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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα διατριβή αποτελεί  μία απόπειρα μελέτης των πληθυσμών  που αιτούνται  
άσυλο  και των  αναγνωρισμένων προσφύγων στην Ελλάδα, μεταξύ των ετών 1998 και 
2013. Η ερευνητική διαδικασία και η ερμηνεία των ερευνητικών ευρημάτων συνδυάζει 
πρακτικές  και  θεωρητικές  πηγές  από  διαφορετικούς  χώρους  των  κοινωνικών 
επιστημών,  όπως  η  ανθρωπολογία,  η  κοινωνιολογία,  και  η  πολιτική  οικονομία.  Η 
παρούσα διατριβή αποτελεί, μεταξύ άλλων, μία αναλυτική καταγραφή της ζωής των 
ατόμων που αιτούνται  άσυλο  και των αναγνωρισμένων προσφύγων σε αστικά κέντρα, 
αλλά και στην επαρχία, και χρησιμοποιεί μεθόδους ποιοτικής ανάλυσης, για να δομήσει 
μία  εθνογραφική  ματιά  στις  συμπεριφορές,  την  οικονομική  δραστηριότητα,  τον 
βιοπορισμό  τους,  αλλά  και  τη  δυναμική  τους  μέσα  στα  κοινωνικά  δρώμενα  της 
σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας. 

Η μεθοδολογία που επιλέχθηκε για τη πραγματοποίηση της  έρευνας  είναι  αυτή της 
έρευνας  πεδίου,  και  τα βασικά μεθοδολογικά εργαλεία είναι  αυτό της  συμμετοχικής  
παρατήρησης  (participant  observation),  καθώς,  επίσης,  και  αυτό  της  εθνογραφικής  
προσέγγισης.  Η  συλλογή  των  δεδομένων  έγινε  μέσω  της  μεθόδου  της  μελέτης 
περιπτώσεων  (case  studies).  Επίσης,  με  τη  χρήση  των  υπολοίπων  μεθόδων  της 
ποιοτικής  ανάλυσης  (qualitative  research),  κυρίως  των  τμηματικά   δομημένων 
συνεντεύξεων (semi-structured  interviews),  συστηματοποιήθηκε η αντιπαραβολή των 
δεδομένων,  τόσο σε  σχέση με  τους  δείκτες  κοινωνικής  ενσωμάτωσης  των  Ager και 
Strang (2004), όσο και με την  εθνογραφική αφήγηση  των  στρατηγικών επιβίωσης  των 
προσφύγων του δείγματος.

Μέσα στα πλαίσια της διατριβής αυτής, επιχειρείται να  καταγραφεί η καθημερινή ζωή, 
οι  δραστηριότητες,  οι  στρατηγικές  βραχυχρόνιας  επιβίωσης  και  μακροχρόνιου  
βιοπορισμού  των  όσων  αιτούνται  άσυλο,  αλλά  και  ορισμένων  αναγνωρισμένων 
προσφύγων,  στην  Ελλάδα,  μέσα  από  το  πρίσμα  μίας  εθνογραφικής  προσέγγισης.  
Καταγράφεται το οδοιπορικό του ταξιδιού τους προς την Ευρώπη και την Ελλάδα, το 
πέρασμα των συνόρων, και ο τρόπος με τον οποίο επιχείρησαν να κάνουν τα πρώτα 
βήματα τους, μέσα στο περιβάλλον της ελληνικής κοινωνίας. Μελετάται ο ρόλος των 
κοινωνικών  δικτύων  διασποράς  των  προσφύγων,  και  τα  αίτια  που  οδήγησαν  τους 
ανθρώπους  του  δείγματος  να  εγκατασταθούν  στην  Ελλάδα.  Αναζητούνται  οι 
στρατηγικές  και οι  δεξιότητες  που αναπτύσσονται από τις κοινότητες των  προσφύγων 
και  των  ατόμων που αιτούνται  για άσυλο  στη πόλη, προκειμένου να λύσουν και  να 
υπερβούν τα καθημερινά ζητήματα της επιβίωσης τους αλλά και αυτές τις στρατηγικές 
που  τους  βοηθούν  να  χαράξουν  τις  πιο  μακροχρόνιες  επιδιώξεις  τους.  Επίσης, 
σκιαγραφούνται οι συσχετισμοί της κοινότητας με την υπόλοιπη ελληνική κοινωνία, και 
οι τρόποι αλληλεπίδρασης με τα μέλη της κοινωνίας αυτής. Εξετάζονται οι εσωτερικές  
δομές της κοινότητας, οι σχέσεις μεταξύ των γενεών, τα δίκτυα συνεργασίας μεταξύ των 
προσφύγων,  αλλά  και  οι  μεταξύ  τους  συγκρούσεις,  και  ανταγωνισμοί  πάνω  στα 
ζητήματα  πρόσβασης  σε  οικονομικές  δραστηριότητες.  Τέλος,  γίνεται  μια  απόπειρα 
σύνοψης  της  απεικόνισης  των  προσφύγων,  των  αόρατων  αυτών  οντοτήτων,  στον 
ελληνικό δημόσιο λόγο, και τις προβληματικές που αναδεικνύονται μέσα από αυτόν.
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Εισαγωγή.

Ο 20ος αιώνας έμεινε γνωστός και ως ο αιώνας των προσφύγων (Colson 2003, p.p. 1). 

Αυτή η φράση αντικατοπτρίζει πλήρως και την ολοένα αυξανόμενη ενασχόληση των 

κοινωνικών επιστημών,  ιδιαίτερα της  κοινωνιολογίας  και  της  ανθρωπολογίας,  με  τα 

ζητήματα των ακούσιων και βίαιων μετακινήσεων των πληθυσμών. Από το τέλος του Β’ 

Παγκοσμίου  Πολέμου  και  έπειτα,  η  διεθνής  κοινότητα  κινητοποιήθηκε  για  τη 

δημιουργία ενός διεθνούς νομικού πλαισίου για την προστασία των προσφύγων, με την 

ίδρυση της Ύπατης Αρμοστείας για τους Πρόσφυγες, καθώς, επίσης, και την επικύρωση 

της  Συνθήκης για την προστασία των  προσφύγων το 1951 από τα κράτη μέλη των 

Ηνωμένων Εθνών.  Από τότε,  οι  προσφυγικές  κρίσεις που ακολούθησαν,  έδωσαν και 

στον αιώνα που πέρασε το όνομα του: η κρίση στην Ουγγαρία την δεκαετία του 1950 

με  την  έξοδο  των  Ούγγρων  προσφύγων προς  την  Αυστρία,  η  κρίση στην  Ταϊτή  τη 

δεκαετία  του  1980,  αλλά  και  οι  πρόσφατες  προσφυγικές  κρίσεις στη  Ρουάντα,  το 

Αφγανιστάν, το Ιράκ, και το Ανατολικό Τιμόρ στην δεκαετία του 1990, είναι μερικές 

από αυτές.

Όταν μελετούμε τις πληθυσμιακές μετακινήσεις στο παγκόσμιο χάρτη, η ιδιότητα του 

πρόσφυγα αποτελεί μια διαφορετική κατηγορία από αυτή του μετανάστη. Ο καθορισμός 

της ιδιότητας του πρόσφυγα θεωρητικά, σε αντίθεση με αυτή του μετανάστη, έχει αφορά 

σε δύο βασικά χαρακτηριστικά του ατόμου (Hathaway 2007, p.p. 351):

1) Η μετακίνηση  του  χαρακτηρίζεται  ως  άμεσο  αποτέλεσμα  του  κινδύνου  που 

διατρέχει η ζωή του, σε περίπτωσή παραμονής του στην χώρα προέλευσης.

2) H παρουσία  του έξω από τα  σύνορα της  χώρας  του,  λόγω παραβίασης  των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων του αν παραμείνει  μέσα σε αυτήν,  τον θέτει  στην 
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νομική προστασία του διεθνούς νομικού συστήματος, σύμφωνα με την Συνθήκη 

της Γενεύης του 1951.

Η  διάκριση  αυτή  είναι  πολύ  σημαντική,  καθώς  οι  εξελίξεις  στο  διεθνές  σύστημα 

τείνουν  να  περιορίσουν  τη  σημασία  ανάγκης  της  προστασίας  των  προσφύγων, 

κατηγοριοποιώντας  τους  ως  μετανάστες,  και  εντάσσοντας  την  αντιμετώπιση  των 

ζητημάτων τους κάτω από το πρίσμα πολιτικών που αφορούν τη μετανάστευση. Γενικά, 

τα  ζητήματα  που  αφορούν  την  προστασία  των  προσφύγων στο  διεθνές  σύστημα 

αποδυναμώνονται  θεσμικά  συνέχεια,  κάτι  που  οδήγησε  και  έναν  πρώην  Γενικό 

Διευθυντή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες να δηλώσει ότι η 

ανυπακοή και η μη-συμμόρφωση των κρατών στις υποχρεώσεις των διεθνών συνθηκών 

για  τη  προστασία  των  προσφύγων  λαμβάνει  ολοένα  και  μεγαλύτερες  διαστάσεις, 

καθιερώνοντας  ένα  νέο  παγκόσμιο  πρότυπο (UNHCR,  1997).  Σύμφωνα  με  την 

ακαδημαϊκή  βιβλιογραφία  που  παρακολουθεί  τις  διεθνείς  εξελίξεις,  η  τάση  που 

διαμορφώνεται την τελευταία δεκαετία, αποσκοπεί στον περιορισμό της σημασίας της 

ανάγκης για την προστασία των προσφύγων από το διεθνές σύστημα, και στην ένταξη 

τους στην κατηγορία των μεταναστών από τις κυβερνήσεις, με σκοπό τη διαχείριση των 

ζητημάτων τους, μέσα από τη δράση μεταναστευτικών πολιτικών (Hathaway 2007, p.p. 

356).  Έτσι,  έχουμε και την ανάδειξη νέων εννοιολογικών πλαισίων, όπως αυτή των 

Εσωτερικών  Προσφύγων  (Internally  Displaced  Persons),  που  έχει  να  κάνει  με  την 

ακούσια μετανάστευση πληθυσμών στο εσωτερικό μιας χώρας. Τα χαρακτηριστικά των 

προσφύγων,  όμως,  έχουν να κάνουν και  με  την ειδική περίπτωση που ο  πρόσφυγας 

ορίζεται ως  πρόσφυγας, γιατί η ζωή του τίθεται σε κίνδυνο εξαιτίας των ιδεολογιών ή 

των πιστεύω του. Η ανάγκη λοιπόν για τη διεθνή παροχή προστασίας του πρόσφυγα, 

πηγάζει από την ίδια τη φύση του κινδύνου τον οποίο διατρέχει, και ο οποίος συνδέεται 
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με χαρακτηριστικά όπως η φυλή,  η εθνικότητα,  η θρησκεία ή τα πολιτικά πιστεύω. 

Χαρακτηριστικά τα οποία η διεθνής κοινότητα έχει αναλάβει να προστατεύσει μέσω 

της διεθνούς νομοθεσίας για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η  προτεινόμενη  έρευνα  θα  επικεντρωθεί  στην  μελέτη  των  προσφύγων σε  χώρες 

υποδοχής, συγκεκριμένα στην Ελλάδα, και την πόλη της Θεσσαλονίκης, με στόχο να 

αναδείξει  την  ιδιαιτερότητα  των  χαρακτηριστικών  των  προσφύγων που  τους 

διαφοροποιούν από τους μετανάστες. Επίσης, θα πραγματοποιήσει μία αξιολόγηση του 

θεσμικού  πλαισίου  για  τη  προστασία  τους,  μετά  από  το  στάδιο  της  αναγνώρισης, 

επιδιώκοντας τη συμβολή στη βιβλιογραφία του είδους αυτού προς εξαφάνιση. Επίσης, 

θα επικεντρωθεί στην διεξαγωγή συμπερασμάτων, μέσω της μελέτης των περιπτώσεων, 

που αφορούν στο κατά πόσο στην Ελλάδα (με την εφαρμογή του ελληνικού θεσμικού 

πλαισίου) υπάρχει η πραγματοποίηση μιας τέτοιας τομής, που καθιστά τους πρόσφυγες, 

περιπτώσεις μεταναστών. 

Αυτό  βέβαια  δεν  σημαίνει  ότι  θα  αγνοηθούν  οι  βιβλιογραφικές  συνεισφορές  που 

αφορούν  στη  μελέτη  της  μετανάστευσης ως  παγκόσμιο  κοινωνικό  φαινόμενο.  Κύρια 

μέριμνα,  όμως,  θα  αποτελέσει  η  ενασχόληση  με  αυτά  τα  χαρακτηριστικά  των 

προσφύγων που αφορούν την ακούσια και βίαια μετακίνηση τους, την  αποστέρηση της  

κοινωνικής και πολιτικής τους ταυτότητας (social disfranchisement),  και  το θεσμικό 

πλαίσιο μέσα στο οποίο η διεθνής κοινότητα ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της για 

την προστασία τους. 

O σκοπός,  λοιπόν,  αυτής  της  έρευνας  είναι  η  διερεύνηση μιας  σειράς  περιπτώσεων 

(follow  ups)  περιπτώσεων  προσφύγων οι  οποίοι  έλαβαν  την  έγκριση  Προσφυγικού 
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Καθεστώτος στην Ελλάδα από το 1991 και έπειτα, όπου η χώρα υιοθετεί μία διαδικασία 

για  την  υποδοχή,  αναγνώριση,  και  ενσωμάτωση  των  προσφύγων,  βάσει  των 

δεσμεύσεων της Συνθήκης της Γενεύης το 1951, αλλά και αυτών που βρίσκονται σε 

αναμονή περιμένοντας  την  απόφαση  σχετικά  με  την  αίτηση  τους  για  χορήγηση 

πολιτικού ασύλου.  Η χρονική περίοδος στην οποία θα επικεντρωθεί και η έρευνά μου 

αφορά τα έτη 1998-2013. Το βασικό μεθοδολογικό εργαλείο θα είναι αυτό της μελέτης 

περιπτώσεων (case study approach), μέσω του οποίου θα επιχειρήσω να αναπτύξω μία 

αφήγηση (narrative) των εμπειριών των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο στη χώρα 

μας,  τις  στρατηγικές  επιβίωσης  που  αναπτύσσουν  κατά  την  παραμονή  τους  στην 

Ελλάδα,  την  αντιμετώπισή  τους  από  τον  κρατικό  μηχανισμό,  και  τη  διαδικασία 

ενσωμάτωσης τους  (ή  αποξένωσης τους)  στην ελληνική  κοινωνία.  Ο λόγος  για τον 

οποίο  επιθυμώ να  πραγματοποιήσω μια  τέτοια  έρευνα,  είναι,  όπως  προανέφερα,  η 

έλλειψη βιβλιογραφίας σχετικά με τις στρατηγικές επιβίωσης και διαβίωσης των ομάδων 

που έχουν αποκτήσει το καθεστώς του  πρόσφυγα, αλλά και αυτών που βρίσκονται σε 

κατάσταση αναμονής,  μετά από αίτηση για παροχή πολιτικού ασύλου. Η έρευνά μου, 

επιπροσθέτως, έχει μεγάλη σχέση και με το κατά πόσο το επίσημο καθεστώς, με την 

έννοια  της  διοικητικής  πρακτικής, επηρεάζει  τις  διαδικασίες  της  κοινωνικής  τους 

ένταξης ή τους οδηγεί σε περαιτέρω μετακινήσεις.  Επίσης,  οι  επιμέρους στόχοι  της 

έρευνας αποσκοπούν στη μελέτη της εξέλιξης του θεσμικού πλαισίου της χώρας για την 

υποδοχή των  προσφύγων,  και την υλοποίησή του από τον κρατικό μηχανισμό, αλλά 

ταυτόχρονα  και  στη  μελέτη  της  δυναμικής  παρουσίας  των  προσφύγων και  των 

αιτούντων άσυλο στην ελληνική κοινωνία.

Η διεθνής βιβλιογραφία που αφορά την έρευνα πάνω στους πρόσφυγες προέρχεται από 

διάφορους κλάδους των κοινωνικών επιστημών, και αποτελείται από μεγάλου μεγέθους 
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στατιστικές έρευνες, μέχρι και εθνογραφίες. Τα ζητήματα για την αντικειμενικότητα των 

αποτελεσμάτων  της  έρευνας  πάνω  σε  πρόσφυγες που  προκύπτουν  έχουν  ιδιαίτερη 

σημασία, καθώς ορθώνουν μια σειρά από εμπόδια, που με τη σειρά τους διαμορφώνουν 

τον τρόπο με τον οποίο είναι  δυνατόν να διεξαχθεί  η ερευνητική διαδικασία.  Όσον 

αφορά  το  ευρύτερο  φαινόμενο  που  ονομάζεται  ακούσια  μετανάστευση  (forced  

migration), ως  διαδικασία δημιουργίας  προσφύγων και άλλων κατηγοριών  ακούσιων 

μεταναστών, αποτελεί ένα ενδημικό φαινόμενο  που επιδρά σε (Colson 2003, p.p. 4):

 πληθυσμούς που μετακινούνται παρά τη θέλησή τους, δηλαδή τους πρόσφυγες.

  κοινότητες που αποτελούν αποδέκτες της εισόδου των προσφύγων σε μία χώρα, 

και,

 κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς, που παίζουν , ολοένα και πιο σημαντικό, 

ρόλο στην αντιμετώπιση του ζητήματος.

Σύμφωνα με την  Colson (2003), μία από τις σημαντικότερες θεωρίες στον τομέα της 

ακούσιας μετανάστευσης η  ενδημικότητα έχει να κάνει, με την ολοένα και μεγαλύτερη 

έκταση που λαμβάνει το φαινόμενο της ακούσιας μετανάστευσης διεθνώς, αλλά και με 

την τάση για εξάπλωση του σε ολοένα και περισσότερες περιοχές του πλανήτη. Επίσης, 

αναφέρει  ότι  ο  ενδημικός  χαρακτήρας του  φαινομένου  λαμβάνει  ολοένα  και 

μεγαλύτερες διαστάσεις, κάτι που οφείλεται: 

 Στην  διαρκή  αύξηση  του  πληθυσμού  παγκοσμίως  που  δεν  συνοδεύεται  με 

αύξοντες ρυθμούς ανάπτυξης, αλλά φθίνοντες.

 Στον αυξανόμενο ανταγωνισμό διεθνώς για την εκμετάλλευση περιορισμένων 

πλουτοπαραγωγικών πηγών, που οδηγεί σε πολεμικές συγκρούσεις.

Οι  ακούσιες  αυτές  μετακινήσεις  προσφύγων εμπλέκουν  μια  σειρά  από  διαδικασίες 
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(processes) όπως (Colson 2003, p.p. 6):

 Τη διαπραγμάτευση της ταυτότητας των προσφύγων από τους ίδιους και από τις 

κοινωνίες στις οποίες εισέρχονται (identity management).

 Τον  προσδιορισμό  των  προσφύγων  σε  σχέση  με  άλλες  μειονοτικές  ομάδες 

(boundary creation and management).

 Τα ζητήματα αμοιβαιότητας που προκύπτουν (reciprocity).

 Τη μυθοπλασία και τις μορφές του κοινωνικού ελέγχου, που προκύπτουν από την 

παρουσία προσφυγικών πληθυσμών στις  χώρες υποδοχής.

   

Εξίσου  σημαντική  είναι  και  η  διερεύνηση  του  ρόλου  των  διεθνών  οργανισμών, 

κυβερνητικών και μη-κυβερνητικών, ο οποίος παρουσιάζει μια συνεχώς εξελισσόμενη 

δυναμική εξαιτίας  της  συμμετοχής  και  εμπλοκής  τους  στα  ζητήματα των  ακούσιων 

μετακινήσεων  ως  κοινωνικά  φαινόμενα,  αλλά  και  ως  κύρια  δρώντα  πρόσωπα στην 

παγκόσμια  διακυβέρνηση (global  governance)  και  στη  διαχείριση  των  προσφυγικών 

κρίσεων στο εθνικό και διεθνές επίπεδο (χώρες προέλευσης και υποδοχής)  .   

     

Αναφορικά με τη χώρα μας, θα εξεταστεί και η ερμηνεία της έννοιας του  πρόσφυγα 

στην ελληνική κοινωνία  και  το πώς  αυτή  επηρεάζει  τη  διαμόρφωση πολιτικών στο 

θεσμικό  πλαίσιο  της  χώρας.  Σύμφωνα  με  τη  Βουτυρά  (Voutira 2003,  p.p.),  ο  όρος 

πρόσφυγας  την  Ελλάδα  από  τη  Μικρασιατική  Καταστροφή  και  την  Συνθήκη  της 

Λοζάνης το 1923 για την ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και  Τουρκίας και 

έπειτα, χρησιμοποιείται για προσδιορίσει τους πληθυσμούς που μετακινούνται προς την 

Ελλάδα.  Οι  Μικρασιάτες  πρόσφυγες αναγνωρίζονται  μετέπειτα  ως  καθοριστικός 

παράγοντας για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας στις ακόλουθες δεκαετίες και ο 

όρος  πρόσφυγας  αποκτά  θετικές  συνδηλώσεις,  και  χρησιμοποιείται  για  τον 
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προσδιορισμό  της  ταυτότητας  των  Μικρασιατών  στην  νέα  τους  πατρίδα,  και  την 

διαπραγμάτευση της θέσης τους με την υπόλοιπη ελληνική κοινωνία. Από την πλευρά 

του, το Ελληνικό Κράτος χρησιμοποιεί το προσφυγικό πληθυσμό για την τόνωση της 

ελληνικότητας  νεοαποκτηθέντων  περιοχών  στο  βόρειο  τμήμα  της  χώρας,  η  οποία 

αμφισβητείται  από τους Βαλκάνιους εχθρούς της (η αποκατάσταση των προσφύγων 

πολύ  συχνά  περιλαμβάνει  αναδιανομή  της  γης  και  απόδοση  στους  πρόσφυγες 

ιδιοκτησιών και  άλλων οικονομικών ενισχύσεων).  Από το  1989 και  έπειτα,  οι  νέο-

αφιχθέντες  παλιννοστούντες  από  την  πρώην  Σοβιετική  Δημοκρατία  στη  χώρα, 

οικειοποιούνται  τον  όρο  πρόσφυγας,  σε  αντίθεση  με  άλλους  όρους  που  τους 

αποδίδονται, όπως παλιννοστούντες ή επαναπατριζόμενοι,  ως συστατικό στοιχείων των 

βλέψεων  που  έχουν  σε  σχέση  με  την  οικονομική  αποκατάσταση/ενίσχυση  από  το 

ελληνικό κράτος. 

  

Το πρόβλημα που προκύπτει για την ανάλυση των περιπτώσεων των ‘προσφύγων’ στην 

χώρα,  είναι  ότι  έχουμε  να  κάνουμε  με  την  πολιτισμικά  καθορισμένη  αντίληψη  της 

κοινωνίας  υποδοχής  ότι  οι  μόνοι  πραγματικοί  πρόσφυγες  είναι  αυτοί  με  ελληνική 

καταγωγή (Voutira, 2003).  Αυτό καθιστά τις ομάδες αλλοεθνών προσφύγων στην χώρα, 

όπως  οι  Κούρδους,  οι  Αφγανοί,  κλπ,  ως  ένα  είδος  αλλοδαπών  προσφύγων,  που 

τυγχάνουν  διαφορετικής  αντιμετώπισης  από  το  ελληνικό  κράτος  και  την  ελληνική 

κοινωνία. Αυτό που επιχειρεί να προσεγγίσει και η παρούσα έρευνα, είναι κατά πόσο οι 

διαμορφωμένες αντιλήψεις σχετικά την  αυθεντικότητα  των προσφύγων στην ελληνική 

κοινωνία  έχουν  αντίκτυπο  στην  διαμόρφωση  του  θεσμικού  πλαισίου  και  στην 

διαδικασία  ένταξης  τους  στην  ελληνική  κοινωνία,  και  αν  μπορεί  να  εντοπιστεί  μια 

σχέση  μεταξύ  των  αντιλήψεων  αυτών  με  την  απότομη  μείωση  αναγνωρίσεων  σε 

υποθέσεις προσφύγων από το Ελληνικό κράτος από το 2003 και έπειτα. 
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H  παρούσα  εργασία  χωρίζεται  σε  5  κεφάλαια.  Το  πρώτο  κεφάλαιο  εστιάζει  στην 

μελέτης  της  διαπραγμάτευσης  της  έννοιας  του  πρόσφυγα σε  σχέση  με  αυτή  του 

μετανάστη,  την εξέλιξη του όρου ιστορικά, και τους τρόπους με τους οποίους γίνεται 

αντικείμενο  διαχείρισης από τις επίσημες ευρωπαϊκές υπηρεσίες  (policy makers) που 

διαμορφώνουν και το θεσμικό πλαίσιο για την υποδοχή των προσφύγων σε ευρωπαϊκό 

έδαφος.  Επίσης,  διερευνά τα αίτια  εμφάνισης των  ακούσιων μετακινήσεων  προς τον 

ευρωπαϊκό χώρο, τις γεωπολιτικές μεταβλητές που φαίνεται να εντείνουν το φαινόμενο 

τις  τελευταίες  δεκαετίες,  και  τον  ρόλο  των  περιφερειακών  χωρών  της  Ευρωπαϊκής 

Ένωσης  ως  χωρών  υποδοχής  (destination  country) ή  χωρών  μετάβασης  (transit  

countries). Στη συνέχεια, επιχειρεί τη μελέτη και την ανάλυση της εξέλιξης του νομικού 

και  θεσμικού  πλαισίου  σε ευρωπαϊκό επίπεδο,  για  την  διαχείριση  των  προσφυγικών 

κρίσεων  και μετακινήσεων των προσφυγικών πληθυσμών μέσα στην Ένωση. Τέλος, 

ασχολείται  με  την  ανάδειξη  της  κουλτούρας  της  διασποράς  των  προσφύγων  στις 

ευρωπαϊκές  κοινωνίες  χρησιμοποιώντας  ως  αναφορά  τη  μελέτη  περιπτώσεων (case 

studies)  από τη βιβλιογραφία για τους πρόσφυγες στην Ευρώπη, εισάγοντας και  τις 

ερευνητικές υποθέσεις των επόμενων κεφαλαίων.

Το  δεύτερο  κεφάλαιο  περιέχει  τη  διατύπωση  των  ερευνητικών  στόχων  αυτής  της 

διατριβής,  και  τη θεμελίωση της  θεωρητικής προσέγγισης του βασικού ερευνητικού 

υποκειμένου,  αυτού του  πρόσφυγα.  Η επιστημονική έρευνα που ασχολείται  με τους 

πρόσφυγες  ως  εννοιολογική  κατηγορία,  έχει  τις  αφετηρίες  της  στο  τέλος  του  Β' 

Παγκοσμίου  Πολέμου  και  εξελίσσεται  σε  όλο  το  δεύτερο  μισό  του  20ου  αιώνα, 

οριοθετώντας  έτσι  και  το  επιστημονικό  πεδίο  των  προσφυγικών  σπουδών  (refugee  

studies).  Οι  συνεισφορές  στο  πεδίο  αυτό  προέρχονται  από  διάφορους  χώρους  των 

κοινωνικών  επιστημών  όπως  αυτόν  της  κοινωνιολογίας,  και  της  ανθρωπολογίας 
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συγκεκριμένα, ενώ σήμερα το επιστημονικό πεδίο των προσφυγικών σπουδών τείνει να 

συμπεριλαμβάνεται, συνήθως, υπό την αιγίδα των σπουδών της μετανάστευσης. Έτσι, η 

παρούσα  ανάλυση  του  θεωρητικού  υπόβαθρου  και  η  διατύπωση  των  ερευνητικών 

στόχων θα γίνει μέσα από το πρίσμα των κοινωνικών επιστημών, και συγκεκριμένα των 

προσφυγικών σπουδών. 

Το  τρίτο  κεφάλαιο  θα  ασχοληθεί  με  τα  ζητήματα  της  μεθοδολογίας  που  θα 

χρησιμοποιηθούν  προκειμένου  να  πραγματοποιηθούν  οι  ερευνητικοί  στόχοι  της 

εργασίας, και τα μεθοδολογικά  εργαλεία  με τα οποία θα επιχειρηθεί η ανάλυση των 

ερευνητικών  ευρημάτων. Θα  αναλυθεί  το  βασικό  εργαλείο  πραγματοποίησης  της 

έρευνας  πεδίου,  που  είναι  αυτό  της  συμμετοχικής  παρατήρησης  (participant  

observation),  καθώς,  επίσης,  και  αυτό  της  εθνογραφικής  προσέγγισης.  Επίσης,  θα 

αναλυθεί ο τρόπος με το οποίο πραγματοποιήθηκε η συλλογή των δεδομένων, μέσω της 

μελέτης  περιπτώσεων (case studies),  όπου, μαζί με τη χρήση μεθόδων της  ποιοτικής 

ανάλυσης  (qualitative  research),  και  κυρίως  των  μερικώς  δομημένων  συνεντεύξεων 

(semi-structured  interviews),  πραγματοποιήθηκε  η  συλλογή,  τμηματοποίηση,  και  η 

αντιπαραβολή των ευρημάτων.

Το τέταρτο κεφάλαιο,  περιλαμβάνει  μία  σειρά από  αφηγήσεις  από τους  ίδιους  τους 

πρόσφυγες  και τους  αιτούντες άσυλο  του  δείγματος,  οι οποίες καταγράφηκαν κατά τη 

διάρκεια της διετούς επιτόπιας έρευνας, και οι οποίες χρησιμοποιούνται στην παρούσα 

εργασία,  προκειμένου να αντληθούν όλα εκείνα τα  ποιοτικά δεδομένα,  τα οποία θα 

χρησιμοποιηθούν  για  να  απαντηθούν  τα  ερωτήματα  που  τέθηκαν  στο  δεύτερο 

κεφάλαιο. Βασικός στόχος αποτέλεσε ακόμη, το να αποδοθούν μέσω της χρήσης του 

αφηγηματικού  λόγου,  οι  εμπειρίες,  τα  βιώματα,  τα  όνειρα  και  οι  φιλοδοξίες  των 
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ανθρώπων του δείγματος.

Τέλος,  στο  πέμπτο  κεφάλαιο  θα  επιχειρηθεί  η  τμηματοποίηση  και  η  ερμηνεία  των 

ερευνητικών αποτελεσμάτων,  η ανάλυση των παρατηρήσεων και των συμπερασμάτων 

της ποιοτικής έρευνας,  μέσα από το πρίσμα της κοινωνικής επιστήμης. Θα εξετασθούν 

οι  αιτίες φυγής  των ανθρώπων του  δείγματος,  βάσει των  αναλυτικών κατηγοριών  της 

μεθοδολογίας,  και  θα  γίνει  μία  αντιπαραβολή  των  ευρημάτων  σε  σχέση  με  την 

εννοιολογική ταξινόμηση του μετανάστη. Επίσης, θα συστηματοποιηθεί και θα αναλυθεί 

η καταγραφή της επιτόπιας έρευνας της συμμετοχικής παρατήρησης, με τα μεθοδολογικά 

εργαλεία του δεύτερου και τρίτου κεφαλαίου. Τα αποτελέσματα θα συγκριθούν με τα 

βιβλιογραφικά  ευρήματα  των  συνθηκών  που  επικρατούν  στη  γειτονική  χώρα  της 

Ιταλίας,  και θα επιχειρηθεί να βρεθούν ομοιότητες και διαφορές, σε σχέση με το τι 

συμβαίνει  στη  χώρα μας.  Τέλος  θα  αναλυθεί  η  καθημερινότητα  των  ανθρώπων του 

δείγματος, έτσι όπως αυτή καταγράφηκε στα δύο χρόνια της επιτόπιας έρευνας, καθώς 

και των  στρατηγικών επιβίωσης  και  βιοπορισμού  που αναδεικνύονται από αυτήν την 

καθημερινότητα μέσα από την κριτική ματιά του εθνογράφου,. 
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Κεφάλαιο πρώτο: 

Η θεσμική εξέλιξη για την υποδοχή των προσφύγων στην Ευρώπη και την Ελλάδα.

Α. Εισαγωγή.    

Την 1η Αυγούστου του 2010, ο ελληνικός τύπος δημοσίευσε την ιστορία δύο αιτούντων 

για άσυλο από το Ιράν, οι οποίοι πραγματοποιούσαν έκκληση για βοήθεια έξω από τα 

γραφεία  της  Ύπατης  Αρμοστείας  των  Ηνωμένων  Εθνών  στην  Αθήνα  (Σακελλάρη, 

2010).  Το θέμα  αυτό  θα  ήταν  συνηθισμένο  και  θα  αποτελούσε  μία  ακόμη από τις 

πολλές  δημοσιεύσεις  του  τύπου  για  τους  πρόσφυγες,  οι  οποίες  είναι  συχνότερες  τα 

τελευταία χρόνια, αν το περιεχόμενό της δεν ήταν τόσο βίαιο. Ο ένας από τους δύο 

αιτούντες ασύλου, 35 ετών, είχε αποφασίσει να ράψει το στόμα του, πραγματοποιώντας 

απεργία πείνας, απέχοντας από νερό και φαγητό. Σε ένα πλακάτ, συνέχιζε το άρθρο 

(Σακελλάρη, 2010), έγραφε: 'Έχασα τα καλύτερα 5 χρόνια της ζωής μου. Όταν ήρθα εδώ  

πήγα στην αστυνομία και είπα πώς ζητάω πολιτικό άσυλο. Τους εξήγησα ότι δεν μπορώ  

να γυρίσω στην πατρίδα μου επειδή είμαι αντίθετος με το εκεί δικτατορικό καθεστώς .....  

Έκανα ό,τι μου είπαν. Εδώ και πέντε χρόνια, κάθε έξι μήνες επαναλαμβάνω την ίδια  

διαδικασία  (αίτησης για πολιτικό άσυλο),  χωρίς να ξέρω κάθε φορά ποιο θα είναι το  

αποτέλεσμα, αν θα με διώξουν ή αν θα πάρω προσωρινή άδεια για το επόμενο εξάμηνο.  

Δεν μας δέχονται σε καμιά άλλη χώρα αν προσπαθήσουμε να φύγουμε και μας γυρίζουν  

πίσω στην Ελλάδα'.  Ο λόγος που επέλεξαν να κάνουν την έκκληση αυτή για βοήθεια 

έξω από τα γραφεία της Ύπατης Αρμοστείας, ήταν γιατί πίστευαν ότι αυτή η επιλογή 

τους θα βοηθούσε στην ανάδειξη της υπόθεσής τους, παρόλα αυτά, σύμφωνα με τους 

ίδιους, 'κάποιος βγήκε από το κτίριο της Ύπατης Αρμοστείας και μας είπε ότι δε μπορούν  

να μας βοηθήσουν. Να φύγετε, μας είπαν και δε μας άφησαν καν να μπούμε μέσα, παρόλο  
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που υποτίθεται πώς είναι εδώ για να βοηθούν τους ξένους'.  Ο μακάβριος χαρακτήρας 

αυτού του άρθρου σκιαγραφεί, με έναν πολύ γλαφυρό τρόπο, τα μεγάλα προβλήματα 

της  αναγνώρισης  και  ενσωμάτωσης  που  αντιμετωπίζουν  οι  αυξανόμενοι  αριθμοί 

προσφύγων που φτάνουν σε ευρωπαϊκό έδαφος κάθε χρόνο, αλλά και την ολοένα και 

μεγαλύτερη  έκταση  που  λαμβάνει  το  ζήτημα  της  παρουσίας  των  προσφύγων στην 

Ευρώπη,  και  ειδικά  σε  πρώτες  κοινωνίες  υποδοχής,  όπως  η  Ελλάδα.  Έκτοτε,  τα 

πράγματα  για  τους  πρόσφυγες στην  ελληνική  κοινωνία  έλαβαν  μία  πολύ  χειρότερη 

τροπή. Εξαιτίας των οικονομικών γεγονότων στη διεθνή οικονομία το 2008, και την 

συνεπακόλουθη βαθιά οικονομική ύφεση που απλώθηκε σε όλο το μήκος και το πλάτος 

της  ελληνικής  επικράτειας  και  οικονομίας,  η  σχετική  οικονομική  και  κοινωνική 

ασφάλεια  των  προσφύγων  στη χώρα επιδεινώθηκε σε  μεγάλο βαθμό.  Συγκεκριμένα, 

σύμφωνα  και  με  δημοσιεύματα  του  διεθνούς  τύπου  (Reuters,  2012),  υπήρξε  μία 

κατακόρυφη αύξηση πράξεων και εγκλημάτων ρατσιστικής βίας, τα τελευταία τέσσερα 

χρόνια  της  λεγόμενης  οικονομικής  ύφεσης,  ρατσιστικής  βίας  που  κατευθυνόταν 

στοχευμένα σε ξένους μετανάστες και πρόσφυγες. Μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου 

Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2012, το Δίκτυο Καταγραφής Ρατσιστικής Βίας στην Ελλάδα, 

κατέγραψε  87  περιστατικά  ρατσιστικής  βίας,  κυρίως  σωματικές  επιθέσεις  κατά 

προσφύγων και  μεταναστών, που στην πλειοψηφία τους έγιναν σε δημόσιους χώρους 

(πλατείες, δρόμους,  μέσα μαζικής μεταφοράς). Η αύξηση των επιθέσεων ενάντια σε 

μετανάστες  και  πρόσφυγες,  συνεχίζει  ο  τύπος,  φαίνεται  να  συνδέεται  και  με  την 

εκλογική άνοδο του άκρο-δεξιού και νέο-ναζιστικού κόμματος της Χρυσής Αυγής, που 

στις  εκλογές  του  Ιουνίου  του  2012  έλαβε  21  έδρες  στη  Βουλή  των  Ελλήνων. 

Ταυτόχρονα, η αδυναμία του ελληνικού κράτους, λόγω των συνθηκών της ελεγχόμενης 

χρεωκοπίας στην οποία εισήλθε τον Μάρτιο του 2012 με το λεγόμενο PSI, επιδείνωσε 

τη δυνατότητα παροχών οικονομικής, και άλλη βοήθειας, προς τις ευπαθείς κοινωνικές 
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ομάδες, μεταξύ αυτών, και των προσφύγων. 

     

Σε  διεθνές  επίπεδο,  σύμφωνα με  τις  τελευταίες  έρευνες  της  Ύπατης  Αρμοστείας,  ο 

αριθμός  των  ακούσιων  μετακινήσεων  διεθνώς,  έφτασε  τους  43.3  εκατομμύρια 

ανθρώπους το 2009 (UNHCR, 2009). Ο αριθμός αυτός, σύμφωνα με την έρευνα, είναι 

και  ο  μεγαλύτερος  καταγεγραμμένος,  και  σκιαγραφεί  την  τάση  της  γεωμετρικής 

αύξησης  των ανθρώπων που αναζητούν  άσυλο διεθνώς, προσπαθώντας να ξεφύγουν 

από  εστίες  παραβίασης των  ανθρωπίνων  δικαιωμάτων  τους  σε  διάφορα σημεία  του 

πλανήτη. Από αυτούς, τα 30.4 εκατομμύρια αφορούσαν πρόσφυγες σε συνθήκες φυγής,  

σε περιοχές του αναπτυσσόμενου κόσμου,  ενώ περίπου 1 εκατομμύριο αφορούσε τους 

αιτούντες άσυλο, στις ανεπτυγμένες χώρες. Η πλειοψηφία των χωρών που παρήγαγαν τα 

πληθυσμιακά αυτά κύματα ήταν περιοχές του αναπτυσσόμενου κόσμου στην Αφρική, 

Ασία, και Λατινική Αμερική, σε χώρες όπως το Αφγανιστάν, το Ιράκ, τη Σομαλία και 

άλλες (πίνακας Α1), ενώ βασικοί προορισμοί εξακολούθησαν να είναι χώρες όπως το 

Ηνωμένο  Βασίλειο  και  η  Γερμανία  στην  Ευρώπη,  και  οι  Ηνωμένες  Πολιτείες  της 

Αμερικής, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού Ωκεανού (πίνακας Α2). 

Πίνακας Α1
2009 2010

Κατηγορίες 
Μετακινούμενω

ν Πληθυσμών
Σύνολο

Υπό καθεστώς 
προστασίας από την 

Ύπ. Αρμοστεία
Σύνολο

Υπό καθεστώς 
προστασίας από 

την Ύπ. 
Αρμοστεία

Πρόσφυγες 15.2 εκάτ. 10.5 εκατ. 15.2 εκατ. 10.4 εκατ.

Αιτούντες 
Άσυλο 

(εκκρεμείς 
υποθέσεις)

0.8 εκατ. 0.2 εκατ. 1 εκατ. 0.2 εκατ.

Εσωτερικοί 
Πρόσφυγες 

(IDPs)
26 εκατ. 14.4 εκατ. 27.1 εκατ. 15.6 εκατ.

Σύνολο 42 εκατ. 25.1 εκατ. 43.3 εκατ. 26.2 εκατ.
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Πίνακας Α2: Χώρες υποδοχής  με μεγαλύτερους πληθυσμούς προσφύγων

Πακιστάν 1.74 εκατ.

Ιράν 1.07 εκατ.

Συρία 1.05 εκατ.

Γερμανία 0.59 εκατ.

Ιορδανία 0.45 εκατ.

Κένυα 0.35 εκατ.

Τσαντ 0.33 εκατ.

Κίνα 0.30 εκατ.

Η.Π.Α. 0.27 εκατ.

Ην. Βασίλειο 0.26 εκατ.

Πηγή: UNHCR 2009

     

Ταυτόχρονα, το  μεταναστευτικό ζήτημα  (στο οποίο περιλαμβάνονται και οι  αιτούντες 

ασύλου  (Hathway,  2007)),  έχει  αρχίσει  να  αποκτά  μεγαλύτερες  διαστάσεις,  την 

τελευταία  δεκαετία,  στο  δημόσιο  διάλογο  των  ευρωπαϊκών  κοινωνιών,  και  είναι 

εμφανές από τη μεγάλη σημασία που του δίνει ο ευρωπαϊκός τύπος και τα μέσα μαζικής 

επικοινωνίας, αλλά και η ρητορική των πολιτικών. Η ολοένα και αυξανόμενη παρουσία 

των  προσφύγων  στα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης, συχνά με αρνητικές αναφορές και 

προεκτάσεις,  συνιστά  ένα  ζήτημα  που  θεωρείται,  συχνά  από  τον  τύπο,  ως  ένα 

φαινόμενο  κοινωνικής  παθογένειας  (Khosravinik,  2009).  Η  πλειοψηφία  των 

δημοσιεύσεων σε έντυπα μαζικής κυκλοφορίας, και κυρίως σε έντυπα του λεγόμενου 

κίτρινου  τύπου,  παρουσιάζει  μια  ζοφερή  εικόνα  από  στρατιές  προσφύγων,  που 

αναζητούν την εκμετάλλευση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης της Ευρώπης, τα 

οποία  καταρρέουν  υπό  το  βάρος  της  παρουσίας  τους.  Δεν  είναι  μεμονωμένη  η 

περίπτωση της Αγγλίας, μιας από τις χώρες με τους μεγαλύτερους αριθμούς παροχής 

ασύλου σε πρόσφυγες, όπου ο κίτρινος τύπος εξαπέλυσε πρόσφατα επίθεση ενάντια στα 

βασικά κατοχυρωμένα, από τη Συνθήκη του 1951, δικαιώματα τους αμφισβητώντας την 

νομική   τους  υπόσταση  και  τη  νομιμοποίηση τους  μέσα  στη  βρετανική  κοινωνία 

(European Council on Refugees and Exiles, 2009). Στην αντίπερα όχθη, ο αστικός τύπος  
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υιοθετεί  μία  πιο  ανθρωπιστική  προσέγγιση  στα  ζητήματα  των  προσφύγων,  αλλά 

συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο που έχει να κάνει με την  κοινωνική παθογένεια,  αγνοώντας 

συχνά, σκοπίμως ή λόγω έλλειψης ενημέρωσης, τις ιδιαιτερότητες των προσφύγων που 

τους καθιστούν  μια ιδιαίτερη ομάδα,  διαφορετική από τους οικονομικούς μετανάστες.  

Στο πολιτικό επίπεδο, τα πράγματα δεν είναι πολύ καλύτερα για τους νεοαφιχθέντες 

πρόσφυγες στην  Ευρώπη,  με  τα  αναδυόμενα  συντηρητικά,  κέντρο-δεξιά,  και  δεξιά 

πολιτικά κόμματα και τις πολιτικές δυνάμεις να εστιάζουν τον πολιτικό λόγο και την 

ρητορική  ενάντια  στους  ξένους  μετανάστες  και  τους  πρόσφυγες.  Στη  Δανία,  οι 

πρόσφατες δημοσκοπήσεις έδειξαν ότι το 80% της εκλογικής βάσης ήταν υπέρ ενός 

σχεδίου  αυστηρών  ελέγχων  με  σκοπό  των  περιορισμό  ξένων  μεταναστών  και 

προσφύγων  στη χώρα (Hervik, 2004).  Στην Μ. Βρετανία, η νεοεκλεγείσα κυβέρνηση 

συνασπισμού  μεταξύ  του  κόμματος  των  Συντηρητικών  και  του  των Φιλελευθέρων,  

στήριξε την προεκλογική της εκστρατεία, κατά το διάστημα 2009-10, μεταξύ άλλων, σε 

υποσχέσεις για σκληρότερους και αυστηρότερους έλεγχους σε μετανάστες και πρόσφυγες 

που επιθυμούν την είσοδο στην βρετανική κοινωνία (Goodman, 2010). Στην Ιταλία, τον 

Ιούνιο του 2009, η κυβέρνηση Μπερλουσκόνι έφτασε σε σημείο να συνάψει διμερή 

διακρατική συμφωνία με τη Λιβύη, μία από τις χώρες-εστίες  παραγωγής προσφύγων  

στην  περιοχή  της  Αν.  Μεσογείου,  για  επαναπροώθηση  λαθρομεταναστών,  όπως 

αποκαλούνται  από  την  ιταλική  κυβέρνηση  (στους  οποίους  περιλαμβάνονται  και 

αιτούντες άσυλο) από ιταλικές ναυτικές περιπόλους στη Λιβύη, όπου θα κρατούνται επ΄ 

αόριστον σε στρατόπεδα συγκέντρωσης στην έρημο (Η Καθημερινή, 2009). Στην χώρα 

μας,  τα  ζητήματα  των  προσφύγων  και  των  αιτούντων  άσυλο,  που  απασχολούν  την 

πλειοψηφία του τύπου, και των μέσων ενημέρωσης, λαμβάνουν χώρα με την ετικέτα 

της  λαθρομετανάστευσης  που είναι και η πιο δημοφιλής επιλογή για την αναφορά στο 

πρόσωπο τους. Ο όρος, όμως, του λαθρομετανάστη είναι τυπικά λανθασμένος, όπως θα 
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αναλυθεί εκτενώς στο πέμπτο κεφάλαιο της εργασίας αυτής, και ενέχει μία σειρά από 

αρνητικές συνδηλώσεις, τόσο στη χρήση του από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όσο και 

στο  δημόσιο  λόγο  της  χώρας.  Έτσι,  η  αναφορά  στο  πρόσωπο  των  προσφύγων, 

ακολουθώντας τα μοτίβα που αναφέρθηκαν παραπάνω, γίνεται άλλοτε στο πλαίσιο μιας 

ανθρωπιστικής  συμπάθειας  από  μερίδα  των  μέσων,  και  άλλοτε  στο  πλαίσιο  μιας 

επισήμανσης των κινδύνων για το ευρύτερο ελληνικό κοινωνικό σύνολο που εγκυμονεί 

η παρουσία τους στο ελληνικό έδαφος. Διαβάζοντας μερικούς από τους τίτλους των 

έντυπων εφημερίδων, των τελευταίων χρόνων, μπορούμε να διακρίνουμε την ολοένα 

και  μεγαλύτερη  αναγνώριση  της  χώρας  μας  ως  επίκεντρο  των  εξελίξεων  των 

πληθυσμιακών  μετακινήσεων  προς  την  Ευρώπη1.  Ο  πολιτικός  λόγος,  επίσης 

ακολουθώντας μερικά από τα προαναφερθέντα μοτίβα, εστιάζει στην προβληματική της 

παρουσίας  των  λαθρομεταναστών  στην  Ελλάδα,  με  τον  Υπουργό  Προστασίας  του 

Πολίτη,  να δηλώνει  πρόσφατα ότι  '  το  φαινόμενο παίρνει  διαστάσεις  ανθρωπιστικής  

κρίσης  .....  εκατοντάδες  χιλιάδες  άνθρωποι  έρχονται  στην  Ευρώπη  με  την  ελπίδα  να  

"δουν μια καλύτερη μέρα", αλλά δεδομένης της οικονομικής κρίσης το φαινόμενο απειλεί  

να τορπιλίσει τα θεμέλια των ευρωπαϊκών κοινωνιών ΄  (Ο Αγγελιοφόρος, 10/06/2006). 

Η αξιωματική αντιπολίτευση από την άλλη,  αναφέρεται  στην Ελλάδα ως μία χώρα 

'πύλη μαζικής εισόδου παράνομων μεταναστών τόσο από την Ανατολική Ευρώπη, στη  

δεκαετία του 90, όσο και από την Ασία στη δεκαετία του 2000.....  (η οποία)  δεν έχει  

καταφέρει να ελέγξει το ρυθμό της εισροής τους... (πρέπει στην Ελλάδα) να υιοθετήσουμε  

νομοθεσία με τις ισχυρότερες δικλείδες ασφαλείας' (ΕΡΤ 3, 5/08/2010). 

     

Με  ποιον  τρόπο,  όμως,  οι  πρόσφυγες  αυτοί  έρχονται  σε  επαφή  με  την  ελληνική 

1    Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων επικεφαλίδων: 
Μεταναστευτικά Ρεύματα προς Ελλάδα και Ευρώπη, εφημερίδα Το Έθνος, 3/10/2010 
Πρέπει όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε τη λαθρομετανάστευση, εφημερίδα Το Βήμα, 24/07/2009
Ανθρωπιστική κρίση η λαθρομετανάστευση στην Ελλάδα, εφημερίδα Ο Αγγελιοφόρος, 10/06/2006, κλπ.
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κοινωνία, και ποια είναι ακριβώς τα ζητήματα που προκύπτουν; Για τους κατοίκους της 

ελληνικής περιφέρειας, σε νησιά, όπως η Σάμος, η Χίος, η Λέσβος, κ.α., αλλά και σε 

περιοχές όπως στην Θράκη και στον Έβρο, που αποτελούν τους πρώτους γεωγραφικούς 

σταθμούς για τις πληθυσμιακές μετακινήσεις από την ανατολή και τον νότο, αλλά και τις 

έδρες για κάποια από τα κέντρα υποδοχής όπου κρατούνται οι νεοαφιχθέντες , η επαφή 

με τους πρόσφυγες είναι άμεση και καθημερινή. Για την υπόλοιπη ελληνική κοινωνία, 

και ιδιαίτερα τα αστικά κέντρα, οι πρόσφυγες, αποτελούν μία αυξανόμενη ανησυχία με 

τη συγκέντρωση τους σε  περιθωριακές συνοικίες  των πόλεων. Τι συμβαίνει, όμως, με 

τους ίδιους τους πρόσφυγες;  Με ποιον τρόπο επικοινωνούν με την  πρώτη κοινωνία 

υποδοχής  στην οποία βρίσκονται; Σύμφωνα με τη Βουτυρά (Voutira and Harrel Bond 

2007, p.p.281), ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που προκύπτει είναι η ανικανότητα αυτών 

των  ομάδων  να  έρθουν  σε  αμφίδρομη  επικοινωνία  με  τις  κοινωνίες  στις  οποίες 

βρίσκονται, λόγω της μετάβασής τους σε μία κατάσταση  αόρατης ύπαρξης  μέσα στις 

κοινωνίες αυτές. Οι λόγοι για την ανάδειξη αυτού του ζητήματος είναι συγκεκριμένοι: 

οι πρόσφυγες, παρόλη τη κάλυψη τους από τα μέσα ενημέρωσης και τη συχνή αναφορά 

τους  στο  δημόσιο  πολιτικό  λόγο,  είναι  αόρατοι,  πρωτίστως  γιατί  δεν  μπορούμε  να 

επικοινωνήσουμε μαζί τους, να πληροφορηθούμε για τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους, 

τα  βιώματα και  τους  στόχους  τους.  Η αδυναμία  αυτή,  προσέγγισης  των  ανθρώπων 

αυτών γίνεται τόσο σε ατομικό επίπεδο, ως μέλη της ελληνικής κοινωνίας, όσο και σε 

ερευνητικό,  στην  προσπάθεια  ανάπτυξης  ενός  ακαδημαϊκού  και  ερευνητικού  έργου 

γύρω από την παρουσία τους. Τα αίτια για τη δημιουργία του αόρατου τοίχους γύρω από 

τους πρόσφυγες στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, είναι επίσης συγκεκριμένα, και συμπίπτουν 

με τις γενικότερες γεωπολιτικές επιδιώξεις των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το  μεταναστευτικό  ζήτημα  στη Ευρώπη,  αποτελεί  θεμελιώδη λίθο  σύμπλευσης   των 

πολιτικών και οικονομικών επιδιώξεων της εξωτερικής πολιτικής της πλειοψηφίας των 
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μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αποκορύφωση τις πρόσφατες προσπάθειες για τον 

περιορισμό και έλεγχο των πληθυσμιακών μετακινήσεων εντός της Γηραιάς Ηπείρου2. 

Μερικοί  από  τους  ιστορικούς  λόγους  που  συντρέχουν,  και  που  θα  αποτελέσουν 

αντικείμενο της έρευνας παρακάτω, πραγματεύονται, συνοπτικά,  τα εξής:

α) Την προστασία των κοινωνικών και κρατικών παροχών των ευρωπαϊκών κρατών από 

τους  επίδοξους  εκμεταλλευτές  του  αναπτυσσόμενου  κόσμου,  που  εμφανίζονται  στο 

εσωτερικό της Ευρώπης ως αιτούντες ασύλου, και,

β)  την  ανάπτυξη  των  πολιτικών  ασφαλείας  για  την  καταπολέμηση  της  διεθνούς 

τρομοκρατίας στο διεθνές περιβάλλον μετά την 11η Σεπτεμβρίου. 

    

 Έτσι αναπτύσσονται οι  αόρατοι τοίχοι  γύρω από τους  πρόσφυγες, με συγκεκριμένες 

μορφές:  Καταρχήν,  το  βασικό  εμπόδιο  που  ορθώνεται  στην  επικοινωνία  με  τους 

πρόσφυγες είναι αυτό της  γραφειοκρατίας  και όλων εκείνων των  μηχανισμών  νομικής 

υπόστασης  του  κράτους,  που  ορίζουν  τον  τρόπο  και  τις  διαδικασίες  με  τις  οποίες 

διαχειρίζονται  την  παρουσία  των  προσφυγικών  κοινωνικών  ομάδων  στις  χώρες 

υποδοχής. Κύριο χαρακτηριστικό των μηχανισμών αυτών είναι ο τρόπος με τον οποίο 

εκδηλώνεται  η  άσκηση  της  κρατικής  εξουσίας:  τα  δικαιώματα  των  προσφύγων,  με 

πρωταρχικό το δικαίωμα της  επικοινωνίας,  βρίσκονται στην διακριτική ευχέρεια και 

αποτελεσματικότητα του αντίστοιχου  γραφειοκρατικού μηχανισμού,  βάση του οποίου 

άλλοτε παραχωρούνται και άλλοτε όχι (όπως θα δούμε ότι συμβαίνει συχνά στην χώρα 

μας) κάποιες διευκολύνσεις. Το δεύτερο εμπόδιο αφορά στους  κοινωνικούς εταίρους, 

που σύμφωνα με τη ρητορική τους, αποσκοπούν στη στήριξη και στη παροχή βοήθειας, 

υλικής και μη, προς τους πρόσφυγες: την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών, και 

2 Το  σχέδιο  κοινής  δράσης  των  μελών  της  Ε.Ε.  πάνω  στα  ζητήματα  της  μετανάστευσης  και  της 
διαχείρισης των προσφυγικών πληθυσμών στην Ευρώπη, με ανεπίσημη ονομασία του Φρουρίου της  
Ευρώπης (Fortress Europe), σηματοδοτεί την αφετηρία του στο συνέδριο του Tampere της Φινλανδίας 
το 1997,  και  την επικύρωση του ως κοινή δράση με την  πρόσφατη Σύμβαση του Δουβλίνου ΙΙ:  
343/2003.
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τους διάφορους κυβερνητικούς και μη-κυβερνητικούς οργανισμούς που δουλεύουν με 

τους  πρόσφυγες.  Σύμφωνα  με  τη  βιβλιογραφία  (Voutira and Harrel-Bond,  2007),  οι 

προαναφερθέντες  οργανισμοί  αποτελούν  ένα  είδος  αυθεντίας,  στη  διαχείριση  των 

περιπτώσεων των προσφύγων. Για αυτό το λόγο είναι πολλές φορές διστακτικοί στο να 

επιτρέπουν στους  πρόσφυγες να  επισημαίνουν πτυχές  της  δράσης τους  στις   οποίες 

έχουν αρνητικά αποτελέσματα. Αυτό το είδος λογοκρισίας στις  φωνές των προσφύγων  

είναι σύνηθες στις περιπτώσεις που οι ερευνητές προσπαθούν να έρθουν σε επαφή με 

τους  πρόσφυγες,  όπου συχνά αντιμετωπίζουν εμπόδια  και  έλλειψη συνεργασίας  από 

τους οργανισμούς αυτούς (όπως συνέβη και στην περίπτωση αυτής της έρευνας). Η 

Ύπατη Αρμοστεία είναι διστακτική στο να επιτρέπει στην κριτική που την αφορά να 

φτάνει  στο  ευρύτερο  κοινό,  ειδικά  όταν  αυτή  προέρχεται  από  την  πλευρά  των 

προσφύγων.  Αυτό συμβαίνει, κυρίως, για λόγους προστασίας της φήμης της ως ενός 

από  τους  βασικούς  διαχειριστές  των  προσφυγικών  περιπτώσεων  διεθνώς,  ενώ  οι 

περισσότεροι μη-κυβερνητικοί οργανισμοί, ως αρένες επαγγελματικής σταδιοδρομίας για 

πολλούς κοινωνικούς επιστήμονες και μη, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε κριτικές που 

μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τη χρηματοδότησή τους. Τέλος, το τρίτο εμπόδιο που 

ορθώνεται μπροστά τους πρόσφυγες είναι μέσα από τη δράση του τύπου και των μέσων 

ενημέρωσης, και έχει να κάνει με την απεικόνιση και τη διαχείριση της ταυτότητας τους 

μέσα  στην  κοινωνία  υποδοχής.  Μια  εικόνα  άλλοτε  αντιφατική,  αρνητική,  και 

κινδυνολογούσα,  και  άλλοτε  με  μια  χροιά  ανθρωπιστικής  συμπάθειας,  αλλά  ποτέ 

αμφίδρομη. Σπανίως, η απεικόνιση αυτή επικεντρώνεται στους λόγους και στα αίτια της 

φυγής των προσφύγων, στο ταξίδι τους, τις ανάγκες τους, αλλά και στη δυναμική τους 

μέσα  στις  κοινωνίες  υποδοχής,  ενώ  πολύ  συχνά  οι  αναφορές  στο  πρόσωπό  τους 

περιστρέφονται γύρω από τα προβλήματα που προκύπτουν από την παρουσία τους στις 

κοινωνίες αυτές. Οι ίδιοι οι  πρόσφυγες,  τέλος, σπανίως αποκτούν μία  φωνή  σε αυτήν 
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την  απεικόνιση  στα διάφορα δημοσιεύματα, αλλά συμμετέχουν συνήθως σε αυτά ως 

βουβές  εικόνες.  Ποιοι  είναι  οι  πρόσφυγες,  των  οποίων  η  παρουσία  επηρεάζει  τόσο 

καταλυτικά τη ζωή μας στην Ευρώπη, και στις διάφορες   χώρες-υποδοχής,  αλλά τους 

οποίους είναι αδύνατο να γνωρίσουμε και να μιλήσουμε μαζί τους; Τι έχουν να μας 

πουν για τη ζωή τους, ποια είναι η ιστορία τους, και ποιοι οι στόχοι, οι φιλοδοξίες, και 

τα όνειρά τους;

Β. Ακούσια μετακίνηση πληθυσμών προς την Ευρώπη: ο ρόλος της Ελλάδας και 

των χωρών της περιφέρειας.

Η  Ελλάδα,  μία  χώρα  που  στην  πρόσφατη  ιστορία  της  υπήρξε  εστία  παραγωγής 

μεταναστευτικών και (πολιτικών) προσφυγικών κυμάτων, μεταβάλλει τον χαρακτήρα της 

σε  χώρα υποδοχής από τη δεκαετία του 1980 και έπειτα κυρίως. Σήμερα, μαζί με τις 

υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες της Μεσογείου, αποτελεί ένα είδος ψυχολογικού συνόρου 

για πολλούς ευρωπαίους; ενός συνόρου μεταξύ της οικονομικής τάξης και ευρωστίας 

της  δυτικής  Ευρώπης και  του οικονομικού και  πολιτικού χάους  που επικρατεί  στην 

Αφρική και την Ασία, και που απειλεί με εισβολή, ένα είδος Ευρωπαϊκού Ρίο Γκράντε 

(Montanari and Corteze, 1993). Το χάος αυτό παίρνει σάρκα και οστά στον ευρωπαϊκό 

κοινωνικό χώρο μέσω της εισροής των προσφύγων από αυτές τις ηπείρους, ανθρώπων 

που προσπαθούν να ξεφύγουν από πολέμους και απολυταρχικά καθεστώτα, από τη βία 

και  την  παραβίαση  των  ανθρωπίνων  δικαιωμάτων  τους.  Περιπτώσεις  από  τη 

Μοζαμβίκη,  σκιαγραφούν τους  τρόπους  με  τους  οποίους  οι  άνθρωποι  τρέπονται  σε 

φυγή  εξαιτίας  των  συνεχόμενων  πολεμικών  συγκρούσεων  και  της  κατεστραμμένης 

οικονομίας τους. Στο Σουδάν, οι μετακινήσεις μεγάλων πληθυσμών εντός της χώρας 

παίρνουν τη μορφή εσωτερικών προσφύγων (Internally Displaced Persons) εξαιτίας της 
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μόνιμης απειλής για νέες εσωτερικές πολεμικές συγκρούσεις. Γυναίκες από τη Σομαλία, 

αναζητούν άσυλο στην Ευρώπη, προσπαθώντας να ξεφύγουν από κοινωνικές πρακτικές  

που τις καθιστούν θύματα βιασμών και άλλου είδους σεξουαλικών κακοποιήσεων. Τα 

αίτια για την παραγωγή  πληθυσμιακών μετακινήσεων από τον αναπτυσσόμενο κόσμο 

προς  την  Ευρώπη,  μπορούν  να  συμπεριληφθούν  γενικά  στις  εξής  κατηγορίες 

(UNHCR,2009):

α) Αίτια που προκύπτουν από πολεμικές συγκρούσεις, και τη χρήση στρατιωτικής βίας 

ενάντια σε αμάχους.

β) Αίτια που προκύπτουν από τη χρήση πολιτικής βίας, σε καθεστώτα που παραβιάζουν 

τα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών τους.

γ)  Αίτια που προκύπτουν από  κοινωνικές  πρακτικές  που έχουν ως  άμεσο ή έμμεσο 

αποτέλεσμα τη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

δ) Αίτια που σχετίζονται με περιβαλλοντικές καταστροφές που τρέπουν σε  φυγή τους 

πληθυσμούς των οικοσυστημάτων που μεταβάλλονται.

     

Ως αποτέλεσμα, η Ελλάδα και οι λοιπές χώρες της Ευρωπαϊκής Μεσογείου βρίσκονται 

στο  σταυροδρόμι  των  πληθυσμιακών  αυτών  μετακινήσεων.  Σύμφωνα  με  τον  Κing 

(2000), υπάρχουν μία σειρά από παράγοντες οι οποίοι ευθύνονται, σε ένα βαθμό, για 

τον μεγάλο αριθμό  προσφύγων και άλλων  παράνομων μεταναστών  που επιλέγουν την 

Ελλάδα για την είσοδο τους στον ευρωπαϊκό γεωγραφικό χώρο .  Πιο συγκεκριμένα, 

αυτοί είναι:

α) Η γεωγραφική θέση της χώρας, στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης, ένα σύνορο 

με την Ασιατική και Αφρικανική ήπειρο, ή ένα  ευάλωτο σημείο (soft underbelly) της 

Δυτικής  Ευρώπης,  που  αποτελεί  και  τον  πρώτο  λογικό  σταθμό  για  τους 

μεταναστευτικούς και προσφυγικούς πληθυσμούς, από τις χώρες των προαναφερθέντων 

21



ηπείρων, στο ταξίδι τους προς το εσωτερικό της Ευρώπης.

β)  Η  έλλειψη  αποτελεσματικών  πρακτικών  αστυνόμευσης  και  ελέγχου  των 

μετακινούμενων πληθυσμών, στις περισσότερες χώρες της ευρωπαϊκής μεσογείου, κάτι 

το  οποίο  τις  ορίζει  ως  ένα  είδος  'πλάγιας  εισόδου'  (back  door)  στις  πιο  αυστηρά 

ελεγχόμενες  χώρες  του  κέντρου,  οι  οποίες  αποτελούν  συνήθως  και  τον  τελικό 

προορισμό.

γ) Η εδαφική μορφολογία της Ελλάδας, που περιλαμβάνει δύσβατα ορεινά περάσματα 

στα  σύνορα  προς  τα  βόρεια  και  ένα  αρχιπέλαγος  με  μία  από  τις  μεγαλύτερες 

ακτογραμμές στον κόσμο στα σύνορα με τον νότο, και που καθιστά πολύ δύσκολη την 

αποτροπή παράνομης εισόδου στην χώρα. 

δ) Η οικονομική κατάσταση των χωρών της ευρωπαϊκής μεσογείου, όπως η Ελλάδα, η 

οποία μετά την είσοδο και ενσωμάτωση των οικονομιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει 

βελτιωθεί σε μεγάλο βαθμό και αποτελεί δέλεαρ προς τους πληθυσμούς των χωρών του 

αναπτυσσόμενου Νότου.

     

Ως εκ τούτο,  είναι αρκετά ασφαλές να υποθέσουμε, ότι  οι περιπτώσεις των χωρών 

-συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Νότο και την Ανατολή, αποτελούν ιδιάζουσες 

περιπτώσεις, σε σχέση με αυτές των χωρών του κέντρου και του ευρωπαϊκού βορρά, με 

συνέπεια  την  ανάγκη  για  δημιουργία  μίας  νέας  εννοιολογικής  ταξινόμησης  και 

κατηγορίας, ως κοινωνίες υποδοχής -πρώτα σύνορα- , που χρίζουν ειδικής μελέτης και 

ανάλυσης της ιδιαιτερότητάς τους. Αυτό αποτελεί και μία από τις βασικές παραδοχές 

αυτής  της  έρευνας,  δηλαδή  η  ανάδειξη  της  ιδιαιτερότητας  της  Ελλάδας  και  της 

ελληνικής κοινωνίας ως το σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τον προσφυγικό Νότο 

και την Ανατολή.
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Γ.  Το  νομικό  πλαίσιο  για  την  υποδοχή  των  προσφύγων  στην  Ευρώπη  και  την 

Ελλάδα. Μια ιστορική αναδρομή και μια κριτική προσέγγιση.

Σύμφωνα  με  σχετικές  έρευνες  από  το  χώρο  των  κοινωνικών  επιστημών,  η  ροή 

προσφυγικών πληθυσμών προς  την  Ελλάδα,  γίνεται  ολοένα και  μεγαλύτερη από τις 

αρχές της δεκαετίας του 1990 και έπειτα.  Συγκεκριμένα,  παρατηρείται  μια απότομη 

αύξηση των  καταγεγραμμένων  αιτήσεων για  άσυλο στα  μέσα της  δεκαετίας  αυτής, 

αλλά και από το 2000 και έπειτα (Papadopoulou 2004, p.p. 169). Όπως αναφέρθηκε και 

παραπάνω,  η  βασική  παραδοχή  τοποθετεί  τα  αίτια  αυτής  της  αύξησης,  στην 

γεωγραφική τοποθεσία της χώρας ως το φυσικό σύνορο της Κεντρικής και  Βόρειας 

Ευρώπης  προς  τον  Νότο  και  την  Ανατολή,  και  αποτελεί  στην  πλειοψηφία  των 

περιπτώσεων και τον τελικό προορισμό των πληθυσμιακών αυτών ροών. Ειδικά και από 

τις αρχές τις δεκαετίας του 1990, στην Ελλάδα, οι περιπτώσεις των  αιτούντων άσυλο  

αντιμετωπίζονται θεσμικά ως ένα ζήτημα ελάσσονος σημασίας, μέσα στο εντονότερο 

φαινόμενο της μαζικής μετανάστευσης από τις βαλκανικές και άλλες χώρες του πρώην 

σοσιαλιστικού μπλοκ (Voutira, 2003). Η χώρα επικύρωσε τη Συνθήκη της Γενεύης για 

τους πρόσφυγες το 1959, και το μετέπειτα Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης (1967) το 

1968.  Στα  τέλη  της  δεκαετίας  του  1970,  υιοθέτησε  για  πρώτη  φόρα  μία  επίσημη 

διαδικασία αναγνώρισης προσφύγων. Οι πρώτοι αιτούντες ασύλου εκείνης της περιόδου 

τέθηκαν υπό την προστασία και διαχείριση της Ύπατης Αρμοστείας και προωθήθηκαν 

σε άλλες χώρες-υποδοχής. Έως την δεκαετία του 1990, η χώρα δεν διέθετε ένα νομικό 

και θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση αιτήσεων πολιτικού ασύλου και για την υποδοχή 

προσφυγικών πληθυσμών. Στις αρχές της δεκαετίας του '90, η χώρα προχώρησε σε έναν 

επαναπροσδιορισμό της σχετικής νομοθεσίας για την παροχή ασύλου (αντικαθιστώντας 

τις  Υπουργικές  Αποφάσεις  που  αποσκοπούσαν  στην  διαχείριση  προσφυγικών 
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ζητημάτων και που χρησιμοποιούνταν ως τότε) έτσι ώστε να συμφωνεί με τα πρότυπα 

των περισσότερων χωρών της Δυτικής Ευρώπης (και μετέπειτα μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης),  καθώς  επίσης  και  με  τις  ρητές  οδηγίες  της  Συνθήκης  της  Γενεύης, 

υιοθετώντας διαδικασίες, εναρμονισμένες με το διεθνές δίκαιο ως προς το περιεχόμενο 

και τις επιδιώξεις τους (Papadimitriou and Papastergiou 2005, p.p. 299). 

     

Τα βασικά σημεία της ελληνικής νομοθεσίας για την παροχή  πολιτικού ασύλου,  που 

προσδιορίζουν και τις παρεμφερείς διαδικασίες είναι τα εξής (Sitaropoulos and Skordas, 

2004):  η σχετική νομοθεσία  εμπεριέχεται  στον νόμο 1975/19913,  και  στη μετέπειτα 

μετατροπή  του  νόμου  2452/19964.  Ο  νόμος  1975/1991  περιέχει  τα  δύο  άρθρα  που 

ορίζουν τη διαδικασία αίτησης για τη παροχή  πολιτικού ασύλου.   Το άρθρο 24 του 

νόμου, συγκεκριμένα υιοθετεί τον ορισμό του  πρόσφυγα  που δίδεται από τη Συνθήκη 

της Γενεύης, και ορίζει ότι  για να εξετασθούν οι υποθέσεις που αφορούν την απόδοση  

ασύλου, ο αιτών πρέπει να πραγματοποιήσει την αίτηση τη στιγμή που θα εισέλθει στη  

χώρα, και ότι η άφιξη του αιτούντα  ασύλου θα πρέπει να είναι απευθείας από την χώρα  

προέλευσης. Ο νόμος 2452/1996, στη συνέχεια, εισήγαγε μια σειρά από αναθεωρήσεις 

στον αρχικό νόμο, οι οποίες προσάρμοσαν το θεσμικό πλαίσιο πιο κοντά σε αυτό των 

υπολοίπων ευρωπαϊκών χωρών. Συγκεκριμένα, εμπεριείχε μια σειρά από προσθήκες, 

όπως μια νέα διαδικασία αίτησης,  η οποία δύναται να είναι προφορική ή γραπτή,  προς 

τις αστυνομικές αρχές και το αρμόδιο υπουργείο, σε οποιαδήποτε λιμάνι ή άλλο σημείο 

εισόδου της χώρας. Η εφαρμογή του νόμου και οι διαδικασίες για την εξέταση των 

αιτήσεων  ασύλου  και  την  παροχή  αναγνώρισης  της  προσφυγικής  ιδιότητας  στη 

συνέχεια αναθεωρήθηκαν και συμπεριλήφθηκαν στο Προεδρικό Διάταγμα 61/19995. Η 

3 Ν. 1975/1991: Είσοδος – έξοδος, παραμονή, εργασία, απέλαση αλλοδαπών, διαδικασία αναγνώρισης 
αλλοδαπών προσφύγων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 184, τ. Α΄).
4 Ν. 2452/1996: Ρύθμιση θεμάτων προσφύγων κατά τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1975/1991 και 
άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 283, τ. Α΄).
5. Δ. 61/1999: Διαδικασία αναγνώρισης αλλοδαπού πρόσφυγα, ανάκληση της αναγνώρισης και απέλαση 
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εφαρμογή  των  παραπάνω  νόμων  υπάγεται  στη  δικαιοδοσία  του  Υπουργείου 

Προστασίας του Πολίτη (πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης).  Σύμφωνα με τις σχετικές 

διατάξεις,  κάθε  ξένος,  μη-υπήκοος της  Ελλάδας,   έχει  το  δικαίωμα  της 

πραγματοποίησης της  αίτησης για άσυλο,  σε οποιαδήποτε αστυνομική αρχή, η οποία 

αναλαμβάνει και την προώθηση της αίτησης στο αρμόδιο υπουργείο. Συγκεκριμένα, το 

Π.Δ. 61/1999 στο άρθρο 1 ορίζει ότι6:

«Αλλοδαπός ο οποίος δηλώνει προφορικώς ή εγγράφως ενώπιον οποιασδήποτε  

ελληνικής αρχής στα σημεία εισόδου στην Ελληνική Επικράτεια ή εντός αυτής ότι  

ζητεί άσυλο στη χώρα μας ή με οποιονδήποτε τρόπο ζητεί να μην απελαθεί σε  

κάποια χώρα εκ φόβου δίωξης λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, κοινωνικής  

τάξεως ή πολιτικών πεποιθήσεων,  θεωρείται  ως αιτών άσυλο σύμφωνα με τη  

Σύμβαση της Γενεύης 1951 όπως τροποποιήθηκε με το Πρωτόκολλο της Νέας  

Υόρκης 1967 και μέχρι την οριστική κρίση του αιτήματός του δεν επιτρέπεται η  

καθ’ οιονδήποτε τρόπο απομάκρυνσή του από τη χώρα» (παρ. 1)

και

«Αν το αίτημα ασύλου υποβληθεί σε μη αστυνομική αρχή, αυτή υποχρεούται να  

ειδοποιήσει  την  κατά  το  άρθρο  2  παράγραφο  1  του  παρόντος  διατάγματος  

αρμόδια  αστυνομική αρχή  με  τον προσφορότερο τρόπο και  να  παραπέμψει  σ’ 

αυτήν τον αιτούντα με τη σχετική αλληλογραφία.» (παρ. 2)

Επιπλέον στο άρθρο 2 παράγραφος 1 ορίζει ότι:

«Αρμόδιες  αρχές  για  να  εξετάσουν  το  αίτημα  (χορήγησης  ασύλου)  και  να 

κινήσουν  τη  διαδικασία  παροχής  ασύλου  είναι  οι  Υποδιευθύνσεις  ή  Τμήματα  

Αλλοδαπών,  τα  Τμήματα  Ασφαλείας  των  Κρατικών  Αερολιμένων  και  οι  

Υποδιευθύνσεις ή τα Τμήματα Ασφαλείας των Αστυνομικών Διευθύνσεων».

Οι διαδικασίες οι οποίες ακολουθούνται μετά από την πραγματοποίηση της  αίτησης,  

αυτού, έγκριση εισόδου των μελών της οικογένειάς του και τρόπος συνεργασίας με τον εκπρόσωπο της 
Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα (ΦΕΚ 63, τ. Α΄).
6 Π. Δ. 61/1999: Διαδικασία αναγνώρισης αλλοδαπού πρόσφυγα, ανάκληση της αναγνώρισης και απέλαση 
αυτού, έγκριση εισόδου των μελών της οικογένειάς του και τρόπος συνεργασίας με τον εκπρόσωπο της 
Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα (ΦΕΚ 63, τ. Α΄).

25



είναι  δύο:  η  κανονική και  η  εσπευσμένη.  Η  εσπευσμένη  διαδικασία  αφορά  στις 

περιπτώσεις των αιτήσεων, οι οποίες γίνονται από συγκεκριμένες  χώρες-εστίες, και οι 

οποίες θεωρούνται ασφαλείς, ή στις αιτήσεις που γίνονται κατά την άφιξη σε κάποιο 

αεροδρόμιο ή λιμάνι. Όλες οι αιτήσεις για παροχή ασύλου, κανονικές και εσπευσμένες,  

ακολουθούν δύο στάδια: το πρώτο στάδιο σχετίζεται με την αρχική αίτηση και  την 

προφορική συνέντευξη του  αιτούντα,  η οποία πραγματοποιείται από τις αστυνομικές 

αρχές, με παρουσία της Ύπατης Αρμοστείας, (εάν αυτή επιδιώξει κάτι τέτοιο). Σε αυτή 

την  φάση,  οι  αιτούντες  ασύλου,  προμηθεύονται  το  Ατομικό  Δελτίο  Αναγνώρισης 

Πρόσφυγα,  τη  λεγόμενη  ρόζ  κάρτα,  η  οποία  χρησιμοποιείται  ως  ταυτότητα  και 

απόδειξη νόμιμης παραμονής στην χώρα για τη διάρκεια της εξέτασης του αιτήματος 

για χορήγηση ασύλου και επιστρέφεται στις αρχές με την ανακοίνωση της απόφασης. Η 

κάρτα αυτή επίσης επιτρέπει στους αιτούντες άσυλο να εργαστούν νόμιμα στην Ελλάδα, 

με  άδεια  εργασίας  που  εκδίδεται  από  την  Επιθεώρηση  Εργασίας  της  αρμόδιας 

Νομαρχίας, και για την έκδοσή της, εκτός από την κατοχή της ρόζ κάρτας, απαιτείται 

και πιστοποιητικό από κρατικό νοσοκομείο ότι ο  αιτών  δεν πάσχει από μολυσματική 

ασθένεια.  Η  άδεια  εργασίας  αυτή  λήγει  ένα  μήνα μετά  την λήξη της  ρόζ  κάρτας7.  

Επίσης,  οι  αιτούντες  ασύλου δεν έχουν δικαίωμα να ασκούν ανεξάρτητη οικονομική 

δραστηριότητα, μπορούν δηλαδή να εργάζονται μόνο ως εργάτες ή υπάλληλοι και όχι 

να έχουν δική τους επιχείρηση8. Το πλαίσιο αυτό για την απασχόληση και την εργασία 

των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο επιτρέπει την απόκτηση προσωρινών αδειών 

εργασίας  ως αντισταθμιστικό παράγοντα για την έλλειψη οποιαδήποτε άλλης μορφής 

7 Το Προεδρικό Διάταγμα προβλέπει ότι οι αιτούντες άσυλο που διαμένουν σε Κέντρα Προσωρινής 
Διαμονής, το οποίο αναγράφεται στην ρόζ κάρτα τους, δεν έχουν δικαίωμα εργασίας. μολαταύτα, σε  
κέντρα  όπως  αυτό  του  Λαυρίου,  υπήρξε  μία  άτυπη  πρακτική  από  την  πλευρά  των  αρχών,  που 
επέτρεπε  στους  αιτούντες  να  αναζητήσουν  προσωρινή  εργασία  στην  ευρύτερη  περιοχή.  Για 
περισσότερα,  βλέπε Mavrodi,  G.  (2007),  Ulysses  Turning  European:  the  different  faces  of  
Europeanization of national policies and politics of immigration, Palgrave Macmillan.

8 Σύμφωνα με το Π.Δ. 61/1999, το ίδιο ισχύει και για τους αλλοδαπούς των οποίων η παραμονή στην 
Ελλάδα έχει εγκριθεί για ανθρωπιστικούς λόγους.
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κρατικής πρόνοιας (Sitaropoulos and Skordas, 2004). Το δεύτερο στάδιο αφορά στην 

αίτηση έφεσης ενάντια σε μια αρχικά αρνητική απόφαση από το πρώτο στάδιο, και 

γίνεται  ενώπιον  μίας  επιτροπής  εφέσεων  η  οποία  αποτελείται  από  έξι  μέλη, 

συμβούλους,  από  συναφή  Υπουργεία  (Προστασίας  του  Πολίτη,  Εξωτερικών 

Υποθέσεων) και άλλες αρχές (μέλη του διπλωματικού σώματος, κ.α.), καθώς επίσης και 

με  την  παρουσία  εκπροσώπου  της  Ύπατης  Αρμοστείας.   Η  επιτροπή  εξετάζει  την 

έφεση, και συντάσσει μια έκθεση  συμβουλευτικού  χαρακτήρα, την οποία και προωθεί 

στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο οποίο ανήκει και η τελική απόφαση για την  

παροχή ή μη, αναγνώρισης προσφυγικού καθεστώτος.  Από εκεί και πέρα, μετά από την 

επιτυχή απόφαση αναγνώρισης και την απόδοση του ασύλου, οι αιτούντες ακριβώς λόγω 

της  ιδιότητάς  τους  ως  αναγνωρισμένοι  πρόσφυγες έχουν  όλα τα  δικαιώματα και  τις 

παροχές  που  προβλέπεται  σύμφωνα  με  την  ελληνική  νομοθεσία  για  τους  Έλληνες 

υπηκόους, όπως ορίζει το άρθρο 23 της Συνθήκης της Γενεύης του 1951.  Το Προεδρικό 

Διάταγμα  266/19999 παρέχει  οδηγίες  σχετικά  με  τη  δυνατότητα  πρόσβασης  των 

αιτούντων άσυλο σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε κρατικά νοσοκομεία, δεδομένου 

ότι αυτοί έχουν καταθέσει την αίτηση τους προς τις αρμόδιες αρχές και είναι κάτοχοι 

της ρόζ κάρτας. Όσον αφορά την παροχή στέγασης, αυτή ορίζεται ως αρμοδιότητα του 

Υπουργείου Υγείας, με την εξαίρεση του  κέντρου διαμονής και υποδοχής  στο Λαύριο. 

Το  ζήτημα  αυτό  αποτέλεσε  στην  πράξη  αντικείμενο  σχετικών  προσπαθειών  από 

διάφορους  οργανισμούς,  χρηματοδοτούμενος  από  την  ΕΕ,  όπως  το  Ελληνικό 

Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (GCR), και την Ύπατη Αρμοστεία (Sitaropoulos and 

Skordas, 2004).  Ειδικότερα, σε αυτή την κατεύθυνση κινήθηκε η εγκύκλιος του 2000 

για τη χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων από τις Υπηρεσίες Πρόνοιας σε  πρόσφυγες 

9 Π.Δ. 266/1999:Διοικητική υπαγωγή και λειτουργία του υφισταμένου στο Λαύριο Αττικής Κέντρου 
Προσφύγων και κοινωνική προστασία των αναγνωρισμένων προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και των 
παραμενόντων για ανθρωπιστικούς λόγους (ΦΕΚ 217, τ. Α΄).
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άτομα με ειδικές ανάγκες, καθώς και ο νόμος 3454/200610 και ο νόμος 3631/200811 για 

τα επιδόματα πολυτεκνίας. Το Προεδρικό Διάταγμα 189/199812 ρυθμίζει το πλαίσιο για 

την  απασχόληση  και  την  εργασία  των  προσφύγων  και  των  αιτούντων  άσυλο 

επιτρέποντας  την  απόκτηση  προσωρινών  αδειών  εργασίας  ως  αντισταθμιστικό 

παράγοντα για την έλλειψη οποιαδήποτε άλλης μορφής κρατικής πρόνοιας, με τις εξής 

προϋποθέσεις: πρώτον, ότι ο αιτών  ασύλου θα πρέπει να διαθέτει ήδη την ρόζ κάρτα , 

δεύτερον,  ότι δεν θα πρέπει να διαμένει στο κέντρο υποδοχής του Λαυρίου αλλά σε 

οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση εντός της χώρας, και τρίτον, ότι θα πρέπει να αναζητήσει 

προσωρινή εργασία, χωρίς τη δυνατότητα σύναψης συμβάσεων αόριστου χρόνου. 

     

Ο νόμος περί μετανάστευσης του 2001 (Ν. 2910/2001)13, ο οποίος ορίζει την είσοδο, 

παραμονή  και  το  πλαίσιο  για  την  απασχόληση  αλλοδαπών  στην  Ελλάδα,  αναφέρει 

συγκεκριμένα ότι δεν αφορά τους αλλοδαπούς με προσφυγικό καθεστώς ή σε αυτούς σε 

διαδικασία  αίτησης πολιτικού ασύλου.  Παρόλα αυτά, σε πολλές περιπτώσεις, έρευνες 

έδειξαν ότι οι αιτούντες άσυλο αντιμετωπίστηκαν από τις αρχές βάση των κανονισμών 

που εμπεριέχονται στην παραπάνω νομοθεσία (Gropas and Triandafyllidou, 2007). Πιο 

αναλυτικά,  οι  πρόσφυγες  ως  αλλοδαποί,  πρέπει  να  είναι  σε  θέση να  παρουσιάσουν 

επίσημα ταξιδιωτικά ή κρατικά έγγραφα (όπως διαβατήρια ή ταξιδιωτικές βίζες), σε 

κάθε  είδους  τέτοια  απαίτηση  από  τις  αρχές,  διαφορετικά  κινδυνεύουν  με  άμεση 

απέλαση από τη χώρα.  Τέλος,  δύο σημαντικές  διεθνείς  συμφωνίες  υπογράφηκαν το 

2001,  με  στόχο  τη  διαχείριση  προσφυγικών  πληθυσμών  που  εισέρχονται  στον 

10 Νόμος 3454/2006 - ΦΕΚ 75/Α/7.4.2006: Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις.
11 Νόμος 3631/2008 - ΦΕΚ 6/Α'/29.1.2008: Σύσταση Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής και άλλες 
διατάξεις.
12 Π. Δ. 189/1998: Προϋποθέσεις και διαδικασία παροχής άδειας εργασίας ή άλλης βοήθειας για 
επαγγελματική αποκατάσταση των αναγνωρισμένων από την Πολιτεία ως προσφύγων, των αιτούντων 
άσυλο και των προσωρινά διαμενόντων για λόγους ανθρωπιστικούς (ΦΕΚ 140, τ. Α΄).
13 Νόμος 2910/2001 - ΦΕΚ 91/Α/2.5.2001:Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική 
Επικράτεια. Κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις. 
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ευρωπαϊκό  χώρο,  μέσω  της  Ελλάδας.  Η  πρώτη  ήταν  η  ίδρυση  του  σώματος  των 

Συνοριακών Φυλάκων το 1998, με σκοπό την περιπολία και αναχαίτιση παρανόμων 

εισερχόμενων,  και  η  δεύτερη  ήταν  με  την  Τουρκία,  που  προέβλεπε  την  επιστροφή 

προσφύγων στις Τουρκικές συνοριακές αρχές που συλλαμβάνονταν από τις ελληνικές 

αρχές στα ελληνοτουρκικά σύνορα. 

     

Το 2010, επίσης κατατέθηκε το ειδικό Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Διαχείριση των 

Μεταναστευτικών Ροών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  με  το  οποίο  συντέθηκε  το  νέο 

σύστημα  ασύλου,  ο  τροποποιημένος  κανονισμός  για  τη  λειτουργία  των  κέντρων 

υποδοχής, καθώς επίσης και οι πρωτοβουλίες για την προστασία ευπαθών ομάδων, σε 

συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης προβλέπει αλλαγές τόσο 

σε  νομοθετικό  όσο  και  σε  πρακτικό  επίπεδο  σχετικά  με  τον  τρόπο  που  η  Ελλάδα 

αντιμετωπίζει  τα  ζητήματα  ασύλου  και  μετανάστευσης.  Σε  αυτό  το  πλαίσιο,  το 

Νοέμβριο  του  2010,  υιοθετήθηκε  το  Προεδρικό  Διάταγμα  114/201014,  με  το  οποίο 

καθορίζεται  η  μεταβατική  διαδικασία  ασύλου  στην  Ελλάδα.  Το  νέο  Προεδρικό 

Διάταγμα 114/2010 αντικατέστησε το  παλαιότερο Π.Δ.  90/200815 και  κατάργησε το 

Π.Δ. 81/200916 που είχε εκδοθεί το καλοκαίρι του 2009 και είχε δεχθεί οξεία κριτική 

τόσο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και από την Ύπατη Αρμοστεία και άλλους 

ευρωπαϊκούς  φορείς,  όσον  αφορά  τη  συμφωνία  του  με  τη  διεθνή  και  ευρωπαϊκή 

νομοθεσία. Σε συνέχεια αυτού, η Ύπατη Αρμοστεία είχε αποφασίσει να μην συμμετέχει 

στα γνωμοδοτικά όργανα στη διαδικασία του ασύλου, όπως αυτά είχαν θεσπισθεί με το 

Π.Δ.  81/2009.  Μεταξύ  άλλων,  το  νέο  Π.Δ.  114/2010  άνοιξε  το  δρόμο  για  την 

επανασύσταση  και  τη  βελτίωση  της  λειτουργίας  των  επιτροπών  προσφυγών  ενώ 

14 Π.Δ. 114/2010 (ΦΕΚ Α-195/22.11.2010). 
15 Π.Δ. 90/2008 (ΦΕΚ 138/Α'/11.7.2008).
16 Π.Δ. 81/2009 (ΦΕΚ 99/Α'/30.06.2009). 
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αποκέντρωσε  τα  όργανα  εξέτασης  σε  πρώτο  βαθμό  των  αιτημάτων  ασύλου  σε  14 

Αστυνομικές  Διευθύνσεις  της  χώρας.  Τον  Ιανουάριο  του  2011,  υιοθετήθηκε  ο  νέος 

Νόμος (3907/2011),  για την αναμόρφωση του συστήματος ασύλου στην Ελλάδα. Ο 

νέος  νόμος  προβλέπει  τη  δημιουργία  αυτοτελούς  Υπηρεσίας  Ασύλου  και  ενός 

συστήματος  υποδοχής  και  διαπίστωσης  του  «προφίλ»  και  των  αναγκών  όσων 

εισέρχονται στην Ελλάδα χωρίς τις  νόμιμες διατυπώσεις,  συμπεριλαμβανομένων και 

ατόμων που επιθυμούν να ζητήσουν άσυλο.  Ο νέος  νόμος  αναμενόταν να τεθεί  σε 

εφαρμογή στις αρχές του 2012.

    

Η βασική κριτική που ασκείται στο θεσμικό πλαίσιο της χώρας για τους  πρόσφυγες  

αφορά  στις  ελλείψεις  που  παρατηρούνται  σχετικά  με  τρία  ζητήματα  που 

πραγματεύονται την είσοδο και  την παραμονή, προσωρινή ή μόνιμη, των προσφύγων.  

Τα ζητήματα αυτά έχουν αναδειχτεί  από σχετικές  έρευνες  ακαδημαϊκής  προέλευσης 

(Skordas, 1999), ή από τη δράση και τη συλλογή πληροφοριών από την πλευρά μη 

κυβερνητικών  οργανισμών  (Amnesty International,  2005,  International Helsinki 

Federation, 2005, UNHCR, 2005), εθνικών και διεθνών, και από τη Ύπατη Αρμοστεία. 

Συγκεκριμένα το πρώτο ζήτημα αφορά την είσοδο των  προσφυγικών πληθυσμών,  και 

την  αντιμετώπισή  τους  από  τις  αρχές.  Οι  έρευνες  έχουν  εντοπίσει  ότι  οι  αρχές,  η 

αστυνομία, οι συνοριοφύλακες, και το λιμενικό σώμα, όταν αναχαιτίζουν την είσοδο 

των  προσφύγων  στη  χώρα,  συχνά  δεν  παρέχουν  την  απαραίτητη  βοήθεια  για  την 

υποβολή αίτησης ασύλου, επικαλούμενοι ότι κάτι τέτοιο δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές 

τους. Επίσης, πολλές φορές, όταν παρέχουν τα έγγραφα για την αίτηση ασύλου στους 

εισερχόμενους στην χώρα πρόσφυγες, αυτά είναι στην ελληνική και όχι στην γλώσσα 

των αιτούντων, χωρίς να παρέχονται οι υπηρεσίες κάποιου διερμηνέα ή μεταφραστή. 

Τέλος, συνήθης, επίσης, είναι και η κράτηση των αιτούντων σε κέντρα διαμονής, όπου 
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οι συνθήκες είναι πολύ κακές, χωρίς αυτοί να έχουν πρόσβαση σε νομικές συμβουλές 

που  παρέχουν  διάφοροι  μη-κυβερνητικοί  οργανισμοί  και  χωρίς  να  γνωρίζουν  τα 

δικαιώματά τους.  

Το  δεύτερο  ζήτημα  είναι  η  αδυναμία  εφαρμογής  του  θεσμικού  πλαισίου  για  τους 

πρόσφυγες από  τον  ελληνικό  κρατικό  μηχανισμό.  Πιο  ειδικά   η  βασική  κριτική 

επικεντρώνεται  στο πρόβλημα διαχωρισμού των εξουσιών στην σύγχρονη ιστορία του 

ελληνικού  κράτους  (Pollis,  1987).   Στην  προκειμένη  περίπτωση,  η  ευθύνη  και  η 

δικαιοδοσία για τη υποδοχή και τη διαχείριση των προσφυγικών πληθυσμών, υπόκειται 

στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης) και στις 

αστυνομικές  αρχές,  σε  αντίθεση  με  τις  υπόλοιπες  ευρωπαϊκές  χώρες  που  έχουν 

συστήσει  ειδικούς  οργανισμούς  για  τον  λόγο  αυτό.  Ως  εκ  τούτου,  η  έλλειψη 

προσωπικού που επικαλείται το Υπουργείο, αλλά και οι δομές, και οι συμπεριφορές που 

προκύπτουν  από αυτές  τις  δομές,  με  τις  οποίες  λειτουργούν  οι  αστυνομικές  αρχές, 

οδηγούν  σε  σειρά  παραλείψεων  και  παραβιάσεων  της  εθνικής,  και  της  διεθνούς, 

νομοθεσίας για τους πρόσφυγες: 

Η  πρώτη  και  η  πιο  σημαντική  είναι  η  ολιγωρία  που  παρατηρείται  στη  διαδικασία 

απολαβής των αιτήσεων για άσυλο, και η παρατεταμένη περίοδος, κατά την οποία αυτή 

εξετάζεται  και  αφήνει  τους  πρόσφυγες σε  μία  νομική  λίμπο  (Papadimitriou and 

Papageorgiou 2005,  p.p.  311).  Είναι  σύνηθες,  επίσης,  κατά  τη  διάρκεια  αυτής  της 

περιόδου εξέτασης, όπου οι πρόσφυγες έχουν προμηθευτεί την ρόζ κάρτα και αναμένουν 

την απόφαση από τις αρχές, οι αρχές να προχωρούν σε διακοπή της απόφασης και στην 

έκδοση  απόφασης  για  απέλαση,  βασιζόμενοι  στη  λεπτομέρεια  του  Προεδρικού 

Διατάγματος  61/1999  σχετικά  με  την  αλλαγή  διεύθυνσης  διαμονής  χωρίς  να 
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ενημερωθούν οι αρχές. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, άτομα, τα οποία δεν βοηθούνται 

από την Ύπατη Αρμοστεία ή άλλους μη κυβερνητικούς οργανισμούς, να βρίσκονται 

κυριολεκτικά στον δρόμο. Το ίδιο ισχύει, επίσης, σχεδόν καθολικά, στις περιπτώσεις 

που επιστρέφονται πρόσφυγες στην Ελλάδα, από τις αρχές άλλων ευρωπαϊκών χωρών, 

βάσει της οδηγίας του Δουβλίνου ΙΙ, έτσι ώστε οι αιτήσεις των  προσφύγων αυτών να 

απορρίπτονται  αυτόματα.  Πολλές  παραβιάσεις  που  σχετίζονται  με  τις  συνθήκες 

κράτησης των  προσφύγων στα κέντρα υποδοχής και διαμονής, και αφορούν τις πολύ 

κακές συνθήκες στέγασης, διατροφής, υγιεινής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, 

επίσης,  σύμφωνα  αναφορές  της  Διεθνούς  Αμνηστίας,  υποδηλώνεται  ένας  θεσμικός 

ρατσισμός  (Amnesty International,  2005)  που εσκεμμένα χρησιμοποιεί  τις  πρακτικές  

διαχείρισης ως αποτρεπτικό μέσο για μελλοντικούς αιτούντες ασύλου στην χώρα. Όσον 

αφορά στις προσφυγές που μπορούν να γίνουν ενάντια σε μια αρνητική απόφαση, και 

είναι  νομικά  κατοχυρωμένες,  αυτές  πολλές  φορές  δεν  γνωστοποιούνται  στους 

αιτούντες,  καθώς οι αποφάσεις γίνονται στα ελληνικά και δεν υπάρχει ενημέρωση για 

τα δικαιώματα τους ως  αιτούντες.  Επίσης,  σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου, 

αυτές μπορούν να γίνουν μόνο για παρατυπίες που αφορούν την ιδία τη διαδικασία και 

όχι για το περιεχόμενο της απόφασης.

