) Εσωτερικών, κ. Τάκη Θεοδωρικάκο 

β) Μετανάστευσης και Ασύλου, κ.  Νότη Μηταράκη, 

γ) Υγείας, κ. Βασίλη Κικίλια 

δ) Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη 

 
Θέμα:  « Στο δρόμο 13.000 μετανάστες μετά την καταστροφική  φωτιά  στο ΚΥΤ 
της Μόριας   » 

 

 

  Κατά  τη διάρκεια της πανδημίας  οι  δομές φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών είχαν αφεθεί  

στην τύχη τους, δεν υπήρξε κατά κανένα τρόπο η αποσυμφόρησή τους με άρση του γεωγραφικού 

περιορισμού για ευάλωτους έστω πληθυσμούς και μεταφορά στην ενδοχώρα, δεν υλοποιήθηκε η  

στελέχωσή τους, ενώ «φάντασμα» παραμένει η νέα δομή υγείας εν μέσω έξαρσης της καραντίνας, 

την οποία είχε παρουσιάσει η Κυβέρνηση, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν  απάνθρωποι χώροι 

διαβίωσης για τους πρόσφυγες και μετανάστες,  χωρίς καμία δυνατότητα πρόνοιας αλλά και 

ελέγχου, μία  κατάσταση η οποία θα οδηγούσε νομοτελειακά σε τραγωδία.   

https://www.google.gr/search?safe=active&sa=X&biw=1566&bih=935&sxsrf=ALeKk00DawlYJulre5CQzdMV2iftZMJ8sQ:1599650617771&q=%CE%9C%CE%B9%CF%87%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CF%82+%CE%A7%CF%81%CF%85%CF%83%CE%BF%CF%87%CE%BF%CE%90%CE%B4%CE%B7%CF%82&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3sDDIysgwWsSqem7OuZ3n28-tObf73PbzTQrnlp9vPN96vvncfqDg_nMTzm0BCQMAU_evJzYAAAA&ved=2ahUKEwi9zdj2-tvrAhUJ9aQKHWu6D8wQmxMoATAaegQICRAD
https://tvxs.gr/news/ellada/fantasma-paramenei-i-nea-domi-ygeias-sti-moria-en-meso-eksarsis-tis-pandimias
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   Η  χθεσινοβραδινή φωτιά  στη Μόρια ήταν αναπόφευκτο να συμβεί, όπως και η επίσης 

αναμενόμενη εξέγερση μετά την είδηση ότι αρκετοί από αυτούς είναι θετικοί στον covid-19, ως 

απόρροια του εγκλεισμού 12.000 ανθρώπων σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης χωρητικότητας 

1.200 τ.μ,  κάτω από άθλιες συνθήκες υγιεινής και στέγασης, με μόνο ένα αποχωρητήριο στη 

διάθεσή τους και με τους  περισσότερους από 1.000 με πρόσβαση σε μία μόνο βρύση, 

κυριολεκτικά στοιβαγμένοι και κλειδωμένοι σε απάνθρωπες συνθήκες, όπου ήταν  αδύνατη 

ακόμα και η πιο στοιχειώδης «κοινωνική απόσταση».  

   Σήμερα 13.000 άνθρωποι, αρκετοί εκ των οποίων είναι θετικοί στον κορωνοϊό, βρίσκονται χωρίς 

υποδομές και χωρίς υγειονομική κάλυψη  και παρά το γεγονός ότι η  Ύπατη Αρμοστία κάνει 

έκκληση για αυτοσυγκράτηση, ζητώντας από όσους διέμεναν στο Κέντρο ταυτοποίησης που έχει 

τεθεί σε καραντίνα, να παραμείνουν εκεί και να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους μέχρι να 

βρεθεί προσωρινή λύση για τη στέγασή τους, μεγάλο μέρος του πληθυσμού έχει διαφύγει στα 

γύρω κτήματα, ενώ άλλο μέρος έχει κινηθεί προς την πόλη της Μυτιλήνης, αποτελώντας 

υγειονομική βόμβα για την  τοπική κοινωνία αλλά και τους ίδιους τους πρόσφυγες και 

μετανάστες.  

   Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά, όλες οι πυροσβεστικές 

δυνάμεις της Λέσβου ήταν σε απόσταση 70 χιλιομέτρων προσπαθώντας να ελέγξουν το διπλό 

πύρινο μέτωπο που είχε ξεσπάσει αφήνοντας, περί τα δέκα οχήματα στο ΚΥΤ που ήταν αδύνατον 

να ανταπεξέλθουν. 

    Κατόπιν των ανωτέρω ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί: 

 

1. Ποια έκτακτα μέτρα στήριξης θα λάβετε και πώς θα θωρακιστεί γενικότερα η Λέσβος, για 

να αντιμετωπίσει καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης; 

2. Με ποιους τρόπους  θα αποτρέψετε τη διασπορά του κορωνοϊού και θα προστατέψετε τον 

τοπικό πληθυσμό; 

3. Με ποιο τρόπο θα καλυφθούν άμεσα όλες οι υγειονομικές ανάγκες των προσφύγων και 

των μεταναστών; 

4. Με ποιο τρόπο θα στεγασθούν τα 13.000 άτομα, που βρίσκονται στο δρόμο; 



5. Θα υπάρξει σεβασμός προς τους εξαθλιωμένους αυτούς ανθρώπους, ως προς την 

αποτροπή της ελεύθερης  μετακίνησής τους πάνω στο νησί; 

6. Με ποιο τρόπο θα επιτευχθεί η άμεση αποσυμφόρηση των νησιών και η κατάργηση όλων 

των δομών φιλοξενίας, που αποτελούν ντροπή για τη Χώρα; 

7. Προτίθεστε να πιέσετε την Ευρωπαϊκή Ένωση προς την κατεύθυνση της άμεσης  λήψης 

πρωτοβουλιών αλληλεγγύης και συντονισμού για την αντιμετώπιση του προσφυγικού 

ζητήματος; 
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