Statement about the new closed and controlled structure in Zervou
The 18th September 2021 marks the end of a 5 year long period since the establishment of
the Vathy Reception and Identification Centre (RIC) in Samos. Built on a former military base
with a capacity to accommodate 648 people in early 2016, it soon became clear that the
humanitarian emergency out of 2015 would turn into a seemingly never-ending story.
With Greece being at the forefront of the ‘crisis’, by the beginning of 2020, the Samos RIC had
a population of close to 9,000 people living in a hill area. While there was space for 648
people to live in isoboxes, most people – human beings – had to live in disastrous
conditions in the so-called ‘jungle’ area. Some stayed for years in these circumstances. The
ones to blame for this underwhelming human effort: the decision-makers sitting in Brussels
and Athens.
After 5 years of a – from a human perspective – failed attempt to ‘manage’ the migration influx
to the 5 'hotspot islands', the EU Commission decided to award a total of 250 million
euros to finance the building of 5 new super-structures in Samos, Lesvos, Chios, Kos and
Leros – with Samos being used as a ‘pilot project’ for future plans to tackle ‘illegal
immigration’ towards the shores of Europe as a part of the EU migration agenda.
Coming to Zervou, the new Multi-purpose Reception and Identification Centre is located in a
remote fenced area on Samos. Initially the ministry planned a capacity of 1,500 for the new
structure, however this number seems to be increasing significantly over the past months.
According to the Ministry the MPRIC Zervou will be a ‘closed and controlled’ structure.
While the intentions behind the ‘controlled’ were pretty unclear at the beginning, it seems to
become a lot clearer in the light of the opening of the new structure in Zervou. As the General
Secretary for the Reception of Asylum Seekers, Manos Logothetis, explained, the Ministry
already invited local businessmen that are expected to open shops within the structure "so
that there is no need [for people on the move] to move around the city".
All according to the motto ‘Out of sight, out of mind.’
At the end of the day, it remains unclear and concerning what the future will bring for people
on the move. However, it has to be said that this is not the change that refugees, locals and
internationals were pledging for over the years.
Taking a deeper look at the established ‘hotspot-system’ on all the islands, it is obvious that
none of the official goals were achieved. Whereas one big unofficial objective has been
reached – trapping people on the external borders of the EU and hindering them to move to
another member state. This is part of the ever-present power imbalance between the periphery
of the European Union and the central ‘wealthy’ Europe.
It’s about time for the European migration agenda to drastically change – ideally with a whole
new cabinet in the European Commission, as the present and past members
performed underwhelmingly. Instead of constantly scaring, imprisoning, torturing and
discriminating people on the move, the European Union should start complying with their own
values and introduce an inclusive strategy, beneficial for the wider part of society in the longterm.
Solutions like the building and opening of new closed and controlled structures are part of the
problem of the ongoing solidarity crisis.
In the lights of the upcoming International Day Of Peace on the 21th September we’d like to
remind everybody that ‘having peace’ shouldn’t be taken for granted. People are crossing
borders and oceans all over the globe in hopes of better futures.
We call for bridges. Not walls.

Δήλωση σχετικά με τη νέα κλειστή και ελεγχόμενη δομή στη Ζερβού
Η 18η Σεπτεμβρίου 2021 σηματοδοτεί τη λήξη της 5ετούς περιόδου. Μετά την ίδρυση
του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) του Βαθύ σε μια πρώην στρατιωτική βάση
με χωρητικότητα να φιλοξενήσει αρχικά 648 άτομα στις αρχές του 2016, σύντομα έγινε σαφές
ότι η ανθρωπιστική κατάσταση έκτακτης ανάγκης από το 2015 θα μετατρεπόταν σε μια
φαινομενικά ατελείωτη ιστορία.
Με την Ελλάδα να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της "κρίσης", ο καταυλισμός εδώ στη Σάμο
είχε πληθυσμό κοντά σε 9.000 άτομα που ζούσαν σε μια περιοχή με λόφους μέχρι τις αρχές
του 2020. Ενώ υπήρχε χώρος για 648 άτομα για να ζήσουν σε ισοβάρδια, οι περισσότεροι
άνθρωποι - άνθρωποι - έπρεπε να ζήσουν σε καταστροφικές συνθήκες σε
στη λεγόμενη "ζούγκλα". Κάποιοι έμειναν για χρόνια σε αυτές τις συνθήκες. Αυτοί που φταίνε
για αυτή την αποτυχημένη ανθρώπινη προσπάθεια : οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων που
κάθονται στις Βρυξέλλες και την Αθήνα.