     

Τέλος,  το τρίτο ζήτημα αφορά την ποιότητα ζωής  (quality  of  living) των ιδιων των 

προσφύγων κατά τη παραμονή τους στην χώρα, ως αιτούντες ασύλου, και την παντελή 

έλλειψη  της  κρατικής  υποστήριξης,  ειδικά  σε  ζητήματα  διαμονής,  διατροφής,  και 

περίθαλψης. Σύμφωνα με τις  έρευνες πολλών οργανισμών,  αλλά και ερευνητών και 

εθελοντών, η κατάσταση φαίνεται να είναι χαοτική (International Helsinki Federation, 

2005).  Συγκεκριμένα  αναφέρονται  καταστάσεις  όπως,  η  μεγάλη  ταλαιπωρία  των 

προσφύγων πριν  τη  κατάθεση  της  αίτησης  τους  στο  Τμήμα  Αλλοδαπών.  Πολλοί 
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ξενυχτούν όλο το βράδυ, περιμένοντας στις ουρές που σχηματίζονταν από το μεγάλο 

πλήθος  των  αιτούντων,  και  συχνά  φεύγουν  άπραγοι.  Πολλές  φορές,  σύμφωνα  με 

μαρτυρίες των ιδίων των  προσφύγων, την αίτηση την παραλαμβάνουν οι αστυνομικοί 

μέσα από τα κάγκελα,  χωρίς  την τήρηση των νόμιμων διαδικασιών.  Αυτό δίνει  την 

ευκαιρία  σε  επιτήδειους  να  παριστάνουν  τους  εκπροσώπους  των  αρχών  και  να 

λαμβάνουν χρήματα για να δώσουν προτεραιότητα στην τήρηση της ουράς, καθώς και 

να  δίνουν πλαστές  ρόζ  κάρτες.  Οι  αιτούντες   οι  οποίοι  τελικά  και  καταφέρνουν  να 

πραγματοποιήσουν την αίτηση, και να λάβουν τη ρόζ κάρτα, το Ατομικό Δελτίο για την 

Αναγνώριση  του  Πρόσφυγα,  έχουν  να  αντιμετωπίσουν  μια  σειρά  από  άλλα  άμεσα 

προβλήματα  επιβίωσης.  Το πρωταρχικό είναι  η  στέγαση και  σίτιση  τους.  Όσοι  από 

αυτούς  δεν  βρίσκονται  κλειδωμένοι  σε  κάποιο  κέντρο  διαμονής,  αναγκάζονται  να 

αναζητήσουν  σε  στέγη  σε  πολύ  φτωχές  περιοχές  της  Αθήνας  κυρίως,  και  της 

Θεσσαλονίκης, όπου λόγω της νομικής τους λίμπο, γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης 

από ιδιοκτήτες που ζητούν υπερτιμημένα ενοίκια,  και που αναγκάζουν πολλούς από 

αυτούς  να  μοιράζονται  μικρούς  χώρους,   και  να  διαβιώνουν  κάτω  από  οικτρές 

συνθήκες, με τεράστιες ελλείψεις σε ζητήματα υγιεινής και συντήρησης των χώρων. 

Επίσης, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις, σύμφωνα με μαρτυρίες, από οικογένειες που 

αναγκάζονται να ζουν άστεγες στον δρόμο, ή σε δημόσιους χώρους/πάρκα, λόγω της 

έλλειψης  χρημάτων  και  βοήθειας.  Στην  περίπτωση  της  επαρχίας,  σε  πόλεις/λιμάνια 

όπως η Πάτρα και  η  Ηγουμενίτσα,  έχουν στηθεί  παραγκουπόλεις στις  παρυφές  των 

πόλεων  όπου  οι  πρόσφυγες διαμένουν  χωρίς  ύδρευση,  ηλεκτρισμό  ή  θέρμανση, 

περιμένοντας κάποια αλλαγή στην κατάστασή τους, ή προσπαθώντας να μεταβούν στην 

Ιταλία  ή  άλλες  χώρες  της  Ευρώπης.  Όσον  αφορά  την  παροχή  ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης  και  υποστήριξης,  η  ρόζ  κάρτα  δίνει  το  δικαίωμα  στους  πρόσφυγες να 

αναζητήσουν στήριξη  στα  δημόσια  νοσοκομεία,  αλλά πολλές  φορές  αυτό  δεν  είναι 
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δυνατόν, καθώς τα νοσοκομεία, σύμφωνα με μαρτυρίες, κωλυσιεργούν στη περίθαλψη 

προσφύγων,  και  οι  φαρμακοποιοί  αρνούνται  ευθέως  να  εξυπηρετήσουν  αιτούντες,  

παρόλο  που  η  ρόζ  κάρτα  καλύπτει  το  κόστος  παροχής  των  συνταγογραφημένων 

φαρμάκων. Η κατάσταση αυτή γίνεται ολοένα και εντονότερη τα τελευταία χρόνια, με 

την αποσύνθεση του συστήματος δημόσιας υγείας, λόγω της χρεωκοπίας του ελληνικού 

δημοσίου τομέα. Έτσι, εξαιρώντας την υποστήριξη από διεθνείς οργανισμούς, όπως οι 

Γιατροί Χωρίς Σύνορα και το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, οι πρόσφυγες 

είναι τελείως αβοήθητοι και ανυπεράσπιστοι σε ζητήματα στέγασης και περίθαλψης.

     

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, η Ελλάδα αποτελεί μία ιδιάζουσα περίπτωση μέσα στο 

νομικό πλαίσιο διευθέτησης των περιπτώσεων των αιτούντων άσυλο των κρατών-μελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  γιατί αυτή η εξουσία βρίσκεται στην αποκλειστικότητα του 

Υπουργείου  Προστασίας  του  Πολίτη  (πρώην  Υπουργείο  Δημόσιας  Τάξης),  και 

συγκεκριμένα κάτω από τη δικαιοδοσία των ελληνικών αστυνομικών αρχών, αλλά και 

εξαιτίας των τεράστιων ελλείψεων που παρατηρούνται στην εφαρμογή των νομοθεσιών 

για τη διαχείριση των προσφυγικών πληθυσμών. Ο λόγος για τον οποίο η χώρα προχωρά 

στην  υιοθέτηση  μίας  συγκεκριμένης  και  αυστηρής  πολιτικής  για  τους  πρόσφυγες 

βρίσκεται,  σύμφωνα  με  ερευνητικά  ευρήματα,  στην  αποθάρρυνση  της  παράνομης  

εισόδου και μετανάστευσης προς τη χώρα, και στη προώθηση πολιτικών και πρακτικών 

που  αποθαρρύνουν  την  διαμονή  και  την  αίτηση  ασύλου  προς  το  ελληνικό  κράτος 

(Mavrodi,  2007).  Τέλος,  ο  λόγος  της  παρούσας  στάσης,  βρίσκεται  και  στην 

καταστρατήγηση  των  νομικών  υποχρεώσεων  που  πηγάζουν  από  τη  Συνθήκη  της 

Γενεύης,  μέσα από ένα  πρίσμα  αντιμετώπισης της  λαθρομετανάστευσης,  που,  όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω, φαίνεται να συμπυκνώνει τις κυρίαρχες τάσεις της πολιτικής 

των Ευρωπαϊκών χωρών απέναντι στο ζήτημα της παροχής πολιτικού ασύλου, προς τους 
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πληθυσμούς που εισέρχονται στον ευρωπαϊκό χώρο με τρόπο αμείλικτο.

Δ. Η Σύμβαση του Δουβλίνου ΙΙ και η σημασία της για την Ελλάδα.

Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, ξεκινάει μία διαδικασία συνεργασίας και 

αλληλοϋποστήριξης μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά 

τη  μετανάστευση και  τη διαχείριση των  προσφυγικών πληθυσμιακών ροών μέσα στα 

γεωγραφικά όρια της τότε Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. Αυτή η συνεργασία 

αρχίζει και αποκτά μία πιο συμπαγή μορφή και υπόσταση με τη Συνθήκη του Μάαστριχ 

του 1992, όταν το προσφυγικό ζήτημα στην νέο συσταθείσα Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται 

και  ο  λεγόμενος  τρίτος  πόλος σύγκλισης  των κρατών μελών,  μαζί  με  ζητήματα της 

Δικαιοσύνης  και  της  Εσωτερικής  Διακυβέρνησης  στην  Ευρώπη  (Papadimitriou and 

Papageorgiou 2005,  p.p.  310).  Σε  αυτήν  την κατεύθυνση,  μία  από τις  πρωταρχικές 

μέριμνες της Ε.Ε. ήταν η αντιμετώπιση του φαινομένου των πολλαπλών ταυτόχρονων 

αιτήσεων για παροχή ασύλου  σε διαφορετικές χώρες μέλη. Η αντιμετώπιση αυτού του 

φαινομένου πήρε τη  μορφή της  Συνθήκης  του  Δουβλίνου που υπογράφηκε  στις  15 

Ιουνίου 1990 στην ιρλανδική πρωτεύουσα και τέθηκε σε ισχύ το Σεπτέμβριο του 1997. 

Το περιεχόμενο της Συνθήκης εστίαζε στην προβληματική της εκμετάλλευσης νομικών 

κενών από την πλευρά των αιτούντων άσυλο με σκοπό την απόκτηση διαφόρων ειδών 

πλεονεκτημάτων στην διαδικασία της αίτησης τους, και την παρατεταμένη παραμονή 

τους  εντός  εδάφους  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης.  Ταυτόχρονα,  το  κείμενο 

προσανατολιζόταν στο να θέσει τέλος στο πρόβλημα των  αιτούντων άσυλο σε τροχιά  

(asylum-seekers in orbit), οι οποίοι παρέμεναν εντός της Ένωσης και πηγαινοέρχονταν 

μεταξύ διαφορετικών χωρών-μελών, γιατί κάθε χώρα μέλος αρνούνταν την εξέταση των 

υποθέσεών τους  και  προσπαθούσε να μεταφέρει  την ευθύνη σε κάποιο  άλλο μέλος 
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(Papadimitriou and Papageorgiou 2005,  p.p.  314).  Με  αυτή  τη  σύγκλιση  των 

επιδιώξεων για τα μεταναστευτικά ζητήματα στον χώρο της Ένωσης, τα κράτη μέλη 

προχώρησαν και στον ακριβή προσδιορισμό του τρόπου που θα αποδίδονταν η ευθύνη 

για  την  απόδοση  ασύλου μεταξύ  τους.  Έτσι  λοιπόν,  τον  Οκτώβριο  του  1997  στο 

Τάμπερε της Φινλανδίας, συντάχθηκε και επικυρώθηκε το κείμενο που αντικατέστησε 

τη Συνθήκη του Δουβλίνου, και όριζε με ακριβείς λεπτομέρειες το νομικό πλαίσιο με το 

οποίο θα πραγματοποιούνταν οι διαδικασίες εξέτασης των περιπτώσεων των αιτούντων 

άσυλο, καθώς επίσης και την ευθύνη που θα έφερε το κάθε κράτος μέλος. Το κείμενο, 

που έγινε γνωστό ως η Dublin-II οδηγία, τέθηκε σε ισχύ τον Φεβρουάριο του 2003, ως 

η εφαρμογή της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 343/2003, για την θέσπιση των  

κριτηρίων και μηχανισμών για την ανάληψη της ευθύνης για την εξέταση των αιτήσεων  

για παροχή προσφυγικού καθεστώτος από τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης17. Σύμφωνα 

με  τους  Παπαδημητρίου  και  Παπαγεωργίου  (2005,  p.p.  314),  η  χρησιμότητα  της 

οδηγίας του Δουβλίνου ΙΙ ήταν εξαρχής αμφισβητήσιμη. Και αυτό γιατί σύμφωνα με το 

κείμενο, το κράτος μέλος που θεωρούνταν ότι έπαιξε και τον πιο σημαντικό ρόλο στην 

διαχείριση  μίας  προσφυγικής υπόθεσης ήταν και  αυτό το οποίο υπήρξε  και  η  χώρα 

εισόδου του συγκεκριμένου  πρόσφυγα μέσα στο έδαφος της  Ένωσης.  Όπως γίνεται 

εύκολα αντιληπτό, το μεγαλύτερο βάρος της ανάληψης της ευθύνης για τη διαχείριση 

των προσφυγικών αυτών περιπτώσεων βαραίνει τις χώρες της περιφέρειας της Ένωσης, 

και  συγκεκριμένα  τα  σύνορα  της  με  την  αφρικανική  και  την  ασιατική  ήπειρο.  Η 

Ελλάδα,  προφανώς,  μαζί  με  τις  υπόλοιπες  χώρες  της  Μεσογείου,  αποτελούν  τους 

πρώτους σταθμούς των  προσφυγικών πληθυσμών από την Αφρική, τη Μέση Ανατολή, 

και  την  Ασία,  που  κατευθύνονται  προς  την  Ευρώπη  με  παράνομα  μέσα,  οι  οποίοι 

17 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 343/2003 του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2003, για τη θέσπιση των 
κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την 
εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας . Ιστότοπος: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R0343:EL:NOT
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φυσικά  δεν  κάνουν  χρήση  αεροπορικών  μέσων  με  προορισμό  τα  αεροδρόμια  της 

κεντρικής και βόρειας Ευρώπης. Η συγκεκριμένη λεπτομέρεια αποτέλεσε  αγκάθι  και 

σημείο  έντονων  αντιπαραθέσεων  κατά  τη  διάρκεια  της  ευρωπαϊκής  συνόδου  που 

οδήγησε στην υπογραφή της συνθήκης. Οι επιπτώσεις της υπογραφής της Συνθήκης για 

την Ελλάδα ήταν πολλές και διάφορες, μέσα στο χρονικό διάστημα που ακολούθησε 

από  την  υπογραφή  της  και  ως  σήμερα,  και  αποτέλεσαν,  σε  σημαντικό  βαθμό,  το 

εφαλτήριο για την έναρξη μιας καινούριας κυβερνητικής στάσης προς τους  αιτούντες  

άσυλο  στη  χώρα  μας.  Πιο  συγκεκριμένα,  κατά  τη  διάρκεια  της  πρώτης  περιόδου 

εφαρμογής  της  Συνθήκης,  δηλαδή  κατά  τη  διάρκεια  των  ετών  1998-9,  η  Ελλάδα 

κλήθηκε να αναλάβει τις υποθέσεις 1085 αιτούντων άσυλο, εκ των οποίων αποδέχθηκε 

τελικά τους 468. Αντιθέτως, οι αιτήσεις από την Ελλάδα προς τρίτες χώρες μέλη της 

Ένωσης ήταν μόνο 67 στον αριθμό. Ο αριθμός των αιτούντων άσυλο που προωθούνταν 

στην  Ελλάδα  από  τα  υπόλοιπα  μέλη  της  Ένωσης,  αυξήθηκε  σταδιακά  τα  επόμενα 

χρόνια φτάνοντας τις 1484 καταγεγραμμένες υποθέσεις έως το 2002. Από το 2003, ο 

αριθμός των προωθήσεων αυξήθηκε κατακόρυφα, καθώς τέθηκε σε εφαρμογή η χρήση 

του πανευρωπαϊκού ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου των δαχτυλικών αποτυπωμάτων 

του EURODAC (EC 2725/2000)18, στο οποίο συμμετείχε και η Ελλάδα. Το σύστημα 

αυτό  κατέστησε  ευκολότερη  τη  διαδικασία  εντοπισμού  του  σημείου  εισόδου  των 

παράνομων  εισερχομένων  στην  Ευρώπη,  καθώς  η  συλλογή  και  ο  έλεγχος  των 

δακτυλικών αποτυπωμάτων  γινόταν  πια  σε  κεντρικό  επίπεδο μέσω του  συστήματος 

αυτού.  Η διαδικασία  συλλογής των δακτυλικών αποτυπωμάτων των ανθρώπων που 

εισέρχονται παράνομα και χωρίς επίσημα ταξιδιωτικά έγγραφα είναι καθολική σε όλες 

τις ευρωπαϊκές χώρες. Έτσι, οι διάφοροι  μετανάστες και  πρόσφυγες   που εισέρχονται 

18 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2725/2000 του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με τη 
θέσπιση του «Eurodac» για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων για την αποτελεσματική 
εφαρμογή της σύμβασης του Δουβλίνου. Ιστότοπος http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?
val=239883:cs&lang=el&list=239883:cs,&pos=1&page=1&nbl=1&pgs=10&hwords=
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στην  Ελλάδα,  καταγράφονται  με  αυτήν  ως  χώρα  υποδοχής,  γιατί  αναγκάζονται  να 

δώσουν τα αποτυπώματά τους στις αρχές, είτε κατά την πρώτη επαφή μαζί τους στα 

σύνορα  της  χώρας,  είτε  κατά  την  αίτησή  τους  για  άσυλο.  Ως  εκ  τούτου,  με  την 

εφαρμογή των δύο αυτών μέτρων, οι ελληνικές αρχές ήρθαν απότομα αντιμέτωπες με 

έναν αριθμό  αιτούντων άσυλο  για τον οποίο δεν ήταν προετοιμασμένες, πολιτικά και 

διοικητικά  (Papadimitriou and Papageorgiou,  2005).  Πολιτικά,  γιατί  το  (τότε) 

Υπουργείο  Δικαιοσύνης  και  οι  αστυνομικές  αρχές  ήταν πεπεισμένες  ότι  ο  ξαφνικός 

μεγάλος αριθμός των αιτήσεων ασύλου με τις οποίες ήρθαν αντιμέτωπες, δεν ήταν παρά 

μία ακόμη πτυχή του προβλήματος της παράνομης μετανάστευσης εντός της Ευρώπης, 

και  ένα  ακόμα  τέχνασμα  των  παράνομων  αυτών  ξένων  για  να  παρατείνουν  την 

παραμονή  τους  σε  ελληνικό  και  ευρωπαϊκό  έδαφος,  χωρίς  επίσημα  ταξιδιωτικά 

έγγραφα. Η έντονα αρνητική αντίδραση των ελληνικών αρχών απέναντι σε αυτές τις 

εξελίξεις που προκάλεσε η Σύμβαση του Δουβλίνου ΙΙ, καθώς επίσης και απέναντι στον 

ολοένα  και  αυξανόμενο  όγκο  των  περιπτώσεων αιτούντων  άσυλο  (που  είτε 

προωθούνταν και θέτονταν κάτω από την επίβλεψη της, είτε απευθύνονταν απευθείας 

σε  αυτήν  μετά  από  την  παράνομη  είσοδο  στην  χώρα),  φαίνεται  ξεκάθαρα  από  τα 

ακόλουθα γεγονότα: 

α)  Πρώτον,  ο  αριθμός  των  αναγνωρίσεων άρχισε  να  μειώνεται  δραματικά.  Πιο 

συγκεκριμένα, ενώ το 2001 η Ελλάδα ήταν έκτη σε θέση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το 

2002 μόλις ήταν στην τελευταία στην απόδοση προσφυγικού καθεστώτος, και παραμένει 

σε αυτή τη θέση έως σήμερα.

β)  Ο  τρόπος  με  τον  οποίο  οι  αρχές  προχώρησαν  στην  σχεδόν  καθολική  απόρριψη 

αιτήσεων απέκτησε χαρακτήρα μαζικό, ειδικά αν αναλογιστεί την αιτιολόγηση, η οποία 

στην πλειοψηφία της αναφερόταν έως την έλλειψη σαφών αποδείξεων ότι ο αιτούμενος  

βρίσκεται σε κίνδυνο στην χώρα προέλευσης του... για λόγους που έχουν να κάνουν με τη  
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θρησκεία,  την  εθνότητα,  τις  πολιτικές  του  πεποιθήσεις...  Αυτό  που  κάνει  ιδιαίτερη 

εντύπωση είναι το ότι η παραπάνω αιτιολόγηση χρησιμοποιήθηκε και χρησιμοποιείται 

ακόμη  σε  περιπτώσεις  εφέσεων,  όπου  το  πόρισμα  της  συμβουλευτικής  επιτροπής 

προτείνει  την  απόδοση  αναγνώρισης,  αλλά  παρόλα  αυτά  οι  αρχές  παραμένουν 

αμετάκλητες στην αρχική αρνητική τους απόφαση.

     

Επίσης,  ιδιαίτερη  μνεία  πρέπει  να  γίνει  στην  πρακτική  των  ελληνικών  αρχών  της 

διακοπής  της  εξεταστικής  διαδικασίας  για  την  απόδοση  προσφυγικού  καθεστώτος.  

Σύμφωνα με τα Προεδρικά Διατάγματα 81/1993 και 61/1999, ο αιτούμενος άσυλο  που 

αλλάζει τόπο διαμονής σε άλλο, διαφορετικό από αυτόν που έχει δηλώσει ή του έχει 

αποδοθεί κατά την αρχική επαφή του με τις αρχές,, έχει να αντιμετωπίσει ως άμεση 

συνέπεια  τη διακοπή της  διαδικασίας  εξέτασης  της  υπόθεσής του.  Προφανώς,  όσοι 

αιτούντες άσυλο προωθούνται από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες στην Ελλάδα βάση τη 

Σύμβαση του Δουβλίνου ΙΙ, κινδυνεύουν να χάσουν το δικαίωμα της αίτησης για άσυλο 

σύμφωνα με  την  ελληνική  νομοθεσία.  Η ελληνική  νομοθεσία  σε  συνδυασμό με  τη 

Σύμβαση  του  Δουβλίνου  ΙΙ,  στην  προκειμένη  περίπτωση  χρησιμοποιείται 

αποτελεσματικά από τις ελληνικές αρχές για την αποποίηση της ευθύνης διαχείρισης 

προσφυγικών πληθυσμών στη χώρα, οι οποίοι χρησιμοποιούν την Ελλάδα ως την είσοδο 

(entry point) για τη διέλευση τους σε άλλες χώρες της δυτικής Ευρώπης. 

Έχοντας  υπόψη  τα  παραπάνω,  η  προσπάθεια  επιβίωσης  και  ανάπτυξης  τέτοιων 

στρατηγικών, από τη πλευρά των προσφύγων, αποκτά ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον, 

και  σημασία,  εξαιτίας,  ακριβώς,  λόγω  του  αφιλόξενου  θεσμικού  και  νομικού 

περιβάλλοντος, που αναπτύχθηκε και αναπτύσσεται γύρω από την παρουσία τους στην 

ελληνική κοινωνία.
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Κεφάλαιο δεύτερο:

Εννοιολογικές κατηγορίες και θεωρητικές προσεγγίσεις.

Α. Το θεωρητικό υπόβαθρο και η εννοιολογική προσέγγιση του  πρόσφυγα, μέσα 

από το πρίσμα των κοινωνικών επιστημών και της ιστορίας.

Πριν  ξεκινήσω τη  διατύπωση  των  ερευνητικών  στόχων  αυτής  της  διατριβής,  είναι 

αναγκαίο  να  θεμελιωθεί  πρώτα  η  θεωρητική  προσέγγιση  του  βασικού  ερευνητικού 

υποκειμένου,  αυτό  του  πρόσφυγα.  Η επιστημονική  έρευνα  που  ασχολείται  με  τους 

πρόσφυγες ως  εννοιολογική  κατηγορία,  έχει  τις  αφετηρίες  της  στο  τέλος  του  Β' 

Παγκοσμίου  Πολέμου  και  εξελίσσεται  σε  όλο  το  δεύτερο  μισό  του  20ου  αιώνα, 

οριοθετώντας  έτσι  και  το  επιστημονικό  πεδίο  των  προσφυγικών  σπουδών  (refugee  

studies).  Οι  συνεισφορές  στο  πεδίο  αυτό  προέρχονται  από  διάφορους  χώρους  των 

κοινωνικών  επιστημών  όπως  αυτόν  της  κοινωνιολογίας,  και  της  ανθρωπολογίας 

συγκεκριμένα, ενώ σήμερα το επιστημονικό πεδίο των προσφυγικών σπουδών τείνει να 

συμπεριλαμβάνεται,  συνήθως,  υπό  την  αιγίδα  των  σπουδών  της  μετανάστευσης.  Η 

αρχική διατύπωση και ο ορισμός της εννοιολογικής κατηγορίας του  πρόσφυγα,  μέσα 

από την ιστορική εξέλιξη του διεθνούς συστήματος και του παγκόσμιου κοινωνικού 

γίγνεσθαι, ανήκει στην Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε., και είναι η εξής19: σύμφωνα με τη 

Συνθήκη της Γενεύης του 1951, περί προσφύγων, και το συμπληρωματικό Πρωτόκολλο 

του  1967  (α1,  παρ.  Α,  εδ.  2),  πρόσφυγας  είναι  το  πρόσωπο,  το  οποίο,  ευλόγως, 

φοβούμενο ότι θα υποστεί δίωξη λόγω της φυλής, θρησκείας, ιθαγένειας, του γεγονότος 

ότι ανήκει σε συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα, ή λόγω των πολιτικών πεποιθήσεων του, 

βρίσκεται εκτός της χώρας  ιθαγένειας του, ή λόγω φόβου, δεν επιθυμεί να επικαλεστεί 

19 Σύμβαση  της  28.4.1951  για  το  Καθεστώς  των  Προσφύγων,  Κείμενο:  Ηνωμένα  Έθνη,  Συλλογή 
Συμβάσεων, Νο. 2545, τόμος 189, σελ. 137.
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την προστασία της χώρας αυτής. Επίσης,  πρόσφυγας  είναι το  πρόσωπο  που, για τους 

παραπάνω λόγους, βρίσκεται εκτός χώρας της προηγούμενης διαμονής, και δεν μπορεί, 

ή λόγω του φόβου του δεν επιθυμεί, να επιστρέψει σε αυτήν. Η ιδιότητα του πρόσφυγα,  

επίσης, αποδίδεται σε πρόσωπο, το οποίο βρίσκεται νόμιμα εκτός της χώρας-ιθαγένειάς 

του,  αλλά  η  συνδρομή  μεταγενέστερων  γεγονότων,  δικαιολογεί  τους  φόβους  για 

διώξεις,  και τον καθιστά  πρόσφυγα επί τόπου (on the spot). Συγκεκριμένα,  πρόσφυγας  

είναι  κάθε  πρόσωπο  το  οποίο  'συνέπεια.....  δικαιολογημένου  φόβου  διώξεως  λόγω  

φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, κοινωνικής τάξης ή πολιτικών πεποιθήσεων βρίσκεται  

εκτός της χώρας της οποίας έχει την υπηκοότητα και δεν δύναται ή, λόγω του φόβου  

αυτού,  δεν επιθυμεί να απολαύει της προστασίας της χώρας αυτής,  ή εάν μη έχοντας  

υπηκοότητα τινά και ευρισκόμενων συνεπεία τοιούτων γεγονότων εκτός της χώρας της  

προηγούμενης συνήθους αυτού διαμονής,  δεν δύναται ή,  λόγω του φόβου τούτου,  δεν  

επιθυμεί  να  επιστρέψει  εις  ταύτην'.   Ο  ορισμός  αυτός,  σύμφωνα  με  το  Άρθρο  1, 

παράγραφο  Α2,  της  Συνθήκης  του  1951,  περιέχει  δύο  πολύ  σημαντικές  διακρίσεις 

νομικού χαρακτήρα: η πρώτη έχει να κάνει με το  υποκειμενικό  στοιχείου του  φόβου 

πιθανής δίωξης  λόγω των παραπάνω χαρακτηριστικών του εν λόγω  προσώπου,  και η 

δεύτερη με το  αντικειμενικό γεγονός  του πραγματικού κινδύνου, που έχει να κάνει με 

την άσκηση  βίας,  που καθιστά την  φυγή  αναγκαία για το πρόσωπο αυτό. Η Συνθήκη 

του 1951, καθώς επίσης και η επίσημη τροποποίησή της από το Πρωτόκολλο του 1967, 

αποτελούν και τους ορισμούς που έχουν δοθεί ως τις μέρες μας στο διεθνές δίκαιο, και 

είναι αυτοί οι οποίοι ισχύουν σήμερα στο διεθνές σύστημα. Το βασικό χαρακτηριστικό 

του ορισμού του πρόσφυγα, όπως ορίστηκε παραπάνω, είναι ότι στερείται αναφοράς σε 

συγκεκριμένες εθνικές ή γεωγραφικές περιοχές, και ορίζει  τον  πρόσφυγα,  βάσει των 

παραβιάσεων ή ενδεχομένων παραβιάσεων, της χάρτας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  

Ως προς την νομική ισχύ της Συνθήκης του 1951, αυτή θεωρείται ως διεθνής σύμβαση 
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που δεσμεύει με νομική ισχύ τα κράτη που την έχουν επικυρώσει, καθώς επίσης, βάσει 

της επικύρωσης του Καταστατικού της Ύπατης Αρμοστείας για τους Πρόσφυγες ως 

θεσμικό  όργανο  του  Οργανισμού  Ηνωμένων  Εθνών,  με  απόφαση  της  Γενικής 

Συνέλευσης, και σε όλα τα κράτη-μέλη του Οργανισμού. 

H  διαχείριση  του  όρου  του  πρόσφυγα  από  τον  ακαδημαϊκό  χώρο  των  κοινωνικών 

επιστημών είναι πολύπλευρη και υπόκειται σε μία συνεχή δυναμική εξέλιξη. Η Colson, 

σε  μία  ενδιαφέρουσα  αναδρομή  της  βιβλιογραφίας  από  το  χώρο  των  προσφυγικών 

σπουδών  (refugee studies)  επιβεβαιώνει τον πολυδιάστατο χαρακτήρα του ζητήματος, 

και υπογραμμίζει την ανάγκη για μία πλουραλιστική προσέγγιση, που πηγάζει από ένα 

μεγάλο εύρος των ακαδημαϊκών πρακτικών (Colson 2007,  p.p. 322). Στην αναδρομή 

της, αυτή, καταλήγει ότι η ακούσια μετανάστευση και η βίαιη μετακίνηση ανθρώπινων  

ομάδων,  δεν  αποτελεί  απλά  μία  ιστορική  συγκυρία,  σε  ένα  πεπερασμένο  χρονικό 

διάστημα της πρόσφατης, ή και παλαιότερης, ανθρώπινης ιστορίας. Αντιθέτως, όπως 

αναφέρθηκε  και  στο  εισαγωγικό  κομμάτι  της  διατριβής,  είναι  μία  άμεση  συνέπεια 

μεγαλόπνοων  ιστορικών  διαδικασιών,  οι  οποίες  οδηγούν  ανθρώπινες  ομάδες  ή/και 

πληθυσμούς, σε διάφορες μορφές θυματοποίησης. Η θυματοποίηση αυτή που γεννά την 

ακούσια μετανάστευση και μετακίνηση, επηρεάζει σε διεθνές και τοπικό επίπεδο, τόσο τα 

θύματα  της  διαδικασίας  αυτής,  τους  πρόσφυγες,  όσο  και  αυτούς  που  καλούνται  να 

διαχειριστούν τις άλλες παράπλευρες επιπτώσεις της μετακίνησης τους στο γεωπολιτικό 

χάρτη, κοινώς τους ανθρώπους στις κοινωνίες υποδοχής. Η διεθνής κοινότητα, εξαιτίας 

αυτή της  δυαδικότητας του αποτελέσματος της  ακούσιας μετανάστευσης, ανήμπορη να 

αντιμετωπίσει  με  αποτελεσματικό  τρόπο  τα  αποτελέσματα  στα  αίτια  τους,  όπως  ο 

πόλεμος,  η  εθνοτική  βία,  η  υποβάθμιση  του  φυσικού  περιβάλλοντος,  και  άλλα, 

προχώρησε σταδιακά, από τα μέσα του 20ού αιώνα και ως σήμερα, σε ενέργειες που 
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αποσκοπούν  στην  διαχείριση  των  προσφυγικών  πληθυσμών  και  στην  πολιτική 

ανακούφισης  των  κοινωνιών υποδοχής.  Η αναδρομή, λοιπόν,  της Colson (2007,  p.p. 

325), αναφέρεται σε μια σειρά αναλυτών των κοινωνικών επιστημών, αναλυτές στους 

οποίους  θα  σταθώ και  στη  συνέχεια.  Η πρώτη αναφορά  της  είναι  στα  γραπτά  της 

Malkki (1995), όπου ο  πρόσφυγας  δομείται ως ένα αφηρημένο  υποκείμενο (persona), 

μία  απόρροια  των  ανακατατάξεων  του  20ού  αιώνα,  ο  οποίος  είναι  το  υποκείμενο 

διάφορων επιρροών και εμπειριών, στο ταξίδι του μεταξύ των διαφόρων εθνών κρατών 

του διεθνούς συστήματος. Κοινή αφετηρία είναι πάντοτε η πολιτική τραγωδία (political  

disaster). Στη συνέχεια, μεταξύ άλλων, η Malkki κάνει μνεία τη διατύπωση του Zetter 

(1998),  ότι  η  κατηγοριοποίηση (label)  του  πρόσφυγα,  δεν  πηγάζει  από  αυτούς  που 

τρέπονται  σε  φυγή,  αλλά από τις  νομικές  δομές  του διεθνούς  συστήματος,  και  έχει 

καταντήσει να υπόκειται σε πολλές αρνητικές συσχετίσεις, έτσι ώστε, πολλές φορές οι 

ίδιοι οι  πρόσφυγες,  να μην αποδέχονται τον χαρακτηρισμό αλλά να επιλέγουν άλλους 

όπως ο αιτών  άσυλο (asylum seeker). Στο παρελθόν, σε παλαιότερες εποχές και αιώνες, 

οι  μετακινούμενοι  πληθυσμοί  μεταξύ  γεωγραφικών  πλατών  και  μηκών  θεωρούνταν 

αποκλειστικά  ως  μετανάστες,  ανεξάρτητα  από  τα  αίτια  της  μετακίνησης  αυτής.  Τα 

δικαιώματα του πρόσφυγα, που προστατεύονται από την ισχύ του διεθνούς δικαίου και 

του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, είναι, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, 

γέννημα των ανακατατάξεων του 20ού αιώνα. Ο Baruah (2003) χαρακτηρίζει  τον 20ο 

αιώνα, ως τον  αιώνα των διαβατηρίων, των αυστηρών συνόρων  μεταξύ των  εθνών-

κρατών,  οπού η απώλεια τη δυνατότητας κατοχής ενός νόμιμου διαβατηρίου, καθιστά 

τον πρόσφυγα ως μία αόρατη ύπαρξη, εκτός της προστασίας του διεθνούς συστήματος. 

Ο Peteet (2005) σχολιάζει αυτήν την διαπίστωση, λέγοντας ότι  ο κόσμος, το ρευστό  

σύμπαν του πρόσφυγα είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο ... και συνήθως καταλήγει χαοτικό, μέσα  

από  τις  διαδικασίες  και  την  δομή  ενός  διεθνούς  συστήματος  το  οποίο,  μέσω  του  
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πανίσχυρου αναπαραγόμενου κυρίαρχου συμβολισμού, είναι σε θέση να χαρακτηρίζει και  

να από-χαρακτηρίζει ανθρώπους και πληθυσμούς, να αποφασίζει ποιες ζωές έχουν αξία  

και χρίζουν προστασίας, και για ποιών τα  παιδιά προβλέπεται ένα βιώσιμο μέλλον.  Η 

Harrell-Bond και η Βουτυρά, αναγνώρισαν την πολυπλοκότητα του ζητήματος και την 

ανάγκη  για  μία  πολυδιάστατη  προσέγγιση  του,  μέσα  από  το  πρίσμα  διαφορετικών 

επιστημολογικών εργαλείων, όταν ίδρυσαν το Πρόγραμμα των Προσφυγικών Σπουδών 

(Refugee Studies Center), αναζητώντας ερευνητικές συμβολές από την ανθρωπολογία, 

τις  νομικές  επιστήμες,  τη  γεωγραφία,  τη  ψυχολογία,  και  άλλων.  Ως  εκ  τούτο,  η 

ερευνητική  διαδικασία  που  συνδέεται  με  το  πεδίο  των  προσφυγικών  σπουδών  και 

ερευνών,  έχει  την  δικές  της  απαιτήσεις  και  δυναμική,  για  την  οποία  θα  ασχοληθώ 

εκτενώς στο επόμενο κεφάλαιο της διατριβής, όπου θα παρουσιάζω τη  μεθοδολογική 

και ερευνητική στρατηγική (Colson 2007, p.p. 321).

Η Rizvi (1984) αναφέρει χαρακτηριστικά ότι όταν ένα άτομο, ένας άνθρωπος, γίνεται 

πρόσφυγας, είναι σαν να έχει γίνει μέλος μιας διαφορετικής φυλής,  μιας άλλης ομάδας 

υπανθρώπων.  Η  Ύπατη  Αρμοστεία  και  οι  λοιποί  φορείς  του  διεθνούς  συστήματος 

μιλούν για τα δικαιώματα των προσφύγων σαν να μην υπάρχουν ήδη τα  ανθρώπινα 

δικαιώματα,  τα  οποία  είναι  πιο  διευρυμένα και  σημαντικά.  Και  συνεχίζει,  ότι  οι 

εκπρόσωποι  του  διεθνούς  συστήματος  έχουν  ξεχάσει  ότι  ο  βασικός  αποδέκτης 

οποιασδήποτε προόδου για τα δικαιώματα των προσφύγων πρέπει να είναι το άτομο, το 

ανθρώπινο ον, υπογραμμίζοντας ότι η προστασία του ενός είναι εξίσου σημαντική με τη 

δημιουργία καταυλισμών για δέκα χιλιάδες ανθρώπους.

Η  πολιτική  οικονομία  και  η  κοινωνιολογική  προσέγγιση  του  φαινομένου  των 

προσφύγων,  μας  δείχνει  ότι  μελετώντας  την  εξέλιξη  του  διεθνούς  συστήματος,  τον 
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εικοστό  αιώνα,  και  ειδικά  με  την  λήξη  του  δευτέρου  παγκοσμίου  πολέμου,  όπου 

διαμορφώνεται  και  η  σύγχρονη  προσέγγιση  της  προστασίας  των  προσφυγικών 

πληθυσμών  (μέσα  από  την  διεθνή  δράση  των  Ηνωμένων  Εθνών),  μπορούμε  να 

ανάγουμε τα αίτια στις εξής γενικές κατηγορίες:

α)  Αίτια  που  σχετίζονται  με  τον  πολιτικό  απόηχο  της  μετά-αποικιοκρατικής  

(post-colonial) περιόδου στον αναπτυσσόμενο κόσμο (Reno, 1998). Συγκεκριμένα, μία 

από τις βασικές αιτίες βίαιων συγκρούσεων μεταξύ πληθυσμών στις χώρες του πρώην 

τρίτου κόσμου,  είναι δεμένη με την ιστορική διαδικασία της δημιουργίας των εθνών-

κρατών (nation building), που ένωσε κάτω από έναν κρατικό μηχανισμό, μια σειρά από 

διαφορετικές εθνότητες. Η διαδικασία αυτή, ήταν συχνά βίαια, και συνοδευόταν από 

πολεμικές συγκρούσεις, με τις οποίες ορίζονταν τα σύνορα των νεοσύστατων κρατών 

πάνω  στο  μετά-αποικιοκρατικό  χάρτη  της  αφρικανικής  και  ασιατικής  ηπείρου,  με 

αποτέλεσμα τη δημιουργία μερικών από τους μεγαλύτερους προσφυγικούς πληθυσμούς  

ιστορικά,  όπως  στην  περίπτωση  της  σύγκρουσης  μεταξύ  του  Βόρειου  και  Νότιου 

Σουδάν,  και  της  Αιθιοπίας  με την Ερυθραία.  Η  αποικιοκρατική περίοδος,  όμως, δεν 

υπήρξε η γενέτειρα προσφυγικών πληθυσμιακών κυμάτων, μόνο εξαιτίας των πολεμικών 

συγκρούσεων μεταξύ των νεοσύστατων κρατών. Πολλές φορές, η εσωτερική βία στα 

κράτη αυτά, με τη μορφή πολιτικών συγκρούσεων, εμφύλιων συρράξεων, καθώς επίσης, 

και  εθνοκαθάρσεων,  όπως η γενοκτονία των  Χούτου  από τους  Τούτσι,  στην Ρουάντα, 

υπήρξε η βασική αιτία φυγής, για εκατομμύρια προσφύγων στην ευρύτερη γεωγραφική 

περιοχή και διεθνώς.

β) Αίτια που σχετίζονται με την  έλλειψη δημοκρατικότητας σε καθεστώτα του 

αναπτυσσόμενου κόσμου και στην  ιστορική αποτυχία (failed states)  μιας σειράς από 

αυτούς. Η φύση της πολιτικής εξουσίας σε πληθώρα χωρών στον αναπτυσσόμενο κόσμο 

χαρακτηρίζεται από συνθήκες πολιτικού και κοινωνικού αυταρχισμού, και πρακτικές 
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πολιτικού, και οικονομικού αποκλεισμού των αντιπάλων (Cooper, 2002). Μέσα σε αυτό 

το  πολιτικό  κλίμα  αστάθειας,  δημιουργούνται  οι  συνθήκες  οι  οποίες  οδηγούν  στην 

παραβίαση της έννοιας του έννομου κράτους, με την ανάδειξη χαρακτηριστικών, όπως η 

έλλειψη διαφάνειας, η πολιτική διαφθορά, η κατάργηση και η παραβίαση των ατομικών 

δικαιωμάτων των πολιτών που έχουν ως άμεση συνέπεια τη κατάρρευση του κρατικού 

μηχανισμού, και την αποτυχία του κράτους (failed state).  Πιο ειδικά, του κράτους που 

αποτυγχάνει να εγγυηθεί τη  προστασία  των πολιτών του μέσα από την εγγύηση μιας 

σειράς  δικαιωμάτων,  ή σύμφωνα με τους Torres και Anderson (2004), του κράτους 

εκείνου που επιλέγει ή αδυνατεί να παράγει και να προσφέρει τις ελάχιστες Βεμπεριανές 

(Weberian)  λειτουργίες  προς τους  πολίτες  του. Πρόκειται για την  κρατική οντότητα,  η 

οποία,  σύμφωνα με  την  Βεμπεριανή θεωρεία,  χάνει  το  μονοπώλιο  της  άσκησης  της 

απόλυτης εξουσίας, ή αυτό που ονομάζει ο Μακιαβέλι, το μονοπώλιο άσκησης της βίας  

(Ignatieff,  2002).   Για  τον  Zartman  (1995),   το  αποτυχημένο  κράτος,  σύμφωνα  τη 

κοινωνική θεωρεία του Hobbes, έχει να κάνει με τις συνθήκες εκείνες όπου οι βασικές 

διεργασίες του κρατικού μηχανισμού, όπως η τήρηση της συνέχειας στην κρατική δομή,  

στην επιβολή της πολιτικής εξουσίας, και στην απόδοση της δικαιοσύνης, δεν είναι πια 

εφικτές  και  πραγματοποιήσιμες. Η  αποτυχημένη κρατική οντότητα,  αδυνατεί να παίξει 

έναν ρόλο και να συμμετέχει στο ευνομούμενο διεθνές σύστημα, και βάζει συνήθως σε 

άμεσο  κίνδυνο  τους  πολίτες  της,  προκαλώντας  μαζική  φυγή  και  τη  δημιουργία 

προσφυγικών ρευμάτων, προς τα υπόλοιπα μέλη του διεθνούς συστήματος (Helman and 

Ratner 1993). Η βιβλιογραφία της κοινωνιολογίας και των διεθνών σχέσεων, ασχολείται 

ιδιαίτερα  με  το  νέο  αυτό  φαινόμενο,  ειδικότερα  μετά  την  αντίδραση  του  διεθνούς 

συστήματος απέναντι σε τέτοιου είδους  αποτυχημένα κράτη,   και τους  προσφυγικούς  

πληθυσμούς που παράγουν, σε περιπτώσεις, όπως αυτή της ανθρωπιστικής παρέμβασης 

των  Η.Π.Α.  στη  Σομαλία  το  1992,  και  τη  παρέμβαση των  Ηνωμένων  Εθνών  στην 
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Ρουάντα το  1994,  και  των συνεπειών που είχαν αυτές στην ευρύτερη γεωγραφική 

περιοχή.

γ) Αίτια που σχετίζονται με συγκρούσεις εθνοτικού χαρακτήρα. Η εθνότητα έχει 

οριστεί  στην βιβλιογραφία,  ως  το κομμάτι  της  ταυτότητας  του  προσώπου,  το  οποίο 

πηγάζει από χαρακτηριστικά  και  στοιχεία, όπως η φυλή, η θρησκεία, η γλώσσα, και η 

ταύτιση  με  μια κοινή  ιστορική  συνέχεια,  με  αναφορά  σε  συγκεκριμένα  κοινωνικά 

σύμβολα  (όπως είναι το  habitus  του Bourdieu (1977)) και  διαδικασίες κοινωνικής και  

πολιτισμικής  αναπαραγωγής  (Gilley,  2004). Η  έννοια  της  εθνότητας,  επίσης,  είναι, 

σύμφωνα με τον Horowitz (1985), κοντά στην  Βεμπεριανή  λογική της  υποκειμενικής  

αντίληψης  και  πίστης  του  συνόλου  σε μία  κοινή (ιστορική και γενεαλογική) αφετηρία,  

που  ενώνει  επιμέρους  τμήματα  (του  συνόλου)  με  διαφορετική  γλώσσα,  πολιτισμική  

πρακτική,  θρησκεία, και  άλλους  είδους  χαρακτηριστικών.  Η  εθνότητα  ως αφετηρία 

συγκρούσεων, χρησιμοποιείται στην σύγχρονη βιβλιογραφία, ως το μέσο με το οποίο 

καθίσταται  δυνατή  η  περιγραφή  (και  η  αιτιολόγηση)  των  πολεμικών  και  εθνικών 

συγκρούσεων στην πρόσφατη  μετασοβιετική  περίοδο στα Βαλκάνια και άλλα πρώην 

σοβιετικά κράτη της ανατολικής Ευρώπης και της Ασίας. Επίσης, χρησιμοποιείται για 

την  ερμηνεία  των  εσωτερικών συγκρούσεων  στα κράτη του   μετά-αποικιακού (post-

colonial)  κόσμου,  της  Αφρικής  και  της  Ασίας,  προκειμένου  να  ερμηνευτούν  οι 

τεράστιες  βίαιες  μετακινήσεις  πληθυσμών της  τελευταίας  δεκαετίας20.   Οι  εθνοτικές  

συγκρούσεις  είναι βίαιες και συνήθως οδηγούν σε αιματοχυσία μεταξύ των ομάδων που 

συγκρούονται (Cooper and Berdal, 1993). Ο Brown (1996), υποστηρίζει ότι η μεγάλη 

ένταση που διακρίνει την εθνοτική βία, προέρχεται από την πεποίθηση των πληθυσμών 

που συγκρούονται, ότι διακυβεύεται η διατήρηση των ιδίων αρχών του προσδιορισμού 

τους,  και  επομένως  της  ιδίας  τους  ύπαρξης.  Για  το   λόγο  αυτό,  μετά  την  αρχική 

20 Global IDP Project Report, 2004.
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εκδήλωσή της, η  εθνοτική βία  σπανίως εγκαταλείπεται μετά από επίσημες συνθήκες 

τερματισμού των εχθροπραξιών,  αλλά αντιθέτως  επανεμφανίζεται,  αναγεννημένη σε 

περιβάλλοντα κοινωνικής και πολιτικής αστάθειας, εντός ενός κράτους, ή γεωγραφικής 

περιοχής,  έως  ότου  αφανιστεί  μία  από  τις  αντιμαχόμενες  ομάδες,  μέσω  της 

καταστροφής  ή της  αφομοίωσή της από την επικρατούσα ομάδα (Carment and James, 

1997).  Ως εκ τούτου,  οι  εθνοτικές  πολεμικές  συγκρούσεις  τείνουν να αντιστέκονται 

στην  πάροδο  του  χρόνου,  αλλά  και  σε  εξωτερικές  επεμβάσεις  τρίτων  ή  του  ιδίου 

διεθνούς συστήματος (μέσω των Ηνωμένων Εθνών) εξαιτίας της κεντρικής πεποίθησης 

περί  επιβίωσης του έθνους  (Brown 1996).  Η πλειοψηφία των περιπτώσεων,  όπου η 

εθνοτική  βία,  γίνεται  και  η  αφορμή  για  τη  βίαιη  μετακίνηση  πληθυσμών,  και  τη 

δημιουργία  προσφυγικών  ρευμάτων,  αφορά  εμφύλιες  συρράξεις  (Eriksson and 

Wallensteen,  2004).  Από το 1990 και  έπειτα,  με τη κατάρρευση των σοσιαλιστικών 

καθεστώτων, 55 από τις 59 πολεμικές συγκρούσεις παγκοσμίως, σε 48 διαφορετικές 

γεωγραφικές περιοχές του πλανήτη, αφορούσαν περιπτώσεις  εμφύλιας εθνοτικής βίας.  

Σε σχέση με το 1950,  που μόνο λίγες χώρες βίωναν τέτοιου είδους εκδηλώσεις βίας, οι 

ρυθμοί εμφάνισης εθνοτικών συγκρούσεων αυξάνονται, σήμερα, με γεωμετρική πρόοδο, 

ειδικά  σε  γεωγραφικές  περιοχές,  όπου  οι  εθνικοί  χάρτες  αναχαράσσονται  ,  στα 

Βαλκάνια,  στην Μέση Ανατολή,  και  στην Υποσαχάρια  Αφρική.  Μέχρι  τα  τέλη  της 

δεκαετίας του 1990, 38 εκατομμύρια άνθρωποι τράπηκαν σε φυγή, και 7 εκατομμύρια 

έχασαν τη ζωή τους σε εθνοτικές συγκρούσεις (Harff and Gurr, 2004). Το 2002 μόνο, 15 

εκατομμύρια πρόσφυγες βρισκόταν σε συνθήκες φυγής από εστίες εθνοτικής βίας (Harff 

and Gurr, 2004).

δ)  Φυγή  λόγω  περιβαλλοντολογικών  αιτιών.  Η  εννοιολογική  κατηγορία  του 

περιβαλλοντολογικού  πρόσφυγα  (environmental  refugee),  χρησιμοποιείται  στη 

βιβλιογραφία για να περιγράψει τους ανθρώπους, τα άτομα εκείνα, τα οποία αδυνατούν 
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να τηρήσουν τις  ελάχιστες  προϋποθέσεις  για τη  διασφάλιση της βιωσιμότητας  τους,  

εξαιτίας  παραγόντων  που  σχετίζονται  με  την περιβαλλοντολογική  υποβάθμιση  της 

γεωγραφικής  περιοχής,  στην  οποία  βρίσκονται  (Myers and Kent,  1995).   H 

εννοιολογική κατηγοριοποίηση αυτή, που αναφέρεται σε πληθυσμούς που τρέπονται σε 

φυγή εξαιτίας περιβαλλοντολογικών συνθηκών, όπως πλημμύρες, ξηρασία, αποψιλώσεις  

δασών, πυρκαγιές, ηφαιστειακές δραστηριότητες, άνοδο της στάθμης της θάλασσας,  και 

άλλων, έχει υποστεί κριτική λόγω της νομικής ασάφειας σε σχέση με το διεθνές δίκαιο, 

που  τη  χαρακτηρίζει  (Kibreab,  1997),  αλλά  και  λόγω  της  διάσπασης  της  σε  υπό-

κατηγορίες, οι οποίες βιβλιογραφικά, συνδέονται μόνο με χαλαρούς δεσμούς αναφοράς  

σε περιβαλλοντολογικά συμβάντα  (Black, 2001).  Οι El-Hinnawi (1985) και  Jacobson 

(1988), διαφοροποιούν τους περιβαλλοντικούς πρόσφυγες,  ανάλογα με τη διάρκεια της 

αναγκαστικής εκτόπισης τους, σε προσωρινούς και μόνιμους. Οι προσωρινοί αποτελούν 

τους πληθυσμούς που εκτοπίζονται εξαιτίας ενός βραχύβιου γεγονότος, όπως οι εποχικές 

πλημμύρες,  ενώ οι  μόνιμοι,  είναι  οι  πληθυσμοί  εκείνοι  που  μετακινούνται,  λόγω της 

σταδιακής  περιβαλλοντικής  υποβάθμισης  της  γεωγραφικής  τους  περιοχής,  η  οποία 

φθάνει σε ένα οριακό σημείο, πέραν του οποίου, η επιβίωση του πληθυσμού καθίσταται  

αδύνατη. Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας, και οι επιπτώσεις του φαινομένου του 

θερμοκηπίου στην τοπική χλωρίδα και πανίδα, συχνά αναφέρονται ως οι βασικές αιτίες 

για  τη  μόνιμη  εκτόπιση  πληθυσμών  από  συγκεκριμένες  γεωγραφικές  περιοχές  του 

αναπτυσσόμενου κόσμου και μη. Ο Myers (1993) αναφέρει τη περίπτωση των Ταϊτινών 

ανθρώπων  των  βαρκών  (Haitian  boat  people)  ως το  χαρακτηριστικό  παράδειγμα 

πληθυσμών που  εγκαταλείπουν την πατρίδα τους γιατί αυτή έχει μεταμορφωθεί σε ένα  

περιβαλλοντικό τρελοκομείο (basket case), με την άνοδο της στάθμης της θάλασσας.  Oι 

Trolldalen et al (1992),  πραγματοποιούν  έναν  διαχωρισμό  μεταξύ  προσφύγων  από 

φυσικές  καταστροφές,  από  υποβάθμιση  φυσικών  πόρων,  από  ερημοποίηση,  και 
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βιομηχανική υποβάθμιση  (στον αναπτυσσόμενο κόσμο),  ενώ η Surkhe (1993), ορίζει 

τους  περιβαλλοντικούς  προσφυγικούς  πληθυσμούς  ως  συνέπεια  της  αδυναμίας  των 

χωρών στον αναπτυσσόμενο κόσμο να αντιμετωπίσουν τα αποτελέσματα της  μαζικής  

αποψίλωσης δασών,  της  ερημοποίησης  λόγω του  φαινομένου του θερμοκηπίου  και της 

κοντινής απόστασης της πλειοψηφίας των χωρών του Νότου από τον Ισημερινό, καθώς 

επίσης,  και  της μόλυνσης  των  υδάτων  και  των  καλλιεργήσιμων  εδαφών,  λόγω  της 

ανεξέλεγκτης βιομηχανικής επέκτασης και μαζικής παραγωγής/αποθήκευσης αποβλήτων.  

Ανεξάρτητα,  όμως,  από  την  εννοιολογική  τους  ταξινόμηση  μέσα  στις  κοινωνικές 

επιστήμες, οι  πρόσφυγες  που σχετίζονται με κλιματολογικές και περιβαλλοντολογικές 

αλλαγές αποτελούν ένα υπαρκτό φαινόμενο που αριθμεί εκατομμύρια εκτοπισμένους 

ανθρώπους, υποστηρίζει ο Black (2001), και οδηγεί στην επιβάρυνση χωρών-υποδοχής  

της  ευρύτερης  παθογόνας  γεωγραφικής  περιοχής,  απειλώντας  την  ευρύτερη 

περιφερειακή ασφάλεια των χωρών αυτών. Ο Homer-Dixon (1994), συμπεραίνει, έπειτα 

από  μελέτες  για  μετακινήσεις  πληθυσμών  στον  αναπτυσσόμενο  κόσμο,  ότι  στην 

περιοχή  της  νοτιοανατολικής  Ασίας,  συγκεκριμένα,  πρόσφυγες  από  περιβαλλοντικές 

καταστροφές, όπως αυτοί του Μπαγκλαντές, αύξησαν τον πληθυσμό γειτονικών χωρών, 

όπως η Ινδία, τουλάχιστον κατά 12-17 εκατομμύρια τις τελευταίες δεκαετίες. Η Ύπατη 

Αρμοστεία  δεν  αναγνωρίζει  επίσημα  την  εννοιολογική  κατηγοριοποίηση  του 

περιβαλλοντικού πρόσφυγα, ως αντικείμενο νομικής προστασίας βάση της Συνθήκης του 

1951.  Παρόλα  αυτά,  μόνο  για  το  1995,  οι  έρευνες  του  Myers  (1993),  έδειξαν  ότι 

υπήρχαν  περίπου  25  με  30  εκατομμύρια  πρόσφυγες  διεθνώς,  θύματα  κλιματικών 

αλλαγών και περιβαλλοντικών καταστροφών, σε περιοχές στην υπό-Σαχάρια Αφρική, τη 

Λατινική Αμερική,  και  την νοτιοανατολική Ασία.  Σήμερα,  υπολογίζεται  περίπου ότι 

500  εκατομμύρια  άνθρωποι  αντιμετωπίζουν  έντονα  φαινόμενα  λειψυδρίας  και 

κινδυνεύουν με γεωγραφική εκτόπιση (Climate Institute Report, 2011).  
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ε)  Φυγή  λόγω  οικονομικών  αιτιών  και  η  συσχέτιση  με  το  φαινόμενο  της  

μετανάστευσης.  Αναφέρθηκε στο πρώτο μέρος της εργασίας, ότι  οι  πρόσφυγες  συχνά 

αντιμετωπίζονται από τα θεσμικά όργανα των χωρών-υποδοχής της Ευρώπης, καθώς 

επίσης και από ένα ολοένα και αυξανόμενο κομμάτι της βιβλιογραφίας των κοινωνικών 

επιστημών, ως ένα φαινόμενο που συμπίπτει (overlapping) με αυτό της μετανάστευσης.  

Η  τάση  που  φαίνεται  να  διαμορφώνεται,  την  τελευταία  δεκαετία,  αποσκοπεί  στον 

περιορισμό  της  σημασίας  της  ανάγκης  για  την  προστασία  των  προσφύγων από  το 

διεθνές σύστημα, και στην ένταξη τους στην  εννοιολογική κατηγορία των μεταναστών 

από τις κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών χωρών, με σκοπό τη διαχείριση των ζητημάτων 

τους, μέσα από τη δράση μεταναστευτικών πολιτικών (Hathaway 2007, p.p. 349). Όπως 

αναφέρθηκε  και  στο  εισαγωγικό  σημείωμα,  έχουμε  και  την  ανάδειξη  νέων 

εννοιολογικών  πλαισίων,  όπως  αυτή  των  Εσωτερικών  Προσφύγων  (Internally  

Displaced Persons),  που έχει να κάνει με την  ακούσια μετανάστευση πληθυσμών στο 

εσωτερικό μιας χώρας. Η ανάδειξη αυτού του πλαισίου έχει να κάνει και με την στροφή 

των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων προς την αναζήτηση λύσεων για τον περιορισμό των 

προσφύγων στις χώρες προέλευσης τους και συμπίπτει χρονολογικά με τους εμφύλιους 

πολέμους στην πρώην Γιουγκοσλαβία και την απόπειρα περιορισμού των προσφυγικών 

πληθυσμών αμάχων  μέσα  στα  όρια  του  Γιουγκοσλαβικού  εδάφους,  μέσω  της 

δημιουργίας  προσωρινών  προσφυγικών  καθεστώτων  για  την  προστασία  τους, 

παρακάμπτοντας έτσι τις υποχρεώσεις που έθεταν οι διεθνείς κανονισμοί (Noll, 2000). 

Έτσι, η χρήση του όρου πρόσφυγα τείνει να παραγκωνιστεί, και να αντικατασταθεί από 

άλλες  όπως  αυτές  του  λαθρομετανάστη ή  του  παράνομου  μετανάστη  (Castles and 

Loughna, 2005). Οι ίδιοι οι πρόσφυγες αποτελούν είδος προς εξαφάνιση, καθώς ολοένα 

και λιγότεροι από αυτούς λαμβάνουν τη προστασία του διεθνούς συστήματος, και το 

καθεστώς  της  μόνιμης  προστασίας,  που  ορίζει  η  Συνθήκη  του  1951,  τείνει  να 
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αντικατασταθεί από μέτρα για προσωρινή προστασία (Voutira and Harrel-Bond, 2007). 

Έτσι, τα ίδια τα  χαρακτηριστικά που καθορίζουν την ιδιότητα του  πρόσφυγα, χάνουν 

σταδιακά τη σημασία τους και αντικαθιστώνται από νέες  εννοιολογικές ταξινομήσεις, 

που  τοποθετούν  τους  πρόσφυγες κάτω  από  την  επίβλεψη  νέων  νόμων  για  τη 

μετανάστευση στις  ευρωπαϊκές  χώρες:  τα  χαρακτηριστικά  αυτά,  όμως,  αφορούν  την 

ειδική περίπτωση που ο πρόσφυγας ορίζεται ως πρόσφυγας, γιατί η ζωή του τίθεται σε  

κίνδυνο εξαιτίας του ποιος είναι ή το τι πιστεύει. Η ανάγκη λοιπόν για την διεθνή παροχή 

προστασίας για τους πρόσφυγες πηγάζει από αυτήν την ιδιότητα του κινδύνου τον οποίο 

διατρέχουν, και ο οποίος πηγάζει από τα χαρακτηριστικά των προσφύγων, όπως η φυλή, 

η εθνικότητα, η θρησκεία ή οι πολιτικές πεποιθήσεις. Έτσι, τα αίτια οικονομικής φύσεως  

που συχνά αναφέρονται στην βιβλιογραφία, αλλά και στο διεθνή τύπο ως η αφετηρία 

δημιουργίας  προσφυγικών κυμάτων,  αποτυγχάνουν να διαφοροποιήσουν την  ιδιότητα 

του  πρόσφυγα, ως υποκείμενο της προστασίας του διεθνούς δικαίου,  και ενισχύουν τη 

σύγχυση  και την  ταύτιση  τους με τα  μεταναστευτικά ρεύματα  από τον αναπτυσσόμενο 

κόσμο προς τις ευρωπαϊκές και δυτικές κοινωνίες.

στ)  Αίτια  που  σχετίζονται  με  τη  γεωπολιτική  παρουσία  των  δυτικών  και  

ευρωπαϊκών  χωρών  σε  χώρες-εστίες  προσφυγικών  ρευμάτων,  στον  αναπτυσσόμενο  

κόσμο.  Όπως  αναφέρθηκε  σε  προηγούμενα  εδάφια  της  διατριβής  αυτής,  η  δυτική 

Ευρώπη αποτελεί έναν από τους κύριους προορισμούς των προσφυγικών κυμάτων από 

τις χώρες της Ασίας και της Αφρικής. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, οι πρόσφυγες 

αυτοί,  προσπαθούν  να  ξεφύγουν  από  την  βία  των  πολεμικών  συγκρούσεων  που 

κυριαρχεί στις  χώρες τους.  Οι  πολεμικές  αυτές  συγκρούσεις   τυγχάνει,  σε ορισμένες 

περιπτώσεις,  να  είναι  το  άμεσο  αποτέλεσμα,  ή/και  μία  συνιστώσα  της  δράσης  της 

εξωτερικής πολιτικής  των ευρωπαϊκών χωρών που συχνά αποτελούν και τις ίδιες τις 

χώρες-προορισμού και υποδοχής  για τους πρόσφυγες αυτούς.  Συγκεκριμένα, σύμφωνα 
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τα στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας, τον Οκτώβριο του 2009 (Time Magazine, 2009), η 

Ευρώπη  έγινε  δέκτης  του  75%  του  αριθμού  των  αιτούντων  άσυλο  διεθνώς.  Η 

πλειοψηφία των  αιτούντων άσυλο  ήταν από Ιράκ και το Αφγανιστάν. Η στρατιωτική 

παρουσία  των  δυτικό-ευρωπαϊκών  χωρών  στο  Αφγανιστάν,  η  οποία  διανύει  τον 

ενδέκατο χρόνο της, από το 2001, με τη πρωτοβουλία των Η.Π.Α., του Ην. Βασιλείου, 

και τη μετέπειτα συμμετοχή χωρών, όπως της Γαλλίας, της Γερμανίας, αλλά και της 

Ελλάδας, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της άρνησης της δυτικής Ευρώπης να 

επωμιστεί  την  ευθύνη  για  την  δημιουργία  προσφυγικών  κυμάτων  στην  αρένα  των 

στρατιωτικών τους επεμβάσεων. Αναφέρθηκε παραπάνω, ότι οι  νομικές υποχρεώσεις  

που πηγάζουν από την ισχύ του διεθνούς δικαίου,  για τις χώρες που έχουν επικυρώσει 

την  Συνθήκη  του  1951,  τείνουν  να  παραγκωνιστούν  και  να  αντικατασταθούν  από 

πολιτικές που αποσκοπούν στην διαχείριση της μετανάστευσης. Η τάση αυτή στις χώρες 

της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  όπως  διαμορφώνεται  με  πρακτικές  απέλασης  προσφύγων, 

ειδικά από χώρες όπως το Αφγανιστάν και το Ιράκ, τείνει να παραγκωνίσει διπλά την 

έννοια του πρόσφυγα  και τις  υποχρεώσεις  απέναντί του,  τη στιγμή που οι χώρες της 

δυτικής Ευρώπης κατέχουν ένα  μερίδιο ευθύνης  απέναντι σε αυτούς τους  πρόσφυγες,  

που είναι το  άμεσο αποτέλεσμα  της ίδιας της πολιτικής και στρατιωτικής παρέμβασης 

τους  και  των  γεωπολιτικών  τους  επιδιώξεων  στον  αναπτυσσόμενο  κόσμο.  Οι 

στρουκτουραλιστικές  θεωρίες  της  εξάρτησης21 (structuralist  theory  of  dependency  ή  

dependecia theory) από τη δεκαετία του 1970, τοποθετούν την στρατιωτική επέμβαση 

των Η.Π.Α., των χωρών της δυτικής Ευρώπης και λοιπών χωρών του ανεπτυγμένου 

κόσμου,  σε  χώρες  του  αναπτυσσόμενου  κόσμου,  ως  την  ιστορική  εξέλιξη  της 

αποικιοκρατικής  περιόδου,  που  εγκαινιάζει  μία  νέα  μετα-αποικιοκρατική  φάση  της 

21 Cardoso, F. H. and Faletto, E. (1979), Dependency and development in Latin América, University of 
California Press. Άλλοι χαρακτηριστικοί εκπρόσωποι της θεωρείας της εξάρτησης είναι οι Herb Addo, 
Warden Bello, Andre Gunder Frank, Pablo Gonzalez Casanova, και Paul Israel Singer.
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ιστορίας του λεγόμενου πρώτου ή ανεπτυγμένου κόσμου. Συγκεκριμένα, η θεωρεία της  

εξάρτησης  χρησιμοποιεί  τρεις θεωρητικούς άξονες για να ερμηνεύσει την  γεωπολιτική  

δραστηριοποίηση του δυτικού κόσμου (Cardoso and Faletto, 1979):

α) Οι  φτωχές χώρες  του αναπτυσσόμενου κόσμου, μέσω της επιβολής  δομών 

εξάρτησης από τις αναπτυγμένες χώρες, προσφέρουν σε αυτές τις πρώτες ύλες, και την 

φθηνή εργασία,  που χρειάζονται οι τελευταίες, και  αναπαράγουν,  με αυτόν τον τρόπο, 

την άνιση κατανομή του πλούτου διεθνώς υπέρ του αναπτυγμένου Βορρά.

β)  Οι  δομές  εξάρτησης  που  επιβάλλει  ο  αναπτυγμένος  Βορράς  στον 

αναπτυσσόμενο Νότο, παίρνει την μορφή συγκεκριμένων οικονομικών και πολιτικών 

δραστηριοτήτων  όπως,  η  δράση  του  διεθνούς  εμπορίου,  των  πολύ-εθνικών 

επιχειρήσεων,  του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος,  καθώς και των  θεματικών 

θεματοφυλάκων  αυτής, όπως είναι οι διεθνείς οργανισμοί της  Παγκόσμιας Τράπεζας,  

του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, και λοιπών.

γ)  Τέλος,  όταν  οι  χώρες  του  αναπτυγμένου  Βορρά  αντιμετωπίζουν  μορφές 

αντίστασης στις  μορφές της εξάρτησης,  από τις  χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου, 

αυτές  προχωρούν  στην  επιβολή  διεθνών  κυρώσεων  οικονομικού  κυρίως  χαρακτήρα 

(βλέπε  δράση  των  διεθνών  οργανισμών,  όπως  το  δικαστήριο  του  Παγκόσμιου 

Οργανισμού Εμπορίου, ή την επιβολή εμπάργκο σε ακραίες περιπτώσεις), καθώς επίσης 

και  στη  στρατιωτική  επέμβαση  όταν  εξαντληθούν  οι  άλλες  μορφές  πολιτικής  και  

οικονομικής πίεσης  (βλέπε πρόσφατους πολέμους στο Ιράκ, στην Γιουγκοσλαβία, και 

στο Αφγανιστάν).

Μέσα σε αυτήν την  θεώρηση του διεθνούς συστήματος,  οι  πρόσφυγες  αποτελούν ένα 

είδος  υποπροϊόντος (by-product)  της ηγεμονικής παρέμβασης των χωρών της δυτικής 

Ευρώπης στη Μέση Ανατολή, και στην Αφρική, προσφέροντας έτσι και την ερμηνεία 
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για  την  εθνοτική  σύνθεση  της  πλειοψηφίας  των  προσφύγων  που  προσπαθούν  να 

καταφύγουν  στις  ευρωπαϊκές  κοινωνίες.   Ο  γεωπολιτικός  παρεμβατισμός  των 

ευρωπαϊκών  χωρών  δημιουργεί  τις  συνθήκες  για  τη  δημιουργία  προσφυγικών 

πληθυσμών,  αλλά και κατανέμει  άνισα  την ευθύνη για τη διαχείριση των πληθυσμών 

αυτών στις χώρες της ευρωπαϊκής περιφέρειας, όπως η Ελλάδα, που ιστορικά κατέχουν 

ένα  πολύ  μικρό  ρόλο  σε  τέτοιου  είδους  στρατιωτικές  παρεμβάσεις,  πέραν  της 

συμμετοχής τους σε ευρύτερες αμυντικές συμμαχίες (βλέπε ΝΑΤΟ).

Όπως  αναφέρθηκε  και  στην  εισαγωγή  αυτής  της  διατριβής,  ο  20ος αιώνας  έμεινε 

γνωστός  και  ως  ο  αιώνας  των  προσφύγων.  Σύμφωνα  με  την  Malkki  (1995),  η 

πλειοψηφία  της  έρευνας  πάνω  στους  πρόσφυγες,  τόσο  από  την  πλευρά  των 

ακαδημαϊκών, όσο και της Ύπατης Αρμοστείας, και των μη κυβερνητικών οργανισμών, 

είναι ότι η ύπαρξη των προσφύγων συνιστά ένα είδος διεθνούς προβλήματος, ένα τύπο 

ανωμαλίας (anomaly) μέσα στην οργάνωση του διεθνούς συστήματος. Σε αντίθεση με 

τους  φυσιολογικούς ανθρώπους,  οι  πρόσφυγες  συνιστούν ένα είδος  προβλήματος, κάτι  

το οποίο τους καθιστά  υποκείμενα  μιας ειδικής και θεραπευτικής αντιμετώπισης από 

τους θεματοφύλακες της διεθνούς νομιμότητας (όπως είναι τα Ηνωμένα Έθνη). Επίσης, 

σημειώνει, ότι η έρευνα για τους πρόσφυγες, συνήθως έχει ως πρωταρχικό αντικείμενο  

την εξέταση των ιδίων, ως υποκείμενα, πέρα των αιτιών, που ανήκουν στη σφαίρα της 

πολιτικής,  οικονομικής,  και  κοινωνικής  βίας,  και  που  προκαλούν  την  φυγή  (flight) 

αυτών.  Η  εσωτερικοποίηση  αυτή,  δηλαδή η διαδικασία εκείνη  που,  σύμφωνα με  τη 

Malkki, εμφανίζει τον πρόσφυγα ως ένα συνονθύλευμα, αλλά και ένα αποτέλεσμα μιας 

σειράς  από  εμπειρικά  χαρακτηριστικά,  είναι,  επίσης,  ευδιάκριτη  στη  διεθνοποίηση 

(universalisation) που πραγματοποιείται στη βιβλιογραφία. Ο  πρόσφυγας  έχει υποστεί 

μία τυποποίηση στην εννοιολογική του προσέγγιση, αλλά και στην απεικόνιση του, έτσι 
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ώστε,  η  αναφορά  στη  λεγόμενη  προσφυγική  εμπειρία  να  είναι  καθολική  στη 

βιβλιογραφία (Benard, 1986). Ο Stein (1981) συγκεκριμένα αναφέρει ότι ο πρόσφυγας,  

παρ΄  όλες τις  διαφοροποιήσεις  που  παρουσιάζει,  πρέπει  να  αντιμετωπίζεται  ως  μία 

ειδική  κατηγορία  κοινωνικού  και  ψυχολογικού  υποκειμένου.  Το  μοντέλο,  όμως,  της 

Malkki έχει μία δυαδικότητα (duality): στην εσωτερίκευση του πρόσφυγα ως υποκείμενο  

ξεκομμένο σε μεγάλο βαθμό από τα αίτια της δημιουργίας του, αντιπαραβάλλεται η 

εξωτερίκευση της προβληματικής του, δηλαδή η αποκοπή του από την έννομη (διεθνή) 

τάξη  πραγμάτων,  η οποία  καταργείται  από  την  ίδια  τη  φύση  της  ιδιότητας  του,  ως 

αποτέλεσμα  της  κατάρρευσης  της  έννοιας  του  έθνους  κράτους.  Σε  μια  έρευνα  που 

πραγματοποιήθηκε από τον Stoessinger (1956), πάνω σε πρόσφυγες του Β' Παγκοσμίου 

Πολέμου,  αυτός  υπογραμμίζει  τη  σημασία  των  ψυχολογικών  επιπτώσεων  που 

προκύπτουν μετά από παρατεταμένη παραμονή κάποιου με την ιδιότητα του πρόσφυγα,  

κάτι  που  αποτελεί  μία  έρευνα  σε  έναν  χώρο  άγνωστο  και  ανεξερεύνητο  (terra 

incognita). Ο Walzer  (1970) μετέπειτα θα γράψει ότι, πέρα από την ασφαλή νομιμότητα  

του έθνους κράτους, υπάρχει μία λήθη, ... μία λήθη στην οποία ανήκουν οι πρόσφυγες. Οι 

πρόσφυγες ζουν και επιβιώνουν, έξω από την ομαλή λειτουργία της πραγματικότητας 

που  ορίζει  η  οντότητα  του  έθνους-κράτους,  το  λειτουργικό  όραμα  των  Ηνωμένων 

Εθνών,  σε  ένα  χώρο  που  ορίζεται  από  την  κατάλυση  αυτής  της  πραγματικότητας 

(Arendt, 1973). H Malkki, επίσης, προειδοποιεί ότι ελλοχεύει ο κίνδυνος, σε κάποιον 

που ασχολείται με την έρευνα πάνω στα ζητήματα των προσφύγων, της απόδοσης μίας 

ντετερμινιστικής ιδιότητας  για  τον  πρόσφυγα,  ως μια  ειδική  κατηγορία  ατόμου  και 

κοινωνικού  υποκειμένου,  η  οποία  περιχαρακώνει  τη  διαχείριση του  ζητήματος  της 

ύπαρξης των ίδιων των προσφύγων  σε μία συγκεκριμένη απεικόνιση και συζήτηση (με 

όρους  που  ξεφεύγουν  από  την  έρευνα  πάνω  στα  αίτια  της  δημιουργίας  των 

προσφυγικών πληθυσμών)   και καταλήγει σε έναν συμβολισμό  ευρείας κατανάλωσης. 
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Κατανάλωσης,  που  αποτελεί  συστατικό  στοιχείο  της  αναπαραγωγής  της  μαζικής 

κουλτούρας στις δυτικές κοινωνίες. Αναφέρθηκε στην αρχή της διατριβής, ότι η εικόνα 

του  πρόσφυγα, αναπαράγεται μαζικά αυτήν την στιγμή στην ελληνική και ευρωπαϊκή 

κουλτούρα  ως  ένα  φαινόμενο  κοινωνικής  παθογένειας,  αποκομμένο  συχνά  από  την 

αιτία  ύπαρξης  του.  Σε  ένα  μεγάλο  βαθμό,  αυτό  οφείλεται,  όπως  θα  αναλυθεί 

εκτενέστερα  και  παρακάτω,  στην  μονόπλευρη  απεικόνιση  του  πρόσφυγα  από  τα 

θεσμικά μέσα, όπως η Ύπατη Αρμοστεία και οι μη- κυβερνητικοί οργανισμοί, αλλά και 

τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα και  την Ευρώπη, όπως, επίσης,  και στο 

γεγονός ότι  οι  ίδιοι οι  πρόσφυγες,  σπανίως αποκτούν μία  φωνή,  μέσα σε αυτήν την 

διαχείριση  της  ταυτότητας  τους,  αλλά  αντιθέτως,  αποτελούν  ένα  είδος  αόρατου 

κοινωνικού υποκειμένου, χωρίς καμία δύναμη πάνω στην μοίρα του. Η Malkki (1995), 

κάνει την εξής παρατήρηση πάνω σε αυτό. Η χρήση της εικόνας που χρησιμοποιείται 

για την απεικόνιση των προσφύγων, τόσο από την Ύπατη Αρμοστεία, όσο και από τους 

μη- κυβερνητικούς οργανισμούς, που αποσκοπούν στην συγκέντρωση πόρων για την 

βοήθεια των προσφύγων,  εστιάζεται  κυρίως σε φωτογραφίες  γυναικών και  παιδιών. 

Αυτό  συμβαίνει  γιατί,  η  εικόνα  ενός  παιδιού  και  μιας  μητέρας,  είναι  πιο 

αποτελεσματικές στην κινητοποίηση του κοινού για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων 

(fund  raising),  και   υπονοούν  ότι  αυτοί  (οι  πρόσφυγες)  δεν  αποτελούν  στοιχεία 

επικινδυνότητας στις χώρες υποδοχής. Το μόνο σίγουρο είναι ότι τα μικρά παιδιά ως 

πρόσφυγες είναι  αναντικατάστατα  στην  απεικόνιση  των  προσφύγων.  Τα  παιδιά, 

περισσότερο από τους ενήλικες, εμπεριέχουν καλύτερα όλες εκείνες τις βασικές αρχές 

του  ανθρωπισμού.  Η  δόμηση του  πρόσφυγα ως  ενός  κοινωνικού  υποκειμένου  έχει 

ανάγκη  την  εφαρμογή  όλων  εκείνων  των  αρχών  του  ανθρωπισμού (από  το 

Διαφωτισμό), και ειδικά την αρχή της συμπάθειας: όταν κάποιος αποχωρεί από τα όρια 

του  θεσμικού  κράτους  που  καταρρέει  και  αδυνατεί  να  εγγυηθεί  την  ζωή  και  την 
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προσωπική  του  ευμάρεια,  χάνει  και  τους  συνεκτικούς  δεσμούς  με  την  δική  του 

κουλτούρα,  τη  ταυτότητα,  και  τις  κοινωνικές/πολιτισμικές  πρακτικές  του.  Οι  τρεις 

κατηγορίες  αυτές,  όπως  αναφέρει  ο  Stein  (1981)  στο  έργο του,  αποτελούν  και  τον 

τρόπο  με  τον  οποίο  μπορούμε  να  κατανοήσουμε  τη  κοσμολογική  ταυτότητα  των 

προσφύγων,  ως  κοινωνικά  υποκείμενα  που  αποκόπτονται  από  την  εθνική  τους 

κουλτούρα, την εθνοτική ταυτότητά τους και τις οικονομικές και κοινωνικές πρακτικές 

τους.  Ο David (1969),  αναφέρει  ότι  υπάρχει  μία τρομακτική ομοιότητα μεταξύ των 

αναγκών ενός πρόσφυγα, και αυτών ενός νεογέννητου ανθρώπου. Το νεογέννητο, ένα ον 

χωρίς  καμία  εξουσία  πάνω  στην  ζωή  του,  χωρίς  συνείδηση  της  ιστορίας  του,  των 

παραδόσεων,  της  κουλτούρας,  και  της  εθνικότητας  του,  εμπεριέχει  αυτήν  την 

πρωταρχική  προσέγγιση  του  πρόσφυγα,  ως  αντικείμενο  ανθρωπιστικής  βοήθειας.  Ο 

Turner (1967), αναφέρεται στους πρόσφυγες, ως τον γυμνό και αβοήθητο άνθρωπο, την 

ακατέργαστη  και  άμορφη  ύλη.  Η Arnedt  (1973),  μιλώντας  για  τους  πρόσφυγες του 

δευτέρου παγκοσμίου πολέμου,  συμπληρώνει  ότι η απογύμνωση από την  ανθρωπιά 

τους είναι και ο μεγαλύτερος κίνδυνος για αυτούς. Φυσικά αναφέρεται στην διαδικασία 

της  απανθρωποποίησης  (dehumanization),  όπου  οι  πρόσφυγες αποτελούν  ένα 

συνονθύλευμα  χαρακτηριστικών,  πολλές  φορές  ασχέτων  με  τις  βασικές  ανθρώπινες 

ανάγκες τους (όπως τις αντιλαμβάνονται οι Διαφωτιστές). Οι πρόσφυγες αποτελούν το 

συνονθύλευμα των χαρακτηριστικών αυτών, δηλαδή της απώλειας της ταυτότητας, της 

ιστορικής συνέχειας, και της ίδιας τους της κουλτούρας, και θέτουν σε αμφισβήτηση 

την  ύπαρξη  του  ευνομούμενου  κόσμου  των  κρατών  εθνών,  και  τις  αρχές  του 

Διαφωτισμού. Στα λόγια του Γενικού Γραμματέα του Παναφρικάνικου Εκκλησιαστικού 

Συμβουλίου: ο πρόσφυγας είναι αυτός που μας δείχνει την προβληματική κατάσταση της  

κοινωνίας  στην  οποία  ζούμε.  Είναι  ο  καθρέπτης  μέσα  από  τον  οποίο  βλέπουμε  τη  

κοινωνία μας, τη κοινωνία όπου οι δυνατοί καταδυναστεύουν τους αδύνατους  (Malkki, 
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1995 pp. 112). 

     

Η Malkki (1995), επίσης, αναφέρεται στον Balibar (1990), και στην ανάλυση του για το 

νέο ρατσισμό χωρίς φυλές (racism without races). Ο Balibar (1990) υπογραμμίζει ότι το 

όραμα του  κοσμοπολίτικου αντί-ρατσισμού  που επικρατεί στον απόηχο του δευτέρου 

παγκοσμίου πολέμου στις δυτικοευρωπαϊκές κοινωνίες μετατρέπεται σε μία μοντέρνα 

εκδοχή  ενός  νέου  κοινωνικού  ρατσισμού  και  αποκλεισμού,  όπου  ο  ξένος  και  ο 

διαφορετικός,  έχοντας χάσει την σύνδεσή του με την ίδια την  ιστορική του  συνέχεια 

αποτελεί ένα παρείσακτο στοιχείο που απειλεί την κοινωνική συνοχή των σύγχρονων 

κοινωνιών.  Η  Malkki  (1995),  αναφέρει  ότι  αυτή  η  διαδικασία,  μέσω  της  οποίας 

διαφοροποιείται ο ξένος, και στην προκειμένη περίπτωση ο πρόσφυγας, μπορεί να γίνει 

εύκολα αντιληπτή με τα αποτελέσματα της έρευνας των κοινωνικών επιστημών και της 

ανθρωπολογίας.  Ο  νέος  ρατσισμός  δεν  είναι  ακριβώς  νέος,  αλλά  αποτελεί  μία 

μετεξέλιξη της διαδικασίας εκείνης όπου το  φαντασιακό του συνόλου,  δημιουργεί τις 

προϋποθέσεις  και  τα  χαρακτηριστικά  μέσω  των  οποίων  θα  διαπραγματευτεί  την 

διαφορετικότητα του ξένου σώματος. Η διαφορετικότητα των προσφύγων, η διαφορετική  

γλώσσα, κουλτούρα,  αλλά και η  απώλεια  που βιώνουν σε οικονομικό, κοινωνικό, και 

ψυχολογικό επίπεδο, γίνονται και τα οχήματα, μέσω των οποίων κατασκευάζεται και 

μία είδους βιολογική διαφοροποίηση (naturalisation) από το ομογενοποιημένο σώμα της 

κοινωνίας υποδοχής.  Ο  πρόσφυγας  απειλεί την κοινωνική συνοχή, γιατί αποτελεί  την 

αποτυχία  του  σύγχρονου  κοινωνικού  consensus,  σε  διεθνές  επίπεδο,  αλλά  και  μία 

οδυνηρή παράπλευρη συνέπεια  της παρουσίας της Δύσης στον αναπτυσσόμενο κόσμο 

της ασιατικής και αφρικανικής ηπείρου: τη βασική εστία δημιουργίας, των προσφυγικών 

ρευμάτων. Η Malkki (1995) καταλήγει ότι ο  πρόσφυγας  αποτελεί και έναν από τους 

βασικούς  κινδύνους  για την συνοχή των δυτικο-ευρωπαϊκών κοινωνιών, αν λάβουμε 
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υπόψη το μοντέλου του  εθνικού ντετερμινισμού  του Gilroy (1990). Το μοντέλο αυτό, 

εξηγεί ο Gilroy, στην μελέτη του πάνω στον κοινωνικό αποκλεισμό των εγχρώμων στην 

βρετανική κοινωνία στις αρχές του 1990, είναι ένα μοντέλο  λειτουργικής κατανόησης  

των εθνικών και πολιτισμικών διαφορών που ανάγεται σε μία απόλυτη κυριαρχία ενός 

κοινωνικού  και  πολιτισμικού  μοντέλου,  τόσο  απόλυτου  όσο  και  ισχυρού  πάνω στα 

υποκείμενά του. Η απόλυτη ισχύς εκδηλώνεται  με τη δύναμη να διαφοροποιεί  τους 

ανθρώπους-μέλη του σε ετερόκλητα μικρότερα σύνολα,  τα οποία  με  τη  σειρά  τους 

αποκτούν  μία  ιστορική  και  πολιτισμική  αφετηρία  ασύνδετη  και  αδιαπέραστη  προς 

αυτήν από το ομογενοποιημένο μητρικό σύνολο. Έτσι, οι πρόσφυγες, για τους οποίους 

οι έννοιες  της κρατικής/εθνικής ταυτότητας  χαρακτηρίζονται από την  απώλεια  και την 

ασυνέχεια,  απειλούν  με  την  ύπαρξη  τους  το  ίδιο  το  ομοιογενές  οικοδόμημα  του 

κοινωνικού ντετερμινισμού, με τον οποίο κατοχυρώνεται η ταυτότητα του ατόμου στην  

κουλτούρα της γεωγραφικής εγκατάστασης και ιστορικής συνέχειας.  Η βίαιη  διασπορά 

των προσφύγων αποτελεί αυτόματα και ένα είδος κατεστραμμένης εθνικότητας (Arendt, 

1973).  Από την άλλη πλευρά, ο  Fassin (2005,  pp. 367) προσθέτει ότι τις τελευταίες 

δεκαετίες  η  ανθρωπολογική  ανάμνηση  και  η  εθνογραφική  παρατήρηση  και  ανάλυση 

έχουν  οδηγήσει  σε  μία  διαφορετική  διάγνωση  του  προσφυγικού  ζητήματος  από  την 

παραπάνω. Πιο συγκεκριμένα, ο Fassin (2005) σημειώνει ότι η συλλογική αντιμετώπιση 

των προσφύγων από τις ευρωπαϊκές κοινωνίες υποδοχής, στις μέρες μας, δεν επαφίεται  

στη  διάκριση  μεταξύ  της  ανθρωπιστικής  διάστασης  του  ζητήματος  με  την  πολιτική  

διάσταση,  αλλά,  αντιθέτως,  εμπλέκεται,  τρόπον  τινά,  στην  ολοένα  και  αυξανόμενη 

ταύτιση αυτών των δύο. Με αυτό το σκεπτικό θέτει τρεις αξιώσεις σχετικά με τις νέες 

μορφές  της  προσφυγικής  ιδιότητας  εντός  των  πλαισίων  των  ευρωπαϊκών κοινωνιών 

υποδοχής.  Πρώτον, αναφέρει ότι το ζήτημα της  απόδοσης  του  πολιτικού ασύλου  έχει 

χάσει ένα μεγάλο μέρος του κύρους του, ως απόρροια της ισχύος του διεθνούς δικαίου, 
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εντός των κοινωνιών αυτών. Η διάκριση που χαρακτηρίζει τους  αιτούντες άσυλο ως 

θύματα πολιτικής βίας (και άλλων μορφών βίας) αντικαθίσταται από νέες εννοιολογικές  

και κατηγοριοποίησεις  που παραμερίζουν τη  σημασία  του  τρόπου θυματοποίησης  των 

προσφύγων. Δεύτερον, από τη δεκαετία του 1990, και έπειτα, σημειώνει ότι υπάρχει μία 

συστηματική προσπάθεια  αμφισβήτησης,  από την πλευρά των κρατικών μηχανισμών 

στις χώρες υποδοχής, της αναγκαιότητας συμμόρφωσης στις επιταγές της Συνθήκης του 

1951 για τη προστασία των  προσφύγων,  αλλά, αντιθέτως, φαίνεται να αναδύεται μία 

τάση αντικατάστασης των ενεργειών που προβλέπει η Συνθήκη του 1951, με ένα εύρος 

άλλων  ανθρωπιστικών  ενεργειών  βοήθειας  (humanitarian action).  Τρίτον,  ο  Fassin 

(2005,  p.p.  367) αναφέρεται  στην  εκτεταμένη  ερευνητική  δουλειά  που  έχει 

πραγματοποιηθεί στις περασμένες δεκαετίες πάνω στους  πρόσφυγες,  και στην άποψη 

του Balibar (1990) που διατυπώθηκε παραπάνω, ότι οι πρόσφυγες αποτελούν ένα είδος 

κινδύνου  για τη  κανονικότητα  του  διεθνούς συστήματος,  και υπογραμμίζει τα εξής: η 

θετική προδιάθεση  που αναπτύχθηκε τις  τελευταίες  δεκαετίες  μέσα στη  σφαίρα του 

δημοσίου λόγου για τους πρόσφυγες, οριοθετεί ένα νέο είδος υποδείγματος για τον τρόπο 

διαχείρισης  της  εικόνας  και  της  ταυτότητας  του  πρόσφυγα  εντός  του  αστικού 

περιβάλλοντος  (urban environments)  των  κοινωνιών  υποδοχής,  σε  σχέση  με  τις 

παλαιότερες έρευνες εντός των καταυλισμών. 

Αναφορικά  με  το  πρώτο  αξίωμα  του  Fassin (2005),  αυτός  αναφέρει  ότι  κατά  τη 

διάρκεια της έρευνάς του πάνω στους  αιτούντες άσυλο  στη Γαλλία, παρατήρησε την 

ανάδειξη της εικόνας του βασανισμένου σώματος (των προσφύγων), ως το νέο επίκεντρο 

στη  συζήτηση  για την αναγκαιότητα παροχής  προστασίας,  αυτή τη φορά μέσα από το 

πρίσμα  μίας  νέας  ανθρωπιστικής  προσέγγισης  του  ζητήματος  (humanitarian action). 

Αναφέρει,  δηλαδή,  ότι  υπήρξε  μία  μετατόπιση  στους  τρόπους  με  τους  οποίους 
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αποφασίζεται από τα όργανα του θεσμικού πλαισίου,  η απόδοση αδειών παραμονής,  η 

οποία βρίσκεται μακριά από τις δεσμεύσεις της Συνθήκης του 1951, και πιο κοντά στις 

νέες  πρακτικές  του  ανθρωπιστικού κινήματος.  Έγινε αποδεκτό για τη λειτουργία του 

θεσμικού  πλαισίου  να  απορρίπτει  τις  αιτήσεις  για  χορήγηση  ασύλου,  πάνω  στις 

διατυπωμένες  βάσεις  της  Συνθήκης  του  1951,  και  να  αρχίσει  να  παίρνει  μέτρα 

απόδοσης  προσωρινής  παραμονής,  με  αφετηρία  τις  προαναφερθείσες  ανθρωπιστικές  

αρχές22. Σε σχέση με το δεύτερο αξίωμα του, o Fassin αναφέρει ότι στα νέα πλαίσια που 

θέτει ο δημόσιος διάλογος στην Ευρώπη τις τελευταίες δεκαετίες, η επίδειξη συμπόνιας,  

από τους  εκπροσώπους  του  κρατικού μηχανισμού,  αλλά και  τα  υπόλοιπα μέλη  της 

κοινωνίας  υποδοχής  (μη-κυβερνητικοί  οργανισμοί,  και  άλλα)  αποτελεί  ένα  είδος 

αυτοεπιβεβαίωσης  των  αγνών  προθέσεων  των  κοινωνικών  αυτών  οργάνων  (social 

actors)  και  υποκαθιστά  τις  ίδιες  τις  προβλεπόμενες  ενέργειες  που ορίζει  το  διεθνές  

δίκαιο για τη προστασία των προσφύγων. Η χρήση ενός επιδεικτικού λόγου (perfomative 

usage of speech)  είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική σε κάτι τέτοιο,  και εδώ έγκειται η 

σημασία  της  δράσης  του  τύπου  και  των  μέσων  ενημέρωσης  στην  απεικόνιση  και 

αναπαραγωγή  του  ζητήματος  μέσα  στο  δημόσιο  λόγο  της  κοινωνίας  υποδοχής.  Οι 

αιτούντες  άσυλο  εμφανίζονται  ως  καταπατητές,  και  η  απόκρουση  κρίνεται  ως 

δικαιολογημένη,  τη στιγμή που υπάρχουν άλλες  επίσημες  εκδηλώσεις  συμπόνιας  και 

φιλανθρωπίας  σε  άτομα,  αρρώστους,  γυναίκες,  παιδιά  και  άλλους,  των  οποίων  η 

προσφυγική  ιδιότητα  αποκρύπτεται  σκοπίμως.  Τέλος,  αναφορικά  με  τη  διχοτόμηση 

μεταξύ  των  αστικών  περιβαλλόντων  και  των  καταυλισμών/κατασκηνώσεων  των 

προσφύγων  στον αναπτυσσόμενο κόσμο, ο  Fassin αναφέρει ότι η άποψη της  Malkki 

(1995) που χαρακτηρίζει τους πρόσφυγες ως ένα πρόβλημα του τρίτου κόσμου, το οποίο  

22 Ο Fassin (2005) κάνει μία εκτεταμένη αναφορά στο άρρωστο κορμί (sick body) ως βάση για την 
απόδοση άδειας παραμονής σε αρρώστους μετανάστες και πρόσφυγες τη τελευταία δεκαετία στη 
Γαλλία.

62



μπορεί σε μεγάλο βαθμό να απεικονίσει και αρκετές αλήθειες για τη πολιτική οικονομία 

των προσφύγων στην Ευρώπη: οι πρόσφυγες προέρχονται κατά κύριο λόγο από φτωχές 

χώρες του κόσμου και επιβαρύνουν με τη παρουσία τους τον προστατευόμενο χώρο της 

Ευρωπαϊκής  Ένωσης.  Η  διχοτόμηση  μεταξύ  της  πόλης  (του  αστικού,  δηλαδή, 

περιβάλλοντος),  και  του  κέντρου  υποδοχής  (ως  τη  εκδηλωμένη  μορφή  ενός  χώρου,  

αντίστοιχου  με  τους  καταυλισμούς/κατασκηνώσεις  (camps)  του  αναπτυσσόμενου 

κόσμου) παίρνει τη μορφή μεταξύ μίας διχοτόμησης μεταξύ του χώρου της ασφάλειας,  

της δημοκρατίας, και των δικαιωμάτων της πόλης, και του αναγκαίου κακού του κέντρου 

υποδοχής,  για  τους  άτυχους  και  τους  ανεπιθύμητους  που απειλούν  την  αρμονία  της 

πρώτης με τη παρουσία τους. Έτσι, αναδεικνύεται η  κυνική άποψη που θεωρεί ότι το 

κέντρο  υποδοχής,  με  τις  παραβιάσεις  των  πολιτικών  δικαιωμάτων  σε  βάρος  των 

φιλοξενούμενων ενοίκων του είναι το τίμημα που πρέπει να πληρωθεί για τη προστασία 

του αστικού χώρου. 

Επιστρέφοντας στην ανάλυση της Malkki (1995), η κατανόηση της βίαιης μετακίνησης  

(displacement)  και  της  ανθρώπινης  τραγωδίας,  των  αιτιών,  δηλαδή,  ύπαρξης  των 

προσφύγων, μας βοηθάει να ερευνήσουμε τη σύγχρονη δυναμική των προσφύγων μέσα 

στις  κοινωνίες  υποδοχής όπως  η  Ελλάδα,  και  να  κατηγοριοποιήσουμε τη 

διαφορετικότητα τους, από άλλες ευρωπαϊκές  κοινωνίες υποδοχής. Η  προσφυγιά  είναι 

ένα  δυναμικό  μοντέλο  μέσω  του  οποίου  μπορεί  να  μελετηθεί  η  ανάπτυξη  των 

συνδετικών δεσμών των  ανθρώπων που βρίσκονται  υπό καθεστώς αίτησης για άσυλο,  

και τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η  διαπραγμάτευση  της παρουσίας τους μέσα στην 

ελληνική κοινωνία, από τους ίδιους και τα υπόλοιπα μέλη της κοινωνίας. Είναι, επίσης, 

το μοντέλο με το οποίο μπορούμε να μελετήσουμε την διαμόρφωση της  ταυτότητας 

τους, τις  στρατηγικές επιβίωσής τους, και τον τρόπο με τον οποίο έρχεται σε επαφή η 
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κοσμοπολίτικη  ιδιότητά  τους  με  μια  παραδοσιακά  πολιτισμικά  ομοιογενή  (στην 

σύγχρονη ιστορία της) κοινωνία (την ελληνική).

