
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δήλωση ΕΕΔΑ για την πυρκαγιά στη Μόρια και την επόμενη ημέρα 

 

11.09.2020 

 

Η Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ως ο Εθνικός Θεσμός Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων στην Ελλάδα αποδίδει ύψιστη σημασία στη διαφύλαξη των δικαιωμάτων όλων 

όσων διαβιούν στην ελληνική επικράτεια ανεξαρτήτως του καθεστώτος διαμονής τους. Η 

ΕΕΔΑ παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την κατάσταση στα σύνορα και έχει επιστήσει την 

προσοχή της Πολιτείας σε σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που λαμβάνουν 

χώρα και καθιστούν εξαιρετικά εύθραυστη την κοινωνική ειρήνη. Η πυρκαγιά στη Μόρια 

εντάσσεται σε ένα πλαίσιο κλιμακούμενων βίαιων αναταραχών, το οποίο έχει 

καταγράψει η ΕΕΔΑ ήδη από το 20181, εξαιτίας της ασφυκτικής κατάστασης που 

επικρατεί στα ΚΥΤ των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου ως αποτέλεσμα των 

ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών εγκλωβισμού των νεοαφιχθέντων αλλοδαπών 

στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ σε συνδυασμό με πολύχρονες διαδικασίες ασύλου, 

αναξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και έλλειψη πολιτικών ένταξης για την επόμενη 

ημέρα.  

Με την εκδήλωση της πυρκαγιάς στο ΚΥΤ της Μόριας, η ζωή 12.767 ατόμων τέθηκε σε 

διακινδύνευση2 και χιλιάδες άνθρωποι – μεταξύ αυτών πολλά ανήλικα παιδιά και άτομα με 

χρόνιες παθήσεις – βρέθηκαν χωρίς στέγη, τροφή και νερό. Δεδομένου του υπερπληθυσμού 

και της περαιτέρω επιβάρυνσης της περιοχής λόγω των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων 

κορονοϊού και των δύσκολων καιρικών συνθηκών, η ΕΕΔΑ ανησυχεί για την διακινδύνευση 

των εννόμων αγαθών όλων των διαμενόντων στο νησί της Λέσβου και καλεί την Πολιτεία 

να λάβει άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση αξιοπρεπούς καταλύματος, 

                                                 
* Η παρούσα Δήλωση υιοθετήθηκε από την Ολομέλεια της ΕΕΔΑ στις 11.9.2020. Εισηγήτριες: Καθ. Μ. Γαβουνέλη, 
Πρόεδρος ΕΕΔΑ και Ε. Τζαβαλά, Επιστημονική Συνεργάτιδα ΕΕΔΑ. 
1 Ανακοίνωση ΕΕΔΑ, «Η ΕΕΔΑ εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία της για την κατάσταση στα Κέντρα Υποδοχής των 
νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και ιδίως στη Μόρια της Λέσβου» (2018). 
2
 Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Αποτύπωση της εθνικής εικόνας κατάστασης για το προσφυγικό/μεταναστευτικό 

ζήτημα την 8//9/2020. 
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την κάλυψη των βασικών αναγκών και την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, 

στους χιλιάδες αιτούντες άσυλο που παραμένουν εγκλωβισμένοι στη Λέσβο.3 Συναφώς, 

η ΕΕΔΑ παρακολουθεί τη διαχείριση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης από την ελληνική 

Πολιτεία και τις ενέργειες για την ασφαλή και έγκαιρη μεταφορά όλων των ασυνόδευτων 

ανηλίκων στην ενδοχώρα και την προσωρινή λύση του στεγαστικού ζητήματος με τη 

συνεργασία της ΕΕ και διεθνών οργανισμών.  

Η ΕΕΔΑ έχει υπογραμμίσει πλείστες φορές την ανάγκη άμεσου τερματισμού του 

γεωγραφικού περιορισμού των αιτούντων διεθνή προστασία στα νησιά του 

Ανατολικού Αιγαίου, μέσω της μεταφοράς αυτών στην ενδοχώρα, σε κατάλληλες 

δομές μακροχρόνιας φιλοξενίας και της διασφάλισης τουλάχιστον ενός επιπέδου 

αξιοπρεπούς διαβίωσης σε αυτές. Η πολιτική εγκλωβισμού των αιτούντων διεθνή 

προστασία στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου είναι αδιέξοδη ενώ η de facto κράτηση 

αυτών σε κλειστά κέντρα υποδοχής δεν αποτελεί βιώσιμη λύση.  

Ειδική μέριμνα πρέπει να δοθεί στους διαγνωσθέντες με Covid-19, για τους οποίους η 

ουσιαστική πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη είναι ύψιστης σημασίας για τη 

διαφύλαξη του δικαιώματος τους στη ζωή. Οποιαδήποτε μέτρα ληφθούν πρέπει να 

λαμβάνουν υπόψη την προστασία της υγείας και της ασφάλειας τόσο των 

φιλοξενούμενων προσφυγικών πληθυσμών όσο και των νησιωτών. Σε περιπτώσεις 

έκτακτης ανάγκης, πρέπει να επικρατεί η λογική και ο σεβασμός των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων χωρίς ρητορικές φόβου και αποκλεισμού.  

Παράλληλα, η ΕΕΔΑ συντάσσεται με την Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου 

της Ευρώπης4 η οποία υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα χρειάζεται συγκεκριμένες και έμπρακτες 

ενέργειες υποστήριξης από τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη ενώ τόσο η Ελλάδα όσο και τα 

υπόλοιπα κράτη της ΕΕ πρέπει να επιδιορθώσουν τα δομικά προβλήματα μιας 

μεταναστευτικής πολιτικής που έχει προκαλέσει τόσο περιττό ανθρώπινο πόνο. Τώρα είναι η 

στιγμή οι εταίροι μας στην ΕΕ να αποδείξουν την έμπρακτη αλληλεγγύη τους προς την 

Ελλάδα. Η χρονική συγκυρία της καταστροφής του μεγαλύτερου προσφυγικού καταυλισμού 

στην Ευρώπη συμπίπτει με τη δρομολόγηση νέων εξελίξεων στη χάραξη της κοινής 

ευρωπαϊκής πολιτικής μετανάστευσης και ασύλου, καθώς η προετοιμασία για την 

παρουσίαση του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο εισέρχεται στην τελική 

ευθεία. Ως εκ τούτου, η ΕΕΔΑ καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να μετατρέψει την 

καταστροφή στη Μόρια σε ευκαιρία μιας νέας ευρωπαϊκής πολιτικής για το άσυλο και 

τη μετανάστευση, στην κατεύθυνση μίας ολοκληρωμένης συμφωνίας αναλογικής 

κατανομής των αιτούντων διεθνή προστασία στα κράτη μέλη με βασικό γνώμονα τη 

διαφύλαξη των ευρωπαϊκών αξιών και του κεκτημένου των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων στην Ευρώπη. Όχι πια άλλες Μόριες.  
                                                 
3
 Βλ. και Δελτίο Τύπου 31 οργανώσεων για τη φωτιά στο camp της Μόριας, 9.9.2020. 

4
 Commissioner for Human Rights of the Council of Europe, Statement: Commissioner calls on the Greek authorities to 

provide adequate support to all those affected by the fire in Moria, 9.9.2020. 
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