Μετά από 5 χρόνια μιας - από ανθρώπινης πλευράς - αποτυχημένης προσπάθειας
"διαχείρισης" της μετανάστευσης εισροής στα 5 νησιά-κεντρούς, η Επιτροπή της ΕΕ
αποφάσισε να χορηγήσει συνολικά 250 εκατομμύρια ευρώ για τη χρηματοδότηση της
κατασκευής 5 νέων υπερδομών στη Σάμο, τη Λέσβο, τη Χίο, την Κω και την Λέρο - με τη Σάμο
να χρησιμοποιείται ως "πιλοτικό σχέδιο" για μελλοντικά σχέδια αντιμετώπισης της "παράνομης
μετανάστευσης" προς τις ακτές της Ευρώπης στο πλαίσιο της μεταναστευτικής ατζέντας της
ΕΕ.
Ερχόμενοι στη Ζερβού, το νέο Πολυδύναμο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης βρίσκεται σε
μια απομακρυσμένη περιφραγμένη περιοχή στη Σάμο. Αρχικά το υπουργείο σχεδίαζε μια
χωρητικότητα 1.500 ατόμων για τη νέα δομή, ωστόσο ο αριθμός αυτός φαίνεται να αυξάνεται
σημαντικά το τελευταίο διάστημα μήνες. Σύμφωνα με το υπουργείο το MPRIC Ζερβού θα είναι
ένα "κλειστό και ελεγχόμενο δομή. Ενώ οι προθέσεις πίσω από το "ελεγχόμενη" ήταν αρκετά
ασαφείς στην αρχή, φαίνεται να γίνονται πολύ πιο σαφείς υπό το πρίσμα της έναρξης
λειτουργίας της νέας δομής στη Ζερβού. Όπως δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας Υποδοχής
Αιτούντων Άσυλο, Μάνος Λογοθέτης, εξήγησε, το υπουργείο έχει ήδη καλέσει τοπικούς
επιχειρηματίες που αναμένεται να ανοίξουν καταστήματα εντός της δομής "ώστε να μην
υπάρχει ανάγκη [για τους μετακινούμενους] να μετακινηθούν στην πόλη".
Όλα αυτά σύμφωνα με το σύνθημα "Εκτός ορατότητας, εκτός μυαλού".
Στο τέλος της ημέρας, παραμένει ασαφές και σχετικά με το τι θα φέρει το μέλλον για τα άτομα
σε κίνηση. Ωστόσο, πρέπει να ειπωθεί ότι αυτή δεν είναι η αλλαγή που αφορά τους
πρόσφυγες, ντόπιοι και διεθνείς υπόσχονταν όλα αυτά τα χρόνια.
Ρίχνοντας μια βαθύτερη ματιά στο καθιερωμένο "hotspot-σύστημα" σε όλα τα νησιά, είναι
προφανές ότι ότι κανένας από τους επίσημους στόχους δεν επιτεύχθηκε. Ενώ ένας μεγάλος
ανεπίσημος στόχος έχει επιτεύχθηκε - η παγίδευση των ανθρώπων στα εξωτερικά σύνορα
της ΕΕ και η παρεμπόδισή τους να μετακινηθούν σε άλλο κράτος μέλος. Αυτό αποτελεί μέρος
της πάντα παρούσας ανισορροπίας ισχύος μεταξύ της περιφέρειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και της κεντρικής "πλούσιας" Ευρώπης.
Είναι καιρός η ευρωπαϊκή ατζέντα για τη μετανάστευση να αλλάξει δραστικά - ιδανικά με μια
ένα εντελώς νέο υπουργικό συμβούλιο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς τα σημερινά και τα
προηγούμενα μέλη απέδωσαν απογοητευτικά. Αντί να φοβίζουν, να φυλακίζουν, να
βασανίζουν και να κάνουν διακρίσεις τους ανθρώπους που μετακινούνται συνεχώς, η
Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αρχίσει να συμμορφώνεται με τις δικές της αξίες της και να
εισαγάγει μια στρατηγική χωρίς αποκλεισμούς, επωφελής για το ευρύτερο τμήμα της
κοινωνίας στην μακροπρόθεσμα.

Λύσεις όπως η οικοδόμηση και το άνοιγμα νέων κλειστών και ελεγχόμενων δομών αποτελούν
μέρος της του προβλήματος της συνεχιζόμενης κρίσης αλληλεγγύης. Υπό το πρίσμα της
επερχόμενης Διεθνούς Ημέρας της Ειρήνης στις 21 Σεπτεμβρίου θα θέλαμε να
υπενθυμίσουμε σε όλους ότι το "να έχεις ειρήνη δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Οι
άνθρωποι διασχίζουν σύνορα και ωκεανούς σε όλο τον κόσμο με την ελπίδα ενός καλύτερου
μέλλοντος.
Καλούμε για γέφυρες. Όχι τείχη.