Όσον αφορά την έννοια της  κοινωνικής ενσωμάτωσης  των  προσφύγων: η έννοια της 

κοινωνικής  ενσωμάτωσης  του  ξένου  στη  κοινωνία  υποδοχής  δεν  είναι  νέα  στην 

βιβλιογραφία  των  κοινωνικών  επιστημών.  Ο  Favell  (1998)  τονίζει   ότι  ο  όρος 

κοινωνική  ενσωμάτωση  πηγάζει  από  την  εφαρμογή  προοδευτικών   και  ανεκτικών  

πολιτικών  απέναντι σε  μειονότητες,   μέσα από ένα πρίσμα  κρατικής παρέμβασης  της 

χώρας-υποδοχής.  Οι Phillimore και  Goodson (2008),  στην κατασκευή του μοντέλου 

τους για του δείκτες της κοινωνικής ενσωμάτωσης (social integration), εντοπίζουν την 

αρχική αφετηρία της έννοιας, στα γραπτά του Webber και Durkheim περί  κοινωνικής 

σύνθεσης,  δηλαδή της  ανάγκης  των  ανθρώπινων  κοινωνιών  για  τη  δημιουργία  ενός 

ενωτικού  πλαισίου για  τα  μέλη  τους,  βάση  των  κοινωνικών  τους  αρχών.  Κατόπιν, 

κάνουν τη σύνδεση με τη θεώρηση της Σχολής του Σικάγο, που ορίζει τη  κοινωνική 

σύνθεση, και κατ΄ επέκταση συνοχή,  ως μία διαδικασία (process), μέσα από την οποία, 

η  ενσωμάτωση  θεωρείται  ως  η  οδός  όπου  τα  ξένα  σώματα  (βλέπε  μετανάστες  και 

πρόσφυγες)  οδηγούνται, εν μέρει και ως  συνέπεια της αντίστοιχης  κρατικής πολιτικής  

παρέμβασης,  προς την  αφομοίωση  από  το  ευρύτερο  κοινωνικό  σώμα  της 

κοινωνίας/οικονομίας  υποδοχής  (assimilation).  Αυτή  είναι  απαραίτητη,  για  τους 

θεωρητικούς  της  σχολής  του  Σικάγου,  έτσι  ώστε  να  αποφευχθούν  ενδεχόμενες 

αντιδράσεις  ξενοφοβίας  από τους  ενδογενείς  πληθυσμούς της  κοινωνίας υποδοχής.  Ο 

Berry (1994) θεωρεί ότι η  κοινωνική ενσωμάτωση αφορά μία  αλλαγή  στην  κοινωνική 

κουλτούρα  που  αναδύεται  μέσα  από  την  επαφή  και  την  προστριβή  μεταξύ  δύο 

ευδιάκριτων διαφορετικών πολιτισμικών στοιχείων.  Ο Berry υποστηρίζει  ότι  αυτή  η 

ενσωμάτωση  λαμβάνει  χώρα  όταν  τα  ξένα  μέλη  έχουν  ως  στρατηγική  επιδίωξη  την 

64



ταυτόχρονη διατήρηση των ιδίων πολιτισμικών χαρακτηριστικών αλλά και της  επαφής 

και της συνδιαλλαγής με το σώμα της κοινωνίας υποδοχής. Έτσι, διακρίνει μεταξύ τριών 

περιπτώσεων:  πρώτον,  αυτή  όπου  το  ξένο  στοιχείο  (στην  προκειμένη  περίπτωση  ο 

πρόσφυγας),  αφομοιώνεται  πλήρως  από  το  σώμα  της  κοινωνίας  υποδοχής,  και 

εγκαταλείπει  την  πρακτική  της  αναπαραγωγής  της  προηγούμενης  πολιτισμικής 

ταυτότητας,  αντικαθιστώντας  την  με  μία  εκδοχή  αυτής  που  αντιλαμβάνεται  ως 

αντικαταστάτριας  και που προέρχεται από την  επαφή  του με την  κοινωνία υποδοχής.  

Δεύτερον,  την περίπτωση,  όπου το  ξένο στοιχείο  δεν  αφομοιώνεται,  λόγω έλλειψης 

ιδίου  ενδιαφέροντος  ή  αδυναμίας  αναπαραγωγής  της  ταυτότητας  του  μέσα  στο  νέο 

κοινωνικό  σύνολο  στο  οποίο  βρίσκεται,  και  τρίτον,  την  περίπτωση  της 

περιθωριοποίησης του ξένου στοιχείου ως επιλογή των μηχανισμών κοινωνικοποίησης  

της  κοινωνίας  υποδοχής.  Ο Cantle  (2005),  μάλιστα,  θεωρεί  ότι  η  περιθωριοποίηση  

ξένων  πληθυσμιακών  υποκειμένων  από  τις  κοινωνίες  πραγματοποιείται  μέσω  ενός 

δομικού  βιωματικού  αποκλεισμού  από  τους  θεσμικούς  μηχανισμούς  που  περικλείουν 

τους  αυτόχθονες  και  αποκλείουν  τους  ξένους. Οι  Mestheneos  και  Ioannidi  (2002), 

θεωρούν ότι ο βαθμός ενσωμάτωσης των προσφύγων και  μεταναστών στις ευρωπαϊκές 

κοινωνίες δύναται να μετρηθεί ποσοτικά με την εισαγωγή μίας σειράς από δείκτες που 

αφορούν  πρακτικά  ζητήματα  της  ζωής  αυτών  στις  κοινωνίες  υποδοχής  και  που 

προκύπτουν από την παρουσία τους, σε βραχυχρόνιο και μακροχρόνιο επίπεδο. Τέτοιοι 

δείκτες  είναι:  η  (νόμιμη)  απασχόληση  και  εργασία,  η  δυνατότητα  συμμετοχής  στο  

εκπαιδευτικό σύστημα,  η  στέγαση,  καθώς και  η δυνατότητα  για  πολιτική συμμετοχή  και 

εκπροσώπηση  στα  κοινά.  Οι  Fyvie  et  al  (2003),  συμπληρώνουν  ότι  τομείς  όπως  η 

ποιότητα  της  στέγασης,  η δυνατότητα  πρόσβασης  σε  υπηρεσίες  υγείας,  καθώς  και  η 

ευκολία και η ταχύτητα πρόσβασης στην αγορά εργασίας, είναι οι και οι σημαντικότεροι 

όταν μελετούμε την παρουσία των προσφύγων σε κοινωνίες υποδοχής, καθώς είναι και 
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αυτοί που θα μας επιτρέψουν την συγκριτική μελέτη των συμπερασμάτων, σε σχέση με 

τον  εγχώριο πληθυσμό  (Fyvie,  Ager,  Curley,  and Korac, 2003).  Επιστρέφοντας στους 

Phillimore και Goodson (2008), αυτοί θεωρούν ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο  μοτίβο 

όπου επαναλαμβάνεται η ανάλυση πέρι  κοινωνικής ενσωμάτωσης  στην βιβλιογραφία 

για τους πρόσφυγες, και αυτό αφορά μία δυαδικότητα του ζητήματος της ενσωμάτωσης,  

που μετρά τόσο την ικανότητα του  πρόσφυγα  να προσαρμοστεί στην  κοινωνία  στην 

οποία  αναζητά  άσυλο,  αλλά  και  της  ίδιας  της  κοινωνίας  να  ανταποκριθεί  στις 

υποχρεώσεις  της  για  την  προστασία  των  αιτούντων  άσυλο, μέσω  της  εφαρμογής 

συγκεκριμένων πολιτικών που τους αφορούν (policy making). Επίσης, επισημαίνουν ότι 

η  ενσωμάτωση  είναι  μια  διαδικασία  η οποία ξεκινά από την στιγμή της  άφιξης  του 

πρόσφυγα  και ολοκληρώνεται με την εξασφάλιση  συνθηκών διαβίωσης εφάμιλλων με 

αυτών που απολαμβάνει ο εγχώριος πληθυσμός. Γι αυτό το λόγο, οι δείκτες (indicators) 

που  επιχειρούν  να  μετρήσουν  ποσοτικά  και  ποιοτικά  τον  βαθμό  με  τον  οποία 

επιτυγχάνεται αυτή η διαδικασία της  ενσωμάτωσης,  είναι και ένας από τους τρόπους 

μέσω  των  οποίων  είναι  δυνατή  η  διερεύνηση  της  δυναμικής  των  προσφυγικών 

πληθυσμών,  καθώς και της  ικανότητας των κρατών να διαχειριστούν τους πληθυσμούς 

αυτούς, βάσει των υποχρεώσεων που πηγάζουν από το διεθνές δίκαιο και τη Συνθήκη 

του 1951. Οι Ager και Strang (2004), κατασκεύασαν μια σειρά από τέτοιους δείκτες, οι 

οποίοι χρησιμοποιήθηκαν και από τη βρετανική κυβέρνηση, προκειμένου να εξαχθούν 

συμπεράσματα  σχετικά  με  την  επιτυχία  των  επίσημων πολιτικών  που  αφορούν  την 

διαχείριση των  αιτούντων άσυλο  και των  αναγνωρισμένων προσφύγων  στη βρετανική 

κοινωνία.  Αυτοί  διαμορφώθηκαν  προκειμένου  να  πραγματοποιηθεί  ένα  είδος 

προγράμματος παρακολούθησης για τα προγράμματα που αφορούσαν τους  πρόσφυγες  

και αιτούντες άσυλο, στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς επίσης και να μετρηθεί  ο βαθμός 

ένταξης  τους  στην βρετανική κοινωνία.  Το  μοντέλο αυτό,  με τους  συγκεκριμένους 
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δείκτες μέτρησης έχει ως εξής:

Μέσα 
συμμετοχής

Εργασία και 
Απασχόληση.

Στέγαση. Εκπαίδευση. Υγεία.

Παράγοντες 
Διευκόλυνσης

Γλωσσική Επικοινωνία και 
διαπολιτισμική επαφή.

Ασφάλεια και 
Σταθερότητα.

Θεμελίωση της 
κοινωνικής 
συμμετοχής

Κοινωνικά και Πολιτικά Δικαιώματα.

Πηγή: Ager and Strang 2004.

O παραπάνω πίνακας μας δείχνει τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να διερευνήσουμε 

το βαθμό της κοινωνικής συμμετοχής των προσφύγων στην κοινωνία υποδοχής, έχοντας 

ως  αφετηρία  τις  βασικές  δραστηριότητες  που  σχετίζονται  με  την  επιβίωση  των 

προσφύγων, εν συνέχεια τους παράγοντες που συντελούν στην ομαλότερη ενοποίηση με 

το  εγχώριο  κοινωνικό  σώμα,  και  τέλος  τα  δικαιώματα  που  απολαμβάνουν  οι 

πρόσφυγες/αιτούντες άσυλο σε σχέση με τον εγχώριο πληθυσμό. Η βρετανική κυβέρνηση 

χρησιμοποίησε  το  παραπάνω  μοντέλο,  προκειμένου  να  αξιολογήσει  την 

αποτελεσματικότητα των κρατικών δαπανών σε συγκεκριμένα προγράμματα και δράσεις  

για  τους  πρόσφυγες/αιτούντες  άσυλο.  Η  πρώτη  κατηγορία,  αυτή  των  μέσων 

συμμετοχής, όπως η εργασία, η στέγαση, η πρόσβαση στις υπηρεσίες εκπαίδευσης και 

υγείας, αφορά και τους τομείς εκείνους που αφορούν στην καθημερινή επιβίωση των 

προσφύγων  και την εξασφάλιση ενός είδους  κανονικότητας  (normality)  στη ζωή τους 

στη  χώρα  υποδοχής.  Επίσης,  αποτελούν  τους  τομείς  εκείνους  των  κοινωνικών 

δραστηριοτήτων και της πρόσβασης σε βασικές κοινωνικές παροχές, οι οποίοι μπορούν 

να οδηγήσουν (facilitate)  τους  πρόσφυγες  σε  καλύτερη  ενσωμάτωση  στην  κοινωνία 

υποδοχής.  Η δεύτερη κατηγορία,  αυτή  των  παραγόντων διευκόλυνσης,  αφορά στην 
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αποτελεσματικότητα με την οποία οι  πρόσφυγες  μπορούν να  επικοινωνήσουν  και  να 

συνδιαλλαγούν  με  τα  μέλη  της  κοινωνίας  με  την  οποία  έρχονται  σε  επαφή.  Η 

επικοινωνία αυτή είναι ο αποφασιστικός παράγοντας ο οποίος, κατόπιν, θα διευκολύνει 

την περαιτέρω ενσωμάτωση του ξένου στα εγχώρια κοινά. Η τελευταία κατηγορία, της 

θεμελίωσης της κοινωνικής συμμετοχής,  αφορά το στάδιο όπου ο  ξένος πρόσφυγας 

αποκτά πρόσβαση σε μια σειρά  δικαιωμάτων  και  υποχρεώσεων  εφάμιλλων με αυτών 

των  εγχώριων  μελών  της  κοινωνίας  υποδοχής.  Το  στάδιο  αυτό  αφορά  κυρίως  την 

περίοδο μετά την επίσημη αναγνώριση του  αιτούντα άσυλο,  και τις υποχρεώσεις που 

αναλαμβάνει η χώρα που αποδίδει το άσυλο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η τήρηση 

των αρχών της Συνθήκης του 1951 για την μετά-άσυλο εποχή.  Όπως αναφέρθηκε και 

παραπάνω, η βρετανική κυβέρνηση χρησιμοποίησε τους  δείκτες  των Ager και Strang 

(2004),  και  συνέταξε  μία  έκθεση,  η  οποία  ταξινομούσε  τα  αποτελέσματα  των 

ερευνητικών διαδικασιών, κάτω από τρεις γενικές κατηγορίες23:

α) Η πρώτη ήταν η κατηγορία μέτρησης της δυναμικής των  προσφύγων  όσον 

αφορά στην αλληλεπίδραση τους με τη βρετανική κοινωνία. Η κατηγορία αυτή είχε ως 

βασικούς άξονες, πρώτον, το ποσοστό των προσφύγων που είχαν πρόσβαση σε νόμιμη 

εργασία,  και  δεύτερον,  την ταχύτητα εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας και  γραφής, 

κατά τη περίοδο παραμονής τους μέσα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

β)  Η  δεύτερη  κατηγορία  αφορούσε  το  βαθμό  στον  οποίο  επιτυγχανόταν  η 

αρμονική συμβίωση  με τα υπόλοιπα τμήματα της βρετανικής κοινωνίας,  και είχε ως 

αντικείμενο τη μέτρηση του βαθμού στον οποίο οι  πρόσφυγες  ανέφεραν περιστατικά 

στα οποία γίνονταν αποδέκτες κοινωνικής, πολιτικής, και θρησκευτικής παρενόχλησης. 

γ)  Η  τρίτη  και  τελευταία  κατηγορία  είχε  να  κάνει  με  την  ευκολία  πρόσβασης  σε 

κρατικές παροχές και υπηρεσίες, και επιχειρούσε να μετρήσει την ευκολία αυτή μέσω 

23 Home Office (2005), Integration Matters: National Strategy for Integration, London: Home Office.

68



του  ποσοστού  επιτυχούς  πρόσβασης  σε  παρεχόμενες  υπηρεσίες  στέγασης  (housing 

services) και το επίπεδο ικανοποίησης των προσφύγων σχετικά με τη πρόσβασή τους σε 

υπηρεσίες εκπαίδευσης.

Το  μοντέλο  αυτό  των  Ager  και  Strang  (2004)  θα  επιχειρήσω  να  χρησιμοποιήσω 

προκειμένου να συντάξω μία αναφορά σχετικά με την επιτυχή ή ανεπιτυχή διαδικασία  

ενσωμάτωσης των αιτούντων άσυλο και προσφύγων στην ελληνική κοινωνία, βάση των 

παραπάνω  δεικτών,  και  κατηγοριών.  Οι  Ager  και  Strang  (2004)  αναφέρουν  ότι  οι 

δείκτες  αυτοί είναι μια προσπάθεια, προκειμένου να διευκολυνθούν οι ερευνητές του 

πεδίου των προσφυγικών μελετών, στην προσπάθειά τους να αποδώσουν ποσοτικά και  

ποιοτικά μετρήσιμα δεδομένα, σχετικά με τις επιτυχίες ή αποτυχίες στον τομέα παροχής 

κρατικών υπηρεσιών προς τους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες, καθώς επίσης και 

να αποτελέσουν το πλαίσιο (framework)  μέσα στο οποίο μπορεί  να αναπτυχθεί  μία 

κριτική  του  εκάστοτε  θεσμικού  και  νομικού  πλαισίου  της  κάθε  χώρας  για  τους 

πληθυσμούς  αυτούς.  Επίσης,  αποτελούν  μία  προσπάθεια  εντοπισμού  των  βασικών 

δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι  αιτούντες άσυλο και οι  πρόσφυγες  στην καθημερινή 

τους προσπάθεια για επιβίωση στην χώρα υποδοχής. Η κριτική των προσφύγων για το 

μοντέλο αυτό και την επεξεργασία του από την βρετανική κυβέρνηση έχει να κάνει με 

την παράβλεψη των  στρατηγικών επιβίωσης  που εφευρίσκονται από τους ίδιους τους 

πρόσφυγες και τους αιτούντες ασύλου, παράλληλα με την δράση των κρατικών παροχών,  

αλλά και ιδίως σε περιπτώσεις, όπου υπάρχουν εμφανείς ελλείψεις αλλά και αποτυχία 

των παροχών αυτών να συνδράμουν στην ομαλή καθημερινή ζωή των ομάδων αυτών, 

αλλά  και  όσον  αφορά  το  ζήτημα  της  ενσωμάτωσης  και  συμβίωσης  στην  κοινωνία 

υποδοχής. 
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Η δεύτερη προσέγγιση που θα ακολουθηθεί στη διάρκεια της έρευνας είναι αυτή της 

συσχέτισης των  προσφυγικών κοινοτήτων  στην ελληνική κοινωνία με την έννοια του 

κοινωνικού  κεφαλαίου  (Social  Capital)  του  Pierre  Bourdieu  (1986).  O  Bourdieu 

χρησιμοποιεί  τον  όρο κοινωνικό κεφάλαιο  για  να  εμβαθύνει  την  ανάλυση του  περί 

κοινωνικής και πολιτισμικής αναπαραγωγής (social reproduction), καθώς και τις δομές 

της  ταξικής ιεράρχησης  στις δυτικές κοινωνίες. Ο τρόπος με τον οποίο εισήγαγε την 

έννοια  του  κοινωνικού  κεφαλαίου,  ήταν  με  το  να  προσθέσει  μία  σειρά  από 

εννοιολογικές  κατηγοριοποιήσεις  κεφαλαίων  παράλληλα  με  αυτή  της  μαρξιστικής  

ανάλυσης του οικονομικού κεφαλαίου. Έτσι, οι κατηγορίες , όπως αυτή του κοινωνικού 

(social  capital),  συμβολικού  (symbolic  capital)  και  πολιτισμικού κεφαλαίου  (cultural  

capital),  έρχονται  να  συνεισφέρουν  στην  κατανόηση  των  εσωτερικών  δομών που 

ομογενοποιούν τα μέλη μιας κοινωνίας,  και τον τρόπο με τον οποίο αναπαράγονται 

αυτοί οι δεσμοί ενότητας. Πιο απλά, ο Bourdieu υποστήριξε ότι η συγκέντρωση υλικού 

και  χρηματικού πλούτου  από μόνη της δεν μπορεί να περιγράψει στην ολότητα του  τη 

διαδρομή  προς  τη  κοινωνική  ανέλιξη:  χρειάζεται  πρόσθετη  διερεύνηση  και 

συγκέντρωση  πληροφοριών  για  τη  σημασία  των  κοινωνικών  επαφών  των  ατόμων 

(κοινωνικό  κεφάλαιο),  τον  ρόλο  της  παιδείας  και  της  εκπαίδευσης  (πολιτισμικό 

κεφάλαιο),  καθώς και όλων εκείνων των  συμβολικών πράξεων (συμβολικό κεφάλαιο,  

όπως  η  χρήση  της  έννοιας  του  γούστου,  ή  άλλων  καταναλωτικών,  στη  βάση  τους, 

συμπεριφορών), που αποτελούν το κλειδί για τη κατανόηση του τρόπου της κοινωνικής 

αναπαραγωγής.  Έτσι  η  κατανάλωση  ενός  ακριβού  κρασιού  σε  ένα  εξεζητημένο 

εστιατόριο, αποτελεί  συμβολική πράξη – ένδειξη ,  μόνο όταν αναγνωρίζεται από τον 

κοινωνικό  περίγυρο  ως  μία  τέτοια.  Για  τον  Bourdieu,   οι  πολιτικοί,  οικονομικοί,  

κοινωνικοί,  και  πολιτισμικοί  πόροι των ατόμων μελών μίας κοινωνίας, αποκτούν τον 

χαρακτήρα του κοινωνικού κεφαλαίου, μέσω της δυνατότητας τους να μετατραπούν σε 
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άλλες μορφές τέτοιων  πόρων.  Κατά επέκταση, ο Bourdieu θεωρεί ότι  το κοινωνικό 

κεφάλαιο  ενός  ατόμου  ή  μίας  ομάδας  ατόμων,  χτίζεται  πάνω  στους  δεσμούς  με 

κοινωνικές  και  ταξικές  ομάδες,  που εξασφαλίζουν  τη  κοινωνική  υπεροχή  και  έχουν 

διάρκεια χρόνου μέσα στην ιστορική εξέλιξη της συγκεκριμένης κοινωνίας. Η θεωρία 

του  κοινωνικού  κεφαλαίου  αποκτά,  λοιπόν,  ιδιαίτερη  σημασία  στη  μελέτη 

συγκεκριμένων ομάδων (όπως  στην περίπτωση μας,  οι  πρόσφυγες),  γιατί  μπορεί  να 

εξασφαλίσει  τη  κατανόηση  των  κοινωνικών  μηχανισμών  που  οριοθετούν  την 

οικονομική,  κοινωνική,  και  πολιτική δραστηριότητα  της  ομάδας μέσα στο κοινωνικό 

σύνολο,  μία  ακόμη  παράμετρος  που  εξηγεί  τους  μηχανισμούς  της  κοινωνικής  

ιεράρχησης και των κοινωνικών ανισοτήτων. Στην περίπτωση των προσφύγων, η συχνή 

έλλειψη τέτοιων πόρων κοινωνικού κεφαλαίου αποκαλύπτει και την αδυναμία σύνδεσης 

τους με τα κοινωνικά δίκτυα της κοινωνίας υποδοχής. Η Cedeberg (2012), στην έρευνα 

της πάνω στη θεωρία του κοινωνικού κεφαλαίου και τη σύνδεση τού, με τα ευρήματα 

της σχετικά με μετανάστες και πρόσφυγες στη Σουηδία, παρατηρεί ότι η συγκεκριμένη 

θεωρία  του  Bourdieu  είναι  πολύ  σημαντική  γιατί  βοηθά  στην  κατανόηση  των 

διαδικασιών μέσω των οποίων οι πρόσφυγες αποκτούν την ιδιότητα του Levi-Straussian 

'άλλου' (other), και αποκλείονται από υπάρχοντα δίκτυα δραστηριοτήτων και πρόσβασης  

σε οικονομικούς πόρους της κοινωνίας υποδοχής, ως μια κυρίαρχη και νομιμοποιημένη 

(στα μάτια του ευρύτερου συνόλου)  κοινωνική πρακτική.  Τα ευρήματά της ενισχύουν 

αυτή τη παραδοχή. Πιο αναλυτικά, απαντώντας στις ερωτήσεις της ερευνήτριας, πολλοί 

μετανάστες  και  πρόσφυγες,  από  την  Αν.  Ευρώπη,  και  το  Ιράν,  ανέφεραν  ότι  οι 

βασικότερες δυσκολίες που συνάντησαν, στη προσπάθειά τους να ξεκινήσουν μία νέα 

ζωή  στην  χώρα  που  τους  φιλοξενούσε,  ήταν  η  έλλειψη  δικτύων  γνωριμιών  από 

ομοεθνείς  τους και οι, κατά τα λεγόμενα τους, οι  αόρατοι τοίχοι  που συνάντησαν σε 

όλες τις δραστηριότητές τους, λόγω της αδυναμίας τους να κατανοήσουν το υπόβαθρο 
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που απαιτούνταν από αυτούς, για την υιοθέτηση μίας  σωστής σουηδικής κοινωνικής  

συμπεριφοράς.  Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, οι  μετανάστες  και οι  πρόσφυγες,  που 

κατάφεραν  να  πραγματοποιήσουν  κάποια  βήματα  ενσωμάτωσης  στη  κοινωνία 

υποδοχής,  ήταν γιατί, κατά τη παραδοχή τους, εξασφάλισαν διαύλους επικοινωνίας  με 

μέλη και οργανισμούς της σουηδικής κοινωνίας, μέσω της διαμεσολάβησης μελών από 

υπάρχουσες  ομοεθνείς  κοινότητες.  Και αυτό,  γιατί  στη συντριπτική  πλειοψηφία  των 

περιπτώσεων, επίσης, η επίσημη παροχή βοήθειας από το σουηδικό κράτος κρίθηκε 

ανεπαρκής  για  την  εξασφάλιση  των  απαραίτητων  δραστηριοτήτων  σχετικών  της 

διαβίωσής τους. Η Cedeberg (2012) τονίζει ότι τα ευρήματα αυτά αποκαλύπτουν την 

αναγκαιότητα  για  την  εξεύρεση  πόρων  κοινωνικού  κεφαλαίου,  συγκεκριμένα 

κοινωνικών δικτύων γνωριμιών, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την όποια απόπειρα 

απόκτησης  μίας  θέσης  στο  κοινωνικό  γίγνεσθαι.  Όσον  αφορά  τα  λεγόμενα  των 

μεταναστών σχετικά με  την αδυναμία  τους  να  κατανοήσουν τη "σουηδικότητα"  της 

έκφρασης στην καθομιλουμένη σουηδική, και της συμπεριφοράς τους, με αποτέλεσμα 

τον αποκλεισμό τους, κυρίως από  οικονομικές δραστηριότητες  της μεσαίας τάξης, και 

τον  περιορισμό  τους  σε  εργασίες  και  οικονομικές  δραστηριότητες  της  υπάρχουσας 

μεταναστευτικής  κοινότητας.  Έτσι,  πολλοί  εξειδικευμένοι  μετανάστες  και  πρόσφυγες  

ανακαλύπτουν ότι  δεν είναι  δυνατόν να εργαστούν σε δραστηριότητες  αντάξιες  της 

εξειδίκευσής τους, όχι μόνο λόγω έλλειψης  επαφών με τα ανάλογα κοινωνικά δίκτυα,  

αλλά  και  λόγω  έλλειψης  κοινωνικών  δεξιοτήτων  (του  λεγόμενου  πολιτισμικού  και 

συμβολικού  κεφαλαίου,  κατά  τον  Bourdieu)  που  θα  έχτιζαν  γέφυρες  και  διαύλους  

επικοινωνίας με πιθανούς εργοδότες και περιβάλλοντα εργασίας. Χαρακτηριστική είναι 

φράση μιας από τις μετανάστριες που αναφέρει ότι το ταξίδι της, εκτός από γεωγραφικό, 

είχε και χαρακτήρα  ταξικό, καθώς η νέα της πατρίδα, της επιφύλαξε πτώση από την 

κοινωνική θέση που κατείχε στη χώρα της, και τον εξαναγκασμό της σε νέο ξεκίνημα,  
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μέσω  της  επανεκπαίδευσης  .  Παρόλα  αυτά,  κατά  τη  λεγόμενά  της,  το  όνειρο  της 

ανάκτησης της  χαμένης ταξικής ταυτότητας  αποδείχθηκε φρούδα ελπίδα,  έχοντας ως 

βασικό εμπόδιο τη δυσκολία απόκτησης δεξιότητας  της  γλώσσας,  της  έκφρασης,  του 

γούστου, και της χρήσης των απαιτούμενων συμβολικών πράξεων (Cedeberg, 2012).  Η 

ανάλυση  του  κοινωνικού  κεφαλαίου,  γίνεται  αντιληπτό,  ότι  αποτελεί  ένα  βασικό 

εργαλείο για την κατανόηση των εμποδίων αλλά και των μηχανισμών αποκλεισμού που 

δημιουργούνται ανά πάσα στιγμή ενάντια στις νεοαφιχθείσες κοινωνικές ομάδες  των 

προσφύγων, και στον τρόπο με τον οποίο αναπαράγεται κοινωνικά το δυαδικό σύστημα 

του  κοινωνικού  αποκλεισμού/κοινωνικής  ενσωμάτωσης.  Και  φυσικά  μας  οδηγεί  στη 

διατύπωση ερωτημάτων σχετικά με τη συστημική δράση του κράτους της  κοινωνίας 

υποδοχής αναφορικά με αυτό.

Η  παροχή  προστασίας  και  βοήθειας  (aid),  μπορεί  να  αποτελέσει  ένα  σημαντικό 

παράγοντα,  ο  οποίος,  από  μόνος  του,  δύναται  να  προκαλέσει  την  πληθυσμιακή 

μετακίνηση, κυρίως σε χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου που βρίσκονται σε ασταθή 

πολιτική  και  κοινωνική  κατάσταση.  Είναι  δυνατόν,  δηλαδή,  να  προκαλέσει  τη 

μετακίνηση από το σημείο Α στο σημείο Β, και πάλι στο αρχικό σημείο Α. Γι’ αυτό το 

λόγο,  επισημαίνει  η  Harrell-Bond (1986),  τίθεται  το  εξής  δίλημμα,  σε  επίπεδο των 

οργανισμών που αποβλέπουν στην προστασία των  προσφύγων:  εάν τα κίνητρα είναι 

αρκετά ισχυρά, τότε είναι  δυνατόν  να αποτελέσουν και  αιτία φυγής,  ή να συνδράμουν 

μαζί  με  άλλους  λόγους  στη  φυγή  αυτή.  Παράλληλα,  μπορεί  να  προκαλέσουν  την 

λανθασμένη εντύπωση  και μη-ρεαλιστικές  προσδοκίες,  τόσο στους  πρόσφυγες,  όσο και 

στους  πληθυσμούς  των  κοινωνιών  υποδοχής,  ότι  το  καθεστώς  του  αναγνωρισμένου 

πρόσφυγα  συνεπάγεται  με  πλεονεκτήματα  και  άλλου  είδους  πρόσθετες  απολαβές,  

συγκριτικά  με  τους  πολίτες  της  χώρας  υποδοχής.  Η  κοινή  παραδοχή  από  τους 
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μηχανισμούς  παροχής  στήριξης  των  προσφύγων,  κυβερνήσεων  αλλά  και  διεθνών 

οργανισμών είναι ότι σε πρακτικό επίπεδο, η στήριξη δεν θα πρέπει να υπερβαίνει ως 

αποτέλεσμα,  την  οικονομική  κατάσταση  των  φτωχότερων  στρωμάτων  της  χώρας, 

διαφορετικά  υπάρχει  ο  κίνδυνος  δράσης  των  παραγόντων  έλξης  (pull  factors).  Σε 

αντιδιαστολή,  όταν  οι  κυβερνήσεις  επιθυμούν  την  προσέλκυση  πληθυσμιακών 

ρευμάτων προς αυτές, είτε  προσφύγων είτε  μεταναστών,  τότε προβαίνουν σε ενέργειες 

παροχής οικονομικών παροχών και άλλου είδους ανταλλαγμάτων για να δημιουργήσουν 

τον πόλο έλξης προς αυτές. 

Επιστρέφοντας στα γραφόμενα του Bourdieu (1986), η  προκατάληψη αποτελεί μέρος 

του  habitus της  κοινωνίας  ,  δηλαδή  του  συνόλου  των  κοινωνικά  δομημένων  

προδιαθέσεων (structure of dispositions) απέναντι σε, εκτός των άλλων, οτιδήποτε ξένο 

προς αυτήν. Στην περίπτωση των  προσφύγων, η  προκατάληψη διαμορφώνεται από τις 

συμπεριφορές  των  μελών  της  κοινωνίας,  από  τους  κρατικούς  φορείς  και  τους 

οργανισμούς που έχουν δημιουργηθεί  για  τη διαχείρισή τους,  καθώς και  από  τους 

ίδιους τους πολίτες. Σύμφωνα με την Harrell-Bond (1986), υπάρχει μία  συστηματική 

προδιάθεση των  επίσημων  φορέων  προς  το  ζήτημα  των  προσφύγων,  ενός  είδους 

αποξένωσης από οποιαδήποτε εμπειρική παραδοχή, καταστάσεων και γεγονότων,  τα 

οποία μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τις καθιερωμένες αντιλήψεις (established norms) 

σχετικά με το ποιόν των προσφύγων.  Η βασική αυτή προκατάληψη που διακατέχει τις 

κυβερνήσεις, και τους  οργανισμούς ανθρωπιστικής βοήθειας  (humanitarian agencies), 

είναι  ότι  οι  πρόσφυγες  αποτελούν  ένα  είδος  προβλήματος.  Η  αντίληψη  αυτή  έχει 

διαμορφωθεί μέσα από τις ιστορικές εξελίξεις του περασμένου αιώνα. Στο παρελθόν, 

στην  μεταπολεμική  περίοδος  μετά  τον  δεύτερο  παγκόσμιο  πόλεμο,  οι  πρόσφυγες 

αποτελούσαν για τις κυβερνήσεις της Δύσης, πολλές φορές, μία οικονομική ευκαιρία, ή 
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συχνά,  έναν  ιδεολογικό  θρίαμβο  της  δυτικού  μοντέλου  της  αστικής  δημοκρατίας 

ενάντια στα απολυταρχικά σοσιαλιστικά καθεστώτα της Ανατολής, που γεννούσαν τους 

πρόσφυγες αυτούς. Οι δυτικές χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής, καθώς και της 

Αυστραλίας και της Λατινικής Αμερικής, ήταν θετικά διακείμενες απέναντι σε αυτό το 

είδος των προσφύγων, καθώς στην πλειοψηφία τους ήταν λευκοί, συχνά καλλιεργημένοι  

και  εξειδικευμένοι,  και  σχεδόν  πάντοτε  αντικομουνιστές.  Μέσα στο  ψυχρό-πολεμικό 

κλίμα της μεταπολεμικής περιόδου, οι  πρόσφυγες  αυτοί αποτέλεσαν μέρος της λύσης 

του προβλήματος εξεύρεσης εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού, όπως στην περίπτωση 

των Η.Π.Α. και στην κάλυψη της ανάγκης για 2.5 εκατομμύρια προσωπικού για την 

γοργά  αναπτυσσόμενη  αμυντική  βιομηχανία.  Στις  μέρες  μας,  επισημαίνει  η  Harrell-

Bond  (1986),  το  εθνοτικό  προφίλ  των  προσφύγων  είναι,  σε  μεγάλο  βαθμό,  τελείως 

διαφορετικό.  Οι  πρόσφυγες  δεν  είναι  λευκοί,  και  προέρχονται  από  τις  φτωχότερες 

περιοχές του πλανήτη. Επίσης, συνήθως αντιμετωπίζονται από τις κυβερνήσεις, αλλά 

και την Ύπατη Αρμοστεία, και τους  ανθρωπιστικούς οργανισμούς,  ως άτομα χαμηλής 

μόρφωσης και ειδίκευσης, ακόμη και όταν η εμπειρία αποδεικνύει το αντίθετο σε πολλές 

περιπτώσεις.  Μία  από  τις  βασικές  αρχές  που  διέπουν  την  παρούσα  πολιτική 

αντιμετώπισης των προσφύγων από τους επίσημους φορείς είναι ότι αυτοί προέρχονται 

από  γεωγραφικές  περιοχές  του  πλανήτη,  όπου  οι  βασικές  εργασιακές  δεξιότητες  

αφορούν την πρωτογενή εκμετάλλευση της γης, και ως εκ τούτο, χαμηλής δυνατότητας 

συνεισφοράς  στην  υψηλά  εξειδικευμένη  αγορά  εργασίας  των  χωρών-υποδοχής  της 

Δύσης (Land, 1986). H Harrell-Bond, αναφέρει ότι οι  πρόσφυγες  αντιμετωπίζουν μια 

σειρά από οικονομικές αναπηρίες (disabilities) και μειονεκτήματα όπως:

α) Τη παντελή έλλειψη οικονομικής ανεξαρτησίας  μέσα σε ένα ξένο και συχνά 

αφιλόξενο οικονομικό περιβάλλον, το οποίο ορθώνει σειρά εμποδίων στην οικονομική 

δραστηριοποίηση αυτών, πέρα από αυτήν της παρεχόμενης βοήθειας.
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β) Την αδυναμία των  προσφύγων  να  ενεργοποιήσουν  τις  εργασιακές δεξιότητες  

και  την  εκπαίδευσή  τους   σε  ωφέλιμη  συνεισφορά  στην  αγορά  εργασίας  και  την 

παραγωγή  στην  οικονομία-υποδοχής  λόγω  των  τραυματικών  εμπειριών  που  έχουν 

υποστεί, και που οδήγησαν στην φυγή τους.

γ)  Την  απώλεια  της  προσωπικής  τους  περιουσίας,  που  δυσχεραίνει  την 

διαπραγματευτική ικανότητά τους με την οικονομία στην οποία εισέρχονται.

Για  την  Harrel-Bond,  το  ζήτημα  της  οικονομικής  δραστηριοποίησης  και 

ανεξαρτητοποίησης  των  προσφυγικών  πληθυσμών,  αποτελεί  καίριο  παράγοντα  στην 

προσπάθεια για την προστασία τους. Αυτό ενισχύει τα ευρήματα του Hansen (1982), 

που έγραψε ότι οι  ίδιοι  οι  πρόσφυγες  επέλεξαν πολλές φορές τη συμβίωση μέσα στις 

κοινωνίες υποδοχής  και την  οικονομική αυτονομία  που τους επέτρεψε να έχει αυτή η 

απόφαση, παρά να διαμείνουν σε κέντρα και χωριά υποδοχής, της Ύπατης Αρμοστείας 

ή των εγχώριων κυβερνήσεων, ακόμη και αν αυτό είχε ως άμεσο επακόλουθο τη σχετικά  

δυσχερή  οικονομική  θέση  στην  οποία  περιήλθαν  έναντι  της  εναλλακτικής  οδού  της  

ανθρωπιστικής  βοήθειας.   Όπως  αναφέρθηκε  παραπάνω,  η  παροχή  βοήθειας,  σε 

αντίθεση με την  ενθάρρυνση  για  οικονομική αυτονομία  και  ανεξαρτητοποίηση,  παίρνει 

τη  μορφή  παροχής  ενός  βιοτικού  επιπέδου  προς  τον  πρόσφυγα,  έτσι  ώστε  να  το 

καταστήσει  εφάμιλλο  με  αυτό  των  φτωχότερων μελών  της  κοινωνίας  υποδοχής.  Η 

έλλειψη υποστήριξης για την περιουσία των προσφύγων και των δεξιοτήτων τους, είναι 

εν δυνάμει αρνητική και για την οικονομία υποδοχής. Ο πρόσφυγας, αναγκάζεται να ζει 

και  να  δραστηριοποιείται  καθημερινά  σε  μία  κατάσταση  λήθης,  σε  μία  μορφή 

επιβίωσης που παίρνει τα χαρακτηριστικά μιας εξωτερικής παρέμβασης προς το άτομό 

του,  και  η  οποία  κινείται στα  πλαίσια  της  ελεημοσύνης.  Το  βασικό  πρόβλημα  που 

προκύπτει, γράφει η Harrell-Bond (1986), είναι ότι αυτού του είδους η ανθρωπιστική 
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βοήθεια,  πολύ σπάνια έχει  θετικά  αποτελέσματα. Σε αντίθεση, βάσει των δικών της 

ερευνών στην υπο-Σαχάρια Αφρική, η άφιξη προσφυγικών πληθυσμών μπορεί να θέσει 

σε κίνηση την οικονομική ανάπτυξη στην περιοχή και  τη χώρα της άφιξής τους.  Η 

πολιτική  οικονομία  των  θετικών  αποτελεσμάτων  πήρε  τη  μορφή  της  τόνωσης  της  

ζήτησης που έδωσε κίνητρα για την αύξηση της παραγωγής στην οικονομία υποδοχής, 

την ενίσχυση της εντόπιας αγοράς εργασίας, ανειδίκευτης και εξειδικευμένης, η οποία 

μείωσε  το  κόστος  παραγωγής,  καθώς  και  την  αναζωπύρωση  της  οικονομικής 

δραστηριότητας και της οικονομικής ζωής, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών των 

προσφύγων  σε υποδομές, εκπαίδευση, κ.α.,  σε περιοχές που ήταν εγκαταλελειμμένες 

και ερημωμένες, πριν την άφιξη των προσφύγων. Η παρουσία των  προσφύγων  είναι 

δυναμική, και αλληλεξαρτώμενη με τα μέλη της χώρας υποδοχής. Έτσι, η οικονομική 

δραστηριοποίησή τους, ενθαρρυμένη ή μη, αποτελεί ένα μεγάλο μέρος της έρευνας που 

τους  αφορά.  Η ερευνητική  προοπτική  που  προκύπτει  από τις  παραπάνω παραδοχές 

είναι η εξέταση της δημιουργικής εφευρετικότητας στην χάραξη στρατηγικών επιβίωσης 

μέσα στο νέο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται. 

O Λοΐζος (2008), μέσα από την έρευνά του σε πληθυσμούς που εκπατρίζονταν κατά την 

περίοδο  μετά  την  πτώση  της  Οθωμανικής  Αυτοκρατορίας,  όπως  οι  Αρμένιοι,  οι 

μουσουλμάνοι της Κρήτης, και άλλοι, θέτει μια σειρά από ζητήματα που αφορούν τους 

τρόπους με τους οποίους ανταπεξέρχονται οι πρόσφυγες,  μακροπρόθεσμα, στο τραύμα 

του αναγκαστικού εκπατρισμού. Τα ζητήματα που θέτει είναι τα εξής:

α) Η οικονομική κατάσταση των  προσφύγων  στην χώρα υποδοχής, ο κίνδυνος 

της οικονομικής  ανέχειας,  και η παροχή όποιας  σταθερότητας  από τους μηχανισμούς 

υποδοχής, κυβερνητικούς και μη. Οι  πρόσφυγες  μεταφέρουν την αίσθηση του αρχικού 

εκπατρισμού,  με  όλα  τα  συμβολικά  υπερφορτισμένα  συμπαρομαρτούντα,  δηλαδή  την 
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απώλεια  των  καρπών  πολύχρονης  αποταμίευσης,  τα  κάθε  λογής  κεφάλαια  και 

ιδιοκτησίες, και άλλα, στη νέα χώρα εγκατάστασης, αλλά και στις νεότερες γενιές. Η 

διαχείρισή  τους  από  τις  κυβερνήσεις  υποδοχής  είναι  ιδιαίτερης  σημασίας,  καθώς  η 

εξίσωση  τους  με  τα  φτωχότερα  στρώματα  της  κοινωνίας  υποδοχής,  και  η  συχνή 

μετακύλιση τους  σε συνθήκες  οικονομικής  ανέχειας,  λόγω αδυναμίας  ενσωμάτωσης 

στο εγχώριο εργατικό δυναμικό, ενισχύουν το αίσθημα της απώλειας και δυσχεραίνουν 

την επιβίωση τους. 

β) Η υποδοχή που συναντούν στον τόπο μετεγκατάστασης τους και τα πολιτικά 

δικαιώματα  που τους αναγνωρίζονται και παρέχονται. Η  κοινωνική ζωή  αποτελεί μία 

συνεχή  διαδικασία  όπου  οι  προσωπικές  εμπειρίες,  οι  εντυπώσεις,  και  οι  κοινωνικά 

δομημένοι  περιορισμοί  της  κοινωνικής  πρακτικής  πάνω στο  άτομο  (structural  social  

constraints),  διαμορφώνουν  μέρος  της  προσωπικής  μας  κοινωνικής  ταυτότητας.  Η 

διαδικασία  αυτή, συχνά, οριοθετείται  από το  εύρος  των  πολιτικών δικαιωμάτων  που 

απολαμβάνουμε ως μέλη της κοινωνίας μας, και που επιτρέπουν την όποια κοινωνική 

μας  δραστηριότητα.  Οι  πρόσφυγες  αντιμετωπίζονται  ως  ξένα σώματα  στις  κοινωνίες  

υποδοχής, με τον αυστηρό περιορισμό των εκφάνσεων της κοινωνικής τους ζωής μέσω 

του περιορισμού της πολιτικής τους ελευθερίας.

γ) Η δυνατότητα της επιστροφής,  και οι παράγοντες που την καθιστούν ως μια 

ρεαλιστική προοπτική ή ως ένα αντικείμενο ανεδαφικής ελπίδας. Στη μελέτη του πάνω 

στους Ελληνοκύπριους  πρόσφυγες , ο Λοΐζος διαπιστώνει ότι ένας από τους βασικούς 

άξονες  της  διαμόρφωσης  της  εθνικής  συνειδησιακής  ταυτότητας των  προσφυγικών 

κοινοτήτων,  υπήρξε η ρητορική και η πολιτική δραστηριοποίηση για την  Ελπίδα του 

Γυρισμού.  Το μοτίβο αυτό είναι επαναλαμβανόμενο στις  προσφυγικές κοινότητες  όπου 

οι συνεκτικοί δεσμοί μεταξύ των ξεριζωμένων  είναι ο ετεροκαθορισμός αυτών βάσει 

της  απώλειας  που  έχουν  υποστεί,  και  η  δυνατότητα  για  την  επιστροφή,  ειδικά  σε 
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περιπτώσεις όπου η ενσωμάτωση στη νέα κοινωνία καθίσταται προβληματική.

δ) Ο τρόπος διαχείρισης της  μνήμης,  μετά τον  εκπατρισμό,  και της  ταυτότητας 

των  προσφυγικών  πληθυσμών.  Όπως  και  στο  παραπάνω  ζήτημα,  οι  προσφυγικές 

κοινότητες χρησιμοποιούν ως βασικό άξονα της διαπραγμάτευσης της θέσης τους στην 

κοινωνία υποδοχής, καθώς και τη διαμόρφωση της κοινωνικής ταυτότητας, του τρόπου, 

δηλαδή, με τον οποίο βλέπουν τον εαυτό μέσα σε αυτή, την διατήρηση της πολιτισμικής  

παράδοσης,  των  ιδιαίτερων εθνοτικών χαρακτηριστικών και  πρακτικών, αλλά και  τις 

στρατηγικές επιβίωσης, που αναδεικνύονται από την παρουσία τους.

Ο Λοΐζος,  με τη παραπάνω ανάλυση,  μας  οδηγεί  στην στην έννοια της  κοινωνικής 

τρωτότητας (vulnerability) του Richard Black. Ο Black, στην μελέτη του πάνω στους 

πρόσφυγες, εισάγει την έννοια της κοινωνικής τρωτότητας. Η προστασία των κοινωνικά 

αδυνάτων  έχει τις ρίζες της στη Βικτωριανή διάκριση μεταξύ των  φτωχών  που είναι 

άξιοι της  κοινωνικής πρόνοιας,  και αυτών που δεν είναι (deserving  και  undeserving 

poor).  Η  διάκριση  αυτή  αποτέλεσε  τη  βάση  πάνω  στην  οποία  ορθώθηκαν  τα 

περισσότερα, αυστηρά και μη, προγράμματα και καθεστώτα της κοινωνικής πρόνοιας  

(Goodin,  1985).  Κατά  τον  ίδιο  τρόπο,  ο  Black  (1994,  p.p.360),  επισημαίνει  ότι  η 

θεσμική προστασία των προσφύγων, από τις κυβερνήσεις και τους διεθνείς οργανισμούς 

βασίζεται πάνω στην ίδια παραδοχή, ότι η βοήθεια και η παροχή ασύλου θα πρέπει να 

γίνεται  στη  βάση  του  βαθμού  τρωτότητας του  εκάστοτε  πρόσφυγα  ή  προσφυγικού 

πληθυσμού.

 

O Black (1994,  p.p. 370) αναφέρει ότι υπάρχουν δύο βασικοί οδοί για την  ποιοτική  

(qualitative)  μέτρηση της  τρωτότητας σε  κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.  Η πρώτη αφορά 

την κοινή αντίληψη που επικρατεί στην ανάλυση των κοινωνικών επιστημών,  ότι  η 
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κοινωνική  τρωτότητα  αποτελεί  χαρακτηριστικό  συγκεκριμένων  ομάδων,  όπως  οι 

γυναίκες  και  τα  ανήλικα  παιδιά,  οι  γηραιότεροι,  οι  σωματικά και  ψυχικά  ασθενείς, 

δηλαδή,  όλες  εκείνες  οι  ομάδες  οι  οποίες  δεν  είναι  σε  θέση  να  προστατεύουν  τη 

βιωσιμότητα τους στις σύγχρονες κοινωνίες.  Η έννοια της τρωτότητας, στην περίπτωση 

των ομάδων αυτών, βασίζεται στην ανάγκη υποστήριξης τους από τρίτους (οικογένεια, 

κοινότητα, κράτος), για την εκπλήρωση των καθημερινών τους αναγκών. Εκτός από τα 

ιδιότυπα  χαρακτηριστικά  των  ομάδων  αυτών,  η  τρωτότητα μπορεί  να  οφείλεται  σε 

εξωτερικούς παράγοντες. Ο Dow (1992) επισήμανε, υπογραμμίζοντας τη σημασία των 

εξωτερικών παραγόντων ως πηγή αιτιών που δυσχεραίνουν τη σχετική  δυνατότητα 

ενός πληθυσμού για κοινωνική και οικονομική ευημερία, την υποβάθμιση του φυσικού 

περιβάλλοντος και τις συνέπειες στο  δυαδικό δομικό μοντέλο (dual structural model)  

μεταξύ των ικανοτήτων ενός πληθυσμού για  επιβίωση  και  ανάπτυξη (resistance and  

resilience as coping mechanisms), και το μέγεθος της υποβολής τους στον αναδυόμενο  

κίνδυνο (risk)  για αυτούς.  H τρωτότητα,  συνεχίζει, δεν οφείλεται μόνο σε παράγοντες 

όπως  η  ηλικία,  σωματικοί  και  ψυχολογικοί  περιορισμοί,  καθώς  και  προσωπικές 

εμπειρίες, αλλά και σε παράγοντες όπως η εθνότητα, η οικονομική και κοινωνική τάξη,  

το  φύλο,  και  η  σχετική θέση  στην  ευρύτερη κοινωνική ιεράρχηση  που αναπαράγεται 

μέσω πολιτισμικών και άλλων πρακτικών (βλέπε habitus). Άλλοι εξωτερικοί παράγοντες  

αφορούν  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  συγκεκριμένες  κοινωνικές  ομάδες  

αυτοπροσδιορίζονται και ετεροκαθορίζονται μέσα στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Για 

παράδειγμα, ο Stevenson (1989) αναφέρει τους ηλικιωμένους ως κοινωνική ομάδα, των 

οποίων η  τρωτότητα κατασκευάζεται  και  δομείται με ένα είδους  τεχνητό  τρόπο, μέσω 

κοινωνικών  μηχανισμών,  όπως  η  συνταξιοδότηση,  ο  περιορισμός  των  πολιτικών  και 

κοινωνικών  δικαιωμάτων,  και  η  νομιμοποίηση  (legitimation)  περιορισμένων 

εισοδημάτων.  Μέσα  σε  αυτό  το  πλαίσιο,  η  τρωτότητα της  εν  λόγω  ομάδας  των 
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ηλικιωμένων,  είναι αποτέλεσμα του τρόπου με τον οποίο αναπαράγεται η κοινωνική 

πρακτική  της εν λόγω κοινωνίας. Η Sokou (1987,  pp 87), επιβεβαιώνει τα παραπάνω 

στην περίπτωση της Ελλάδας, αναφέροντας ότι τα παραπληγικά και με ειδικές ανάγκες  

μέλη  της  ελληνικής  κοινωνίας  αντιμετώπισαν  μία  συστηματική  πολεμική  σε  κάθε  

προσπάθεια  ενσωμάτωσης  τους  στο  ενεργό  εργατικό  δυναμικό,  ακόμη  και  όταν  

υπερκάλυπταν τις  απαιτήσεις σε εξειδίκευση και δεξιότητας,  αυξάνοντας με αυτόν τον  

τρόπο την εξάρτηση τους, και εξαιτίας της κρατικής ανεπάρκειας, από το οικογενειακό  

περιβάλλον τους. 

Η δεύτερη οδός για την προσέγγιση της κοινωνικής τρωτότητας, κατά τον Black (1994, 

p.p. 370), αφορά στην περίπτωση των προσφύγων. Ο Black (1994) επισημαίνει για τους 

πρόσφυγες,  ότι  αν  λάβουμε  υπόψη  τις  ιδιαίτερες  συνθήκες  στη  ζωή  τους  και  τις 

εμπειρίες  τους,  τότε  ρεαλιστικά  θα  μπορούσαμε  να  τους  κατατάξουμε  άμεσα  ως 

πολιτικά  ευάλωτους,  καθώς  η  συνέχιση  της  ίδιας  της  ζωής  του  απαιτεί  την  άμεση 

συνδρομή του  κράτους υποδοχής.  Σχετικά με αυτό,  ο  Zetter  (1988) αναφέρει,  ότι  η 

εννοιολογική κατηγορία του πρόσφυγα, δημιουργεί και επιβάλλει, τρόπον τινά, ένα είδος 

θεσμικής εξάρτησης αυτών προς τους μηχανισμούς προστασίας,  έτσι ώστε η κοινωνική 

τρωτότητας, να αποτελεί ένα είδος υφαρπαγής της δυνατότητας λήψης αποφάσεων, από 

την  πλευρά  της  θεσμικής  και  κοινωνικής  πρακτικής  της  χώρας  υποδοχής  και  της 

διεθνούς κοινότητας προς τους πρόσφυγες, για ζητήματα που αφορούν το μέλλον τους 

και  τη  στρατηγική   βιωσιμότητας  τους  (life  strategies).  Κατά  αυτόν  τον  τρόπο, 

υπογραμμίζει η Harrel-Bond (1986), όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η διαχείριση του  

προσφυγικού  ζητήματος,  από  τους  μηχανισμούς  της  διεθνούς  κοινότητας,  είναι  σε 

μεγάλο βαθμό υπεύθυνη για τη δημιουργία αυτού του είδους  κοινωνικής τρωτότητας,  

που σχετίζεται με την απώλεια της ανεξαρτησίας στη λήψη αποφάσεων από τους ίδιους 

τους πρόσφυγες. Εν κατακλείδι, ο Black (1994, p.p. 374) θεωρεί ότι είναι πολύ χρήσιμο, 
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για χάρη της ερευνητικής διαδικασίας, να συνδέσουμε την  κοινωνική τρωτότητα  των 

προσφύγων με την ανάγκη για παροχή προστασίας προς αυτούς που πηγάζει από την ίδια 

την προσφυγική τους ιδιότητα. Η προστασία αφορά τη νομική προστασία, αλλά και την 

υποστήριξη (facilitation)  της  οικονομικής,  πολιτικής,  και  κοινωνικής  ζωής  αυτών.  Η 

οικονομική  υποστήριξη  μπορεί  να  λαμβάνει  τη  μορφή  απλή  παροχής  τροφίμων, 

περίθαλψης,  και  άλλων  αγαθών  και  υπηρεσιών,  είτε  υποστήριξη  με  στόχο  την 

ενσωμάτωση στο εγχώριο εργατικό δυναμικό, ενώ η πολιτική και κοινωνική υποστήριξη  

λαμβάνει συνήθως τη μορφή της παροχής και απόδοσης μιας σειράς από  κοινωνικές  

παροχές  (εκπαίδευση,  υπηρεσίες  υγείας  και  περίθαλψης,  προγράμματα  εκμάθησης 

γλώσσας)  και  πολιτικών  δικαιωμάτων  (ελευθερία  πολιτικής  και  οικονομικής 

δραστηριοποίησης). 

Στην  Ελλάδα,  η  κοινωνική  τρωτότητα  των  προσφύγων  λαμβάνει  συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά. Καταρχάς, ο Black (1994, p.p. 373) επισημαίνει ότι η κοινωνική θέση 

των  προσφύγων  στην  Ελλάδα  τους  θέτει  ιδιαίτερα  ευάλωτους  σε  σχέση  με  την 

πλειοψηφία των υπολοίπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό συμβαίνει εξαιτίας 

μιας σειράς ιδιαιτεροτήτων που αφορούν το ελληνικό κράτος, την ελληνική οικονομία, 

καθώς  και  τις  πρακτικές  της  ελληνικής  κοινωνίας.  Σε  θεσμικό  επίπεδο,  όπως 

αναφέρθηκε και σε προηγούμενη ενότητα, το ελληνικό κράτος, παρόλο που επικύρωσε 

τη Συνθήκη του 1951, αρνείται να παραχωρήσει στους πρόσφυγες  πλήρη δικαιώματα 

στη  νόμιμη  εργασία  και  τη  μόνιμη  εγκατάσταση.  Παράλληλα,  εξαιτίας  της  σχεδόν 

παντελούς έλλειψης παροχής χρηματικής και άλλου είδους βοήθειας και πρόνοιας, το 

ελληνικό κράτος, συχνά, εξωθεί τη πλειοψηφία των προσφύγων σε παράνομη εργασία,  

και στην εξάρτηση από παροχές πρόνοιας από οργανισμούς όπως η τοπικό γραφείο της 

Ύπατης  Αρμοστείας,  και  άλλους  μη  κυβερνητικούς  οργανισμούς.  Ακόμη  και  η 
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συνδρομή της Ύπατης Αρμοστείας, είναι περιορισμένη εξαιτίας της απροθυμίας των 

Ηνωμένων Εθνών να προχωρήσουν σε μεγάλες δαπάνες με προορισμό μία ανεπτυγμένη 

χώρα της Ευρώπης, αντί χωρών στον αναπτυσσόμενο κόσμο, καθώς οι δαπάνες ανά 

πρόσφυγα  είναι  κατά  πολύ  μεγαλύτερες  από  εκείνες  στον  αναπτυσσόμενο  κόσμο 

(Mestheneos,  1988).  Όσον αφορά την  τρωτότητα  των  προσφύγων  σε οικονομικό και 

κοινωνικό  επίπεδο,  έπειτα  από  την  πραγματοποίηση  έρευνας  πεδίου  που 

πραγματοποίησε σε νοικοκυριά Ιρακινών και Ιρανών στην Αθήνα, ο Black (1994, p.p. 

365) προχώρησε στα ακόλουθα ευρήματα και κατέληξε στα παρακάτω συμπεράσματα. 

Η  έρευνα  αυτή  είναι  ιδιαίτερης  σημασίας  για  την  εξέλιξη  της  ανθρωπολογικής 

προσέγγισης  του  ζητήματος  της  παρουσίας  και  της  δυναμικής  των  προσφύγων  στην 

ελληνική  κοινωνία,  και  για  αυτόν  τον  λόγο  αποτελεί,  τρόπων  τινά,  ένα  είδος 

θεωρητικής αφετηρίας  και για τη παρούσα έρευνα, η οποία προσπαθεί να διαπιστώσει 

και  να τεκμηριώσει  τη προσέγγιση της  τρωτότητας  στις  κοινότητες  των  αιτούμενων 

ασύλου,  στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία.  Τα συμπεράσματα του  Black (1994) που 

σχετίζονται με το ερευνητικό υπόβαθρο της παρούσας ερευνητικής διαδικασίας είναι τα 

παρακάτω :

α)  Ζητήματα  που  αναδεικνύουν  την  κοινωνικό-οικονομική τρωτότητα.  Οι 

Deleeck  και  Van  den  Bosch  (1995,  p.p.  164-165),  μετά  από  έρευνα  που 

πραγματοποίησαν σε επτά ευρωπαϊκές χώρες της Ε.Ε., ανέδειξαν αυτό που ονομάζουν 

ως  αποδεκτό  όριο  της  φτώχειας  (poverty  threshold),  με  το  οποίο  προσπάθησαν  να 

περιγράψουν  την  φύση  της  κοινωνικό-οικονομικής τρωτότητας,  των  προσφύγων  και 

άλλων κοινωνικά και οικονομικά ασθενέστερων πληθυσμών. Η βάση αυτού του ορίου 

φτώχειας ορίστηκε από τη δυνατότητα ενός νοικοκυριού (προσφύγων στην προκειμένη 

περίπτωση)  να  αντλήσει  αρκετούς  χρηματικούς  πόρους  για  την  καθημερινή  και 

βραχυχρόνια  επιβίωσή  του.  Οι  χρηματικοί  πόροι  αυτοί  προέρχονται,  συνήθως,  από 
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νόμιμη εργασία ή αυτό-απασχόληση, ή από άλλες πηγές χρηματικής βοήθειας, όπως μη-

κυβερνητικοί οργανισμοί και άλλοι. Ο Black (1994, p.p. 368), όμως, επισημαίνει ότι η 

ελληνική ιδιαιτερότητα στην προκειμένη  περίπτωση έχει  να κάνει  με την  φύση της 

αγοράς εργασίας και απασχόλησης στην ελληνική οικονομία, η οποία σε μεγάλο βαθμό 

αφορά δραστηριότητας της παρά-οικονομίας. Έτσι, η συμμετοχή σε δραστηριότητες της 

ελληνικής  παραοικονομίας,  σε  αντίθεση  με  την  έρευνα  στις  άλλες  ευρωπαϊκές 

οικονομίες  όπου  η  παράνομη  εργασία  αποτελεί  ένα  σαφέστατο  χαρακτηριστικό 

κοινωνικής περιθωριοποίησης,  στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον Black, αυτή μπορεί να 

αποτελέσει ένα είδος  βιώσιμης στρατηγικής επιβίωσης  από  μετανάστες  και  πρόσφυγες,  

εάν αυτή μπορεί να έχει μία τακτική περιοδικότητα, έτσι ώστε να εξασφαλίζει τα προς 

τα  ζην.  Η  παρά-οικονομική  δραστηριότητα  φτάνει  έως  και  30%  του  ακαθάριστου 

εγχώριου προϊόντος στην ελληνική οικονομική, και είναι ιδιαίτερα έντονη στους τομείς 

που  συνήθως  απορροφούν  τους  μετανάστες  και  τους  πρόσφυγες,  τομείς  χαμηλής  

εξειδίκευσης,  όπως ο κατασκευαστικός τομέας και ο τομέας της αγροτικής παραγωγής 

(Leontidou, 1993). Παρόλα αυτά, η  κοινωνικοοικονομική τρωτότητα  των  προσφύγων 

που  βρίσκουν  απασχόληση  στον  ανεπίσημο  παραγωγικό  τομέα  της  ελληνικής 

οικονομίας, έγκειται στην έλλειψη εργασιακών δικαιωμάτων και κοινωνικών παροχών 

που συνδέονται  με τη  νόμιμη εργασία,  καθιστώντας  τους  πρόσφυγες  (όπως και  τους 

μετανάστες)  ιδιαίτερα  ευάλωτους  σε  καταχρήσεις  από  την  πλευρά  των  εργοδοτών: 

κακές συνθήκες εργασίας, μη καταβολή ωρομισθίων και δεδουλευμένων, πολύ χαμηλά 

ωρομίσθια, συχνά πολύ χαμηλότερα από τον επίσημο κατώτατο μισθό, κ.α. 

β)  Ζητήματα  που  αναδεικνύουν  την  νομική  τρωτότητα  και  τα  πολιτικά 

δικαιώματα.  Όπως  αναφέρθηκε  και  παραπάνω,  οι  πρόσφυγες  στην  Ελλάδα 

αντιμετωπίζουν δύο βασικά νομικά ζητήματα, την απαγόρευση της  νόμιμης διαμονής 

και  νόμιμης εργασίας.  Αυτά τα ζητήματα είναι και τα πιο συχνά αναφερθέντα ως τα 

84



βασικά  προβλήματα  που  αναφέρουν  ότι  αντιμετωπίζουν  οι  πρόσφυγες  κατά  την 

παραμονή τους στη χώρα (Black, 1994). Και παρόλο που είναι δυνατό να ζήσει κάποιος 

και  να  επιβιώσει  στην  ελληνική  οικονομία,  χωρίς  επίσημη  άδεια  παραμονής  και 

εργασίας,  ο  Black  αναφέρει  ότι  αυτή  η  νομική  λίμπο  (legal  limbo),  συντελεί  στην 

ευάλωτη  θέση  που  κατέχουν  αυτοί  μέσα  στην  ελληνική  κοινωνία,  και  στις  όποιες 

προσπάθειες διαπραγμάτευσης με αυτή. Για αυτόν τον λόγο, αποτελεί και έναν από τους 

βασικούς λόγους για τους οποίους οι πρόσφυγες αναζητούν διέξοδο σε μία άλλη χώρα 

της Ένωσης. 

Όπως  γίνεται  αντιληπτό  με  την  ανάλυση  του  Black  (1994),  και  της  λοιπής 

βιβλιογραφίας,  για  την  ελληνική  κοινωνία,  το  ζήτημα  των  προσφύγων  και  της 

κοινωνικής  ένταξης  τους  σε  αυτήν,  έχει  μία  σειρά  από  ιδιαιτερότητες.  Όπως 

αναφέρθηκε και  στο πρώτο μέρος  της  διατριβής  αυτής,  η  Ελλάδα,  ως  τα μέσα της 

δεκαετίας  του  1970,  υπήρξε  παραδοσιακά  μία  χώρα  με  υψηλούς  ρυθμούς 

μετανάστευσης προς το εξωτερικό, κυρίως στις βιομηχανικές οικονομίες της δυτικής 

Ευρώπης, της Αυστραλίας, και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Από τα μέσα 

της δεκαετίας αυτής και έπειτα, η χώρα βιώνει ένα θετικό μεταναστευτικό ισοζύγιο, όπου 

μετανάστες  από  τρίτες  χώρες,  καθώς  και  επαναπατριζόμενοι  πληθυσμοί  Ελλήνων, 

αναζητούν τη δυνατότητα μιας καλύτερης ζωής στην χώρα (Fakiolas and King, 1994). 

Έτσι, η παρούσα φαινομενική αδυναμία του ελληνικού κράτους να αντιμετωπίσει, τις 

τελευταίες  δεκαετίες,  τους  ολοένα  και  αυξανόμενους  πληθυσμούς  οικονομικών 

μεταναστών και προσφύγων, βάσει ενός στρατηγικού σχεδίου (όπως στις περισσότερες 

ευρωπαϊκές χώρες) οφείλεται σύμφωνα με την Τριανταφυλλίδου (Triandafyllidou and 

Veikou 2002), στην έλλειψη των θεσμικών υποδομών κυρίως, από ένα κράτος που είχε 

συνηθίσει,  στην  νεότερη  ιστορία  του,  να  παράγει  μετανάστες,  και  όχι  να  τους 
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υποδέχεται.  Παρόλα  αυτά,  κατά  την  Τριανταφυλλίδου  (Triandafyllidou and Veikou 

2002),  η  μεταναστευτική  πολιτική  που  διαμορφώνεται  από  το  ελληνικό  κράτος  τις 

τελευταίες δύο δεκαετίες, φαίνεται να  βασίζεται πάνω στη δημιουργία ενός ιεραρχικού 

μοντέλου, όπου η διάκριση των μεταναστών σε αυτούς που συνδέονται με την ελληνική 

εθνότητα,  και  σε  αυτούς  που  δεν  έχουν  τέτοια  σχέση,  αποτελεί  τον  αποφασιστικό 

παράγοντα σχετικά με  την απόφαση,  από τη πλευρά των κρατικών φορέων,  για  τη 

παροχή συνδρομής  στη προσπάθεια  ενσωμάτωσης  τους  στην ελληνική  κοινωνία  και 

οικονομία.  Σε  ένα  τέτοιο  ιεραρχικό  μοντέλο,  στην  αντιμετώπιση  των  προσφύγων, 

αναφέρεται και η Βουτυρά στην ανάλυση της για την ημική και ετική κατηγοριοποίηση 

των  προσφύγων  στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία (Voutira,  2003)24.  Σύμφωνα με τη 

Βουτυρά,  ο  όρος  του  πρόσφυγα  στην  ελληνική  κοινωνία  αποτελεί  ένα  θετικό 

στερεότυπο,  και είναι άμεσα συνδεδεμένος με τη σύγχρονη  ελληνική ιστορία, και τις 

πληθυσμιακές μετακινήσεις που πραγματοποιήθηκαν προς τη χώρα στις αρχές του 20ου 

αιώνα. Συγκεκριμένα, ο όρος πρόσφυγας έχει να κάνει με την διαδικασία ενσωμάτωσης  

και  οικονομικής συνεισφοράς  των ελληνικών  προσφυγικών πληθυσμών  που εισήλθαν 

στην χώρα κατά την περίοδο της Μικρασιατικής Καταστροφής, και την ανταλλαγή των 

χριστιανικών  και  μουσουλμανικών πληθυσμών  μεταξύ Ελλάδας και  Τουρκίας  με  την 

υπογραφή της Συνθήκης της Λoζάνης. Έτσι, σύμφωνα με την ρομαντική αλλά και την 

πραγματιστική  άποψη  που  αναπτύχθηκε  στην  ευρύτερη  ελληνική  κουλτούρα  στον 

απόηχο της Συνθήκης της Λoζάνης, ο όρος του έλληνα πρόσφυγα χρησιμοποιήθηκε για 

την αναφορά στους ελληνικούς πληθυσμούς, που υπήρξαν τα θύματα των εχθρών κατά 

24 Voutira E. (2003), Refugees: whose term is it anyway? Emic and etic constructions of 'refugees' in 
Modern Greek, in SelmJ, Kamanga K., Morrison J., Nadig A., Spoljar V., Willigen V. And L. (eds), 
The Refugee Convention at fifty: a view from forced migration studies, Lexington Books.
Ο όρος ημική χρησιμοποιείται από την Βουτυρά ώς αναφορά στην γλωσσική ιδιότητα των Pike K. και 
Harris M., με σκοπό να περιγράψει τη προσπάθεια του εξωτερικού παρατηρητή να περιγράψει 
συμπεριφορές ενός συγκεκριμένου συστήματος.
Pike K. (1967), Language in Relation to a Unified Theory of the Structure of Human Behaviour, The 
Hague: Mouton 
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τη διάρκεια των δίκαιων  πολέμων για την απελευθέρωση των Ελλήνων στις γειτονικές 

χώρες και την υλοποίηση της λεγόμενης Μεγάλης Ιδέας. Οι πληθυσμοί αυτοί, σύμφωνα 

με τη φιλολογία και τα στερεότυπα της εποχής, είχαν την ανάγκη της παρέμβασης του 

Ελληνικού κράτους, της  μητέρας πατρίδας,  για την προστασία τους, αλλά ταυτόχρονα 

αποτελούσαν  και  πολύτιμα  μέλη  –  προσθήκες  στην  ελληνική  κοινωνία,  μέσω  των 

θετικών  χαρακτηριστικών  που  συγκέντρωναν  στο  πρόσωπο  τους,  όπως  η 

εφευρετικότητα,  η  επιχειρηματικότητα,  και  η  επιτυχημένη  οικονομική  δραστηριότητα. 

Έτσι  η  συλλογική  μνήμη  της  ελληνικής  κοινωνίας,  στην  πρόσφατη  ιστορία  της, 

διαμορφώθηκε,  σχετικά  με  τους  πρόσφυγες,  ως  μία  ιστορία,  που  παρά  τη  τεράστια 

τραγωδία της  Μικρασιατικής Καταστροφής,  που είχε  αίσιο τέλος,  και όπου οι  έλληνες 

πρόσφυγες  από  τα  ξένα,  παρά  τις  δυσκολίες  και  τις  αντιξοότητες,  κατάφεραν  να 

επαναπατριστούν επιτυχώς στην πατρίδα τους, φέρνοντας μαζί τους την κουλτούρα, τις 

παραδόσεις τους, τη κουζίνα, και τη θετική τους συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη 

της  χώρας  (Voutira and Harrel-Bond,  2000).  Είναι  χαρακτηριστική  η  φράση  του 

Λεωνίδα  Ιασωνίδη,  μέλος  του  ελληνικού  κοινοβουλίου  και  Πόντιου  πρόσφυγα  ότι 

'πολλές φορές ακούστηκε ότι θα πρέπει επιτέλους να σταματήσουμε να αποκαλούμαστε  

πρόσφυγες, αφού εδώ και 30 χρόνια είμαστε όλοι γηγενής, παιδιά της ίδιας ελληνικής  

πατρίδας...  Ο όρος πρόσφυγας είναι τιμημένος, και πρέπει να επιμένουμε σε αυτόν, όχι  

μόνο  εμείς,  οι  αληθινοί  πρόσφυγες,  αλλά  και  τα  παιδιά  μας  και  τα  παιδιά  αυτών'  

(Iasonides,  1983  p.p.  83).  Έτσι,  δημιουργήθηκε  ένα  μοντέλο  ιεράρχησης  των 

προσφύγων  και  μεταναστών  στην κουλτούρα της ελληνικής κοινωνίας, αλλά και στον 

τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε το ελληνικό κράτος τους αφιχθέντες πληθυσμούς, 

στην  διάρκεια  της  πρόσφατης  ιστορίας  του.  Το  ιεραρχικό αυτό  μοντέλο,  βασίστηκε 

πάνω στην  ελληνικότητα  των  μεταναστών  και  προσφύγων,  η οποία βασίστηκε με τη 

σειρά  της  στη  δυνατότητα  αυτών  να  ομιλήσουν  την  ελληνική  γλώσσα,  σε  κάποιο 
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βαθμό, αλλά και να ταυτίσουν την γενεαλογική τους προέλευση σε κάποιον  ελληνικό 

πληθυσμό  σε  περιοχές  του  παρελθοντικού  ελληνικού  αλυτρωτισμού.  Έτσι,  πολλοί 

νεοαφιχθέντες μετανάστες από τη Βόρεια Ήπειρο, καθώς και από διάφορες επαρχίες και 

περιοχές  της  πρώην  Σοβιετική  Ένωσης,  με  την  κατάρρευση  των  καθεστώτων  του 

Συμφώνου της Βαρσοβίας, στις αρχές της δεκαετίας του 1990, επιδίωξαν να ταυτιστούν 

και  αποκτήσουν  την  ιδιότητα  αυτή  του  πρόσφυγα,  έτσι  ώστε  να  συνδεθούν  με  την 

ιστορική συνέχεια των αυθεντικών προσφύγων της Μικρασιατικής Καταστροφής και να 

διαφοροποιηθούν από άλλες μεταναστευτικές δυνάμεις, ενισχύοντας κατά αυτόν τον 

τρόπο  την  διαπραγματευτική  τους  δύναμη  απέναντι  στο  ελληνικό  κράτος  και  την 

ενίσχυση  των  δυνατοτήτων  τους  για  μια  επιτυχημένη  ενσωμάτωση στην  ελληνική 

κοινωνία.  Πιο  αναλυτικά,  αυτό  συνέβη  στη  περίπτωση  των  μεταναστών  από  την 

Αλβανία, που αυτοπροσδιορίζονταν ως οι Βορειο-Ηπειρώτες,  και των μεταναστών από 

περιοχές  της  πρώην  Σοβιετικής  Ένωσης,  που  εισήλθαν  στη  χώρα  κάτω  από  την 

ταμπέλα των Ρωσο-ποντίων. Η περίπτωση των Ελλήνων της Σοβιετίας, που ονομάζει η 

Βουτυρά,  είναι  ιδιαίτερα  σημαντική,  καθώς  οι  νέο-αφιχθέντες  ομάδες  αυτών,  δεν 

ομιλούν την ελληνική γλώσσα και έχουν μία περιορισμένη κατανόηση του πολιτισμικού 

περιβάλλοντος της ελληνικής κοινωνίας στην οποία εισέρχονται. Ο πολιτικός κόσμος 

και  ο  κόσμος των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα χαιρετίζει  τις  ομάδες  αυτές  ως 

επαναπατριζόμενους  Έλληνες,  που  επιστρέφουν  στην  πατρίδα,  μετά  από  δεκαετίες 

αντιξοοτήτων σε ένα εχθρικό περιβάλλον όπως αυτό του κομμουνισμού.  Οι ίδιοι οι 

μετανάστες,  ανεξάρτητα  από  το  αν  ταυτιζόταν  με  την  ιδέα  αυτή,  πριν  από  την 

αναχώρησή  τους  από  τη  Σοβιετία,  αποδέχονται  αυτόν  τον  προσδιορισμό  των 

επαναπατρίδων,  καθώς αντιλαμβάνονται πλήρως τη προνομιακή μεταχείριση που τους 

εξασφαλίζει  στο  κράτος  και  τη  κοινωνία  υποδοχής  τους.  Σε  αυτή  τη  κατεύθυνση, 

οργανώνονται σε παλαιότερους συλλόγους  Ποντίων,  ή ιδρύουν νέους, και διεκδικούν 
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πολιτικά  την ίδια  μεταχείριση  που  έλαβαν  οι  πρόσφυγες  του  1920-1930,  κοινώς  τη 

διανομή ιδιοκτησίας και κρατικής βοήθειας. Σε ανάλογη κατεύθυνση κινήθηκαν και οι 

ομάδες  των  Βορειο-ηπειρωτών. Έτσι,  οι  δύο  ομάδες  μεταναστών  που  έτυχαν 

προνομιακής μεταχείρισης από το ελληνικό κράτος ήταν αυτές των Ρωσο-ποντίων, και 

των Βορειο-ηπειρωτών.  Η προνομιακή αυτή μεταχείριση πήρε τη μορφή παροχών και 

διευκολύνσεων,  στην  πλειοψηφία  των  περιπτώσεων,  που  αποσκοπούσαν  στην 

οικονομική,  κυρίως,  ενσωμάτωση  τους,  όπως  διευκόλυνση  στην  απόκτηση  της 

πράσινης κάρτας,  αδειών εργασίας και διαμονής, επιδομάτων κατοικίας, διευκόλυνση 

σύναψης δανείων με ευνοϊκούς όρους, και άλλα. Όπως γίνεται αντιληπτό, η πλειοψηφία 

των  παροχών  αυτών,  αν  όχι  στο  σύνολό  τους,  αφορούσαν  τους  πληθυσμούς  των 

μεταναστών,  οι  οποίοι  αυτοπροσδιορίζονταν  ως έχοντες  την  ελληνική  εθνότητα,  σε 

αντίθεση με τους υπόλοιπους ξένους,  οι οποίοι δεν είχαν έναν τέτοιο συνεκτικό κρίκο 

(Triandafyllidou and Veikou 2002). Η  ιεράρχηση  των  ξένων  στην ελληνική κοινωνία, 

βάσει της ελληνικότητας αυτών, δεσπόζει σε μεγάλο βαθμό και στον τρόπο με τον οποίο 

αντιμετωπίζονται οι πρόσφυγες από το ελληνικό κράτος και την ελληνική κοινωνία, και 

πηγάζει από τις ίδια ιστορικά και κοινωνικά αίτια, όπως και αυτή στην περίπτωση των 

Ρωσω-ποντίων και των Βορειο-ηπειρωτών.  Σύμφωνα με την ανάλυση της Βουτυρά, η 

παρούσα  διαχείριση  της  προσφυγικής  ιδιότητας  από  το  ελληνικό  κράτος,  και  την 

ελληνική κοινωνία, βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ιεράρχηση της αυθεντικότητας των 

προσφύγων, που πηγάζει από την σύγχρονη ελληνική ιστορία. Εάν οι μόνοι αυθεντικοί  

πρόσφυγες  είναι αυτοί  της Μικρασιατικής Καταστροφής και του Πόντου που ήρθαν 

στην χώρα στη δεκαετία 1920-1930, καθώς επίσης και οι απόγονοι τους που ήρθαν 

στην χώρα στις αρχές της δεκαετίας του 1990, τότε οι νέοι αυτοί  πρόσφυγες,  από το 

Αφγανιστάν, το Ιράκ, τη Σομαλία, και τη Βόρεια Αφρική, αποτελούν ένα υποδεέστερο 

είδος,  που  δεν  αξίζει  την  ίδια  αντιμετώπιση  και  βοήθεια.  Αυτό  γίνεται  εύκολα 
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αντιληπτό, εάν ληφθεί υπόψη ότι η πλειοψηφία των περιπτώσεων των αιτούντων άσυλο 

στην χώρα αποκαλείται από την πλειοψηφία του πολιτικού κόσμου, καθώς και από τα 

μέσα ενημέρωσης, ως λαθρομετανάστες ή παράνομοι μετανάστες, και όχι ως πρόσφυγες.  

Με αυτήν την οπτική γωνία,  είναι  σημαντική  η αναζήτηση των ιδιαιτεροτήτων και 

χαρακτηριστικών της  διαπραγμάτευσης  των  προσφύγων  και των  αιτούντων άσυλο,  με 

την ελληνική κοινωνία, και τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται η  απεικόνισή  της 

στη συλλογική συνείδηση της κοινωνίας (Voutira, 2003).

     

Η Πετρονώτη (1999), στο έργο της, επιχειρεί να αναζητήσει τα αίτια του κοινωνικού 

ρατσισμού  στην ελληνική κοινωνία, και ασχολείται με την κοινότητα των Ερυθραίων 

προσφυγικών  κοινοτήτων  στην Αθήνα, και την  αλληλεπίδρασή  τους με την ελληνική 

κοινωνία. Η Πετρονώτη χρησιμοποιεί ως αφετηρία την αναζήτηση κομβικών σημείων, 

στην  διαμόρφωση  της  ελληνικής  συλλογικής  συνείδησης,  στα  οποία  συναντώνται, 

επικοινωνούν  και  συναλλάσσονται  οι  πρόσφυγες,  με  γηγενείς  δημιουργώντας 

πολυδιάστατες και συνεχώς αναπροσαρμοζόμενες σχέσεις.  Έτσι,  μέσα από αυτή την 

συνάντηση,  η  μελέτη  της  αλληλεπίδρασης  αποτελεί  βασική  προϋπόθεση  για  μια 

προσέγγιση της ταυτότητας του πρόσφυγα. Για την Πετρονώτη, η αλληλεπίδραση μεταξύ 

προσφύγων  και  γηγενών,  πρέπει  να  μελετηθεί  σε  δύο  συγκεκριμένες  σφαίρες  της 

κοινωνικής  τους  συνύπαρξης,  και αυτές είναι, πρώτον, στην σφαίρα της  εργασίας  και 

της επαγγελματικής ζωής, που αφορά την οικονομική δραστηριότητα, και δεύτερον, στη 

σφαίρα της κατοικίας, που αφορά τις επενδυτικές και καταναλωτικές τους συνήθειες, τη 

διάθεση  του  ελεύθερου  χρόνου,  και  τις  θρησκευτικές  και  τελετουργικές  πρακτικές.  Η 

διερεύνηση, λοιπόν, και η διαμόρφωση μιας εννοιολογικής προσέγγισης της ταυτότητας  

του πρόσφυγα είναι εξαιρετικά σημαντική, γιατί αυτή, σύμφωνα με την ανθρωπολόγο, 

γίνεται ολοένα πιο αντιληπτή σε όρους εθνότητας, πολιτισμού, παράδοσης και συλλογικής  
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μνήμης, καθώς, εμπεριέχει και ενοποιεί ρόλους, θέσεις και μέσα καθορισμού του εαυτού  

και  του  άλλου.  Η  κατανομή  που  πραγματοποιείται  των  διαφόρων  πολιτισμών  στον 

παγκόσμιο  κοινωνικό  χάρτη,  και  στην  ευρύτερη  περιοχή  της  Νοτιο-ανατολικής 

Μεσογείου,  δίνει προτεραιότητα στη μεταβλητότητα της σημασίας  (του  πρόσφυγα) και 

της επιρροής που ασκεί αυτός στην κοινωνία υποδοχής, ορίζοντας τα  περιθώρια για  

προσαρμογή,  ένταξη  και  αφομοίωση  τους  σε  αυτήν.  Στον  σύγχρονο  παγκόσμιο 

εθνογραφικό  χάρτη,  η  Ελλάδα  αποτελεί  ένα  σύμβολο,  που  αγκαλιάζει,  με 

διαφορετικούς τρόπους, πολλούς οικονομικούς και πολιτικούς θεσμούς. Ή, σύμφωνα με 

τη  Πετρονώτη (1999,  σ.  19),  αποτελεί  το  χώρο,  υπαρκτό και  φαντασιακό,  όπου τα 

σύνορα  διασχίζοντα,  τα  όρια  καταπατιούνται,  τα  έθνη,  οι  λαοί,  και  οι  πολιτισμού  

συναντώνται “εδώ”, για να επαληθεύσουν ή να διαψεύσουν στερεότυπα μέσω αγαθών  

και συμβόλων που μεταφέρουν από “αλλού”.

Β. Ερευνητικοί στόχοι και επιδιώξεις.

Λαμβάνοντας  υπόψη  όλα  τα  παραπάνω,  θα  προχωρήσω  στη  διατύπωση  των 

ερευνητικών μου στόχων, οι οποίοι έχουν ως εξής:

α) Η διδακτορική αυτή διατριβή έχει ως βασικό υποκείμενο τους πρόσφυγες,  

και την παρουσία τους στην ελληνική κοινωνία. Η επιλογή και ο προσδιορισμός αυτού 

του υποκειμένου είναι αποτέλεσμα των προσωπικών ανησυχιών, για ένα φαινόμενο που 

φαίνεται  να  λαμβάνει  τεράστιες  κοινωνικές  διαστάσεις  και  προεκτάσεις,  τόσο  στα 

στενότερα πλαίσια της ελληνικής κοινωνίας, όσο και στο ευρύτερο γεωγραφικό χώρο 

της Νότιο-ανατολικής Μεσογείου ως συνόρου προς τις οικονομίες και κοινωνίες της 

Ευρωπαϊκής  Ένωσης, και  της λοιπής  Βόρειας και  Δυτικής Ευρώπης.  Η πρωταρχική 

επιδίωξη μου λοιπόν είναι η συμβολή στην ερευνητική διαδικασία και τη βιβλιογραφία 

91



γύρω από τους  πρόσφυγες  στην ελληνική κοινωνία. Μία βιβλιογραφία, η οποία, μέχρι 

πρόσφατα,  φαίνεται  να παρουσιάζει  ένα τεράστιο κενό,  και  γενικότερα μία έλλειψη 

ενδιαφέροντος,  πέρα  από  συγκεκριμένους  ερευνητές  της  ανθρωπολογίας  και  της 

κοινωνιολογίας,  για  την  διατύπωση  και  εκπλήρωση  ερευνητικών  στόχων  που 

σχετίζονται  με  τους  πρόσφυγες.  Η  Πετρονώτη  (1993)  αναφέρει  ότι  αυτό  το  κενό 

υπάρχει εξαιτίας της έλλειψης ομοφωνίας γύρω από τις κατηγορίες ταξινόμησης μεταξύ 

μεταναστών και προσφύγων, και την αδυναμία του κρατικού μηχανισμού να καταγράψει 

τον πραγματικό τους αριθμό, τη διάρκεια παραμονής ή και τις περιόδους εγκατάστασης. 

Επίσης,  προσθέτει  ότι  εν μέρει  οφείλεται  και  στην πεποίθηση ότι  η  χώρα αποτελεί 

γι'αυτούς  πέρασμα  και  όχι  προορισμό.  Αυτό,  φυσικά, θα αποτελέσει  και ένα από τα 

ζητήματα  προς  διερεύνηση.  Η  Πετρονώτη  (Κοτζαμάνης,  Πετρονώτη,  και 

Τζώρτζοπουλου, 1996) θεωρεί ότι οι  μετανάστες  και οι  πρόσφυγες  μετουσιώνονται σε 

ένα  είδος  κοινωνικού  προβλήματος,  και  χύνεται  πολύ  μελάνι  για  τα  νομικά  τους  

δικαιώματα  (Θεοδωρόπουλος και Συκιώτου, 1994),  και γι'  αυτόν τον λόγο, κάτι που 

ενστερνίζομαι πλήρως, απαιτείται να μελετηθούν διεξοδικά και σε βάθος οι επιπτώσεις 

που  έχει  η  άφιξη  τους  και  η  παραμονή  τους  στον  συμβολισμό,  το  habitus,  τις 

αναπαραστάσεις, τους θεσμούς, και τις σχέσεις με τους γηγενείς (Πετρονώτη, 1995).  Η 

έρευνα  αυτή,  επίσης,  επιδιώκει  να  συμβάλλει  στη  προσέγγιση  των  μορφών 

επικοινωνίας  και  των  σχέσεων  που  συνάπτονται  μεταξύ  των  διαφόρων  εθνοτικών 

ομάδων μεταξύ των προσφύγων που βρίσκονται στην Ελλάδα, συμπεριλαμβάνοντας και 

το  ζήτημα  των  ορών  συνύπαρξης  μεταξύ  των  ανόμοιων  πολιτισμικών  ομάδων 

προσφύγων.  Έτσι θα επιχειρηθεί ένα είδος εστίασης στην ανθρωπολογική ανάγνωση 

της διαβίωσης των προσφύγων και στην αλληλεπίδραση μεταξύ φορέων διαφορετικών 

πληθυσμών, τους κανόνες του παιχνιδιού, τα συλλογικά στερεότυπα, τον κοινωνικό λόγο 

και τις πεποιθήσεις, τα οράματα και τους μύθους, των ιδίων και των οικοδεσποτών τους. 
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Με άλλα  λόγια,  θα  επιχειρήσω,  όπως  πολλοί  άλλοι  ανθρωπολόγοι  πριν  από  εμένα 

(Πετρονώτη, 1999), να ρίξω φως σε όψεις της ταυτότητας και της ζωής των προσφύγων 

στην χώρα, υπό κανονικές αλλά και υπό διαταραγμένες συνθήκες.

β) Ο δεύτερος στόχος έχει να κάνει με την απάντηση ορισμένων ερωτημάτων. 

Πρώτον,  έχει  να  κάνει  με  τη  διερεύνηση,  μέσω  των  προσωπικών  αφηγήσεων του 

υποκείμενου,  των αίτιων για τη  φυγή  τους, και τη σύνδεσή τους με την αναγκαιότητα 

προστασίας τους κάτω από το πρίσμα του διεθνούς δικαίου και της Συνθήκης του 1951. 

Θα  επιχειρήσω,  με  άλλα  λόγια,  να  υπογραμμίσω  τα  αίτια  για  τον  ερχομό  των 

προσφύγων  στην  Ελλάδα,  να  κατανοήσω  σε  ποιο  βαθμό  η  χώρα  αποτελεί  τελικό 

προορισμό ή μεταβατικό σταθμό (transit country),  και να τους διαχωρίσω πλήρως από 

τον  μεταναστευτικό  πληθυσμό,  που βρίσκεται  παράνομα  στη  χώρα,  και  ωθείται  από 

οικονομικούς  λόγους.  Δεύτερον,  χρησιμοποιώντας  το  μοντέλο  των  Ager  και  Strang 

(2004),  όπως  αναλύθηκε  παραπάνω,  θα  επιχειρήσω  να  μετρήσω  την  επιτυχή  ή 

ανεπιτυχή  διαδικασία  ενσωμάτωσης  των  αιτούντων  άσυλο  και  προσφύγων  στην 

ελληνική  κοινωνία,  βάσει  των  εξής  δεικτών:  εργασία  και  απασχόληση,  στέγαση,  

εκπαίδευση, υγεία, γλωσσική επικοινωνία, ασφάλεια και σταθερότητα, και κοινωνική και  

πολιτική συμμετοχή. Όπως και στο υπόδειγμα των Ager και Strang, θα αναζητήσω, μέσω 

της  χρήσης  της  αφηγηματικής  διαδικασίας  από  την  πλευρά  των  προσφύγων,  τις 

στρατηγικές επιβίωσης  που εφευρίσκουν, προκειμένω να υπερβούν τις αποτυχίες του 

ελληνικού κράτους να δράσει προς το συμφέρον τους, και τα εμπόδια που ορθώνονται 

ενάντια στην εκπλήρωση των παραπάνω στόχων, σε βαθμό που κάτι τέτοιο συμβαίνει, 

και την επιβίωση τους στην ελληνική κοινωνία. Τρίτον, θα επιχειρήσω να αναζητήσω, 

στην  περίπτωση  των  προσφύγων  που  έχουν  λάβει  αναγνώριση  και  άσυλο  από  το 

ελληνικό  κράτος,  την  τύχη  και  το  ποιόν  τους,  το  κατά  πόσο  έχουν  καταφέρει  να 
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παραμείνουν στην Ελλάδα και να επιτύχουν μία ενσωμάτωση στην ελληνική κοινωνία, 

ή έχουν αναχωρήσει σε άλλες χώρες προορισμού στην Ευρώπη. Η αναζήτηση αυτή θα 

έχει ως βασικό άξονα τον εντοπισμό  πόρων κοινωνικού κεφαλαίου,  κατά τη θεωρεία 

του Bourdieu, που ανάλυσα παραπάνω, βάσει τον οποίων οι πρόσφυγες αντιμετωπίζουν 

ζητήματα  κοινωνικού  αποκλεισμού  και  κοινωνικής  ενσωμάτωσης  στην  ελληνική 

κοινωνία. Θα ασχοληθώ με το ποια είναι τα κοινωνικά δίκτυα που τους επιτρέπουν τη 

πρόσβαση στην αγορά εργασίας, αλλά και τη διασφάλιση των ελάχιστων απαιτουμένων 

για την επιτυχημένη διαβίωσή τους., ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σε 

ζητήματα εξασφάλισης  κοινωνικών δεξιοτήτων  που θεωρούν ότι απαιτούνται για την 

εκπλήρωση των βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων στόχων τους, και ποια τα μέσα και οι 

πόροι  που αναδεικνύουν σε αυτήν τους τη προσπάθεια. Στόχος μου θα αποτελέσει να 

πραγματοποιήσω ένα  είδος  μετεξέτασης   (follow-up)  στις  επιτυχημένες  περιπτώσεις 

αναγνώρισης. 

γ)  Ο τρίτος στόχος  επικεντρώνεται  στην πραγματοποίηση μίας  συγκριτικής 

ανάλυσης (comparative analysis)  των  ερευνητικών ευρημάτων με  ευρήματα σε άλλες 

ευρωπαϊκές  χώρες.  Συγκεκριμένα,  θα  επιχειρηθεί  η  σύγκριση  των  ερευνητικών 

ευρημάτων, σχετικά με την αποτελεσματικότητα της κρατική δράσης, καθώς, επίσης, 

και  των  ίδιων  των  στρατηγικών των  προσφύγων,  με  τη  βιβλιογραφία  πάνω  στους 

πρόσφυγες στη γειτονική χώρα της Ιταλίας. Η επιλογή της Ιταλίας έχει να κάνει με τις  

ανάλογες ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει η γείτονα χώρα, σε σχέση με τη γεωγραφική 

της  θέση,  η  οποία,  μαζί  με  την  Ελλάδα,  την  καθιστούν  ως  το  φυσικό  σύνορο  της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, και μία χώρα η οποία καλείται να διαχειριστεί ένα μεγάλο όγκο 

προσφυγικών περιπτώσεων, καθώς, όπως και στην περίπτωση της Ελλάδας, σύμφωνα 

με τη Σύμβαση του Δουβλίνου ΙΙ, έχει την ευθύνη για την τύχη των πληθυσμών που 
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αναζητούν  άσυλο στην  Ευρώπη.  Η  σύγκριση  θα  γίνει  με  δημοσιευμένες  μελέτες 

ερευνητών στην Ιταλία με παρόμοια θεματολογία όπως λόγου χάρη αυτή της Puggioni 

(2005) και τη έρευνά της πάνω στις στρατηγικές επιβίωσης Κούρδων προσφύγων στη 

Ρώμη.
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Κεφάλαιο Τρίτο:

Μεθοδολογία και ζητήματα της επιτόπιας έρευνας.

Α. Μεθοδολογικές προσεγγίσεις και ερευνητικές πρακτικές.

Σε αυτό το κεφάλαιο της διατριβής θα ασχοληθώ με τα ζητήματα της μεθοδολογίας που 

θα χρησιμοποιήσω προκειμένω να εκπληρώσω τους ερευνητικούς μου στόχους και να 

διαχειριστώ  τα  ερευνητικά  ευρήματα.  Το  βασικό  εργαλείο  πραγματοποίησης  της 

έρευνας  πεδίου είναι  αυτό της  συμμετοχικής  παρατήρησης (participant  observation),  

καθώς,  επίσης,  και  αυτό της  εθνογραφικής  προσέγγισης.  Η συλλογή των δεδομένων 

γίνεται  μέσω της  δημιουργίας   περιπτώσεων (case studies),  όπου,  μέσω της  χρήσης 

μεθόδων της ποιοτικής ανάλυσης (qualitative research), κυρίως των μερικά δομημένων 

συνεντεύξεων (semi-structured interviews), πραγματοποιείται η συλλογή των δεδομένων 

που  θα  επεξεργαστώ.  Η  επιλογή  των  μεθοδολογικών  αυτών  εργαλείων  της 

ανθρωπολογίας και της εθνογραφίας, αναδεικνύει μια σειρά από ζητήματα.

Πρώτον, όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο μέρος της εργασίας, όσον αφορά το 

πεδίο  της  έρευνας  πάνω  στην  ακούσια  μετανάστευση  (forced  migration)  και  τους 

πρόσφυγες, δεν  υπάρχει  μία  πεπατημένη  οδός  για  την  επιλογή  συγκεκριμένης 

μεθοδολογίας,  αλλά παρατηρείται  η  χρήση πολλών διεπιστημονικών μεθοδολογικών 

εργαλείων, σύμφωνα με το υπόβαθρο του κάθε ερευνητή (Bloch 2007, p.p. 232).  Στη 

δική μου περίπτωση, το υπόβαθρο είναι αυτό της ανθρωπολογίας. Το πρώτο ζήτημα που 

προκύπτει από την επιλογή της  εθνογραφικής προσέγγισης  με ερευνητικό υποκείμενο 

τους  πρόσφυγες  και τους  αιτούντες άσυλο  είναι τα ζητήματα  εμπιστοσύνης  (trust) και 

αμοιβαιότητας (reciprocity).  Τέτοια ζητήματα υπήρξαν από τα πρώτα προβλήματα που 
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αντιμετώπισαν οι ανθρωπολόγοι στην επαφή τους με τους πρόσφυγες, και αναφέρθηκαν 

πρώτα από έρευνες της Βουτυρά και Harrell-Bond (1995) με πρόσφυγες σε στρατόπεδα 

προσφύγων.   Η εμπιστοσύνη  βασίζεται στην ύπαρξη μια  συνέχειας και στη διατήρηση 

των  δεσμών μεταξύ κοινών χαρακτηριστικών μιας ομάδας ανθρώπων. Με τη διακοπή 

αυτής  της  συνέχειας στη  ζωή  των  προσφύγων,  ο  ερευνητής  συναντά  εμπόδια  στη 

προσέγγιση τους – οι καλές προθέσεις δεν εξασφαλίζουν a priori και την εμπιστοσύνη 

των ερωτηθέντων στην περίπτωση των συνεντεύξεων.  Το δικό  μου περιβάλλον της 

έρευνας δεν είναι στρατόπεδα ή κέντρα παραμονής των προσφύγων και των αιτούντων 

άσυλο, αλλά το αστικό περιβάλλον των πόλεων της Βόρειας Ελλάδας και κυρίως αυτό 

της Θεσσαλονίκης. Παρόλα αυτά, ο τρόπος με τον οποίο προσπάθησα να υπερβώ τα 

ζητήματα  της  εμπιστοσύνης  και  αμοιβαιότητας,  είναι  εφάμιλλος  με  αυτόν  της 

προαναφερθείσας δουλειάς, και είναι αυτός της χρήσης επαφών με μη-κυβερνητικούς 

οργανισμούς,  και  άλλους  πολιτικούς  ακτιβιστές,  οι  οποίοι  έπαιξαν  το  ρόλο  του 

διαμεσολαβητή  (mediator) στις επαφές μου με τους  πρόσφυγες και διαβεβαίωσαν τις 

καλές  προθέσεις  μου  ως  ερευνητή,  έτσι  ώστε  να  δημιουργηθεί  ένα  δίαυλος 

επικοινωνίας για τη συλλογή πληροφοριών. Βέβαια, αυτό με τη σειρά του δημιούργησε 

μια  σειρά  από  άλλα  προβλήματα  που  σχετίζονται  με  την  αντικειμενικότητα  των 

αποτελεσμάτων,  καθώς  ο  διαμεσολαβητής  έχει  επιρροή  στην  μετάδοση  των 

πληροφοριών,  και  συνήθως  αφήνει  και  τη  δική  του  σφραγίδα  στην όλη διαδικασία 

(Atkinson and Flint, 2001). Στην παρούσα έρευνα, βέβαια, κρίθηκε απολύτως αναγκαία 

μια τέτοια διαμεσολάβηση, προκειμένου να επιτευχθεί η αρχική επαφή και γνωριμία με 

τα  ερευνητικά  υποκείμενα  και  να  ξεκινήσει  η  διαδικασία  των  μερικώς  δομημένων 

συνεντεύξεων.  Επίσης, σε συνδυασμό με τη χρήση  διαμεσολαβητών, χρησιμοποιήθηκε 

σε μεγάλο βαθμό η τεχνική της  χιονόμπαλας (snowballing),  η οποία είναι μία τεχνική 

συγκέντρωσης  ενός  ερευνητικού  δείγματος,  στην  ανθρωπολογία,  η  οποία  βασίζεται 
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στην απόκτηση γνωριμιών μέσω του αρχικού διαμεσολαβητή, και της κάθε συνεχόμενης 

γνωριμίας που προστίθεται στον αρχικό κύκλο των επαφών. Με αυτόν τον τρόπο, ο 

ερευνητής αποκτάει πρόσβαση σε κρυμμένους και στατιστικά  αόρατους  πληθυσμούς, 

όπως αυτός των κοινοτήτων των  προσφύγων  και των  αιτούντων άσυλο,  στην Ελλάδα 

(Salganik and Heckathorn,  2004).  Τα  πλεονεκτήματα  της  τεχνικής  αυτής  είναι  η 

ταχύτητα  με  την  οποία  επιτρέπει  τον  ερευνητή  να  προσεγγίσει  το  δείγμα  των 

ερωτηθέντων και των συμμετεχόντων στην έρευνα, καθώς επίσης και η ευκολία με την 

οποία επεκτείνει τα χαρακτηριστικά του δείγματος με προεκτάσεις οι οποίες αρχικά δεν 

είχαν ληφθεί υπόψη, και συμπεριληφθεί στην διατύπωση των ερευνητικών στόχων. Το 

βασικό μειονέκτημα είναι, όμως, όπως και σε όλες τις τεχνικές που βασίζονται στην 

προσέγγιση ευπαθών ομάδων, το ζήτημα της  εμπιστοσύνης  που αναδεικνύεται άμεσα 

στις  επαφές μαζί  τους.  Όσον αφορά τη χρήση των  μερικά-δομημένων συνεντεύξεων  

(semi-structured  interviews),  η  επιλογή  αυτής  τη  ερευνητικής  πρακτικής  έγινε  από 

εμένα, γιατί κρίθηκε και ως η καταλληλότερη για την αποτελεσματική συλλογή των 

δεδομένων που θα έδιναν τις απαντήσεις στους ερευνητικούς στόχους. Συγκεκριμένα, η 

πρακτική των  μερικά-δομημένων συνεντεύξεων  είναι μία πρακτική όπου ο ερευνητής 

ετοιμάζει  ερωτήσεις  που  ακολουθούν  τα  ζητήματα  των  ερευνητικών  στόχων,  αλλά 

αφήνει  τον  συνομιλητή  να απαντήσει  όπως αυτός  επιθυμεί,  χωρίς  προκαθορισμένες 

απαντήσεις, αλλά και να επεκταθεί σε θέματα που θεωρεί ο ίδιος σημαντικά και τα 

οποία  δεν  έχουν  προβλεφθεί  από  τον  ερευνητή.  Η  χρήση  τους  είναι  ιδιαίτερα 

αποτελεσματική  όταν ο ερευνητής  αναζητά την συλλογή  ποιοτικών αποτελεσμάτων,  

όπως  στην  περίπτωση  της  εθνογραφικής  έρευνας,  αλλά  και  όταν  αναζητά  την 

κατανόηση  δομών  και  οπτικών γωνιών  του  υποκειμένου,  άγνωστες αρχικά σε αυτόν. 

Επίσης, είναι ιδιαίτερα χρήσιμες στην περίπτωση που ο ερευνητής δεν έχει την ευκαιρία 

πολλαπλών  συνεντεύξεων,  όπως  συνέβη  και  στην  περίπτωση  μου,  λόγω  των 
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επικρατουσών συνθηκών, αλλά και όταν ο ερευνητής επιδιώκει τον εμπλουτισμό των 

αρχικών ερευνητικών επιδιώξεων με νέες προσθήκες που προκύπτουν από το ίδιο το 

πεδίο έρευνας (Bernard, 1988). Λόγω της διαδραστικής φύσης των μερικά-δομημένων 

συνεντεύξεων,  η χρήση μαγνητοφώνου είναι σχεδόν επιβεβλημένη, έναν κανόνα που 

προσπάθησα να  τηρήσω όσο το  δυνατόν πιο  σχολαστικά.  Στις  περιπτώσεις  όπου  ο 

συνομιλητής αρνήθηκε επανειλημμένα να ηχογραφηθεί, για λόγους που θα αναλύσω 

παρακάτω,  η  συνέντευξη  πραγματοποιήθηκε  με  τη  κράτηση  σημειώσεων  από  τη 

πλευρά μου, χρησιμοποιώντας τεχνικές στενογραφίας. 

Δεύτερον,  η  παρούσα  έρευνα  αποτελεί  μία  απόπειρα  συμβολής  στη  διαδικασία 

διαμόρφωσης  της  σύγχρονης  θεωρίας  για  τους  πρόσφυγες.  Σε καμία  περίπτωση δεν 

στοχεύει να αποτελέσει μία  αντικειμενική  προσέγγιση του ζητήματος των  προσφύγων 

στην  ελληνική  κοινωνία,  μέσα  από  ένα  επιστημονικό  και  ακαδημαϊκό  πρίσμα.  

Αντιθέτως, στοχεύει να προσεγγίζει το ζήτημα αυτό μέσα από την παραδοχή ύπαρξης 

μίας  διαλεκτικής  σχέσης  μεταξύ  του  κοινωνικού  φαινομένου  της  ακούσιας 

μετανάστευσης,  και  τις  δομές  που αναπτύσσονται  μεταξύ  αυτών  και  του  ευρύτερου 

κοινωνικού  συνόλου  που  τους  περιβάλλει,  στην  οποία  ο  ανθρωπολόγος  ερευνητής  

αναλαμβάνει να να τις διερευνήσει και να τις ερμηνεύσει σε μία συγκεκριμένη χρονική 

στιγμή  (Sayer,  1992).  Επίσης,  χρησιμοποιώ  την  μεθοδολογική  προσέγγιση  των 

Alvesson  και  Skoldberg  (2000,  p.p.  8),  αυτήν  της  αυτοπαθούς  μεθοδολογίας25.  Η 

προσέγγιση  αυτή  έχει  ως  βασικό  στόχο  την  ερμηνεία  ποιοτικών  μεταβλητών  και 

εμπειρικών δεδομένων βάσει τεσσάρων αρχών:

α) Τη χρήση μίας συστημικής και  δομημένης λογικής όσον αφορά την ερμηνεία  

25  Η ιδέα για τη χρήση αυτής της μεθοδολογίας προέρχεται από την διδακτορική διατριβή της 
Papadopoulou A. (2004), Asylum, transit migration and the politics of reception: the case of Kurds in 
Greece, University of Oxford, όπου αναφέρονται οι Alvesson M. and Skoldberg, K. (2000),  Reflexive 
Methodology: New vistas for qualitative research, SAGE.
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των δεδομένων.

β)  Την  επισήμανση  των  πιθανών  αλλοιώσεων  από  την  επιρροή  της  οπτικής  

γωνίας του ερευνητή, ειδικά κατά τη χάραξη της ερευνητικής στρατηγικής.

γ) Το ρόλο της όποιας πολιτικής και ιδεολογικής αφετηρίας της έρευνας και του 

ρόλου των πλαισίων (contexts), στη διαμόρφωση των κοινωνικών απεικονίσεων (social  

representations).

δ)  Τη μελέτη και  ανάλυση του ρόλου της  γλώσσας  και  της αναπαραγόμενης 

κουλτούρας στον κοινωνικό λόγο.

Τρίτον,  η παρούσα έρευνα γίνεται κάτω από το βάρος της παραδοχής του Herzfeld 

(1989),  ότι  δηλαδή  η  ματιά  του  εθνογράφου  αδυνατεί  να  συλλάβει  το  σύνολο  των 

στοιχείων που απαρτίζουν τις διαπροσωπικές σχέσεις, τις αποστάσεις και τα σημάδια.  

Οι  παρανοήσεις  και  οι  παρερμηνείες  είναι  ένα  συστατικό  στοιχείο  της  ερευνητικής 

διαδικασίας  που  βασίζεται  στον  προφορικό  λόγο,  και  είναι  από  τα  πρωταρχικά 

μελήματα του ερευνητή η υπέρβαση τους. Η Πετρονώτη (1999, σ. 47) αναφέρεται στον 

προφορικό λόγο,  συγκεκριμένα, και γράφει ότι όταν γίνεται η χρήση του, καθώς και 

αυτή του αφηγηματικού λόγου, τότε το περιεχόμενο των αφηγήσεων αγγίζει τα όρια της  

προφορικής  ιστορίας  και  συνέχεται  με  το  πάντα  ανοιχτό  ζήτημα  της  διάσωσης  

προφορικών μαρτυριών.  Έτσι,  ό,τι λέγεται από τη μία πλευρά, εξετάζεται και από την  

οπτική  της  άλλης.  Ο  εθνογράφος  ερευνητής  και  το  ερευνητικό  υποκείμενο, 

αλληλεπιδρούν, με το υποκείμενο να αναθεωρεί επικοινωνιακά όσα αναφέρει ότι του 

συμβαίνουν, και  να κωδικοποιεί κυρίαρχες αξίες, δίνοντας νόημα σ'αυτά που λέγονται,  

αλλά και στις σιωπές, τις υπεκφυγές, και τις παραποιήσεις του λόγου, δείχνοντας, υπό  

κλίμακα,  τους  μηχανισμούς  αναπαραγωγής  κοινωνικών,  φυλετικών  και  πολιτισμικών  

διακρίσεων  μέσω  της  μεταφοράς  επεξεργασμένων  βιωμάτων  και  μυθοπλασιών  
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(Πετρονώτη 1999, σ. 85).  Η χρήση, όμως, του αφηγηματικού λόγου εμπεριέχει και μία 

συγκεκριμένη προβληματική, η οποία, συνοψίζεται στα παρακάτω (Πετρονώτη, 1999):

α) Οι αφηγήσεις είναι δυνατόν να είναι αποσπασματικές και διαθλασμένες, ενώ 

απουσιάζει και η σιγουριά γύρω από τις προθέσεις των υποκειμένων.

β)  Είναι  δύσκολο  να  καθοριστεί  η  παράμετρος  της  ειλικρίνειας  ή  της  μη 

συνειδητότητας και της αδυναμίας να αξιολογήσουν όλα όσα τους συμβαίνουν. Έτσι, 

πολλές  φορές,  αδυνατούν να ονομάσουν και  να αποδώσουν τις  σκέψεις  τους  με  το 

σωστό όνομα.

γ) Υπάρχουν, συχνά, υπερβολές, ανακρίβειες και σκοπιμότητες, με τις οποίες 

ανασκευάζεται η εικόνα που έχουν τα υποκείμενα για τον εαυτό τους και για τον άλλον.

Η Πετρονώτη, όμως, δανειζόμενη από τη δουλειά της Hastrup (1993), αναφέρει ότι σε 

μεγάλο  βαθμό,  ακόμη  και  αν  υπάρχει  η  παραπάνω  προβληματική,  η  συλλογή  των 

κοινωνικών  εμπειριών  των  υποκειμένων,  είναι  πάρα  πολύ  σημαντική,  γιατί  οι  

πρόσφυγες αξίζουν κάτι καλύτερο από το να δίνουν φωνή στις θεωρίες της κοινωνικής 

επιστήμης, και γιατί η εθνογραφία και η ποιοτική έρευνα υπάρχουν για να συλλέγουν και 

να παραθέτουν τα λόγια των υποκειμένων ως  συμβολικό δείκτη αντιλήψεων, σχέσεων 

και  στρατηγικών που σχετίζονται με τις αναπαραστάσεις και την  αμοιβαία επενέργεια 

τους.

Τέταρτον,  η  έρευνα  πάνω  στους  πρόσφυγες,  αποτελεί  μία  ειδική  κατηγορία.  Οι 

πρόσφυγες  χαρακτηρίζονται  από πολλές ιδιότητες ως  ερευνητικά υποκείμενα,  αλλά η 

βασικότερη από αυτές είναι ότι πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι έχουν υποστεί ένα 

πολύ σοβαρό τραύμα. Η Garland (1998) αναφέρει ότι στην περίπτωση των προσφύγων,  

το  τραύμα  αποτελεί μία μεγάλη  ανατροπή της  κανονικότητας  της ζωής των ανθρώπων 

αυτών,  του  αξιακού  τους  συστήματος,  και  των  πεποιθήσεών  τους.  Η  πίστη  και  η 
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εμπιστοσύνη  στον  κόσμο  καταρρέει,  με  αποτέλεσμα  να  είναι  αδύνατο  να  ζήσουν 

κανονικές ζωές, να εργαστούν, ή να αναπαράγουν την προηγούμενη καθημερινότητά 

τους. Ως εκ τούτου, ο εθνογράφος που αναλαμβάνει να πραγματοποιήσει έρευνα πεδίου 

πάνω  σε  περιπτώσεις  ανθρώπων  που  έχουν  υποστεί  τέτοιου  είδους  τραυματικές  

εμπειρίες,  έχει  να  αντιμετωπίσει  συγκεκριμένες  προκλήσεις  που  πηγάζουν  από  την 

ανατροπή της ζωής και την απόγνωση των  προσφύγων.  Οι Brown και Harris (1978), 

υπογραμμίζουν ότι πολλοί άνθρωποι που έχουν υποστεί τέτοιους είδους  τραυματικές  

εμπειρίες, ανταποκρίνονται θετικά και εκτιμούν εκδηλώσεις συμπάθειας και φιλίας, από 

ερευνητές και οργανισμούς που αποπειρώνται να συνεργαστούν και να δουλέψουν μαζί 

τους. Κάτι παραπλήσιο μου είπε και ο Herzfeld, σε συνομιλία που είχα μαζί του, σε μία 

επίσκεψη του στο πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Συγκεκριμένα, μου απάντησε, αφού του 

ζήτησα τη συμβουλή του για το πώς θα έπρεπε να προσεγγίσω μία τέτοια  ευαίσθητη 

κοινωνική ομάδα όπως οι  πρόσφυγες  και οι  αιτούντες άσυλο,  ότι πρώτα από όλα, θα 

έπρεπε να προσπαθήσω να είμαι φίλος σε αυτούς, και να τους συμπεριφέρομαι όπως θα 

συμπεριφερόμουν σε ένα φίλο μου, χωρίς προδιαθέσεις και έτοιμες στρατηγικές. Αυτή η 

συμβουλή αποτέλεσε και βασικό οδηγό στην έρευνα πεδίου μου όλα αυτά τα χρόνια, και 

σε όλες τις επαφές που είχα με τους ανθρώπους που δέχθηκαν να μοιραστούν μαζί μου 

για τους ερευνητικούς μου σκοπούς, τις προσωπικές τους ιστορίες, τον πόνο και τον 

σπαραγμό τους, καθώς και τις ελπίδες και τις φιλοδοξίες τους. 

Πέμπτον,  με την παρούσα έρευνα, προσπαθώ να ακολουθήσω με την ερευνητική μου 

προσπάθεια και, κατ' επέκταση, τα αποτελέσματα της, όσο το δυνατόν πιο κοντά τις 

αρχές  της  επιστημονικότητας  της  ερευνητικής  μεθόδου  του  E.  Durkheim.  Πιο 

συγκεκριμένα, ο Durkheim (1982) διατύπωσε η μελέτη κοινωνικών γεγονότων (social  

facts),  πρέπει  να  διέπεται  από  μία  σειρά  κανόνων,  που  εξασφαλίζουν  την 
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αντικειμενικότητα, και την ακεραιότητα της επιστημονικής μεθόδου στη κοινωνιολογία. 

Το κοινωνικό γεγονός του Durkheim, αποτελεί μία έκφανση των τρόπων της αίσθησης,  

σκέψης,  και της  πράξης  των  υποκειμένων  (στη προκειμένη περίπτωση των  μελών  της 

κοινωνίας), και επιβάλλονται εξωτερικά και εξαναγκαστικά (external and coercive στο), 

στη κοινωνία ως κανόνες συμπεριφοράς. Ο Durkheim, συνεχίζει, ότι αυτά τα κοινωνικά 

γεγονότα,  ως μία,  πλέον,  ειδική  κατηγορία,  δεν  πρέπει  να  συγχέονται  και  να 

ερμηνεύονται βάση  οργανικών  και  ψυχικά υποκειμενικών φαινομένων.  Με αυτόν τον 

τρόπο, το  κοινωνικό γεγονός  αποκτά έναν  καθολικό χαρακτήρα,  μερικές φορές με τη 

μορφή κοινωνικών πρακτικών ή επίσημων νόμων και κανονισμών, ασκώντας δυνάμεις  

εξαναγκασμού  στα άτομα, και δημιουργώντας  αυτόνομα  και  πραγματικά αντικειμενικά 

δεδομένα για μελέτη. Ως εκ τούτου, η ματιά του ερευνητή (στη προκειμένη περίπτωση, η 

συμμετοχική παρατήρηση), οφείλει να είναι όσο το δυνατόν πιο ακέραιη και απρόσωπη 

(impartial and impersonal), αν και ένα τέτοιο επίτευγμα δεν είναι  απόλυτα εφικτό.  Ο 

ερευνητής, λοιπόν, πρέπει να οριοθετεί το αντικείμενο της μελέτης του ως φυσιολογικά,  

εάν  αυτά  συμβαίνουν  στο  μέσο όρο των  κοινωνικών μελών,  ή ως  παθολογικά,  και 

πάντοτε  βάσει  συνάρτησης  άλλων,  παρελθοντικών  ή  μη,  κοινωνικών  γεγονότων.  Η 

διερεύνηση της σχέσης του ερευνητικού αντικειμένου με άλλα κοινωνικά φαινόμενα, και 

όχι  σε  σχέση  με το  υποκείμενο  του ιδίου ερευνητή, είναι αυτή που εξασφαλίζει την 

αντικειμενικότητα  του   αποτελέσματος.  Έτσι  το  ερευνητικό  αποτέλεσμα  αποκτά  έναν 

κανονιστικό  χαρακτήρα  μίας  ρυθμιστικής  αρχής  (Γάγγας,  2010).  Στα  πλαίσια  της 

ερευνητικής προσπάθειας αυτής της διατριβής, οι προσφυγικές ροές θεωρούνται ως ένα 

κοινωνικό  γεγονός.  Ο  ίδιος  ο  πρόσφυγας αποτελεί  ένα  άμεσο  προϊόν  εξωτερικού  

εξαναγκασμού, της βίας δηλαδή που τον τρέπει σε φυγή, αλλά και η ίδια η παρουσία του 

στις  κοινωνίες υποδοχής  δημιουργεί  μία  δυναμική εξωτερικού εξαναγκασμού,  επίσης, 

στα μέλη της κοινωνίας αυτής, που καλούνται να διαχειριστούν την αλληλεπίδραση του 
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με αυτόν, μέσω των  κοινωνικών πρακτικών και των  επίσημων νόμων του κράτους. Η 

εξασφάλιση της  αντικειμενικότητας  για τη παρούσα έρευνα,  πάντοτε σύμφωνα με τα 

λεγόμενα  του  Durkheim,  αποτελεί  μία  πρόκληση  λόγω  του  χαρακτήρα  της 

συμμετοχικής παρατήρησης, που ανέφερα πιο πάνω, αλλά θεωρώ ότι εξασφαλίζεται, σε 

μεγάλο  βαθμό,  από  τη  κανονιστική  μορφή  των  ερευνητικών  μου  στόχων,  που 

κατηγοριοποιούν τα αποτελέσματα σε  μετρήσιμα μεγέθη (όπως οι δείκτες των Ager και 

Strang (2004)), αλλά και από τη χρήση ευρημάτων από άλλες  κοινωνίες υποδοχής,  με 

σκοπό τη συγκριτική ανάλυση και μελέτη των δικών μου ευρημάτων. 
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Β. Πηγές δεδομένων.

Η ερευνητική μου διαδικασία ξεκίνησε σχεδόν ταυτόχρονα με την έναρξη της φοίτησης 

μου στο τμήμα των Βαλκανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στα μέσα 

του  2008.  Ο  λόγος  για  τον  οποίο  επιχείρησα  να  ξεκινήσω  την  αναζήτηση  των 

δεδομένων μου ταυτόχρονα με το ανάγνωσμα των βιβλιογραφικών μου πηγών, ήταν 

γιατί από την αρχή αυτού του πονήματος, μου ήταν ξεκάθαρο ότι πρόκειται για μία 

ερευνητική  διαδικασία  που  θα  συναντούσε   συχνά   πολλά  πρακτικά  προβλήματα. 

Έχοντας αυτή τη σκέψη στο μυαλό, η πρώτη απόπειρα μου να έρθω σε επαφή με του 

μελλοντικό  μου  δείγμα  ανθρώπων,  τους  πρόσφυγες  και  τους  αιτούντες  άσυλο  στην 

Ελλάδα,  έγινε  χρησιμοποιώντας  την  πεπατημένη  οδό  της  επικοινωνίας  με  τους 

επίσημους διαχειριστές του προσφυγικού ζητήματος, αυτούς της Ύπατης Αρμοστείας του 

Ο.Η.Ε.  στην  Αθήνα,  καθώς  και  του  άλλους  μη-κυβερνητικούς  οργανισμούς,  που 

δραστηριοποιούνται σε αυτό το πεδίο στη χώρα. Η πρώτη μου επαφή, λοιπόν, έγινε 

μέσω τηλεφωνικής συνομιλίας με εκπρόσωπο της Ύπατης Αρμοστείας, οπότε και τους 

ενημέρωσα σχετικά με τους ερευνητικούς μου στόχους, και ζήτησα τη συνδρομή τους, 

έτσι ώστε να έρθω σε επαφή με  πρόσφυγες,  των οποίων διαχειρίζονταν τις υποθέσεις. 

Προς μεγάλη μου έκπληξη, η εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας με ενημέρωσε ότι 

κάτι τέτοιο ήταν αδύνατο, λόγω της έλλειψης τήρησης αρχείου από την πλευρά τους, 

σχετικά με το ποιόν των προσφύγων, μετά από τη λήξη της εκπροσώπησής τους κατά τη 

διάρκεια της αρχικής συνέντευξης ή μετά την επίσημη αναγνώρισή τους ως πρόσφυγες 

από το ελληνικό κράτος. Όταν τη ρώτησα αν υπάρχει οποιοσδήποτε οργανισμός στην 

Ελλάδα, κρατικός ή μη, που να κρατάει αρχείο σχετικά με τους αιτούντες άσυλου ή τους 

αναγνωρισμένους  πρόσφυγες  στην  Ελλάδα,  αυτοί  μου  απάντησαν  πώς,  εκτός  του 

Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (τώρα Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη), δεν υπήρχε 
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άλλος φορέας αρμόδιος για την καταγραφή αυτή. Επίσης μου εκμυστηρεύτηκαν, ότι η 

εκτίμησή τους ήταν ότι πολλοί πρόσφυγες, αναγνωρισμένοι και μη, αναλογιζόμενοι τη 

παντελή έλλειψη παροχών βοήθειας, οικονομικής και μη, προς αυτούς από την πλευρά 

του ελληνικού κράτους, πρέπει να βρίσκονταν κυριολεκτικά  στο δρόμο,  χωρίς κανένα 

δίχτυ κοινωνικής προστασίας. Περίπου τις ίδιες πληροφορίες μου μετέφεραν και όλοι οι 

εκπρόσωποι των μη-κυβερνητικών οργανισμών για τους  πρόσφυγες,  με τους οποίους 

ήρθα  σε  επαφή  (Greek  Council  for  Refugees  στην  Αθήνα,  και  Praxis,  στη 

Θεσσαλονίκη). Επιπρόσθετα, με ενημέρωσαν ευγενικά ότι δεν θα ήταν δυνατόν να με 

εξυπηρετήσουν, όταν τους ζήτησα να επισκεφτώ τους ξενώνες τους για να συναντήσω 

μερικούς  πρόσφυγες,  λόγω των  εσωτερικών  τους  κανονισμών.  Αρνητική  ήταν και  η 

απάντηση  που  έλαβα  από  την  Ελληνική  Αστυνομία  και  τις  αρχές  του  Υπουργείου 

Προστασίας του Πολίτη, όταν τους αυτοσυστήθηκα και τους ζήτησα  να διευκολύνουν 

τη γνωριμία μου με  αιτούντες άσυλο,  που κατέθεταν τα στοιχεία τους και τις αιτήσεις 

τους για χορήγησης  πολιτικού ασύλου  και απολαβής της λεγόμενης  ρόζ κάρτας.  Μετά 

από όλα αυτά, μου είχε γίνει ξεκάθαρο, ότι θα έπρεπε να ακολουθήσω μια διαφορετική 

οδό προσέγγισης των ανθρώπων που θα αποτελούσαν το  ερευνητικό  μου  δείγμα.  Οι 

πρώτες μου επαφές, με τους  αναγνωρισμένους πρόσφυγες  του  δείγματος,  έγιναν με τη 

βοήθεια της επιτηρήτριας μου, Δρ. Βουτυράς, και άλλων διδακτορικών συναδέλφων, 

καθώς, επίσης, και άλλων προσωπικών φίλων, πολιτικών ακτιβιστών, που με έφεραν σε 

επαφή με αυτούς, και επιβεβαίωσαν τις καλές προθέσεις μου. Από εκεί και έπειτα, η 

δουλειά μου αφιερώθηκε στους αιτούντες άσυλου,  λόγω των πρακτικών αδυναμιών να 

εντοπίσω τους αναγνωρισμένους πρόσφυγες στη χώρα. Η πρώτη επαφή που είχα με ένα 

μεγάλο μέρος του δείγματός μου  ήταν μέσω της επικοινωνίας και διαμεσολάβησης με 

κύκλους  πολιτικών  ακτιβιστών  στη  Θεσσαλονίκη  και  σε  άλλες  πόλεις  της  Βόρειας 

Ελλάδας. Στη Θεσσαλονίκη, συγκεκριμένα ήρθα αρχικά σε επαφή με την άτυπη ομάδα 
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πολιτικού ακτιβισμού  ονόματι  Αντι-ρατσιστική Κίνηση Θεσσαλονίκης,  η οποία είχε ως 

έδρα δράσης, τον  αυτοδιαχειριζόμενο χώρο  με το όνομα  Στέκι Μεταναστών,  και που 

αποτελούνταν  από  ένα  ευρύ  συνονθύλευμα  ανθρώπων,  και  προερχόταν  από  τον 

πολιτικό  χώρο  της  ευρύτερης  ελληνικής  Αριστεράς  έως  τον  αυτοαποκαλούμενο 

αντιεξουσιαστικό  χώρο  διαφόρων  αναρχικών.  Μέσω  των  επαφών  μου  με  τους 

ανθρώπους της Αντιρατσιστικής Κίνησης, έμαθα για διάφορους πρόσφυγες και αιτούντες  

ασύλου  που βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη,  και  κατάφερα να γίνω μέλος μιας μικρής 

ομάδας εθελοντών που είχε  σκοπό την παροχή βοήθειας στους πρόσφυγες που ζούσαν 

στον  αποκαλούμενο  Ξενώνα  των  Προσφύγων,  επί της  οδού  Ολύμπου,  και  που 

ουσιαστικά πρόκειται για μία ιδιότυπη  κατάληψη στέγης  στους χώρους του ομώνυμου 

μη κυβερνητικού οργανισμού που έκλεισε πριν από 4 χρόνια, μέσα από ένα κυκεώνα 

σκανδάλων που σχετίζονταν με την κατάχρηση χρημάτων. Στο κτίριο, λοιπόν, τις οδού 

Ολύμπου, ιδιοκτησίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, στεγάζονται ακόμη και σήμερα γύρω 

στις 25 οικογένειες  προσφύγων,  που βρέθηκαν κυριολεκτικά  άστεγες,  όταν έκλεισε ο 

ΜΚΟ, και κατάφεραν να παραμείνουν φιλοξενούμενοι στον χώρο, με την ανοχή του 

Δήμου Θεσσαλονίκης, αλλά και την συνεισφορά των ανθρώπων της  Αντιρατσιστικής  

Κίνησης,  που χρηματοδότησε, όλα αυτά τα χρόνια, ένα τεράστιο εύρος των αναγκών 

των  οικογενειών  αυτών,  από  τη  πληρωμή  των  λογαριασμών  για  την  παροχή 

ηλεκτρισμού και ύδρευσης, έως την κάλυψη των αναγκών των ίδιων των οικογενειών 

σε  φάρμακα,  ρούχα,  και  τρόφιμα.  Η  δική  μου  συμμετοχή,  στη  δράση  της 

Αντιρατσιστικής Κίνησης, ξεκίνησε το χειμώνα του 2009, και κράτησε περίπου έως τη 

διάλυση της ομάδας στα τέλη του 2011. Τα δυόμιση αυτά χρόνια που , η συμμετοχή μου 

αφορούσε τις  δουλειές που προέκυπταν σε μία μικρή ομάδα που είχε ως σκοπό τη 

παροχή βοήθειας σε οποιαδήποτε ανάγκη προέκυπτε στις οικογένειες  προσφύγων  του 

ξενώνα, αλλά και άλλων προσφύγων που βρισκόταν σε επαφή με το Στέκι Μεταναστών,  
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και  που  είχε  σχέση  με  την  διεκπεραίωση  εργασιών  με  το  ελληνικό  δημόσιο. 

Συγκεκριμένα, ήταν δουλειά μας, να φροντίσουμε να παρεμβαίνουμε σε όλες εκείνες 

τις περιπτώσεις που κάποιος είχε ανάγκη να μεταβεί στις αρχές για ανανέωση της ρόζ 

κάρτας, ή οποιοδήποτε άλλου θέματος, να ζητήσει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από 

τα νοσοκομεία της πόλης, ή να χρειαστεί κάποιον μεταφραστή στην αναζήτηση του για 

συνέντευξη εργασίας. Ταυτόχρονα, μεταφέραμε τις παρακλήσεις των οικογενειών σε 

περίπτωση που  χρειαζόταν  να  χρηματοδοτηθεί  κάποια  ανάγκη  τους  (όπως  η  αγορά 

φαρμάκων, βιβλίων για τα παιδιά στο σχολείο, ή άλλου είδους δραστηριότητας) προς 

τους ανθρώπους του Στεκιού Μεταναστών, που φρόντιζαν για την άντληση χρηματικών 

πόρων, μέσω διαφόρων εκδηλώσεων (fund raisers), φεστιβάλ, παζαριών, και άλλων, και 

την κάλυψη των αναγκών αυτών. Κατά τη διάρκεια των δυόμιση αυτών ετών, ήρθα σε 

επαφή  με  πάρα  πολλούς  πρόσφυγες  και  αιτούντες  άσυλο,  που  ζούσαν  στον 

εγκαταλελειμμένο ξενώνα, αλλά και αλλού, και κατάφερα να κερδίσω την εμπιστοσύνη 

πολλών, έτσι ώστε να συνομιλήσω μαζί τους, και να καταγράψω τις προσωπικές τους 

ιστορίες.  Η  επαφή  μου  με  τους  πρόσφυγες  του  ξενώνα  και  αυτούς  στο  Στέκι  

Μεταναστών, διαρκούσε δύο με τέσσερις ώρες κάθε εβδομάδα, Οι υπόλοιπες ώρες της 

εθελοντικής  μου εργασίας  αφορούσαν τη διεκπεραίωση εργασιών που δεν απαιτούσαν 

την άμεση επαφή με τους πρόσφυγες. Η διάρκεια των δυόμιση αυτών ετών, αποτελούν 

και το σύνολο της συμμετοχικής μου έρευνας, καθώς επίσης, και της έρευνας πεδίου. Η 

καταγραφή  των  δεδομένων,  από  τις  καταστάσεις  που  έζησα  ως  εθελοντής,  και  τις 

συνομιλίες  που  είχα  με  τους  ίδιους  τους  πρόσφυγες,  καθώς  και  άλλους  εθελοντές, 

γινόταν από την πλευρά μου, με τήρηση προσωπικού ημερολογίου, όπου με τη λήξη της 

κάθε συνεδρίας, φρόντιζα να καταγράφω τα πάντα, και ιδιαίτερα τις συνομιλίες που 

είχα  με  τους  ανθρώπους  του  δείγματός  μου.  Στις  συνομιλίες  αυτές,  ήμουν  πάντοτε 

ειλικρινής σχετικά με τους ερευνητικούς σκοπούς μου, τόσο απέναντι στους πρόσφυγες,  
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όσο και απέναντι στους άλλους εθελοντές της  Αντιρατσιστικής Κίνησης,  και ποτέ δεν 

απόκρυψα την ταυτότητά μου ως ενός  εθνογράφου ερευνητή,  που θα κατέγραφε τις 

προσωπικές  εμπειρίες  και  τις  πεποιθήσεις  των  συνομιλητών  μου.  Αυτό 

αντιμετωπίστηκε συχνά με μία μεγάλη δόση καχυποψίας, η οποία σταδιακά κάμφθηκε 

λόγω  της  μακροχρόνιας  παρουσίας  μου  στο  χώρο,  κάτι  που  έπεισε  πολλούς 

συνομιλητές  μου  για  την  ειλικρίνεια  των  προθέσεών  μου.  Η  καταγραφή  των 

συνεντεύξεων και των συνομιλιών γινόταν πάντοτε χρησιμοποιώντας το πρώτο ενικό 

πρόσωπο, έτσι ώστε να διατηρηθεί όσο γίνεται ανέπαφη η ιδιαιτερότητα και η χροιά της  

φωνής  του  κάθε  συνομιλητή.  Σχεδόν  σε  όλες  τις  περιπτώσεις  που  προσπάθησα  να 

μαγνητοφωνήσω τις συνομιλίες και τις συνεντεύξεις με τη χρήση μαγνητοφώνου, οπότε 

και συνάντησα σφοδρότατες αντιδράσεις από την πλευρά των συνομιλητών μου, που 

φοβόντουσαν την οποιαδήποτε δημοσίευση προσωπικών στοιχείων τους, ακόμα και της 

φωνής τους. Σε μερικές περιπτώσεις ειδικά, όπως στις επαφές που είχα με αφρικανούς 

αιτούντες   που δούλευαν ως  πραματευτές  και  πωλητές στο δρόμο (street hawkers) οι 

συνομιλητές μου τράπηκαν κυριολεκτικά σε φυγή στη πρώτη θέα του μαγνητοφώνου. 

Παρόλα  αυτά,  κατάφερα  και  ηχογράφησα  ένα  σημαντικό  αριθμό  συνεντεύξεων, 

προσφέροντας  ως  αντάλλαγμα το  μικρό χρηματικό αντίτιμο  των  10 ευρώ για  κάθε 

συνέντευξη,  προκειμένου  να  πείσω  τους  συνομιλητές  μου  να  ηχογραφηθούν,  κάτι, 

όμως, που δεν κρίθηκε ως αρκετό από πολλούς άλλους που επέμεναν στη μη χρήση 

μαγνητοφώνου. Οι συνεντεύξεις, με κάποιες μικρές εξαιρέσεις, γινόταν πάντοτε με τη 

βοήθεια κάποιου μεταφραστή, κάποιου εθελοντή ή άλλου πρόσφυγα με καλή χρήση της 

ελληνικής που δεχόταν να συνδράμει στη διαδικασία. Τα δεδομένα μου προέρχονται, 

λοιπόν,  από το σύνολο των σημειώσεων που κράτησα στην περίοδο 2009-2012 της 

έρευνας πεδίου μου, και που περιλαμβάνει  περίπου 450 ώρες επαφών με το ερευνητικό 

δείγμα, αλλά και  από είκοσι  μακροσκελείς   συνεντεύξεις  που μαγνητοφωνήθηκαν ή 
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καταγράφηκαν με τη χρήση  στενογραφίας.  Τα πραγματικά ονόματα των συνομιλητών 

μου  δεν  καταγράφονται  σε  αυτήν  την  έρευνα,  αλλά  αντίθετα  χρησιμοποιούνται 

ψευδώνυμα, κατόπιν δικής τους παράκλησης.

Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει  να τονίσω ότι ο τρόπος με τον οποίο προσέγγισα τη 

συλλογή  του  υλικού  μου  και  την  φερεγγυότητα  των  δεδομένων  μου βασίζεται  στο 

υπόδειγμα της  ερευνητικής πρακτικής  της  μελέτης περιπτώσεων (case study approach)  

του  Yin (1989).  Η πρακτική  του  Yin βασίζεται  στη διατύπωση του περί  έξι  πηγών 

δεδομένων (data sources)  και τριών  βασικών αρχών (three principles),  που πρέπει να 

τηρούνται  προκειμένου  να  εξασφαλίζεται  η  αντικειμενικότητα  των  απαντήσεων  στα 

θεωρητικά  ερωτήματα  της  έρευνας  (τα  πώς  και  τα  γιατί), αλλά  και  η  διεξαγωγή 

γενικεύσεων με μία ασφάλεια.  Οι έξι πηγές των δεδομένων είναι αυτές των εγγράφων 

(documents),  των  συνεντεύξεων (interviews), του αρχειακού υλικού (archival records),  

της άμεσης παρατήρησης (direct observation), της συλλογής αντικειμένων και κειμηλίων 

(physical artifacts), και τέλος της συμμετοχικής παρατήρησης (participant observation).  

H πηγή  των  εγγράφων,  περιλαμβάνει  έγγραφα όπως:  γράμματα,  αλληλογραφία, 

ημερολόγια,  ανακοινώσεις,  πρακτικά  συνεδριάσεων,  επίσημα  κρατικά  έγγραφα, 

βιβλιογραφικές πηγές που ασχολούνται με το ίδιο, ή παρεμφερές ζήτημα, και άρθρα 

από εφημερίδες, και άλλα (ηλεκτρονικά) μέσα ενημέρωσης. Η χρήση τους είναι πολύ 

σημαντική  για  τον  ερευνητή,  γιατί  μπορεί  να  συγκεντρώσει  πληροφορίες,  απόψεις, 

αντιλήψεις, και ιδέες, και να μπορέσει μέσω αυτών να αναδείξει το ζήτημα με το οποίο 

καταπιάνεται, ή να ανακαλύψει νέα. Η πηγή των αρχειακού υλικού περιλαμβάνει αρχεία 

που προέρχονται από κρατικούς οργανισμούς, λίστες, ιδιωτικούς οργανισμούς, χάρτες 

και πίνακες, και, τέλος, προσωπικά αρχεία των  υποκειμένων  της έρευνας, καθώς και 

επίσημες κρατικές στατιστικά έγγραφα. Η χρήση τους ενδείκνυται γιατί εξασφαλίζουν 
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την αντικειμενικότητα και την ακρίβεια των διατυπώσεων του ερευνητή που βασίζονται, 

συνήθως, πάνω σε ποσοτικά δεδομένα. Η πηγή των συνεντεύξεων είναι αυτή της χρήσης  

δομημένων, μερικά-δομημένων, ή μη-δομημένων συνεντεύξεων,  και περιλαμβάνει όλες 

εκείνες τις προϋποθέσεις και τους στόχους, που αναλύθηκαν παραπάνω. Ο Yin, βέβαια, 

τονίζει  ότι  ο  ερευνητής  πρέπει  να  προσεγγίζει  τους  ανθρώπους,  που  αποτελούν  το 

ερευνητικό  του  δείγμα,  ελεύθερος  από  προκαταλήψεις  και  προδιαθέσεις  (κάτι  που 

συμπίπτει και την άποψη που μου μετέδωσε ο ίδιος ο  Herzfeld), κάνοντας ερωτήσεις 

για  τα  γεγονότα,  και  αφήνοντας  τους  πληροφορητές  να  τα  μεταφέρουν,  όπως  τα 

αντιλαμβάνονται οι ίδιο, αλλά και, συγχρόνως, παραμένοντας πιστός στο πρωτόκολλο 

των ερευνητικών του στόχων,  έτσι ώστε οι συχνές συνεπακόλουθες  αποκλίσεις από το 

ερευνητικό  αντικείμενο  να  μην  οδηγούν  σε  ζητήματα  εκτός  αυτού.  Η  άμεση 

παρατήρηση αποτελεί μία  πηγή δεδομένων,  που βασίζεται στη συλλογή πληροφοριών 

από τη  φυσική παρουσία  και  επίσκεψη  του  ερευνητή  στους γεωγραφικούς τόπους που 

σχετίζονται  με  το  ερευνητικό  αντικείμενο,  ενώ  η  συμμετοχική  παρατήρηση,  όπως 

αναλύθηκε  και  πιο  πάνω,  είναι  η  διαδικασία,  μέσω  της  οποίας  ο  ερευνητής  χτίζει 

κάποιου  είδους  αμφίδρομη  σχέση  με το  ερευνητικό υποκείμενο,  και αποκτά  γνώση και 

αντίληψη (perspective), γίνεται μάρτυρας, δηλαδή, καταστάσεων και γεγονότων, για τα 

οποία θα ήταν αδύνατο να συλλεχθούν  πληροφορίες  και  δεδομένο  με διαφορετικούς 

τρόπους. Η  συμμετοχική παρατήρηση,  για τον  Yin (1989), παρουσιάζει μία σειρά από 

προβλήματα, όπως, λόγου χάρη, οι πιθανές αδυναμίες του ερευνητή να βρίσκεται σε όλα 

τα κρίσιμα σημεία συνεχώς, ώστε να γίνεται μάρτυρας γεγονότων-κλειδιών (key events),  

αλλά  και  η  μεγάλη  πιθανότητα  ανάπτυξης  μίας  συμπάθειας  προς  τα  ερευνητικά 

υποκείμενα, με κίνδυνο την αδυναμία αντικειμενικής ερμηνείας των γεγονότων, αλλά και 

την ανάπτυξη μίας θετικής προδιάθεσης προς αυτά, με αποτέλεσμα την αλλοίωση των 

δεδομένων.  Παρόλα  αυτά,  η  συμμετοχική  παρατήρηση  παραμένει  ως  ένας  από  τους 
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ακρογωνιαίους λίθους της ερευνητικής διαδικασίας της μελέτης περιπτώσεων, και ως εκ 

τούτου,  αναγκαία  για  την  ασφαλή  διεξαγωγή  συμπερασμάτων.  Τέλος,  η  συλλογή 

κειμηλίων  προσφέρει μία υλική αφετηρία, για τη διεξαγωγή συμπερασμάτων  αλλά και 

αποδεικτικών στοιχείων  επιβεβαίωσης ή κατάρριψης των θεωρητικών αφετηριών. 

Για τον Yin (1989), η χρήση πολλαπλών πηγών δεδομένων είναι  επιβεβλημένη για την 

διεξαγωγή  ασφαλών  συμπερασμάτων,  και  ο  ερευνητής  έχει  την  υποχρέωση  να 

προσπαθήσει  να  συνδυάσει  τις  παραπάνω  πρακτικές,  καθότι  η  μία  παίζει  έναν 

συμπληρωματικό ρόλο στη άλλη, έτσι ώστε να αποκτήσει μία σφαιρική αντίληψη των 

γεγονότων.  Η χρήση  των  πολλαπλών  πηγών  δεδομένων  στην  πρακτική  της  μελέτης  

περιπτώσεων,  επιτρέπει  την  αναζήτηση  λύσεων  σε  ένα  πολύ  ευρύ  φάσμα 

επιστημονικών ζητημάτων, ιστορικών, θεωρητικών και συμπεριφορών. Έτσι, η μελέτη  

των περιπτώσεων αποτελεί ένα είδος ερευνητικής στρατηγικής, με την οποία μπορούμε 

να μετατρέψουμε τις εμπειρικές παρατηρήσεις σε δεδομένα, έτσι ώστε να κατανοήσουμε 

τον κόσμο των  προσφύγων,  και να αντλήσουμε  συμπεράσματα,  μέσω των οποίων θα 

μπορέσουμε να εντοπίσουμε αντιστοιχίες με τα θεωρητικά υποδείγματα της κοινωνικής 

επιστήμης.  Έτσι  μπορούμε  να  δώσουμε  απαντήσεις  στα  πώς  και  τα  γιατί,  που 

προκύπτουν μέσα από την ενασχόληση με το  φαινόμενο της  ακούσιας μετανάστευσης,  

μέσα  στην  πάροδο  του  χρόνου.  Στη  προκειμένη  περίπτωση,  η  παρούσα  ερευνητική 

διαδικασία βασίζεται στη χρήση πολλαπλών πηγών, σύμφωνα με το παράδειγμα του Yin 

(1989),  έτσι  ώστε  να  εξασφαλιστεί  η  τήρηση  της  αρχής  της  τριγωνομέτρησης  

(triangulation)26:

26 Η αρχή της τριγωνομέτρησης ή triangulation του Yin βασίζεται στις εξής ερευνητικές πρακτικές που 
δικαιολογούν  την  αναγκαιότητα  της  χρήσης  πολλαπλών  πηγών  δεδομένων  από  τον  ερευνητή:  τη 
τριγωνομέτρηση  των  δεδομένων  (data triangulation),  τη  τριγωνομέτρηση  μεταξύ  πολλών  και 
διαφορετικών ερευνητών/αναλυτών (investigator triangulation), τη τριγωνομέτρηση των διαφορετικών 
ερμηνειών πάνω στις θεωρητικές αφετηρίες (theory triangulation), και, τέλος,  τη τριγωνομέτρηση των 
διαφορετικών μεθοδολογιών (methodological triangulation).
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α) Στην χρήση των μερικά- δομημένων συνεντεύξεων για τη συλλογή των δεδομένων, με 

όλα τα πλεονεκτήματα και τους περιορισμούς που παρέχουν αυτές, και που αναλύθηκαν 

παραπάνω.

β)  Στη  χρήση  της  πρακτικής  και  συμμετοχικής  παρατήρησης,  για  την  άντληση 

δεδομένων,  που διασταυρώνονται πολλαπλώς μεταξύ τους, μέσω εξέτασης των  ιδίων 

ζητημάτων  που  προκύπτουν  από  την  οπτική  γωνία,  πολλών  και  διαφορετικών 

πληροφοριοδοτών  και  των  άλλων  συμμετεχόντων  στην  ερευνητική  διαδικασία 

(εκπρόσωποι  της  Ύπατης  Αρμοστείας  και  των  μη-κυβερνητικών  οργανισμών, 

συνάδελφοι ερευνητές, πολιτικοί ακτιβιστές, και άλλοι άνθρωποι της καθημερινότητας) .

γ) Στη χρήση  εγγράφων  όπως δημοσιογραφικά άρθρα (κυρίως), παλαιότερες έρευνες 

από  μη-κυβερνητικούς  οργανισμούς  και  άλλου  είδους  ακαδημαϊκών  φορέων, 

ημερολόγια και έγγραφα, προκηρύξεις, και αφίσες, από τους κύκλους των  πολιτικών 

ακτιβιστών και τέλος από αντικείμενα των ίδιων των προσφύγων.

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, γίνεται αντιληπτό, ότι η χρήση της  πρακτικής  των 

μελετών περιπτώσεων (case study),  σε  συνδυασμό  με  όλες  τις  άλλες  πρακτικές  της 

προαναφερθείσας  μεθοδολογίας  θα  επιτρέψει  τη  διεξαγωγή  γενικευμένων 

συμπερασμάτων,  τα  οποία  θα  χρησιμοποιηθούν  για  την  απάντηση  των  θεωρητικών 

ερωτημάτων με μία αντικειμενικότητα.

Το  ερευνητικό δείγμα των συνεντεύξεων αποτελείται  από 17 άντρες και 3 γυναίκες 

(καθώς  και των παιδιών τους σε περίπτωση που αφορούν οικογένειες κατά οποία δεν 

καταμετρώνται στο δείγμα ούτε παρουσιάζονται στους πίνακες, παρά μόνο όσον αφορά 

την οικογενειακή κατάσταση των ενηλίκων), και το υπόλοιπο του δείγματος αποτελείται 

από ανθρώπους και οικογένειες με τις οποίες  συναναστράφηκα,  κατά τη διάρκεια της 
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δίχρονης  συμμετοχικής  παρατήρησης.  Οι  χώρες  προέλευσης  τους  παρουσιάζονται 

παρακάτω.

Πίνακας 1 Τουρκία Αφγανιστάν Συρία Λιβύη
Υποσαχάρια 

Αφρική

2 27 6 2 13

Έτσι το δείγμα περιλαμβάνει 2 άντρες από την Τουρκία (Κουρδιστάν), 13 άντρες από 

την Υποσαχάρια Αφρική, 5 άντρες και 1 γυναίκα από τη Συρία, 1 άντρας και 1 γυναίκα 

από τη Λιβύη, και 19 άντρες και 8 γυναίκες από το Αφγανιστάν.  Η οικογενειακή τους 

κατάσταση και το η κατάσταση της αίτησης για άσυλο παρουσιάζεται παρακάτω.

Πίνακας 2
Οικογένεια στην 

Ελλάδα
Παντρεμένος/η με 
Έλληνα/Ελληνίδα

Οικογένεια στη 
χώρα 

προέλευσης

Οικογένεια σε άλλη 
ευρωπαϊκή χώρα

11 1 36 2
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Πίνακας 3
Σε κατάσταση αναμονής / 

κάτοχοι ρόζ κάρτας
Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες

46 4

Έτσι  από  το  σύνολο  του  δείγματος,  έχω  στοιχεία  μόνο  για  τέσσερις  περιπτώσεις 

αναγνωρισμένων  προσφύγων,  ενώ  όλες  οι  υπόλοιπες  αφορούν  ανθρώπους  που 
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βρίσκονται  υπό  το  καθεστώς  αναμονής  και  εξέτασης  του  αιτήματος  για  χορήγηση 

πολιτικού  ασύλου.  Έχοντας  τα  παραπάνω  υπόψη,  ξεκίνησα  την  μελέτη  των 

ερευνητικών  μου  ευρημάτων  και  την  ανάλυσης  τους,  βάση  της  θεωρητικής  μου 

ανάλυσης.
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Κεφάλαιο τέταρτο:

Αφηγήσεις προσφύγων και αιτούντων άσυλο για τη ζωή στην Ελλάδα.

Α. Η περίπτωση του Ομπάϊτ από το Αφγανιστάν.

Στις 14 Οκτωβρίου του 2011, πήρα την πρώτη συνέντευξη από τον Ομπάϊτ (25), ένα 

νεαρό  πρόσφυγα  από  το  Αφγανιστάν,  με  τον  οποίο  είχα  γνωριστεί  πριν  από  δύο 

εβδομάδες, μέσω μίας κοινής γνωστής από την ομάδα των πολιτικών ακτιβιστών της 

Αντιρατσιστικής  Κίνησης  Θεσσαλονίκης,  η  οποία  μου  τον  είχε  υποδείξει  και  ως  το 

καταλληλότερο  άτομο,  για  να  αναλάβει  τα  καθήκοντα  του  διαμεσολαβητή  και 

μεταφραστή  με  τους  υπόλοιπους  κατοίκους  του  ξενώνα,  δηλαδή  του  πλέον 

εγκαταλειμμένου κτιρίου του  κέντρου υποδοχής προσφύγων  της  οδού Ολύμπου,  στο 

κέντρο της  πόλης  της  Θεσσαλονίκης.  Ο Ομπάϊτ  αποτελεί  έναν πολυτάλαντο νέο,  ο 

οποίος  είναι  αυτοδίδακτος  στην  ελληνική  γλώσσα  αλλά  και  στη  μουσική,  παίζει 

παραδοσιακή  αφγανική  μουσική  σε  εκδηλώσεις,  μεταξύ   άλλων  και  στα  ετήσια 

αντιρατσιστικά φεστιβάλ που γίνονται στη Θεσσαλονίκη. Όσα μου εξιστόρησε  εκείνο 

το απόγευμα, παρουσιάζονται παρακάτω:

      

Στην Αθήνα τα πράγματα είναι χάλια.  Πολλές οικογένειες  (προσφύγων),  με τα παιδιά  

τους, που δεν έχουν άσυλο, κοιμούνται στα πάρκα, και τώρα που είναι χειμώνας, (αυτό) 

δεν γίνεται. Αυτοί που έχουν ρόζ κάρτα, (οι αρχές) δεν έχουν θέσεις να τους βάλουν, δεν  

τους δίνουν δηλαδή τίποτα. Τι θα γίνει με αυτόν τον κόσμο; Στην (υπόλοιπη) Ευρωπαϊκή  

Ένωση δεν είναι έτσι, μέχρι να αποφασίσουν να σου δώσουν άσυλο, σε ταΐζουν, και μετά  

(ενδεχομένως) παίρνεις χαρτιά για να  (παρα)μείνεις κανονικά και μετά βλέπουμε. Εγώ  

είμαι από το Αφγανιστάν, έντεκα χρόνια είμαι εδώ. Ήρθα από Αφγανιστάν όταν ήμουν 15  
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χρονών, το 2001, παραπάνω από 11 χρόνια. Γι'αυτό εγώ ήμουν 15 χρονών, ήμουν με τη  

μητέρα μου και τον πατέρα μου, αυτοί μάλωσαν όταν μέναμε στον ξενώνα, το κέντρο  

υποδοχής εδώ, και μιας έδιωξαν. Ο υπεύθυνος ήταν του ξενώνα, όταν κάποιοι έλληνες  

φιλάνθρωποι έφερναν τρόφιμα και χρήματα για τους πρόσφυγες, αυτοί δεν τα έδιναν σε  

αυτούς και τα έβαζαν στη τσέπη τους. Οι γονείς μου την ρώτησαν γιατί συνέβαινε αυτό,  

αυτή τους έβαλε τις φωνές, έγινε φασαρία, και έτσι μας έδιωξε. Μετά πήγαμε στο σπίτι  

ενός φίλου. Δεν ήταν ακριβώς φίλος, τον γνωρίσαμε εδώ στο πάρκο στην Αριστοτέλους, 4  

ημέρες ζούσαμε στο πάρκο. Και ήρθε αυτός, πέρασε από εκεί και τον χαιρετίσαμε, μας  

μίλησε  και  μας  ρώτησε  από  πού  είστε  εσείς,  και  εμείς  του  απαντήσαμε  από  το  

Αφγανιστάν. Και μας είπε, ελάτε στο σπίτι μου, αν και δεν έχω πολύ χώρο, μπορείτε να  

καθίσετε για λίγες ημέρες, για να δούμε τί θα γίνει. Πήγαμε και κάτσαμε στο σπίτι του για  

μερικές μέρες ... από το Αφγανιστάν φύγαμε γιατί είχαμε πολιτικό πρόβλημα. Ο παππούς  

ήταν  στον  στρατό  του  Αφγανιστάν  (αντίπαλος  των  Μουτζαχεντίν).  Όταν  μπήκαν  οι  

Μουτζαχεντίν στο Αφγανιστάν, ήρθαν στο σπίτι μας, για να πιάσουν τον παππού μου και  

τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου εκείνη τη στιγμή απουσίαζε, ήταν έξω. Μπροστά μας (σε 

όλη την οικογένεια) σκότωσαν τον παππού μου ... μπροστά μου, το θυμάμαι ακόμα ... και  

εμένα με χτύπησαν με το Καλάσνικοφ και έπεσα κάτω ... για τέσσερις ημέρες ήμουν στο  

νοσοκομείο ... γιατί ο παππούς μου ήταν στρατιώτης, και ήθελαν να μάθουν πού είχε  

όπλα και άλλα. Ο πατέρας μου δεν ήταν στο σπίτι, και το βράδυ όταν γύρισε, ενώ είχαν  

φύγει αυτοί (οι Μουτζαχεντίν), ο παππούς μου ήταν νεκρός, και εγώ ήμουν χτυπημένος ...  

με  πήγε  στο νοσοκομείο,  ενώ αυτοί  τον  αναζητούσαν.  Ένα φίλος  τον ενημέρωσε ότι  

πρέπει να φύγει από το Αφγανιστάν, γιατί θα τον σκότωναν. Έτσι αφήσαμε το σπίτι μας,  

παίρνοντας μόνο τα πράγματα που είχαμε πάνω μας και φύγαμε (από τη χώρα). Πήγαμε 

στο  Πακιστάν,  από εκεί  στο  Ιράν,  τη  Τουρκία,  και  μετά  στην  Ελλάδα.  Περπατώντας  

ταξιδέψαμε μέσω βουνού, θαλάσσης,  για 40 μέρες ήμασταν στο δρόμο. Όταν ήρθαμε  
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στην  Ελλάδα,  πρώτος  σταθμός  ήταν  η  Μυτιλήνη,  και  μετά  μας  έστειλαν  στην  

Θεσσαλονίκη. Όταν μας έδωσαν τη ρόζ κάρτα, μας έφεραν στο κέντρο προσφύγων στη  

Θεσσαλονίκη. Όλα αυτά έγιναν το 2000, αφού είχαμε ζήσει για 3 μήνες στο Πακιστάν,  

και στη Τουρκία. Το 2001, όταν χτύπησαν τους (δίδυμους) πύργους των Αμερικάνων, τότε  

εμείς  φτάσαμε  στη  Μυτιλήνη.  Μετά  από  τρεις,  τέσσερις  μέρες  αφότου  φτάσαμε  (στη 

Μυτιλήνη) είδαμε στην τηλεόραση την επίθεση. Μετά από δύο μήνες στη Μυτιλήνη μας  

έστειλαν εδώ στη Θεσσαλονίκη, μας είπαν ότι εκεί θα υπάρχει ένα είδος σπιτιού για να  

μείνουμε και  ότι  θα μας τάιζαν.  Στην Θεσσαλονίκη δεν βρήκαμε τίποτα τέτοιο,  μόνο  

προβλήματα. Κάναμε αίτηση για πολιτικό άσυλο και λάβαμε τη ρόζ κάρτα, και δεν έγινε  

τίποτα. Ως τώρα δεν έχω αναγνωριστεί, το μόνο που κάνουν είναι να ανανεώνουν τη ρόζ  

κάρτα μου. Εγώ δεν ασχολήθηκα ποτέ άλλοτε με την αίτηση του πολιτικού μου ασύλου,  

γιατί  δεν υπάρχει  λόγος,  δεν  πρόκειται  να με αναγνωρίσουν,  παρόλο το σοβαρό μου  

πρόβλημα. Μείναμε για τρεις μήνες στο ξενώνα, μετά καυγαδίσαμε με την υπεύθυνη, τους  

οποίους  έβγαλαν  και  στη  τηλεόραση  για  τα  λεφτά  που  καταχράστηκαν  από  την  

Ευρωπαϊκή  Ένωση,  και  μετά  μας  έδιωξαν.  Ήταν  δικαίωμα  μας,  να  κάνουμε  την  

καταγγελία, είναι δίκαιο ο κόσμος να φέρνει χρήματα και φαγητό για τους πρόσφυγες, και  

αυτή να τα βάζει στη τσέπη της, παρά τα χρήματα που έπαιρνε από το κράτος; Τότε δεν  

ξέραμε καλά τη γλώσσα, οπότε ήρθαν δύο αστυνομικοί από το Αλλοδαπών, μία κυρία που  

δουλεύει ακόμα εκεί, και μας ζήτησαν να φύγουμε, δεν μας έδωσαν καν τα πράγματα που  

είχαμε φέρει μαζί μας, κουβέρτες και κάτι άλλα πράγματα. Μόνο τα παπούτσια μας και  

μια  τσάντα  με  ρούχα πήραμε,  και  μας  είπαν  φύγετε.  Και  μετά  μείναμε  σε  αυτόν  τον  

γνωστό, που είναι τώρα στη Γαλλία. Κάτσαμε για ένα μήνα, μετά μας είπε ότι είχε και  

αυτός προβλήματα και έπρεπε να δούμε τι θα κάνουμε. Εκείνη τη στιγμή, ο πατέρας μου,  

που είχε προβλήματα με τα νεύρα του, μάλωσε με τη μητέρα μου, και ενώ εγώ ήμουν έξω  

έφυγαν. Όταν γύρισα στο σπίτι, είχαν φύγει, εδώ και 11 χρόνια δεν ξέρω τί απογίναν, από  
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εκείνη την ημέρα. Το 2009 μόνο, ένας ξάδερφος ενός φίλου από Πακιστάν,  όταν τον  

γνώρισα μου είπε ότι η καταγωγή του ήταν από τη Καμπούλ, όπως και εμείς, και μου είπε  

ότι η μητέρα μου είναι στη Καμπούλ, στο Αφγανιστάν. Όλα αυτά έγιναν το πρώτο χρόνο  

που βρισκόμουν εδώ, ήμουν δεκαπέντε χρονών. Πήγαινα στο σχολείο εδώ στην Ελλάδα,  

ενώ ήμασταν στον ξενώνα, καθώς και μετά αφότου φύγαμε από τον ξενώνα, αλλά με  

έδιωξαν. Μου είπαν ότι το σχολείο δεν ήταν για πρόσφυγες και ότι έπρεπε να πάω αλλού,  

εγώ  δεν  ήξερα  τί  να  κάνω  οπότε  δεν  πήγα  μετά  σχολείο.  Ασχολήθηκα  με  δουλειές  

διάφορες,  οικοδομή,  στη  λαϊκή  αγορά,  στα  παζάρια.  Όταν  συνέβη  αυτό,  πήγα  στο  

Αλλοδαπών, και τους είπα, οι γονείς μου έφυγαν, εγώ τι να κάνω, και μου πέταξαν τη  

κάρτα  στο  πρόσωπο,  φωνάζοντας  'φύγε  μ.....,  δεν  θα  κάνουμε  τίποτα'.  Τους  θυμάμαι  

αυτούς στο Αλλοδαπών, πηγαίνω μερικές φορές εκεί, να κάνω το μεταφραστή για άλλους,  

και με ξέρουν πολύ καλά. Δεν έφυγα ποτέ όλον αυτόν το χρόνο από την Ελλάδα. Αν θέλω  

να φύγω; Δεν ξέρω τι να κάνω αν συνεχίσουν τα πράγματα έτσι. Τώρα εδώ και πέντε έξι  

χρόνια δεν μπορώ να βρω σταθερή δουλειά. Δουλεύω πέντε-έξι μήνες κάθε χρόνο σε  

διάφορες  δουλειές,  όπως  στην  οικοδομές,  ελαιοχρωματισμούς,  βαφές-πινακίδες,  

ηλεκτρολογικά έργα, και διάφορα άλλα όπως μεταφορές, μετακομίσεις. Εδώ και ενάμιση  

χρόνο, δουλεύω το πολύ πολύ τρεις με τέσσερις φορές την εβδομάδα, και όχι οχτάωρα,  

αλλά λιγότερες ώρες κάθε φορά. Σκέφτομαι να πάω σε άλλη χώρα στην Ευρώπη, και να  

κάνω εκεί αίτηση για πολιτικό άσυλο. Πιστεύω ότι δεν θα με ξαναστείλουν πίσω στην  

Ελλάδα, αν τους πω την αλήθεια για την ιστορία μου. Στη Θεσσαλονίκη νοικιάζω με  

άλλους δύο φίλους που βρήκα, 350 ευρώ ένα διαμέρισμα, πολύ ακριβό. Ψάχνω να βρω  

δουλειά και δεν υπάρχουν πουθενά δουλειές. Εδώ που μιλάμε έχουν οι έλληνες πρόβλημα  

(με την εύρεση εργασίας), τι ελπίδα υπάρχει για τους πρόσφυγες; Στις καλλιέργειες στην  

επαρχία δεν παίρνουν ξένους σαν εμένα. Κάποια παιδιά που ξέρω που πηγαίνουν στη  

Λάρισα,  στη  Πάτρα,  στα  χωράφια,  μου  λένε  ότι  είναι  χάλια  τα  πράγματα.  Δεν  έχω  
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καθόλου χρήματα για ταξίδια.  Ήθελα κάποια στιγμή να πάω στο σχολείο,  αφότου με  

διώξατε και ήμουν μικρός, τώρα 25 χρονών δεν θέλω να πάω, γιατί δεν θα έχω λεφτά για  

φαγητό,  ενοίκια,  και  άλλα.  Σε  κάποια  μαθήματα  για  ελληνικά  πηγαίνω,  που  κάνουν  

κάποιες οργανώσεις, στο στέκι μεταναστών, στην αντι-ρατσιστική κίνηση, μας μαθαίνουν  

ελληνικά  και  αγγλικά  έλληνες  φοιτητές  από  το  πανεπιστήμιο.  Τα  πράγματα  για  του  

πρόσφυγες είναι χάλια. Όσον αφορά τη ρόζ κάρτα, (το ελληνικό κράτος) παίρνει λεφτά  

από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν κάνουν τίποτα. Αυτός ο κύριος εδώ, (αναφέρεται 

σε άλλον πρόσφυγα που παρίσταται της συνέντευξης), έχει τρία παιδιά, και δεν κάνουν  

τίποτα γι'αυτόν. Σε άλλα κράτη, έως να καταθέσεις τα χαρτιά σου και να πάρεις το άσυλο,  

σου δίνουν σπίτι να μείνεις, τρόφιμα, δε δουλεύεις έως να 'βγει' το άσυλο σου. Εδώ με το  

ζόρι σου δίνουν και τη ρόζ κάρτα. Εγώ όταν τη πήρα ήταν πιο εύκολα γιατί δεν υπήρχαν  

πολλοί πρόσφυγες στην Ελλάδα. Εγώ για πέντε χρόνια είχα τη ρόζ κάρτα, και μετά μου  

έδωσαν άδεια παραμονής, που δεν είναι, όμως, το πολιτικό άσυλο. Η τελευταία απόφαση  

που μου ήρθε όσον αφορά τη ρόζ κάρτα, με παρακίνησε να πάω στο Αλλοδαπών και να  

ρωτήσω  και  να  μάθω  πληροφορίες.,  να  ρωτήσω  τι  πρέπει  να  κάνω.  Αυτοί  στο  

Αλλοδαπών μου  είπαν  πήγαινε  στο  δημαρχείο  να  πάρεις  άδεια  παραμονής,  και  μετά  

σκέφτηκα ότι ήταν ο μόνος τρόπος να ανανεώσω τα χαρτιά μου. Έπρεπε να πληρώσω, το  

2006, γύρω στα 1800 ευρώ. Πήρα δανεικά από έλληνες φίλους 200 με 300 ευρώ, και  

πήγα να ανανεώσω τα χαρτιά μου. 1500 ευρώ για 150 ένσημα και 300 ευρώ παράβολο  

για το δήμο Θεσσαλονίκης, και άλλα 200 και 300 ευρώ για το δικηγόρο που θα καταθέσει  

τα χαρτιά σου. Αν δεν χρησιμοποιήσεις δικηγόρο, θα περιμένεις χρόνια. Οπότε μάζεψα τα  

λεφτά και πήρα την άδεια. Μου έδωσαν μία βεβαίωση ότι περιμένεις την απόφαση για το  

άσυλο,  9  μήνες  τώρα  περιμένω  το  αυτοκόλλητο  που  το  επικυρώνει.  Δεν  μπορώ  να  

κυκλοφορήσω ούτε στην Ελλάδα, ούτε να φύγω στο Αφγανιστάν. Τα χαρτιά μου τώρα  

είναι ληγμένα οπότε τζίφος, γιατί πρέπει να αγοράσω όσα ένσημα μου λείπουν. Αν γυρίσω  
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στο Αφγανιστάν θα με σκοτώσουν (οι Ταλιμπάν και οι Μουτζαχεντίν). Όποιος (Αφγανός) 

είναι πρόσφυγας δεν μπορεί να γυρίσει στο Αφγανιστάν. Η Ελλάδα δεν έχει νόμους για  

τους πρόσφυγες όπως άλλες χώρες, σαν τη Γερμανία, την Αγγλία, και άλλες. Εδώ τη ζωή  

μου ό,τι έκανα, βρήκα και δούλεψα, τα έκανα μόνος μου, κανένας δε με βοήθησε, ούτε το  

κράτος, ούτε οι έλληνες, ούτε οι αφγανοί στην Ελλάδα. Εκτός από τους φίλους, δεν θα με  

βοηθήσει κανένας. Φεύγει πολύ κόσμος, από τα σύνορα, αν κάτσουν στην Ελλάδα θα  

πεθάνουν από την πείνα ρε φιλαράκι. Στο Αφγανιστάν θα τους σκοτώσουν, και εδώ θα  

πεθάνουν από την πείνα. Αυτός εδώ με τρία παιδιά, χωρίς δουλειά, θα δεί τα παιδιά του  

να πεθαίνουν από τη πείνα. Εδώ στο κέντρο προσφύγων δεν έχουν τρόφιμα, δεν έχουν  

γάλα, τα παιδιά που πηγαίνουν σχολείο δεν έχουν ούτε ένα κομμάτι ψωμί. Τριάντα παιδιά  

μένουν εδώ στο ξενώνα, και δεν ξέρουν τί να κάνουν με αυτά. Είναι χειρότερο αυτό, να  

περιμένεις πότε θα πεθάνεις, πολύ χειρότερο. Εκεί που πηγαίνουμε να ανανεώσουμε τα  

χαρτιά μας, έχουν κόσμο που δε δουλεύει (στις υπηρεσίες τους), πίνουν καφέ, διώχνουν  

τους πρόσφυγες,  τους βρίζουν. Παραδίδουμε όλα τα χαρτιά που ζητούνε και μας λένε  

'φύγε τώρα να περιμένεις'. Να περιμένω ένα δύο μήνες εντάξει, όχι ένα χρόνο και όπως  

(μου συμβαίνει) τώρα. Σαν εμένα εκατομμύριο κόσμος περιμένει στην ουρά. Και τους  

ζητούν διεύθυνση για ανανέωση της κάρτας ! Είναι δυνατόν, οι πρόσφυγες δεν έχουν να  

μείνουν πουθενά, επίτηδες το κάνουν για να μην τις ανανεώνουν, είναι κοροϊδία. Ούτε το  

κράτος θέλει να δουλέψει ούτε ο κόσμος  (για τους πρόσφυγες), τί πρέπει να κάνει ένα  

πρόσφυγας, πού να μείνει, τίποτα. Αυτός μόνο για μια φωτογραφία πήγε 5 φορές  (στο 

αλλοδαπών) για να την βάλουν στα έγγραφά του, περπατώντας 5 με 6 χιλιόμετρα κάθε  

φορά με τα παιδιά  του,  για να κάνουν  αίτηση για  πολιτικό άσυλο.  Την  προηγούμενη  

εβδομάδα, ήρθε κάποιος κύριος από το δήμο και ρώτησε τι  προβλήματα έχουμε εδώ.  

Έκανε έλεγχο στο χώρο και μας είπε κάντε υπομονή σε λίγες μέρες μπορούμε να κάνουμε  

κάτι, όχι να μας διώξει. Πολλές φορές, όμως, έχουμε ακούσει τέτοιο πράγμα. Μπορεί,  
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όμως, να μας διώξει, υπομονή κάνει ο κόσμος εδώ δύο χρόνια, με νερό και ρεύμα να  

κόβεται, και να επαναφέρεται. Έκανε ο κόσμος από τον ξενώνα, όλος ο κόσμος, πορεία  

προς το δημαρχείο να ζητήσει τί θα γίνει με εμάς, αλλά δεν απάντησαν τίποτα. Πριν από  

20  μέρες  έκαναν  μια  μεγάλη  συνέλευση  εδώ  στον  ξενώνα  (οι  εθελοντές)  αλλά 

αποφάσισαν ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα και διαλύθηκε η ομάδα (των ακτιβιστών 

που βοηθούσαν με διοικητικές και άλλες υποθέσεις τους κατοίκους στον ξενώνα).  Το 

μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζω εγώ και οι κάτοικοι στον ξενώνα  

είναι  η  έλλειψη  τροφίμων,  γάλα,  πρωινό  για  τα  παιδιά  που  πηγαίνουν  στο  σχολείο.  

Κάποιοι φέρνουν, ένα κουτί γάλα, ένα πακέτο μπισκότα, μια φορά την εβδομάδα, δεν  

είναι κάτι σταθερό. Ο καλύτερος τρόπος θα ήταν να κάνει κάτι ο δήμος, ή τα υπουργεία,  

ή οι οργανώσεις που ασχολούνται με τους πρόσφυγες. Μόνο αυτοί μπορούν γιατί αυτοί  

έχουν τα χρήματα, και μπορούν να οργανώσουν κάτι. Γύρω στα 30 άτομα εδώ, άντρες, δε  

δουλεύουν κανείς. Δε μπορούν να βρουν δουλειά, πρώτα από όλα δεν ξέρουν τη γλώσσα,  

και εφέτος, με τη κρίση, είναι πολύ δύσκολα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στο κόσμο και στο  

Αφγανιστάν είναι ότι ο ένας δεν αντέχει τον άλλο, και δημιουργούνται φασαρίες. Γιατί  

έρχονται  οι  Αμερικανοί  και  όλοι  οι  άλλοι  στο  Αφγανιστάν;  Έχει  διάφορα πράγματα,  

πετρέλαιο,  γκάζι,  χρυσάφι,  διαμάντια,  και  ουράνιο.  Απ'την  μία  πλευρά  οι  Ρώσοι  

“ταΐζουν”  τους  Ταλιμπάν,  και  από  την  άλλη  το  Πακιστάν  και  η  Αραβία  τους  

Μουτζαχεντίν, για να σκοτωθούν μεταξύ τους και να πάρουν τα λάφυρα. Οι Αμερικάνοι  

εδώ και έξι-επτά χρόνια είναι στο Αφγανιστάν και ο πόλεμος, έξω από τη Καμπούλ, δεν  

έχει σταματήσει. Κανείς δεν πήγε ποτέ στο Αφγανιστάν για να βοηθήσει. Αν κάνω κάτι για  

διασκέδαση; Εδώ και 10 χρόνια που είμαι εδώ ρε φιλαράκι μια φορά πήγα για μπάνιο  

στην Περαία, και δεν είχα λεφτά να αγοράσω ούτε ένα καφέ. Ο καφές κάνει τέσσερα  

πέντε ευρώ, δεν είχα λεφτά να αγοράσω τίποτα. Το εισιτήριο έκανε 40 λεπτά και τώρα  

έγινε 90 λεπτά, αλλά τα λεφτά που παίρνω ως εργάτης δεν ανέβηκαν. Με κάλεσαν και  
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πήγα σε μία εκπομπή στην ΕΤ3, και ήταν μαζί μας από το Δήμο, από το Αλλοδαπών, και  

εγώ είπα την αλήθεια. Αυτός από το Αλλοδαπών είπε ότι δίνουν στους πρόσφυγες τη ρόζ  

κάρτα και κάποια χρήματα. Γιατί λες ψέματα μεγάλος άνθρωπος τον ρώτησα; Εγώ που  

είμαι 10 χρόνια εδώ, όταν ήρθα εδώ κοιμήθηκα στο πάρκο αφού με έδιωξαν από το  

ξενώνα.  Για  εμάς  τίποτα  δεν  υπήρχε.  Αυτοί  που  είναι  μόνοι  τους,  χωρίς  οικογένεια,  

αντιμετωπίζουν τα χειρότερα, γιατί δε δίνουν τίποτα, δίνουν στέγη στις οικογένειες μόνο.  

Στην Ολλανδία που πήγα κάποια στιγμή, πριν με γυρίσουν, ήμουν σε μια κατασκήνωση με  

800 άτομα και μας έδιναν πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό, και λίγα χρήματα για τα  

τσιγάρα  μας,  έως  ότου  εξετάσουν την  αίτηση  ασύλου.  Υπήρχαν εκεί  άνθρωποι  για  4  

χρόνια  και  τους  τάιζαν  για  όλα αυτά τα  χρόνια.  Εδώ δεν  υπάρχει  τίποτα.  Πριν  από  

τέσσερις  μήνες  πήγα στην  Αθήνα στην Ομόνοια.  Γίνεται  χαμός.  Πουλάνε  ναρκωτικά,  

μαλώνουν οι πρόσφυγες μεταξύ τους, γίνεται χαμός. Η αστυνομία σε μια μεριά, όλοι οι  

άλλοι στην άλλη μεριά. Βλέπουν τί γίνεται, αλλά δεν κάνουν τίποτα. Και εγώ σκέφτομαι τί  

γίνεται  εδώ,  πώς  θα  προχωρήσει  μια  χώρα  έτσι.  Μετά  τις  έξι  δε  μπορείς  να  

κυκλοφορήσεις, θα σου πάρουν και τα ρούχα σου. Ειδικά τώρα με τους φασίστες στο Αγ.  

Παντελεήμονα είναι πολύ χειρότερα, το βράδυ δε μπορείς να κυκλοφορήσεις. Σε δέρνουν  

και  η  αστυνομία  δε  κάνει  τίποτα.  Ένα  φίλος  μου,  60-65  χρονών  άνθρωπος,  τον  

σταματήσαν οι φασίστες, και τον ρώτησαν από πού είσαι; Όταν είπε ότι είναι από το  

Αφγανιστάν τον έδειραν,  και δεν υπήρχε ούτε αστυνομία ούτε τίποτα. Γιατί  συμβαίνει  

αυτό; Οι διάφορες οργανώσεις που ασχολούνται με τους πρόσφυγες δεν κάνουν τίποτε  

γι'αυτό. Ένας από αυτούς (τις ΜΚΟ) μας είπε 'εντάξει, παιδιά μη περνάτε από εκείνους  

τους δρόμους'. Ναι αλλά αυτοί που ζουν εκεί τι θα κάνουν, εκεί είναι το σπίτι τους. Η  

Θεσσαλονίκη είναι για τώρα ασφαλής, αλλά νομίζω ότι θα γίνει χειρότερα. Εδώ μόνο η  

αστυνομία μας σταματάει, δεν μας πείραξε κανένας άλλος. Μια φορά με σταμάτησε η  

αστυνομία, με ρώτησε από πού είμαι, και με στήσανε στο τοίχο, μου έβγαλαν το παντελόνι  
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μου, τις κάλτσες μου και τα παπούτσια μου, με όλον τον κόσμο να βλέπει, για ποιο λόγο;  

Τους έδειξα τα χαρτιά μου, αλλά παρόλα αυτά μου έβγαλαν τα ρούχα μου για έλεγχο. Στην  

Αθήνα αν μιλήσεις στην αστυνομία σε χτυπούν και σε βρίζουν 'φύγε μ.....'. Οι φασίστες αν  

σε βρουν σε μία άκρη σε χτυπούν. Στην Ελλάδα υπάρχει τεράστια έλλειψη νόμων που  

κάνει τα πράγματα πολύ δυσκολότερα. Ένας γνωστός στην Αθήνα έκλεψε ένα ποδήλατο.  

Τον ρώτησα γιατί το κάνεις αυτό ρε φίλε, και αυτός μου είπε 'πεινάω, θέλω λεφτά να  

φάω'. Τί να του πώ εγώ, έχει δίκιο. Αλλά καταλαβαίνω και τους Έλληνες. Έχουν και  

αυτοί πολύ σοβαρά προβλήματα και μαζεύτηκαν εδώ όλοι οι πρόσφυγες. Το κράτος δεν  

βοηθάει ούτε τους Έλληνες. Όσους Έλληνες ξέρω είναι πολύ καλά παιδιά, με βοήθησαν  

10 χρόνια εδώ πολλές φορές, οικονομικά, ρούχα, νοίκια για το σπίτι, αλλά το κράτος  

τίποτα, μόνο να σου πάρουν τα λεφτά σου. Και μετά λένε στη τηλεόραση ψέματα για τους  

πρόσφυγες, και τους ακούω, πώς μπορούν να λένε τόσα ψέματα για τους πρόσφυγες. Ο  

καθένας λέει στη τηλεόραση ψέματα για τους πρόσφυγες και εμάς δεν μας ζήτησε ποτέ να  

μιλήσουμε κανείς. Κανένας πρόσφυγας δεν ρωτήθηκε ποτέ. Δεν είναι σωστό αυτό, ας την  

κάνουν την εκπομπή στη τηλεόραση μπροστά μας. Αισθάνομαι αόρατος πολλές φορές.  

Γράψε τα όλα να τα δείξεις στην Ευρώπη, για να μάθουν για τους πρόσφυγες και τα  

προβλήματά τους εδώ. Καλύτερα να σκοτωθείς στο Αφγανιστάν, μια και έξω, παρά να σε  

σκοτώνουν εδώ κάθε μέρα.

O Ομπάϊτ έφυγε οδικώς από την Ελλάδα, τον Αύγουστο του 2012, και κατέληξε στη 

Σουηδία, όπου και έκανε νέα αίτηση για χορήγηση πολιτικού ασύλου, ζητώντας να μην 

επιστραφεί στην Ελλάδα. Μέχρι τη στιγμή αυτή, Μάρτιο του 2013, βρίσκεται ακόμη 

εκεί, και ζει σε ένα κέντρο υποδοχής κοντά στη Στοκχόλμη, όπως με πληροφόρησαν οι 

φίλοι του στον ξενώνα, και έχει μια ικανοποιητική ζωή, σύμφωνα με τα λεγόμενά τους.
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Β. Η περίπτωση του Σαδίκ από το Αφγανιστάν.

Η συνέντευξη από τον Σαδίκ (24) πραγματοποιήθηκε, επίσης, στις 21 Οκτωβρίου 2011, 

μέσω  της  διαμεσολάβησης  του  Ομπάϊτ.  Η  συνέντευξη  έγινε  στον  ξενώνα,  με  την 

παρουσία και τη βοήθεια του διερμηνέα/διαμεσολαβητή μου.

Είμαι  γύρω  στα  τεσσεράμισι   χρόνια  στην  Ελλάδα,  είμαι  από  μία  πόλη  Σαμανγκάν,  

τέσσερις ώρες από τη Καμπούλ, στα βόρεια της χώρας. Ήρθα στην Ελλάδα γιατί είχα  

πρόβλημα πολιτικό και οικονομικό και ξεκίνησα να έρθω στην Ελλάδα, μέσω Πακιστάν,  

Ιράν,  Τουρκία  και  τελικά  στην  Ελλάδα.  Αυτή  είναι  η  διαδρομή  που  ακολουθεί  ο  

περισσότερος κόσμος, ο μόνος δρόμος, σύνορα με σύνορα παράνομα, πληρώνοντας για  

να περάσουμε. Πήρα δανεικά λεφτά για να βγω από το Αφγανιστάν, αλλά τεσσεράμισι  

χρόνια χωρίς δουλειά, μόνο με ρόζ κάρτα, τί να κάνω. Δεν έχω κάνει αίτηση για πολιτικό  

άσυλο γιατί δε ξέρω να μιλάω καλά ελληνικά. Κοίτα τι μεγάλο πρόβλημα που έχω. Ήρθα  

στην Ελλάδα, μου έδωσαν ρόζ κάρτα, και ακόμα δεν μου πήραν συνέντευξη. Στην Ελλάδα  

ήρθα μέσω της Σάμου, μετά πήγα στην Αθήνα το 2007. Στην Αθήνα έκατσα 2 χρόνια,  

έμενα με άλλους αφγανούς φίλους. Αφού δεν είχα δουλειά, ήρθα στη Θεσσαλονίκη να  

βρώ δουλειά. Τώρα δουλεύω 10 μέρες ανά μήνα, στα καράβια στο λιμάνι, στο ναυπηγείο.  

Εκεί δουλεύω χωρίς λεφτά, με χρωστάνε γύρω στα 700-1000 ευρώ. Μου δίνουν 25 ευρώ  

μεροκάματο  για  10  ώρες  δουλειά  την  ημέρα.  Κάποια  άλλα  παιδιά,  Αφγανοί,  που  

δουλεύουν στο βενζινάδικο,  τους δίνουν 20 ευρώ για 12 ώρες δουλειά την ημέρα, χωρίς  

ένσημα, δώρα, Πάσχα. Εννιά το πρωί με εννιά το βράδυ. Κανείς δε κάνει έλεγχο, ποιος  

κάνει τι, ποιος παίρνει τα λεφτά, ποιος τρώει, ποιος κλέβει, ποιος σκοτώνει. Εδώ μένω σε  

διαμέρισμα με γνωστούς, στο μπίτ μπαζάρ, στη γειτονιά. Όταν ήρθα στην Ελλάδα, είχα  

ένα γνωστό και αυτός μου είπε τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, και δε μπορώ να σε  
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βοηθήσω, μόνο για το Αλλοδαπών, αλλιώς για οικονομικά τίποτα. Στην Αθήνα, βοηθάει ο  

ένας τον άλλο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, πώς ένας μόνος να πληρώσει 500 ευρώ νοίκι.  

Παίρνει  ένα  σπίτι  με  2-3  δωμάτια  και  μένουν  7-8  άτομα  μαζί.  Για  να  μπορούν  να  

βγάλουν το νοίκι και το ρεύμα. Εγώ να δουλεύω με 25 ευρώ την ημέρα, για 15 μέρες το  

μήνα, είναι λίγα τα λεφτά για να δώσουμε το νοίκι, για φαγητό. Όταν ήρθα, ήρθα μόνο με  

τα ρούχα μου, ούτε χαρτιά ούτε τίποτα. Ήθελα να πάω στην Ιταλία, μετά πήγα Γαλλία, και  

μετά Αγγλία, αλλά με πιάσανε και με στείλανε πίσω στην Ελλάδα, με το αεροπλάνο. Αυτό  

έγινε γιατί μου κράτησαν αποτυπώματα στη Σάμο. Ήθελα να πάω στην Αγγλία, γιατί ένας  

φίλος της οικογένειας από εκεί μου έγραψε να πάω εκεί γιατί αυτός είχε άσυλο, δεν ήθελα  

να  μείνω  στην  Ελλάδα.  Τώρα  που  δεν  έχω  δουλειά,  δε  με  βοηθάει  κανένας  με  τα  

έγγραφα, είναι πολύ δύσκολα, δε μπορώ ούτε να φύγω. Δεν έχω λεφτά ούτε να πάω στην  

Αθήνα για να ψάξω για δουλειά. Δεν περιμένω τίποτα από τη συνέντευξη, έχει άτομα που  

περιμένουν 7-8 χρόνια, τί θα γίνει με εμένα. Τόσα χρόνια που είμαι εδώ, αν μου έδιναν  

χαρτιά θα μπορούσα να γυρίσω πίσω στο Αφγανιστάν στους γονείς μου. Στην Ευρωπαϊκή  

Ένωση δε μπορώ να πάω, γιατί θα με στείλουν πάλι πίσω, οπότε περιμένω. Πήγα στην  

οργάνωση του GCR  (πρόκειται για τη MKO Greek Council for Refugees), και έκανα 

χαρτιά εκεί,  οπότε μου είπαν να περιμένω τηλέφωνο από αυτούς για να μου πάρουν  

συνέντευξη. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχω στη ζωή μου εδώ είναι πρώτον τα χαρτιά  

μου και δεύτερον το ότι η μύτη μου είναι σπασμένη, και τρίτον μου πονάει πολύ η κοιλιά  

μου.  Πηγαίνω στο  γιατρό,  αυτός  μου  δίνει  φάρμακα,  αλλά  λέει  ότι  πρέπει  να  κάνω  

εγχείρηση. Πήγα στο νοσοκομείο, και μου έδωσαν φάρμακα για 7 μέρες, αλλά δεν έχω  

άλλα χρήματα για φάρμακα. Ζήτησαν 200 ευρώ για εγχείρηση, αλλά δεν έχω χρήματα  

γι'αυτό, και μου γράψανε φάρμακα να αγοράσω, αλλά δεν μπορώ. Δε μπορώ να κοιμηθώ  

το βράδυ από τον πόνο και επειδή δε μπορώ να αναπνεύσω, τα φάρμακα που μου έδωσαν  

δεν έκαναν τίποτα. Ο γιατρός χωρίς σύνορα δεν δίνει ακριβά φάρμακα, μόνο παυσίπονα,  
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ένα ντεπόν κάτι τέτοιο. Να αποταμιεύσω λεφτά, μετά το νοίκι και το φαγητό δεν μένει  

τίποτα. Τώρα 7 μήνες δεν έχω σταθερή δουλειά, παίρνω από εδώ και από εκεί, ο Ομπάϊτ  

μου έδωσε 50-60 ευρώ για να ζήσω λίγο.  Ψάχνω για δουλειά με το να μιλάω με τα  

παιδιά,  παίρνω το  λεωφορείο  για  τα  εργοστάσια  για  να  ψάξω και  εκεί,  μπαίνω στα  

μαγαζιά και ρωτάω αν χρειάζονται εργάτη, σε βενζινάδικα, στις καφετέριες, παντού. Δεν  

έχουν δουλειά να μου δώσουν. Αν τρώω αρκετό κρέας; Ό,τι βρούμε τρώμε κάθε μέρα,  

πατάτες,  ψωμί και  λίγο τυρί,  το  φαγητό είναι  ακριβό.  Από το παζάρι  ψωνίζουμε  στο  

Καπάνι,  και  στο  σούπερ  μάρκετ.  Θέλω  να  μάθω  ελληνικά  και  τώρα  θα  ξεκινήσω  

μαθήματα στο στέκι μεταναστών. Πιο πολύ από όλα μου λείπει η οικογένειά μου και οι  

γονείς μου. Όταν ήρθα εδώ είχα πολλές ελπίδες ότι τα πράγματα θα ήταν καλύτερα, αλλά  

αυτό  που  βρήκαμε  εδώ  ήταν  πολύ  χειρότερα.  Έχω  να  τους  δω  πέντε  χρόνια,  αυτοί  

βρίσκονται  στο  Αφγανιστάν.  Η  μεγαλύτερη  επιθυμία  μου  είναι  να  πάρω το  πολιτικό  

άσυλο, ή να μπορέσω να γυρίσω πίσω στο Αφγανιστάν, αν πάρω ταξιδιώτικά έγγραφα.  

Πιστεύω ότι σε άλλη χώρα της Ευρώπης, τα πράγματα είναι καλύτερα, όπως στην Αγγλία.  

Δεν είναι σαν την Ελλάδα. Εκεί σου βρίσκουν δουλειά, σου δίνουν άσυλο. Ποια χώρα  

είναι  καλύτερη για  τους  πρόσφυγες;  Σουηδία,  Γερμανία,  Αγγλία,Νορβηγία,  είναι  πολύ  

καλύτερες, Ιταλία και Ελλάδα είναι άσχημα. Πρέπει να περάσεις μέσω Ελλάδας, όμως για  

να πάς εκεί και σου παίρνουν τα αποτυπώματα, σου λένε ότι και εδώ είναι Ευρωπαϊκή  

Ένωση, αλλά δεν έρχονται εδώ να δουν τι προβλήματα έχουμε εδώ. Οι άλλοι Αφγανοί  

εδώ βοηθούν όσο μπορούν, αλλά δεν μπορούν να κάνουν και αυτοί, δεν έχουμε λεφτά,  

είναι χειρότερα ο ένας από τον άλλο. Ο Ομπάϊτ που είναι 10 χρόνια εδώ στην Ελλάδα, το  

μόνο που μπορεί να κάνει είναι να βοηθήσει με τις μεταφράσεις, οικονομικά δε μπορεί να  

βοηθήσει, ούτε ένα εισιτήριο μπορεί να αγοράσει γιατί δεν έχει. Και αυτός δουλεύει για τα  

ίδια. Σε άλλες χώρες, αυτοί (οι πρόσφυγες) που πήγαν εκεί για 10 χρόνια, έχουν σπίτια,  

δουλειά, μπορούν να βοηθήσουν, εδώ στην Ελλάδα δεν περισσεύει τίποτα για βοήθεια.  
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Ζήτησα  μαζί  με  τον  Ομπάϊτ  από  το  αφεντικό  μου  να  μου  δώσει  τα  λεφτά  που  μου  

χρωστάει  και  μας  είπε  δεν  έχω  να  σας  δώσω.  Και  φταίμε  εμείς,  ολόκληρος  

εργοστασιάρχης με ναυπηγείο και δεν έχεις να μας δώσεις τα λεφτά μας; Την επόμενη  

φορά θα πάει κάποιος να σκοτωθούν, όλοι οι πρόσφυγες εργάτες είναι απλήρωτοι. Δεν  

υπάρχουν έλεγχοι και νόμοι, όλοι οι πρόσφυγες δουλεύουν παράνομοι. Οι Αλβανοί και οι  

Ρώσοι παίρνουν χαρτιά, ενώ δεν είναι πρόσφυγες, αν γυρίσουν πίσω στις χώρες τους δεν  

θα τους σκοτώσουν, ενώ εμάς που ερχόμαστε λόγω κινδύνου δεν μας δίνουν τίποτα. Εδώ  

είναι σαν να σε σκοτώνουν κάθε μέρα. Πριν από 20 μέρες κατέβηκα στην Αθήνα για να  

ψάξω δουλειά, και είχα 100 ευρώ στη τσέπη μου, δανεικά από έναν φίλο. Κατέβηκα από  

το τρένο στις 5.30 το πρωί για να πάω στη πλατεία Βικτορίας και στο στενό με πιάσανε 4  

άτομα και με έδειραν επειδή ήμουν από το Αφγανιστάν, και μου έκλεψαν το κινητό και τα  

λεφτά μου. Πήρε ο Ομπάϊτ τηλέφωνο έναν άλλο φίλο να μου αγοράσει εισιτήριο για να  

γυρίσω Θεσσαλονίκη. Αν πήγαινα στην αστυνομία θα με έδιωχναν. Τι να κάνω είμαι σε  

απόγνωση.
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Γ. Η περίπτωση του Πεντράμ και της οικογένειάς του από το Αφγανιστάν.

Η συνέντευξη με τον Πεντράμ πραγματοποιήθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2011. Ο Πεντράμ 

(45) ήταν κάτοικος του ξενώνα εκείνη τη περίοδο, με την οικογένειά του, και γνωστός 

του Ομπάϊτ, ο οποίο αποτέλεσε και τον διερμηνέα και για αυτή τη συνέντευξη.

Στεναχωριέμαι  για  όλο  τον  κόσμο  (τους  πρόσφυγες) που  είναι  στην  Ελλάδα.  Τόσο  

όμορφη χώρα και καλούς κατοίκους, αλλά με ένα κράτος που δε θέλει να κάνει τίποτα με  

το πρόβλημα (των προσφύγων) στη χώρα. Ήρθα στην Ελλάδα, από το Αφγανιστάν, πριν  

ενάμιση  χρόνο,  ξέρω  να  μιλάω  μόνο  αφγανικά  και  λίγα  γερμανικά.  Είχα  πολιτικό  

πρόβλημα στο Αφγανιστάν, με το κράτος των Ταλιμπάν, με προσκάλεσαν 2-3 φορές να  

καταταγώ  σε  αυτούς,  είμαι  γιατρός  παθολόγος  και  η  γυναίκα  μου  είναι  ψυχολόγος.  

Φύγαμε  από  Αφγανιστάν,  για  να  μη  μας  σκοτώσουν  οι  Ταλιμπάν,  και  ήρθαμε  στην  

Ελλάδα, με τα τρία παιδιά μας. Κάναμε αίτηση για άσυλο και περιμένουμε τη διαδικασία,  

ενώ μένουμε εδώ στον ξενώνα. Δεν έχουμε τί δουλειά να κάνουμε, δε ξέρουμε τη γλώσσα,  

αυτός που ξέρει ελληνικά (αναφέρεται στον Ομπάϊτ) δεν μπορεί να βρει δουλειά, πώς θα  

βρούμε εμείς; Και είμαστε σε αναμονή, περιμένουμε. Έχουμε τη ρόζ κάρτα αυτή τη στιγμή  

μόνο.  Έχω πάει  σε  διάφορες  οργανώσεις,  όπως το Greek  Council  for  Refugees,  την  

Άρσις, και μου είπαν ότι δεν υπάρχουν δουλειές για μένα. Τα παιδιά μου πηγαίνουν εδώ  

στο τοπικό σχολείο.  Δε μπορώ να σκεφτώ τί  να κάνω, να μείνω ή να φύγω από την  

Ελλάδα, παρόλο που μου αρέσει η χώρα. Δεν ξέρω τί να κάνω, μας κλείνουν το ρεύμα  

εδώ στον  ξενώνα,  το  νερό,  ψάχνω μάταια  για  δουλειά,  ακούω από τους  άλλους  τις  

ιστορίες τους με τα χαρτιά τους, και αναρωτιέμαι τί να κάνω με τα δικά μου χαρτιά. Αν  

φύγω με τα παιδιά μου από τον ξενώνα, πού θα πάω, τί θα κάνω. Η ρόζ κάρτα που μου  

έχουμε  δεν  έχει  νόημα,  οι  εργοδότες  δεν  σου  βάζουν  ένσημα,  χρειάζεσαι  άδεια  
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παραμονής. Το βασικό πρόβλημα είναι αυτό, το ότι δεν έχουμε δουλειά και ότι μας λένε  

εδώ στον ξενώνα ότι πρέπει να φύγουμε. Ήρθαν από δήμο Θεσσαλονίκης, πριν από 15  

ημέρες, και ζητούσαν χρήματα για ρεύμα, πετρέλαια, νερό. Το χειμώνα ήμασταν 7 μήνες  

χωρίς πετρέλαιο και θέρμανση. Καλύτερα ήταν να σκοτωθούμε στο Αφγανιστάν και να  

τελειώσει η ζωή μας, παρά αυτό το μαρτύριο που ζούμε τώρα, χωρίς δουλειά, χρήματα, με  

την μόνιμη απειλή του διωγμού. Όταν ήμασταν στο Αφγανιστάν, εκεί γινόταν πόλεμος,  

τώρα  στην  Ελλάδα  που  βρισκόμαστε,  δεν  ζούμε  τον  πόλεμο  αλλά  οι  νόμοι  δεν  

λειτουργούν.  Ούτε  στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση  φαίνεται  να  υπάρχει  κανένας  που  να  

ενδιαφέρεται. Γιατί το κάνουν αυτό στους πρόσφυγες που έρχονται εδώ;Στην Ελλάδα, ο  

κόσμος έχει πολιτική κουλτούρα και ο κόσμος ξέρει για τα προβλήματα των προσφύγων.  

Παρόλο αυτά το κράτος δεν κάνει τίποτα. Οι καλοί Έλληνες δεν έχουν δύναμη στα χέρια  

τους, μόνο αυτοί που δεν νοιάζονται. Αν ήμουν στο Αφγανιστάν, και η κατάσταση ήταν  

λίγο καλύτερη, τώρα θα ήμουν σαν Δήμαρχος, αλλά τώρα έφυγα για να πάω κάπου για να  

ζήσω καλύτερα. Θέλω να μάθω ελληνικά, και  ξεκίνησα να μαθαίνω με φοιτητές που  

έρχονται εδώ εθελοντές αλλά και στο στέκι μεταναστών που κάνουν εκεί μαθήματα. Είναι  

ένας τρόπος να κινηθείς και να ψάξεις για δουλειά. Κανονικά έπρεπε να το κάνει αυτό το  

κράτος. 
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Δ. Η περίπτωση του Μπεράν και της οικογένειάς του από τη Συρία.

O Μπεράν και η οικογένειά του είναι πρόσφυγες από τη Συρία. Γνωριστήκαμε μέσω 

της  διαμεσολάβησης  του  Ομπάιτ  και  τους  επισκέφτηκα  στις  29  Οκτωβρίου  2011, 

συνοδευόμενος  και  από  μία  άλλη  συνάδελφο  ερευνήτρια  στο  δωμάτιο  τους,  στον 

εγκαταλελειμμένο ξενώνα της οδού Ολύμπου. Μας πρόσφεραν τσάι και ο Μπεράν (48) 

μας μίλησε για τη ζωή του. Το δωμάτιο δεν είχε κάποια συσκευή θέρμανσης, και ήταν 

διακοσμημένο  με  κάποια  χαλιά  και  κουβέρτες  στο  πάτωμα,  καθώς  και  διάφορα 

αντικείμενα που φαίνεται ότι προήλθαν από τα σκουπίδια, όπως ένα παλιό ψυγείο, ένα 

μισό-κατεστραμμένο τραπεζάκι, μια τηλεόραση, και πάρα πολλές κατσαρίδες.

Η  δική  μου  ιστορία  δεν  τελειώνει  σε  μία  ή  δύο  ώρες.  Χρειάζεσαι  ένα  βιβλίο  με  

τετρακόσιες σελίδες για να τη γράψεις όλη. Φοβάμαι να σου μιλήσω γιατί όταν φεύγουν  

οι ερευνητές, η αστυνομία σε αναζητά γι'αυτά που είπες  (τον διαβεβαιώ ότι το αληθινό 

του όνομα δε θα γραφεί πουθενά και ότι δεν έχω καμία σχέση με την αστυνομία). Δεν 

φοβάμαι, όμως, εγώ θα σου πω την αλήθεια. Εγώ είμαι από το Κουρδιστάν στη Συρία.  

Όλη η οικογένειά μου έχει μεγάλο πρόβλημα. Είχαμε μαγαζί που πουλούσαμε πετρέλαια.  

Ο  πατέρας  μου  ήταν  υπεύθυνος  στο  εργοστάσιο  πετρελαιοειδών  στη  Βόρεια  Συρία.  

Έμπλεξαν  με  τη  πολιτική.  Απεσταλμένοι  του  Προέδρου  της  Συρίας  ήρθαν  να  

συνομιλήσουν  με  τον  πατέρα  μου,  να  ζητήσουν  πράγματα  και  τη  συνδρομή  του  σε  

καταστάσεις. Έπειτα τον σκότωσαν. Όταν δουλεύαμε στο εργοστάσιο, είχαμε συναλλαγές  

με τη Βρετανία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, πουλούσαμε πετρέλαια. Όταν σκότωσαν τον  

πατέρα μου, αποφασίσαμε να φύγουμε και να έρθουμε στην Ελλάδα πρόσφυγες.  Όταν  

ήρθαμε,  και  βρεθήκαμε  στην  Ηγουμενίτσα,  πολλοί  δημοσιογράφοι  ήρθαν  και  μας  

ρώτησαν  πράγματα,  ποιοι  είμαστε,  τί  κάνουμε,  από  που  ήρθαμε.  Στην  Ηγουμενίτσα  
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ζούσαμε σε σκηνή. Αυτά έγιναν πριν από 7-8 μήνες, έχει  πολλούς κούρδους εκεί  στις  

κατασκηνώσεις προσφύγων στην Ηγουμενίτσα. Εδώ στον ξενώνα είμαστε εδώ και δύο  

μήνες. Είμαστε εδώ με τη γυναίκα μου και τα τρία παιδιά μου. Στη Θεσσαλονίκη ήρθαμε  

γιατί μας έδιωξαν από τη κατασκήνωση, μαζί με τον υπόλοιπο κόσμο και αναγκαστήκαμε  

να έρθουμε εδώ. Κάναμε αίτηση για άσυλο, πήραμε τη ρόζ κάρτα αλλά αυτή έχει λήξει  

εδώ και επτά μήνες. Πηγαίνω μέρα παρά μέρα στο Αλλοδαπών για να την ανανεώσω  

αλλά μου λένε 'έλα αύριο, έλα μεθαύριο'. Είναι μεγάλη κοροϊδία αυτό που κάνουν με τον  

κόσμο, με τις κάρτες και τις ανανεώσεις. Τρεις φορές με έπιασαν οι αστυνομικοί και ήρθε  

και  ο  Ομπάϊτ  στο  αστυνομικό  τμήμα  να  πει  ότι  μένω  στον  ξενώνα.  Με  έπιασαν  οι  

αστυνομικοί  όταν  ήμασταν  στην  Ηγουμενίτσα,  μαζί  με  τη  γυναίκα  μου,  και  μας  

απειλούσαν ότι θα μας στείλουν πίσω (στη Συρία). Εγώ τρελάθηκα και έκανα φασαρία,  

ήρθε ένας πολιτικός ακτιβιστής και βοήθησε και μας είπε να έρθουμε εδώ στον ξενώνα  

στη Θεσσαλονίκη. Στη ζωή μου πέρασα πολλά δύσκολα χρόνια. Σε μια χώρα σαν την  

Ελλάδα, που δεν υπάρχουν νόμοι, πρέπει να είσαι αέρινος για να επιβιώσεις, δεν υπάρχει  

οδηγός σε αυτό το καράβι στη θάλασσα. Έτσι ζούμε, τί να κάνουμε; Αν θέλω να κάτσω  

εδώ; Όταν δεν έχεις  στα χέρια σου τίποτα, και αναγκάζεσαι να ζεις  άστεγος σε έναν  

εγκαταλειμμένο κτίριο, όπως είναι ο ξενώνας, πού μπορείς να απευθυνθείς; Με άδεια τα  

χέρια, όπου και να θέλεις να πας, χρειάζεσαι λεφτά. Τώρα μείναμε εδώ, πρέπει να δούμε  

τί  θα  κάνουμε  από  εδώ  και  πέρα.  Κάθε  μέρα  βλέπω  απεργίες  και  πορείες.  Τόσα  

προβλήματα έχει αυτή η χώρα, εμείς τι να κάνουμε; Τόσο μεγάλα προβλήματα έχουμε στη  

Συρία,  κάθε  μέρα  σκοτώνουν  άνδρες,  γυναίκες,  και  παιδιά,εκεί  ξέρουμε  ότι  θα  

πεθάνουμε, μια και έξω. Εδώ στην Ελλάδα, λένε ότι υπάρχει δημοκρατία, τι σημαίνει  

αυτή η λέξη δημοκρατία, για τον κόσμο που ζει τον θάνατο κάθε μέρα, χωρίς φαγητό,  

χωρίς  δουλειά,  χωρίς  τίποτα.  Κάθε  μέρα  πεθαίνουμε  εδώ.  Όταν  το  κράτος  του  

Παπανδρέου, που έχει τόση δύναμη, και ζητάει τόσα χρήματα, χωρίς να βοηθάει ούτε  
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τους  πρόσφυγες  ούτε  τους  Έλληνες,  τι  μπορούν  να  κάνουν  οι  άνθρωποι;  Όταν  δεν  

υπάρχει σεβασμός μεταξύ των ανθρώπων, αυτή είναι η αφετηρία των προβλημάτων. Στις  

άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία, η Γερμανία, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έχω  

δει  στη  τηλεόραση ότι  οι  πρόσφυγες  ζουν  καλύτερα εκεί.  Βλέπω ότι  πολλοί  Έλληνες  

φεύγουν  από  την  Ελλάδα  λόγω  των  προβλημάτων  στη  χώρα.  Ξεκίνησα  μαθήματα  

ελληνικών  στο  στέκι  μεταναστών,  και  τα  παιδιά  μου  πηγαίνουν  στο  διαπολιτισμικό  

σχολείο, με το λεωφορείο. Όταν έχουμε ιατρικό πρόβλημα, πηγαίνουμε στον γιατρό χωρίς  

σύνορα.  Μία  μέρα  πήγαμε  στο  νοσοκομείο  με  το  παιδί,  αλλά  δεν  είχαμε  φράγκο  

διαθέσιμο.  Μου  είπαν  στο  νοσοκομείο,   το  παιδί  είχε  ρόζ  κάρτα.  Μου  έγραψαν  τα  

φάρμακα οπότε πήγα στο φαρμακείο στο νοσοκομείο. Εκεί μου είπαν 'αφού δεν έχεις ...  

φύγε μ.....'. Μάλωσα με τη κυρία που ήταν εκεί, και μας έδιωξαν. Πήγαμε στους Γιατρούς  

του Κόσμου για να πάρουμε φάρμακα, στο κρατικό νοσοκομείο δεν μας έδιναν. Ο νόμος  

στην Ελλάδα ταιριάζει πολύ με το νόμο στην Αραβία. Και δουλειά να έχεις πάλι δε μένεις  

ήσυχος,  ενώ αν δεν έχεις  δουλειά σε σκοτώνουν.  Ένας φίλος μου εδώ στην Ελλάδα,  

συλλήφθηκε από την αστυνομία, όταν ήμασταν στην Ηγουμενίτσα. Μας ρωτούσαν γιατί  

ζούμε  στις  σκηνές.  Και  εμείς  απαντήσαμε  γιατί  δεν  έχουμε  πού  αλλού  να  πάμε.  Ο  

αστυνομικός έβγαλε τη ζώνη του για να τον χτυπήσει, και του έπιασε το χέρι να μην το  

χτυπήσει. Τώρα είναι στη φυλακή, 5 χρόνια γιατί έπιασε το χέρι του αστυνομικού. Εσύ ως  

έλληνας, δεν του δίνεις το δικαίωμα να σε χτυπήσει ο αστυνομικός, οι πρόσφυγες γιατί  

γίνονται  θύματα  συνέχεια;  Σε  κάθε  πόλη,  Αθήνα,  Πάτρα,  Θεσσαλονίκη,  φαίνεται  να  

επικρατούν διαφορετικοί νόμοι. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, οι αστυνομικοί δεν χτυπάνε τόσο  

πολύ, ούτε βρίζουν γιατί είμαι μουσουλμάνος. Είναι καλύτερα εδώ, έχει διαφορά. Εδώ  

δεν  έχω δει  αστυνομία  να  χτυπάει  το κόσμο.  Στη Θεσσαλονίκη  είναι  καλύτερα,  στην  

Ηγουμενίτσα που ζούσαμε στη σκηνή, ήταν πολύ άσχημα. Η γυναίκα μου έχει πρόβλημα  

με  τη  καρδιά  της,  και  έπαθε  καρδιακή  προσβολή,  ήταν  πεσμένη  κάτω  στο  έδαφος.  
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Πήραμε τηλέφωνο στο νοσοκομείο αλλά μας είπαν ότι δεν μπορούν να έρθουν. Βρήκαμε  

έναν αστυνομικό και του ζητήσαμε βοήθεια και πήρε και αυτός τηλέφωνο. Ήρθαν και τη  

πήρανε στο νοσοκομείο και την εξέτασαν. Στο νοσοκομείο Μαυρομάτη, μετά την εξέταση  

μας  έδιωξαν,  ούτε  φάρμακα  ούτε  τίποτα,  ενώ  έβλεπαν  ότι  έχει  πρόβλημα.  Και  μας  

έδιωξαν από το νοσοκομείο, χρειαστήκαμε να περπατήσουμε 6 ώρες για να γυρίσουμε στη  

σκηνή. Έχει σάκχαρο, έχει πρόβλημα με τη καρδιά της, και δεν τη βοήθησαν. Εδώ στη  

Θεσσαλονίκη, το νοσοκομείο μας είπε ότι η γυναίκα έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα  (μου 

δίνει  την  ιατρική  αναφορά που αναφέρει  ιστορικό διαβήτη,  υπέρτασης  και  κίνδυνο 

εμφράγματος).  Φάρμακα παίρνουμε κάποια από τους Γιατρούς του Κόσμου. Στη δική  

μας πατρίδα, ό,τι και να είναι, Αφρικανός, ή Έλληνας, αν χρειάζεται φάρμακα, εμείς θα  

τον βοηθήσουμε. Εδώ δεν υπάρχει καμιά βοήθεια. Εδώ μας βοήθησαν κάποιοι γνωστοί  

Κούρδοι,  που  γνωρίσαμε  στο  Λαύριο.  Μας  είπαν  να  πάμε  στην  Αθήνα  και  στη  

Θεσσαλονίκη.  Στην  Αθήνα  μείναμε  σε  ένα  ξενώνα  στην  πλατεία  Κουμουνδούρου  

(πρόκειται για τη ΜΚΟ ΚΛΙΜΑΚΑ), που μένουν οι πρόσφυγες, δεν ζούσαμε καλά. Ο  

υπεύθυνος εκεί μας ζητούσε να μην μιλάμε σε δημοσιογράφους και ξένους, να είμαστε  

ήσυχοι και να καθαρίζουμε. Εγώ δεν είχα λεφτά ούτε για ένα εισιτήριο και μου έδιναν  

πρόστιμα πολλές φορές στο λεωφορείο. Μίλησα μια φορά με μια δημοσιογράφο και της  

είπα ότι δεν ζούμε καλά, μετά από 6 μήνες μας έδιωξαν. Έχω φωτογραφίες στο κινητό  

μου  από  εκεί.  Όταν  κατάλαβαν  ότι  ήθελα  να  κάνω  καταγγελίες,  μας  έδιωξαν.  Στην  

Ελλάδα αν το πας στραβά, σε σέβονται, αν το πας ήσυχα, δεν σε σέβεται κανείς. Τι τρώμε  

εδώ; Αν φέρει τρόφιμα ο κόσμος, τρώμε, αλλιώς, όχι. Ό,τι βρούμε τρώμε. Τα παιδιά μετά  

το σχολείο πηγαίνουν και ψάχνουν να βρουν σίδερα στα σκουπίδια και να τα πουλήσουν  

στα παλιατζίδικα, για να φέρουν 3-5 ευρώ για να αγοράσουμε γάλα, ψωμί, αυτά τρώμε.  

Τριγυρνούν 14 χρονών παιδιά με το καροτσάκι και ψάχνουν στα σκουπίδια. Το κράτος  

δεν  βοηθάει  καθόλου.  Χειρότερη  είναι  η  ζωή  μας  εδώ  από  τη  Συρία.  Στη  Συρία,  ο  
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Κούρδος δεν έχει  δικαιώματα, δεν έχει  τίποτα, τα υφαρπάζει όλα το κράτος,  και  τον  

απειλούν  να  τον  σκοτώσουν.  Αλλά  δε  θέλω  να  ξαναγυρίσω,  όμως,  όχι.  Εγώ  δεν  

σκέφτομαι τον εαυτό μου, αλλά τα παιδιά μου. Τι θα απογίνουν τα παιδιά μου. Αν δεν τα  

προσέξω τώρα, τί θα απογίνουν. Εμείς γιατί δεν έχουμε δικαιώματα εδώ που έχουμε τόσο  

μεγάλα προβλήματα;

Και εδώ, όμως, έχουμε παρόμοια προβλήματα. Φοβάμαι να πάω έως το πάρκο πιο πέρα  

να πάρω μια ανάσα, γιατί η αστυνομία με έχει συλλάβει και έχω περάσει 6-7 ώρες στη  

φυλακή, παρόλο που τους δείχνω τα χαρτιά μου. Έχω έγγραφα και χαρτιά από τη Συρία,  

τα έδειξα στις αρχές αλλά δεν έγινε τίποτα. Δεν φανταζόμουν ότι η ζωή μας θα ήταν τόσο  

δύσκολη όταν ήρθαμε εδώ, να είμαστε άστεγοι, να ψάχνουμε στα σκουπίδια, και να μην  

έχουμε τρόφιμα. Δεν έχω χρήματα να πάω κάπου αλλού ή να κάνω κάτι άλλο. Για μένα το  

μόνο καλό σε αυτά τα δύο χρόνια που είμαστε στη χώρα, είναι ότι τα παιδιά πηγαίνουν  

στο σχολείο. Μόνο αυτό μου δίνει μία χαρά. Στη Συρία το κράτος δουλεύει μόνο με τα  

όπλα, εδώ δουλεύουν λίγο με το μυαλό, αλλά πάλι δεν κάνει τίποτα για εμάς. Ήθελα να  

ζήσω μια καλύτερη ζωή, σαν άνθρωπος με τα παιδιά μου και την οικογένειά μου, στην  

Ευρώπη, αλλά δεν βρήκα καμιά τέτοια ευκαιρία. 
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Ε. Η περίπτωση του Γκολάμ και της οικογένειάς του από το Αφγανιστάν.

Ο Γκολάμ (42) και η οικογένειά του ζούσαν στον ξενώνα, της οδού Ολύμπου. Ο Ομπάϊτ 

αποτέλεσε  τον  συνδετικό  κρίκο  για  τη  συνέντευξη  που  πραγματοποιήθηκε  στις  14 

Οκτωβρίου 2011.

Εσύ τί μπορείς να κάνεις για εμάς (του απαντώ ποια είναι η φύση της δουλειάς και της 

έρευνας μου πάνω στους πρόσφυγες στην Ελλάδα). Είμαι Αφγανός αλλά είχα πολιτικό  

πρόβλημα στο Αφγανιστάν. Ήμουν για 11 χρόνια στο Ιράν ως πρόσφυγας, μετά λόγω των  

απελάσεων  που  ξεκίνησε  το  Ιράν  σε  πρόσφυγες,  αναγκάζοντας  την  επιστροφή  στο  

Αφγανιστάν, αναγκάστηκα να φύγω και να περάσω μέσα από την Τουρκία, στην Ελλάδα.  

Είμαι εδώ με την οικογένειά μου, τη γυναίκα και τρία παιδιά. Τα παιδιά μου πηγαίνουν  

στο σχολείο.  Είμαι 3 χρόνια στην Ελλάδα, και έχω κάνει αίτηση για πολιτικό άσυλο,  

περιμένουμε 3 χρόνια για την απόφαση, με τη ρόζ κάρτα στο χέρι. Την δεύτερη φορά που  

πήγα  να  ζητήσω  άσυλο  μου  είπαν  να  περιμένω.  Στην  Ελλάδα  ήρθαμε  μέσω  της  

Μυτιλήνης, όπου μείναμε 10 μέρες στο κέντρο κράτησης, και μετά μας έστειλαν στην  

Αθήνα, να κάνουμε την αίτηση. Με τα 3 παιδιά και τη γυναίκα, πήγαμε στην Αθήνα χωρίς  

να έχουμε να μείνουμε κάπου, 1 μήνα μετά ενώ μέναμε στην Αθήνα, ζήτησα άσυλο στο  

Αλλοδαπών και πήραμε τη ρόζ κάρτα, χωρίς να μας παραπέμψουν κάπου να μείνουμε.  

Έτσι βρεθήκαμε στο δρόμο άστεγοι, μετά βρήκαμε να νοικιάσουμε, με λίγα λεφτά που  

έφερα από το Ιράν, τα οποία έφυγαν όλα στο νοίκι και στα τρόφιμα. Όταν τελείωσαν αυτά  

ήρθαμε οδικώς στη Θεσσαλονίκη και καταλήξαμε στο ξενώνα, ένα χρόνο τώρα ζούμε εδώ  

και ψάχνω για δουλειά μάταια. Τα τρόφιμα στο ξενώνα είναι λιγοστά και τελειώνουν  

συχνά, πολλές φορές τα παιδιά μου που πηγαίνουν στο ιοντικό σχολείο, φεύγουν χωρίς να  

φάνε. Πήγα σε διάφορες οργανώσεις για να ζητήσω δουλειά αλλά δε βρήκα τίποτα, οπότε  
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ζούμε από την ελεημοσύνη. Αν θέλουμε να μείνουμε στην Ελλάδα; Το σκέφτομαι να πάω  

σε άλλη χώρα, αλλά πώς θα γίνει αυτό χωρίς να έχω καθόλου λεφτά στη τσέπη μου. Το  

παράπονό μου είναι όταν τα παιδιά μου με ζητούν να πάμε για βόλτα στη παραλία, και  

εκεί με ζητούν να αγοράσουν ένα νερό, μία κόκα κόλα, ή ένα παγωτό, και δεν έχω τίποτα  

να αγοράσω. Γι'αυτό και δεν πηγαίνω εκεί, για να μη με ζητήσουν τίποτα, γιατί δεν έχω  

λεφτά. Ούτε από το κράτος, ούτε από πουθενά. Αν ακούσεις για διάφορες άλλες χώρες,  

όπως η  Γερμανία και  η  Σουηδία,  το κράτος εκεί  δίνει  κάποια  χρήματα,  τρόφιμα,  σε  

βοηθούν  έως  να  πάρουν  το  πολιτικό  άσυλο.  Το  βασικό  πρόβλημα  είναι  η  έλλειψη  

χρημάτων και  δουλειάς  και  η  εξάρτηση από την ελεημοσύνη.  Καμιά φορά βρίσκουμε  

δουλειά σε μετακομίσεις. Άλλες φορές προσπάθησα να πουλήσω πράγματα στην λαϊκή  

αγορά (αναφέρεται στα ρούχα που φέρνουν οι εθελοντές και άλλες οργανώσεις), για να 

βγάλω 5-10 ευρώ για τα παιδιά μου, αλλά η αστυνομία και ο δήμος μας διώχνουν και  

κάνουν κατάσχεση τα πράγματα. Δεν έχω άδεια για να πουλήσω, θέλει πολλά λεφτά. Τί να  

κάνω με 3 παιδιά, ο άλλος έχει 5, και ο άλλος 6. Για το νοσοκομείο, μόνο εδώ ο γιατρός  

από τους Γιατρούς χωρίς Σύνορα και τη Πράξις βοηθούν λίγο, με φάρμακα. Τα παιδιά  

μου  αρρωσταίνουν  γιατί  ήμασταν  7  μήνες  χωρίς  θέρμανση,  δεν  υπάρχει  πετρέλαιο,  

τίποτα, δεν έχουμε ηλεκτρικά σώματα και αρρωσταίνουν. Το βράδυ έχει πολύ κρύο, και το  

πρωί  που  ξυπνούν  είναι  άρρωστα.  Μαθαίνω ελληνικά γιατί  θα  με  βοηθήσει  να  βρω  

δουλειά.
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ΣΤ. Η περίπτωση του Βασίλη και του Μανώλη από το Κουρδιστάν.

Στις 20 Ιουνίου του 2009 συναντήθηκα και μίλησα με 2 αναγνωρισμένους πρόσφυγες, 

Κουρδικής  καταγωγής,  από το  Ιράκ.  Και  οι  δύο ζούσαν και  εργάζονταν στον νομό 

Δράμας,  ο  ένας  στην  πόλη  της  Δράμας  και  ο  άλλος  στο  χωριό  του  Παρανεστίου 

Δράμας.  Η  πρώτη  επαφή  μαζί  τους  έγινε  τηλεφωνικώς  (με  τον  Βασίλη)  αφού 

ενημερώθηκα για την περίπτωση τους από έναν καλό φίλο στην τοπική εφημερίδα της 

"ΗΧΩ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ". Αυτός γνώριζε και τον Βασίλη και την οικογένειά του, και τον 

Μανώλη, γιατί ο ίδιος και η εφημερίδα του βοήθησαν στην προσπάθειά τους να λάβουν 

το πολιτικό άσυλο, να βρουν δουλειά και σπίτι, να έχουν κάποια οικονομική στήριξη 

από διάφορες συνεισφορές φίλων και αναγνωστών της εφημερίδας. Αφού επικοινώνησα 

μαζί τους, κανονίσαμε να συναντηθούμε με τον Βασίλη σε ένα καφέ στην πόλη της 

Δράμας,  όπου  θα  χρησιμοποιούσαμε  το  αυτοκίνητο  μου  για  να  επισκεφτούμε  τον 

Μανώλη στο σπίτι του στο Παρανέστι Δράμας. Η κουβέντα με τον Βασίλη έγινε κατά 

κύριο  λόγο  κατά  τη  διάρκεια  του  ωριαίου  ταξιδιού,  με  τη  μορφή  μίας  χαλαρής 

κουβέντας,  και  επαναλήφθηκε  στο  σπίτι  του  Μανώλη,  έτσι  ώστε  να  μπορέσω  να 

κρατήσω  σημειώσεις.  Κατόπιν  ήταν  η  σειρά  του  Μανώλη,  όπου  και  αυτός  μου 

αφηγήθηκε  την  ιστορία  του,  με  τη  συνοδεία  καφέ.  Και  οι  δύο  αρνήθηκαν  να 

μαγνητοφωνηθούν, από φόβο αναγνώρισης τους από τις τουρκικές μυστικές υπηρεσίες, 

καθότι  καταζητούμενοι  στην  Τουρκία  λόγω  συμμετοχής  τους  στο  απελευθερωτικό 

κίνημα του PKK στην Τουρκία, καθώς επίσης μου αρνήθηκαν και οποιαδήποτε άλλη 

αναφορά του πραγματικού ονόματός  τους.  Γι'  αυτό το λόγο,  έγινε η χρήση βιβλίου 

σημειώσεων από την μεριά μου, προκειμένου να καταγράψω τις συνεντεύξεις και τα 

λεγόμενα  τους.  Επίσης,  είναι  σημαντικό  να  προσθέσω  ότι  στην  ερώτησή  μου  αν 

χρειάστηκε ποτέ να χρηματίσουν κάποιον υπάλληλο της ελληνικής διοίκησης για να 
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λάβουν επιτυχώς το άσυλο, η απάντηση ήταν αρνητική. Συγκεκριμένα, αυτές είναι οι 

ιστορίες τους:

Ο Βασίλης, όταν τον γνώρισα τον Ιούνιο του 2009 ήταν 45 ετών. Η καταγωγή του είναι  

από το Διαρμπεκίρ της Τουρκίας. Το 1999 έλαβε την επίσημη αναγνώριση ως πολιτικός  

πρόσφυγας για τον εαυτό του και την οικογένεια του. Η αρχική αίτηση είχε γίνει το 1994,  

και απορρίφθηκε τρεις φορές. Όταν τον ρώτησα πώς κατέληξε πρόσφυγας, αυτός μου  

απάντησε, λόγω του πολέμου, γιατί είναι αγωνιστής, από σπίτι αγωνιστών. Πολέμησε ως  

αντάρτης με το PKK, το στρατιωτικό σκέλος του Κουρδικού Εργατικού Κόμματος, που  

διεξάγει ένοπλο αγώνα, για την δημιουργία ανεξάρτητου κουρδικού κράτους στην Βόρεια  

Τουρκία. Αυτός πολέμησε περιοχές στα σύνορα με την Τουρκία, ενώ είχε και πολιτική  

δράση  στη  Συρία.  Όλα  του  τα  αδέρφια,  στην  οικογένειά  του,  είναι  αντάρτες,  ή  

κρατούμενοι φυλακισμένοι λόγω της συμμετοχής του στον ένοπλο και πολιτικό αγώνα.  

Στην Ελλάδα ήρθε όταν δεν μπορούσε άλλο να πολεμήσει λόγω πόνων στην πλάτη του  

από τα βασανιστήρια που υπέστη από τον τουρκικό τακτικό στρατό, όταν τον συνέλαβαν,  

και είχε επείγουσα ανάγκη να εγχειριστεί. Πριν συλληφθεί είχε σπίτι και ιδιοκτησία στο  

Διαρμπεκίρ.  Φοβούμενος  για  την  επικείμενη  σύλληψή  του,  πούλησε  τα  πάντα  και  

κατέφυγε στην Αλικαρνασό, όπου και έχτισε ένα χαμόσπιτο παρανόμως. Εκεί έζησε τα  

επόμενα δύο χρόνια με την οικογένειά του, την γυναίκα του και τα τρία του παιδιά, καθώς  

και με άλλους αντάρτες,  στους οποίους  έδινε  καταφύγιο για διάφορες περιόδους.  Τον  

Απρίλιο του  1994, η τούρκικη αντί-τρομοκρατική υπηρεσία τον συνέλαβε με κατηγορία  

τη συμμετοχή του σε τρομοκρατικές επιχειρήσεις ενάντια στο τουρκικό κράτος, ώς μέλος  

του PKK, και τον υπέβαλε σε βασανιστήρια με στόχο την υπογραφή διάφορων ομολογιών  

που θα ενοχοποιούσαν μια σειρά από άλλους κούρδους πολιτικούς  κρατούμενους.  Τα  

βασανιστήρια  τα  θυμάται  ως  φρικτά,  και  περιλάμβαναν  μεταξύ  άλλων  φάλαγγα,  
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ηλεκτροσόκ, και τον βιασμό του με διάφορα αιχμηρά αντικείμενα και μπουκάλια. Αυτό  

όμως υπέμενε την θηριωδία των βασανιστών του και δεν υπέγραψε τίποτα. Όταν τον  

απελευθέρωσαν, για να τους οδηγήσει σε άλλους συναγωνιστές τους, αποφάσισε να έρθει  

στην Ελλάδα. Μίλησε με έναν Έλληνα ψαρά και τον πλήρωσε για την ασφαλή μετάβαση  

του και  της  οικογένειάς  τους  στο νησί  της  Κως,  με  το ψαροκάικο.  Στη διάρκεια  του  

δύσκολου ταξιδιού αναχαιτίστηκαν και συνελήφθησαν από την ελληνική ακτοφυλακή. Δεν  

ήξεραν ελληνικά και ο ψαράς μετέφραζε για λογαριασμό τους. Αφού έλεγξαν τα χαρτιά  

τους,  διαβατήρια  και  ταξιδιωτικά  έγγραφα  από  την  Τουρκία,  συνελήφθησαν  και  

μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Κω, όπου και κρατήθηκαν στο κρατητήριο για 4 ημέρες. Οι  

λιμενικοί τους ενημέρωσαν ότι σκόπευαν να τους επιστρέψουν στην Τουρκία, χωρίς να  

τους δώσουν τη δυνατότητα να κάνουν αίτηση για πολιτικό άσυλο, και γι' αυτό το λόγο  

ξεκίνησαν  απεργία  πείνας,  οπότε  και  τους  μετέφεραν  σε  ένα  εγκαταλελειμμένο  

γηροκομείο  της  Κω,  όπου  και  παρέμειναν  κάτω  από  το  καθεστώς  μίας  ιδιότυπης  

φυλάκισης  για  15  ημέρες.  Η  επόμενη  στάση  ήταν  το  Λαύριο,  στο  κέντρο  υποδοχής  

αιτούντων πολιτικό άσυλο, όπου μεταφέρθηκε μαζί με την οικογένειά του και άλλους  

κούρδους φίλους που έκαναν κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Κω. Στο Λαύριο  

παρέμειναν για 8 μήνες,  και μετά,  όλη η οικογένεια ταξίδεψε στην Θεσσαλονίκη, στο  

τοπικό  γραφείο  του  PKK.  Δούλεψε  μαζί  με  την  σύζυγό  του  ως  εφημεριδοπώλης,  

βγάζοντας με αυτόν τον τρόπο ένα μεροκάματο, αλλά και βοηθώντας την άντληση πόρων  

για  φάρμακα,  αντιβιοτικά,  για  τον  ένοπλο  αγώνα στην  Τουρκία.  Το 1995,  λόγω των  

ολοένα και αυξανόμενων οικονομικών δυσκολιών, μετακόμισαν στη Δράμα. Μέσω της  

βοήθειας πολιτικών ακτιβιστών και της τοπικής εφημερίδας της ΗΧΩ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ, και  

άλλων φίλων, κατάφεραν να αντλήσουν αρκετή οικονομική βοήθεια για να νοικιάσουν  

ένα σπίτι, αλλά και να βρει δουλειά ο Βασίλης, ως εργάτης σε οικοδομή. Από το 1994 και  

έπειτα,  έκαναν  συνεχείς  αιτήσεις  για  χορήγηση  πολιτικού  ασύλου,  οι  οποίες  
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απορρίπτονταν  και  κατόπιν  επανεξετάζονταν  λόγω  έφεσης.  Το  1999  έλαβαν  την  

πολυπόθητη αναγνώριση ως πρόσφυγες. Ο Βασίλης τονίζει ότι λόγω του επεισοδίου με  

την σύλληψη του αρχηγού του PKK Οτσαλάν, πάγωσε η διαδικασία, ενώ ήταν σχεδόν  

έτοιμη  για  την  απόδοση  του  ασύλου,  και  κινδύνεψαν  πάλι  με  απόρριψη.  Λόγω  της  

παρέμβασης του τοπικού βουλευτή του κόμματος του ΠΑΣΟΚ, κυρίου Κ. Φλώρου, και  

της διαμεσολάβησης του για την υπόθεσή τους, έλαβαν την αναγνώριση, 2 ενήλικες, και 3  

παιδιά. Το 2000 έκαναν αίτηση για να λάβουν την ελληνική υπηκοότητα, με την συνδρομή  

του τοπικού αρχιμανδρίτη,  αφού πια είχαν βαφτιστεί  όλοι στην οικογένεια Χριστιανοί  

Ορθόδοξοι,  και  αποτελούσαν  μέλη  της  τοπικής  εκκλησιαστικής  κοινότητας.  Το  2007  

έλαβαν την υπηκοότητα. Για τον Βασίλη, η βάφτιση τους αποτέλεσε βασικό λόγο για τον  

οποίο κατάφεραν και απέκτησαν την υπηκοότητα, και όπως εκμυστηρεύτηκε, αποτέλεσε  

και το βασικό σκεπτικό για αυτήν την απόφαση.

Το  ελληνικό  κράτος  δεν  τους  βοήθησε  ποτέ  σε  τίποτα,  παρά  μόνο  όρθωσε  εμπόδια  

μπροστά τους σε κάθε βήμα. Παρόλα αυτά, ο Βασίλης θεωρεί ότι ο ελληνικός λαός ήταν  

πάντα  δίπλα  του.  Για  τον  ίδιο  και  πολλούς  άλλους  κούρδους,  η  Ελλάδα  πάντοτε  

αποτελούσε ένα μυθικό μέρος, όπου οι Έλληνες πολέμησαν τους Τούρκους και κατάφεραν  

να  απελευθερωθούν  και  να  αποκτήσουν  την  ελευθερία  για  την  πατρίδα  τους.  Το  

Κουρδιστάν έχει πολλούς φυσικούς πόρους, και ως εκ τούτο ήταν πάντοτε στόχος για το  

Τούρκικο κράτος και τους άλλους αποικιοκράτες. Όταν ήρθαν στη χώρα, περάσαν πολύ  

δύσκολες  ώρες,  γιατί  δεν  είχαν ούτε  στέγαση,  ούτε  βοήθεια  από το ελληνικό κράτος.  

Μόνο  η  βοήθεια  του  κόσμου  υπήρξε  στήριγμα  γι'αυτούς.  Επίσης,  το  γραφείο  και  το  

προσωπικό της Ύπατης Αρμοστείας στην Αθήνα υπήρξε σημαντική βοήθεια γι'αυτούς,  

ειδικά όσον αφορά τη τακτοποίηση των απαιτούμενων εγγράφων για τα παιδιά του (το  

1995  αυτά  ήταν  τεσσάρων  χρονών,  ενός  έτους  και  11  μηνών  αντίστοιχα),  για  να  
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μπορέσουν αυτά να γραφτούν στο ελληνικό σχολείο (τα παιδιά δεν είχαν χαρτιά και δεν  

ήταν γραμμένα σε τουρκικές ληξιαρχικές πράξεις γιατί δεν ήθελε να τους δώσει τούρκικα  

ονόματα).  Η παραμονή τους  ήταν δυνατή μέσω των συνεχών χορηγήσεων 6μηνιαίων  

αδειών, έως ότου έλαβαν την αναγνώριση, και γι'  αυτό το λόγο, η αβεβαιότητα και η  

ανησυχία  τους  ήταν  έντονη  και  διαρκής.  Όλη  η  οικογένεια  έχει  μάθει  ελληνικά,  και  

μιλούν τη κουρδική καθώς και ελληνικά. Τα παιδιά του όλα σπούδασαν στο ΤΕΕ της  

Δράμας.  Η μεγαλύτερη κόρη του,  την στιγμή της  συνέντευξης είχε  κάνει  αίτηση στον  

Ελληνικό  Στρατό  για  επαγγελματίας  οπλίτης  (ΕΠ.ΟΠ.),  ενώ τα  άλλα δύο παιδιά  του  

σπούδαζαν ακόμη στο σχολείο. Όσον αφορά τα σχέδιά του, τα αρχικά όταν πρώτο-ήρθε  

στην Ελλάδα αλλά και τα μετέπειτα, μου απάντησε ως εξής. Αρχικά δεν ενδιαφερόταν να  

παραμείνει  στην  Ελλάδα,  αλλά τη  θεωρούσε  ως  μεταβατική  χώρα (transit)  προς  την  

υπόλοιπη Ευρώπη ή τη Συρία. Ήρθε στην Ελλάδα λόγω της  παιδείας που είχαν στο  

Κουρδιστάν για τους Έλληνες του αγώνα του 1821 και της αγάπης του για τη κουλτούρα  

αυτών που απελευθερώθηκαν από τους Τούρκους και απέκτησαν πατρίδα. Άλλοι φίλοι  

του, γνωρίζει, ότι κατευθύνθηκαν προς τη Γερμανία και τη Γαλλία, όπου είναι και οι δύο  

χώρες προτίμησης για τους κούρδους που αναζητούν πολιτικό άσυλο στην Ευρώπη. Στην  

Ελλάδα, γνωρίζει και άλλους κούρδους πρόσφυγες που έχουν λάβει πολιτικό άσυλο, 3  

από αυτούς που έφυγαν από τις πόλεις της Δράμας και Θεσσαλονίκης, μόλις έλαβαν το  

άσυλο, για Γερμανία, και έναν που αποφάσισε να μείνει, στο Παρανέστι. Ο ίδιος θεωρεί  

τον εαυτό  του τυχερό γιατί  η  ζωή του και  αυτές  της  οικογένειάς  του  κινδύνευαν στο  

Κουρδιστάν. Πριν από ένα έτος, Τούρκοι αστυνομικοί γρονθοκόπησαν τον γέρο πατέρα  

του στο χωριό του, σε ένα συμβάν, όπου όπως τον ενημέρωσαν συγγενείς ταχυδρομικών,  

αποκάλυψαν ότι οι τουρκικές αρχές γνώριζαν ότι κατάφερε να λάβει πολιτικό άσυλο, κάτι  

που  τον  αναστάτωσε  πάρα  πολύ.  Στην  Ελλάδα  δεν  υπηρέτησε  στον  ελληνικό  στρατό  

αφότου έλαβε την αναγνώριση, παρόλο που τον κάλεσαν αρχικά από την Στρατολογία,  
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τελικώς έλαβε συνεχείς αναβολές και τελικώς απαλλάχθηκε. Συνεχίζει να επικοινωνεί με  

την υπόλοιπη οικογένειά του στο Κουρδιστάν. Όταν μιλήσαμε την τελευταία φορά, ήταν  

άνεργος  λόγω  των  μεγάλων  δυσκολιών  εύρεσης  εργασίας  εξαιτίας  της  ύφεσης  στην  

ελληνική οικονομία, και το μόνο εισόδημα προερχόταν από τη γυναίκα του που δούλευε  

ευκαιριακά σαν καθαρίστρια σε ελληνικά σπίτια. Μου είπε ότι δεν σκοπεύει ποτέ να φύγει  

από την Ελλάδα, ότι είναι τώρα το σπίτι του. 

Ο Μανώλης έφυγε από την Τουρκία, μετά από προτροπή του PKK, για να γλιτώσει τα  

βασανιστήρια  από τον  τουρκικό  στρατό  και  την  αστυνομία,  καθώς υπήρχαν σοβαρές  

ενδείξεις ότι πρόκειται να συλληφθεί. Ο Μανώλης ήταν μέλος του DEFSOL, το ένοπλο  

κομμουνιστικό κόμμα στη Τουρκία. Ήρθε στην Ελλάδα το 1991, κολυμπώντας περίπου 8  

χιλιόμετρα, από την Αντάλεια απέναντι στις ελληνικές ακτές. Έφθασε στη Ρόδο όπου και  

παραδόθηκε στις  ελληνικές  αρχές  ζητώντας πολιτικό  άσυλο.  Του  αποδόθηκε  τότε  μία  

προσωρινή άδεια παραμονής και κατευθύνθηκε στο Λαύριο, στο κέντρο υποδοχής εκεί.  

Το Λαύριο σύμφωνα με τον Μανώλη, ήταν τότε  μια ελεύθερη φυλακή,  και  ο  πρώτος  

προορισμός  των  Κούρδων  προσφύγων  στην  Ελλάδα.  Γελώντας  μου  εξήγησε  ότι  η  

ελεύθερη φυλακή σήμαινε γι' αυτούς ότι μπορούσαν να φεύγουν ελεύθερα από το κέντρο  

και να αναζητούν εργασία σε γειτονικά χωριά, και τη πόλη του Λαυρίου. Ο Μανώλης  

είναι πολύ ευχαριστημένος με τον ελληνικό λαό, αλλά δεν έλαβε, και αυτός, ποτέ βοήθεια  

από το ελληνικό κράτος. Όλα αυτά τα χρόνια στην Ελλάδα, έζησε σε διάφορες περιοχές,  

βόρεια  και  νότια,  αλλά πάντοτε  έβρισκε  τη  ζωή στη  Μακεδονία  και  τη  Θράκη πολύ  

ευκολότερη  από  την  Αθήνα  και  τα  νησιά.  Αρχικά  είχε  πολύ  μεγάλη  δυσκολία  να  

εναρμονιστεί  στη ζωή και να μάθει τη γλώσσα. Στην παρούσα χρονική στιγμή, όμως,  

ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Πολιτικό άσυλο έλαβε επίσημα το 1995, ενώ διέμενε  

στην  Αθήνα.  Κατόπιν,  πήγε  στη  Κρήτη  και  τα  Χανιά  για  να  εργαστεί  ώς  εποχιακός  
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οδοκαθαριστής. Κατόπιν κατευθύνθηκε προς τη Βόρεια Ελλάδα και τη Μακεδονία. Έχει  

ταξιδέψει στην Ευρώπη αναζητώντας εργασία για κάποιο διάστημα αλλά επέστρεψε στην  

Ελλάδα. Η ζωή στη Βόρεια Ελλάδα είναι εύκολη σε σχέση με την Αθήνα και την Ευρώπη.  

Γι' αυτό αποφάσισε και να μείνει για πάντα στην Ελλάδα. Οι Έλληνες στην Αθήνα είναι  

ρατσιστές,  ενώ  οι  άνθρωποι  στο  Παρανέστι,  όπου  κατοικεί  και  μόνιμα  τα  τελευταία  

χρόνια,  οι  άνθρωποι  είναι  φιλικοί  και  εγκάρδιοι.  Μαθαίνει  να  γράφει  ελληνικά  στο  

σχολείο  β'  ευκαιρίας  στη  Δράμα,  όπου  πηγαίνει  μετά  τη  δουλειά.  Δουλεύει  σε  μία  

κατασκευαστική  εταιρεία  δημοσίων  έργων  ως  ανειδίκευτος  εργάτης,  και  είναι  

ασφαλισμένος στο ΙΚΑ. Το 2007 έλαβε και την ελληνική υπηκοότητα μετά από αναμονή  

10 χρόνων. Δεν υπηρέτησε στον στρατό καθώς απαλλάχθηκε λόγω διαφορετικότητας. Τη  

στιγμή της συνέντευξης, ήταν παντρεμένος για έναν χρόνο με μία ελληνίδα, με την οποία  

ήταν αρραβωνιασμένοι για 13 χρόνια, γιατί περίμεναν το διαζύγιο από την πρώην σύζυγο  

του στη Τουρκία. Το βασικό παράπονό του είναι ότι ποτέ δεν είχε ποτέ βοήθεια από το  

ελληνικό κράτος, και ειδικά στη περίπτωση όπου ζήτησε να λάβει ένα στεγαστικό δάνειο  

για να αγοράσει ένα σπίτι, ενώ με πίκρα ανέφερε ότι στη περίπτωση των Ρωσωποντίων,  

αυτοί έλαβαν εύκολα στεγαστικά δάνεια και ανώδυνα. Η οικονομική ύφεση στη χώρα  

έκανε τα πράγματα πολύ δύσκολα και τη ζωή μίζερη.
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ΙΑ. Η περίπτωση της οικογένειας του Ιάντ και της Καρίμα από τη Λιβύη.

Στις 20 Ιανουαρίου του 2007 επισκέφτηκα το σπίτι μίας οικογένειας αναγνωρισμένων 

προσφύγων  από  τη  Λιβύη.  Η  συνάντησή  μου  μαζί  τους  πραγματοποιήθηκε  με  τη 

διαμεσολάβηση μίας καλής φίλης ερευνήτριας, η οποία γνώριζε την οικογένεια και είχε 

δουλέψει μαζί τους, τόσο ως ανθρωπολόγος, όσο και ως εθελόντρια που συμμετείχε στη 

προσπάθεια  επίλυσης  προβλημάτων  της  καθημερινότητάς  τους.  Έτσι,  τους 

επισκεφτήκαμε μαζί το απόγευμα της Κυριακής του Ιανουαρίου του 2009, όπου έλαβε 

χώρα η συνέντευξη, με συνοδεία τσαγιού από δυόσμο, και μαγειρεμένα φαλάφελ. Λόγω 

της άρνησης του πατέρα να μαγνητοφωνηθεί η συνομιλία μας, κρατήθηκαν σημειώσεις 

με τη χρήση στενογραφίας. Η οικογένεια αποτελούνταν από τα εξής μέλη (την χρονική 

στιγμή της συνέντευξης):  ο Ιάντ (πατέρας 45 ετών),  η Καρίμα (μητέρα 42 ετών),  η 

Ουζντάν (κόρη 16 ετών),  ο Ραούφ (υιός 15 ετών),  η Ουακάρ (κόρη 6 ετών),  και  η 

Γιακίν (κόρη 3 ετών). Η καταγωγή της οικογένειας είναι από τη Λιβύη, όλα τα μέλη της 

οικογένειας γεννήθηκαν εκεί εκτός από τη μικρή Γιακίν που γεννήθηκε στην Ελλάδα. Η 

οικογένεια αναγκάστηκε να τραπεί σε φυγή από τη Λιβύη του συνταγματάρχη Ομάρ 

Καντάφι,  το  2007,  λόγω  των  αντικαθεστωτικών  πεποιθήσεων  του  πατέρα,  μέσω 

Τυνησίας, και με κατεύθυνση τη Σουηδία. Το ταξίδι προς τη Σουηδία περιλάμβανε και 

την Ελλάδα σαν πρώτο σταθμό για την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτος έφυγε 

ο  πατέρας,  και  παρέμεινε  στη  Σουηδία  για  ένα  χρόνο,  και  τον  ακολούθησε  και  η 

οικογένεια  μέσω  Ελλάδας,  και  χρησιμοποιώντας  ελληνική  ταξιδιωτική  visa.  Οι 

σουηδικές αρχές επέστρεψαν την οικογένεια στην Ελλάδα, όμως, χρησιμοποιώντας την 

αρχή του Δουβλίνου ΙΙ, και κατά αυτόν τον τρόπο, κατέληξαν στη Θεσσαλονίκη, στο 

κέντρο  υποδοχής  της  οδού  Ολύμπου.  Παρέμειναν  εκεί  για  δύο  χρόνια,  έως  ότου 

αναγνωρίσθηκαν ως πρόσφυγες, και μετά μετακόμισαν, με τη βοήθεια φίλων σε ένα 
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διαμέρισμα στην περιοχή της Άνω Πόλης. Η οικογένεια, τη στιγμή της συνέντευξης, 

αντιμετώπιζε πολύ μεγάλες οικονομικές δυσχέρειες. Η Καρίμα δούλευε περιστασιακά 

ως καθαρίστρια σε διάφορα σπίτια, ενώ ο Ιάντ, αντιμετωπίζοντας και προβλήματα με τη 

μέση του, λόγω των βασανιστηρίων που είχε υποβληθεί στη Λιβύη, ήταν αδύνατο να 

εξασκήσει  οποιαδήποτε  χειρωνακτική εργασία.  Η οικογένεια  πορευόταν με αυτά τα 

πενιχρά μέσα,  αλλά και  με τη βοήθεια από φίλους,  και  άλλους  ακτιβιστές  από τον 

ευρύτερο αυτό χώρο, και κατάφερνε να στείλει όλα τα παιδιά στο τοπικό σχολείο. H 

Ελλάδα, από την αρχή του ταξιδιού, αποτέλεσε έναν ενδιάμεσο σταθμό, transit country,  

καθώς δεν υπήρχαν σχέδια παραμονής σε αυτήν. Απλώς αποτελούσε το πρώτο φυσικό 

ευρωπαϊκό σταθμό για το ταξίδι Λιβύη – Σουηδία. Η οικογένεια, παρόλο που έλαβε την 

αναγνώριση  ως  πολιτικών  προσφύγων,  σχετικά  σύντομα,  επιδίωκε  πάντοτε  να 

ξαναγυρίσει  στη  Λιβύη  σε  βάθος  χρόνου,  και  σχεδόν  το  κατάφερε  σε  μία  από  τις 

εξαγγελίες του καθεστώτος Καντάφι για παροχή αμνηστίας στους αντιφρονούντες του 

εξωτερικού  και  τον  επαναπατρισμό  τους.  Διάφοροι  φίλοι  της  οικογένειας,  από  το 

πανεπιστήμιο και αλλού, τους συμβούλεψαν, και έπεισαν, να μην κάνουν κάτι τέτοιο 

γιατί θα έθεταν τον εαυτό τους σε άμεσο κίνδυνο. Ο πατέρας δεν έμαθε ελληνικά, ενώ η 

σύζυγος έμαθε λίγα ελληνικά τα οποία τη βοήθησαν στην επικοινωνία με την ελληνική 

κοινωνία. Τα παιδιά στο ελληνικό σχολείο έμαθαν ελληνικά, και πέρα από τις σπάνιες 

ευκαιρίες για όποια κοινωνική δραστηριότητα εκτός σχολείου, κοινωνικοποιήθηκαν σε 

σημαντικό βαθμό στην τοπική κοινωνία της Θεσσαλονίκης.  Παρόλη την πτώση του 

καθεστώτος  του συνταγματάρχη Καντάφι το 2007,  η οικογένεια δεν επέστρεψε στη 

Λιβύη,  αλλά  αντιθέτως  βρίσκεται  στην  Αθήνα,  όπου  η  Καρίμα,  εργάζεται  ως 

καθηγήτρια αραβικών (η ειδικότητά της από τα χρόνια που ζούσε στη χώρα της), σε 

σχολείο της πρεσβείας της Λιβύης. Την παρούσα στιγμή, δεν προγραμματίζουν καμία 

κίνηση επαναπατρισμού προς τη Λιβύη.
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ΙΒ. Η περίπτωση του Εμάλ και της Κασμάλα από το Αφγανιστάν. 

Στις  11  Νοεμβρίου  2011  επισκέφτηκα  τον  Εμάλ  (72)  και  τη  Κασμάλα  (35)  στο 

παγωμένο διαμέρισμά τους στον ξενώνα. Η οικογένειά τους είχε έρθει από το Ιράν όπου 

διέμεναν και εκεί ως πρόσφυγες. Στον ξενώνα βρισκόταν χωρίς τον γιό τους, που είχε 

φύγει  κάτω  από  αδιευκρίνιστες  συνθήκες  τις  οποίες  δεν  μπόρεσα  να  μάθω,  στη 

Σουηδία. Μεταφραστής και διαμεσολαβητής ήταν και πάλι ο Ομπάιτ.

Δεκατέσσερα χρόνια έμεινα στο Ιράν και μετά λόγω της κατάστασης με τους πρόσφυγες  

εκεί,  ήρθαμε στην Ελλάδα. Τρία χρόνια είμαστε εδώ από το 2008. Όταν ήμασταν στο  

Ιράν, μόνο ο γιός του δούλεψε εκεί, αλλά έσπασε το πόδι του γιατί τον χτύπησε ένα αμάξι,  

ήταν πολύ άσχημα, πέρασαν σίδερα μέσα στο πόδι του, και οι γιατροί εκεί τον εγχείρησαν.  

Μετά από αυτό πουλήσαμε όλα τα υπάρχοντά μας και ήρθαμε εδώ. Ο γιος μου ήταν  

περίπου εδώ για ένα χρόνο μαζί μας και μετά έφυγε για Σουηδία, μόνος του. Τώρα είναι  

εκεί αλλά δεν έχει πάρει άσυλο κανονικά για να μπορέσει να μείνει, αλλά είναι στο κέντρο  

προσφύγων. Πριν από ένα χρόνο έγινε αυτό. Εδώ κάναμε αίτηση για άσυλο, αλλά μας  

έδωσαν μόνο τη ρόζ κάρτα, δεν ξέρουμε τι έγινε, δεν μας απάντησαν τίποτα. Κάθε έξι  

μήνες παίρνουμε καινούργια ρόζ κάρτα, αλλά δεν μας λένε τίποτα τί θα γίνει με εμάς.  

Στην Ελλάδα ήρθαμε μέσω Τουρκίας. Από το Ιράν μέχρι τη Τουρκία πήγαμε με τα πόδια,  

ή μέσω φορτηγού καμιά φορά, και τέτοια. Από τη Τουρκία περάσαμε στην Ελλάδα με μία  

βάρκα, με φουσκωτό. Ήταν μεγάλο ταξίδι, πολύς κόσμος ήταν στη βάρκα, γύρω στις 14  

ώρες μας είπαν άλλοι για να περάσουμε τα σύνορα. Ήμασταν τυχεροί εμείς, όμως, γιατί η  

βάρκα είχε μηχανή, και εμάς μας πήρε μιάμιση ώρα ως τη Μυτιλήνη. Εκεί μείναμε 10  

μέρες στο κάμπινγκ προσφύγων και μετά μας είπαν να φύγουμε, και πήγαμε στην Αθήνα  

για  να  ζητήσουμε  άσυλο.  Εκεί  κάναμε  αίτηση  για  πολιτικό  άσυλο.  Δεν  είχε  καμιά  
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οργάνωση  εκεί  να  μας  βοηθήσει,  μόνο  ένα  παιδί,  μεταφραστής,  που  ήταν  εκεί  μας  

βοήθησε για να πάρουμε τη ρόζ κάρτα. Γνωρίσαμε, επίσης, έναν από το Αφγανιστάν, ο  

οποίος είχε δύο δωμάτια, και μας βοήθησε,  μας φιλοξένησε για λίγες μέρες. Στην Αθήνα,  

ο γιος μας ήθελε να φύγει από την Ελλάδα στο εξωτερικό, εμείς ήμασταν για δύο τρεις  

μέρες  (άστεγοι) στο  πάρκο,  και  αυτός  (ο  γνωστός  από  το  Αφγανιστάν  που  τους 

φιλοξένησε προηγουμένως) ήρθε και μας βρήκε, και μας είπε αν θέλετε να πάτε κάπου  

για να έχετε να μείνετε, να πάτε στον ξενώνα στη Θεσσαλονίκη. Μπορεί να σας βοηθήσει  

κάποιος.  Στη  Θεσσαλονίκη  ήρθαμε  με  το  τραίνο,  μας  βοήθησε  να  αγοράσουμε  το  

εισιτήριο και να έρθουμε εδώ.  Τα προβλήματα εδώ στο ξενώνα, τα ξέρεις μάλλον, σου τα  

είπε ο Ομπάιτ, ο γιος μου που βρίσκεται στη Σουηδία δε μπορεί να κάνει τίποτε για εμάς,  

δεν έχει πάρει τα χαρτιά του. Δεν έχουμε άλλο τρόπο να κάνουμε κάτι. Δεν είχαμε λεφτά  

να φύγουμε από την Ελλάδα, αλλιώς θέλαμε όλοι να φύγουμε, να πάμε στη Σουηδία. Ποιά  

είναι τα σχέδια μας τώρα; Θέλουμε να φύγουμε, απλά δεν έχουμε λεφτά. Ο γιος μου που  

είναι στη Σουηδία, είναι ανήλικος, και ούτε αυτός έχει λεφτά, αλλά μπορεί και πηγαίνει  

στο σχολείο. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, η κατάσταση είναι πολύ δύσκολή. Εδώ  

πώς ζούμε; Η κατάσταση είναι δύσκολη. Εδώ (τρώμε) ό,τι δίνει ο κόσμος (οι δωρεές). Ο 

άντρας μου δε μπορεί να δουλέψει σε αυτή την ηλικία. Μόνο εγώ που μπορώ, πηγαίνω  

και πουλάω τα πράγματα  (που φέρνει  ο κόσμος ως δωρεές,  ρούχα, παιχνίδια για τα 

παιδιά, και άλλα αντικείμενα). Βγάζω τέσσερα πέντε ευρώ για να πάρω κάτι για το σπίτι.  

Φάρμακα και άλλα τέτοια παίρνουμε από τους Γιατρούς του Κόσμου. Ο άντρας μου δεν  

έχει  κάτι  συγκεκριμένο,  αν  πονάει  παίρνει  κανένα  ντεπόν  και  περνάει.  Εγώ  έχω  

πρόβλημα με τη μέση μου, με πονάει, όταν ήρθαμε εδώ πήγαμε στον Γιατρό του Κόσμου  

και με εξέτασε, αλλά δεν μου έδωσε τίποτε συγκεκριμένο. Μας λείπουν πολλά πράγματα,  

κρέας, γάλα, αυγά, αλλά δεν έχουμε ούτε λεφτά ούτε δύναμη να τα πάρουμε. Παίρνω κάτι  

σούπες για τον άντρα μου γιατί δεν μπορεί να φάει το φαΐ που φτιάχνουν στο ξενώνα,  
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οπότε κάνουμε υπομονή. Δεν πάω κάθε μέρα στο παζάρι, ό,τι μαζέψω κάθε φορά από  

εδώ και από εκεί, και τότε πηγαίνω στη λαϊκή. Έχω πρόβλημα με τη γλώσσα που δεν  

ξέρω να τη μιλάω, αλλά τώρα σε αυτή την ηλικία που έχω, δε μπορώ να μάθω, είναι πολύ  

δύσκολα. Στο παζάρι δε χρειάζεται να ξέρω κάτι συγκεκριμένο. Αυτά που πουλάω εγώ  

είναι πενήντα λεπτά ή ένα ευρώ, αυτά τα ξέρω. (Εδώ παρεμβαίνει ο άνδρας της) Εγώ δεν 

μπορώ να ξέρω τίποτε γιατί το μυαλό μου δεν δουλεύει, μόνο ξέρω το 'φύγε από εδώ'.  

(Εδώ παίρνει πάλι το λόγο η Κασμάλα) Εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν μας ενοχλεί κανένας.  

Το λεωφορείο θέλει λεφτά, οπότε πηγαίνω στο παζάρι που είναι κοντά, και πηγαίνω με τα  

πόδια. Στη Θεσσαλονίκη είμαστε τώρα καλύτερα, γιατί δε πληρώνουμε νοίκι, και αυτά  

που φέρνει ο κόσμος  (οι δωρεές)  μας βοηθούν κάπως. Στην Αθήνα που ήμασταν, δεν  

είχαμε λεφτά, κανένας από τους δύο μας, και μας έδινε κάποιος φαγητό, νοίκι, αυτός που  

μας βοήθησε ξόδεψε 6.000 ευρώ για εμάς σε δύο χρόνια, είναι πολύ δύσκολα να βρεις  

άκρη. Ο παππούς  (ο άντρας της) δεν μπορεί να δουλέψει όπως οι νέοι. Ο κόσμος μας  

έφερε χαλιά, κουβέρτες, και μία (ηλεκτρική) σόμπα. Χωρίς αυτά θα πεθάνει (ο άντρας) 

από το κρύο. Όταν κρυώνει πονάει όλο του το σώμα. Κάνουμε υπομονή μέχρι το παιδί να  

τελειώσει το σχολείο στη Σουηδία, να δουλέψει και να μας βοηθήσει, γιατί δεν έχουμε  

τίποτα στο Αφγανιστάν. Να πάρει το άσυλο για να πάμε στη Σουηδία αν μπορούμε, είναι  

πάρα πολύ δύσκολα εδώ.
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ΙΓ. Η περίπτωση του Αφσούν από το Αφγανιστάν

Ο Αφσούν (24) αποτελεί ένα είδος διασημότητας στο στέκι μεταναστών επί της οδού 

Ερμού  στη  Θεσσαλονίκη,  λόγω  των  επιτυχιών  του  στις  πανελλήνιες  εισαγωγικές 

εξετάσεις, και της αεικινησία του, και ήταν πρόθυμος να μου μιλήσει για τη ζωή του σε 

μία συνέντευξη που πραγματοποιήθηκε στα ελληνικά, τον Ιούλιο 2012.

Εγώ  είμαι  από  το  Αφγανιστάν.  Γεννήθηκα  σε  μια  άλλη  πόλη,  αλλά  μεγάλωσα  στη  

Καμπούλ  μέχρι  τα  δεκατρία μου.  Τώρα είμαι  είκοσι-τεσσάρων χρονών.  Στην Ελλάδα  

ήρθα πριν  από έξι  χρόνια,  το  2007.  Ήρθα από το Αφγανιστάν  μόνος  μου,  μετά  στο  

Πακιστάν και Ιράν. Έμεινα στο Ιράν 6 χρόνια, και μετά ξεκίνησα να έρθω προς τα εδώ.  

Πήγα Τουρκία, και από τον θαλάσσιο δρόμο ήρθα εδώ, μέσω Μυτιλήνης. Όταν ήρθα στη  

Μυτιλήνη, δεν έκανα αίτηση για άσυλο, γιατί δεν ήθελα να μείνω στην Ελλάδα, ήθελα να  

πάω αλλού, γιατί οι συνθήκες ζωής είναι καλύτερες. Εκτός από την Ιταλία, την Ελλάδα,  

όπου αλλού να 'ναι. Σε πολλές περιπτώσεις δεν δέχονται τους πρόσφυγες, ας πούμε στη  

Γαλλία,  δεν  τους  δέχονται,  ή Γερμανία  που  (νομίζω) είναι  καλύτερα τώρα.  Σε άλλες  

χώρες που μπορεί να πάει ένα πρόσφυγας που θέλει να σπουδάσει τον βοηθούν. Αυτό το  

ήξερα πριν έρθω, όταν ήμουν στο Ιράν μάζευα πληροφορίες. Είχα μάθει, είχα ένα φίλο  

στην Κρήτη, όπως παλαιότερα ήταν οι Έλληνες σκορπισμένοι,  έτσι είναι και τώρα οι  

Αφγανοί.  Όπου και να πας, Αυστραλία, Ευρώπη, Αμερική, παντού υπάρχουν Αφγανοί,  

μπορείς  να  μαζέψεις  πληροφορίες.  Από  το  Αφγανιστάν  έφυγα  λόγω  του  εμφύλιου  

πολέμου, λόγω έλλειψης σπουδών, γι 'αυτά. Κινδύνευε άμεσα η ζωή μου, τη στιγμή που  

βγαίνεις  στο  δρόμο και  δε  ξέρεις  άμα θα γυρίσεις  ή  όχι,  είναι  δύσκολα.  Μπορεί  να  

συναντήσεις καμικάζι, ή κάτι άλλο πολύ χειρότερο, ή να έρθουν να σε μαζέψουν μέσα  

από την πόλη και να σε πάνε σε ένα στρατόπεδο, να σε φανατίζουν,  και μετά να σε  
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στείλουν καμικάζι. Οι Ταλιμπάν το κάνουν (αυτό) κυρίως. Εμένα πρόσφατα, ένας φίλος  

μου με πήρε τηλέφωνο από την Αθήνα, και μου είπε ένας φίλος μου να πάω να τον πάρω,  

είχε φύγει και αυτός  (από το Αφγανιστάν) για αυτόν το λόγο, γιατί τον είχαν πάρει οι  

Ταλιμπάν για καμικάζι. Ήταν πολύ φανατισμένος, ακόμη και εδώ που είχε έρθει ήταν  

πολύ φανατισμένος. Η οικογένειά μου έμεινε πίσω (στο Αφγανιστάν). Ήξεραν ότι ήθελα  

να φύγω, τους είχα πει, και αυτοί, τη στιγμή που δεν μπορούν να μου προσφέρουν τίποτα,  

τη στιγμή που βλέπουν ότι κινδυνεύει η ζωή μου, είπαν 'άσε να ζήσει όπου να'ναι, δεν μας  

νοιάζει'. Εδώ τώρα που έμεινα, θέλω να μείνω. Θέλω να μείνω γιατί ξεκίνησα εδώ να  

πηγαίνω  σχολείο,  με  πολλές  δυσκολίες,  συγχρόνως  δουλειά  και  σχολείο,  όπως  έχεις  

ακούσει (στη τηλεφωνική μας συνομιλία τη πρώτη φορά) εφέτος έδωσα και πανελλήνιες  

(εξετάσεις).  Έκανα  μηχανογραφικό  εχθές  για  να  γραφτώ.  Θέλω  να  πάω  να  μάθω  

οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Έχω άδεια παραμονής κανονικά, έχω ρόζ  

κάρτα, με αυτήν την κάρτα έχω πολύ περιορισμένα δικαιώματα, δηλαδή, είναι ένα απλό  

χαρτί. Παρόλο αυτά, μπόρεσα να δώσω πανελλήνιες. Αλλά αν θες να κάνεις κάτι,  ας  

πούμε εγώ ήθελα να πάω να κάνω εγχείρηση, γιατί κινδύνευε η ζωή μου, και με αυτή τη  

κάρτα  δε  μπορούσα  να  πάω.  Τελικά  βρήκα κάποιες  γυναίκες  από τους  Γιατρούς  του  

Κόσμου,  και  με  βοήθησαν  αυτές  για  να  πάω να  κάνω εγχείρηση,  αλλιώς  ήταν  πολύ  

δύσκολα. Μου ζητούσαν ή χρήματα ή να είμαι σε κάποια ασφαλιστική εταιρεία, και εγώ  

δεν είχα ούτε ΙΚΑ ούτε τίποτα. Εδώ αρχικά δούλευα στο πλυντήριο αυτοκινήτων, μαύρα  

(λεφτά),  στο  φοίνικα.  Και  τώρα  δουλεύω  σε  μια  μεταφορική  εταιρεία,  στη  Σίνδο.  

Κανονικά με ένσημα, οχτάωρο, πέντε μέρες την εβδομάδα. Είναι μια ιδανική δουλειά. Το  

αφεντικό μου είναι πολύ καλός, και η δουλειά είναι καλή. Σε κάθε δουλειά υπάρχουν  

κάποιες εντάσεις. Αυτό είναι παντού. Αυτή τη δουλειά τη βρήκα μέσω φίλων, γιατί εγώ,  

όπως βλέπεις, είμαι λιγάκι αδύνατος. Όταν πήγαινα σε κάθε δουλειά, μου έλεγαν εσύ δεν  

μπορείς  να  σηκώσεις  βάρη.  Και  έλεγα  εντάξει  πάρτε  με  δοκιμαστικά.  Και  δεν  με  
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έπαιρναν. Ακόμα και σε αυτή τη δουλειά που είμαι, μου έλεγαν παρόμοια  (πράγματα).  

Εγώ δεν έχω πρόβλημα με τα βάρη, γιατί έχω καεί από τη δουλειά. Στο Ιράν που ήμουνα  

δούλευα στις πολυκατοικίες. Από δεκατριών χρονών στις πολυκατοικίες, μικρός ήμουνα  

αλλά (έκανα) πολύ σκληρή δουλειά. Παίρναμε πενήντα κιλά τσιμέντο (και το πηγαίναμε) 

στον τέταρτο όροφο, στον πέμπτο.  Εδώ είναι πολύ πιο εύκολα. Μένω στην Παλαιών  

Πατρών Γερμανών, με δύο άλλους φίλους Αφγανούς. Με το σπίτι είμαι ευχαριστημένος,  

τα παιδιά, οι συγκάτοικοι είναι πολύ καλά παιδιά. Είμαστε πέντε χρόνια μαζί. Στα έξι  

χρόνια που είμαι εδώ, δύο χρόνια ήμουν στο κέντρο υποδοχής προσφύγων, και άλλα τρία  

τέσσερα στο σπίτι. Το κέντρο ήταν ο ξενώνας όταν λειτουργούσε κανονικά, μετά από εμάς  

είχε γίνει η φασαρία, είχε κλείσει. Και εγώ είχα κάποια στοιχεία για την υπεξαίρεση εκεί,  

εγώ φωτογραφίζω, με ενδιαφέρει η φωτογραφία. Είχα κάποια στοιχεία σε τι συνθήκες  

δούλευε  (ο ξενώνας). Δυστυχώς μερικές χάθηκαν, αλλά δεν είχαμε μπάνιο, δεν είχαμε  

καλό φαΐ, το χειμώνα (δεν είχαμε) ζέστη, το (καλοκαίρι) μια δροσιά. Ναι τώρα ξέρω ότι  

υπάρχει  κόσμος  ακόμα  που  μένει.  Νομίζω ότι  τους  βοηθάει  το  στέκι  (μεταναστών).  

Βασικά, εγώ θέλω να μείνω στην Ελλάδα παρ όλες τις δυσκολίες, γιατί μου αρέσει πολύ,  

ας πούμε, ο λαός, οι άνθρωποι. Τώρα έχω προσαρμοστεί, όπως λες. Παρόλα αυτά μας  

βασανίζει  το  κράτος  για  να  δώσουμε  μηνύματα  πίσω  για  να  μην  έρχονται  (άλλοι 

πρόσφυγες). Αλλά αυτοί (οι πρόσφυγες) είναι απελπισμένοι, φεύγουν από τις δυστυχίες,  

τον θάνατο, από πολλά άλλα. Για αυτόν τον λόγο έρχονται. Και εμείς τους στέλνουμε  

μηνύματα, σε τι συνθήκες ζούμε εδώ. Εμείς είμαστε μια χαρά, είμαστε τέλεια, αλλά αυτά  

τα παιδιά που είναι στην Αθήνα, στην Πάτρα, μερικοί χάνουν τις ζωές τους. Τώρα επειδή  

απελπίστηκαν  από  εδώ,  πήγαν  στην  Αυστραλία.  Πρόσφατα  βυθίστηκαν  δύο  καράβια,  

κάθε καράβι είχε διακόσια πενήντα άτομα. Πεντακόσια άτομα όλοι ήταν Αφγανοί,  με  

οικογένεια.  Προσπαθούν  να  πάνε  κάπου  να  ζήσουν,  διαλέγουν  είτε  το  θάνατο  είτε  

καλύτερες συνθήκες ζωής. Δεν μπορούν να ζήσουν με την αμφιβολία στο Αφγανιστάν. Να  
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πάει (κάποιος στο Αφγανιστάν) στη δουλειά ή να μην πάει. Αν πάει στη δουλειά, μπορούν  

να γίνουν χίλια δύο, αν δεν πάει θα πεθάνει από την πείνα. Είναι αυτά που είχαν ζήσει  

στη περίοδο του εμφυλίου πολέμου (στην Ελλάδα). Είναι ο χειρότερος πόλεμος. Από τη  

μία  (πλευρά)  ο  ένας  αδελφός,  από την  άλλη  ο  άλλος.  Από  τη  μιά  (πλευρά) είναι  ο 

πατέρας, από την άλλη είναι ο γιος. Ο γιος φοβάται τον πατέρα και ο πατέρας τον γιό.  

Γιατί τα έχω καταφέρει έτσι; Κάθε άνθρωπος πρέπει να έχει αντοχή. Εγώ έζησα, σε αυτόν  

τον 21ο αιώνα, και τη δουλεία. Όταν λέω δουλεία, εννοώ στη κυριολεξία δουλεία, αλλά  

πρέπει να βάλεις ένα στόχο και να προσπαθήσεις με κάθε τρόπο να πετύχεις το στόχο.  

Αλλιώς χάνεσαι. Υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες. Ας πούμε, μπορεί να σε παρατραβήξει  

και να σταματήσεις. Εγώ για δώδεκα χρόνια ακολουθώ για να πετύχω αυτόν τον στόχο. Ο  

στόχος  μου  ήταν  να  σπουδάσω,  και  προσπαθώ  να  το  καταφέρω.  Πιστεύω  ότι  θα  

καταφέρω να μπω στο πανεπιστήμιο,  στο Πανεπιστήμιο  Μακεδονίας.  Το βασικό μου  

πρόβλημα  είναι  να  μου  δώσει  η  Ελλάδα,  για  να  έχω  έστω  και  λίγα  περισσότερο  

δικαιώματα. Εγώ όταν ήρθα εδώ ήθελα να ανοίξω και μία δουλειά,  γιατί  ήμουν δύο  

χρόνια στη δουλειά άλλων στο Ιράν, και μετά δούλευα ώς εργολάβος δεκαπέντε χρονών.  

Όταν ήρθα εδώ, θέλαμε με το συγκάτοικο να ανοίξουμε μια δουλειά και δεν μπορούσαμε.  

Αυτά τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα, είχαμε βρει δουλειά, είχαμε κάνει μια συζήτηση με  

το αφεντικό, αλλά όταν πήγαμε στην υπηρεσία, μας είπαν ότι δεν μπορείτε να κάνετε  

τίποτα. Το δεύτερο είναι ότι με τη ρόζ κάρτα δεν μπορώ να πάω πουθενά, να ταξιδέψω  

εκτός της Ελλάδας. Αυτά τα δύο είναι τα πιο βασικά. Εγώ δεν είμαι ματαιόδοξος, αλλά  

πρέπει να έχω καλύτερες συνθήκες ζωής, για να μπορέσω να ζήσω καλύτερα.
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ΙΔ. Η περίπτωση του Χασάν από το Αφγανιστάν.

Τον Ιούλιο του 2012 γνώρισα τον Χασάν (25) μέσω της διαμεσολάβησης του Αφσούν, 

ο οποίος μου μίλησε για τη ζωή του και την παραμονή του στη χώρα, χωρίς τη ανάγκη 

μεταφραστή, καθώς η συζήτηση έγινε στα ελληνικά.

Στην  Ελλάδα  ήρθα  το  2008,  μέσω  βάρκας.  Θυμάμαι  το  ταξίδι  στο  νερό  και  πόσο  

τρομακτικό ήταν. Όλοι στη βάρκα φοβόντουσαν μήπως πέσουν μέσα και πνιγούν. Από το  

Αφγανιστάν έφυγα λόγω του πολέμου, με τους γονείς μου και τον αδερφό μου. Στην αρχή  

πήγαμε στο Ιράν από το Αφγανιστάν και μετά  (εγώ)  έφυγα μόνος για Τουρκία και μετά  

στην Ελλάδα, με λεφτά που μου έδωσαν οι γονείς μου. Αυτοί έμειναν εκεί, εγώ έφυγα  

γιατί (εκεί) έχουν προβλήματα με τους πρόσφυγες. Στην Τουρκία πήγα στα σύνορα με τα  

πόδια και μετά με φορτηγό ως την Ινσταμπούλ. Το εισιτήριο τους (των διακινητών) ήταν 

τρεις  χιλιάδες δολάρια.  Από Ινσταμπούλ πήγαμε κάτω παράλια με τα πόδια γιατί  δεν  

ήθελαν να περάσουμε από Έβρο, οπότε πήγαμε με βάρκα και φτάσαμε στη Λέσβο. Στη  

Λέσβο έμεινα δύο μήνες  στην αποθήκη που έχουν τους  πρόσφυγες  (εννοεί  το κέντρο 

υποδοχής στο Παγάνι)  και ζήτησα να κάνω αίτηση για άσυλο αλλά δε μπόρεσα. Εκεί  

μέσα είναι σα φυλακή, δεν είναι μέρος για ανθρώπους, για πρόσφυγες. Μετά με άφησαν  

να φύγω και πήγα Αθήνα να κάνω αίτηση. Εκεί έμεινα σε έναν άλλο Αφγανό, που μου  

είπε ότι αυτή η χώρα είναι πολύ κακή για τους πρόσφυγες. Η αστυνομία και το κράτος δεν  

βοηθάνε  τους  πρόσφυγες,  σε  χτυπούν  και  απειλούν  ότι  θα  σε  στείλουν  πίσω.  Στη  

Θεσσαλονίκη ήρθα γιατί ένας άλλος Αφγανός που ήξερα από το Ιράν μου είπε είναι πιο  

καλά, και ότι έχει μια δουλειά για μένα στο βενζινάδικο που δουλεύει στον Εύοσμο. Εκεί  

δουλεύω και εγώ τώρα, με τη ρόζ κάρτα, και μένουμε όλοι μαζί, 5 παιδιά Αφγανοί σε  

σπίτι στη Σταυρούπολη. Ποια είναι τα σχέδιά μου; Δε ξέρω τώρα μαθαίνω ελληνικά στο  
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στέκι  (μεταναστών)  και προσπαθώ να δω πώς θα μαζέψω λεφτά για να φύγω από την  

Ελλάδα, να πάω Σουηδία, εκεί είναι καλύτερα για τους πρόσφυγες. Θα ζητήσω άσυλο, να  

πάρω άσυλο, για να έρθουν (η οικογένεια) από το Ιράν. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα  

εδώ, η ζωή είναι κακή, αλλά δε ξέρω τι άλλο να κάνω.
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ΙΕ. Οι περιπτώσεις των Ιντρίσα, Σένκορ, και Αμπάσι από την Αφρική.

Στις 6 Ιανουαρίου του 2013 γνώρισα τους τρεις αφρικανούς πλανόδιους πωλητές στους 

δρόμους της Θεσσαλονίκης, που δέχτηκαν να μου μιλήσουν για τη ζωή τους εδώ και 

τους λόγους που τους έτρεψαν σε φυγή από τα σπίτια τους στην υπό-Σαχάρια Αφρική.  

Οι  συνεντεύξεις  μαγνητοφωνήθηκαν,  και  έγιναν  κυρίως  στα  αγγλικά  αλλά  και  σε 

σπαστά ελληνικά.

(Ιντρίσα): Εγώ ήρθα στην Ελλάδα από τη Σενεγάλη λόγω των προβλημάτων στη χώρα  

μου. Προσπάθησα να ξεφύγω από τον πόλεμο, μου πήραν το σπίτι  (οι στρατιώτες),  και  

επειδή πέθανε ο πατέρας μου,  δεν είχα βοήθεια από κανέναν.  Δεν υπήρχαν δουλειές,  

οπότε ήρθα εδώ. Ταξίδεψα σε διάφορες χώρες και κατέληξα στη Τουρκία. Εκεί κάποιοι  

άνθρωποι μου είπαν ότι στην Ελλάδα έχει δουλειές, οπότε αποφάσισα να έρθω εδώ. Αλλά  

όταν έφθασα εδώ, είδα ότι δεν ήταν αλήθεια, δεν έχει δουλειές εδώ πέρα. Είναι πολύ  

δύσκολα για εμάς εδώ. Στην Ελλάδα είμαι εδώ και τρία χρόνια. Στη Τουρκία πήγα μέσω  

βάρκας, με πολλούς άλλους και μετά εδώ. Μέσω θαλάσσης ήρθα και στη Λέσβο και μετά  

στην Αθήνα, ήμασταν στη θάλασσα για είκοσι ημέρες, κάποιοι πεθάναν και πνίγηκαν στο  

ταξίδι.  Μου  έδωσαν  ένα  χαρτί  (οι  αρχές,  αναφέρεται  στη  ρόζ  κάρτα)  για  ένα  μήνα 

ελευθερίας, και μετά ήταν πολύ δύσκολο να το πάρεις πάλι. Έκανα αίτηση για πολιτικό  

άσυλο  αλλά δεν  πήρα απάντηση.  Φοβάμαι  να  βγαίνω έξω,  φοβάμαι  μέσα στο  σπίτι,  

πρέπει να είσαι πάντοτε προσεκτικός. Πρέπει να την ανανεώνω (τη ρόζ κάρτα) κάθε δύο 

μήνες, δεν μου δίνουν ποτέ διορία έξι μηνών όπως δίνουν σε άλλους ανθρώπους. Στην  

Αθήνα φοβόμουν πάρα πολύ, και γιαυτό ήρθα εδώ στη Θεσσαλονίκη, είναι πιο ασφαλές  

το  μέρος  εδώ  για  εμένα.  Στην  Αθήνα,  γίνονται  πολύ  επικίνδυνα  πράγματα.  Αν  δεν  
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αισθάνεσαι ασφαλής, πώς μπορείς να μείνεις σε ένα μέρος, πρέπει να πας κάπου αλλού.  

Χωρίς καμιά βοήθεια, προστασία, τίποτα. Εδώ μένω με άλλους φίλους από την Αφρική,  

και είναι καλύτερα εδώ, μένουμε σε ένα σπίτι. Αν θέλω να γυρίσω πίσω; Θέλω να πάω σε  

άλλη χώρα στην Ευρώπη αλλά είναι πολύ δύσκολο, πώς να πάω χωρίς χαρτιά; Η Ελλάδα  

δεν είναι ασφαλής για τους πρόσφυγες. Δεν ξέρω τί να κάνω, να γυρίσω πίσω, ή να μείνω  

εδώ;  Εδώ ίσως είναι  δυσκολότερα από τη  Σενεγάλη.  Η Ελλάδα χρεοκόπησε;  Δεν  το  

ήξερα, δε βλέπω τις ειδήσεις, δεν καταλαβαίνω ελληνικά. Πώς βγάζω λεφτά; Πουλάω  

πράγματα, όπως βλέπεις, στο δρόμο, τώρα πουλάω τσάντες για τις γυναίκες. Μερικούς  

μήνες δε βγάζω τίποτα, και δεν μπορώ να πληρώσω το νοίκι. Με έχουν διώξει από σπίτια  

γιατί δεν μπορούσα να πληρώσω. Πριν έμενα σε ένα σπίτι με πέντε άλλους, τώρα είμαι σε  

ένα σπίτι με τέσσερις άλλους. Μερικές φορές έχω ένα ή δύο ευρώ πάνω μου και δεν  

φτάνουν αυτά για τίποτα, για να πληρώσεις το σπίτι ή για το φαγητό. Είναι πολύ δύσκολο  

να πληρώσουμε τους λογαριασμούς, γίνονται και πιο ακριβοί. Δεν μαγειρεύουμε, για να  

κάνουμε  οικονομία  (στον  ηλεκτρισμό),  δεν  καταλαβαίνουμε  γιατί  ακριβαίνουν  (οι 

λογαριασμοί),  δεν  καταλαβαίνουμε  τίποτα.  Είναι  πολύ  ακριβά,  ξοδεύουμε  λεφτά,  και  

μετά δεν μας μένει τίποτα. Η ζωή είναι πολύ ακριβή εδώ. Τη δουλειά που κάνω; Αυτή δεν  

είναι δουλειά, να πουλάω πράγματα στο δρόμο, όλοι Αφρικανοί κάνουν αυτή τη δουλειά  

εδώ. Αλλά δεν έχουμε τίποτε άλλο. Αγοράζει κάποιος κάτι, και ίσως έχεις ένα ή δύο ευρώ  

την ημέρα για τον εαυτό σου. Δεν είναι καλά λεφτά. Πόσες τέτοιες τσάντες πρέπει να  

πουλήσω για να πάρω κάτι να φάω; Ο κόσμος δεν αγοράζει  από εμάς,  συνήθως. Ο  

κόσμος δεν μας συμπαθεί οπότε δεν αγοράζει. Όλοι οι γνωστοί μου εδώ, και αυτοί το  

ίδιο. Προσπάθησα να πάω να μάθω ελληνικά αλλά δεν ξέρω πού να πάω και τί να κάνω.  

Αν πάω στο σχολείο πώς θα πληρώσω για το φαγητό μου και το σπίτι που μένω; Θα  

ήθελα να μάθω τη γλώσσα, πιστεύω θα ήταν ευκολότερο για μένα να καταλάβω τί γίνεται  

εδώ, και τί χρειάζεται να κάνω για να καλυτερεύω τη ζωή μου. Τώρα δεν ξέρω τίποτα,  
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δεν  καταλαβαίνω  τίποτα,  εδώ  δε  γράφει  κανένας  στα  αγγλικά  ή  στα  γαλλικά.  Όταν  

ξεκίνησα το ταξίδι μου δεν ήξερα για την Ελλάδα. Ήθελα να έρθω στην Ευρώπη, για να  

έχω μια καλή ζωή, για να είμαι ασφαλής, δεν ένιωθα ασφαλής στη Σενεγάλη. Αν είχα  

δουλειά εδώ, δεν θα χρειαζόταν να πάω πουθενά αλλού. Πώς θα πάω από εδώ σε μια  

άλλη  (ευρωπαϊκή)  χώρα, όπως η Γερμανία; Ελπίζω να βρω κάτι εδώ, δεν ήξερα ότι η  

Ελλάδα είχε τόσο πολύ μεγάλο πρόβλημα (με την ανεργία). Ίσως αν ήξερα ελληνικά θα 

έβρισκα δουλειά, γιατί τώρα κανείς δεν με θέλει,  σε μαγαζιά ή σε άλλα εργοστάσια ή  

μέρη. Τί κάνω για διασκέδαση; Καμιά φορά μαζευόμαστε τα παιδιά  (από την Αφρική) 

και γελάμε.  Στο σπίτι  πηγαίνουμε μόνο το βράδυ, δεν έχουμε τίποτα να κάνουμε εκεί  

μέσα. Έχουμε τηλεόραση, αλλά με τηλεόραση που δεν καταλαβαίνεις δεν μπορείς να είσαι  

χαρούμενος. Κάθε μέρα είναι η ίδια. Το μυαλό σου είναι κλειστό, τα ίδια πράγματα κάθε  

μέρα. Μιλάω με τους γονείς μου μερικές φορές στο τηλέφωνο αλλά δεν τους λέω την  

αλήθεια, ότι δεν είμαι καλά εδώ, γιατί είναι δύσκολο γι'αυτούς. Οπότε τους λέω ότι είμαι  

καλά.

(Σένκορ): Εγώ είμαι από τη Σενεγάλη. Ήρθα στη Θεσσαλονίκη και στην Ελλάδα, γιατί  

είχα πολύ μεγάλο πρόβλημα στη Σενεγάλη. Οι γονείς μου και εγώ βρεθήκαμε στο δρόμο.  

Ήρθα για να βρω δουλειά αλλά συνάντησα πολλές δυσκολίες και εδώ πέρα. Δεν έχω  

δουλειά εδώ, πρέπει να πουλάω πράγματα στο δρόμο για (να μαζεύω) λεφτά για φαγητό.  

Στην Ελλάδα είμαι για δύο χρόνια. Δεν ήμουν ασφαλής στη Σενεγάλη. Πρώτα πήγα στη  

Τουρκία,  μέσω βάρκας,  στην  Ινσταμπούλ  και  μετά  ήρθα στη  Θεσσαλονίκη.  Ήμασταν  

πάρα πολλά άτομα σε αυτό το ταξίδι,  και ήταν πολύ ακριβά. Δεν πήγα καθόλου στην  

Αθήνα, ένας φίλος μου, μου είπε ότι ήταν καλύτερα να έρθω στην Αλεξανδρούπολη και  

από εκεί να πάρω το τραίνο για τη Θεσσαλονίκη, γιατί μου είπε ότι είναι πιο ασφαλής η  
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ζωή εδώ. Ποια είναι τα σχέδιά μου; Δε ξέρω, θέλω να βρω δουλειά, να στείλω λεφτά  

πίσω λεφτά. Χρησιμοποιώ τη Western Union για να στείλω λεφτά πίσω στην οικογένειά  

μου. Μπορεί να μείνω εδώ, μπορεί να φύγω, δε ξέρω τι να κάνω. Έχω τη ρόζ κάρτα,  

έκανα αίτηση για πολιτικό άσυλο, εδώ και τρία χρόνια, αλλά δεν έγινε τίποτα. Η ζωή εδώ  

είναι δύσκολη, πουλάω πράγματα στο δρόμο, βγάζω περίπου εκάτο με εκατόν πενήντα το  

μήνα, και από αυτά στέλνω και λεφτά πίσω στη Σενεγάλη. Πηγαίνω στο σχολείο στη  

κινέζική συνοικία  (στο Βαρδάρη),  και έκανα μαθήματα ελληνικών για δύο μήνες, κάθε  

σαββατοκύριακο, και πήρα ένα χαρτί γιαυτό. Θέλω να πάω αλλού, είτε στην Ιταλία είτε  

στη Γερμανία, αλλά δεν έχω ούτε χαρτιά ούτε τίποτα, οπότε δεν μπορώ να κάνω τίποτα.  

Δε  θέλω να πάω πίσω στη  Σενεγάλη.  Μένουμε  τέσσερα άτομα στο  σπίτι  και  έχουμε  

ρεύμα, και νερό, στο σπίτι. Όλοι στο σπίτι δουλεύουμε στο δρόμο, δεν βρήκαμε δουλειά  

πουθενά αλλού. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχω εδώ είναι η έλλειψη λεφτών, αλλά  

αισθάνομαι πιο ασφαλής. Τα σχέδια μου είναι να επιβιώσω, να μπορέσω να φτιάξω κάτι  

από το τίποτα.

(Αμπάσι): Εγώ είμαι από τη Νιγηρία. Στην Ελλάδα βρίσκομαι εδώ και τρία χρόνια. Με  

αεροπλάνο πήγα στη Τουρκία και από εκεί ήρθα στην Ελλάδα με βάρκα, διασχίζοντας τη  

θάλασσα. Ήρθα εδώ πέρα γιατί βαρέθηκα να φοβάμαι, ήρθα για να πάω στο σχολείο και  

να  δουλέψω και  να  ζήσω μια  (κανονική)  ζωή.  Δεν  υπήρχε  ασφάλεια  για  εμένα  στη  

Νιγηρία, υπάρχει πόλεμος και κρίση. Εδώ ζω και δουλεύω πουλώντας αυτά τα μικρά  

χρωματιστά βραχιολάκια στο δρόμο, στους ανθρώπους. Τη Θεσσαλονίκη τη διάλεξα γιατί  

είχα διαβάσει γι'αυτήν στη Βίβλο, και ήθελα να ζήσω εδώ. Δεν έχω φίλους εδώ, ήρθα και  

βρήκα άλλους αφρικανούς, και βρήκα κάπου να μείνω. Έκανα αίτηση για πολιτικό άσυλο  

και έχω τη ρόζ κάρτα. Τους είπα ότι κινδυνεύω στη Νιγηρία και ότι πρέπει να πάρω το  

160



πολιτικό  άσυλο.  Αλλά η  ζωή είναι  πολύ δύσκολη εδώ.  Δεν  μπορώ να ζητήσω άσυλο  

πουθενά αλλού, σε άλλη χώρα της Ευρώπης, γιατί δεν έχω χαρτιά, δεν έχω τίποτα. Στο  

σπίτι  ζούμε  τρεις  άνθρωποι,  έχουμε  ηλεκτρισμό  και  νερό,  ίσα-ίσα  βγάζουμε  για  τους  

λογαριασμούς και τίποτε άλλο. Ελπίζω ότι η ζωή μου θα γίνει καλύτερη εδώ, αλλά δε  

βρήκα πουθενά δουλειά, γιατί δε με θέλουν στα εργοστάσια γιατί είμαι αφρικανός. Δε με  

πήραν ποτέ τηλέφωνο εκεί που ρώτησα. Ίσως άμα μάθω ελληνικά, μπορεί να γίνουν τα  

πράγματα καλύτερα. Πήγα στο δωρεάν σχολείο στην Ίωνος Δραγούμη, αλλά τα ελληνικά  

είναι πάρα πολύ δύσκολη γλώσσα, δεν τα κατάφερα. Δε ξέρω τί άλλο μπορώ να κάνω  

εκτός από το να πουλάω τα βραχιολάκια. Δε βγάζω αρκετά ούτε τους καλούς μήνες. Δεν  

έχω λεφτά για τίποτε για τον εαυτό μου, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να δω λίγο  

τηλεόραση, λίγο να διαβάσω και να κοιμάμαι. Δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο για  

το μέλλον, ίσως να πάω σχολείο και να βαρώ μια σωστή δουλειά.
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ΙΣΤ. Η περίπτωση του Αντέλ και της Ακίλα από το Αφγανιστάν.

Η γνωριμία μου τον Αντέλ (29) και της Ακίλα (24) έγινε μέσω γνωστών και φίλων στο 

στέκι των μεταναστών επί της Ίωνος Δραγούμη. Στις 10 Ιανουαρίου 2013 δέχτηκαν να 

μου αφηγηθούν την ιστορία τους και να κουβεντιάσουμε για τη ζωή τους στην Ελλάδα. 

Λόγω της άρνησης τους να ηχογραφούν, η συνέντευξη καταγράφηκε χειρόγραφα.

Στην Ελλάδα ήρθαμε το 2008, χρειάστηκε να το σκάσουμε από τις οικογένειες μας, γιατί  

κινδυνεύαμε εκεί. Εγώ (Αντέλ) έφυγα γιατί δεν ήθελα να με στρατολογήσουν οι Ταλιμπάν,  

και  αυτή  (Ακίλα)  έφυγε  γιατί  η  οικογένειά  της  είχε  προβλήματα  με  την  εντόπια  

θρησκευτική  σέχτα  και  την  είχαν  δώσει  σε  κάποιον  που  δεν  αγαπούσε.  Δεν  είμαστε  

παντρεμένοι, αλλά φύγαμε μαζί, και με άλλους ανθρώπους, και ήρθαμε οδικώς, καραβάνι  

μέσω Ιράν  και  Τουρκίας,  και  μετά  περάσαμε  με  τους  λαθρέμπορους  τα  σύνορα στον  

Έβρο. Ήταν πολύ επικίνδυνα και φοβόμουν συνέχεια ότι θα σκοτωθούμε. Ο σκοπός μας  

ήταν να πάμε στην Μ. Βρετανία ή στη Σουηδία, αλλά μας έπιασαν ( οι συνοριοφύλακες ) 

και μας έστειλαν στο κέντρο στην Ορεστιάδα. Εκεί ήταν χάλια, ήμασταν πάρα πολλοί  

(άνθρωποι) μέσα στο δωμάτιο, και το φαγητό ήταν λίγο και δεν τρωγόταν. Ζητήσαμε να  

κάνουμε αίτηση για άσυλο, αλλά δεν έγινε τίποτα. Μετά από τρεις εβδομάδες μας άφησαν  

και ήρθαμε με τα πόδια ως τη Θεσσαλονίκη, γιατί κάποιος μας είπε ότι είναι το καλύτερο  

μέρος εδώ για τους πρόσφυγες. Εδώ μένουμε στον ξενώνα, τα παιδιά εκεί μας έδωσαν  

ένα δωμάτιο που ήταν άδειο και μένουμε οι δύο μας αν και δεν είμαστε παντρεμένοι,  

αλλά είναι σαν να είμαστε παντρεμένοι. Εδώ τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα από ότι  

στον Έβρο, ο κόσμος μας βοήθησε, και τα παιδιά από το στέκι μας βοήθησαν και μας  

έδωσαν κάποια χρήματα, και ρούχα και βρήκαμε κάτι έπιπλα από εδώ και από εκεί, ένα  
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ντιβάνι να κοιμόμαστε, κουβέρτες και μια μικρή τηλεόραση. Κάναμε αίτηση για άσυλο  

από το 2008 αλλά ακόμα είμαστε με τη ρόζ κάρτα, δεν ξέρουμε αν θα γίνει τίποτα, όλος ο  

κόσμος περιμένει να πάρει άσυλο, αλλά εγώ δε ξέρω κανέναν που πήρε άσυλο. Τι τρώμε;  

Εγώ δουλεύω σε ένα παλιατζίδικο εδώ στο κέντρο, μαζεύουμε παλιοσίδερα και μετά τα  

ξαναπουλάμε, παίρνω 20 ευρώ μεροκάματο για όλη την ημέρα. Η Ακίλα δε δουλεύει. Τα  

λεφτά είναι πολύ λίγα και δεν φτάνουν για να ζεις μια κανονική ζωή. Νομίζω αν μάθω  

ελληνικά, τα πράγματα θα είναι καλύτερα, γι' αυτό έρχομαι εδώ στο σχολείο στο στέκι, για  

να κάνω τη ζωή μου καλύτερη, καταλαβαίνεις; Αυτά είναι τα σχέδια μου για το μέλλον,  

να πάρουμε πολιτικό άσυλο, να μάθω καλά ελληνικά και να φτιάξω τη ζωή μου. Θέλουμε  

να παντρευτούμε αλλά δεν ξέρω πού θα βρούμε ιμάμη, και δεν έχω λεφτά ακόμη γι' αυτό.  

Αν θέλουμε να πάμε σε άλλη χώρα; Το ξέρω ότι δεν μπορούμε, ότι θα μας γυρίσουν εδώ  

πάλι, μου το είπαν κάποια παιδιά εδώ στο στέκι, οπότε ποιος ο λόγος; Η ζωή μας εδώ  

είναι δύσκολη, το χειμώνα έχει κρύο και τρέχουν νερά από τα παράθυρα και τους τοίχους  

και ήμασταν άρρωστοι συνέχεια. Το φαγητό μας είναι ψωμί και λίγα φρούτα, γάλα καμιά  

φορά, και κρέας τρώμε όταν μαγειρεύουμε όλοι μαζί εδώ στον ξενώνα, με πράγματα που  

φέρνει ο κόσμος (οι εθελοντές και άλλες δωρεές). Στην Ελλάδα τα πράγματα είναι πολύ  

δύσκολα, έχει και εδώ φτώχεια, αλλά οι άνθρωποι είναι τυχεροί γιατί δεν έχει πόλεμο. Θα  

ήθελα να μείνω εδώ, έκανα πολλούς φίλους και μερικοί άνθρωποι είναι πολύ καλοί και  

μας βοηθούν. Η ζωή είναι πιο απλή εδώ από ότι στο Αφγανιστάν, παρόλο που είμαστε  

πολύ φτωχοί. Δεν μας κυνηγάει κανένας, και είμαστε έξυπνοι και ξέρω πώς να αποφεύγω  

την αστυνομία, και δεν έχω προβλήματα, όπως έχουν άλλα παιδιά. Δεν με ενδιαφέρει να  

πάμε  σε  άλλη  χώρα  και  να  μείνουμε  σε  κέντρο  (υποδοχής  προσφύγων).  Μπορεί  να 

αναγκαστούμε να μας χωρίσουν εκεί. Εδώ μου αρέσει ο καιρός, και έχει πολλούς άλλους  

νέους Αφγανούς και γίναμε φίλοι. Αισθάνομαι πιο ελεύθερος από τότε που ήμουν στο  

Αφγανιστάν, ή στο Ιράν , η στη Τουρκία. Τι κάνουμε για διασκέδαση. Μερικές φορές το  
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καλοκαίρι  πάμε  στη  θάλασσα  στην  Περαία,  με  το  λεωφορείο,  και  γίνονται  διάφορες  

γιορτές με τα παιδιά από το στέκι. Αυτή είναι η ζωή μας, προσπαθούμε και ελπίζουμε ότι,  

είτε μας δώσουν άσυλο ή δεν μας δώσουν άσυλο, θα καταφέρουμε να ζήσουμε εδώ. Η  

Ελλάδα μοιάζει σε πολλά πράγματα με την Ανατολή, μόνο που εδώ οι άνθρωποι έχουν  

διαφορετική θρησκεία. Ελπίζω κάποτε να μπορέσω να ξαναδώ την οικογένειά μου από το  

Αφγανιστάν αλλά για τώρα θέλω να δουλεύω και να μαζέψω περισσότερα χρήματα.
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Κεφάλαιο πέμπτο:

Ερευνητικά  αποτελέσματα:  μία  προσέγγιση  ποιοτικών  δεδομένων  μέσα  από 

πρίσμα της κοινωνικής επιστήμης.

Α. Εισαγωγή.    

Στο τμήμα αυτό της εργασίας, θα επιχειρήσω να τμηματοποιήσω και να ερμηνεύσω τα 

ερευνητικά  αποτελέσματα  του  δείγματος  μου,  αναλύοντας  τις  παρατηρήσεις  και  τα 

συμπεράσματα της ποιοτική έρευνας μέσα από το πρίσμα της κοινωνικής επιστήμης. 

Στο πρώτο μέρος,  θα εξετάσω τις  αιτίες  φυγής  των ανθρώπων του  δείγματος,  βάσει 

αναλυτικών κατηγοριών, όπως αυτές εξετάστηκαν στο δεύτερο θεωρητικό κεφάλαιο της 

εργασίας.  Κατόπιν,  θα  επιχειρηθεί  η  διεξαγωγή  μίας  αντιπαραβολής  των 

συμπερασμάτων για τους λόγους για τους οποίους οι άνθρωποι , και οι οικογένειες του 

δείγματος  ξεκίνησαν το  ταξίδι  της  προσφυγιάς,  και  πώς  αυτοί  οι  λόγοι  τους 

διαφοροποιούν από την εννοιολογική ταξινόμηση του οικονομικού μετανάστη, έτσι όπως 

αυτή ορίζεται από το πρίσμα της πολιτικής οικονομίας.

Το δεύτερο μέρος βάζει στο επίκεντρο της ερευνητικής διαδικασίας το μοντέλο των 

Ager  και  Strang  (2004),  και  επιχειρεί  να  δομήσει  ένα  σύστημα  αξιολόγησης  της 

βιωσιμότητας  των  προσφύγων  και  των  αιτούντων  άσυλο  στην  ελληνική  κοινωνία, 

κάνοντας  χρήση  των  ποιοτικών  δεικτών  που  εισήγαγαν  με  την  έρευνα  τους,  στο 

Ηνωμένο Βασίλειο, οι προαναφερθέντες. Έτσι, τα ποιοτικά δεδομένα (qualitative data)  

της  έρευνας,  παραθέτονται  και  αναλύονται  μέσω  από  το  πρίσμα  του  ερευνητικού 

μοντέλου των Ager  και Strang.
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Το τρίτο  μέρος  ρίχνει  μία ματιά στο τι  συμβαίνει,  σχετικά με τους  πρόσφυγες,  στη 

γειτονική  χώρα  της  Ιταλίας  και  προσπαθεί  να  αντλήσει  συμπεράσματα  για  τυχόν 

ομοιότητες και διαφορές που παρουσιάζουν οι δύο χώρες, στο ζήτημα της διαχείρισης 

του προσφυγικού ζητήματος, κυρίως μέσα από τα γραπτά της Puggioni (2005). Η Ιταλία, 

ως χώρα, αποτελεί μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα περίπτωση, καθώς και αυτή, μαζί με την 

Ελλάδα,  και  άλλες  χώρες  του  ευρωπαϊκού  νότου,  αποτελεί  το  φυσικό  γεωγραφικό  

σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον αναπτυσσόμενο Νότο και την Ανατολή, και γι' 

αυτό το λόγο γίνεται  αποδέκτης  ενός σχετικά δυσανάλογου αριθμού αιτήσεων για τη 

χορήγηση  πολιτικού  ασύλου,  από  πρόσφυγες  που  προσπαθούν  να  εισέλθουν  στον 

ευρωπαϊκό χώρο. Τα ζητήματα της θεσμικής αντιμετώπισης των αιτούντων, οι συνθήκες 

διαβίωσης  και  εργασίας,  αλλά και οι  στρατηγικές επιβίωσης  που αναπτύσσονται από 

τους αιτούντες μέσα στη χώρα, θα αποτελέσουν και τα βασικά σημεία σύγκρισης, με τα 

όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα.

Το  τέταρτο  μέρος  ασχολείται  με  τη  καταγραφή  της  καθημερινής  επιβίωσης  των 

αιτούντων άσυλο του ερευνητικού δείγματος στη κοινωνία της Θεσσαλονίκης, μέσα από 

το πρίσμα της  εθνογραφικής ματιάς  και της κοινωνιολογίας. Μέσω του  αφηγηματικού  

λόγου  και  της  παράθεσης  των  ευρημάτων  της  μετοχικής  παρατήρησης  (participant  

observation),  παραθέτονται  οι  εμπειρίες  των  προσφύγων  στο  ταξίδι  τους  προς  την 

Ελλάδα και την Ευρώπη, οι  στρατηγικές επιβίωσης  μέσα στην ελληνική κοινωνία, τα 

καθημερινά  ζητήματα  ενσωμάτωσης  που  προκύπτουν  από  την  παρουσία  τους  στη 

Θεσσαλονίκη, πώς αντιμετωπίζονται από την ίδια την ελληνική κοινωνία μέσα στον 

ελληνικό  δημόσιο  λόγο,  και  τέλος,  τα  μακροχρόνια  σχέδια  και  οι  στόχοι  τους.  Το 

τελευταίο και πέμπτο μέρος, αποτελεί μία συλλογή των συμπερασμάτων της έρευνας.
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Β. Αιτίες φυγής. 

Στο πρώτο μέρος της παρουσίασης των ερευνητικών μου αποτελεσμάτων, θα ασχοληθώ 

με τα  ποιοτικά δεδομένα  τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διαπιστωθεί 

κατά  πόσο  οι  άνθρωποι  και  οι  οικογένειες  του  δείγματος  μου,  αποτελούν 

αδιαμφισβήτητες  περιπτώσεις  ανθρώπων  που  έχουν  τραπεί  σε  φυγή27,  και  πώς 

διαφοροποιούνται από άλλες περιπτώσεις αλλοδαπών στη χώρα που διαμένουν σε αυτή 

ως οικονομικοί μετανάστες. Στο δεύτερο μέρος αυτής της διατριβής, ανάλυσα διεξοδικά 

το  θεωρητικό  υπόβαθρο  σχετικά  με  τις  συνθήκες  που επικράτησαν στην πρόσφατη 

ιστορία  του  διεθνούς  συστήματος,  και  που  είναι  υπεύθυνες  για  τη  γέννηση  των 

προσφυγικών ροών  σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη. Μέσα από αυτή τη 

μελέτη  της  εξέλιξης  του  διεθνούς  συστήματος,  αλλά  και  του  τρόπου  με  τον  οποίο 

ανταποκρίνεται στις προσφυγικές κρίσεις μέσω των οργάνων που στηρίζουν την διεθνή 

νομιμότητα  (όπως ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών),  θα επιχειρήσω, αρχικά, να 

αντιπαραθέσω  όλα  εκείνα  τα  χαρακτηριστικά  που  σχετίζονται  με  την  ιδιότητα  του 

πρόσφυγα, ως ένα κοινωνικό υποκείμενο που βρίσκεται ταυτόχρονα εντός και εκτός της 

κοινωνίας υποδοχής. Ποια είναι, δηλαδή, τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων που ζητούν 

άσυλο  στην Ελλάδα, και γιατί θα πρέπει να αντιμετωπίζονται διαφορετικά από τους 

άλλους  μετανάστες, τόσο σε  θεωρητικό,  όσο και σε  θεσμικό επίπεδο;  Η απάντηση σε 

αυτό το ερώτημα βρίσκεται, κατά την άποψή μου, μεταξύ άλλων, και στους λόγους, οι 

οποίοι  οδήγησαν  τους  ανθρώπους  αυτούς  να  ξεκινήσουν  το  μεγάλο  ταξίδι  της  

προσφυγιάς.

Το πρώτο μέλημα, λοιπόν, αυτού του κεφαλαίου είναι η διαπίστωση των αιτιών φυγής ή 

27 Όπως ορίζεται από τη Συνθήκη της Γενεύης του 1951, περί προσφύγων, και το συμπληρωματικό 
Πρωτόκολλο του 1967 (α1, παρ. Α, εδ. 2)
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ακούσιας μετακίνησης των αιτούντων του δείγματος.  Η πρώτη ερώτηση που πρέπει να 

εξεταστεί και, συνήθως, το πρώτο πράγμα που ρωτούσα τους συνομιλητές μου, ήταν αν 

οι  λόγοι  που τους  οδήγησαν να φύγουν από την πατρίδα τους  και  να έρθουν στην 

Ελλάδα και  την Ευρώπη,  ήταν  οικονομικής φύσεως  ή λόγοι  που σχετίζονται  με την  

προσωπική τους ασφάλεια (και της οικογένειας τους) από πράξεις βίας εναντίον τους. Τα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα 1.

Πίνακας 1
Αίτια που σχετίζονται με 

οικονομικούς λόγους.

Αίτια που σχετίζονται με 
δικαιολογημένο φόβο 

διώξεως.

13 37

Είναι πολύ ενδιαφέρον να σημειώσουμε ότι οι 13 αιτούντες ασύλου του δείγματος που 

δήλωσαν  ότι  η  βασική  αιτία,  που  ήταν  και  η  κινητήρια  δύναμη για  την  ακούσια 

μετακίνησή τους, ήταν ο  οικονομικός παράγοντας,  και το  όνειρο μίας καλύτερης ζωής  

(χρησιμοποιώντας την έκφραση των ίδιων), προέρχονταν όλοι από τις χώρες της υπό-

Σαχάριας  Αφρικής,  τη  Νιγηρία  και  τη  Σενεγάλη.  Και  οι  13  δήλωσαν  ότι  υπήρξαν 

θύματα  βίας  ή  ότι  είχαν  βάσιμους  φόβους  για  την  σωματική  τους  ακεραιότητα  και 

ασφάλεια, αλλά επέμεναν ότι αυτό που σφράγισε την απόφασή τους για να έρθουν στην 

Ελλάδα  και  την  Ευρώπη,  ήταν  η  προοπτική  απόκτησης  μεγαλύτερης  οικονομικής 

επιφάνειας.  Όταν τους ενημέρωσα ότι πιθανόν αυτό θα αποτελούσε  τροχοπέδη  στην 

αναγνώρισή  τους ως  πολιτικών προσφύγων,  όλοι ανεξαιρέτως μου απάντησαν ότι το 

γνώριζαν,  και  ότι  η  αίτηση ασύλου  και  η  απόκτηση της  ρόζ κάρτας  αποτελούσε γι' 

αυτούς ένα  προσωρινό μέσο, μέσω του οποίου μπορούσαν να παραμείνουν στη χώρα 

και να εργαστούν νόμιμα, χωρίς τον κίνδυνο της άμεσης απέλασης. Όλοι οι υπόλοιποι, 

δηλαδή τα  μέλη  του  δείγματος  με  χώρες  προέλευσης  το  Αφγανιστάν,  τη  Συρία,  τη 

Λιβύη, και τη Τουρκία, δήλωσαν ότι η βασική, και πολλές φορές η μόνη, αιτία για τη 
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φυγή  τους, ήταν ο  άμεσος κίνδυνος  για τη ζωή των ίδιωνν, αλλά και των οικογενειών 

τους. Παρόλη την παραπάνω διαφοροποίηση, λοιπόν, το σύνολο των ανθρώπων του 

δείγματος,  ήταν  κάτοχοι  της  ρόζ  κάρτας,  δηλαδή,  είχαν  κάνει  αίτηση  για  χορήγηση  

πολιτικού ασύλου βάσει ενός υπαρκτού και δικαιολογημένου κινδύνου εναντίον της ζωής 

τους. Όπως γίνεται αντιληπτό, η αμέσως μετέπειτα ερώτηση που έκανα σε αυτούς που 

ανέφεραν  ότι  τράπηκαν  σε  φυγή  λόγω  δικαιολογημένου  φόβου  διώξεως  ήταν  να 

περιγράψουν αυτόν τον  κίνδυνο,  αλλά και τις γενεσιουργές του αιτίες,  που διέτρεχαν 

στη  χώρα προέλευσης.  Τις απαντήσεις που πήρα τις κατηγοριοποίησα για περαιτέρω 

ανάλυση,  βάσει  των  εννοιολογικών  κατηγοριών  που  προκύπτουν  από  την 

κοινωνιολογική  προσέγγιση  του  διεθνούς  συστήματος,  που  ανέφερα  και  ανάλυσα 

διεξοδικά στο δεύτερο μέρος της διατριβής και που παρουσιάζονται στον παρακάτω 

πίνακα 2:

Πίνακας 2
Φυγή εξαιτίας 
εθνοτικής και 

θρησκευτικής βίας.

Φυγή εξαιτίας 
πολιτικής βίας και 

κρατικής 
παραβατικότητα 

(failed state)

Φυγή εξαιτίας βίας 
που βασίζεται σε 

διάκριση του 
φύλου (gender 

based violence) 

Φυγή για λόγους 
οικονομικής 
ανέλιξης και 
κοινωνικής 
ελευθερίας.

26 10 1 13
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διώξεως.



Έτσι  οι καταστάσεις που περιέγραψαν οι άνθρωποι του δείγματος μου είχαν ως σημείο 

αναφοράς:

α) Την  παραβατικότητα του κρατικού μηχανισμού στη  χώρα προέλευσης  με τη 

παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους, όπως: τα βασανιστήρια και η φυλάκιση 

των  ίδιων  και  μελών  της  ευρύτερης  οικογένειάς  τους  εξαιτίας  της  πολιτικής  τους 

δράσης, στην περίπτωση των Κούρδων προσφύγων από την Τουρκία. Την αρπαγή της  

ατομικής  ιδιοκτησίας  και  τα  βασανιστήρια  από  τις  επίσημες  κρατικές  αρχές  και  τα 

σώματα  ασφαλείας,  στην  περίπτωση  των  Σύριων  προσφύγων,  και,  επίσης,  τα 

βασανιστήρια και την τον οικονομικό αποκλεισμό στην περίπτωση αυτών από τη Λιβύη.

β) Την καθημερινή βία και την άμεση απειλή της ζωής των ανθρώπων από το 

Αφγανιστάν, ως αποτέλεσμα της  εθνοτικής  και θρησκευτικής βίας,  αλλά και της βίας 

που σχετίζεται με το ζήτημα της εμφύλιας σύρραξης αλλά και της μετα-αποικιοκρατικής  

παρουσίας της Δύσης εκεί, μέσω των στρατιωτικών επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ (Loomba 

2005). Έτσι, μεταξύ άλλων, οι Αφγανοί συνομιλητές μου ανέφεραν ότι το εφαλτήριο 

για τη φυγή τους ήταν: η δολοφονία φίλων και οικογενειακών μελών από τις δυνάμεις 
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των Ταλιμπάν, ο καθημερινός φόβος για τη ζωή των ίδιων και των οικογενειών τους 

από  τις  πολεμικές  εχθροπραξίες  και  τις  επιθέσεις  αυτοκτονίας  εξτρεμιστών,  η 

συνεπακόλουθη αδυναμία για εργασία και παραγωγή εισοδήματος για τη συντήρηση 

του οικογενειακού νοικοκυριού. Επίσης, ο  πολιτικός  και  κοινωνικός καταναγκασμός,  

μέσω πράξεων πολιτικής και κοινωνικής βίας εναντίον τους εξαιτίας των πολιτικών και 

θρησκευτικών  τους  πεποιθήσεων,  όπως  η  υποχρεωτική  στράτευση  σε  σώματα  των 

Ταλιμπάν,  η  απώλεια  της  επαγγελματικής  δραστηριότητας,  και  η  καταλήστευση  της 

προσωπικής τους περιουσίας και ατομικής ιδιοκτησίας.

γ) Τη βία που υπέστησαν λόγω του φύλου τους (gender based violence). Σε αυτή 

τη  κατηγορία  υπόκειται  μόνο  μία  περίπτωση  από  το  σύνολο  του  δείγματός  μου. 

Συγκεκριμένα, στη περίπτωση της Ακίλα. Εκτός από τα ζητήματα της προσωπικής της 

ασφάλειας που προέκυπταν από τις απειλές που δεχόταν η οικογένεια της από μία άλλη 

θρησκευτική σέχτα, ο πιο σημαντικός λόγος, κατά τα λεγόμενά της, που την εξώθησαν 

να ακολουθήσει τον Αντέλ, ήταν η άρνηση της να παντρευτεί έναν άντρα, κατά πολύ 

μεγαλύτερό της, στον οποίο την είχαν λογοδοτήσει οι γονείς της. Εδώ, λοιπόν, έχουμε 

μία  σχετικά  σπάνια  περίπτωση,  από  αυτές  που  συνάντησα  στην  έρευνα  μου,  μίας 

γυναίκας πρόσφυγα, που τρέπεται σε φυγή από την ίδια την οικογένειά της, προκειμένου 

να  αποφύγει  την  άσκηση  καταναγκασμού  εναντίον  της,  αυτόν  της  υποχρεωτικής  

παντρειάς. 

δ)  Τη  βία  ως  αποτέλεσμα  της  οικονομικής  και  κοινωνικής  εξαθλίωσης  στην 

οποία περιέπεσαν αυτοί και οι οικογένειές τους, που αποτελεί το βασικό συστατικό των 

περιγραφών των ανθρώπων του δείγματος από τις χώρες της υπό-Σαχάριας Αφρικής, και 

συγκεκριμένα τις χώρας της Νιγηρίας και της Σενεγάλης. Οι Αφρικανοί του δείγματος 

μου περιέγραψαν, συχνά, καταστάσεις απόλυτης πενίας, καθώς αδυνατούσαν ακόμη και 

να εξασφαλίσουν την ελάχιστη τροφή της ημέρας. Σχεδόν όλοι, νέοι στην ηλικία, μου 
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είπαν ότι έφυγαν από τις χώρες τους, με προορισμό τις χώρες της δυτικής Ευρώπης, για 

την εκπλήρωση ενός  προσωπικού ονείρου  για μια καλύτερη ζωή, για  μία ευκαιρία για  

κάτι καλύτερο, εργασία και, τη δυνατότητα να φτιάξουν μια οικογένεια και ένα σπιτικό.  

Σε αυτήν την περίπτωση, περισσότερο από όλες τις προηγούμενες, ήταν εμφανής στα 

λεγόμενά τους η επιρροή των λεγόμενων  παραγόντων έλξης (pull factors)  έναντι των 

(push factors) όπου οι κοινωνίες της δυτικές Ευρώπης αποτελούν τρόπον τινά ένα είδος 

δισκοπότηρου, έναν προορισμό για νέους αφρικανούς που θεωρούν ότι αυτός είναι και ο 

μοναδικός τρόπος εκπλήρωσης των στόχων τους για οικονομική ανέλιξη και κοινωνική 

ελευθερία,  που  θα  προσφέρει  τη  δυνατότητα  για  εργασία  και  για  απόκτηση  ενός 

αξιοπρεπούς προσωπικού εισοδήματος. 

Αν θέλουμε να αντιπαραβάλλουμε τα παραπάνω αποτελέσματα της  ποιοτική έρευνας,  

με το θεωρητικό υπόβαθρο του φαινομένου της οικονομικής μετανάστευσης, πρέπει να 

αναζητήσουμε  τη  συμβολή  της  πολιτικής  οικονομίας  στην  κουβέντα  αυτή: 

Χρησιμοποιώντας ως αφετηρία το  νέο-κλασσικό υπόδειγμα της πολιτικής οικονομίας, 

την  κατεξοχήν  ορθόδοξη  εκδοχή της  επιστήμης  των  οικονομικών, μπορούμε  να 

σκιαγραφήσουμε τις παραδοσιακές ερμηνείες του οικονομικού μετανάστη, έτσι ώστε να 

είμαστε  σε  θέση  να  αντιπαραβάλλουμε  τα  χαρακτηριστικά  του  οικονομικού  και 

κοινωνικού αυτού υποκειμένου, με αυτά των περιπτώσεων του δείγματος. Η θεωρία της 

μετανάστευσης,  λοιπόν, του  νέο-κλασσικού υποδείγματος, μπορεί να αναζητηθεί, κατά 

τον Abreu (2010), στον 19ο αιώνα και τους μεταναστευτικούς νόμους που διατύπωσε ο 

Ravenstein (1885). Από εκεί και έπειτα, η μεγάλη συμβολή στο νεοκλασικό υπόδειγμα  

σχετικά με το ζήτημα της μετανάστευσης πραγματοποιείται από τη δεκαετία του '50 και 

του '60 και έπειτα, όπου έχουμε και τις ακόλουθες διατυπώσεις. 
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Ο πρώτος μεγάλος σταθμός βρίσκεται στα γραπτά του Lee (1966), και τη διατύπωση 

της  άποψης  ότι  η  μετανάστευση αποτελεί  ένα  οικονομικό φαινόμενο που μπορεί  σε 

γενικές γραμμές να αποδοθεί σε οικονομικούς παράγοντες που σχετίζονται με:  1) την 

οικονομία/χώρα  προέλευσης του  μετανάστη,  2)  την  οικονομία  που  αποτελεί  τον 

προορισμό, 3) τα εμπόδια που παρεμβάλλονται μεταξύ των δύο, όπως η μεταναστευτική 

πολιτική που ακολουθείται  από την οικονομία του προορισμού,  και  4) τα αίτια  που 

έχουν να κάνουν με τα προσωπικά σχέδια και στόχους του μετανάστη. Η ίδια η απόφαση 

για  τη  μετανάστευση  δεν  αποτελεί  τίποτε  παραπάνω  από  ένα  σχέδιο  ανάλυσης 

κόστους/κερδών (cost/benefit) η οποία δομείται από πληροφορίες που έχει ο μετανάστης 

στη διάθεσή του, όπως την απόσταση του ταξιδιού, το  κόστος ανάληψης μια τέτοιας 

απόφασης και την πιθανότητα ενσωμάτωσης στο εργατικό δυναμικό της αλλοδαπής, τις 

πιθανές εισοδηματικές απολαβές, και άλλα.

Ο δεύτερος  σταθμός είναι  τα γραπτά του Lewis (1954) και  η  διατύπωσή του ότι  η 

μετανάστευση  δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία ανακατάταξη του  εργατικού δυναμικού,  

τόσο στο εγχώριο μίας  οικονομίας, όσο και σε  διεθνές επίπεδο. Η ανακατάταξη αυτή, 

βασίζεται  στη  διαφορά  μεταξύ  των  οριακών  παραγωγικοτήτων  των  συντελεστών 

παραγωγής  που παρατηρούνται σε διάφορους  παραγωγικούς τομείς, με τον  τομέα που 

εμφανίζει  αρχικά  τους  υψηλότερους  μισθούς  (λόγω  της  υψηλότερης  οριακής 

παραγωγικότητας) να αποτελεί και τον πόλο έλξης για όποιον εργαζόμενο επιθυμεί να 

αυξήσει τις  εισοδηματικές απολαβές  του. Στα όρια μιας μεμονωμένης οικονομίας, το 

δυαδικό  αυτό  μοντέλο  χρησιμοποιήθηκε  από  τον  Lewis,  για  να  ερμηνεύσει  τη 

μετακίνηση  των  μαζών  από  τους  παραδοσιακούς αγροτικούς  τομείς της  παραγωγής, 

προς τα αστικά κέντρα και τη βιομηχανία  των προϊόντων εντάσεως κεφαλαίου (capital  

intensive  industries).  Με  το  ίδιο  ακριβώς  σκεπτικό  δικαιολόγησε  και  τις 
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μεταναστευτικές ροές από τις χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμο, που χαρακτηρίζονται 

από παραγωγικές διαδικασίες εντάσεως εργασίας και γενικά χαμηλής παραγωγικότητας, 

προς  τις  οικονομίες  του  ανεπτυγμένου  βορρά,  όπου  ο  συντελεστής της  εργασίας 

απολαμβάνει μεγαλύτερα εισοδήματα.

Το  μοντέλο συμπεριφοράς  της  επένδυσης του  Sjaastad  (1962),  το  οποίο  μοντέλο 

αντιμετωπίζει το ζήτημα της μετανάστευσης ως μία επενδυτική ευκαιρία για την αύξηση 

της  μέσης και  οριακής  παραγωγικότητας στο  εργατικό  δυναμικό που  αποφασίζει  να 

μεταναστεύσει και  να  ενσωματωθεί στην  οικονομία  υποδοχής.  Η  ίδια  η  απόφαση 

βασίζεται  σε  μία  εκλογικευμένη διαδικασία  λήψης  αποφάσεων  από την  πλευρά  του 

μετανάστη, ο οποίος μπορεί να  εκλογικεύσει μία απόφαση  φυγής πάνω σε ένα σχέδιο 

ανάλυσης κόστους της προσωπικής  επένδυσης (το κόστος της  μετανάστευσης) και της 

πιθανής κερδοφορίας της (μελλοντικό εισόδημα).

Από την άλλη πλευρά, έχουμε τη  στρουκτουραλιστική/ιστορική θεώρηση (structuralist  

theory) για τη μετανάστευση που ξεκινά έχοντας ως αφετηρία το νεοκλασικό υπόδειγμα 

αλλά και τη Μαρξιστική θεωρία για την εκμετάλλευση της  υπεραξίας του  συντελεστή 

της εργασίας από τους κατέχοντες του παραγωγικού συντελεστή του κεφαλαίου, και που 

αντιμετωπίζει  το  ζήτημα  της  παγκόσμιας  μετανάστευσης,  από τις  φτωχές  χώρες  του 

αναπτυσσόμενου κόσμου προς τις  αναπτυγμένες χώρες της Δύσης και του Βορρά, σαν 

ένα  συστατικό  στοιχείο  της  διαδικασίας  της  οικονομικής  ανάπτυξης στο 

παγκοσμιοποιημένο  καπιταλιστικό  σύστημα  (Skeldon,  1997)28.   Οι  αναπτυγμένες 

οικονομίες έχοντας  εξαντλήσει  τα  αποθέματα του  προσωπικού  εγχώριου  φθηνού 

εργατικού  δυναμικού,  χρησιμοποιούν  τις  μεταναστευτικές ροές προκειμένου  να 

28 Για περισσότερα για το στρουκτουραλιστικό μοντέλο της θεωρείας της μετανάστευσης, βλέπε
   Skeldon, R. (1997), Migration and Development: A global perspective, Longman.
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εξασφαλίσουν την ανταγωνιστικότητα των  μισθών στις δικές τους οικονομίες (χαμηλό 

κόστος εργασίας) αλλά και  να διατηρήσουν αυτή τη συμπίεση των μισθών και των 

αμοιβών της  εργασίας  σε  χαμηλά επίπεδα λόγω της  υπερπροσφοράς των εργατικών 

χεριών. Για τους φτωχούς  μετανάστες του αναπτυσσόμενου κόσμου, η απόφαση για τη 

μετανάστευση προς  το  Βορρά,  έρχεται  ως  αποτέλεσμα  των  διεργασιών που 

συντελούνται  στις  ίδιες  τους  τις  οικονομίες,  οι  οποίες  υποτάσσονται  στο 

παγκοσμιοποιημένο  σύστημα  παραγωγής που  επιβάλλει  όρους  ανισοκατανομής του 

παγκόσμιου εισοδήματος σε βάρος των φτωχών χωρών και  υπέρ του Βορρά (βλέπε 

θεωρία  διεθνούς  εμπορίου,  θεωρία  του  μετα-αποικισμού,  και  θεωρία  της  εξάρτησης  

(dependecia theory).

Τέλος, η  θεώρηση των νέων οικονομικών μοντέλων για την οικονομική μετανάστευση 

ακολουθεί μία πιο πλουραλιστική προσέγγιση από τους προκατόχους της, βάζοντας στο 

επίκεντρο  μία  πιο  ανθρωποκεντρική  θέαση  των  πραγμάτων  (Abreu,  2010).  Δηλαδή, 

μετατοπίζει  την  αφετηρία  της  λήψης  της  απόφασης  για  τη  μετανάστευση από  την 

οικονομική μονάδα του ατόμου σε αυτή του  νοικοκυριού. Η κριτική που ασκεί στους 

προκατόχους  είναι  για  τη  ντετερμινιστική τους  θεώρηση,  ότι,  δηλαδή,  ο  μετανάστης 

αποτελεί  μία  πλήρως  ορθολογιστική  μονάδα που  αποφασίζει  κάτι,  έχοντας  πλήρη 

επίγνωση  των  συνθηκών που επικρατούν  στην  οικονομία  υποδοχής.  Αυτό είναι  ένα 

λογικό  σφάλμα,  καθώς  οι  θεωρητικοί  των  νέων  οικονομικών  μοντέλων  της  

μετανάστευσης υποστηρίζουν ότι οι αποφάσεις για τη μετανάστευση βασίζονται σε ατελή 

και ημιτελή πληροφόρηση για το τί συμβαίνει στην αλλοδαπή, αλλά και αφορά ατελείς 

και  ημιτελείς αγορές  εργασίας στις  αναπτυγμένες  χώρες που  δεν  ακολουθούν  μία 

σταθερή πολιτική σχετικά με το τι  απαιτήσεις  υπάρχουν για αυτήν,  αλλά αντιθέτως 

αποτελούν  ένα  συνονθύλευμα διάφορων,  και  πολλές  φορές  αντικρουόμενων 
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οικονομικών  συμφερόντων,  σχετικά  με  το  αν  η  προσέλκυση  μεταναστών, από 

συγκεκριμένες αγορές εργασίας των άλλων οικονομιών, είναι επιθυμητή ή όχι.

Αντιπαραβάλλοντας  τις  παραπάνω  ερμηνείες  σχετικά  με  το  ποιόν  του  οικονομικού 

μετανάστη,  με τα ποιοτικά αποτελέσματα της  ερευνητικής διαδικασίας, είναι εύκολο να 

ορίσουμε  τη  διαχωριστική  γραμμή  εκείνη,  η  οποία  διαφοροποιεί  πλήρως  τις 

γενεσιουργές αιτίες φυγής των ανθρώπων και των οικογενειών του δείγματος, από αυτές 

του οικονομικού μετανάστη, όπως αυτές ορίζονται και περιγράφονται στη βιβλιογραφία 

της  πολιτικής  οικονομίας.  Η  πολιτική  οικονομία  αναφέρεται  στον  οικονομικό 

μετανάστη, γενικά, ως μία ορθολογιστική οντότητα, η οποία είναι σε θέση να εκτιμήσει 

και  να  υπολογίσει  τις  συνθήκες  της  οικονομικής  της  σχετικής  θέσης  και 

δραστηριοποίησης,  καθώς  και  το  αποτέλεσμα  αυτών  των συνθηκών,  βασισμένη  στο 

παραγόμενο  εισόδημα  της,  και  να  κάνει  τη  σύγκριση με  τις  πληροφορίες,  τέλειες  ή 

ελλιπείς,  που συλλέγει  για  την οικονομία της  αλλοδαπής.  Κατά αυτόν τον τρόπο,  η 

απόφαση  για  φυγή,  για  τη  μετανάστευση,  είναι  ένα  πολύπλοκο  μοντέλο  ανάλυσης 

κόστους  και  προσδοκώμενων  ωφελειών  (με  της  μορφή  του  προσδοκώμενου 

εισοδήματος), η οποία έχει πάντοτε στην αφετηρία της οικονομικά κίνητρα. Τα κίνητρα 

αυτά είναι συγκεκριμένα και μπορούν να υπολογιστούν από τον μετανάστη,  βάσει των 

υπολογισμών  του  για  το  προσδοκώμενο  εισόδημα  στην  οικονομία  υποδοχής.  

Αναλογιζόμενοι  όλες  τις  περιπτώσεις  του  δείγματός  μου,  οι  μόνες  οι  οποίες  θα 

μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως εφάμιλλες με αυτά που περιγράφονται στη πολιτική 

οικονομία  της  μετανάστευσης,  είναι  αυτές  των Αφρικανών  από τη  Σενεγάλη και  τη 

Νιγηρία. Και αυτό, γιατί οι απαντήσεις τους για τους λόγους που τους οδήγησαν να 

έρθουν στην Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη, ήταν γιατί επιθυμούσαν να εκπληρώσουν 

τους  στόχους  ζωής  τους  μέσω  της  βελτίωσης  των  συνθηκών  εργασίας  τους,  του 
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εισοδήματός  τους, και γενικότερα του  βιοτικού τους επιπέδου.  Αυτό φρόντισαν να το 

ξεκαθαρίσουν  με  ιδιαίτερη  έμφαση,  όταν  επέμενα  στην  ερώτηση  για  το  πόσο 

επικίνδυνη ήταν η κατάσταση στη χώρα τους για τους ίδιους και τις οικογένειές τους, 

και αυτοί μου απαντούσαν ότι ήταν  σχετικά ασφαλείς, και ότι οι λόγοι οι οποίοι τους 

οδήγησαν  σε  αυτό  το  ταξίδι  ήταν  πάντοτε  οικονομικής  φύσεως.  Επίσης,  επιδίωκαν 

πάντοτε να διαχωρίσουν τη δική τους θέση από αυτή των άλλων αιτούντων άσυλο, όπως 

οι Αφγανοί, λέγοντας πώς αυτοί δεν έμοιαζαν καθόλου με τη περίπτωση τους, γιατί η 

χώρα τους ήταν ασφαλής. Η απόκτηση της  ρόζ κάρτας,  ήταν, σε όλες τις περιπτώσεις 

των  Αφρικανών  του  δείγματος,  ένα  στάδιο  της  στρατηγικής  τους,  προκειμένου  να 

αποκτήσουν νόμιμα χαρτιά και δικαίωμα νόμιμης εργασίας. Για όλους τους υπόλοιπους 

ανθρώπους του δείγματος τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά. 

Τα αίτια φυγής τους, όπως αναφέρθηκαν από τους ίδιους, αφορούν, στη βάση τους, το 

φόβο για τη ζωή τους και των οικογενειών τους. Είτε πρόκειται για τις περιπτώσεις της 

εθνοτικής βίας  και της  παραβατικότητας  τους  κράτους προέλευσης  με την άσκηση της 

βίας  και  των  βασανιστηρίων,  είτε  πρόκειται  για  την  περίπτωση  της  Ακίλα  που  το 

έσκασε  από  την  οικογένειά  της  και  το  Αφγανιστάν,  για  να  μην  αναγκαστεί  να 

παντρευτεί  έναν  άγνωστο  άντρα  κατά  πολύ  μεγαλύτερό  της.  Η  αφετηρία  για  την 

απόφαση της  φυγής  έχει πάντοτε να κάνει με τον  χαοτικό χαρακτήρα  του  σύμπαντος 

αυτών  των  ανθρώπων (Stein,  1981).  Δεν  πρόκειται  για  ορθολογικές  αποφάσεις  που 

βασίζονται σε ένα οικονομικό σύστημα ανάλυσης κερδών και κόστους, αλλά σε άμεσες 

απόρροιες  της αποκοπής  αυτών  των  ανθρώπων  από  την  έννομη  διεθνή  τάξη 

πραγμάτων,  η  οποία  καταργείται  από  την  ίδια  τη  φύση  της  ιδιότητας  τους  ως 

πρόσφυγες, αλλά και ως αποτέλεσμα της κατάρρευσης της έννοιας του έθνους κράτους 

(Malkki, 1995). Έτσι, σε όλες τις περιπτώσεις, πλην αυτές των Αφρικανών, συναντούμε 
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ανθρώπους,  οι  οποίοι  μέσα  από  βίαιες  διαδικασίες  θυματοποίησης στις  χώρες 

προέλευσης τους, έχουν ανάγκη της προστασίας του διεθνούς δίκαιου και της διεθνούς  

έννομης τάξης,  όπως αυτή εκφράζεται με τη χάρτα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 

της  Συνθήκης  του  1951  των  Ηνωμένων  Εθνών29.  Πρόκειται  για  37  περιπτώσεις 

ανθρώπων οι οποίοι, είτε μόνοι, είτε με τις οικογένειές τους, προσπαθούν να ζήσουν και 

να  επιβιώσουν,  έξω  από  την  ομαλή  λειτουργία  της  πραγματικότητας  που  ορίζει  η 

οντότητα του έθνους-κράτους,  το λειτουργικό όραμα των Ηνωμένων Εθνών, σε ένα 

χώρο που ορίζεται από την κατάλυση αυτής της πραγματικότητας (Arendt, 1973).

Γ.  Κοινωνική  ενσωμάτωση,  συμμετοχή,  και  αλληλεπίδραση  με  τη  κοινωνία 

υποδοχής. Μια ανάλυση ποιοτικών δεδομένων. 

Μία  από  τις  γενικές  παραδοχές  της  πρόσφατης  βιβλιογραφίας  σχετικά  με  τους 

μηχανισμούς  υποδοχής  των  διάφορων  ευρωπαϊκών  χωρών,  είναι  η  μεγάλη 

διαφοροποίηση που  παρατηρείται  μεταξύ των βόρειων  ευρωπαϊκών χωρών και  των 

νότιων. Έτσι, όπως αναφέρεται από την Korac (2003, p.p. 398), η βασική τακτική των 

αναλύσεων αυτών έχει να κάνει με μία  κατακόρυφη προσέγγιση (top-down approach),  

δηλαδή μία προσέγγιση που ξεκινάει από την παραδοχή ότι ο πρόσφυγας αποτελεί ένα 

ον αβοήθητο  και πλήρως  εξαρτημένο από την παροχή κρατικής βοήθειας  (Black 1994, 

p.p. 361), και συνεχίζει με την ανάλυση της  αποτελεσματικότητας  της βοήθειας αυτής 

από το  κράτος υποδοχής,  σε τομείς, όπως η  ασφάλεια,  και ο  βαθμός ενσωμάτωσης.  Η 

παραδοχή των συγκεκριμένων αναλύσεων, συνεχίζει η Korac, ασχολείται με το μοντέλο 

που θεωρεί ότι όσο μεγαλύτερη και πληρέστερη είναι η παροχή κρατικής βοήθειας προς 

τους πρόσφυγες (στην κάλυψη των άμεσων αναγκών διαβίωσης, αλλά και στην παροχή 

29 Σύμβαση  της  28.4.1951  για  το  Καθεστώς  των  Προσφύγων,  Κείμενο:  Ηνωμένα  Έθνη,  Συλλογή 
Συμβάσεων, Νο. 2545, τόμος 189, σελ. 137.
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εφοδίων για την εκπλήρωση πιο μακροχρόνιων σχεδίων), τόσο πιο επιτυχημένη θα είναι 

και  η  όποια  διαδικασία  ενσωμάτωσης  τους  στην  κοινωνία  υποδοχής.  Έχοντας  αυτό 

υπόψη, η διαφοροποίηση που παρατηρείται στην περίπτωση των νότιων ευρωπαϊκών 

χωρών  (και  σημείων  εισόδου  στον  ευρωπαϊκό  χώρο),  συγκεκριμένα  της  Ιταλίας, 

Ισπανίας,  και  Ελλάδας,  είναι  όχι  μόνο  το  γεγονός  ότι  τα  συστήματα  διαχείρισης 

προσφυγικών  πληθυσμών  δεν  είναι  εφάμιλλα  αυτών  των  βόρειων  χωρών,  αλλά  ότι 

πολλές  φορές  απουσιάζουν  τελείως,  εντείνοντας  τα  ζητήματα  διαβίωσης  που 

αναδεικνύονται από την παρουσία των προσφύγων στις χώρες αυτές (Puggioni, 2005). 

Λοιπόν,  το  να  διαχειριστεί  τους  ανθρώπους  αυτούς  ,μελέτη,  σχετικά  με  την 

αποτελεσματικότητα  του  κρατικού  μηχανισμού  αποτελεί  και  μία  από  τις  βασικές 

επιδιώξεις αυτού του κεφαλαίου.

Μία  από  τις  βασικές  μέριμνες  των  ερευνητικών μου  στόχων,  όπως  διατυπώθηκαν 

παραπάνω, είναι η μελέτη των  ποιοτικών εκείνων  δεδομένων που έχουν ως βάση το 

μοντέλο των Ager και Strang (2004), και που αποτελούν ένα δείκτη αξιολόγησης για το 

κατά  πόσο  είναι  επιτυχής  ή  ανεπιτυχής,  η  διαδικασία  ενσωμάτωσης  των  αιτούντων 

άσυλο  και  προσφύγων  μέσα στην ελληνική κοινωνία. Οι Ager και Strang θέτουν μία 

σειρά από  εννοιολογικές κατηγορίες διερεύνησης, όπως, η εργασία και απασχόληση, η  

στέγαση, η εκπαίδευση,  η πρόσβαση σε υπηρεσίες  υγείας,  η γλωσσική επικοινωνία,  η  

ασφάλεια  και  σταθερότητα,  και  η  κοινωνική  και  πολιτική  συμμετοχή.  Οι  κατηγορίες 

αυτές θα αποτελέσουν το πλαίσιο μέσω του οποίο θα αντιπαραβάλλω, ξεχωριστά σε 

διαφορετικές  παραγράφους,  ένα  μέρος  των  αποτελεσμάτων  της  ερευνητικής  μου 

διαδικασίας. Όπως  και  στο  αρχικό  υπόδειγμα  των  ιδίων  των  Ager  και  Strang, θα 

χρησιμοποιήσω  στοιχεία  και  πληροφορίες  που  έχω  καταγράψει,  είτε  μέσω   της 

αφηγηματικής διαδικασίας (μέσα από την επαφή μου με τους πρόσφυγες), είτε μέσα από 
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την καταγραφή των ιστοριών τους (χρησιμοποιώντας το πρίσμα της δικής μου οπτικής  

και  συμμετοχικής έρευνας), κατά τη διάρκεια των δύο χρόνων που πέρασα μαζί τους. 

Κατά αυτόν τον τρόπο, θα μπορέσω να διεξάγω συμπεράσματα σχετικά με τα ζητήματα 

που αναδεικνύει η βιβλιογραφία (και που αναλύθηκαν εκτενώς στο δεύτερο κεφάλαιο), 

όπως αυτά, της κοινωνικής και οικονομικής τρωτότητας, του βαθμού ενσωμάτωσης στην 

ελληνική  κοινωνία,  και  τα  προβλήματα  που  προκύπτουν,  καθώς,  επίσης,  και  την 

ύπαρξη και μορφή του δυαδικού μοντέλου της Malkki, δηλαδή, το κατά πόσο, αλλά και 

με ποιους τρόπους, το ελληνικό κράτος, και η ελληνική κοινωνία,  εκμρταλεύονται  τη 

δυναμική παρουσία των προσφύγων μέσα σε αυτήν.

1) Εργασία, στέγαση, εκπαίδευση, και υγεία: 

Η πρώτη κατηγοριοποίηση των  ποιοτικών  μου  δεδομένων  είναι αυτή των λεγόμενων 

(κατά τους Ager και Strang)  μέσων συμμετοχής  των  προσφύγων,  μέσα στη  κοινωνία 

υποδοχής.  Οι  Ager  και  Strang (2004)  χρησιμοποιούν  αυτή  τη  κατηγορία  για  να 

μελετήσουν  τους  τομείς  εκείνους  που  αφορούν  την  καθημερινή  επιβίωση  των 

προσφύγων  και  την εξασφάλιση ενός  είδος  κανονικότητας  (normality)  στη ζωή τους 

κατά τη παραμονή τους στη χώρα υποδοχής. Μέσα σε αυτή την κατηγορία, υπάρχουν 

τέσσερις υποκατηγορίες:  αυτές της  εργασίας,  της  στέγασης,  της  εκπαίδευσης,  και της 

υγείας. Η πρώτη υποκατηγορία που θα εξετάσω θα είναι αυτή της στέγασης.

 H Ύπατη Αρμοστεία αναφέρει σε πρόσφατη ανακοίνωσή της (UNHCR, 2011), ότι  η 

πολιτική  της  αυτόματης  και  αδιάκριτης  κράτησης  των  παράτυπα  εισερχομένων  

μεταναστών  και  προσφύγων  στα  σύνορα,  ενόψει  απέλασης,  που  στη  συντριπτική  

πλειοψηφία  των περιπτώσεων δεν είναι  εφικτή,  είναι  νομικά αμφισβητήσιμη και  έχει  
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αποδειχθεί  αναποτελεσματική. Και  συνεχίζει,  ότι  χωρίς  δομές  και  μηχανισμούς 

εντοπισμού και εξακρίβωσης των αναγκών τους, οι νέο-αφιχθέντες αφήνονται τελικά 

ελεύθεροι με διαταγή αποχώρησης από τη χώρα, για να καταλήξουν στην Αθήνα ή τα 

σημεία  εξόδου  προς  την  Ιταλία  και  αλλού  (συγκεκριμένα  στη  Πάτρα  και  την 

Ηγουμενίτσα). Επειδή οι παροχές βασικών υπηρεσιών, μεταξύ άλλων και η κοινωνική 

φροντίδα  και  η  παροχή  προσωρινής  στέγασης,  κατά  τη  διάρκεια  της  εξέτασης  της 

αίτησης,  είναι  σχεδόν ανύπαρκτες,  η συντριπτική  πλειοψηφία των ανθρώπων αυτών 

καταλήγει  να  βρίσκεται  κυριολεκτικά  άστεγη.  Αναφορικά με  το  ζήτημα του  ολοένα 

αυξανόμενου  αριθμού  αστέγων  στη  χώρα,   ο   αριθμός  αυτών  των  ατόμων  που 

διαβιώνουν εκτός στέγης, ή σε κατάσταση επισφαλούς στέγασης στην Ελλάδα, σύμφωνα 

με  μια  πρόσφατη  δημοσίευση  του  μη-κυβερνητικού  οργανισμού  ΚΛΙΜΑΚΑ 

(Alamanou,  Stamatogiannopoulou,  Theodorikakou,  Katsadoros,  2011),  υπολογίζεται 

περίπου σε 20.000, καθώς δεν υπάρχουν άλλες επίσημες εκτιμήσεις και μετρήσεις από 

την  πλευρά  του  ελληνικού  κράτους,  με  τους  περισσότερους  άστεγους να 

συγκεντρώνονται  στα  μεγάλα  αστικά  κέντρα,  της  Αθήνας  και  της  Θεσσαλονίκης. 

Πολλοί από αυτούς, συνεχίζει η έρευνα, είναι παράνομοι μετανάστες και πρόσφυγες που 

βρίσκονται σε πρώτα στάδια μετανάστευσης και αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα 

στέγασης βραχυπρόθεσμα, ενώ συνήθως το βραχύβιο αποτέλεσμα αυτή της κατάστασης 

είναι ο συνωστισμός τους σε φτωχές συνοικίες των αστικών κέντρων. 

Πρόσφατα, ο αναπληρωτής υπουργός δίνοντας στοιχεία για το μέγεθος του συνολικού 

μεταναστευτικού και  προσφυγικού  πληθυσμού  που  βρίσκεται  στη  χώρα  (Λαφαζάνη, 

2013), διευκρίνισε ότι ο ακριβής αριθμός των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν 

νόμιμα στην Ελλάδα ανέρχεται σε 537.237.  Όσον αφορά τον αριθμό των  παράνομα 

διαμενόντων,  ο  αναπληρωτής  υφυπουργός  επισήμανε  ότι  ο  μόνος  τρόπος  να 
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υπολογιστούν είναι μέσω του αριθμού συλλήψεων από την ελληνική αστυνομία και το 

λιμενικό σώμα, μετά το 2008 και έως σήμερα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, λοιπόν, των 

ανακοινώσεων των παραπάνω σωμάτων ασφαλείας, στη τετραετία μεταξύ 2008-2012, 

αυτοί  ανέρχονται  σε  577.900.  Έτσι,  συνεχίζοντας,  ο  αναπληρωτής  υπουργός 

Εσωτερικών ανέφερε ότι οποιαδήποτε άλλη απόπειρα προσδιορισμού του αριθμού των 

παράνομων μεταναστών στην Ελλάδα είναι εντελώς παρακινδυνευμένη. 

Τη δύσκολη κατάσταση που επικρατεί σχετικά με την ανυπαρξία παροχής βοήθειας για 

τη στέγαση των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο στην χώρα, ξανά-επιβεβαιώνει και 

η Ύπατη Αρμοστεία, η οποία, με άλλη ανακοίνωσή της πρόσφατα (UNHCR, 2009), 

αναφέρει ότι ένα μεγάλο μέρος από αυτούς καταφεύγει σε αυτοσχέδιους καταυλισμούς  

και  παραγκουπόλεις  που  στήνονται  στα  περίχωρα  περιφερειακών  πόλεων  (όπως 

αναφέρθηκε και στη προηγούμενη ανακοίνωσή της), κυρίως λιμανιών με αναχωρήσεις 

πλοίων  προς  τη  γειτονική  Ιταλία,  όπως  η  Ηγουμενίτσα  και  η  Πάτρα.  Στους 

καταυλισμούς  αυτούς  οι  συνθήκες  διαβίωσης  είναι  οικτρές,  με  έλλειψη 

ηλεκτροδότησης, ύδρευσης, και αποχέτευσης, και με μολυσματικές ασθένειες, όπως τη 

φυματίωση, την πολιομυελίτιδα, και την ηπατίτιδα Β, να κάνουν την εμφάνισή τους 

λόγω των κακών συνθηκών υγιεινής που επικρατούν.  Επίσης,  η  κατάσταση αποκτά 

ολοένα και τραγικότερες διαστάσεις, με τη διαπίστωση ότι ένα σημαντικό κομμάτι του 

πληθυσμού  των  προσφύγων  που  διαμένει  σε  αυτούς  τους  καταυλισμούς,  είναι 

οικογένειες  με  ανήλικα  παιδιά,  καθώς  και  ασυνόδευτα  ανήλικα  παιδιά,  ενώ  οι 

περιπτώσεις εμφάνισης περιστατικών βίας, μεταξύ των κατοίκων των καταυλισμών είναι 

συνήθεις, και   αποτελούν σχεδόν καθημερινό φαινόμενο. 

Στο ίδιο μήκος κινήθηκε περίπου και η δική μου εμπειρία με τους πρόσφυγες, που  ήρθα 
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σε επαφή, στη Θεσσαλονίκη και στις άλλες πόλεις. Από όλες τις περιπτώσεις αυτών 

των ανθρώπων, οι μόνοι που διαβίωναν σε συνθήκες  στέγασης,  που θα μπορούσαν να 

χαρακτηριστούν ως  εφάμιλλες με αυτές του εντόπιου πληθυσμού ήταν οι περιπτώσεις 

των αναγνωρισμένων προσφύγων, οι οικογένειες, δηλαδή του Βασίλη και του Μανώλη, 

των Κούρδων προσφύγων  από τη Τουρκία, και η οικογένεια του Ιάντ και της Καρίμα 

από τη Λιβύη. Συγκεκριμένα, όταν επισκέφθηκα τον Βασίλη στο σπίτι του, σε μία από 

τις λαϊκές γειτονιές της πόλης της Δράμας (όπως τις αποκάλεσε ο ίδιος για να αναφερθεί 

στη γειτονιά με σύσταση κυρίως φτωχότερων οικονομικών στρωμάτων) οι εντυπώσεις 

που μου δημιουργήθηκαν ήταν ότι το σπίτι τους θα μπορούσε να είναι ένα οποιοδήποτε 

άλλο  σπίτι  μίας  ελληνικής  οικογένειας,  με  ανάλογες  εισοδηματικές  δυνατότητες.  Το 

σπίτι  είχε  μέγεθος  περίπου  85  τετραγωνικά  και  βρισκόταν  στο  ισόγειο  μίας 

τετραώροφης πολυκατοικίας. Ήταν καλοδιατηρημένο, βαμμένο σχετικά πρόσφατα, και 

η  διακόσμηση  ήταν  λιτή,  αποτελούμενη  από  λιτά  έπιπλα  και  σαφείς  κουρδικές 

αναφορές  με  εικόνες  και  άλλα  πλεχτά  δημιουργήματα  λαϊκής  τέχνης  από  το 

Κουρδιστάν  αλλά  και  εικόνες  με  ορθόδοξο  χριστιανικό  περιεχόμενο  (τα  μέλη  της 

οικογένειας βαπτίστηκαν ως Χριστιανοί Ορθόδοξοι κατά τις αρχές της παραμονής τους 

στην Ελλάδα), κρεμασμένες στους τοίχους. Το σπίτι εκτός από το σαλόνι (που ήταν 

εξοπλισμένο  με  σύγχρονη  τηλεόραση  μεγάλου  μεγέθους)  και  τη  κουζίνα  (πλήρως 

εξοπλισμένη με οικιακές συσκευές, όπως φούρνος, και ψυγείο), είχε ξεχωριστά δωμάτια 

για τους ενήλικες και για τα παιδιά (3) τα οποία μοιράζονταν το ίδιο δωμάτιο. Το σπίτι  

εκτός  από  τα  απαραίτητα  (ηλεκτρισμό,  νερό,  και  σύνδεση  με  λέβητα  κεντρικής 

θέρμανσης),  ήταν  εξοπλισμένο  και  με  υπολογιστή,  με  πρόσβαση  στο  διαδίκτυο.  Η 

περίπτωση του Μανώλη, του άλλου  αναγνωρισμένου πρόσφυγα  από το Κουρδιστάν, 

ήταν λίγο διαφορετική. Όταν τον επισκέφτηκα στο σπίτι του στο Παρανέστι, ένα μικρό 

ορεινό χωριό 2.000 κατοίκων μεταξύ των πόλεων της Δράμας και της Ξάνθης, η εικόνα 
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που  αποκόμισα  για  τις  συνθήκες  διαβίωσής  του,  ήταν  ότι  αυτές  ήταν  αρκετά 

υποδεέστερες από αυτές του Βασίλη. O Μανώλης με τη σύζυγο του ζούσαν σε μία πολύ 

μικρή μονοκατοικία, όχι παραπάνω από 50 τ.μ., η οποία παρόλη την όμορφη τοποθεσία 

της (δίπλα σε ένα καταπράσινο άλσος κοντά στο δάσος που βρίσκεται στα περίχωρα 

του  ποταμού  Νέστου),  είχε  έκδηλα  τα  σημάδια  της  φθοράς  και  της  έλλειψης 

συντήρησης. Το εσωτερικό του σπιτιού αποτελούνταν από ένα μικρό σαλόνι, στο οποίο 

υπήρχε και ένας νιπτήρας, φτιάχνοντας έτσι μια αυτοσχέδια κουζίνα, ένα μικρό μπάνιο 

και ένα μικρό υπνοδωμάτιο. Πέρα από τη βασική λιτή επίπλωση και διακόσμηση, το 

σπίτι  είχε ύδρευση, ηλεκτροδότηση, και  η  θέρμανση πραγματοποιούνταν μέσω μίας 

ξυλόσομπας  στο  σαλόνι.  Η  περίπτωση  των  Σύριων  προσφύγων,  της  οικογένειας, 

δηλαδή, του Ιάντ και της Καρίμα, ήταν και η τελευταία από το δείγμα μου η οποία ήταν 

εφάμιλλη με  τις  συνθήκες  διαβίωσης,  όσον  αφορά  τη  στέγαση,  ενός  θεσσαλονικιού 

νοικοκυριού. Η κατοικία τους ήταν ένα δυάρι διαμέρισμα σε μια συνηθισμένη συνοικία 

στην  περιοχή  της  Άνω Πόλης  στη  Θεσσαλονίκη,  επιπλωμένο,  με  ηλεκτρικό  ρεύμα, 

ύδρευση,  και  σύνδεση  με  κεντρική  θέρμανση,  στο  σαλόνι  του  οποίου  κατείχε 

δεσπόζουσα θέση μία τηλεόραση με δορυφορική σύνδεση, κάτι για το οποίο ο Ιάντ 

ήταν ιδιαίτερα περήφανος. 

Όλες οι υπόλοιπες περιπτώσεις των ανθρώπων του δείγματός μου χαρακτηρίζονταν από 

τραγικές ελλείψεις στο ζήτημα της στέγασης. Καταρχάς, όλοι οι αιτούντες άσυλο με τους 

οποίους είχα την ευκαιρία να συζητήσω και να μου αφηγηθούν την ιστορία τους, είχαν 

βρεθεί τουλάχιστον μία φορά, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη χώρα, άστεγοι,  

και χωρίς προοπτική άμεσης εξεύρεσης  στέγης.  Οι προσωπικές ιστορίες που άκουσα 

ήταν γεμάτες από στιγμές απόγνωσης και αισθήματα απελπισίας και εγκατάλειψης όταν 

οι  οικογένειες  ή  οι  μεμονωμένοι  άνθρωποι,  συνειδητοποιούσαν  ότι  ουσιαστικά 
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διέσχισαν χιλιάδες χιλιόμετρα κακουχιών και κινδύνων, αντικρίζοντας πολλές φορές το 

θάνατο  στο  ταξίδι  τους,  για  να  φτάσουν  σε  μία  χώρα,  ή  οποία  κυριολεκτικά  τους 

πετούσε  στο  δρόμο.  Είναι  σχεδόν  σπαρακτικές οι  ιστορίες  από οικογένειες  που  μου 

αφηγήθηκαν  τις  έντονες  στιγμές  αγωνίας και  απελπισίας που  έζησαν  όταν 

αναγκάστηκαν να περάσουν πολλά μερόνυχτα, χωρίς φαγητό, νερό, επαρκή ρουχισμό, 

ή άλλου είδους προστασία, μέσα στο κρύο του χειμώνα, ως άστεγοι σε κάποιο πάρκο. 

Αυτά περίπου μου διηγήθηκε και η εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστίας, ότι δηλαδή, 

όσοι  πρόσφυγες/αιτούντες  ασύλου,  δεν  βρίσκονται  έγκλειστοι σε  κάποιο  κέντρο 

παραμονής στα σύνορα, ή στα νέα κέντρα τα οποία άνοιξαν πρόσφατα και λειτουργούν 

ανά την επικράτεια της χώρας (στα πλαίσια της αστυνομικής επιχείρησης με το όνομα 

'Ξένιος  Δίας' (Η  Καθημερινή,  26/03/2013)),  καθώς  και  όσοι  δεν  βρίσκουν  κάποιο 

κατάλυμα  σε  κάποιον  μη  κυβερνητικό  οργανισμό  ή  παράρτημα  της  εκκλησιαστής 

αρχής, κινδυνεύουν άμεσα να βρεθούν άστεγοι, με όποιους κινδύνους εγκυμονεί αυτή η 

κατάσταση για τη προσωπική τους ασφάλεια. Οι παροχές για το ζήτημα της στέγασης,  

συνέχισε, από την πλευρά του ελληνικού κράτους είναι ανύπαρκτες: δεν υπάρχει καμία 

οικονομική  βοήθεια,  ή  παροχή  προσωρινής  στέγασης,  έξω  από  τα  πλαίσια  της 

αστυνομικής  δράσης και  των λεγόμενων επιχειρήσεων  'σκούπας' που πραγματοποιεί 

αυτή ανά τακτά διαστήματα (Η Καθημερινή, 26/03/2013). Δεν υπάρχει, επίσης, καμία 

παροχή διαμεσολαβητικής βοήθειας, μεταφραστικής ή νομικής , έτσι ώστε οι πρόσφυγες 

που  διαθέτουν  κάποια  χρήματα  να  αναζητήσουν  την  ενοικίαση  κάποιου  σπιτιού  ή 

διαμερίσματος,  αλλά  αντιθέτως  αφήνονται  ολομόναχοι  σε  ένα  ξένο,  και  συνήθως 

εχθρικό νομικό και κοινωνικό περιβάλλον. Όπως ανέφερα και παραπάνω, η πλειοψηφία 

των ανθρώπων με τους οποίους μίλησα βρέθηκαν για κάποιο διάστημα σε αυτή τη 

δεινή θέση. Η λύση συνήθως εμφανιζόταν με τη μορφή κάποιου γνωστού ή αγνώστου, 

ο οποίος τους φιλοξενούσε ή μεσολαβούσε για να φιλοξενηθούν κάπου, βραχύβια, έως 
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ότου  καταλήξουν  σε  μία  μονιμότερη  λύση.  Σε  αυτό  το  σημείο  γίνεται  αισθητή  η 

συνεισφορά των  δικτύων διασποράς στην αρχική αποκατάσταση των νέο-αφιχθέντων 

προσφύγων και μεταναστών στη χώρα υποδοχής, σαν κάτι αντίστοιχο με τη δράση των 

μεταναστευτικών  δικτύων  υποστήριξης και  συνεργασίας,  που  αναλύεται  εκτενώς  στη 

μελέτη του Ιωσηφίδη (1997) πάνω στα δίκτυα Αλβανών, Αιγυπτίων, και Φιλιππινέζων 

οικονομικών μεταναστών στην Ελλάδα. Η πλειοψηφία, λοιπόν, των  πληροφοριοδοτών 

μου, μετά από κάποιο διάστημα αρχικής περιπλάνησης στους δρόμους και τα πάρκα της 

Αθήνας  (και των άλλων πόλεων στα διάφορα σημεία της χώρας) ή την παραμονή τους 

σε κάποια παραγκούπολη στη Πάτρα ή την Ηγουμενίτσα, κατέληξαν να στεγάζονται σε 

κάποιο ενοικιαζόμενο διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη, όπου και τους βρήκα. Σε όλες τις 

περιπτώσεις, οι πληροφορητές μου, μου ανέφεραν ότι συγκατοικούσαν σε κάποιο σπίτι 

μαζί  με  δύο  ή  τρεις  άλλους  ομοεθνείς τους,  σε  κάποια  από  τις  περιοχές  στη 

Θεσσαλονίκη,  που κατοικείται  κυρίως από  μετανάστες,  όπως κάποιες γειτονιές  στην 

Άνω Πόλη,  η  περιοχή  γύρω από την Ολύμπου και  την Αγ.  Δημητρίου,  η  ευρύτερη 

περιοχή του Βαρδάρη, και  προσφάτως, κάποιες γειτονιές στη Σταυρούπολη, επί της 

οδού  Λαγκαδά.  Η  πλειοψηφία,  επίσης,  ανέφερε  ότι  είχε  ηλεκτρικό  ρεύμα  και 

τρεχούμενο νερό στο σπίτι, παρ' όλες τις αυξανόμενες δυσκολίες για την αποπληρωμή 

των λογαριασμών τους, αλλά σχεδόν όλες οι περιπτώσεις ανέφεραν ότι αδυνατούσαν να 

καλύψουν  το  κόστος  της  θέρμανσης,  λόγω  του  πάρα  πολύ  υψηλού  ενεργειακού 

κόστους, ένα  φαινόμενο το οποίο άγγιξε ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού στην  υπό 

ύφεση Ελλάδα της περιόδου 2008-2012 (Η Ναυτεμπορική, 09/01/2013).

Όλες  οι  άλλες  περιπτώσεις  αφορούσαν  ανθρώπους  και   οικογένειες  που  βρήκα  να 

διαμένουν στον αυτοδιαχειριζόμενο ξενώνα επί της οδού Ολύμπου. Η περίπτωση αυτού 

του  αυτοδιαχειριζόμενου ξενώνα,  στο κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης, αποτελεί 
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μία ιδιαίτερη περίπτωση και θα μπορούσε να αποτελέσει μία ξεχωριστή έρευνα από 

μόνη της. Πριν, όμως, επιχειρηθεί μία περιγραφή των  συνθηκών διαβίωσης  σε αυτόν, 

πρέπει να γίνει μία αναφορά στην ιστορία του ξενώνα, προκειμένου να δομηθεί μία πιο 

ολοκληρωμένη  εικόνα  για  τη  μικρή  κοινότητα  των  ανθρώπων  που  ζουν  εκεί.  Ο 

ξενώνας, λοιπόν, λειτούργησε ως κέντρο υποδοχής αιτούντων άσυλο έως το 2009, όπου 

και  μετά  από  μία  δημοσιογραφική  έρευνα,  η  οποία  δημοσιοποιήθηκε  και  στην 

τηλεόραση30, σταμάτησε  τυπικά  η λειτουργία του, αφού η μη-κυβερνητική οργάνωση 

που  διαχειριζόταν τον ξενώνα αντιμετώπισε μια σειρά από καταδικαστικές δικαστικές 

αποφάσεις  για  κατάχρηση  δημόσιου  χρήματος.  Ο  ξενώνας,  λοιπόν,  είναι  ένα  παλιό 

πενταώροφο  κτίριο  στο  κέντρο  της  πόλης.  Ο  κάθε  όροφος  αποτελείται  από  6 

διαμερίσματα, μετρίου μεγέθους και έναν κοινόχρηστο χώρο λουτρών και τουαλέτας 

ανά όροφο, με το ισόγειο να αποτελεί το χώρο όπου στεγάζεται η κουζίνα και η μεγάλη 

τραπεζαρία/σαλόνι.  Δίπλα  στην  εξωτερική  είσοδο  υπάρχει  ένας  ακόμη  μεγάλος 

κοινόχρηστος χώρος, όπου στεγάζονταν η αποθήκη, και ο παλαιός παιδικός σταθμός, 

την  εποχή  που  λειτουργούσε  η  μη-κυβερνητική  οργάνωση.  Σήμερα,  όλοι  οι  χώροι 

διαχειρίζονται από τους ένοικους και τους εθελοντές από το  Στέκι των Μεταναστών,  

καθιστώντας τον  ξενώνα  ένα ιδιότυπο κέντρο  αυτοδιαχείρισης.  Η κουζίνα λειτουργεί 

καθημερινά, όπου οι ένοικοι και οι εθελοντές μαγειρεύουν, για τους ίδιους αλλά και για 

οποιονδήποτε άλλο φίλο ή γνωστό, εκτός του ξενώνα, ο οποίος έχει ανάγκη από σίτιση 

και βοήθεια, χρησιμοποιώντας υλικά και τρόφιμα που προέρχονται από τις δωρεές, από 

χρήματα που παρέχει η γενική συνέλευση του στεκιού των μεταναστών, αλλά και από τα 

ίδια  τα  εισοδήματα  των  ενοίκων.  Οι  κοινόχρηστοι  χώροι,  όπως  ο  παλιός  παιδικός 

σταθμός,  αλλά  και  η  κεντρική  τραπεζαρία,  και  κάποιοι  μικροί  κοινόχρηστοι  χώροι 

30 Η οποία δημιούργησε και μία έκρηξη σκανδαλολογίας γύρω από το ρόλο και τη δράση των ΜΚΟ 
στην Ελλάδα και τις πιθανές εμπλοκές στους στη κατάχρηση δημοσίου χρήματος, για περισσότερα 
βλέπε την εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ (26/3/2013), Παρτι εκατομμυρίων στις ΜΚΟ, 
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=473933
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στους τελευταίους ορόφους, χρησιμοποιούνται κατά κόρον από τους ενοίκους, όπου με 

τη  βοήθεια  των  εθελοντών,  από  το  στέκι,  την  τέως-αντιρατσιστική  πολιτική  κίνηση  

εθελοντών  της  πόλης,  αλλά  και  ανεξάρτητων,  έχουν  στηθεί  μία  σειρά  από 

δραστηριότητες  όπως:  η  φύλαξη  των  μικρών  παιδιών  και  η  δημιουργία  ανοιχτού 

παιγνιδότοπου παιδιών,  φροντιστηριακά μαθήματα για τα  παιδιά  αλλά και  για  τους 

ενήλικες, σχολείο μουσικής και εκμάθησης μουσικών οργάνων, αλλά και η οργάνωση 

ανοιχτών συνελεύσεων για τη συζήτηση και επίλυση των προβλημάτων των ενοίκων του 

ξενώνα, και άλλων γνωστών, και μη, προσφύγων,  με άμεσα-δημοκρατικές διαδικασίες.  

Όσον αφορά τα διαμερίσματα στα οποία διαμένουν οι  ένοικοι,  αυτά έχουν μέγεθος 

περίπου 25-30 τετραγωνικά, και συνήθως κατοικούνται από τέσσερα με πέντε άτομα, 

οικογένειες ή ανθρώπους που συγκατοικούν. Τα έπιπλα προέρχονται αποκλειστικά από 

ότι έχει μείνει στον ξενώνα με το κλείσιμο του ΜΚΟ, δηλαδή κάποια παλιά κρεβάτια 

και τραπέζια, ενώ πολλά διαμερίσματα έχουν απλά κάποια στρώματα στο πάτωμα και 

άλλα μικρά μικροέπιπλα (όπως μικρά ψυγεία ή φουρνάκια, τραπεζάκια, και άλλα) που 

προέρχονται  κυρίως  από  περισυλλογές  από  τα  σκουπίδια  και  τα  παλιατζίδικα.  Η 

διακόσμηση  με  λαογραφικά  αντικείμενα  από  τη  χώρα  προέλευσης  είναι  σχεδόν 

ανύπαρκτη, αναλογιζόμενοι και το γεγονός ότι οι περισσότεροι από τους πρόσφυγες που 

καταλήγουν στη χώρα, έρχονται χωρίς υλικά υπάρχοντα, εκτός από κάποιες εικόνες της 

οικογένειας ή άλλων αγαπημένων προσώπων που κρέμονται στους τοίχους μέσα σε 

αυτοσχέδιες κορνίζες. Όσον αφορά τη παροχή νερού, και ηλεκτρισμού, τα ζητήματα 

αυτά αποτελούν ακανθώδεις περιπτώσεις, καθώς η πληρωμή των λογαριασμών, άρα και 

η απρόσκοπτη παροχή τους, δεν πραγματοποιείται. Η εταιρεία ηλεκτρισμού προχώρησε 

στη διακοπή της ηλεκτροδότησης δύο φορές στο παρελθόν αλλά η παροχή γρήγορα 

επέστρεψε  με  τη  παρέμβαση  των  πολιτικών  ακτιβιστών  του  στεκιού,  όταν  κάποιοι 

ηλεκτρολόγοι, εκ των οποίων, προχώρησαν σε καλωδιακές παρακάμψεις και συνδέσεις, 
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έτσι  ώστε  να  ξανά-επαναφέρουν  την  παροχή  ρεύματος.  Η  παροχή  νερού,  επίσης, 

διακόπηκε  από  την  πλευρά  του  δήμου  Θεσσαλονίκης,  αλλά  επέστρεψε  μετά  από 

πραγματοποίηση  πορείας  στην πόλη,  και  παράσταση διαμαρτυρίας,  των ενοίκων και 

άλλων  αλληλέγγυων  πολιτικών  ακτιβιστών  προς  το  δημαρχείο  (πράξη  πολιτικού 

περιεχομένου  που  θα  αναλυθεί  παρακάτω).  Με  αυτόν  τον  τρόπο,  όλοι  οι  ένοικοι 

κατάφεραν  να  έχουν  κάποιο  είδος  θέρμανσης,  το  χειμώνα,  χρησιμοποιώντας  παλιά 

χαλιά  και  κουβέρτες  στους  τοίχους  και  τα  παράθυρα,  και  χρησιμοποιώντας  μικρές 

ηλεκτρικές  θερμάστρες.  Επίσης,  κάποια  διαμερίσματα έχουν μικρές  τηλεοράσεις,  οι 

οποίες είτε δόθηκαν ως δωρεές είτε αγοράστηκαν από κάποιο παλιατζίδικο. Κλείνοντας 

είναι άξιο αναφοράς, ότι το αποχετευτικό σύστημα του κτιρίου είναι λειτουργικό, και 

ότι η καθαριότητα του κτιρίου αποτελεί μέριμνα των  ενοίκων,  οι οποίοι συγκροτούν 

ομάδες καθαρισμού προκειμένου να διατηρήσουν το χώρο κατάλληλο για διαβίωση. 

Η δεύτερη υποκατηγορία των μέσων συμμετοχής του υποδείγματος των Ager και Strang 

(2004) είναι αυτή της εργασίας. Η φύση και ο χώρος της εργασίας, αποτελεί ένα ειδικό 

πεδίο  ερευνητικού ενδιαφέροντος  καθότι, όπως έχει υπογραμμίσει η Πετρονώτη (199), 

μπορεί  να  ιδωθεί  ως  ένα  συμβολικό  πεδίο,  όπου  οι  υπάρχουσες  διακρίσεις  που 

βασίζονται σε  φυλετικές,  πολιτισμικές, και  εθνοτικές διαφορές διαπλέκονται και έχουν 

ως άμεση απόρροια, την βίαια ανατροπή των παλιότερων επαγγελματικών πρακτικών, 

κάτω από την επίδραση των συνθηκών που συναντούν οι προσφυγικές κοινότητες στην 

ελληνική οικονομία. Αυτή η μετακίνηση σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον, στο 

οποίο μάλιστα βρίσκονται σε  δυσανάλογα δύσκολη θέση  διαπραγμάτευσης, προκαλεί, 

και μάλιστα πάνω στο ίδιο το ζήτημα της καθημερινής επιβίωσης, έναν πειραματισμό 

και  μια  καινούργια  ματιά  στις  παραδοσιακές πρακτικές της  χώρας  προέλευσης.  Η 

περίπτωση των ανθρώπων του δείγματός μου επιβεβαιώνει τα παραπάνω.
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Όπως αναφέρθηκε στο πρώτο μέρος της διατριβής, οι αιτούντες άσυλο, κάτοχοι της ρόζ 

κάρτας, μπορούν να εργαστούν νόμιμα στην Ελλάδα, με άδεια εργασίας που εκδίδεται 

από την Επιθεώρηση Εργασίας της αρμόδιας Νομαρχίας, ενώ δεν έχουν δικαίωμα να 

ασκούν ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, μπορούν δηλαδή να εργάζονται μόνο 

ως εργάτες ή υπάλληλοι και όχι να έχουν δική τους επιχείρηση. Το εργασιακό καθεστώς 

της μεγάλης πλειοψηφίας των περιπτώσεων, αφορά περιπτώσεις  μαύρης εργασίας,  και 

πολύ  λίγες  είναι  αυτές  στις  οποίες  οι  εμπλεκόμενοι  απολαμβάνουν  τα  νόμιμα 

δικαιώματα  που  εξασφαλίζει  το  ελληνικό  κράτος  στους  εργαζομένους,  όπως  η 

οικονομική  ασφάλιση σε  ασφαλιστικό  ταμείο,  η  δυνατότητα  απολαβής  οικονομικών 

επιδομάτων,  και άλλα. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει αναλυτικά τη σύνθεση του 

δείγματος:

Πίνακας 3 Νόμιμο καθεστώς εργασίας
Παράνομο καθεστώς εργασίας 

(“μαύρη εργασία”)

4 46

Από  το  σύνολο  του  δείγματος,  έχουμε  μόνο  τέσσερις  περιπτώσεις  ανθρώπων  που 

εργάζονται  νόμιμα στην Ελλάδα, και είναι ασφαλισμένοι στο ασφαλιστικό ταμείο του 

Ι.Κ.Α.  Αυτές  είναι  οι  τρεις  περιπτώσεις  των  αναγνωρισμένων  προσφύγων,  δηλαδή 

αφορούν το Βασίλη και το Μανώλη από το Κουρδιστάν, τη Καρίμα από τη Λιβύη, και  
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Γράφημα 3

Καθεστώς εργασίας

Νόμιμο καθεστώς εργασίας

Παράνομο καθεστώς εργασίας 
(“μαύρη εργασία”)



τον Αφσούν από το Αφγανιστάν . Στην τελευταία αναζήτηση που είχα για να ελέγξω 

την κατάσταση απασχόλησής τους, ο Βασίλης και ο Μανώλης εργαζόταν ως εργάτες σε 

κατασκευαστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνταν σε εργολαβίες δημοσίων έργων, 

ενώ η Καρίμα συνέχιζε την εργασία της ως καθηγήτρια αραβικών στο σχολείο υπό την 

αιγίδα της πρεσβείας της Λιβύης. Ο νεαρός Αφσούν εργάζεται νόμιμα, ασφαλισμένος 

και  ευχαριστημένος με τις  συνθήκες εργασίας του, σε μια μεταφορική εταιρεία στη 

Σίνδο. Όλοι οι υπόλοιπες περιπτώσεις αφορούν περιπτώσεις εμπλοκής σε  παράνομες  

οικονομικής δραστηριότητες  ή περιπτώσεις  μαύρης εργασίας.  Οι διάφορες  εργασίες  ή 

οικονομικές δραστηριότητες που μου ανέφεραν οι πρόσφυγες ήταν πολλές και διάφορες : 

οι Αφγανοί μου ανέφεραν ότι οι κύριες δουλειές που έκαναν κατά καιρούς ή στις οποίες 

εργάζονται  τώρα  είναι  η  εργασία  σε  βενζινάδικα,  σε  πλυντήρια  αυτοκινήτων,  σε 

εποχιακές δουλειές ως ανειδίκευτοι εργάτες στη βιομηχανική ζώνη της πόλης ή στα 

ναυπηγεία στο λιμάνι, και αλλού. Επίσης, μου ανέφεραν ότι δουλεύουν σε μεροκάματα  

και  μερεμέτια  τεχνικής  φύσεως,  και  συχνά  με  άλλους  αλλοδαπούς  μετανάστες  ως 

αφεντικά, όπως, οικοδομικές εργασίες, εργασίες ελαιοχρωματισμών, μετακομίσεων, ως 

κηπουροί, και τεχνίτες σε σπίτια, και άλλα.  Οι παραπάνω δουλειές τους αποφέρουν 

περίπου 10 ευρώ μεροκάματο για 10-12 ώρες εργασίας ως μέσο όρο, χωρίς ασφάλιση, 

με τις καλύτερες περιπτώσεις αυτό να ανέρχεται στα 20 ευρώ. Η ομάδα των Αφγανών, 

αντρών και γυναικών, που εμπλέκεται στις δραστηριότητες του  μουσικού σχολείο  του 

ξενώνα,  σε  συνεργασία  με  τους  πολιτικούς  ακτιβιστές  του  στεκιού  μεταναστών,  

συμμετέχει  στη  διοργάνωση  και  διεκπεραίωση  μουσικών  και  καλλιτεχνικών 

εκδηλώσεων,  παίζοντας  παραδοσιακές  μουσικές  σε  εκδηλώσεις,  στήνοντας  μικρές 

κουζίνες με αφγανικές σπεσιαλιτέ, αλλά και διοργανώνοντας παζάρια, για την άντληση 

χρηματικών  πόρων  και  κάποιου  είδους  εισοδήματος.  Επίσης,  οι  Αφγανές  γυναίκες, 

εργάζονται περιστασιακά στα παζάρια/τοπικές αγορές της πόλης, ως μεταπωλήτριες των 
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διαφόρων  ρούχων  και  αντικειμένων  που  φτάνουν  κατά  καιρούς  στον  ξενώνα  από 

δωρεές. Οι σύριοι  αιτούντες  του δείγματος εργάζονται ως  ρακοσυλλέκτες  αντικειμένων 

που  μπορούν  να  μεταπωλήσουν  σε  διάφορα  παλιατζίδικα  και  μάντρες,  εστιάζοντας 

κυρίως στη συλλογή αντικειμένων όπως σίδερα, παλιά αντικείμενα, και μπουκάλια, ή 

άλλα  ανακυκλώσιμα  υλικά.  Τέλος,  οι  Αφρικανοί  του  δείγματος,  εργάζονται 

αποκλειστικά ως  πραματευτές  (street hawkers)  στους δρόμους της πόλης, πουλώντας 

κυρίως τσάντες και άλλα γυναικεία αξεσουάρ, μουσικά CD, και άλλα μικρά αξεσουάρ. 

Όλες οι παραπάνω  οικονομικές δραστηριότητες  αφορούν συνθήκες λεγόμενης  μαύρης  

εργασίας και χαρακτηρίζονται ως παράνομες από το ελληνικό κράτος.

Η τρίτη υποκατηγορία των  μέσων συμμετοχής  των Anger  και  Strang είναι  αυτή της 

δυνατότητας συμμετοχής στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας υποδοχής. Στην Ελλάδα 

η  νομοθεσία  επιτρέπει  τα  ανήλικα  παιδιά  να  φοιτήσουν  σε  όλες  τις  βαθμίδες 

εκπαίδευσης, ακόμη και με ελλιπή δικαιολογητικά. Μάλιστα, σε μία περίπτωση, αυτή 

του Αφσούν, έχουμε τον αιτούντα άσυλο, να μετέχει στις πανελλήνιες εξετάσεις και να 

επιβραβεύεται με αρκετά βαθμολογικά μόρια, ώστε να εξασφαλίσει μία θέση σε ένα 

ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Όσον αφορά τα ανήλικα παιδιά των οικογενειών που 

συμμετείχαν  στο  ερευνητικό  μου  δείγμα,  όλα  ανεξαιρέτως  πήγαιναν  τακτικά  στο 

σχολείο της περιοχής, δημοτικό και γυμνάσιο, όπου και παρακολουθούσαν ανελλιπώς 

το πρόγραμμα των σπουδών του σχολείου. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει, ότι όλοι οι 

γονείς  φρόντιζαν για τη συνεχή παρακολούθηση των μαθημάτων,  παρά τις  μεγάλες 

δυσκολίες που προέκυπταν.  Οι βασικές από αυτές τις  δυσκολίες ήταν ότι τα παιδιά 

συνήθως  πήγαιναν  σχολείο  πεινασμένα,  με  ελλιπή  ρουχισμό  και  άλλο  σχολικό 

εξοπλισμό. Παρόλα αυτά η πρόοδος των παιδιών όσον αφορά τη δυνατότητα ομιλίας 

και γραφής στα Ελληνικά, αλλά και όσον αφορά τον βαθμό  κοινωνικοποίησης  τους, 
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είναι μεγάλη, στα δύο χρόνια κατά τα οποία την παρακολουθούσα, ιδιαίτερα εμφανής 

σε σύγκριση με τους γονείς τους. Σε αυτό συνετέλεσε και η μεγάλη προσπάθεια που 

καταβάλλουν οι πολιτικοί ακτιβιστές, οι οποίοι αναλαμβάνουν να παραδίδουν μαθήματα 

στα  παιδιά,  αλλά  και  να  τα  προμηθεύουν  με  διάφορα  βιβλία  και  αναλώσιμα, 

προκειμένου  αυτά  να  αντεπεξέλθουν  στις  απαιτήσεις  του  σχολείου  τους.  Ως 

αποτέλεσμα  τα  παιδιά  πολλές  φορές  αναλαμβάνουν  το  ρόλο  του  διερμηνέα  σε 

οποιαδήποτε επαφή με τις ελληνικές αρχές, τις υπηρεσίες (όπως τα νοσοκομεία και τις 

επαφές  με  τους  γιατρούς),  αλλά  και  με  τον  ελληνικό  κοινωνικό  περίγυρο  των 

οικογενειών  τους.   Τα  πράγματα  ήταν,  όμως,  διαφορετικά  για  τους  ενήλικες  του 

δείγματος  μου. Όσοι από αυτούς επιδίωκαν να μάθουν ελληνικά, ή κάποια άλλη ξένη 

γλώσσα, ήταν μέλη κάποιας τάξης που οργάνωναν οι πολιτικοί ακτιβιστές στο Στέκι των 

Μεταναστών, ή φοιτούσαν στο σχολείο μεταναστών του μη-κυβερνητικού οργανισμού 

ΟΔΥΣΣΕΑΣ, στον Βαρδάρη, όπου, σε ένα κτίριο που παραχωρεί ως ευγενική χορηγία 

το  Εργατικό  Κέντρο  Θεσσαλονίκης,  πραγματοποιούνται  μαθήματα  σε  ένα  μεγάλο 

εύρος ξένων γλωσσών (και  ελληνικών).  Αυτές  οι  δύο ήταν και  οι  βασικές οδοί  για 

όσους επιθυμούσαν να μάθουν την ελληνική γλώσσα στη Θεσσαλονίκη.

Η  τέταρτη  και  τελευταία  υποκατηγορία  των  μέσων  συμμετοχής,  είναι  αυτή  της 

δυνατότητας  πρόσβασης  σε  υπηρεσίες  υγείας  και  περίθαλψης. Σύμφωνα  με  την 

ελληνική νομοθεσία, οι αιτούντες ασύλου, οι δικαιούχοι ανθρωπιστικού καθεστώτος και 

οι  αναγνωρισμένοι πρόσφυγες έχουν  δωρεάν  πρόσβαση  σε  ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία της χώρας , απλά με την επίδειξη της  ροζ 

κάρτας τους.  Όσοι  ζουν  παράνομα  στη  χώρα  έχουν  δωρεάν  ιατροφαρμακευτική 

πρόσβαση στα δημόσια νοσοκομεία μέσω των επειγόντων περιστατικών. Στη πράξη, 

όμως, η πλειοψηφία των περιπτώσεων του  δείγματος,  μου εξιστόρησαν καταστάσεις, 
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όπου η δυνατότητα, τελικώς, να αποκτήσουν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας που είχαν 

ανάγκη, ήταν δύσκολη έως αδύνατη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση 

της οικογένειας του  Μπεράν,  όπου μετά από ένα καρδιακό επεισόδιο που υπέστη η 

σύζυγος  του,  κατά  τη  παραμονή  τους  στη  παραγκούπολη  των  προσφύγων  στην 

Ηγουμενίτσα, με το τοπικό νοσοκομείο Μαυρομάτη να αρνείται να στείλει ασθενοφόρο 

για να την παραλάβει,  τελικώς κατάφεραν να διακομιστεί στο νοσοκομείο μετά από 

παρέμβαση της αστυνομίας. Εκεί της παρείχαν πρώτες βοήθειες και την εξέτασαν χωρίς 

να προχωρήσουν σε εισαγωγή ή παροχή φαρμακευτικής περίθαλψης. Ή η περίπτωση του 

Σαδίκ, ο οποίος υποφέρει από τη σπασμένη μύτη του, και το νοσοκομείο του αρνήθηκε 

την εισαγωγή και τη πραγματοποίηση της απαραίτητης εγχείρησης με το αιτιολογικό ότι 

απαιτούνταν η χρηματική συμμετοχή, από την πλευρά του, ύψους 200 ευρώ, για να 

καλυφθεί  μέρος  του  κόστους  της  εγχείρησης,  παρέχοντας  μόνο  μερικά  παυσίπονα 

γενικής  χρήσης.  Η  απόκτηση  συνταγογραφημένων  φαρμάκων  είναι  εξίσου 

προβληματική με τις νοσοκομειακές και ιατρικές παροχές προς τους πρόσφυγες, καθώς, 

παρά το γεγονός πως η νομοθεσία υπογραμμίζει  ρητά ότι  οι  πρόσφυγες  δικαιούνται 

δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στα δημόσια νοσοκομεία, με την επίδειξη της 

ρόζ κάρτας, κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει και στη πραγματικότητα, καθώς, στο σύνολο των 

περιπτώσεων του δείγματος, τα νοσοκομεία και τα φαρμακεία αρνήθηκαν τη χορήγηση 

των φαρμάκων, που είχαν ήδη συνταγογραφηθεί από τους γιατρούς του νοσοκομείου. 

Το αποτέλεσμα αυτής  της  κατάστασης  είναι  ότι  όλοι  οι  αιτούντες  άσυλο  έπρεπε  να 

καταφύγουν σε οργανισμούς, όπως οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα για να εξεταστούν αλλά 

και  να  προμηθευτούν  κάποιο  φάρμακο  γενικής  χρήσης  (όπως  αντιπυρετικά  ή 

παυσίπονα)  χωρίς  να  μπορούν  να  δώσουν  λύση  στο  μακροχρόνιο  ή  βραχυχρόνιο  

πρόβλημα  υγείας  τους.  Έτσι,  οι  συνθήκες  παροχής  υπηρεσιών  παροχής 

ιατροφαρμακευτικής  περίθαλψης  θα μπορούσαν να  χαρακτηριστούν,  το λιγότερο,  ως 
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ελλιπείς.  Οι περιπτώσεις των αναγνωρισμένων προσφύγων ήταν καλύτερες, καθότι δεν 

μου έδωσαν κάποια αρνητική απάντηση, ούτε εξέφρασαν κάποιο παράπονο, όταν τους 

ρώτησα  εάν  ήταν  ευχαριστημένοι  από  τη  ιατρική  κάλυψη  του  ασφαλιστικού  τους 

ταμείου  (στη  περίπτωση  των  Κούρδων αυτό  ήταν  το  Ι.Κ.Α.).  Το  συμπέρασμα  που 

φαίνεται  να προκύπτει  είναι  ότι  υπάρχει  ένα μεγάλο χάσμα στην αντιμετώπιση των 

αναγνωρισμένων  προσφύγων  σε  σχέση  με  αυτή  των  αιτούντων  άσυλο,  από  τους 

κρατικούς οργανισμούς παροχής υπηρεσιών υγείας, και αυτό φαίνεται, με μία πρώτη 

ανάγνωση, ότι οφείλεται στο γεγονός ότι οι μεν προσέρχονται ως δικαιούχοι κοινωνικής 

και ιατρικής ασφάλισης από έναν επίσημο κρατικό φορέα, ενώ οι δεύτεροι αναζητούν 

βοήθεια μόνο με τη επίδειξη της ρόζ κάρτας τους.

β) Γλωσσική επικοινωνία, διαπολιτισμική επαφή, και ασφάλεια και σταθερότητα.

Η  δεύτερη  κατηγοριοποίηση  των  ποιοτικών  δεδομένων  της  παρούσας  ερευνητικής  

διαδικασίας  είναι αυτή των λεγόμενων  παραγόντων διευκόλυνσης  της παραμονής των 

αιτούντων  άσυλο  και  των  προσφύγων  στην  ελληνική  κοινωνία.  Οι  Ager  και  Strang 

(2004) με αυτούς του δείκτες,  επιχείρησαν να δομήσουν ένα σύστημα μέτρησης για το  

κατά πόσον οι πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο, μπορούσαν να στηριχτούν σε βάσεις 

που  θα  επέτρεπαν  τη  μακροχρόνια  ενσωμάτωσή  τους  στην  ελληνική  κοινωνία,  το 

σχεδιασμό δηλαδή,  μακροχρόνιων στρατηγικών βιοπορισμού (livelihood strategies),  σε 

αντίθεση με τις άμεσες και βραχυχρόνιες στρατηγικές επιβίωσης (survival strategies). 

Σε  αυτό  το  σημείο,  είναι  σημαντικό  να  υπογραμμίσουμε  τις  διαφορές  εκείνες,  που 

θεμελιώνουν  θεωρητικά  τη  διάκριση  αυτών  των  δύο  κατηγοριών  στρατηγικής.  Η 

αφετηρία για αυτή τη διάκριση βρίσκεται στα γραπτά του Sen (1983): οι  στρατηγικές  
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βιοπορισμού αποτελούν μία μακροχρόνια και μακρόπνοη διαδικασία, που ξεδιπλώνεται  

με  την  πάροδο  του  χρόνου,  και  η  οποία  περιλαμβάνει  όλο  το  σύνολο  των 

δραστηριοτήτων που αναλαμβάνουν οι πρόσφυγες, προκειμένου να κινητοποιήσουν και 

να αποκτήσουν  πρόσβαση  στις  πηγές βιοπορισμού (resources of livelihood), που είναι 

αναγκαίες για τη μακροχρόνια  ανάπτυξη και  ευημερία των ιδίων και των νοικοκυριών 

τους (εδώ δανειζόμαστε, από την πολιτική οικονομία, την έννοια του  νοικοκυριού ως 

αυτόνομη οικονομική μονάδα). Αντιθέτως οι  στρατηγικές επιβίωσης (coping strategies) 

χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν μία βραχυχρόνια αντίδραση των προσφύγων στον  

κίνδυνο του  λοιμού  και  της  απειλής  της  ζωής  τους.  Οι δεύτερες,  βέβαια,  αποτελούν 

ακρογωνιαίο λίθο, πάνω στον οποίο  χτίζεται  σταδιακά η μακροχρόνια  στρατηγική  του 

βιοπορισμού,  καθότι, πολλές φορές,  ενσωματώνονται μόνιμα σε ένα 'κανονικό' κύκλο  

δραστηριοτήτων. Ο Sen, βέβαια, διαπραγματεύεται το ζήτημα του λοιμού και της πείνας  

στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Οι δραστηριότητες που αναλαμβάνουν οι πρόσφυγες, όμως, 

στις  ευρωπαϊκές  κοινωνίες  και  χώρες υποδοχής  έχουν τα δικά τους χαρακτηριστικά, 

διαφορετικά, πολλές φορές, από το τί συμβαίνει σε χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου, 

ή στους προσφυγικούς καταυλισμούς, κάτω από την επίβλεψη της διεθνούς κοινότητας. 

Έτσι, η προσέγγιση που είναι πιο κοντά στις μεθοδολογικές και ερευνητικές συνθήκες σε 

κοινωνίες, όπως η ελληνική, είναι το μοντέλο του Scoones (1998), που εισάγει στην 

έννοια  του  βιοπορισμού  (livelihood)  μία  σειρά  από  κεφάλαια  (capitals)  ως 

μεθοδολογικά εργαλεία: έτσι έχουμε,  μεταξύ άλλων, και την έννοια του  κοινωνικού 

κεφαλαίου  (social  capital),  το  οποίο  περιλαμβάνει  τα  κοινωνικά  δίκτυα,  στα  οποία 

αποκτούν  πρόσβαση  οι  πρόσφυγες,  τις  σχέσεις  αμοιβαιότητας  και  εμπιστοσύνης  

(reciprocity  and  trust),  τις  κοινές  επιδιώξεις  μέσα  στο  ευρύτερο  σύνολο  της 

προσφυγικής  κοινότητας,  εντός  και  εκτός  της  χώρας  υποδοχής,  και,  τέλος,  όλα  τα 

επίσημα  (από  την  πλευρά  του  κράτους  υποδοχής)  και  ανεπίσημα  δίκτυα,  τα  οποία 
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μπορούν να τους προσφέρουν τα απαραίτητα εφόδια κοινωνικού κεφαλαίου, έτσι ώστε 

να  εξασφαλίσουν  μεγαλύτερες  πιθανότητες  επιτυχίας  στη  προσπάθεια  τους  για  μια 

μακροχρόνια  χάραξη  μίας  στρατηγικής  βιοπορισμού.  Οι  Ager  και  Strang (2004), 

χρησιμοποιούν τους δείκτες των παραγόντων διευκόλυνσης, ακριβώς, για να εξετάσουν 

το  βαθμό  επιτυχίας  των  αρχικών  στρατηγικών  επιβίωσης,  που  μετρήθηκαν 

προηγουμένως  με  τους  δείκτες  των  μέσων συμμετοχής, και  κατά  πόσο οι  αιτούντες 

άσυλου,  και οι  πρόσφυγες,  υπό εξέταση, αποκτήσαν τις  δεξιότητες που χρειάζονται για 

να χαράξουν πιο μακρόπνοες στρατηγικές: στρατηγικές που με τη σειρά τους θα χτίσουν 

το αίσθημα της ασφάλειας και της σταθερότητας.  Η παρούσα εργασία έχει ως έναν από 

τους βασικούς ερευνητικούς στόχους, την αναζήτηση και καταγραφή των στρατηγικών 

επιβίωσης  έναντι της  μακροχρόνιας λύσης του  βιοπορισμού.  Επειδή, όμως, κατά την 

προσωπική  μου  άποψη,  οι  δύο  αυτές  εννοιολογικές  κατηγοριοποιήσεις  είναι,  πολύ 

συχνά, αλληλένδετες, είναι αδύνατο να προχωρήσω στην ανάλυση της μίας κατηγορίας, 

χωρίς να εισέλθω στα θεωρητικά χωρικά ύδατα και της άλλης.

H εκμάθηση της γλώσσας της χώρας και κοινωνίας υποδοχής θεωρείται η αφετηρία της 

διαδικασίας της ενσωμάτωσης του ξένου μετανάστη και του πρόσφυγα (Ager and Strang, 

2004),  αλλά  και  ένα  σημαντικό  μέσο  με  το  οποίο  δύνανται  να  χαραχθούν 

συγκεκριμένες  στρατηγικές  από αυτούς.   Εντός των  πλαισίων (context)  της  κοινωνίας 

υποδοχής, το να μην είσαι σε θέση να επικοινωνήσεις με τους θεσμικούς φορείς, και τα 

λοιπά  μέλη  της  κοινωνίας,  θεωρείται  ως  ένας  μεγάλος  φραγμός  στην  απόκτηση 

κοινωνικών  επαφών,  εκτός  των  άλλων  ομοεθνών  προσφύγων,  κάποιας  οικονομικής 

δραστηριότητας,  και  μιας   πολιτικής  συμμετοχής.   Η ικανότητα  των  ανθρώπων του 

δείγματος μου να επικοινωνήσουν στα ελληνικά, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

197



Πίνακας 4

Πλήρης αδυναμία 
επικοινωνίας και 
κατανόησης της 

ελληνικής γλώσσας.

Μικρός βαθμός 
κατανόησης της 

γλώσσας και 
επικοινωνία με λίγες 

συγκεκριμένες 
προτάσεις.

Μεγάλος βαθμός 
κατανόησης της 

γλώσσας ή/και σχετική 
ευκολία επικοινωνίας.

31 8 11

Σχεδόν όλες οι περιπτώσεις των αναγνωρισμένων προσφύγων μπορούσαν να μιλήσουν 

και να γράψουν στα ελληνικά. Στη περίπτωση του Μανώλη και του Βασίλη από το 

Κουρδιστάν, η μακροχρόνια παραμονή τους στη χώρα, σε συνδυασμό με την επαφή και 

τη στήριξη από την εντόπια κοινωνία της Δράμας, τους κατέστησε ικανούς, σύμφωνα με 

τα λεγόμενα των ίδιων, να  μιλούν και να γράφουν ελληνικά όπως οι Έλληνες.  Ειδικά, 

στη περίπτωση του Μανώλη, αυτό ίσχυε για όλη την οικογένειά του, για τη γυναίκα 

του,  και  τα  τρία παιδιά,  που βρισκόταν σε κάποια τάξη του σχολείου,  ή είχαν ήδη 

αποφοιτήσει. Το ίδιο ίσχυε και την οικογένεια της Καρίμα και του Ιάντ από τη Λιβύη, 

με τη Καρίμα, και τα παιδιά που πηγαίναν σχολείο, να είναι σε θέση να μιλούν και να 

γράφουν στα ελληνικά με σχετική ευκολία, ενώ ο Ιάντ ήταν ο μόνος, μαζί με τη μικρή 

κορούλα του που δεν πήγαινε ακόμα στο σχολείο, και είχε περιορισμένη κατανόηση και 

δυνατότητα ομιλίας της γλώσσας. Από εκεί και πέρα, όλες οι υπόλοιπες περιπτώσεις 

αφορούν νέους ανθρώπους, κάτω των 40 ετών, στη πλειοψηφία τους Αφγανοί, οι οποίοι 

έμαθαν ελληνικά, είτε στο σχολείο, όταν ήταν ακόμη παιδιά, είτε μέσα από την επαφή 

τους,  και  τη  παρακολούθηση  μαθημάτων,  στο  σχολείο  ελληνικών  του  Στεκιού 

Μεταναστών  και της μη-κυβερνητικής οργάνωσης ΟΔΥΣΣΕΑΣ. Οι άνω των 40 όλοι 

τους, προσπαθούσαν να μάθουν μόνοι τους κάποια ελληνικά μέσω των επαφών τους με 

έλληνες (κυρίως ακτιβιστές που επισκέπτονταν τον ξενώνα), και με τις λίγες επαφές με 

το σχολείο του Στεκιού Μεταναστών (ένας περιορισμός ο οποίος θα αναφερθεί και θα 

αναλυθεί στο τμήμα της  εθνογραφικής ανάλυσης  των δεδομένων).  Οι υπόλοιποι, και 
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σχεδόν όλες οι γυναίκες, με εξαίρεση τη νεαρή Ακίλα που βρισκόταν στη διαδικασία 

εκμάθησης της γλώσσας με τη βοήθεια και τη συνδρομή του Αντέλ, είχαν σχεδόν πλήρη 

αδυναμία επικοινωνίας στα ελληνικά. Ο συνήθης τρόπος επικοινωνίας στις επαφές τους 

με Έλληνες, γινόταν μέσω κάποιου εθελοντή διερμηνέα, όπως ήταν ο Ομπάϊτ, ή μέσω 

της  διαμεσολάβησης  των  ανήλικων  παιδιών  στην  οικογένεια,  αν  υπήρχαν,  που 

φοιτούσαν  σε  ελληνικό  σχολείο.  Η  περίπτωση  των  Αφρικανών  ήταν  αρκετά 

διαφορετική. Παρόλο που όλοι, στο σύνολο τους, ήταν νέοι άνθρωποι κάτω των 40 

ετών,  και  μιλούσαν  ήδη  τουλάχιστον  δύο  και  τρεις  γλώσσες,  τη  μητρική  τους,  τη 

γαλλική και την αγγλική, κανένας από τους 13 δεν ήταν σε θέση να μιλήσει και να 

καταλάβει ελληνικά. Η συνήθης απάντηση στο ερώτημα γιατί δεν προσπαθούσαν να 

μάθουν ελληνικά, παρόλο που όλοι γνώριζαν την ύπαρξη του σχολείου ελληνικών στο 

Στέκι  Μεταναστών,  της  οδού  Ερμού,  και  αυτό  του  μη-κυβερνητικού  οργανισμού 

ΟΔΥΣΣΕΑΣ, στη περιοχή του Βαρδάρη, ήταν ότι τα ελληνικά γι' αυτούς ήταν μία πάρα 

πολύ δύσκολη γλώσσα, και ότι δεν είχαν αρκετό χρόνο στη διάθεσή τους, γιατί έπρεπε 

να δουλέψουν σκληρά για να ζήσουν.   Βέβαια, όλοι τους παραδέχθηκαν ότι πιθανόν η 

διαβίωσή τους και οι προοπτικές για εργασία να βελτιωθούν εάν μάθαιναν ελληνικά, 

καθότι η αδυναμία επικοινωνίας αποτελούσε, σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, βασικό 

εμπόδιο στην εξεύρεση εργασίας, αλλά δεν μπορούσαν να ανακαλύψουν τους τρόπους 

με τους οποίους θα μπορούσαν να καταφέρουν κάτι τέτοιο.

Το ζήτημα της  ασφάλειας  και  της  σταθερότητας,  κατά τους Ager  και  Strang (2004), 

αποτελεί  ένα  επαναλαμβανόμενο  μοτίβο  (recurring  theme),  και  αποτελεί  μία  εξίσου 

σημαντική  προϋπόθεση, όπως αυτή της επικοινωνίας και της δυνατότητας ομιλίας της 

γλώσσας  της  χώρας  υποδοχής,  προκειμένου  να  πραγματοποιηθεί  κάποια  μορφή 

θεμελίωσης  μακροχρόνιων στρατηγικών βιοπορισμού.  Το αίσθημα της  ασφάλειας  και 
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της σταθερότητας για τους ανθρώπους που έχουν υποστεί  τραυματικές εμπειρίες, συχνά 

με  τη  μορφή  σωματικής  βίας  και  βασανιστηρίων,  έρχεται  ως  απόρροια  των 

διαμορφωμένων αντιλήψεων, από τους ίδιους και άλλους πρόσφυγες, για την  ασφάλεια  

της  ευρύτερης  περιοχής  και  κοινότητας  στην  οποία  διαμένουν,  μέσα  στη  χώρα 

υποδοχής.  Έτσι,  οι  συνήθεις  μορφές  βίας,  στις  οποίες  υπόκεινται  σε  αυτές  τις 

περιπτώσεις,  είναι  εκείνες  των  βιαιοπραγιών  εναντίον τους,  της  λεκτικής  βίας ή της 

εξύβρισης, αλλά και άλλων εκδηλώσεων κοινωνικού αποκλεισμού, από τους κατοίκους 

ή  άλλους  προσφυγικούς  και  μεταναστευτικούς  πληθυσμούς  (που  θεωρούν  ότι  η 

βιωσιμότητα  τους απειλείται από τους νέο-αφιχθέντες). Ως αποτέλεσμα, οι  πρόσφυγες 

και οι αιτούντες άσυλο, δημιουργούν ένα ιεραρχικό μοντέλο, που βασίζεται στις ίδιες τις 

εμπειρίες  και  τις  πληροφορίες  (βάσιμες  ή  μη)  που λαμβάνουν  από άλλα  μέλη  των 

κοινοτήτων  τους,  και  τις  οποίες  χρησιμοποιούν  για  να  χαράξουν  στρατηγικές,  τόσο 

βραχυχρόνιες όσο και μακροχρόνιες, που θα εξασφαλίσουν την ασφάλεια των ίδιων και 

των  οικογενειών  τους,  από  τους  άμεσους  κινδύνους  που  εγκυμονεί  ο  κοινωνικός 

περίγυρος του  τόπου  διαμονής  τους.  Το  επαναλαμβανόμενο  μοτίβο,  σε  όλες  τις 

200

0

5

10

15

20

25

30

35

Γράφημα 4

Δυνατότητα επικοινωνίας στην ελληνική γλώσσα

Πλήρης αδυναμία επικοινωνίας 
και κατανόησης της ελληνικής 
γλώσσας.

Μικρός βαθμός κατανόησης της 
γλώσσας και επικοινωνία με 
λίγες συγκεκριμένες 
προτάσεις.

Μεγάλος βαθμός κατανόησης 
της γλώσσας ή/και σχετική 
ευκολία επικοινωνίας.



συνομιλίες  μου  με  τους  ανθρώπους  και  τις  οικογένειες  του  δείγματος,  ήταν  ότι  η 

Ελλάδα είναι μία  επικίνδυνη χώρα για τους  πρόσφυγες.  Ο βασικότερος λόγος, για τον 

οποίο η πλειοψηφία  των περιπτώσεων του  δείγματος, επιλέξανε τη Θεσσαλονίκη ως 

τόπο διαμονής, ήταν για τη σχετική ασφάλεια,  που τους προσέφερε αυτή η επιλογή. Η 

Αθήνα,  τα  νησιά,  αλλά  και  οι  καταυλισμοί  σε  Πάτρα  και  Ηγουμενίτσα,  αποτελούν 

εξαιρετικά επικίνδυνους τόπους διαμονής, σύμφωνα με τα λεγόμενα των τους: δεν ήταν 

λίγα τα περιστατικά βίας που μου ανέφεραν, κατά τα οποία είχε ασκηθεί βία εναντίον 

των ίδιων και των οικογενειών τους, ή άλλων γνωστών, και τα οποία περιλάμβαναν 

περιπτώσεις ξυλοδαρμών των ίδιων και των οικογενειών τους από την αστυνομία, από 

ομάδες παρακρατικών ή ακροδεξιών πολιτών, ή από άλλους μετανάστες και πρόσφυγες. 

Άλλες περιπτώσεις  περιλάμβαναν  τραυματικές εμπειρίες όπως η ληστεία χρηματικών 

ποσών και άλλων πολύτιμων κειμηλίων και αντικειμένων, αλλά και ο συνεχής φόβος 

για της  βία  και  τις  εγκληματικές δραστηριότητες  που εξελίσσονταν γύρω τους.  Όσοι 

βρίσκονταν  στην  Αθήνα και  τους  καταυλισμούς της  Πάτρας  και  της  Ηγουμενίτσας, 

λοιπόν, δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτε άλλο παρά να εγκαταλείψουν τη διαμονή τους 

εκεί  και  να μετακινηθούν στη Θεσσαλονίκη.  Τα προβλήματα με την αστυνομία δεν 

σταματούν  στη  Θεσσαλονίκη  για  την  πλειοψηφία  των  ανδρών  (οι  περισσότερες 

γυναίκες  αποφεύγουν  να  κυκλοφορήσουν  στη  πόλη  εκτός  και  αν  είναι  τελείως 

απαραίτητο,  ή  εκτός  και  αν  αφορούν  περιπτώσεις  που  χρειάζονται  να  επισκεφτούν 

κάποιο νοσοκομείο ή τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα). Παρόλα αυτά, σύμφωνα πάντοτε 

με τις διηγήσεις των ίδιων, στη Θεσσαλονίκη η επαφή με την αστυνομία γίνεται κάτω 

από  τελείως  διαφορετικούς  όρους  σε  σχέση  με  την  Αθήνα,  ή  την  Πάτρα  και  την 

Ηγουμενίτσα, και συνήθως περιλαμβάνει περιστατικά ελέγχου των στοιχείων τους, ή 

συλλήψεις  για  την  εξακρίβωση  των  στοιχείων  τους,  που  καταλήγουν  σε  ολιγόωρη 

παραμονή σε κάποιο αστυνομικό τμήμα του κέντρου. Αυτές, όμως, γίνονται σχετικά 
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σπάνια, και ποτέ δεν έχουν συνοδευτεί από άσκηση σωματικής βίας, από τη πλευρά της 

αστυνομίας προς τους ίδιους, σε αντίθεση με τις εμπειρίες τους  σε Αθήνα, και στους 

καταυλισμούς της  Πάτρας  και  Ηγουμενίτσας.  Γι'  αυτό  το  λόγο,  ο  φόβος  πιθανής 

σύλληψης από κάποια περιπολία της αστυνομίας είναι κάτι το οποίο δεν ιεραρχείται 

ιδιαίτερα υψηλά από τους ίδιους, και αυτό σίγουρα αποτελεί, όπως μου είπαν , κάποιου 

είδους ανακούφισης και επιβεβαίωσης της απόφασης για μετακίνηση στη Θεσσαλονίκη. 

Όσον  αφορά  τα  περιστατικά  βίας  προς  τους  μετανάστες  και  τους  πρόσφυγες,  από 

ακροδεξιές και ρατσιστικές ομάδες πολιτών, που κάνουν τη παρουσία τους ιδιαίτερα 

αισθητή τα τελευταία χρόνια στην ελληνική κοινωνία (Το Έθνος, 9/4/2013), η απόφαση 

τους να μετακομίσουν στη Θεσσαλονίκη, αποδείχτηκε εξίσου σωστή, καθώς κανένας 

αιτών  άσυλο  δεν  έγινε  αποδέκτης  σωματικής  βίας  από  τέτοιες  ομάδες  ατόμων,  σε 

αντίθεση με τη κατάσταση στην Αθήνα, όπου κάτι τέτοιο αποτελεί συχνό φαινόμενο. Οι 

περισσότεροι άνθρωποι του  δείγματος  γίνονται αποδέκτες  λεκτικής βίας,  βέβαια, στις 

περιηγήσεις  τους  στη  πόλη,  στην  εργασία  τους,  ειδικά  αυτοί  που  δουλεύουν  σε 

εργοτάξια και στα πρατήρια βενζίνης και καθαρισμού αυτοκινήτων, αλλά όλα τα μέλη 

του  δείγματος,  μου εξομολογήθηκαν ότι αυτό είναι κάτι το οποίο είναι σε θέση να το 

διαχειριστούν,  αρκεί  να μην καταλήξει σε άσκηση  σωματικής βίας,  ένας φόβος που 

βρίσκεται πάντοτε στη σκέψη τους. Όσον αφορά το φόβο της απέλασης,  αλλά και της 

αδυναμίας να βρεθεί μία λύση για την κατάσταση που βιώνουν, αυτός αποτελεί και τον 

βασικό ανασταλτικό παράγοντα χάραξης οποιασδήποτε στρατηγικής βιοπορισμού, όπως 

λένε οι ίδιοι. Συγκεκριμένα, αυτή η κατάσταση της  νομικής λίμπο (legal limbo),  που 

αναφέρει ο Black (1994, p.p. 364), μεταξύ της Σκύλας του φόβου της απέλασης, και της 

Χάρυβδης της  λήθης  (Walzer, 1970)31 (που επέρχεται ως την άρνηση του ελληνικού 

31 Όπως την ορίζει ο Walzer, δηλαδή ότι, πέρα από την ασφαλή νομιμότητα του έθνους κράτους, 
υπάρχει μία λήθη στην οποία ανήκουν οι πρόσφυγες. Οι πρόσφυγες ζούν και επιβιώνουν, έξω από την 
ομαλή λειτουργία της πραγματικότητας που ορίζει η οντότητα του έθνους-κράτους, το λειτουργικό 
όραμα των Ηνωμένων Εθνών, σε ένα χώρο που ορίζεται από την κατάλυση αυτής της 
πραγματικότητας. Βλέπε Walzer M. (1970), Obligations: Essays on Disobedience, War, and 
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κράτους να διαχειριστεί την υπόθεσή τους και να εξασφαλίσει τα απολύτως απαραίτητα 

για τη καθημερινή  επιβίωση  τους), θέτει όλους τους  αιτούντες ασύλου  (κατόχους της 

ρόζ κάρτας) σε ένα κλίμα μακροχρόνιας απόγνωσης και απελπισίας. Το γεγονός ότι δεν 

μπορούσαν να θέσουν σε εφαρμογή τα σχέδια που είχαν επεξεργαστεί,  εξαιτίας της 

παρατεταμένης αναμονής για την εξέταση της υπόθεσής τους, καθώς και η βεβαιότητα,  

που είχε αρχίσει  να αναπτύσσεται  σε πολλούς από αυτούς,  ότι  η  απόφαση  θα ήταν 

συλλήβδην αρνητική  (βασιζόμενοι  κυρίως  σε  πληροφορίες  που  λαμβάνουν  από  την 

ευρύτερη  κοινότητα  των  αιτούντων  άσυλο  στην  Ελλάδα),  αποτελούσε,  συχνά  στις 

συνομιλίες μαζί τους, μία πηγή θλίψης, θυμού, και αναστάτωσης. Είναι χαρακτηριστική 

η φράση που μου επαναλάμβαναν συχνά, όταν το θέμα της συζήτησης επικεντρωνόταν, 

καθοδηγούμενο από τις ερωτήσεις μου, στα σχέδια που είχαν, και η οποία έχει γίνει 

τρόπον τινά, ένα είδος σήματος κατατεθέν των ανθρώπων του  ξενώνα: “  (Σκέφτομαι 

μερικές φορές) καλύτερα να είχαμε σκοτωθεί στο Αφγανιστάν  (ή αλλού), μια και έξω,  

παρά  να  σε  σκοτώνουν  εδώ  κάθε  μέρα  (το  ελληνικό  κράτος  με  τη  φαινομενική 

αναλγησία του και την αναποτελεσματικότητα του να δώσει μία λύση στη τραγωδία που 

ζούσαν)”. 

Η περίπτωση των αναγνωρισμένων προσφύγων ήταν διαφορετική. Αυτοί δεν είχαν τον 

φόβο  της  απέλασης  ή  της  μη-επίλυσης  της  υπόθεσής  τους,  αλλά  οι  φόβοι  τους 

εστιάζονταν σε διαφορετικά ζητήματα. Πιο αναλυτικά, ο Μανώλης και ο Βασίλης από 

το Κουρδιστάν, στις συζητήσεις που είχαμε, μου ανέφεραν ότι δεν αισθάνονταν καμία 

απειλή  από  την  αστυνομία  ή  τους  κατοίκους  της  περιοχής,  αλλά,  αντιθέτως, 

αισθάνονταν να έχουν μία πολύ καλή και στενή σχέση μαζί τους, καθότι τους στήριξαν, 

όπως  είπαν,  στην  απόκτηση  του  πολιτικού  ασύλου,  αλλά  και  σε  κάθε  βήμα  της 

Citizenship, Harvard Uni. Press.
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προσπάθειας των ίδιων (και της οικογένειάς τους) να βρουν μία θέση στη κοινωνία 

αυτή.  Στη  περίπτωση  του  Μανώλη,  μάλιστα,  ο  ίδιος  είπε  ότι  αισθάνεται  σχεδόν 

Έλληνας,  λόγω  της  Ελληνίδας  συζύγου  του.  Οι  φόβοι  που  τους  απασχολούσαν 

σχετίζονταν,  κυρίως,  με  τη  σταθερότητα  της  υπόλοιπης  οικογένειας  τους  στο 

Κουρδιστάν, στην Τουρκία, αλλά και με την συνεχώς αυξανόμενη ανεργία στη χώρα, 

που έκανε τη ζωή ολοένα και δυσκολότερη. Στη περίπτωση της Καρίμα και του Ιάντ, οι 

φόβοι τους, επίσης, είχαν να κάνουν με την εξεύρεση των  οικονομικών πόρων για τη 

καθημερινή επιβίωση της οικογένειας τους. Η  οικονομική ανασφάλεια,  στα τελευταία 

χρόνια της μεγάλης  ύφεσης  στη χώρα, αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό του ψυχισμού 

των  νοικοκυριών  που  διαμένουν  και  δραστηριοποιούνται  στη  χώρα  (Η  Εφημερίδα, 

28/07/2013), ελλήνων και αλλοδαπών, και αυτό επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό το ψυχισμό 

και των προσφύγων, αναγνωρισμένων και μη.

γ) Θεμελίωση της κοινωνικής συμμετοχής.

Η τελευταία κατηγοριοποίηση των Ager και Strang αφορά στο ζήτημα της θεμελίωσης 

των κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων των αναγνωρισμένων προσφύγων και των 

αιτούντων άσυλο, στη κοινωνία υποδοχής, έτσι όπως αυτά ορίζονται στη Διακήρυξη του 

1951, και το μετέπειτα Πρωτόκολλο του 1967, καθώς, επίσης, και από τις οδηγίες και 

τις συστάσεις τη Ύπατης Αρμοστείας στη χώρα. 

Οι Ager και Strang (2004) ξεκινούν, στην ανάλυση των ερευνητικών ευρημάτων τους 

για τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο που διαμένουν στη Μεγ. Βρετανία, από τη 

παραδοχή ότι το ζήτημα της  κοινωνικής ενσωμάτωσης (integration), και οι πρακτικές 

σχετικά  με  αυτό,  που  υιοθετούνται  από  τα  κράτη  βασίζονται  στην  πολιτισμική  
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ταυτότητα  του  έθνους.  Αυτή  η  πολιτισμική  ταυτότητα  (Duke,  Sales,  Gregory,  1999) 

ενσωματώνει μία σειρά από αρχές (values), οι οποίες με τη σειρά τους ορίζουν και τον 

τρόπο  με  τον  οποίο  μπορούμε  να  προσεγγίσουμε  ζητήματα,  όπως  αυτό  της 

ενσωμάτωσης, μέσα στα όρια του συγκεκριμένου έθνους/κράτους. Για παράδειγμα, στη 

Γερμανία η ιθαγένεια απαιτεί δεσμούς αίματος (blood ties) αντί απλά μίας γέννησης στη 

χώρα (ius soli).  Τα παιδιά μεταναστών στη Γερμανία δεν αποκτούν αυτόματα ιθαγένεια 

αλλά αντιθέτως απαιτείται από αυτά μια σειρά από προϋποθέσεις που αποδεικνύουν 

την  υψηλή  αφομοίωση  της  γερμανικής  κουλτούρας  από  αυτά.  Ο  Faist  (1995) 

αντιπαραθέτει το παράδειγμα της Γερμανίας με αυτό της Γαλλίας, όπου σύμφωνα με 

την Εθνική Επιτροπή  (Commission de la Nationalite), η χώρα πρέπει να αποτελεί το 

φυσικό σύνορο ενός έθνους που υπηρετεί τις υψηλότερες ανθρώπινες και ηθικές αξίες 

και όπου τα μέλη της  επιλέγουν  τη συμμετοχή τους σε αυτή.  Με αυτούς τους όρους, 

καταλήγουν οι Ager και Strang (2004), η απόκτηση ιθαγένειας και η  πολιτογράφηση 

αποτελούν και απαραίτητες προϋποθέσεις για τη πλήρη ενσωμάτωση, την ενσωμάτωση,  

δηλαδή, που περιλαμβάνει και τη πλήρη συμμετοχή στη κοινωνική και πολιτική ζωή και 

την ανάπτυξη της χώρας (Duke, Sales, Gregory, 1999). 

Η  συζήτηση  για  την  ιθαγένεια  λαμβάνει  ολοένα  και  μεγαλύτερες  διαστάσεις  τον 

τελευταίο καιρό μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας να καταστήσει 

αντισυνταγματικό το νόμο 3838/201032 (γνωστό και ως Νόμο Ραγκούση), ο οποίος έθετε 

μια σειρά από προϋποθέσεις για την απόδοση ιθαγένειας και της πολιτογράφησης στους 

αλλοδαπούς  μετανάστες,  και  άλλους,  βάσει  αμιγώς  τυπικών  προϋποθέσεων  (χρόνος 

νόμιμης  διαμονής  του  αιτούντος  αλλοδαπού  ή  της  οικογένειάς  του,  φοίτηση  σε 

ελληνικό σχολείο επί ορισμένο χρόνο, και ανυπαρξία καταδίκης για ορισμένα σοβαρά 

32 Nόμος 3838/2010 - ΦΕΚ 49/Α'/24.3.2010. 
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ποινικά  αδικήματα).  Εξαιτίας  αυτού  του  νομοθετικού κωλύματος  η  διαδικασία 

απόδοσης ιθαγένειας αποτελεί ένα ζήτημα το οποίο παραμένει άλυτο, και δεν μπορεί να 

αναλυθεί περαιτέρω, στα πλαίσια της παρούσας έρευνας. 

Σχετικά με τα λοιπά οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα των  αιτούντων άσυλο  στη 

χώρα,  η  Ύπατη  Αρμοστεία  εξέδωσε,  πρόσφατα,  μία  ανακοίνωση,  η  οποία,  μεταξύ 

άλλων, τονίζει τα παρακάτω (UNHCR, 2011, σελ. 8):  παρά την αναγνώρισή τους ως 

ατόμων  που  δικαιούνται  διεθνούς  προστασίας,  οι  πρόσφυγες  στην  Ελλάδα  δεν  

απολαμβάνουν στήριξης  και κοινωνικής μέριμνας για τα πρώτα κρίσιμα βήματά τους  

προσαρμογής  στην  οικονομική,  κοινωνική  και  πολιτιστική  ζωή  της  χώρας.  Δεν  έχει  

καταρτιστεί μέχρι σήμερα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την ένταξη τους στην ελληνική  

κοινωνία. Μετά τη χορήγηση καθεστώτος, οι περισσότεροι παραμένουν άνεργοι, άποροι  

και  συχνά  άστεγοι  ή  διαβιώνουν  σε  εξαιρετικά  δύσκολες  συνθήκες.   Σήμερα  οι  

πρόσφυγες, αφενός μεν πλήττονται ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση και τη διαρκώς  

ανερχόμενη ανεργία, αφετέρου δε αποτελούν στόχο ρατσιστικής βίας και επιθέσεων από  

ακροδεξιές ομάδες, που στρέφονται αδιάκριτα εναντίον των ξένων.

Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται και από τα  ερευνητικά αποτελέσματα  της έρευνας μου. 

Οι αιτούμενοι άσυλο, βρίσκονται παγιδευμένοι σε μία νομική και γραφειοκρατική λήθη  

(limbo),  χωρίς  καμία  θεσμική  προστασία  για  την  εργασία  και  τη  διαβίωσή τους.  Οι 

δυνατότητες τους να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα  προς το ζην  είναι το  προϊόν  μίας 

επίπονης και εν αγωνιώδους καθημερινής προσπάθειας, η οποία βρίσκει ένα στήριγμα 

βοήθειας  μόνο  σε  κύκλους  πολιτικών  ακτιβιστών  και  τη  δράση  μη  κυβερνητικών 

οργανισμών,  εγχώριων  και  διεθνών.  Μέσα  σε  αυτό  το  πλαίσιο,  το  ζήτημα  της 

θεμελίωσης της κοινωνικής συμμετοχής βρίσκεται σε εμβρυακά στάδια στην Ελλάδα, με 
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τα πιο άμεσα ζητήματα της  επιβίωσης  να έχουν  πρωτεύοντα ρόλο  στη συζήτηση για 

τους πρόσφυγες και τους αιτούντες πολιτικού  ασύλου.

Δ. Αιτούντες  άσυλο στην Ιταλία. Μια συγκριτική ανάλυση.

H παρούσα παράγραφος έχει  ως  στόχο τη μελέτη  του  θεσμικού υπόβαθρου  για την 

υποδοχή  των  προσφύγων  στη  γειτονική  Ιταλία,  αλλά  και  τη  σύγκριση  των 

συμπερασμάτων της βιβλιογραφίας για τις εκεί  συνθήκες διαβίωσης,  με τα ευρήματα 

της δικής μου έρευνας, προκειμένου να εξαχθούν μία σειρά από συμπεράσματα σχετικά 

με διάφορες ομοιότητες και διαφορές, που εντοπίζονται μεταξύ των δύο χωρών ως προς 

τη διαχείριση του  προσφυγικού ζητήματος,  αλλά και ως προς τις ίδιες τις  στρατηγικές  

επιβίωσης των προσφύγων. Ο λόγος που η περίπτωση της Ιταλίας παρουσιάζει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον αφορά στο γεγονός, που αναφέρθηκε και παραπάνω, ότι η βιβλιογραφία την 

συμπεριλαμβάνει μαζί με την Ελλάδα σε ένα μοντέλο διχοτόμησης μεταξύ ευρωπαϊκού 

βορρά και νότου (Korac 2003, p.p. 399): Είναι σημαντικό, λοιπόν, να εξετασθεί ποιες 

είναι  οι  ομοιότητες,  που θα επιβεβαιώσουν την παραπάνω  παραδοχή,  ή οι  διαφορές 

εκείνες, που θα την αντικρούσουν, στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται η γειτονική 

χώρα το  προσφυγικό,  και  πάντα σε σχέση με  το τι  συμβαίνει  στην Ελλάδα.  Τέλος, 

αξιοσημείωτου ενδιαφέροντος είναι  και  η αναζήτηση κοινών  πρακτικών  μεταξύ των 

αιτούντων για άσυλο στις δύο χώρες , οι οποίες μπορούν να συμπεριληφθούν κάτω από 

το πλαίσιο των στρατηγικών επιβίωσης, που αποτελούν και κύριο μέλημα της παρούσας 

έρευνας.  Το  άρθρο  που  θα  χρησιμοποιήσω,  μεταξύ  άλλων,  για  αντλήσω 

παραλληλισμούς  με  το  τι  συμβαίνει  στην  ελληνική  πραγματικότητα,  είναι  αυτό  της 

Puggioni (2005), η οποία ξεκινά από μία παρόμοια αφετηρία με τη δική μου, δηλαδή, 

προσπαθεί μέσα από τη συναναστροφή της με κούρδους  πρόσφυγες  και  αιτούντες για  

207



άσυλο  στη  Ρώμη,  να  αναδείξει  τις  στρατηγικές  επιβίωσης  του  μέσα  σε  αυτό  που 

αποκαλεί η ίδια ως τη  σφαίρα της  ιδιωτικής πρωτοβουλίας (private strategies),  της 

δραστηριοποίησης,  δηλαδή  εκτός  των  επίσημων  καναλιών  (official  channels)  των 

κρατικών φορέων. Στο κείμενό της η Puggioni (2005, p.p. 320), ξεκινάει με αφετηρία 

τα γραπτά της Korac (2003), δηλαδή, ότι η Ιταλία αποτελεί μία ιδιάζουσα περίπτωση 

που δεν είναι δυνατόν να συγκριθεί με τις πρακτικές των χωρών της κεντρικής και της 

βόρειας Ευρώπης.

Η Ιταλία, λοιπόν, δεν μπορεί να συγκριθεί στην ίδια βάση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες 

του βορρά, όπως η Αγγλία και η Γερμανία, γιατί σε αυτές τις χώρες υπάρχει μία μεγάλη 

παράδοση, τόσο από την πλευρά της επίσημης κυβερνητικής πολιτικής, αλλά όσο και 

των ίδιων των κοινωνιών, για την υποδοχή και την ενσωμάτωση των μεταναστευτικών 

ροών.  Η  Ιταλία  και  οι  υπόλοιπες  χώρες  του  Νότου,  δεν  διαθέτουν  αναπτυγμένους 

μηχανισμούς καθώς αποτέλεσαν, στη νεότερη ιστορία τους,  εστίες παραγωγής  και όχι 

υποδοχής,  μεταναστευτικών  ροών  προς  τον  βορρά.  Η  Ιταλία,  όπως  και  η  Ελλάδα, 

αποτελεί ένα κομβικό σημείο στη πορεία των προσφυγικών ροών από την Ανατολή και 

το Νότο, προς τις οικονομίες και κοινωνίες του ευρωπαϊκού βορρά, καθώς αποτελεί ένα 

από τα φυσικά σύνορα, μία ακόμη όχθη του ευρωπαϊκού Ρίο Γκράντε. Η Ρώμη, με τη 

σειρά της, είναι  ένας σημαντικός σταθμός για τους  αιτούντες άσυλο  που βρίσκονται 

στην χώρα, καθότι αποτελεί την έδρα της κεντρικής αρχής (central commission) που 

διαχειρίζεται τις υποθέσεις τους, αλλά και γιατί η πόλη έχει τη φήμη του κατόχου ενός 

από τα πιο ανεπτυγμένα ανεπίσημα κοινωνικά δίκτυα αλληλοβοήθειας και συνεργασίας.  

Το  δίκτυο  αυτό  είναι  γνωστό  στους  μετανάστες  και  τους  αιτούντες  ασύλου  που 

βρίσκονται στην Ιταλία, και είναι, ένας πολύ ισχυρός πόλος έλξης (pull factor), αλλά και 

ένας  ενδιάμεσος σταθμός (transit point)  στις μετακινήσεις τους μέσα στην Ιταλία και 

208



στο ταξίδι  τους προς τρίτες χώρες. 

Η  Ιταλική  κυβέρνηση.  Σύμφωνα  με  τη  Puggioni  (2005,  p.p.  323),  αντιμετώπισε 

παραδοσιακά τους πρόσφυγες ως ένα είδος αόρατου  κοινωνικού υποκειμένου (stare nell  

invisibilita), κάτι που δημιούργησε σταδιακά όλες εκείνες τις  αντικειμενικές συνθήκες  

για να μπορέσει η ιδιωτική πρωτοβουλία να αναλάβει την ανάδειξη και τη δημιουργία 

των κοινωνικών δικτύων αλληλοβοήθειας και αλληλοϋποστήριξης, ακριβώς ως ένα είδος 

διαλεκτικής αντίδρασης στη παντελή έλλειψη κάποιου είδους κρατικού παρεμβατισμού.  

Αυτό δεν πρέπει να συγχέεται με την άποψη του Kibreab (1999), δηλαδή, ότι το πέπλο 

του  αόρατου  (invisibility  veil) αποτελεί  μία  από  τις  στρατηγικές  των  ίδιων  των 

προσφύγων στην συναλλαγή τους με το κράτος υποδοχής (interaction with the recipient-

state),  προκειμένου  να  αποκτούν  ή  και  να  διατηρούν  ένα  εύρος  δραστηριοτήτων,  

οικονομικών και κοινωνικών, στις οποίες δεν θα είχαν  πρόσβαση υπό άλλες συνθήκες: 

κάτι  ανάλογο,  δηλαδή,  που  συμβαίνει  και  με  τις  πρακτικές  του  ανεπίσημου  τομέα  

(unofficial sector)  και την παραγωγή του ανεπίσημου εισοδήματος σε κάθε οικονομία.  

Αντιθέτως,  στην  περίπτωση  της  Ιταλίας,  υπογραμμίζει  o  Dal  Lago  (1999),  αυτό 

αποτελεί  την  καθιερωμένη  πρακτική  των  ίδιων  των  κρατικών  θεσμών και  των 

θεματοφυλάκων τους: να προωθούν, δηλαδή, τη διαχείριση των προσφύγων προς άλλους 

κοινωνικούς  φορείς,  όπως  οι  μη-κυβερνητικοί  οργανισμοί,  το  δίκτυο  κοινωνικής 

υποστήριξης της καθολικής εκκλησίας, και άλλους. 

Οι  πρόσφυγες  που φθάνουν στην Ιταλία για να ζητήσουν άσυλο,  συλλαμβάνονται από 

τις ιταλικές αρχές και οδηγούνται σε κέντρα υποδοχής (CARA), όπου και παραμένουν 

κατά τη διάρκεια της εξέτασης της αίτησης τους και η οποία δεν προβλέπεται να είναι 

μεγαλύτερη από έξι μήνες, ένα χρονικό διάστημα που ορίζει και τη μέγιστη διάρκεια 
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της παραμονής τους στο κέντρο. Συχνά, όμως, οι  αιτούντες ασύλου διώχνονται από τα 

κέντρα μετά από μερικούς μήνες, ανεξαρτήτως εάν έχει προωθηθεί η υπόθεσή τους για 

εξέταση  ή  όχι. Ως αποτέλεσμα,  οι  κρατικοί  μηχανισμοί  χάνουν  τα  ίχνη  τους,  και 

αδυνατούν  αν  επικοινωνήσουν  μαζί  τους  ακόμη  και  σε  περιπτώσεις  θετικών 

αποφάσεων. Ταυτόχρονα,  το εναλλακτικό κρατικό σύστημα  υποστήριξης προσφύγων 

(SPRAR) που παρέχει υπηρεσίες στέγασης στους αιτούντες μέσω διαμονής σε κρατικές  

εστίες, κρίνεται ως μη αποδοτικό, καθότι μπορεί να εξυπηρετήσει μόνο 3000 άτομα, και 

οι αιτήσεις γι' αυτό, το 2009 μόνο ήταν πάνω από 31.000 (Bethke and Bender, 2011). 

Εν  κατακλείδι,  οι  κρατικές  παροχές  στο  τομέα  της  στέγασης,  κρίνονται  από  τους 

ερευνητές  και  την  Ύπατη  Αρμοστεία  ως  μη  ικανοποιητικές  (UNHCR,  2012).  Στη 

περίπτωση της απασχόλησης και των παροχών υπηρεσιών υγείας, οι αιτούντες πολιτικού 

ασύλου  μπορούν  να  κάνουν  αίτηση  για  την  απόκτηση  μίας  κάρτας  που  θα  τους 

επιτρέπει να εργαστούν  νόμιμα,  και η οποία μπορεί να αποκτηθεί μετά από εξάμηνη 

παραμονή στη χώρα καθώς και αν, και μόνο αν, διαθέτουν μόνιμη διεύθυνση κατοικίας,  

την οποία οι αρχές καλούνται να ελέγξουν. Το ίδιο ισχύει και για τη κάρτα ασφάλισης 

που  τους  δίνει  τη  δυνατότητα  να  επισκέπτονται  τα  κρατικά  νοσοκομεία. 

Αναλογιζόμενοι, όμως, ότι οι περισσότεροι από αυτούς, μετά από το πέρασμα τους από 

τα  κέντρα υποδοχής,  είναι  άστεγοι  ή βρίσκονται σε κατάσταση  επισφαλούς στέγασης,  

γίνεται  φανερό  ότι  η  πλειοψηφία  των  αιτούντων  για  άσυλο  δραστηριοποιείται  στα 

πλαίσια  της  παραοικονομίας   και  χωρίς  κοινωνική  ασφάλιση.  Χρησιμοποιώντας  την 

προσωπική φωνή των  προσφύγων,  όταν ρωτήθηκαν από ερευνητές για τις  εμπειρίες 

τους για τη παραμονή τους στις Ιταλικές πόλεις, αυτοί είχαν να πουν τα εξής (Bethke 

and Bender, 2011):

Όταν μας έδιωξαν από το κέντρο υποδοχής, κάποια μέλη της κοινότητας μου, μου είπαν  
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να πάω στη Ρώμη μαζί τους. Εκεί πήγαμε όλοι μαζί με την ελπίδα ότι σε αυτήν τη μεγάλη  

μητρόπολη  θα  μπορούσαμε  τουλάχιστον  να  καλύψουμε  τις  βασικές  μας  ανάγκες.  Τη  

στιγμή,  όμως,  που  φθάσαμε  εκεί,  καταλάβαμε  πόσο  λάθος  είχαμε.  Σε  αυτή  τη  πόλη  

υπάρχει μόνο μιζέρια και δυστυχία για τους πρόσφυγες  (πρόσφυγας από τη Συρία, 19 

χρονών).

Ή σύμφωνα με ό,τι ανέφερε ένας δεκαεπτάχρονος πρόσφυγας από τη Σομαλία:

Η γνώμη μου είναι ότι  (στην Ιταλία) τα ζώα ζουν καλύτερα από τους αιτούντες άσυλου  

(asylum seekers).  Δεν θέλω να ξαναπάω ποτέ εκεί στη ζωή μου, μόνο νεκρός  (θα πάω 

ξανά στην Ιταλία). Κόντεψα να πεθάνω, για μέρες δεν είχα φάει τίποτα και έπεσα ξερός  

στο δρόμο. Ξύπνησα στο νοσοκομείο, όπου με έδωσαν κάτι ταμπλέτες γλυκόζης και με  

πέταξαν ξανά στον δρόμο. Στη Σομαλία η ζωή είναι καλύτερη από την Ιταλία για μένα. 

Η προβληματική λειτουργία των κρατικών μηχανισμών, η οποία σκοπίμως φαίνεται να 

αγνοεί αλλά και να επιχειρεί να εξευτελίσει τα αιτήματα και τις ανάγκες των προσφύγων 

(Puggioni 2005, p.p. 325), οδηγεί αναπόφευκτα τη μεγάλη πλειοψηφία των αιτούντων 

άσυλο,  να αναζητήσουν τη τύχη τους, μέσα από τη δική τους πρωτοβουλία, και μέσα 

από  τα  κοινωνικά  δίκτυα  που  αναπτύσσουν  οι  ίδιοι,  με  τη  βοήθεια  των  μη-

κυβερνητικών οργανισμών και της Καθολικής Εκκλησίας. Η βασική από αυτές παίρνει 

τη μορφή  κατάληψης εγκαταλειμμένων κτιρίων, όπου οργανώνονται  μικρές πολιτείες,  

από  ανθρώπους  που  αναζητούν  στέγη,  τροφή  και  προστασία  από  το  κρύο.  Τέτοιες 

καταλήψεις βρίσκονται διάσπαρτες στα περίχωρα της Ρώμης και σύμφωνα με κάποιες 

πρόσφατες έρευνες, στεγάζουν πάνω από 2.000 ανθρώπους, οι περισσότεροι από τους 

οποίους είναι αιτούντες ασύλου (Bethke and Bender, 2011). Όσοι δεν καταφεύγουν στις 

καταλήψεις στέγης βρίσκουν καταφύγιο σε διάφορες παραγκουπόλεις που στήνονται με 
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μεγάλη ταχύτητα στην περίμετρο αυτών των κτιρίων. Οι συνθήκες διαβίωσης εκεί είναι 

κακές,  με  υποτυπώδεις  παροχές  ύδρευσης  και  αποχέτευσης  (η  έρευνα  αναφέρει  ότι 

υπάρχει ένας νιπτήρας, μία τουαλέτα, και ένα μπάνιο/ντούζ ανά όροφο/250 άτομα), και 

χωρίς  παροχή  ηλεκτρισμού.   Οι  ένοικοι χρησιμοποιούν  αυτοσχέδιες  κατασκευές  με 

στρώματα,  κουβέρτες,  έπιπλα  που  μαζεύουν  από  τους  σκουπιδότοπους,  έως  και 

αντίσκηνα προκειμένου να προστατευτούν από το κρύο και  τη βροχή. Οι  συνθήκες 

υγιεινής, επίσης, είναι πολύ κακές, με τους χώρους να είναι γεμάτοι από αρουραίους, 

αλλά και με μολυσματικές ασθένειες, κυρίως τη φυματίωση, να κάνουν την εμφάνισή 

τους μεταξύ των  ενοίκων.  Τις  καταλήψεις  αλλά και τις  παραγκοπόλεις,  επισκέπτονται 

τακτικά  εκπρόσωποι  διαφόρων  μη-κυβερνητικών  οργανισμών,  πολιτικοί  ακτιβιστές, 

εκπρόσωποι  της  εκκλησίας,  αλλά  και  ακτιβιστές  γιατροί,  όπου  και  οργανώνουν 

συσσίτια,  αυτοσχέδια  ιατρεία,  παζάρια,  και  άλλες  δραστηριότητες  κοινωνικής 

υποστήριξης. Οι ίδιοι οι αιτούντες άσυλου βρίσκουν τα προς το ζην, δουλεύοντας σχεδόν 

αποκλειστικά  σε  διάφορες  επιχειρήσεις  ή  παραγωγικές  μονάδες  στα  περίχωρα  της 

πόλης, ως ανειδίκευτοι εργάτες, με πενιχρές απολαβές, και κάτω από συνθήκες μαύρης 

εργασίας. 

Οι ομοιότητες των συνθηκών που επικρατούν για τη πλειοψηφία των ανθρώπων που 

ζητούν άσυλο στη γειτονική χώρα, με την Ελλάδα, είναι πολλές. Η πρώτη έχει να κάνει 

με  την  αδυναμία  ή  τη  σκοπιμότητα  του  Ιταλικού  κράτους  να  κινητοποιήσει  τους 

κρατικούς μηχανισμούς, έτσι ώστε να είναι σε θέση να παρέχει ένα επίπεδο διαβίωσης,  

τουλάχιστον εφάμιλλο με αυτό των φτωχότερων στρωμάτων της ιταλικής κοινωνίας. 

Αντιθέτως, όπως συμβαίνει και στην Ελλάδα, εξαιτίας της ανεπάρκειας του συστήματος 

υποδοχής  και  στέγασης  στα  λίγα  κέντρα  που  λειτουργούν  για  αυτόν  το  σκοπό,  οι 

αιτούντες πολιτικού ασύλου,  συνήθως καταλήγουν  άστεγοι  ή σε κατάσταση  επίσχεσης 
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της στέγης τους. Η Ρώμη φαίνεται να είναι, σύμφωνα με τα γραπτά της Puggioni, ένας 

σημαντικός  πόλος  έλξης  αυτών  των  ανθρώπων,  λόγω  της  ύπαρξης  ενός  ισχυρού 

δικτύου αλληλοβοήθειας, που αποτελείται από τους ίδιους τους αιτούντες, και στο οποίο 

συνδράμουν διάφοροι χώροι  πολιτικών ακτιβιστών και η Καθολική Εκκλησία.  Όπως 

αναδεικνύεται  και  από  τα  δικά  μου  ερευνητικά  ευρήματα,  οι  χώροι  στους  οποίους 

καταλήγουν  οι  άστεγοι  αιτούντες,  είναι  εγκαταλειμμένα  κτίρια  ή  άλλοι  αυτοσχέδιοι 

καταυλισμοί  στις  παρυφές  της  Ιταλικής  πρωτεύουσας.  Βέβαια,  στη  περίπτωση  της 

Θεσσαλονίκης,  και  εκτός  από  τη  περίπτωση  του  ξενώνα,  το  φαινόμενο  των 

καταλήψεων στέγης είναι περιορισμένο, με τους περισσότερους πρόσφυγες και αιτούντες  

να  αναζητούν  διαμονή  σε  διαμερίσματα  συγκατοικώντας  με  άλλους.  Στην  Αθήνα, 

αντιθέτως, οι καταλήψεις στέγης αποτελούν ένα σύνηθες φαινόμενο, με τη πλειοψηφία 

των  άστεγων  αιτούντων  να  αναζητούν  στέγαση  σε  αυτές.  Το  μέγεθος  μάλιστα  του 

φαινομένου  έχει  λάβει  μεγάλες  διαστάσεις,  με  τον  περιφερειάρχη  Αττικής,  Γιάννη 

Σγουρό, να αναφέρει ότι  από τα 1200 εγκαταλελειμμένα ακίνητα, τα 500 από αυτά 

αποτελούν  καταλήψεις  αστέγων,  μεταξύ  των  οποίων  και  αιτούντων  άσυλο  και 

παράνομων μεταναστών (Χατζηγεωργίου, Ελεύθερος Τύπος, 11/02/2013).

Όσον  αφορά  στα  εργασιακά  δικαιώματα  και  την  πρόσβαση  σε  υπηρεσίες  υγείας,  η 

θεσμική αντιμετώπιση των  αιτούντων για άσυλο  φαίνεται  να είναι  ευνοϊκότερη  στην 

Ελλάδα από ότι στην Ιταλία. Οι αιτούντες ασύλου δικαιούνται να εργαστούν νομίμως,  

αλλά  και  να  ζητήσουν  ιατρική  και  φαρμακευτική  περίθαλψη  στους  δημόσιους 

οργανισμού  υγείας  ως  κάτοχοι  της  ρόζ  κάρτας.  Αντιθέτως,  στη  γειτονική  χώρα,  η 

νομική διαδικασία που απαιτείται από τους  αιτούντες ασύλου για να εργαστούν και να 

αναζητήσουν  περίθαλψη  είναι  γεμάτη  με  πρακτικά  και  γραφειοκρατικά  εμπόδια  με 

αποτέλεσμα η πλειοψηφία αυτών να αποκλείεται  από αυτές.  Η πλειοψηφία, λοιπόν, 
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εργάζεται σε συνθήκες μαύρης εργασίας και χωρίς κοινωνική ασφάλιση, όπως και στην 

Ελλάδα.  Στη  χώρα μας,  βέβαια,  αυτό συμβαίνει  λόγω της  πρακτικής  του δημοσίου 

συστήματος υγείας που επιλέγει να μην παρέχει υπηρεσίες περίθαλψης στους κατόχους 

της  ρόζ κάρτας,  όπως αναφέρουν οι  περισσότεροι  αιτούντες  του δείγματος,  και  που 

αποτελεί  υποχρέωση από το  νόμο  για  το  νοσοκομείο  και  το  προσωπικό  του,  αλλά 

αντιθέτως,  αυτό  φαίνεται  να  τους  διώχνει,  με  αποτελέσματα  αυτοί  να  αναζητούν 

ιατρική  βοήθεια  από  τους  μη-κυβερνητικούς  οργανισμούς,  όπως  οι  Γιατροί  χωρίς 

Σύνορα. 

Όσον  αφορά  στις  συνθήκες  εργασίας  στη  χώρα,  κάτω  από  τις  οποίες  δουλεύει  η 

συντριπτική πλειοψηφία των κατόχων της ρόζ κάρτας, αξίζει να σημειωθεί ότι το 2012 

το ποσοστό της συνολικής ανασφάλιστης εργασίας έφτασε το 35% του συνόλου του 

ενεργού εργατικού δυναμικού της χώρας, σύμφωνα με το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας 

(Σκάϊ,  28/12/2012).  Μέσα σε αυτό το  οικονομικό κλίμα,  οι  αιτούντες  ασύλου,  όπως 

αναφέρεται  από  τις  μαρτυρίες  των  ανθρώπων  του  δείγματος,  δουλεύουν  χωρίς 

κοινωνική  ασφάλιση,  κάτω  από  πολύ  σκληρές  και  απαιτητικές  συνθήκες,  συχνά 

χειρωνακτικής,  εργασίας για ωρομίσθια που αγγίζουν και το ένα (1) ευρώ, τη στιγμή 

που  ο  κατώτερος  θεσμοθετημένος  μισθός  εν  έτη  2012  ορίζονται  τα  586,1  ευρώ 

μηνιαίως, ή περίπου 3,3 ευρώ το ωρομίσθιο (Financial Press, 28/02/2012). Οι συνθήκες 

στη χώρα, λοιπόν, σχετικά και με την εργασία, είναι ανάλογες με αυτές στην Ιταλία, με 

το  μεγαλύτερο  μέρος  των  προσφυγικών  κοινοτήτων  να  αναγκάζεται  να  εργασθεί  σε 

παραοικονομικές  δραστηριότητες,  ή  κάτω  από  συνθήκες  μαύρης  και  ανασφάλιστης 

εργασίας, ως μία οδό για την αναζήτηση λύσεων στο οξύ πρόβλημα της  καθημερινής  

τους επιβίωσης. 
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Συνοψίζοντας,  θα  μπορούσαμε  να  διατυπώσουμε  το  συμπέρασμα  ότι  οι  συνθήκες 

υποδοχής  και  διαβίωσης  των  προσφύγων  σε  Ιταλία  και  Ελλάδα,  παρουσιάζουν 

σημαντικές ομοιότητες στους παρακάτω τομείς: στις συνθήκες υποδοχής και κράτησης 

σε κάποιο κέντρο, στην  αδυναμία  ή  απροθυμία  των θεσμικών οργάνων και κρατικών 

μηχανισμών  να  εξασφαλίσουν  συνθήκες  αξιοπρεπούς  στέγασης,  διατροφής,  και 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους αιτούντες ασύλου, στις συνθήκες εργασίας, κάτω 

από τις  οποίες  καταφέρνει  να  δουλέψει  ένα  μέρος  αυτών,  και  τέλος,  στις  ίδιες  της 

στρατηγικές επιβίωσης,  που αναπτύσσονται από τις  κοινότητες  των  αιτούντων,  και οι 

οποίες,  στη  πλειοψηφία  των  περιπτώσεων,  περιλαμβάνουν  τη  πραγματοποίηση 

καταλήψεων  στέγης  σε  εγκαταλελειμμένα  κτίρια,  ή  τη  ανάπτυξη  καταυλισμών  και 

παραγκουπόλεων  στα περίχωρα των μεγάλων αστικών κέντρων. Η κατάσταση αυτή, 

στην  περίπτωση  και  των  δύο  χωρών,  αποδίδεται,  σύμφωνα  με  διεθνείς  μη-

κυβερνητικούς οργανισμούς, αλλά και ακαδημαϊκούς κύκλους (Puggioni, 2005)33, στο 

γεγονός ότι η  απροθυμία  (και όχι η  αδυναμία) των κυβερνήσεων ορισμένων χωρών, 

αποδεκτών  προσφυγικών  πληθυσμιακών  κυμάτων,  να  διαχειριστούν  το  ζήτημα, 

παρέχοντας  αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και  παραμονής για τους  αιτούντες άσυλο,  

βασίζεται στην εξής σκοπιμότητα: σκοπιμότητα που θέλει την οικονομική και κοινωνική 

εξαθλίωση  των  ανθρώπων αυτών,  μέσα στη  συγκεκριμένη  χώρα υποδοχής,  και  που 

αποτελεί  ένα είδος  αποτρεπτικής στρατηγικής  που θα δημιουργήσει  τους  παράγοντες  

αποφυγής  και  προώθησης (push factors)  σε μελλοντικούς  πρόσφυγες,  αλλά και στους 

ίδιους  τους  υπάρχοντες  αιτούντες  μέσα στη  χώρα.  Έχοντας  τα  παραπάνω υπόψη,  η 

παραδοχή  αυτή  αποτελεί  άξιο  σημείο  αναφοράς  και  ερευνητικής  διερεύνησης,  που 

δυστυχώς  βρίσκεται  εκτός  της  σκοπιάς  της  παρούσας  έρευνας  και  διατριβής,  να 

αναζητηθεί,  δηλαδή,  κατά  πόσο  η  Ιταλία  και  η  Ελλάδα,  ως  το  Ρίο  Γκράντε  της 

33 Βλέπε Puggioni R. (2005) αλλά και αναρτήσεις στο διαδικτυακό τόπο του διεθνούς μή-κυβερνητικού 
οργανισμού για τα ανθρώπινα δικαιώματα Human Rights Watch, www.hrw.org
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Ευρώπης,  το  σύνορο  με  τον  αναπτυσσόμενο  κόσμο  της  Ανατολής  και  του  Νότου, 

επιχειρούν, μέσω της άρνησης συμμόρφωσης στους όρους της Συνθήκης του 1951, και 

της  δημιουργίας  κακών  συνθηκών  διαβίωσης  (που  αποτρέπουν  τη  μακροχρόνια 

βιωσιμότητα  των  αιτούντων  άσυλο  μέσα  στις  κοινωνίες  τους),   να  διώξουν  τους 

πρόσφυγες που βρίσκονται εντός των συνόρων τους, αλλά και να στείλουν αποτρεπτικά  

μηνύματα σε αυτούς που σχεδιάζουν τον ερχομό τους σε αυτές.

E.  Η  καθημερινή  επιβίωση  των  προσφύγων και  των  αιτούντων  άσυλο στη 

Θεσσαλονίκη. Μία εθνογραφική προσέγγιση.

Η απόπειρα να δομηθεί  ερευνητικά  μία εθνογραφία για τους  πρόσφυγες  αποτελεί μία 

πολύπλοκη διαδικασία με πολλές προκλήσεις. Η Πετρονώτη (1999, σ. 16), αναφέρει ότι 

η  εξορία,  συμβολική  ή  ουσιαστική,  προϋποθέτει  γεφύρια  στο  χώρο  και  το  χρόνο.  Οι 

πρόσφυγες  και  οι  αιτούντες  άσυλο  (asylum  seekers)  αποτελούν  ιδιότυπα  κοινωνικά 

υποκείμενα  που,  ως  μετακινούμενοι  πληθυσμοί,  είναι  συνηθισμένοι  σε  μακρινές 

διαδρομές,  γεμάτες  κακουχίες,  και  αποτελούν  ένα  είδος  εξερευνητών  της  ψυχής  

(Πετρονώτη,  1999  σ.  16),  που  σφυρηλατούν  καινούργιες  ζωές  και  καινούργιους 

κόσμους,  αφήνοντας  ανεξίτηλο  το  αποτύπωμά  τους  πάνω  στους  ανθρώπους  στις 

κοινωνίες υποδοχής, με τους οποίους έρχονται σε επαφή. 

Μέσα σε  αυτά  τα  πλαίσια,  ο  εθνογράφος  ερευνητής  καλείται  να  ανιχνεύσει  και  να 

καταγράψει  τα  βιώματα  αυτού  του  μεγάλου  οδοιπορικού,  όλες  τις  δυσκολίες,  τους 

φόβους, και τις ανατροπές της ζωής τους. Ο λόγος των προσφύγων είναι  κάτι ζωντανό  

και ρευστό, αναπροσαρμόζεται διαρκώς, χωρίς να λαμβάνει μία οριστική μορφή, ούτε να 

μπορεί  να  αποκωδικοποιηθεί  πλήρως  (Πετρονώτη,  1999).  Η  προσπάθεια  του 
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εθνογράφου ερευνητή  αποτελεί ένα είδος  αποκρυπτογράφησης  της εικόνας του  άλλου,  

του  ξένου,  του  πρόσφυγα,  και  αποτελεί  ένα  ταξίδι  μέσα  στη  συλλογική  μνήμη  του 

ξεριζωμού,  του  πόνου,  και  της  απώλειας.  Ο  ξένος,  ο  πρόσφυγας,  δεν  είναι  παρά  η 

αντανάκλαση του εαυτού  μας στον καθρέφτη: μέσα από αυτόν μπορούμε να μάθουμε 

πράγματα για τον εαυτό μας, την ιστορία μας, και τη θέση μας στο παγκόσμιο χάρτη της 

ανθρώπινης  ύπαρξης.  Το  ταξίδι  του  ερευνητή,  όπως  και  των  προσφύγων  μέσα στην 

ιστορία  των  πληθυσμιακών  ανακατατάξεων  πάνω  στο  πλανήτη,  συχνά  δεν  έχει 

τελειωμό, είναι διαρκές και  τα ευρήματα του είναι  μεταβαλλόμενα  και  ρευστά  με τη 

πάροδο του χρόνου. 

Οι  εξελίξεις  των  τελευταίων  δεκαετιών,  και  ειδικά  των  τελευταίων  ετών,  τόσο  σε 

διεθνές  επίπεδο,  όσο και  στα  στενότερα  όρια  της  Ευρώπης  και  της  Ελλάδας,  είναι 

ραγδαίες, και καταλήγουν να επαναπροσδιορίζουν τη χάρτα των ισχυουσών κανονισμών 

και υποχρεώσεων προς τους μετακινούμενους πληθυσμούς, συχνά προς το χειρότερο. Η 

ίδια  εμπειρία  των  προσφύγων,  είναι,  επίσης,  διαρκώς  μεταβαλλόμενη  και  ρευστή,  

αναπροσαρμοζόμενη διαρκώς στις νέες προκλήσεις του, συχνά, εχθρικού περιβάλλοντος  

της  χώρας υποδοχής.  Έτσι, η  εθνογραφία,  και τα  ερευνητικά ευρήματα  της παρούσας 

διατριβής,  δεν αποτελούν τίποτε παραπάνω παρά μία  σφραγίδα,  μία  αποτύπωση  της 

συγκεκριμένης  στιγμής,  και  της  συγκεκριμένης  χρονικής  περιόδου  της  ερευνητικής 

διαδικασίας,  μέσα στο χώρο και το χρόνο τού διαρκούς μεταβαλλόμενου ταξιδιού των 

προσφύγων.  Ένα  είδος  αποτυπώματος  που  θα  βοηθήσει  και  θα  συνεισφέρει  στη 

προσπάθεια  καταγραφής  της  συλλογικής  μνήμης,  των  προσφύγων  αλλά  και  των 

ανθρώπων  στη  πόλη  της  Θεσσαλονίκης,  μίας  σύγχρονης  κοινωνίας  υποδοχής,  

προκειμένου  να  υπάρξει  μία  πιο  συμπαγής  εικόνα  του  φαινομένου  της  ακούσιας 

μετανάστευσης στη χώρα. Αυτό αποτελεί ένα επιπρόσθετο μικρό κομμάτι στο παζλ της 
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κατανόησης του  ξένου,  του  πρόσφυγα,  στην ελληνική κοινωνία, μια ακόμη προσθήκη 

στην  ολοένα  και  αυξανόμενη  συζήτηση,  ακαδημαϊκή  και  μη,  για  το  ποιόν  των 

προσφύγων, των αναγκών τους, και την κριτική για τη θεσμική αντιμετώπισή τους από 

τα  θεσμικά όργανα  και  τους  μηχανισμούς,  τόσο της  Ελλάδας,  όσο και  του διεθνούς 

συστήματος.  Έχοντας  υπόψη  όλα  τα  παραπάνω,  θα  επιχειρήσω  να  αναπτύξω  την 

εθνογραφική  μου  προσέγγιση  πάνω  στα  ερευνητικά  μου  αποτελέσματα,  

συστηματοποιώντας την ανάλυση σε δύο υποπαραγράφους. Η πρώτη θα ασχοληθεί με 

το  ταξίδι  και  την  άφιξη  στην ελληνική  κοινωνία υποδοχής.  Εδώ θα επιχειρηθεί  να 

δομηθεί και η  δημόσια εικόνα  του πρόσφυγα στην ελληνική κοινωνία εν έτη 2013. Η 

δεύτερη  παράγραφος  θα  εξετάσει  εις  βάθος  τις  στρατηγικές  επιβίωσης  (survival  

strategies) που αναπτύσσουν οι πρόσφυγες σε ελληνικό έδαφος, και συγκεκριμένα στη 

Θεσσαλονίκη, τις  κοινότητες που συγκροτούν, τη δυναμική των  δύο φύλων (gender  

division) στην νέα πραγματικότητα, και τις συνθήκες εργασίας και διαπραγμάτευσης με 

τα αυτόχθονα μέλη της κοινωνίας υποδοχής. Επίσης θα αναζητηθούν οι δραστηριότητες  

εκείνες που  αναδεικνύουν  το  κοινωνικό  τους  κεφάλαιο  και πώς αυτό διαφοροποιείται 

μέσα  από  τους  μηχανισμούς  κοινωνικής  ένταξης  και  αποκλεισμού  στη  κοινωνία 

υποδοχής. Τέλος στη δεύτερη παράγραφο, θα εξετασθεί η παρουσία των προσφύγων στη 

πόλη της Θεσσαλονίκης, και την Ελλάδα, μέσα από μία μακρόπνοη οπτική γωνία, έτσι 

ώστε  να  σκιαγραφηθούν  και  να  καταγραφούν  οι  τυχόν  μακροχρόνιες  στρατηγικές  

βιοπορισμού (livelihood strategies) που προκύπτουν από τη ζωή και τη δραστηριότητα 

των ανθρώπων του ερευνητικού μου δείγματος. 

α) Το ταξίδι και η άφιξη στην Ελλάδα. 

Το ταξίδι προς την Ευρώπη και την Ελλάδα είναι πάντοτε, για τους ανθρώπους του 
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δείγματος, μεγάλο, γεμάτο κακουχίες και κινδύνους, και απρόβλεπτο. Η Ελλάδα, σχεδόν 

σε όλες τις περιπτώσεις, δεν αποτελεί τίποτε παραπάνω από έναν  ενδιάμεσο σταθμό 

(transit  country),  στο  σχεδιαζόμενο  ταξίδι  προς  κάποια  άλλη  χώρα  της  κεντρικής, 

δυτικής, και βόρειας Ευρώπης. Όλοι οι αιτούντες ασύλου του δείγματος παραδέχτηκαν 

ότι η Ελλάδα ποτέ δεν αποτέλεσε και προορισμό για το ταξίδι τους, αλλά πάντοτε τη 

θεωρούσαν ως το σύνορο, το οποίο έπρεπε να περάσουν για να φτάσουν στη Γερμανία, 

τη Σουηδία, την Αγγλία, ή την Ελβετία,  χώρες για τις οποίες είχαν πληροφορίες ότι 

αυτές  φέρονται  με  καλό τρόπο  στους  πρόσφυγες  και  δίνουν  πολλές  ευκαιρίες  στους 

ξένους  να  φτιάξουν  τη  ζωή  τους  με  ασφάλεια.  Η  διαπίστωση  αυτή  συνάδει  με 

παλαιότερες  έρευνες  πάνω  σε  αυτό  το  ζήτημα,  δηλαδή  σχετικά  με  το  αν  η  χώρα 

αποτελεί τον προορισμό ή απλά ένα ενδιάμεσο στάδιο (transit) του ταξιδιού προς τρίτες 

χώρες (Papadopoulou 2004, p.p. 174). Οι έρευνες αυτές δείχνουν ότι η πλειοψηφία των 

μεταναστευτικών  και  προσφυγικών πληθυσμιακών ρευμάτων  χρησιμοποιεί την Ελλάδα 

ως ένα είδος ασφαλούς δωματίου αναμονής, με σκοπό την περαιτέρω μετάβαση σε μία 

άλλη  χώρα  της  κεντρικής  και  βόρειας  Ευρώπης.  Η  χώρα  θεωρείται  ασφαλής  και 

δημοκρατική,  και  αυτό αποτελεί  ένα  ικανοποιητικό κριτήριο  για τα θύματα  βίας  και 

βασανιστηρίων ως τον πρώτο σταθμό μέσα στον ευρωπαϊκό χώρο, όπου η οι ελπίδες για 

ένα νέο ξεκίνημα, ασφαλές από τους τρόμους του παρελθόντος μπορεί να είναι εφικτό. 

Η κυρίαρχη  αντίληψη  στο μυαλό των  ανθρώπων του  δείγματος,  συμπίπτει, επίσης, με 

την άποψη του  Koser (1997), σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται τα 

κριτήρια  επιλογής  της  χώρας  προορισμού:   η  απόφαση  βασίζεται  στην  ύπαρξη  της 

πληροφορίας για τη δυνατότητα απόκτησης του ασύλου  και τις  μελλοντικές απολαβές,  

που μπορεί να επιφέρει η θεσμική κάλυψη μίας τέτοιας εξέλιξης, από το πιθανό κράτος  

υποδοχής, για την ασφάλεια και την εξασφάλιση ενός αποδεκτού επιπέδου διαβίωσης. Η 

πληροφορία είναι, συχνά,  αποσπασματική,  και προέρχεται από διάφορες  πηγές,  όπως 
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από φήμες  που διαδίδουν  οι  διακινητές,  από συνομιλίες  και  γράμματα  από  φίλους, 

γνωστούς, και συγγενείς σε κάποια χώρα, αλλά και άλλες πηγές από τα εκτενή δίκτυα 

της  διασποράς  στα διάφορα σημεία του κόσμου (Crisp, 1999). Ο  ατελής χαρακτήρας  

των πληροφοριών πάνω στις οποίες βασίζεται και η επιλογή της  χώρας προορισμού  

οδηγεί πολλούς από αυτούς να δημιουργούν μία συγκεχυμένη ιδέα για τον ευρωπαϊκό 

χώρο, ως  έναν  ευρύτερο  χώρο  (space)  όπου  μπορεί  κάποιος  να  απολαύσει  την 

ασφάλεια,  τη  προστασία,  αλλά και τις ευκαιρίες για  μία καλύτερη ζωή  (Papadopoulou 

2004,  p.p. 179).  H Ελλάδα, μέσα σε αυτόν τον ευρωπαϊκό χώρο,  αποτελεί στη σκέψη 

πολλών από τους  ανθρώπους που καταφεύγουν σε  αυτήν,  ως  ένα  μέρος  στο  οποίο 

μπορούν να κάνουν τη  πρώτη στάση,  να  ξαποστάσουν,  και να αντλήσουν τους νέους 

πόρους,  χρηματικούς  και  άλλους,  οι  οποίοι  θα  τους  χρηματοδοτήσουν  και  θα 

επιτρέψουν  την  πραγματοποίηση  ενός  δεύτερου  ταξιδιού,  αυτή  τη  φορά  προς  τα 

ενδότερα της Ευρώπης.

Οι Αφγανοί του  δείγματος,  σχεδόν πάντοτε ακολουθούν μία προκαθορισμένη πορεία 

στο  ταξίδι  τους  (Monsutti,  2008):  πρώτα  περνούν  τα  σύνορα  με  το  Πακιστάν,  και 

κατόπιν κατευθύνονται  προς το Ιράν.  Αφού περάσουν στο Ιράν,  πολλοί από αυτούς 

παραμένουν  εκεί,  μάλιστα  για  αρκετά  χρόνια,  και  δραστηριοποιούνται  οικονομικά,  

δουλεύοντας στους βιομηχανικούς τομείς της χώρας. Παρόλα αυτά, η  ασφάλεια  τους 

δεν είναι εγγυημένη, και, συχνά, οδηγούνται προς απέλαση. Η απόφαση για μετάβαση 

προς την Ευρώπη, και η αναζήτηση ασύλου,  συνήθως, λαμβάνεται με τη φυγή  από το 

Ιράν. Ο επόμενος σταθμός είναι η Τουρκία, και από εκεί τα σύνορα με την Ελλάδα, 

στον Έβρο, ή μέσω θαλάσσης, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τη Λέσβο, τη Σάμο, 

και  τη  Χίο.  Το ταξίδι  από το  Ιράν στην Ελλάδα διαρκεί,  συνήθως,  μήνες  και  έχει 

πολλούς ενδιάμεσους σταθμούς. Ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες των ατόμων, 
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αυτό  γίνεται  οδικώς  ή  στις  χειρότερες  περιπτώσεις,  περιλαμβάνει  μακροσκελείς 

πεζοπορίες. Η οργάνωση του ταξιδιού, και το επιτυχές πέρασμα των συνόρων, συνήθως, 

περιλαμβάνει  τη  διαμεσολάβηση  των  διακινητών,  ανθρώπων  που  αναλαμβάνουν  να 

μεταφέρουν τους  πρόσφυγες  και να εξασφαλίσουν το  ασφαλές πέρασμα  των συνόρων, 

με αντίτιμο χρηματικά ποσά. Τα χρηματικά ποσά που απαιτούνται για τη μεταφορά 

είναι διαφόρων μεγεθών, συνήθως μερικών χιλιάδων δολαρίων, ή ευρώ, ανά άτομο. Η 

χρήση των  διακινητών (smugglers)  κρίνεται  επιβεβλημένη,  αλλά και αναζητείται από 

τους ίδιους τους πρόσφυγες. Για τους περισσότερους από τους ανθρώπους του δείγματός 

μου,  οι  διακινητές  αποτελούν  ένα  είδος  επαγγελματία  (όπως  κάνουν  πολλοί  άλλα  

επαγγέλματα και δουλειές, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Ομπάϊτ), ο οποίος παρέχει τις 

σωστές πληροφορίες (know how) για τον ακριβή τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθεί  η 

μετάβαση  στη  χώρα  υποδοχής,  δουλειά  επικίνδυνη  όσο  και  αναγκαία.  Δεν  υπάρχει 

κάποιου είδους συγκεκριμένη προκατάληψη ή προδιάθεση εναντίον τους, πέρα από τις 

αμφιβολίες για την ικανότητα του διακινητή να διεκπεραιώσει το έργο του περάσματος  

των  συνόρων,  αλλά  και  για  το  πόσο  έμπιστος  είναι  να  μην  δημιουργήσεις  άλλα 

προβλήματα. Όλοι οι άνθρωποι του δείγματος, διαφοροποίησαν το έργο των διακινητών 

(smugglers) από αυτό των δουλεμπόρων (traffickers), καθότι, σύμφωνα με τα λεγόμενά 

τους, ήταν οι ίδιοι που τους  αναζήτησαν (τους  διακινητές). Η επιλογή (choice)  και όχι 

μια σχέση καταναγκασμού (exploitation) είναι το βασικό χαρακτηριστικό που τοποθετεί 

τους  διακινητές  σε μία σχετικά υψηλή  ιεράρχηση  μέσα σε όλα τα  κοινωνικά δίκτυα  

διασποράς  των  προσφύγων  και των  αιτούντων άσυλο  στην αλλοδαπή, σύμφωνα με τη 

βιβλιογραφία  (Morrison and Crosland,  2001).  Οι  Aφγανοί  του  δείγματος  επιθυμούν 

πάντοτε  τη  διαμεσολάβηση  ενός  Aφγανού  διακινητή,  καθώς  δεν  εμπιστεύονται 

διακινητές  άλλων  εθνικοτήτων.  Τα  δίκτυα  είναι  συνήθως  αυτά  που  παρέχουν  τη 

διαμεσολάβηση συγκεκριμένων διακινητών εντός και εκτός των ευρωπαϊκών συνόρων. 
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Το πέρασμα των συνόρων συνιστά μία πολύ επικίνδυνη, και, μερικές φορές, θανάσιμη 

υπόθεση. Ο διακινητής πρέπει να είναι συστημένος για την εμπειρία του και το ιστορικό 

των επιτυχημένων περασμάτων (track record). Το πέρασμα των συνόρων στην Ελλάδα, 

είτε  μέσω  ξηράς  είτε  μέσω  θαλάσσης  είναι  μία  ιδιαίτερα  επικίνδυνη  υπόθεση  και 

απαιτεί την επίδειξη επαγγελματισμού από τον διακινητή που αναλαμβάνει το έργο.

Η Ελλάδα είναι η τελευταία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαθέτει νάρκες κατά 

προσωπικού στο  έδαφός  της.  Πάνω  από  1,5  εκατομμύριο  τέτοιες  νάρκες  είναι 

διάσπαρτες σε διάφορα σημεία της χώρας. Οι περισσότερες είναι πολύ παλιές, έχουν 

ξεμείνει από τον εμφύλιο στο Γράμμο και το Βίτσι, και η απομάκρυνσή τους είναι πολύ 

δύσκολη. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, ωστόσο, παρουσιάζεται από τις νάρκες στον Έβρο. 

Εκεί, κατά μήκος των ελληνοτουρκικών συνόρων, στρώθηκαν περίπου 25.000 νάρκες 

μετά το 1974. Οι πρόσφυγες που επιλέγουν τον Έβρο ως πέρασμα, πολλοί από αυτούς 

παιδιά, εκτίθενται στο κίνδυνο θανάσιμου τραυματισμού, σε μία πορεία, που βασίζεται 

στην  αξιοπιστία  των  πληροφοριών  που  κατέχουν  οι  διακινητές  για  τις  ασφαλείς 

διαδρομές.  Σύμφωνα με τη Συνθήκη της Οτάβα34, η Ελλάδα πρέπει να έχει αφοπλίσει 

το  ναρκοπέδιο  έως  το  Μάρτιο  του 2014.  Από το 1999 και  έως  το  2008 πάνω από 

ενενήντα άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε αυτά, στην πλειονότητά τους άνθρωποι 

που προσπαθούσαν να περάσουν τα σύνορα παράνομα35.  Το πέρασμα από τη θάλασσα, 

αν και πιο διαδεδομένο από αυτό στον Έβρο, λόγω του ναρκοπεδίου, αλλά και του 

34 Η  Ελλάδα  έγινε  κράτος-μέλος  της  Συνθήκης  Κατάργησης  Ναρκών  (Mine  Ban  Treaty)  την  1η 
Μαρτίου 2004. Η εφαρμογή της συνθήκης εξαρτάται από τα υπάρχοντα νομικά μέτρα. Η Ελλάδα 
απέτυχε  να  καταστρέψει  το  απόθεμα  1,58  εκατομμυρίων  ναρκών  κατά  προσωπικού  μέχρι  την 
προθεσμία της 1ης Μαρτίου 2008. Δεν είχε ξεκινήσει τη διαδικασία καταστροφής μέχρι τον Νοέμβριο 
2008· είχε καταστρέψει μόνο 225.962 νάρκες μέχρι το Μάρτιο 2009 και ήλπιζε να ολοκληρώσει την 
καταστροφή των αποθεμάτων μέχρι το τέλος του 2009. Η Ελλάδα, γράφει η έρευνα του Αμέρικανικου 
Υπουργείου Εξωτερικών,  έχει  κάνει αξιοσημείωτη πρόοδο στον τομέα εκκαθάρισης ναρκών κατά 
προσωπικού στα σύνορα της με την Τουρκία και αναμένεται να ολοκληρώσει αυτές τις επιχειρήσεις  
πριν το έτος 2014, που είναι η προθεσμία που ορίζει το Άρθρο 5 για την εκκαθάριση ναρκοθετημένων 
περιοχών.   Πηγή:  Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών (2009), Εκθέσεις  Κρατών του Έτους  2008  
Σχετικά με τις Πρακτικές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Ελλάδα, Ουάσινγκτον, 25 Φεβρουαρίου 2009  

35 Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών (2009), όπως παραπάνω.
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πρόσφατα ανεγειρομένου φράκτη στο μήκος των συνόρων με τη Τουρκία, μπορεί να 

αποδειχθεί,  και  αποδεικνύεται  διαρκώς,  εξίσου  θανάσιμο  με  αυτό  των  χερσαίων 

συνόρων. Οι αφηγήσεις των ανθρώπων του δείγματος, που ταξίδεψαν μέσω θάλασσας, 

πάντοτε επικεντρώνονται στην  αγωνία  που ένιωσαν πάνω στη φουσκωτή βάρκα όταν 

αυτή θαλασσόδερνε μέσα στη νύχτα με προορισμό κάποιο από τα νησιά του ανατολικού 

Αιγαίου. Οι φουσκωτές βάρκες είναι συχνά παραφορτωμένες από ανθρώπους, και δεν 

τηρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας που θα απαιτούνταν για ένα τέτοιο είδους ταξίδι. Η 

θαλασσοταραχή  και  το  άγχος  αποφυγής  της  ελληνικής  ακτοφυλακής,  και  των 

περιπολιών  της  FRONTEX  μερικές  φορές  καταλήγουν  σε  τραγωδίες.  Άνθρωποι 

πέφτουν από τις βάρκες μέσα στη θάλασσα, ή βυθίζονται ολόκληρες με όλους τους 

επιβάτες. Μόλις πρόσφατα, μία τέτοια τραγωδία στη Λέσβο ανέδειξε όλες τις φρικτές 

λεπτομέρειες του ζητήματος, όταν καΐκι που μετέφερε 28, κατά δήλωση του μοναδικού 

διασωθέντος,  πρόσφυγες στη  Λέσβο,  αναποδογύρισε  λόγω  υπερφόρτωσης  με 

αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο 27 άτομα,  που ξεβράστηκαν από τη θάλασσα στις 

ακτές της Λέσβου (Το Έθνος, 15/4/2013). Οι τυχεροί, όπως οι άνθρωποι του δείγματός 

μου,  που  κατορθώνουν  να  ολοκληρώσουν  το  θαλάσσιο  ταξίδι  με  επιτυχία, 

συλλαμβάνονται από τις αρχές και προωθούνται σε κάποιο τοπικό κέντρο κράτησης και 

από εκεί, συνήθως, στην Αθήνα.

Οι  πληροφορίες  που  έχουν  στη  διάθεσή  τους  για  το  καθεστώς  της  Σύμβαση  του 

Δουβλίνου  ΙΙ,  σχετικά  με  δυνατότητες  μετακίνησης  τους  μέσα  στο  έδαφος  της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ελλιπείς, και πολλοί από αυτούς αναζητούν τις ελληνικές 

αρχές μετά το πέρασμα των συνόρων για να κάνουν την αίτηση για χορήγηση πολιτικού 

ασύλου.  Στα  σύνορα,  καταλήγουν  σε  κάποιο  κέντρο  κράτησης,  και  κατόπιν 

μετακινούνται  οδικώς,  συνήθως,  ή  με  πλοίο,  προς  τη  πρωτεύουσα.  Όσοι  δεν 
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αποφασίζουν  να  παραμείνουν  εκεί,  μετακινούνται  προς  τους  καταυλισμούς  της 

Ηγουμενίτσας και της Πάτρας, όπου ελπίζουν να διαφύγουν προς την Ιταλία, ενώ άλλοι, 

όπως  αυτοί  του  δείγματος  μου,  επιλέγουν  να  μετακομίσουν  στη  Θεσσαλονίκη, 

ελκυόμενοι από τις πληροφορίες που έχουν για τη  σχετική ασφάλεια  που μπορούν να 

έχουν εκεί.

Η πρώτη επαφή με την ελληνική πραγματικότητα, και το τι σημαίνει να είσαι αιτώντας 

άσυλο στη χώρα, έρχεται στα σύνορα, και κατόπιν κατά την άφιξή τους στην Αθήνα. Ο 

καταναγκαστικός εγκλεισμός  τους σε κάποιο  κέντρο κράτησης  της περιφέρειας,  χωρίς 

καμία  παροχή  συμβουλευτικής  ή  νομικής  βοήθειας,  και  την  απαίτηση συμπλήρωσης 

εγγράφων  και  της  αίτηση  για  άσυλο  στα  ελληνικά,  χωρίς  τη  βοήθεια  κάποιου 

διερμηνέα,  αποτέλεσε  ένα  είδος  προϊδεασμού  για  το  τι  πρόκειται  να  ακολουθήσει, 

σύμφωνα με τα λεγόμενά τους.  Μετά το πρώτο σοκ, λοιπόν, το επόμενο ψυχολογικό 

χτύπημα έρχεται όταν βρίσκουν τους εαυτούς τους άστεγους ή σε συνθήκες επισφαλούς 

στέγασης  στην  Αθήνα,  χωρίς  καμία  βοήθεια  από  τους  θεσμικούς  παράγοντες  του 

ελληνικού κράτους, και με μία πάρα πολύ περιορισμένη βοήθεια από την πλευρά της 

Ύπατης Αρμοστείας και των άλλων μη-κυβερνητικών οργανισμών. Το αίσθημα αυτό 

μετατρέπεται συνήθως σε απόγνωση και απελπισία, όταν αναγκαστούν να περάσουν τα 

πρώτα βράδια στην Αθήνα, σε κάποιο πάρκο, ή όταν γίνονται θύματα κάποιου βίαιου 

επεισοδίου (όπως ξυλοδαρμού, ληστείας, και άλλων) ενώ βρίσκονται στο δρόμο. 

Μετά  τις  πρώτες  εμπειρίες  με  την  ελληνική  πραγματικότητα,  η  πλειοψηφία  τους 

επιθυμεί να επισπεύσει τη μετακίνησή της σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, αλλά σε 

αυτό το σημείο, οι περισσότεροι βρίσκουν τους εαυτούς τους χωρίς χρήματα, άρα και 

χωρίς τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν ένα τέτοιο εγχείρημα. Εάν καταφέρουν να 
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διαφύγουν, όπως λένε οι ίδιοι, σε κάποια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνήθως 

ανακαλύπτουν  ότι  οι  αλλοδαπές  αρχές  εκεί  τους  επιστρέφουν  άμεσα  στην  Ελλάδα, 

κάνοντας χρήση των κανονισμών της Σύμβασης του Δουβλίνου ΙΙ. Αυτή η πληροφορία, 

βέβαια, φτάνει στα αυτιά τους και από πριν, κατά την άφιξη τους στη χώρα, αλλά, όπως 

μου εξομολογήθηκαν οι ίδιοι,  είναι κάτι το οποίο δεν θέλουν να πιστέψουν αρχικά. 

Κατόπιν  έρχεται  η  αποδοχή  της  πραγματικότητας,  ότι,  δηλαδή,  είναι  τρόπον  τινά 

εγκλωβισμένοι  στην Ελλάδα, ως  αιτούντες ασύλου,  με όλες τις δυσμενείς προοπτικές 

που περιλαμβάνει αυτή η κατάσταση γι' αυτούς και τις οικογένειές τους. Το όνειρο για 

μια  καινούργια αρχή,  κλυδωνίζεται,  και η  ελπίδα αντικαθίσταται από την  απελπισία,  

καθώς οι εβδομάδες γίνονται μήνες, και οι μήνες γίνονται χρόνια, με την κατάστασή 

τους να μην παρουσιάζει σημαντική βελτίωση, αλλά και την υπόθεση τους (για την 

κατάκτηση πολιτικού ασύλου) να μην παρουσιάζει καμία πρόοδο. 

Το τραύμα αποτελεί μία απρόοπτη και βίαιη διακοπή στον συνηθισμένο τρόπο ζωής του 

ατόμου, στο σύστημα των αντιλήψεων και των πιστεύω του, καθώς και των αμυντικών 

μηχανισμών ενάντια σε εξωγενείς ψυχοφθόρες καταστάσεις (Garland, 1998 pp. 9-31). Η 

εμπιστοσύνη στην  εγκόσμια  πραγματικότητα καταστρέφεται  πλήρως.  Το  άτομο  δεν 

μπορεί πια να έχει ένα είδος κανονικότητας στη καθημερινή του ζωή, ή να δουλέψει, και 

έτσι αντιμετωπίζει τη κατάθλιψη. Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται το  τραύμα 

είναι με την πάροδο του χρόνου και την ενασχόληση του ατόμου με νέες συνήθειες και 

πρακτικές, νέες εργασίες και υποστήριξη από ένα κύκλο φίλων ή άλλων υποστηρικτικών 

θεσμικών μηχανισμών.  Η οικογένειά,  επίσης,  παίζει  ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην 

υπέρβαση του τραύματος (Wilkinson, 1996 pp. 127), ειδικά στη περίπτωση των γονέων, 

όπου  η  φροντίδα  για  τα  παιδιά  τους  δίνει  μία  νέα  μέθοδο  αυτοπροσδιορισμού και 

επανακαθορισμού του  εαυτού  τους  (new ways of self realisation).  Η  νέα 
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πραγματικότητα της παραμονής στην Ελλάδα, του εγκλωβισμού στη λήθη της νομικής 

λίμπο, αφήνει πολύ λίγα περιθώρια για την ικανοποίηση των παραπάνω συνθηκών. 

Οι  αιτούντες ασύλου  και οι  πρόσφυγες, Αφγανοί και άλλοι, νιώθουν  φόβο  μέσα στην 

Ελλάδα.  Ο  φόβος  αυτός  παίρνει  συγκεκριμένες  μορφές:  φόβος  για  τη  βία  της 

αστυνομίας, και για τη βία των ομάδων κρούσεως του ναζιστικού ακροδεξιού κόμματος 

της  Χρυσής  Αυγής,  φόβος  για  τον  κίνδυνο  να  γίνουν  θύματα  ληστείας  και  άλλων 

βιαιοπραγιών από τις συμμορίες των ντόπιων και αλλοδαπών στο κέντρο της Αθήνας, 

και  φόβος  για τον μόνιμο κίνδυνο της σύλληψης από τις αρχές και την  απέλαση.  Ο 

φόβος  αυτός  είναι,  επίσης,  ο  φόβος  της  ακούσιας  επίδειξης  οποιουδήποτε 

χαρακτηριστικού της  προσφυγικής  τους ιδιότητας,  και  είναι  καταλυτικός παράγοντας 

στον  τρόπο  με  τον  οποίο  αυτοί  διαμορφώνουν  τις  κοινωνικές  σχέσεις   και  τη 

συμπεριφορά  τους  μέσα  στην  κοινωνία  υποδοχής  (Malkki,  1995).  Η  αναγνώριση 

κάποιου από αυτά τα  προσφυγικά  χαρακτηριστικά από κάποιο  μέλος  της  κοινωνίας  

υποδοχής  ελλοχεύει  τον  κίνδυνο  ανάδειξης  μιας  επιθετικής  συμπεριφοράς  εναντίον 

τους. Ως εκ τούτο, ο φόβος αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους για την ανάδειξη 

συγκεκριμένων  στρατηγικών  από την πλευρά τους.  Η αδυναμία μετάβασης σε άλλη 

χώρα,  για  την  οποία  έχουν  πληροφορίες  ότι  η  μεταχείριση  των  προσφύγων  είναι 

ευνοϊκότερη, λόγω έλλειψης εγγράφων, χρημάτων, αλλά και λόγω της βεβαιότητας για 

την  επιστροφή  τους  στην  Ελλάδα  από  τις  αρχές  εκεί,  παρατείνει  και  εντείνει  τους 

φόβους  αυτούς,  και  τους  μετατρέπει  μακροχρόνια  σε  ένα  είδος  απόγνωσης  και 

μοιρολατρίας.  Σχεδόν  όλοι  οι  άνθρωποι  του  δείγματος,  συμφώνησαν  ότι  η  Ελλάδα 

αποτελεί ένα πολύ  αφιλόξενο  και  επικίνδυνο  μέρος για αυτούς, και ότι δεν θα είχαν 

πάρει ποτέ την απόφαση να έρθουν εδώ, εάν μπορούσαν να φανταστούν πώς θα ήταν η 

ζωή τους εδώ. Θα είχαν προτιμήσει τους κινδύνους μιας άλλης χώρας-προορισμού στη 
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Μέση Ανατολή, ή θα είχαν προσπαθήσει να παρακάμψουν τις αρχές ή τη χώρα την ίδια,  

με κάποιον τρόπο, όταν περνούσαν τα σύνορα προς την Ευρώπη. Στην ερώτηση γιατί 

δεν  φεύγουν  από  τη  χώρα  για  να  αναζητήσουν  μία  καλύτερη  μοίρα  αλλού,  οι 

περισσότεροι  απαντούν ότι  σκέφτονται  αυτό το ενδεχόμενο πολύ σοβαρά, αλλά δεν 

μπορούν  να  κάνουν  κάτι  εύκολα  χωρίς  χρήματα,  καθώς  η  εξεύρεση  πόρων  στη 

σημερινή ελληνική οικονομία της ύφεσης, είναι μία πολύ δύσκολη υπόθεση, ειδικά για 

τους  πρόσφυγες.  Έτσι, προσπαθούν να  οργανώσουν τη ζωή τους,  μέσα στο μεταίχμιο 

(in-between)  των δύο κόσμων, στη  λήθη  που τους επιβάλλει το  νομικό καθεστώς  της 

αναμονής,  αναζητώντας λύσεις στα καθημερινά προβλήματα του  βιοπορισμού  και της 

επιβίωσης.  Η  μακροχρόνια  υπέρβαση  των  τραυματικών  εμπειριών  απαιτεί  μία 

καθημερινή ζωή με εργασία, παραγωγή εισοδήματος, ικανοποίηση των αναγκών της 

πείνας  και  της  δίψας,  ξεκούραση,  προστασία  από  το  κρύο  και  την  αρρώστια,  και 

δυνατότητα για κοινωνικοποίηση (Brown and Harris, 1978). Οι άστοχες ερωτήσεις του 

ερευνητή  (όπως  μερικές  φορές  στη  περίπτωση  των  δικών  μου  συνεντεύξεων),  μία 

υποτιμητική κουβέντα ή βρισιά από έναν άγνωστο, ο πόνος στα μάτια και τα λόγια ενός 

μέλους της οικογενείας ή φίλου, οδηγεί στην οδυνηρή ανάμνηση του τι χάθηκε και σε 

θυμό, πικρία, και απόγνωση (Loizos, 2008).

Για  τους  Κούρδους  πρόσφυγες  από  τη  Τουρκία,  το  ταξίδι  προς  την  Ελλάδα  ήταν 

μικρότερο,  αλλά εξίσου επικίνδυνο.   Ο Βασίλης μετέφερε την οικογένειά του μέσω 

θαλάσσης, με τη βοήθεια ενός Έλληνα ψαρά, ενώ ο Μανώλης κολύμπησε 8 χιλιόμετρα, 

από τα τουρκικά παράλια της Αττάλειας έως τις ελληνικές ακτές, εφοδιασμένοι και οι 

δύο μόνο με έγγραφα που αποδείκνυαν ότι ήταν καταζητούμενοι για την επαναστατική  

τους δράση στη Τουρκία, τον εχθρό της Ελλάδας, όπως υποστήριζαν, και ότι για αυτόν 

τον λόγο δικαιούταν προστασία από το ελληνικό κράτος. Και για τους δύο, το ταξίδι 
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είχε έναν πολύ συμβολικό χαρακτήρα, καθώς σηματοδοτούσε το πέρασμα σε έναν χώρο 

ελευθερίας και προστασίας από τις θηριωδίες του τούρκικου εχθρού. Το πέρασμα σε μία 

χώρα,  όπως  μου  διηγήθηκαν  οι  ίδιοι,  που  τους  ενέπνεε  με  την  ιστορία  της,  που 

κατάφερε και πολέμησε για την ανεξαρτησία της και κέρδισε την ελευθερία της από τον 

ίδιο τύραννο. Τα έγγραφα που είχαν στην κατοχή τους, κατά το πέρασμα στην Ελλάδα, 

αποτελούσαν  ένα  είδος  συμβολικού  τότεμ  (totem),  ενός  αντικειμένου,  δηλαδή,  που 

μετουσιώνει  (embodies)  την ταυτότητα του κατόχου,  και  επιβεβαιώνει  τους  δεσμούς  

συνοχής του με μία ιδεολογική αφετηρία, στη προκειμένη περίπτωση την ένοπλη δράση 

και τον αγώνα για την ανεξαρτησία του κουρδικού έθνους36. Ο Μανώλης και ο Βασίλης, 

κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, κρατούν κοντά τους και φυλάσσουν τα έγγραφα 

αυτά, τις ταυτότητες, τη κομματική ταυτότητα του DEFSOL, καθώς και καταδικαστικά 

έγγραφα και αποφάσεις σε βάρος τους από τις τουρκικές αρχές, γιατί πιστεύουν ότι 

αυτά αποτελούν και το διαβατήριό τους για την ελευθερία, το αποδεικτικό στοιχείο που 

θα  τους  εξασφαλίσει  την αναγνώριση ως  πολιτικούς  πρόσφυγες,  και  θα δώσει  αίσιο 

τέλος  στο πολύπαθο ταξίδι τους.

Οι Αφρικανοί, σύμφωνα με τις διηγήσεις τους, ήταν πραγματιστές  σχετικά με τα αίτια 

που τους οδήγησαν στο ταξίδι τους προς την Ελλάδα.  Θεωρούσαν ότι η Ελλάδα ήταν 

μία καλή επιλογή, καθότι είναι μία χώρα που ανήκει στη νομισματική ένωση του ευρώ, 

και ότι θα μπορούσαν να βρουν εργασία, και να παράγουν εισοδήματα για τους εαυτούς 

τους και την οικογένειά τους, καθότι είχαν ακούσει από άλλους, ότι ήταν μία χώρα με  

ευκαιρίες.  Αν  αναλογιστούμε  τα  προαναφερθέντα  υποδείγματα  της  πολιτικής 

οικονομίας  σχετικά  με  τους μηχανισμούς  ανάληψης  της  απόφασης για  μετανάστευση 

(Lewis 1954,  Sjaastad 1962,  Lee 1966,  Skeldon 1997,  Abreu 2010),  τότε  θα 

36 Για περισσότερα πάνω στις θεωρητικές επεκτάσεις του τοτέμ και του τοτεμισμού βλέπε Levi-Strauss 
C. (1963), Totemism, Beacon Press.
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μπορούσαμε  να  πούμε,  με  σχετική  ασφάλεια,  ότι  η  απόφαση  των  Αφρικανών  του 

δείγματος βασιζόταν σε ένα  υπολογιστικό σύστημα  εκτίμησης των  πιθανών ωφελειών 

από τη παραμονή σε μία ευρωπαϊκή χώρα όπως η Ελλάδα, και των δυνατοτήτων που θα 

προσέφερε  μία  τέτοια  μετάβαση για  την  εκπλήρωση  των  στόχων  ζωής  τους.   Οι 

Αφρικανοί  του  δείγματος,  όπως  αναφέρθηκε  και  πιο  πάνω,  έκαναν  την  αίτηση  για  

χορήγηση πολιτικού ασύλου,  γνωρίζοντας ότι οι πιθανότητες για να αποκτήσουν αυτή 

την αναγνώριση είναι πολύ μικρές. Παρόλα αυτά, η πράξη τους αυτή αποτέλεσε ένα 

ακόμη σκαλοπάτι  στη  στρατηγική  που επέλεξαν,  προκειμένου  να  εξασφαλίσουν ένα 

παράθυρο ευκαιρίας (window of opportunity)  για μία  νόμιμη  παραμονή στη χώρα, και 

μία δυνατότητα για νόμιμη εργασία.  Η κατοχή της  ρόζ κάρτας δίνει τη δυνατότητα να 

αναζητήσουν εργασία νόμιμα, χωρίς το κίνδυνο της άμεσης απέλασης από τη χώρα, και 

αυτό ήταν κάτι το οποίο οι Αφρικανοί του δείγματος γνώριζαν καλά πριν την άφιξή τους 

και την εγκατάσταση στη Θεσσαλονίκη. Από εκεί και έπειτα, όλοι τους παραδέχτηκαν 

τη τεράστια απογοήτευσή τους για την έλλειψη δυνατοτήτων εξεύρεσης εργασίας και 

απόκτησης κάποιου εισοδήματος που θα τους επέτρεψε να εκπληρώσουν τους στόχους  

ζωής  τους  (life  goals),  δηλαδή  να  αποκτήσουν  μία  οικονομική  ασφάλεια  (κατά  τα 

λεγόμενα των ιδίων), και ένα βιοτικό επίπεδο, εφάμιλλο με αυτό των δυτικών. Επίσης, 

μεγάλη ήταν η απογοήτευσή τους για το γεγονός ότι αναγκάστηκαν να εμπλακούν σε 

οικονομικές  δραστηριότητες,  όπως  η  πώληση  πραμάτειας  στους  δρόμους  της  πόλης 

(street hawking), για να εξασφαλίσουν το πενιχρό εισόδημα προς το ζην, δραστηριότητα 

πολύ κατώτερη των εργασιακών ικανοτήτων τους, σύμφωνα με τους ίδιους. Παρόλα τα 

προβλήματα,  όλοι  τους  παραδέχτηκαν  ότι  η  επιστροφή,  δεν  ήταν  μέσα  στα  άμεσα 

σχέδιά τους, και ότι η αναμονή  βελτίωσης  του  οικονομικού κλίματος  αποτελούσε ένα 

είδος μονόδρομου για αυτούς.
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Όπως αναλύθηκε εκτενώς στο πρώτο μέρος της διατριβής αυτής, η αντιμετώπιση των 

προσφύγων και των αιτούντων για άσυλο, από τους θεσμικούς παράγοντες, τον ελληνικό 

τύπο και τα μέσα ενημέρωσης, και μία μεγάλη μερίδα της ελληνικής κοινωνίας, γίνεται 

κάτω  από  το  πρίσμα  της  δημόσιας  συζήτησης  σχετικά  με  το  ζήτημα  της 

λαθρομετανάστευσης στη χώρα. Οι πρόσφυγες και οι αιτούντες ασύλου αποκαλούνται ως 

λαθρομετανάστες,  από τη πλειοψηφία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, καθώς, επίσης, 

και  από  θεσμικές  πηγές,  οι  οποίες  οικοδομούν  έναν  πολεμικό  λόγο  εναντίον  τους, 

αναφέροντας μία σειρά από αρνητικά ζητήματα που θεωρούν ότι προκαλούνται από τη 

παρουσία  τους  στην  ελληνική  κοινωνία  (υποβάθμιση των  συνοικιών  των  αστικών 

κέντρων,  αύξηση  της  εγκληματικότητας,  και  διάδοση  μολυσματικών  ασθενειών,  

αποτελούν  τα  βασικά  επιχειρήματα,  συνήθως,  εναντίον  του  φαινομένου  της 

λαθρομετανάστευσης).  Από αυτή τη συζήτηση απουσιάζει πλήρως η φωνή των ίδιων 

των  προσφύγων,  πέρα  από  μερικές  δημοσιεύσεις  του  ξένου  τύπου,  οι  οποίες 

αναδημοσιεύονται  και  από  τα  ελληνικά  μέσα  ενημέρωσης,  επιβεβαιώνοντας  τη 

διατύπωση της Βουτυρά (Voutira and Harrel-Bond, 2007), ότι δηλαδή ο αποκλεισμός 

της  φωνής  των  προσφύγων στις  κοινωνίες υποδοχής,  και  ειδικά  στην Ελλάδα,  τους 

καθιστά ένα είδος  αόρατου κοινωνικού υποκειμένου (invisible actors).  Ταυτόχρονα, η 

πλήρης απουσία της επιχειρηματολογίας στο δημόσιο λόγο, σχετικά με τις υποχρεώσεις 

της χώρας απέναντι στη παροχή μέτρων προστασίας στους ανθρώπους αυτούς, βάσει 

της Συνθήκης του 1951, που έχει υπογράψει και δεσμεύεται από αυτήν, δημιουργεί μία 

αντιπαράθεση στο δημόσιο λόγο, αντιμετωπίζοντας τη παρουσία των αιτούντων άσυλο 

στην  ελληνική  κοινωνία  ως  ένα  είδος  κοινωνικού προβλήματος που  χρειάζεται 

επειγόντως λύση, με τη μορφή της  αυστηρότερης καταστολής, ενώ οι πιο ακραίες και 

συντηρητικές  φωνές  τους  αποκαλούν  και  ως  επικίνδυνους  για  τη  διατήρηση  της 

ελληνικότητας,  επιχειρηματολογώντας  ότι  η  παρουσία  τους  εγκυμονεί  το  κίνδυνο 
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αφελληνισμού  της  χώρας.  Οι  μόνοι  που απομένουν,  στο  τέλος,  να  μιλήσουν για  τα 

δικαιώματα των αιτούντων άσυλο και την ανάγκη λήψης μέτρων παροχής προστασίας 

προς αυτούς, είναι η Ύπατη Αρμοστεία, οι διάφοροι μη-κυβερνητικοί οργανισμοί, και 

πολιτικές φωνές από τον ευρύτερο χώρο της αριστεράς και των άλλων προοδευτικών 

και πλουραλιστικών πολιτικών δυνάμεων της χώρας. 

Στην Ελλάδα, στον δημόσιο λόγο, ο πρόσφυγας και ο αιτούμενος ασύλου δεν θεωρείται 

ως  αντάξιος να  αποκαλείται  ως  τέτοιος  γιατί  ο  χαρακτηρισμός  αυτός  είναι 

συνδεδεμένος  με  τους  πληθυσμούς  των  Ποντίων  και  των  Μικρασιατών  που 

εγκαταστάθηκαν στη χώρα μετά την ανταλλαγή πληθυσμών το 1922 (Voutira, 2003). 

Έτσι  στις  συζητήσεις  του  δημόσιου  λόγου,  σπανίως  θα  χρησιμοποιηθεί  ο  όρος 

πρόσφυγας για  να  περιγράψει  τους  Αφγανούς  που  εισέρχονται  στη  χώρα,  αλλά 

αντιθέτως, θα χρησιμοποιηθεί ο όρος  μετανάστης και  λαθρομετανάστης. Η Πετρονώτη 

(1999)  αναφέρει  ότι  η  λέξη  μετανάστης εμπεριέχει  μία  αρνητική  χροιά,  σχεδόν 

υποτιμητική,  και  χρησιμοποιείται  για  να  περιγράψει  τις  αλλοδαπές  κοινότητες  που 

ζητούν εργασία στην Ελλάδα, και οι οποίες θεωρούνται ως ευρισκόμενες σε χειρότερη 

οικονομική κατάσταση από τους Έλληνες, στο  φαντασιακό της ελληνικής κοινωνίας. 

Έτσι έχουμε τη χρήση του όρου  μετανάστης για να περιγράψουμε τους οικονομικούς 

μετανάστες από την Αλβανία, αυτούς από τη Βουλγαρία, τους οικονομικούς μετανάστες 

από την Αίγυπτο, αλλά σπανίως χρησιμοποιείται αυτός ο όρος για να περιγράψει τους 

ανθρώπους με προέλευση τις  παραδοσιακά πλούσιες χώρες της δυτικής και  βόρειας 

Ευρώπης, όπως τους Βρετανούς, Γερμανούς, Γάλλους, και άλλους που βρίσκονται στη 

χώρα.  Η  λέξη  λαθρομετανάστης φαίνεται  να  τοποθετεί  τους  ανθρώπους  όπως  τους 

Αφγανούς του  δείγματος μου, σε ένα ακόμη χαμηλότερο σκαλοπάτι από αυτούς των 

μεταναστών όσον  αφορά  την  ιεράρχηση της  χρησιμότητας τους  στη  διαδικασία  της 

ανάπτυξης  της  ελληνικής  κοινωνίας  και  οικονομίας.  Η  κουβέντα  για  τη 
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λαθρομετανάστευση σχεδόν αποκλειστικά  επικεντρώνεται  στις  αρνητικές προεκτάσεις 

της  παρουσίας  τους  στη  χώρα,  και  νομιμοποιεί  τρόπον  τινά  οποιαδήποτε  πράξη 

καταστολής από τα θεσμικά όργανα και τις πράξεις βίας από την αστυνομία, αλλά και 

από τις  νεοσυσταθείσες  συμμορίες της  άκρας  δεξιάς,  προκειμένου  να  περιοριστεί  η 

παρουσία  τους.  Οι  λαθρομετανάστες,  στο  δημόσιο  λόγο,  δεν  έχουν  τίποτε  καλό  να 

προσφέρουν στη χώρα, αλλά αντιθέτως επιδεινώνουν την ασφάλεια και την ευημερία 

των  γηγενών.  Η  παρουσία  τους  έρχεται  σε  αντίθεση  και  αντιπαραβάλλεται  με  τα 

πλεονεκτήματα  των  κανονικών μεταναστών, που έχουν έναν αναγνωρίσιμο ρόλο στην 

οικονομική  ευημερία  και  ανάπτυξη  της  χώρας,  αν  όχι  στις  παρούσες  συνθήκες, 

τουλάχιστον στα παρελθόντα έτη, και οι οποίοι, σύμφωνα με τη κοινή άποψη, έχουν 

ενσωματωθεί σε κάποιο βαθμό στις πρακτικές και τα έθιμα της ελληνικής κοινωνίας.

Εάν χρησιμοποιούσαμε εν έτη 2013 τη μηχανή διαδικτυακής αναζήτησης google και 

κάνουμε  ένα  μικρό πείραμα  με  τις  αναζητήσεις  στα  όρια  του λεγόμενου  ελληνικού 

κυβερνοχώρου, θα παρατηρήσουμε το εξής ενδιαφέρον: αν χρησιμοποιήσουμε τη λέξη 

αναζήτησης  πρόσφυγες,  θα  λάβουμε  μία  σειρά  από  αποτελέσματα  στις  δύο  πρώτες 

σελίδες  (που  έχουν  και  τη  μεγαλύτερη  συσχέτιση  με  τη  λέξη-κλειδί  που 

χρησιμοποιήθηκε) εκ των οποίων τα μισά αναφέρονται σε άρθρα και δημοσιεύσεις που 

ασχολούνται με τους πρόσφυγες της Μικρασιατικής καταστροφής και την ανταλλαγή 

των πληθυσμών το 1922, ενώ τα υπόλοιπα οδηγούν σε σελίδες πολιτιστικών συλλόγων 

που  σχετίζονται  με  τη  χρονολογία  του  1922,  όπως  λόγου  χάρη  ο  Ποντιακός  και 

Μικρασιατικός Σύλλογος του Μακρυχωρίου, αλλά και του παραρτήματος της Ύπατης 

Αρμοστείας  του  Ο.Η.Ε.  στην  Αθήνα  και  λίγων  μερικών  άλλων  μη-κυβερνητικών 

οργανισμών,  όπως  το  Ελληνικό  Συμβούλιο  για  τους  Πρόσφυγες.  Αντιθέτως,  εάν 

χρησιμοποιήσουμε  συνδυασμούς  λέξεων-κλειδιών  στη  μηχανή  αναζήτησης  όπως 
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λαθρομετανάστες στην Ελλάδα,  θα πάρουμε ως αποτελέσματα άρθρα εφημερίδων και 

άλλων ενημερωτικών διαδικτυακών τόπων, καθώς και ανακοινώσεις και δελτία τύπου, 

τα  οποία  στη  πληρότητα  τους  αναφέρονται  στους  πρόσφυγες  και  τους  αιτούντες 

πολιτικού  ασύλου  που  εισέρχονται  στη  χώρα  μας,  και  σε  ζητήματα  τα  οποία 

περιστρέφονται γύρω από τη παρουσία τους στη χώρα. Γίνεται εύκολα αντιληπτό, ότι η 

χρήση του όρου  πρόσφυγας  έχει παραγκωνιστεί και αντικατασταθεί πλήρως από αυτή 

του  λαθρομετανάστη  όσον  αφορά  την έκφραση του  ελληνικού  τύπου  (διαδικτυακού 

τουλάχιστον αλλά και άλλου), και των άλλων διαδικτυακών φορουμ. 

Μία άλλη προσπάθεια απόπειρας ανάδειξης μίας εθνογραφικής προσέγγισης είναι να 

αναζητηθούν οι  απόψεις  σχετικά με τους  πρόσφυγες  και  τους  αιτούντες ασύλου  στις 

δημόσιες  συζητήσεις  στα  διαδικτυακά  φόρουμ  και  τους  ιστοτόπους  δημόσιας 

συζήτησης των μέσων ενημέρωσης. Για παράδειγμα αν χρησιμοποιήσουμε τα άρθρα 

που δημοσιεύονται σχετικά με τη παρουσία και τα ζητήματα που αφορούν τη ζωή των 

προσφύγων και των αιτούντων για άσυλο,  μπορούμε να βγάλουμε μια σειρά από πολύ 

ενδιαφέροντα  συμπεράσματα.  Σε  ένα  από τα  άρθρα που  δημοσιεύτηκαν  πρόσφατα, 

υπήρξε η εξιστόρηση των συνθηκών της ζωής μιας Σύριας γυναίκα πρόσφυγα στην 

Αθήνα. Το άρθρο με τίτλο  '29χρονη πρόσφυγας από τη Συρία: «Προτιμώ τον πόλεμο  

από τον ρατσισμό στην Ελλάδα»' (Το Βήμα, 08/03/2013),  αποτελεί μία αναδημοσίευση 

ενός πολύ δημοφιλούς άρθρου που αναπαράχθηκε στο διεθνή τύπο, και που προκάλεσε 

ένα είδος  διεθνούς κατακραυγής  για τις συνθήκες που επικρατούν στη χώρα για τους 

πρόσφυγες, περιγράφει με γλαφυρό τρόπο τις αντίξοες συνθήκες που αντιμετωπίζει μία 

νεαρή εικοσάχρονη πρόσφυγας από τη Συρία, μαζί με τα έξι παιδιά της, στο αφιλόξενο 

κοινωνικό περιβάλλον  σε μια  γειτονιά  της  Αθήνας.  Το αξιοσημείωτο,  όμως,  είναι  ο 

μεγάλος αριθμός σχολίων από τους αναγνώστες της ιστοσελίδας της εφημερίδας, και 
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τους μετέχοντες στο δημόσιο  φόρουμ  της διαδικτυακής έκδοσης της εφημερίδας. Τα 

σχόλια αυτά αριθμούν περί τα 251, εκ των οποίων, με μία προσεκτική ανάγνωση, τα 

203 των οποίων (περίπου το 81%) είναι εχθρικές απόψεις απέναντι στο ζήτημα της 

νεαρής  πρόσφυγα,  και  γενικότερα  ενάντια  στο  σύνολο  των  προσφύγων  και  των 

αιτούντων άσυλο, ενώ μόλις 48 από αυτά (περίπου το 19% του συνόλου) αποτελούν 

εκφράσεις συμπάθειας και υποστήριξης από τους αναγνώστες. Οι πρόσφυγες θεωρούνται 

ως ένα πρόβλημα κοινωνικής παθογένειας στα σχόλια των αναγνωστών, που απειλεί την 

οικονομική  και  κοινωνική  συνοχή  της  χώρας,  με  πάρα  πολλούς  αναγνώστες  να 

τάσσονται  υπέρ  της  άμεσης  απέλασης  όλων  των  προσφύγων  στη  χώρα,  και  τους 

αυστηρότερους  ελέγχους  προκειμένου  να  αποτραπεί  η  είσοδος  άλλων  στο  μέλλον. 

Μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά σχόλια είναι τα παρακάτω : 

'Πού είναι το πρόβλημα; Ας γυρίσει πίσω το ταχύτερο.'  από ανώνυμο χρήστη.

'Ο ρατσισμός της κυρίας δεν έχει όριο, ρατσιστές και ακοινώνητοι είναι οι  λεγόμενοι  

ακτιβιστές  αγωνιστές  και  μισθοφόροι  στην  πατρίδα  της  που  έχουν  μακελέψει  του  

συμπολίτες τους καθώς και 'άπιστους χριστιανούς'. Γιατί έρχεται στη φτωχή Ελλάδα όταν  

δίπλα στη πατρίδα της βρίσκεται η φιλική Τουρκία με όλα τα καλά, ζάπλουτη, με δουλειές,  

τζαμιά για τα θρησκευτικά της καθήκοντα και κατοίκους που δεν ξέρουν τι σημαίνει η  

λέξη  ρατσισμός;  Ας  μας  απαντήσει  λοιπόν  και  ας  δημοσιεύσει  την  απάντηση  της  η  

γερμανική εφημερίδα Bild, που έχει καθυβρίσει την Ελλάδα και τους έλληνες ... Πάντως  

προσωπικά δεν πιστεύω ότι πρόκειται για αληθινή ιστορία.' από το χρήστη Anti.

'Αν σου αρέσει  (η Ελλάδα). Αν όχι .... στα τσακίδια και πίσω στον τόπο σου.'  από τον 

χρήστη Α.Κ.
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'Ήλθαν  (οι  πρόσφυγες)  στην Ελλάδα  παράνομα,  πληρώνοντας  με  ποσά  που  οι  

περισσότεροι Έλληνες δεν έχουν, με διακινητές που οι αριστεροί προδότες αποκαλούν  

"δουλεμπόρους"  για  να  δικαιώσουν  τους  παράνομους  εισβολείς.  Θα  έπρεπε  να  πάνε  

φυλακή και να πληρώσουν ένα τσουχτερό πρόστιμο συν τα έξοδα κράτησης και απέλασής  

τους. Αλλά έχουν το θράσος να ζητούν και τα ρέστα!' από τον χρήστη Ιστορικός.  

'Ρατσισμός είναι να θεωρούμε κάποιους ανθρώπους ως κατώτερους ή ακόμη και άξιους  

περιφρόνησης, λόγω της φυλετικής ή εθνικής τους καταγωγής .... αυτή την άποψη δεν την  

έχουν οι Έλληνες. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε ίσοι. Αλλά είναι ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΜΑΣ ΝΑ  

ΑΜΥΝΘΟΥΜΕ σε μια ΜΑΖΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ στοχευμένη και ειρηνική (από πρόσφυγες) ... ' 

από το χρήστη Κατσούλης.

'Τα  λαθρο-όρκ  τσιμεντάρισμα  και  στη  θάλασσα.  Είναι  εισβολείς  κανονικότατοι.  Θα  

λειτουργήσει  αποτρεπτικά  και  για  όσους  ετοιμάζονται  να  μας  κουβαληθούνε.'  από  το 

χρήστη Logic. 

Τα τελευταία σχόλια, αποκαλύπτουν, με ένα ανατριχιαστικό τρόπο, τον υποβιβασμό της 

ανθρώπινης υπόστασης (dehumanization) των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο που 

συντελείται σε σημαντική μερίδα του ελληνικού δημοσίου λόγου.  Οι αιτούντες ασύλου 

και  οι  πρόσφυγες  στην  Ελλάδα,  δεν  θεωρούνται  ως  ανθρώπινα  υποκείμενα  που 

δικαιούνται το  σεβασμό,  και τη  προστασία  από την ελληνική κοινωνία,  αλλά μερίδα 

πολιτών  τους  παρομοιάζει  με  εισβολείς  ή  φανταστικά  τέρατα  (λαθρο-όρκ37)  που 

απειλούν  με  την  ύπαρξή  τους  τη  συνοχή  και  την  ακεραιότητα  της  χώρας  και  της 

37 Τα όρκς (orcs) αποτελούν φανταστικά τέρατα, παρόμοια με τους ελληνικούς καλικάντζαρους, στη 
φανταστική λογοτεχνία, με κύριο εκφραστή τα έργα του Tolkien J.R.R.

235



κοινωνίας,  και  που πρέπει  να  εκδιωχθούν  και  να  απελαθούν  από τη  χώρα,  ή,  όπως 

αναφέρουν μερικά από τα πιο  βίαια  σχόλια να  εξοντωθούν,  προτού καταφέρουν να 

ολοκληρώσουν τα σχέδια τους.  Όπως αναφέρθηκε στο δεύτερο μέρος  της διατριβής, 

αλλά και όπως έχει γράψει η Malkki (1995), οι  πρόσφυγες λαμβάνουν το χαρακτήρα  

υπανθρώπων (dehumanized)  μέσω της αναπαραγωγής στερεοτύπων στο δημόσιο λόγο,  

και αποκόπτονται από την  κανονικότητα  που περιβάλλει τις  κοινωνικά καθιερωμένες  

και αποδεκτές αλήθειες στη κοινωνία υποδοχής. Ανάλογα σχόλια με αυτά του παραπάνω 

άρθρου, στη πλειοψηφία τους αρνητικά για τους αιτούντες ασύλου και τους πρόσφυγες  

που βρίσκονται  στη  χώρα,  γεμάτα  ύβρεις  και  απειλές,  μπορεί  να  βρει  σε  πληθώρα 

δημοσιευμένων άρθρων στη πλειοψηφία του διαδικτυακού ελληνικού τύπου (Το Πρώτο 

Θέμα, 01/03/2013, Η Καθημερινή, 10/03/2013, Το Κεφάλαιο, 18/01/2013)38.  Επίσης, 

μπορούμε να εντοπίσουμε τη διάκριση στην οποία αναφέρεται ο Goodin (1985) μεταξύ 

των  φτωχών  που είναι  άξιοι της  κοινωνικής πρόνοιας,  και αυτών που δεν είναι άξιοι 

τέτοιας  αντιμετώπισης  (deserving  και  undeserving  poor).  Οι  λαθρομετανάστες  είναι 

εισβολείς,  οι  οποίοι  δεν  δικαιούνται  τη  πρόνοια  της  ελληνικής  κοινωνίας,  και  κάθε 

άρνηση  του  ελληνικού  κρατικού  και  θεσμικού  συστήματος  να  παρέχει  μέτρα 

προστασίας  και  υποστήριξης  (οικονομικής,  πολιτικής,  και  κοινωνικής)  κρίνεται  όχι 

μόνο,  απλώς,  ως  ένα αποτέλεσμα  θεσμικής ανεπάρκειας,  αλλά ως μία  επιβεβλημένη 

πολιτική, για να αντιμετωπιστεί το κοινωνικό πλήγμα της λαθρομετανάστευσης.  Επίσης, 

σε κάποια από αυτά τα σχόλια διακρίνουμε την άποψη του Brown (1996), σχετικά με τη 

μεγάλη ένταση που διακρίνει την εθνοτική βία, ακριβώς γιατί αυτή προέρχεται από την 

πεποίθηση των πληθυσμών που συγκρούονται, ότι διακυβεύεται η διατήρηση των ιδίων 

38 Βλέπε μερικά παραδείγματα σε εφημερίδες, όπως:
Εφημερίδα Το Πρώτο Θέμα (01/03/2013), το άρθρο με τίτλο, Μπαράζ συλλήψεων λαθρομεταναστών 
γύρω από το Αρχαιολογικό Μουσείο.
Εφημερίδα Η Καθημερινή (10/03/2013), το άρθρο με τίτλο,  Αλματώδης αύξηση της εισόδου 
λαθρομεταναστών.
Εφημερίδα Το Κεφάλαιο (18/01/2013), το άρθρο με τίτλο, Δεν πληροί ακόμη τα κριτήρια για την 
αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης η Ελλάδα.
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αρχών  του  προσδιορισμού τους,  και  επομένως  της  ιδίας  τους  ύπαρξης.  Βέβαια  την 

παρούσα  στιγμή  δεν  υπάρχουν  συγκρούσεις  μεταξύ  πληθυσμιακών  ομάδων  που 

μπορούν  να  χαρακτηριστούν  ως  εθνοτικού  χαρακτήρα.  Είναι  ενδιαφέρον,  όμως,  να 

παρατηρήσουμε ότι οι πρόσφυγες και οι αιτούντες για άσυλο, γίνονται στόχος, μέσα από 

ένα  μέρος  του  δημόσιου  λόγου,  ενός  λόγου που  θυμίζει  τη  ρητορική  περί  κινδύνου 

αφελληνισμού  των επαρχιών του ελληνικού κράτους,  από το τέλος  των Βαλκανικών 

πολέμων  έως  και  τη  πρόσφατη  ιστορία  του  (Danford,  1999).  Οι  πρόσφυγες  στην 

Ελλάδα, δεν αποτελούν ένα νέο είδος Μακεδονικού ζητήματος. Παρόλο αυτά, μπορούμε 

να  αντλήσουμε  παραλληλισμούς  μεταξύ της  ρητορικής  που αναπτύσσεται  μετά  τους 

Βαλκανικούς  πολέμους  και  τη  προσάρτηση  των  γεωγραφικών  περιοχών  εντός  των 

συνόρων του ελληνικού κράτους (βλέπε το Μακεδονικό ζήτημα), και η οποία στηρίζει 

τον  εξελληνισμό των περιοχών αυτών, ενάντια στις  επεκτατικές βλέψεις  των γειτόνων-

εχθρών στα Βαλκάνια, και τη μετέπειτα περίοδο, κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου 

Πολέμου,  και  του  Εμφυλίου,  όπου  ο  κίνδυνος  της  αυτονόμησης,  από  αντάρτες 

κομμουνιστές  με  σλαβική  συνείδηση  και  βλέψεις  για  ανεξαρτησία,  προστίθεται  στη 

λίστα  πιθανών  κινδύνων  αφελληνισμού  των  περιοχών  και  απωλειών  της  εθνικής  

κυριαρχίας  (Danford,  1999).  Οι  πρόσφυγες  και  οι  αιτούντες  ασύλου,  δεν  ανήκουν, 

βέβαια, στις παραπάνω εθνοτικές ομάδες, που ιστορικά, το ελληνικό κράτος, και μερίδα 

της ελληνικής κοινωνίας, θεώρησε ότι  απείλησαν την εδαφική ακεραιότητα της χώρας. 

Η παρουσία τους, όμως, στην Ελλάδα, σε μεγάλους αριθμούς,  ξυπνά τα συνειδησιακά 

αντανακλαστικά  μερίδας  της  ελληνικής  κοινωνίας,  που  θεωρεί  ότι  οι  νεοαφιχθέντες 

αυτοί  πληθυσμοί,  απειλούν  τη  χώρα με  αφελληνισμό  και  κάποιου  είδους  εδαφική  ή 

άλλου είδους  πλουτοπαραγωγική απώλεια.  Αυτό συνάδει   με την άποψη του  Brown 

(1996), ο οποίος υποστηρίζει ότι η εθνοτική βία τείνει να αντιστέκεται στην πάροδο του 

χρόνου, εξαιτίας της κεντρικής πεποίθησης περί επιβίωσης του έθνους. Οι Carment και 
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James (1997),  συμπληρώνουν  ότι   η  εθνοτική  βία  σπανίως  εγκαταλείπεται,  αλλά 

αντιθέτως επανεμφανίζεται, ξαναγεννημένη σε περιβάλλοντα κοινωνικής και πολιτικής 

αστάθειας, εντός ενός κράτους. Μέσα στις συνθήκες της βαθιάς οικονομικής ύφεσης και 

οικονομικής στενότητας  στην Ελλάδα του 2013,  οι  πρόσφυγες,  με τη παρουσία τους 

είναι στο στόχαστρο μίας ρητορικής και ενός λόγου, που εμφανίζεται συχνά και πυκνά 

στα μέσα ενημέρωσης αλλά και  στις  δημόσιες συζητήσεις,  και  που δικαιολογεί  την 

άσκηση βίας εναντίον τους , βασισμενη σε διακρίσεις εθνοτικού χαρακτήρα. 

Η  χρήση  ενός  τέτοιου  λόγου  υποθάλπει  την  άρνηση  παροχής  βοήθειας  προς  τους 

αιτούντες ασύλου και νομιμοποιεί την άσκηση βίας εναντίον τους, τόσο από τα θεσμικά 

όργανα, όσο και από τις ακροδεξιές και ρατσιστικές ομάδες πολιτών. Μέσα σε αυτό το 

πλαίσιο, αν θεωρήσουμε ότι η άποψη της Puggioni (2005), ότι, δηλαδή η δημιουργία 

συνθηκών εξαθλίωσης για τους πρόσφυγες στην Ιταλία, αποτελεί σκόπιμη πρακτική από 

την  ιταλική  κυβέρνηση  για  την  απόκρουση  προσφυγικών  πληθυσμιακών  κυμάτων, 

ισχύει, σε κάποιο βαθμό, και για την Ελλάδα, τότε μπορούμε να συμπεράνουμε ότι και 

ο δημόσιος λόγος  εξύβρισης  και δυσφήμησης που αναπτύσσεται, αποτελεί και αυτός 

ένα μέρος της γενικότερης στρατηγικής αποποίησης των διεθνών ευθυνών που φέρει η 

επικύρωση της Συνθήκης του 1951. Ο ευρύτερος  αστικός τύπος φαίνεται να αποτελεί 

σύμμαχο  της  ελληνικής  κυβέρνησης  στην  πρακτική  αυτή,  καθώς,  αν  και 

ομολογουμένως  δεν  δημοσιεύει  ακραίες  απόψεις,  όπως  αυτές  εκφράζονται  με  τα 

παραπάνω σχόλια, φαίνεται ότι συνεχίζει να διατηρεί μία μονόπλευρη στάση εναντίων 

των προσφύγων στη χώρα, βάσει των εξής πρακτικών:

α) Αρνείται να αποδώσει το σωστό χαρακτηρισμό του πρόσφυγα, τονίζοντας έτσι 

την ιδιαιτερότητα της κατάστασης των αιτούντων για  άσυλο, και υπογραμμίζοντας την 

αναγκαιότητα παροχής  νομικής, οικονομικής,  και  πολιτικής προστασίας,  όπως ορίζει η 
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επικυρωμένη,  από  την  ελληνική  κυβέρνηση,  Συνθήκη  του  1951.  Αντιθέτως,  κάνει 

χρήση του όρου του  λαθρομετανάστη  αποσιωπώντας  τα παραπάνω και  εντάσσοντας 

τους αιτούντες ασύλου σε πολιτικές διαχείρισης του μεταναστευτικού ζητήματος.

β) Δομεί μία μονόπλευρη απεικόνιση των ζητημάτων των προσφύγων, με τη δική 

τους  φωνή  να  απουσιάζει  πάντοτε,  καθιστώντας  τους  έτσι  ένα  είδος  αόρατου 

υποκειμένου (Voutira and Harrel Bond 2007, p.p. 283).

γ)  Αγνοεί,  σκοπίμως  ή  όχι,  τις  γενεσιουργικές   αιτίες  για  τον  ερχομό  των 

προσφύγων από τις χώρες της ανατολής και του νότου, και τη συμμετοχή της χώρας σε 

κάποιες από αυτές (όπως λόγου χάρη στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ στο 

Αφγανιστάν στις οποίες συμμετείχε και ελληνική στρατιωτική δύναμη έως το 2012), 

αλλά και  υποβαθμίζει  τις νομικές υποχρεώσεις του ελληνικού κράτους προς αυτούς, 

σύμφωνα  με  τη  Συνθήκη  του  1951.  Η  Ελλάδα  παρουσιάζεται  ως  το  θύμα  της 

ευρωπαϊκής πολιτικής από τη μία (με τα δυσανάλογα βάρη που επιβάλλει το Δουβλίνο 

ΙΙ), και των λαθρομεταναστευτικών κυμάτων που εισέρχονται στη χώρα από την άλλη.

Η σημασία  της  στάσης  του  τύπου  πάνω στο  προσφυγικό  ζήτημα  (ή   το  ζήτημα  της 

λαθρομετανάστευσης,  όπως αποκαλείται) είναι πολύ σημαντική, καθώς όσα γράφουν ή  

υπαινίσσονται οι δημοσιογράφοι νοούνται ως αναπόσπαστα γνωρίσματα νοοτροπιών, οι  

οποίες  απηχούν,  όσο και  σμιλεύουν κοινωνικές στάσεις  (Πετρονώτη,  1999 σ.  79).  Ο 

ημερήσιος τύπος ασκεί ένα είδος εξουσίας πάνω στο κοινωνικό γίγνεσθαι,  μία εξουσία 

που  δύναται  να  παράγει,  αλλά  και  να  συνδράμει  στην  αναπαραγωγή,  ιδεολογικών 

σχημάτων (Bourdieu and Passeron, 1977). Στο σχέση μεταξύ της κοινωνίας υποδοχής,  

και το πώς εντάσσεται σε αυτήν ο άλλος, πώς γίνεται η διαπραγμάτευση της θέσης του 

ξένου σε σχέση με τις  κοινωνικές αντιλήψεις  για την πατρίδα και την ελληνικότητα,  οι 

Φραγκουδάκη και Δραγώνα (1997) προσθέτουν ότι ο τύπος  υποβοηθά την παιδεία ως 
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προς αυτά τα ζητήματα, αλλά και  συμπληρώνει  τα  κενά  που αφήνει το  εκπαιδευτικό 

σύστημα,ως προς τις  τρέχουσες κοινωνικές εξελίξεις.  Έτσι,  τα δημοσιογραφικά κείμενα 

φέρνουν στα μάτια των αναγνωστών τη σύζευξη του δημόσιου με το δημοσιογραφικό  

λόγο και, πιο συγκεκριμένα, τις κοινωνικές αξίες και τους θεσμού, αναφαίρετο τμήμα των  

οποίων  συνιστά  η  προετοιμασία  για  την  'υποδοχή'  εθνοτικών και  φυλετικών ομάδων  

(Πετρονώτη,  1999  σ.82).   Γίνεται  εύκολα  αντιληπτό  ότι  για  την  έξαρση  του 

μισαλλόδοξου  λόγου  ενάντια  στους  πρόσφυγες  και  τους  αιτούντες  ασύλου  στη  χώρα 

ευθύνεται  σε κάποιο βαθμό και  ο  τύπος,  χωρίς  να θέλει  η  παρούσα έρευνα να του 

εναποθέσει  όλες  τις  ευθύνες  για  τη  προβληματική  του  ζητήματος.  Αυτό  που  έχει 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι να αναζητηθεί  διερευνητικά  και η  σκοπιμότητα  αυτής της 

στάσης  του  τύπου,  καθότι  η  παραπλάνηση,  η  αποσιώπηση  και  η  υπερβολή  του  

δημοσιογραφικού  λόγου κατοχυρώνουν θέσεις  και  αιτήματα των κοινωνικών ομάδων  

που εκπροσωπούν οι  δημοσιογράφοι,  επιτρέποντας σε αυτές να διατηρήσουν κρυφή ή  

ανεπιβεβαίωτη την πραγματική τους ταυτότητα (Πετρονώτη, 1999 σ. 85). Δυστυχώς κάτι 

τέτοιο, δηλαδή η αναζήτηση αυτών των σκοπιμοτήτων, βρίσκεται εκτός της σκοπιάς της 

παρούσας  έρευνας,  αφού  οι  παραπάνω  διατυπώσεις  δεν  βασίζονται  σε  συστηματική 

ανάλυση  της  καθημερινής  ειδησεογραφίας,  αλλά  αντιθέτως,  αποτελούν  έναυσμα  για 

περαιτέρω προβληματισμούς και διερευνήσεις, και όχι για τη διεξαγωγή γενικεύσεων και 

συμπερασμάτων  για  το  ρόλο  και  την  επίδραση  του  δημοσιογραφικού  λόγου  στα 

ζητήματα των προσφύγων στην Ελλάδα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι πρόσφυγες και οι 

αιτούντες πολιτικού ασύλου αναζητούν τη διαμόρφωση των στρατηγικών εκείνων που θα 

τους επιτρέψουν να επιβιώσουν στην ελληνική κοινωνία.
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β) Στρατηγικές επιβίωσης και βιοπορισμού για τους πρόσφυγες και τους αιτούντες 

άσυλο στη Θεσσαλονίκη. 

Η  παράγραφος  αυτή  ασχολείται  με  τη  καταγραφή  της  καθημερινής  επιβίωσης  των 

αιτούντων  άσυλο του ερευνητικού δείγματος στη κοινωνία της Θεσσαλονίκης, μέσα από 

το πρίσμα της εθνογραφίας και της κοινωνιολογίας. Μέσω του αφηγηματικού λόγου και 

της παράθεσης των ευρημάτων της μετοχικής παρατήρησης (participant observation), θα 

επιχειρήσω να παραθέσω τις εμπειρίες των προσφύγων και τις  στρατηγικές επιβίωσης  

μέσα στην κοινωνία  της  Θεσσαλονίκης,  τα  καθημερινά  ζητήματα ενσωμάτωσης  που 

προκύπτουν από την παρουσία τους εδώ, και τέλος, τα μακροχρόνια σχέδια και τους 

στόχους τους.

Η κοινωνική συμμετοχή ορίζεται από τις δομούμενες σχέσεις με τα μέλη της κοινωνίας 

υποδοχής. Σύμφωνα με τα δεδομένα της έρευνας (Valtonen 1998, p.p. 48), μπορούμε να 

διακρίνουμε,  σε  γενικές  γραμμές,  τέσσερις  κατηγορίες  βιωματικών  σχέσεων (lived 

relationships) οι οποίες συνδέουν τους  πρόσφυγες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους 

αλλά και στις  κοινωνίες υποδοχής. Η  Valtonen (1998,  p.p. 48) χρησιμοποιεί τέσσερις 

εννοιολογικές κατηγορίες  για να τις περιγράψει: αυτές είναι οι  σχέσεις ιστού (web), οι 

σχέσεις του συγκρητιστικού ιστού (syncretic web), οι σχέσεις του ιστού των κοινωνικών 

δικτύων των συμπατριωτών (compatriots in fate), οι σχέσεις στα κοινωνικά δίκτυα του 

στις  πρώτες  ή  μεταβατικές χώρες υποδοχής (first asylum links), και τέλος αυτές των 

δικτύων στις κοινωνίες υποδοχής των χωρών προορισμού των προσφύγων.
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Οι σχέσεις  ιστού και  συγκριτιστικού ιστού αναφέρονται στους  δεσμούς συγγένειας και 

άλλες  στενές  σχέσεις,  που  είναι  συχνά  διαπλεκόμενες (intermeshed).  Το  άτομο 

λειτουργεί  μέσα  σε  αυτές  τις  σφαίρες του  άμεσου  συγγενικού περιβάλλοντος,  και 

προσδιορίζει τη δραστηριότητα της οικονομικής, πολιτικής, και κοινωνικής του ζωής. 

Οι δεσμοί αυτοί έχουν μία ιδιαίτερη σημασία στη δυνατότητα του αυτοπροσδιορισμού 

του ατόμου, και ως εκ τούτο, παρέχουν μία συνέχεια στο αίσθημα της αφετηρίας και του 

προορισμού στα  σχέδια  ζωής του  ατόμου (life goals),  αλλά και  στα  αισθήματα  της 

αυτοεπιβεβαίωσης και της  ασφάλειας. Ο  Herberg (1993) αναφέρει ότι στις κοινωνίες 

υψηλού γενικού πλαισίου (high context societies), οι κοινωνικές σχέσεις μέσα στα δίκτυα 

συγγενών είναι ιδιαίτερα συνεκτικές (coterminous) στον τρόπο με τον οποίο ορίζουν τον 

τρόπο  συμπεριφοράς  των  μελών  τους,  τα  δικαιώματα  και  τις  υποχρεώσεις  τους. 

Αντιθέτως,  σε κοινωνίες  χαμηλού γενικού πλαισίου, η  ταυτότητα του ατόμου,  και  το 

δίπτυχο  των  κοινωνικών  δικαιωμάτων και  υποχρεώσεων δεν  προέρχονται  από  την 

οικογένεια ή από το δίκτυο των συγγενών, αλλά αναπτύσσονται από τη  προσωπική 

πρωτοβουλία  του μεμονωμένου ατόμου, μέσα στα πλαίσια που ορίζουν οι  κοινωνικές  

περιχαρακώσεις (όπως λόγου χάρη η οικονομική τάξη, και άλλες). Ο ιστός, σύμφωνα με 

τα γραπτά της  Valtonen (1998,  p.p. 49), αναπτύχθηκε ως το μέσο αντιμετώπισης της 

σκληρότητας  των  συνθηκών  που  χαρακτηρίζουν  τις  γενεσιουργικές  αιτίες  των 

προσφυγικών ροών.  Είναι  το  μέσο,  με  το  οποίο  μεταδίδεται  η  πολιτισμική  συνέχεια  

(cultural continuity),  η  οποία  κρατάει  τα  άτομα  της  ομάδας  ενωμένα,  με  κοινούς 

δεσμούς. Επίσης, είναι το μέσο, το οποίο συνδράμει στην κοινωνική αναπαραγωγή των 

συμβολικών δεσμών, που παρέχουν στο μεμονωμένο άτομο την αίσθηση της συνέχειας,  

το  αίσθημα  του  ανήκειν,  καθώς  και  τρόπους  να  ορίσει  τις  αφετηρίες  και  τους 

προορισμούς στη νέα ζωή και στο νέο κοινωνικού του γίγνεσθαι.  Η σημασία του είναι 

ιδιαίτερα σημαντική, αναλογιζόμενοι τις συνθήκες στις οποίες οι πρόσφυγες καλούνται 
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να αναδομήσουν τη ζωή τους, όταν οι παραδοσιακές δομές της προηγούμενης ζωής τους 

έχουν καταρρεύσει.  Ο  συγκριτίστικος ιστός,  από την  πλευρά του,  η κατηγορία των 

κοινωνικών  εκείνων  δικτύων,  η οποία περιλαμβάνει όλες τις πρόσθετες  εξελίξεις  στις 

κοινωνικές  σχέσεις  των  προσφύγων,  μέσα  από  τη  διαβίωσή  τους  σε  μεταβατικές  

καταστάσεις και μέρη, όπως είναι αυτές των κατασκηνώσεων σε μεταβατικές χώρες, και 

όπου  τα  δίκτυα  της  οικογένειας,  των  συγγενών  και  φίλων,  ακόμη  παίζουν  ένα 

ρυθμιστικό ρόλο στη διαμόρφωση των κοινωνικών σχέσεων του ατόμου. Το δίκτυο των 

συμπατριωτών  (compatriots in fate)  είναι  η  κατηγορία  των  στενών  δεσμών  που 

αναπτύσσονται μεταξύ των  προσφύγων  που έχουν βιώσει μαζί  τραυματικές εμπειρίες  

στο ταξίδι της φυγής, τη μακροχρόνια παραμονή τους σε κατασκηνώσεις, και γενικά τη 

ζωής  στην  αυτοεξορία.  Η  κατηγορία  που  παρουσιάζει  ιδιαίτερο  εννοιολογικό 

ενδιαφέρον στη περίπτωση της παρούσας έρευνας είναι αυτή των δικτύων στις πρώτες  

κοινωνίες  υποδοχής:  η  κατηγορία  αυτή  περιλαμβάνει  τις  κοινωνικές  σχέσεις  και  τα 

κοινωνικά  δίκτυα  που  αναπτύσσονται  στις  διάφορες  ενδιάμεσες  χώρες  που 

παρεμβάλλονται μεταξύ της χώρας αφετηρίας  του προσφυγικού ταξιδιού  και τη χώρας 

προορισμού.  Στην περίπτωση του  δείγματος  μου, τέτοιες χώρες είναι το Ιράν και το 

Πακιστάν, παραδείγματος χάρη, για τους Αφγανούς, αλλά και η Ελλάδα, καθότι, όπως 

αναφέρθηκε και παραπάνω, αυτή, στη πλειοψηφία των περιπτώσεων μου, αποτελεί ένα 

ακόμη  μεταβατικό  στάδιο  στο  ταξίδι  προς  της  χώρες  του  ευρωπαϊκού  κέντρου  και 

βορρά.  Η κατηγορία αυτή διαφοροποιείται, σύμφωνα με τη  Valtonen (1998,  p.p. 50), 

από αυτές των  δικτύων  που αναπτύσσονται σε ευρωπαϊκές  χώρες υποδοχής,  όπως η 

Γερμανία, η Μεγ. Βρετανία, και οι υπόλοιπες, γιατί ακριβώς οι σχέσεις που δομούνται 

δεν  έχουν  ως  σημείο  αφετηρίας  τη  θεσμική  αντίδραση  (state response)  του  κράτους  

υποδοχής,  αλλά αντιθέτως,   περιλαμβάνουν το σύνολο των  υποστηρικτικών δράσεων 

στο  ζήτημα  του  βιοπορισμού  τους  από  ανεπίσημους  φορείς  αλλά  και  την  ίδια  την 
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κοινωνία υποδοχής. Σε περίπτωση που αυτή (η κοινωνία υποδοχής) χαρακτηρίζεται από 

συνεκτικούς δεσμούς με τη κοινωνία προέλευσής τους, όπως λόγου χάρη οι θρησκευτικοί  

δεσμοί,  αλλά  και  παραδοσιακές  σχέσεις  συνεργασίας  και  κοινών  πολιτισμικών 

πρακτικών,  η εμπειρία των  προσφύγων  μπορεί να είναι θετική. Αρκετοί Αφγανοί μου 

περιέγραψαν με θετικά λόγια τις εμπειρίες τους από την παραμονή τους στο Ιράν και το 

Πακιστάν,  όπου  η  κοινή  θρησκεία  αλλά  και  η  φιλική  αντιμετώπιση  τους  από  τους 

ανθρώπους των κοινωνιών αυτών, σε πολλές περιπτώσεις  παρέτεινε  τη διαμονή τους 

εκεί. Από την άλλη, οι κακές εμπειρίες και συνθήκες της παραμονής τους στην Ελλάδα, 

χρωματίζουν ένα διαφορετικό τοπίο όπου τα κοινωνικά δίκτυα δομούνται προκειμένου 

να αντιμετωπίσουν την ανυπαρξία της θεσμικής βοήθειας σε ζητήματα της καθημερινής 

επιβίωσης,  αλλά και το  εχθρικό κοινωνικό περιβάλλον,  όπου λείπουν παντελώς τυχών 

συνεκτικοί δεσμοί κοινής γλώσσας, θρησκείας ή άλλοι. Σε αντίθεση με ότι συμβαίνει σε 

χώρες της  ευρωπαϊκής ενδοχώρας,  με οργανωμένη  θεσμική υποδοχή  των  προσφύγων,  

και όπου η αλληλεπίδραση των προσφύγων με τα μέλη της κοινωνίας οριοθετείται και 

υποστηρίζεται από τις διάφορες θεσμικές υπηρεσίες και όργανα που δραστηριοποιούνται 

για αυτόν τον σκοπό, η κατάσταση στην Ελλάδα είναι πολύ διαφορετική. Η εργασία, η 

συμμετοχή στο εκπαιδευτικό σύστημα, οι δυνατότητες για την ελεύθερη εκδήλωση της 

πολιτισμικής ταυτότητας, και γενικότερα το σύνολο των δεικτών του υποδείγματος των 

Ager και  Strang (2004),  ορίζονται  από  ένα  οργανωμένο  και  πολύπλοκο  θεσμικό 

πλαίσιο.  Το  κοινωνικό  δίκτυο  της  διασποράς  στις  χώρες  αυτές  της  ευρωπαϊκής 

ενδοχώρας (που  αποτελεί  και  τη  τέταρτη  εννοιολογική  κατηγορία  στα  γραπτά  της 

Valtonen (1998, p.p. 56), τα δίκτυα, δηλαδή, που αναπτύσσονται σε χώρες προορισμούς  

με ισχυρά θεσμικά πλαίσια), διαμορφώνεται σαν ένα είδος διαλεκτικής αντίδρασης στην 

περιχαράκωση  των  νόμων  και  κανονισμών  για  τη  ζωή  και  τη  καθημερινότητα  των 

προσφύγων.  Αντιθέτως,  στην  Ελλάδα,  και  άλλες  χώρες  μεταβατικού  χαρακτήρα,  το 
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δίκτυο  της  διασποράς  οργανώνεται  για  να  αντιμετωπίσει  την  πλήρη  αδυναμία  του 

υπάρχοντος  θεσμικού  πλαισίου  να  προσφέρει  βιώσιμες  και  μακροχρόνιες  λύσεις  στα 

ζητήματα της  επιβίωσης  και του  βιοπορισμού  των ανθρώπων αυτών. Οι περιπτώσεις 

των  ανθρώπων  του  δείγματος  και  οι  ιστορίες  τους  περιγράφουν  με  έναν  ανάγλυφο 

τρόπο τις στρατηγικές επιβίωσης και βιοπορισμού, που αναπτύσσονται μέσα στα πλαίσια 

του  δικτύου  προκειμένω να υπάρξει η αλληλοβοήθεια και η αλληλοϋποστήριξη, τόσο 

σε ζητήματα  άμεσων αναγκών,  όπως η  στέγαση,  όσο και σε πιο μακροχρόνια σχέδια, 

όπως η επιτυχής μετάβαση προς μία άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Τα  δίκτυα  στην Ελλάδα 

περιλαμβάνουν  όλους  τους  δεσμούς  και  τις  σχέσεις  των  προαναφερθέντων 

κατηγοριοποιήσεων.  Δηλαδή,  η  οικογένεια  και  οι  δεσμοί  συγγένειας  είναι  ο  πρώτος 

συνεκτικό κρίκος  για πολλούς ανθρώπους του  δείγματος,  που βρίσκονται μαζί με τις 

οικογένειές τους στη χώρα. Από εκεί και έπειτα, οι νέες επαφές με το δίκτυο, οι γνωστοί  

αλλά  και  οι  νέες  γνωριμίες,  είναι  αυτές  που  αναλαμβάνουν  να  συνδράμουν  στην 

επίλυση των προβλημάτων. 

Σύμφωνα με τις αφηγήσεις των ανθρώπων του δείγματος,  η πρώτη, και η πιο βασική, 

ανάγκη  που  προέκυψε  με  την  άφιξη  τους  στην  Ελλάδα,  ήταν  η  εξεύρεση  μίας 

μονιμότερης λύσης στο πρόβλημα της στέγασης. Στη περίπτωση αυτή, τα προϋπάρχοντα 

δίκτυα των προσφύγων στη πρωτεύουσα και τις άλλες πόλεις είναι και αυτού που δίνουν 

την αρχική λύση στο πρόβλημα της επισφαλούς στέγασης. Οι άστεγες οικογένειες, όπως 

μου εξιστορήθηκαν οι άνθρωποι του  δείγματος, βρίσκουν πρόσβαση σε κάποιο σπίτι 

βραχυχρόνια,  μέσω  της  διαμεσολάβησης  κάποιου  γνωστού ή  αγνώστου ομοεθνή,  ο 

οποίος  που  δίνει  τη  βραχύβια  λύση.   Τα  ήδη  προϋπάρχοντα  δομημένα  δίκτυα 

(established networks)  είναι αυτά, σε όλες τις περιπτώσεις, που  παρέχουν τις αρχικές 

πληροφορίες και τον ορθό τρόπο αντιμετώπισης των ανθρώπων και των καταστάσεων 
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(know how) προκειμένου να  επιβιώσουν  μέσα στη χώρα. Αναλαμβάνουν να διδάξουν 

στους νεοαφιχθέντες  τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να κινηθούν αλλά και να 

αποκτήσουν τα απαραίτητα για την επιβίωσή τους σε μία πόλη όπως η Αθήνα. Ακόμη, 

παίζουν έναν  συμπληρωματικό ρόλο στη δράση των μη-κυβερνητικών οργανισμών, οι 

οποίοι,  κυρίως, είναι οι  βασικοί παροχή της  συμβουλευτική στήριξης,  κυρίως,  για να 

μπορέσουν οι νεοαφιχθείς να αποκτήσουν το  σωστό τρόπο αντιμετώπισης ανθρώπων 

και καταστάσεων για το πώς πρέπει να προσεγγίσουν τα θεσμικά όργανα του κράτους, 

και να διαχειριστούν τις  νομικές διαδικασίες,  προκειμένου να κάνουν την αίτηση για 

άσυλο και να αποκτήσουν τη ρόζ κάρτα. Οι γνωστοί, λοιπόν, τα προϋπάρχοντα μέλη των 

δικτύων, δίνουν πληροφορίες για τις περιοχές, τα σπίτια, ή και τις καταλήψεις στέγης 

στα εγκαταλελειμμένα κτίρια που μπορούν να καταφύγουν οι νεοαφιχθείς. Επίσης, τους 

ενημερώνουν  για  τις  δραστηριότητες,  κυρίως  της  τοπικής  πάρα-οικονομίας,  που 

μπορούν να αποφέρουν ένα είδος εισοδήματος, όπως είναι η συλλογή ανακυκλώσιμων 

υλικών, η χειρωνακτική εργασία σε δουλειές στη βιομηχανική ζώνη της πόλης, ή σε 

μαγαζιά, βενζινάδικα και άλλους πιθανούς εργοδότες. Τέλος τα  δίκτυα είναι αυτά που 

οργανώνουν και  διαμεσολαβούν προκειμένου  οι  νεοαφιχθείς να  αποκτήσουν  τις 

γνώσεις,  που χρειάζονται, για το πώς μπορούν να κινηθούν μέσα στη πόλη, αλλά και 

τον τρόπο πρόσβασης στα μέσα μεταφοράς για τη μετακίνησή τους, τόσο μέσα στα 

όρια του λεκανοπεδίου Αττικής, όσο και σε άλλα μέρη, όπως στις πόλεις της Πάτρας, 

της Ηγουμενίτσας, και  στην περίπτωση των ανθρώπων του δείγματός μου, τη πόλη της 

Θεσσαλονίκης.  Δυστυχώς,  όπως  μου  ανέφεραν  οι  πληροφορητές  μου,  παρόλο  την 

ύπαρξη έντονων  δεσμών αλληλεγγύης  και  αλληλοϋποστήριξης,  τα  δίκτυα  είναι, επίσης, 

γεμάτα  από  κακοποιά  στοιχεία  (δική  τους  έκφραση),  άλλους  πρόσφυγες,  που 

προσπαθούν  να  εκμεταλλευτούν  τους  νεοαφιχθέντες  μέσω  της  εγκληματικής  τους 

δραστηριότητας. Οι γυναίκες του δείγματος, μου ανέφεραν περιπτώσεις γνωστών τους, 
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συγκεκριμένα  άλλων  ανύπαντρων  γυναικών,  που  υπέπεσαν  σε  τέτοιου  είδους 

εγκληματική  εκμετάλλευση,  με  τη  θυματοποίηση  τους  και  τον  εξαναγκασμό  τους  σε 

πρακτικές  όπως  η  πορνεία.  Γενικότερα,  σύμφωνα  με  τις  εξιστορήσεις  όλων  των 

ανθρώπων του  δείγματος,  η  Αθήνα ήταν,  συνήθως,  και  το  μέρος  όπου  έλαβαν  την 

απόφαση  για  να  φύγουν  και  να  μετεγκατασταθούν  στη  Θεσσαλονίκη.  Ανέφεραν, 

συγκεκριμένα, ότι από το σύνολο της  κοινότητας  των  αιτούντων άσυλο  λαμβάνεται η 

απόφαση για το πώς θα κινηθούν μετέπειτα: μία μερίδα επιλέγει την απόπειρα διαφυγής 

προς  την  Ιταλία  μέσω  των  λιμανιών,  άλλοι  επιλέγουν  να  προωθηθούν μέσω  της 

διαμεσολάβησης των  δικτύων και  να  εργαστούν  σε  αγροτικές  δραστηριότητες  στην 

επαρχία,  και  κάποιοι  εγκλωβίζονται  ή αποφασίζουν να παραμείνουν στην Αθήνα με 

στόχο  την  αναζήτηση  βιώσιμων λύσεων στα  προβλήματά  τους.  Οι  άνθρωποι  του 

δείγματος μου κατέληξαν στη Θεσσαλονίκη με στόχο να  αναζητήσουν  την τύχη τους 

στη πόλη της βόρειας Ελλάδας. 

Η  καταγραφή  των  στρατηγικών  επιβίωσης  των  ανθρώπων  του  δείγματός μου 

πραγματοποιήθηκε μέσα από την καταγραφή των προσωπικών τους ιστοριών για τη ζωή 

τους στην Ελλάδα, αλλά και μέσω της  συγκέντρωσης όλων των λεπτομερειών και των 

χαρακτηριστικών της  καθημερινότητάς  τους  κατά  τη  διάρκεια  των  δύο  ετών  της 

συμμετοχικής μου παρατήρησης. Οι άνθρωποι στον ξενώνα αποτελούν μία μικρογραφία 

ενός κόσμου, μίας ξεχωριστής κοινωνίας, μέσα στο κοινωνικό γίγνεσθαι της ευρύτερης 

κοινωνίας της Θεσσαλονίκης.

Οι  νέοι  άντρες  συχνά  επιλέγουν  τη  συγκατοίκηση μεταξύ  τους,  βρίσκοντας  κάποιο 

διαμέρισμα  στην  ευρύτερη  περιοχή.  Πηγαίνουν  μαζί  στη  δουλειά,  αγοράζουν  τα 

απαραίτητα  μαζί  από  την  αγορά  και  τα  σούπερ  μάρκετ,  και  γενικά 
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αλληλοϋποστηρίζονται και  ενισχύουν τα άλλα μέλη του  δικτύου  της  κοινότητας, που 

βρίσκονται σε δυσχερέστερη θέση από αυτούς. Η συμμετοχή, οικονομική ή με άλλα μέσα, 

όπως  η  φιλοξενία,  η  βοήθεια  στην  εξεύρεση  κάποιας  εργασίας,  παρέχεται  από  τα 

παλαιότερα μέλη του  κοινωνικού δικτύου  και  της  κοινότητας,  και αποτελεί  τη  βάση 

πάνω στην οποία  δομούνται  οι  δεσμοί φιλίας, συντροφικότητας,  αλλά και  οικονομικής  

συνεργασίας. Το δίκτυο της κοινότητας, των γνωστών και φίλων βρίσκεται πάντοτε στο 

επίκεντρο των δραστηριοτήτων της καθημερινής επιβίωσης μέσα στην αφιλόξενη πόλη.

Όπως αναφέρθηκε και στα προηγούμενα εδάφια της εργασίας, οι Αφγανοί ασχολούνται 

με  ένα  μεγάλος  εύρος οικονομικών δραστηριοτήτων και  γενικά  παρουσιάζουν  μία 

μεγαλύτερη  προσαρμοστικότητα και  κινητικότητα  από όλες τις άλλες εθνικότητες του 

δείγματος. Οι ίδιοι, θεωρούν τους εαυτούς τους ως ένα είδος  παγκόσμιων οδοιπόρων,  

αντλώντας παραλληλισμούς με τους Έλληνες  μετανάστες  των περασμένων δεκαετιών, 

και πιστεύουν ότι μέσα από την προσωπική προσπάθεια και την αλληλεγγύη προς τους 

ομοεθνείς τους μπορούν να υπερβούν τις μεγάλες δυσκολίες της προσφυγιάς (Monsutti, 

2008). Γι  αυτό  το  λόγο,  ασχολούνται  με  πολλές  και  διάφορες  εργασίες,  οι  οποίες 

μπορούν να αποφέρουν κάποιο  εισόδημα,  σε αντίθεση με τις άλλες εθνικότητες του 

δείγματος,  που  φαίνεται  να  έλκονται  (gravitate)  σε  συγκεκριμένες  δραστηριότητες, 

όπως λόγου χάρη, τη συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών και τη μεταπώλησή τους από 

τους  σύριους,  και  τη πώληση αντικειμένων στους δρόμους ως  μικροπωλητές  (street  

hawking) από τους Αφρικανούς. 

Οι πρόσφυγες του ξενώνα, αλλά και οι υπόλοιποι της κοινότητας, περπατούν πολύ. Το 

περπάτημα  και  η  περιπλάνηση  μέσα  στη  πόλη  αποτελούν  ένα  τρόπο  να  βιώσουν 

ψυχοσωματικά το νέο τους  περιβάλλον (Πετρονώτη,  1999),  αλλά και  να συλλέξουν 
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πληροφορίες και να μάθουν πράγματα για το νέο τους σπίτι. Για τους νέους και τα μικρά 

αγόρια του  ξενώνα μερικές  διαδρομές  στη πόλη έχουν σφραγίσει τη καθημερινότητας 

τους, όπως η διαδρομή μεταξύ του ξενώνα από την οδό Ολύμπου προς την οδό Ερμού 

και το Στέκι των Μεταναστών. Έτσι, μέσα από τις γνώριμες, οικίες εικόνες των δρόμων 

στη πόλη, βιώνουν τις εικόνες, τα χρώματα, και τους ήχους που αποτελούν στοιχεία 

αντίληψης για την πάροδο του χρόνου και την προσωπική τους μεταμόρφωση, στη νέα 

τους ζωή. 

Οι αποστάσεις διανύονται με τα πόδια ακόμα και οι μεγαλύτερες, όπως το ταξίδι από το 

κέντρο  προς  τα  προάστια  για  τη  δουλειά  στο  βενζινάδικο,  ή  το  όργωμα  όλων των 

μικρών δρόμων από την άνω πόλη έως το λιμάνι και τη παραλιακή οδό στην αναζήτηση 

ανακυκλώσιμων  σκουπιδιών  που  μπορούν  να  μεταπωληθούν  εξασφαλίζοντας  το 

μεροκάματο  της  ημέρας,  ή  ακόμη  και  να  συλλεχθούν  ώστε  να  συλλεχθούν  και  να 

χρησιμοποιηθούν ως ένα έπιπλο ή ένα εργαλείο πίσω στον ξενώνα. Για τις μεγαλύτερες 

αποστάσεις,  όπως  τη  μετακίνηση  στη  βιομηχανική  περιοχή  της  Σίνδου  ή  στα 

ανατολικά,  η  χρήση  του  λεωφορείου  κρίνεται  απαραίτητη  αν  και  ακριβή  λύση.  Το 

ημερήσιο  εισιτήριο  των  δύο  ευρώ  είναι  δαπανηρό  και  αποτελεί,  συνήθως,  το  ένα 

πέμπτο του μεροκάματου, αλλά η πληρωμή του κρίνεται απαραίτητη από όλους, καθώς 

ελλοχεύει ο φόβος συνάντησης και αντιμετώπισης των ερωτήσεων των αρχών.

Το  είδος  της  εργασίας  αποτελεί  το  βασικό  μέσο  με  το  οποίο  πραγματοποιείται  η 

ενσωμάτωση στις κοινωνίες υποδοχής της Δύσης (Bradley 1996, pp. 64-67). H εργασία 

αποτελεί την  επιβεβαίωση του  εαυτού και τρόπο  κατασκευής της  προσωπικότητας  για 

τους  μεταναστευτικούς  πληθυσμούς  στις  οικονομίες  υποδοχής.  Η  δυνατότητα 

επικοινωνίας  με  άλλα  μέλη  της  κοινωνίας  και  η  ανάπτυξη  δεσμών  επαφής  και 
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αλληλεπίδρασης  μαζί  τους  γίνεται  μέσω  του  χώρου  εργασίας  (Valtonen,  1998).  Οι 

άνθρωποι  του  δείγματος  είναι,  επί  το πλείστον,  αποκλεισμένοι από τις  περισσότερες 

οικονομικές δραστηριότητες στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από το επίπεδο μόρφωσης τους 

και  την  επαγγελματική  τους  εμπειρία,  παρόλο η  κατοχή  της  ρόζ  κάρτας  τους  δίνει 

νομική πρόσβαση στη νόμιμη εργασία. Η πλειοψηφία των εργασιών στις οποίες μπορούν 

να  απασχοληθούν  αφορά  θέσεις  ανειδίκευτης  εργασίας,  συχνά  στην  ανεπίσημη 

οικονομική δραστηριότητα της πόλης (Black, 1994). Η δουλειά είναι πολύ σκληρή για 

όλους τους ανθρώπους της  κοινότητας. Η καθημερινή εργασία περιλαμβάνει συνήθως 

τη  δεκάωρη  ή  δωδεκάωρη  απασχόληση  με  πολύ  χαμηλά  μεροκάματα (10-12  ευρώ 

συνήθως),  και  χωρίς  τη  κοινωνική  ασφάλιση.  Πολλές  φορές  οι  εργοδότες  δεν 

πληρώνουν τα δεδουλευμένα στην ώρα τους, ειδικά τα τελευταία χρόνια της ύφεσης, 

και κάποιοι από τους αιτούντες αναφέρουν ότι υπήρχαν φορές που ήταν απλήρωτοι για 

μήνες. Οι σύριοι προτιμούν να μην έχουν εργοδότη αλλά να δουλεύουν μόνοι τους. Οι 

ενήλικες και τα αγόρια στην εφηβεία δουλεύουν μαζί και συνεργάζονται,  μοιράζοντας 

τα  δρομολόγια  τους  και  ελέγχοντας  τακτικά  τους  σκουπιδότοπους,  εντοπίζοντας 

μεταλλικές  συσκευές  και  μπάζα  από  οικοδομικές  εργασίες  που  περιέχουν  τα 

πολυπόθητα  σίδερα  που  μπορούν  να  μεταπωλήσουν.  Τα  γυάλινα  μπουκάλια  είναι, 

επίσης, μία πολύ καλή επένδυση του χρόνου τους και αυτά μπορούν να βρεθούν σε όλα 

τα  μήκη  και  τα  πλάτη  της  πόλης,  οπότε  οι  καθημερινές  περιηγήσεις μπορούν  να 

διαρκέσουν  από  τις  πρώτες  πρωινές  ώρες  μέχρι  αργά  το  βράδυ,  προκειμένου  να 

συλλεχθεί  μία  αξιοσέβαστη  ποσότητα.  Οι  Αφρικανοί,  αντιθέτως,  επιλέγουν  να 

δουλεύουν στους πολυσύχναστους εμπορικούς δρόμους της πόλης. Σε αντίθεση με τους 

άλλους  αιτούντες του  δείγματος,  που  προσπαθούν  να  μειώσουν  όσο  γίνεται  τις 

πιθανότητες να αντιμετωπίσουν έναν τυχαίο και απρόσμενο έλεγχο της αστυνομίας άρα 

και αποφεύγουν τα πολυσύχναστα μέρη, οι Αφρικανοί ασχολούνται με δραστηριότητες 
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που στοχεύουν στις μεγάλες συναθροίσεις. Πωλούν την πραμάτεια τους στους δρόμους 

τις μέρες και τις ώρες αιχμής, μιλούν με ανθρώπους, και αποτελούν μία γνώριμη εικόνα 

στους ανθρώπους που επισκέπτονται το κέντρο της πόλης για τα ψώνια τους.

Η διαχείριση της καθημερινότητας στον ξενώνα είναι πολύ οργανωμένη, και μπορεί να 

συγκριθεί  με  αντίστοιχα  ευρήματα  κοινωνιολογικών  και  ανθρωπολογικών  ερευνών 

πάνω στην οργάνωση της  ζωής  κοινοτήτων αστέγων  σε  αστικά περιβάλλοντα  (Cress 

M.D.  and Snow A.D.,  2000).  Οι  ένοικοι  πραγματοποιούν  έναν  καταμερισμό της 

εργασίας, έτσι ώστε να συντελείται πάντοτε η  τακτική καθαριότητα των κοινόχρηστων 

χώρων, να υπάρχει πάντοτε μαγειρεμένο φαγητό στα μαγειρεία και τη κουζίνα τις ώρες 

του  δείπνου,  αλλά και να υπάρχει πάντοτε κάποιος στην είσοδο του κτιρίου, που θα 

ελέγχει ποιος εισέρχεται στο κτίριο αλλά και θα παραλαμβάνει τις δωρεές που φέρνει ο 

κόσμος. Το ζήτημα της διαχείρισης των δωρεών, ρούχων, και κυρίως τροφίμων είναι 

πολύ σημαντικό και συνήθως απασχολεί τη κοινότητα στις διάφορες  συνελεύσεις που 

πραγματοποιούνται. Αυτό συμβαίνει, κυρίως, γιατί τα τελευταία χρόνια της περιόδου 

2009-2012 τα μεροκάματα έχουν λιγοστέψει δραματικά, και πολλοί από τους ενήλικες 

αιτούντες αδυνατούν να βρουν κάποιου είδους εργασίας, για ολόκληρες εβδομάδες  και 

μήνες, όσο φθηνά προθυμοποιούνται να δουλεύουν. Η σωστή διαχείριση των τροφίμων 

κρίνεται  αναγκαία,  ιδιαίτερα  στη  περίοδο  του  χειμώνα,  που  οι  θερμιδικές  ανάγκες 

αυξάνονται κατακόρυφα και οι οικογένειες προσπαθούν να κρατήσουν τα παιδιά ζεστά 

και  υγιή  με  κάθε  τρόπο.  Τα  τρόφιμα  που  έρχονται  ως  δωρεές  είναι  συνήθως 

συσκευασμένα  ζυμαρικά,  ρύζι,  όσπρια,  και  τρόφιμα  και  γάλα  σε  κονσέρβες.  Η 

θερμιδική τους απόδοση (με εξαίρεση τα όσπρια) είναι χαμηλή και ,πολλές φορές, το 

φαγητό απλά δεν επαρκεί για να χορτάσουν όλοι οι ένοικοι. Οι οικογένειες βιώνουν τις 

μεγαλύτερες δυσκολίες σε σχέση με τους υπολοίπους που είναι μόνοι τους. Τα παιδιά 
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συχνά  κοιμούνται  πεινασμένα,  και  πηγαίνουν  στο  σχολείο  πεινασμένα,  λόγω  της 

έλλειψης τροφής. Το χειμώνα το ζήτημα της θέρμανσης αποτελεί ένα ακόμη σοβαρό 

πρόβλημα  στην  ομαλότητα  της  καθημερινότητας  τους.  Στο  ξενώνα,  αλλά  και  στα 

διαμερίσματα των υπολοίπων της κοινότητας, η θέρμανση το χειμώνα στα δύο χρόνια 

της  επιτόπιας  έρευνας  ήταν  σχεδόν  ανύπαρκτη.  Αν  και  το  κτίριο  διαθέτει  σύστημα 

κεντρικής  θέρμανσης  με  καυστήρα  πετρελαίου,  η  τιμή  του  καυσίμου  αποτελεί  ένα 

ανυπέρβλητο  εμπόδιο  στην  επιλογή  αυτής  της  λύσης.  Οι  περισσότεροι  ένοικοι 

προχωρούσαν στη κατασκευή αυτοσχέδιων μονώσεων με παλιά χαλιά και κουβέρτες, 

που απέκτησαν μέσω δωρεών ή βρήκαν στα σκουπίδια, με περιορισμένα αποτελέσματα. 

Μία  λύση  αποτέλεσαν  οι  ηλεκτρικές  θερμάστρες  που  κατάφεραν  μερικοί  να 

προμηθευτούν και οι οποίες έκαιγαν ολημερίς και ολονυχτίς με σίγουρα μεγαλύτερα 

αποτελέσματα. Οι ένοικοι δεν πληρώνουν τη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος οπότε οι 

ηλεκτρικές  συσκευές  αποτέλεσαν  ένα  είδος  λύσης.  Για  αυτούς  που  διέμεναν  σε 

διαμερίσματα τα πράγματα ήταν πολύ δυσκολότερα και η λύση της θέρμανσης μέσω 

της  χρήσης  ηλεκτρισμού  ή  πετρελαίου/φυσικού  αερίου  ήταν  απλησίαστη 

αναλογιζόμενοι το μέσο εισόδημα τους, που δεν υπερέβαινε τα 100 με 200 ευρώ το 

μήνα. 

Όσον αφορά τις  οικογένειες  με  δύο γονείς  και  παιδιά,  αυτές  παρουσίαζαν τις  εξής 

διαφοροποιήσεις από τους υπολοίπους ανθρώπους του δείγματος. Οι γονείς, σε όλες τις 

οικογένειες του  δείγματος,  ήταν προσηλωμένοι στο να καταφέρνουν να στέλνουν τα 

παιδιά  τους  καθημερινά  στο  σχολείο.  Παρόλες  τις  δυσκολίες  η  προσπάθεια  αυτή 

παρέμενε ως η βασική προτεραιότητα για αυτούς. Οι  παραδοσιακοί ρόλοι,  όμως, του 

πατέρα και της μητέρας, παραμένουν οι ίδιοι με αυτούς της  κοινωνίας προέλευσης  ή 

πολλές  φορές  μετασχηματίζονται,  προκειμένου  να  αντεπεξέλθουν  στη  νέα 
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πραγματικότητα. Οι άντρες και τα έφηβα αγόρια αναλαμβάνουν να βρουν τους πόρους 

για την  επιβίωση του νοικοκυριού ενώ οι γυναίκες και τα κορίτσια παραμένουν στο 

σπίτι  και  ασχολούνται  με  τη  διαχείριση  του  ιδιωτικού  χώρου.  Υπήρχαν,  όμως, 

περιπτώσεις στο δείγμα όπου οι γυναίκες ανέλαβαν μία πιο δυναμική στάση στο ζήτημα 

του βιοπορισμού και επιδίωξαν την άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων από τις ίδιες, 

όπως  ήταν η  μεταπώληση αντικειμένων και  ρούχων,  που έφθαναν στον  ξενώνα ως 

δωρεές, στα παζάρια και τις λαϊκές αγορές του κέντρου της πόλης. Οι γυναίκες αυτές 

εκμεταλλεύονταν  το  γεγονός  ότι  ήταν  ελεύθερες  από  τους  κοινωνικούς  και 

θρησκευτικούς περιορισμούς για το φύλο τους στη χώρα προέλευσης (Black, 1994).  Τα 

παιδιά των οικογενειών αυτών δημιουργούσαν μία πολιτισμική αντίθεση με τους γονείς 

τους. Η αντίθεση γινόταν ιδιαίτερα αισθητή όταν μιλούσα στα παιδιά των οικογενειών. 

Αυτά τα παιδιά, των 10 ετών και άνω, μιλούσαν άπταιστα ελληνικά, χωρίς κανένα ίχνος 

προφοράς που θα μπορούσε να προδώσει τη χώρα προέλευσής τους, και ήταν πλήρως 

ενήμερα για όλες τις εξελίξεις στο κόσμο της σύγχρονης βιομηχανίας του θεάματος, 

φανερώνοντας μία μεγάλη προσαρμοστικότητα στα πρότυπα της ζωής ενός σύγχρονου 

έφηβου  της  ελληνικής  κοινωνίας  εν  έτη  2013.  Τα  παιδιά,  συχνά,  απορρίπτουν  τις 

ταμπέλες  του  πρόσφυγα  και του  μετανάστη,  αναγνωρίζοντας πολλές φορές τoν εαυτό 

τους ως ένα  τμήμα  της  συλλογικότητας  του  σχολείου,  των  φίλων,  αλλά και της νέας 

πατρίδας  τους, χωρίς να καταφεύγουν στις  τραυματικές εμπειρίες  (που οδήγησαν την 

οικογένειά  τους  σε  φυγή) ως  βασική  αναφορά  για  τον  αυτοπροσδιορισμό  και  την 

ταυτότητά  τους (Min and Kim, 2006). Αυτό δημιουργούσε πολλές φορές  δυσαρέσκεια 

στους γονείς, ιδιαίτερα στους πατεράδες των νεαρών κοριτσιών, που θεωρούσαν ότι η 

συμπεριφορά τους, απόρροια της συναναστροφής τους με άλλα παιδιά στο σχολείο, 

αλλά  και  με  τους  ακτιβιστές του  Στεκιού  των  Μεταναστών, τις  οδηγούσε  σε  μη-

πρέπουσες  συμπεριφορές.  Ήταν  χαρακτηριστική  η  στιγμή  όταν  σε  μία  από  τις 
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επισκέψεις μου στο ξενώνα, ένα μικρό κορίτσι περίπου 11-12 ετών με πλησίασε για να 

με ρωτήσει ποιος ήμουν και τι ήθελα στον 5ο όροφο του κτιρίου, όταν παρενέβη ο 

πατέρας της και τη χαστούκισε βάζοντάς της τις φωνές για την  απρεπή συμπεριφορά  

της, που πλησίασε και μίλησε σε έναν ξένο άντρα. Από την άλλη, μπορούμε να ρίξουμε 

φως στον τρόπο με τον οποίο αντιδρούν οι γονείς των οικογενειών της κοινότητας των 

προσφύγων  μέσα  και  έξω  από  τον  ξενώνα,  εάν  μελετήσουμε  τα  διδάγματα  της 

βιβλιογραφίας σχετικά με το ζήτημα της  διαπραγμάτευσης  της  εθνικής  και  εθνοτικής  

ταυτότητας  ομάδων μεταναστών  και  προσφύγων  μέσα σε  ξένες κοινωνίες υποδοχής.  Η 

εθνική  ταυτότητα  και  η  κουλτούρα  μεταδίδονται  εντός  των  κοινωνιών  με  συλλογικό  

τρόπο  και  διατηρώντας  πολιτισμικές  δομές  συμπεριφορών,  αντιλήψεων  και  πίστης,  

ρουχισμού και άλλου είδους χαρακτηριστικά που περνούν από τη μία γενιά στην άλλη  

(Chacko, 2003 pp. 501). Οι γονείς των οικογενειών του δείγματος, προσπαθούν να είναι 

ενεργοί στη διατήρηση της παραδοσιακής κουλτούρας της πατρίδας και το καταφέρνουν 

άλλοτε  με  επιτυχία  και  άλλοτε  με  λιγότερη  αποτελεσματικότητα.  Η  οικογενειακή 

ταυτότητα  και  συνέχεια  στον  χώρο  και  τον  χρόνο,  διατηρείται  ως  αναπαραγωγή 

συγκεκριμένων  πρακτικών  και μετάδοσης της  γνώσης  και της  οικογενειακής ιστορίας  

και της  οικογενειακής μνήμης  (Chacko, 2003). Αυτό άλλοτε βρίσκει ανταπόκριση και 

στις συνήθειες και τις  πρακτικές των υπολοίπων μελών της κοινότητας και άλλοτε όχι. 

Οι γονείς θέλουν να εφοδιάσουν τα παιδιά τους με όλα τα δυνατά εφόδια που θα τα 

επιτρέψουν να αντεπεξέλθουν στη νέα τους ζωή, και γι' αυτό είναι αμετάκλητοι στις 

προσπάθειες  τους  να  διασφαλίσουν  τη  δυνατότητα  των  παιδιών  να  πηγαίνουν  στο 

σχολείο. Μόνο έτσι πιστεύουν ότι υπάρχει δυνατότητα επιτυχίας για την εξασφάλιση 

μίας  καλύτερης  σχετικής  θέσης  των παιδιών μέσα στα νέα  κοινωνικά δεδομένα της 

Ελλάδας. Από την άλλη, όπως έχει δείξει η έρευνα (Zhou, 1997 pp. 83), οι γονείς από 

χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου φοβούνται ότι τα παιδιά τους θα εκ-δυτικοποιηθούν 
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και θα χάσουν την ταυτότητα και τις ρίζες τους, κάτι που αποτελεί, όμως, αποτέλεσμα 

της διαδικασίας της μετανάστευσης και παραμονής στη νέα χώρα και στο εκπαιδευτικό 

της σύστημα, αντιδιαμετρικά αντίθετου στις  εκπαιδευτικές πρακτικές  της  πατρίδας,  το 

οποίο δημιουργεί ένα χάσμα μεταξύ των δύο γενεών, των παιδιών και των γονέων. Τα 

παιδιά αποδεικνύονται ότι είναι σε θέση να χειριστούν (juggle) και τις δύο κουλτούρες, 

της  πατρίδας  και της  κοινωνίας υποδοχής,  και αυτό αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό 

της  καθημερινότητάς  τους,  καθότι  από  τη  μία  αυτή  η  διαχειριστική  ικανότητα  είναι 

απαραίτητη τόσο για την επιβίωση στη νέα τους ζωή, όσο και στη επιτυχή διατήρηση 

καλών  σχέσεων  με  τους  γονείς  τους  (Park,  1999).  Οι  εντάσεις  είναι  συχνά 

αναπόφευκτες και μερικές φορές καταλήγουν στην αδυναμία  σύμπλευσης  μεταξύ των 

δύο γενεών (Ying and Han, 2007).

Ο ξενώνας αποτελεί ένα ιδιαίτερο χώρο για τους ενοίκους αλλά και τους άλλους φίλους 

της κοινότητας. Αποτελεί το μέσα, το χώρο όπου μπορούν να βρουν καταφύγιο από την 

εποπτεία των αρχών, τις οχλήσεις των πολιτών και των άλλων κοινωνικών ομάδων, να 

προστατευτούν από τη βία που ξεδιπλώνεται γύρω τους και τους απειλεί στους δρόμους 

της πόλης, και να προσπαθήσουν να επαναφέρουν ένα είδος  κανονικότητας  μέσα από 

την οργάνωση της οικογενειακής ζωής και της συναναστροφής με τα άλλα μέλη της 

κοινότητας  (Πετρονώτη, 1999). Η επαφή με τους Έλληνες αποτελεί ένα ζήτημα στο 

οποίο οι  απόψεις  της  κοινότητας διίστανται.  Μία μερίδα του  δείγματος θεωρεί  τους 

Έλληνες  πολύ  εχθρικούς και  βίαιους,  και  έχει  παράπονα  για  την  χλευαστική και 

απάνθρωπη,  σύμφωνα με τα λεγόμενα τους, συμπεριφορά απέναντί τους. Η έλλειψη 

των  εφοδίων  του  κοινωνικού κεφαλαίου,  όπως είναι στη περίπτωση της πλειοψηφίας 

των ανθρώπων του δείγματος η γνώση της γλώσσας και το πολιτισμικό γνώθι (cultural 

know-how),  οδηγεί  σε  παρεξηγήσεις  με  τους  εντόπιους  στη  Θεσσαλονίκη,  και  σε 
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εμπειρίες εξευτελισμού για τους πρόσφυγες (Fangen 2006, p.p. 70). Οι πρόσφυγες και οι 

αιτούντες  ασύλου  βρίσκονται  στον  πάτο  της  κοινωνικής ιεράρχησης.  Οι  πολιτισμικές  

τους  δεξιότητες  (cultural competences)  δεν  αναγνωρίζονται  από  τα  άλλα  μέλη  της 

κοινωνίας υποδοχής,  με αποτέλεσμα να ανάγεται  το  σύνολο  των  δεξιοτήτων  και  της 

προσωπικότητάς τους στην περιοριστική εικόνα και συμβολισμό του πρόσφυγα. Αυτή η 

αναγωγή αποτελεί και τη βάση του εξευτελισμού τους (Fangen 2006, p.p. 70). Με ποιόν 

τρόπο,  όμως,  αντιλαμβάνονται  οι  ίδιοι  την  εμπειρία  του  εξευτελισμού39;  Καταρχάς, 

οποιαδήποτε εμπειρία θεωρείται από τους ίδιους ως προσβλητική για τη ταυτότητα τους 

μπορεί  να  κατηγοριοποιηθεί  ως  μία  εμπειρία  εξευτελισμού.  Από  την  πλευρά  της 

θεσμικής αντιμετώπισης, η πρακτική του εξευτελισμού μπορεί να είναι εσκεμμένη ή όχι. 

Η Puggioni (2005) όπως είδαμε παραπάνω θεωρεί ότι η αντιμετώπιση των αιτούντων 

άσυλο από τις ιταλικές αρχές είναι εσκεμμένα προσβλητική.  Ο Lindner (2000a pp. 29) 

αναφέρει ότι η εσκεμμένη και η υποχρεωτική μείωση του ατόμου πραγματοποιείται από 

τα κράτη και τις  κοινωνίες μέσω  πρακτικών καταναγκασμού,  η οποία επιτίθεται στη 

ταυτότητα  του, τον εγωισμό του, τα αισθήματα της  τιμής  και της  αυτοπεποίθησης.  Ο 

εξευτελισμός  είναι  οτιδήποτε  τοποθετεί  το  άτομο  μέσα  σε  μία  κατάσταση  όπου  τα 

βιώματα του εκτιμούνται από το ίδιο ως πολύ κατώτερα από αυτά που θεωρεί ότι του 

αρμόζουν. Τέτοια  βιώματα  για τους  πρόσφυγες  μέσα στις  κοινωνίες υποδοχής  είναι οι 

καθημερινές  εμπειρίες  χλευασμού,  προσβολών,  και  άλλων  μορφών  λεκτικής, 

συμπεριφοριστικής,  και μερικές φορές,  σωματικής βίας. Ο  Hartling (1999) δομεί  μία 

λίστα τέτοιων εμπειριών όπως το  πείραγμα,  οι επιθετικές συμπεριφορές, η  απειλητική 

συμπεριφορά (bullying), και άλλες. Ο Πεντράμ αισθάνεται εξευτελισμένος στην Ελλάδα, 

γιατί  είναι  γιατρός  παθολόγος,  και  παρόλο  αυτά  δεν  μπορεί  να  συντηρήσει  την 

39 Ο Miller (1993) αναφέρει ότι η λέξη εξευτελισμός (humiliation) προέρχεται από τη λατινική λέξη 
humus που σημαίνει χάμω, έδαφος. Δηλαδή, αναφέρεται στη πίεση του ατόμου προς το έδαφος, προς 
τα κάτω, ως μία κατά βάση ταπεινωτική πράξη ή εμπειρία.
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οικογένειά του μέσα σε ένα θεσμικό πλαίσιο που δεν αναγνωρίζει τις επιστημονικές και 

επαγγελματικές του δεξιότητες και εμπειρίες. Ο Ομπάϊτ νιώθει τον  εξευτελισμό,  από 

τους  ανθρώπους  της  αστυνομίας  που  τον  σταματούν  στο  δρόμο  και  τον  ψάχνουν 

αναγκάζοντάς τον να γδυθεί μπροστά στον περαστικό κόσμο που τον κοιτά με απέχθεια 

και γελά μαζί του. Ο Μπεράν βιώνει τον  εξευτελισμό  ως  απόρροια  της αδυναμίας να 

θρέψει  και  να  ντύσει  τα  παιδιά  και  την  οικογένειά  του.  Τα  αποτελέσματα  του 

εξευτελισμού  περιλαμβάνουν  (κατά  Lindner 2000,  pp.  374-375)  τη  κατάθλιψη,  τις 

καταχρήσεις, την εμφάνιση επιθετικών συμπεριφορών και ενδοοικογενειακής βίας, τη 

στροφή προς τη θρησκεία, και άλλα. Αποτελεί  εφαλτήριο  για τις συγκρούσεις μεταξύ 

της  κοινότητας,  αλλά και για το αίσθημα της  απόγνωσης  που χαρακτηρίζει σε κάποιο 

βαθμό, μεγάλο ή μικρό, όλα τα μέλη της κοινότητας. 

Από την άλλη πλευρά, μία άλλη μερίδα, και ιδιαίτερα τα νεότερα μέλη της κοινότητας, 

θεωρεί ότι μέσα από όλες τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν κατάφεραν να αποκτήσουν 

νέους και πολύ καλούς φίλους στο πρόσωπο όλων των Ελλήνων που στάθηκαν πλάι 

τους, στην Ύπατη Αρμοστεία και τους μη-κυβερνητικούς οργανισμούς, αλλά και στον 

κύκλο  των  πολιτικών  ακτιβιστών.  Με  αυτούς  τους  ανθρώπους  τους  δίνεται  η 

δυνατότητα  να  χτίσουν  σχέσεις  επικοινωνίας  και  αλληλεπίδρασης  που  δεν 

περιλαμβάνουν κάποια εμπειρία εξευτελισμού. 

Η σχέση του ξενώνα αλλά και της ευρύτερης κοινότητας των αιτούντων με το Στέκι των 

Μεταναστών είναι μία σχέση πολύ στενή και αμφίδρομη. Πολλοί αιτούντες βρήκαν στο 

πρόσωπο  των  ακτιβιστών του  στεκιού το  κοινωνικό και  ηθικό στήριγμα που  είχαν 

ανάγκη προκειμένου να επιβιώσουν στο αφιλόξενο περιβάλλον της ελληνικής πόλης. Το 

στέκι ανέλαβε και αναλαμβάνει, με τις διάφορες οικονομικές δραστηριότητές του, την 
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οικονομική αλλά και ηθική στήριξη σε πολλούς ανθρώπους στο ξενώνα αλλά και αλλού. 

Παρέχουν χρήματα για την αγορά τροφίμων, φροντίζουν για την απρόσκοπτη παροχή 

ηλεκτρικού ρεύματος στο κτίριο, μέσω επανασυνδέσεων, όταν αυτό διακόπτεται από 

την εταιρεία ηλεκτρισμού, κάνουν δωρεάν μαθήματα στα παιδιά για να τα βοηθήσουν 

στο  σχολείο  αλλά  και  να  μάθουν  ελληνικά  οι  ενήλικες,  παρέχουν  συμβουλευτικές 

υπηρεσίες ως διαμεσολαβητές στην επαφή των αιτούντων με τις αρχές και το ελληνικό 

σύστημα γραφειοκρατίας, αλλά το πιο σημαντικό: παρέχουν στους αιτούντες όλα εκείνα 

τα εφόδια του κοινωνικού κεφαλαίου  που απαιτούνται προκειμένου να αντεπεξέλθουν 

στις ανάγκες της καθημερινής επιβίωσης.

Η επαφή με τους ανθρώπους του Στεκιού των Μεταναστών έρχεται να διαμορφώσει τη 

συγκέντρωση  του  κοινωνικού  κεφαλαίου από  την  πλευρά  της  κοινότητας,  

περιλαμβάνοντας  τη  λήψη  της  γνώσης  για  όλο  το  κοινωνικό  γίγνεσθαι,  πρώτα  της 

πόλης, και μετέπειτα της χώρας. Οι  αιτούντες μαθαίνουν πώς να κινούνται μέσα στη 

πόλη,  πώς  να  διαχειρίζονται τις  επαφές  με  τις  αρχές,  ποιες  συμπεριφορές  θα  τους 

αποφέρουν τα μεγαλύτερα αποτελέσματα στις  επαφές τους με τα διάφορα μέλη της 

ελληνικής  κοινωνίας  αλλά  και  ποια  είναι  τα  πολιτικά μέσα που  μπορούν  να 

χρησιμοποιήσουν προς όφελός τους. Μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά 

των διαφόρων περιοχών της πόλης, τη ταξική διαστρωμάτωση της ελληνικής κοινωνίας, 

και  τους  τρόπους  με  τους  οποίους  μπορούν  να  ελιχθούν, χρησιμοποιώντας 

συγκεκριμένες  ικανότητες  στη  διαχείριση του  οικονομικού και  κοινωνικού  τους 

κεφαλαίου, προκειμένω  να  έχουν  τα  βέλτιστα αποτελέσματα.  Όλες  αυτές  οι  νέο-

αποκτηθείσες ικανότητες έρχονται να προστεθούν στο ίδιο το μεταναστευτικό κεφάλαιο 

που διαθέτουν ήδη (Van Hear, 2004)40. Ταυτόχρονα συντελείται μία αλλαγή στον τρόπο 

40 Ο Van Hear δανείζεται  από τον Bourdieu την έννοια του κοινωνικού κεφαλαίου και την εμπλουτίζει 
στη θεωρεία του για το λεγόμενο μεταναστευτικό κεφάλαιο. Το μεταναστευτικό κεφάλαιο, σύμφωνα με 
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της  σκέψης  τους.  Οι  πολιτικοί ακτιβιστές αποτελούν  το  πιο  ριζοσπαστικό πολιτικά 

κομμάτι  της  τοπικής  κοινωνίας.  Λειτουργούν  με  γνώμονα  τη  παραγωγή  αυτού  που 

αποκαλούν οι ίδιοι ως το προϊόν της κοινωνικής ωφέλειας. Οι αιτούντες που έρχονται σε 

επαφή  μαζί  τους  αρχίζουν  να  σκέφτονται  και  να  δραστηριοποιούνται  ανάλογα. 

Οργανώνουν συνελεύσεις όπου αποφασίζουν για τα κοινά μέσω  άμεσα-δημοκρατικών 

διαδικασιών, παρακάμπτοντας τις  συνήθειες και τη  πρότυπα που μπορεί να είχαν στη 

χώρα προέλευσης. Μαθαίνουν να διεκδικούν πολιτικά αλλά και να επιζητούν τα δίκαια 

τους μέσω των μορφών  κοινωνικής αντίδρασης  που τους υποδεικνύει  ο κόσμος του 

στεκιού,  όπως  λόγου  χάρη  η  πορεία  που  οργανώθηκε  από  τους  ίδιους  προς  το 

Υπουργείο  Μακεδονίας-Θράκης  προκειμένου  να  αναζητήσουν  λύση  στα  νομικά 

προβλήματά τους. Οι νεαροί άντρες έρχονται σε επαφή με το άλλο φύλο μέσω ενός 

ριζοσπαστικού  φεμινισμού  που  εκφράζεται  από  τις  ιδέες  και  τη  δράση  των  νεαρών 

πολιτικών  ακτιβιστών,  μέσω  των  οποίων  αλλάζει  ριζικά  ο  τρόπος  με  τον  οποίο 

αντιλαμβάνονται τις σχέσεις τους με το άλλο φύλο, καταρρίπτοντας πολλές φορές τις 

ιεραρχήσεις του παρελθόντος. Η αντίληψη για τη προαγωγή του ατομικού αλλά και του 

κοινοτικού συμφέροντος αλλάζει  άρδην μέσω  των  πρακτικών  των  εκδηλώσεων 

αλληλεγγύης που  οργανώνονται  από  τις  συλλογικότητες των  πολιτικών ακτιβιστών. 

Αρκετοί από τους αιτούντες πρωτοστάτησαν με την πολιτική τους δράση στην ανάδειξη 

των προβλημάτων και της εξαθλίωσης που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες στην Ελλάδα, 

μέσω των επαφών τους με ξένους δημοσιογράφους και ερευνητές από ακαδημαϊκούς 

και  μη-κυβερνητικούς  κύκλους.  Οργάνωσαν  παζάρια αλληλεγγύης προκειμένω  να 

τον ίδιο, αποτελείται από όλες εκείνες τις δεξιότητες που αποκτούν οι μετανάστες, μέσα από το ταξίδι 
τους και τη παραμονή τους σε ξένες οικονομίες. Είναι το άθροισμα του οικονομικού κεφαλαίου (όπως 
ορίζεται  από  την  πολιτική  οικονομία)  και  του  κοινωνικού  κεφαλαίου  (όπως  ορίζεται  από  τον 
Bourdieu),  που κατέχουν, αλλά και αποκτούν στη πορεία του  ταξιδιού  τους οι  μετανάστες,  και το 
οποίο ορίζεται από τη χρήση όλων εκείνων των δεξιοτήτων και δραστηριοτήτων , μέσα στις κοινωνίες  
και οικονομίες υποδοχής, που τους επιτρέπουν (facilitate) τη πραγματοποίηση των βιοποριστικών τους 
στόχων  εκεί. Για περισσότερα βλέπε Van Hear N. (2004),  'I went as far as money would take me':  
conflict, forced migration, and class, Centre on Migration, Policy, and Sociery Working Paper No. 6, 
University of Oxford Press.
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αντλήσουν  πόρους  για  τους  φυλακισμένους  ομοεθνείς τους  και  συμμετείχαν  σε 

περιοδείες επίσκεψης σε  κέντρα υποδοχής όπου κρατούνταν άλλοι  πρόσφυγες, για να 

μοιράσουν τρόφιμα, ρούχα και φάρμακα στους έγκλειστους εκεί. Αυτή η κατάσταση 

δημιουργεί τριβές και δυσαρέσκεια στο πιο συντηρητικό κομμάτι της κοινότητας, η οποία 

θεωρεί ότι απειλείται η ταυτότητα της, πέραν της ζωής της, μέσα από αυτό που βλέπουν 

οι  ίδιοι  ως  ένα είδος  ριζοστικοπαστικής δυτικοποίησης.  Ο  ξενώνας και  η  κοινότητα 

χωρίζονται  αυτόματα στα δύο, το  συντηρητικό τμήμα που εξοργίζεται  με τις  δυτικές 

πρακτικές  και  συνήθειες,  την  απελευθέρωση  στη  συμπεριφορά  των  νέων  και  των 

γυναικών, και στο πιο ριζοσπαστικό κομμάτι, που αντλεί τα αποθέματα του κοινωνικού 

και  πολιτικού κεφαλαίου που τους προσφέρει η επαφή τους με τον  πολιτικοποιημένο 

κόσμο  του  ευρύτερου  αριστερού και  αναρχικού χώρου με  τον  οποίο  έρχεται  σε 

καθημερινή επαφή. Η  διχοτόμηση αυτή που πραγματοποιώ, μεταξύ  συντηρητικών  και 

προοδευτικών  τμημάτων της  προσφυγικής κοινότητας,  εμπνέεται  από την αντίστοιχη 

διάκριση  που πραγματοποιείται στο μοντέλο των  Colson και  Scudder (1982). Αυτοί, 

αναφερόμενοι στην έρευνά τους πάνω σε πληθυσμούς υπό βίαιη και ακούσια μετατόπιση  

(involuntary migration),  αναφέρουν  ότι  ένα  από  το  βασικά  αποτελέσματα  της 

παραμονής  μέσα σε ένα νέο  περιβάλλον  (όπως αυτό της  κοινωνίας υποδοχής),  αλλά, 

ταυτόχρονα,  και  της  έλλειψης  της  προοπτικής  επιστροφής  στη  πατρίδα,  είναι  η 

διαφοροποίηση  του  τρόπου  με  τον  οποίο  οι  πρόσφυγες,  και  γενικότερα  οι  ακούσια 

εκτοπισμένοι πληθυσμοί, αναλαμβάνουν ρίσκα μέσα στο νέο περιβάλλον (willingness to 

take risks).  Έτσι οι  βίαιες αλλαγές  με την  είσοδο  και  παραμονή  στο νέο περιβάλλον,  

οδηγούν κάποιους να γίνονται πιο συντηρητικοί στις επιλογές τους (για την οικονομική 

δραστηριότητα,  τις  στρατηγικές επιβίωσης, και τις  κοινωνικές πρακτικές τους), δηλαδή 

να  επιδιώκουν να αναλαμβάνουν ολοένα και μικρότερα ρίσκα (κατά την άποψή τους), 

ενώ άλλους να επιδιώκουν το αντίθετο, δηλαδή, να αναλαμβάνουν μεγαλύτερα ρίσκα,  
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που έρχονται  σε  αντίθεση με  τις  συμπεριφορές  και  τις  πρακτικές  του  παρελθόντος, 

προκειμένου να βελτιώσουν τη  σχετική  τους  θέση  μέσα στη νέα  κοινωνία υποδοχής.  

Χρησιμοποιώντας,  λοιπόν,  το  μοντέλο  αυτό,  ως  έμπνευση  για  την  οικονομία της 

ανάλυσης μου, διαφοροποιώ τους ανθρώπους του δείγματος,  μεταξύ συντηρητικών και 

προοδευτικών,  σε  σχέση,  αυτή  τη  φορά,  με  τις  πολιτικές  πρακτικές  τους  και 

συμπεριφορές,  μέσα  στην  ελληνική  κοινωνία,  αλλά  και  τον  τρόπο  με  τον  οποίο 

αντιλαμβάνονται τη νέα,  πολιτική  και όχι μόνο,  ταυτότητα  τους. Επίσης, στο κομμάτι 

αυτό θα επιχειρήσω να ρίξω περαιτέρω φως στο ζήτημα της διατήρησης των εθίμων και 

των  κοινωνικών  πρακτικών  της  πατρίδας  ως  συστατικό  στοιχείου  του 

αυτοπροσδιορισμού του ατόμου, του πρόσφυγα, μέσα σε μία κοινωνία υποδοχής, όπως η 

ελληνική. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία (Kibreab 1999,  p.p. 390), η  αρχική απώλεια  

των  κύκλων  της  οικογένειας,  των  συγγενών  και  φίλων,  είναι  ένα  από  τα  βασικά 

γνωρίσματα της ζωής των  προσφύγων  στην αλλοδαπή. Η απόπειρα, από την πλευρά 

τους,  για  την  επανάκτηση  των  δεσμών  αυτών,  παίρνει  τη  μορφή  είτε  μέσω  της 

επικοινωνίας  με  τους  ανθρώπους  που  έμειναν  πίσω,  είτε  μέσω  της  οικονομικής  

αλληλοϋποστήριξης  εκατέρωθεν,  είτε  μέσω  της  εξ  αποστάσεως  συμμετοχής  στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων για το  οικογενειακό γίγνεσθαι.  Έτσι, οι  πρόσφυγες  στην 

αλλοδαπή επιχειρούν να επιδιορθώσουν τους κατεστραμμένους δεσμούς της ταυτότητας  

τους  και  του  αυτοπροσδιορισμού  τους.  Ταυτόχρονα,  προσπαθούν να  διατηρήσουν  τη 

κουλτούρα,  τις  θρησκευτικές  και  κοινωνικές πρακτικές  της προηγούμενη  ζωής,  ως το 

μοναδικό τρόπο να ανασυστήσουν τη ταυτότητα τους στην νέα τους ζωή, έτσι ώστε αυτή 

να ενώνει με δεσμούς συνέχειας την προηγούμενη. Ένας τρόπος, δηλαδή, σύμφωνα με 

τα λεγόμενα των ιδίων,  να διασώσουν  την  πολιτιστική  τους  κληρονομιά.  Η  Valtonen 

(1998) υποστηρίζει ότι, συχνά, η έλλειψη παιδείας περιορίζει τη προσαρμοστικότητα των 

προσφύγων,  έτσι  ώστε  η  παραπάνω  προσήλωση  στα  διατήρηση  των  προηγούμενων 
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πρακτικών  αποτελεί  αναγκαία  συνθήκη  για  τη  διατήρηση  όποιας  αίσθησης  της 

ταυτότητας  από τη πλευρά τους. Τη ίδια στιγμή, όμως, συνεχίζει, η  προσήλωση  αυτή 

δυσχεραίνει  τη  δυνατότητα  ανάπτυξης  νέων  σχέσεων  με  τα  μέλη  της  νέας,  πολύ 

διαφορετικής  κοινωνίας.  Ως  αποτέλεσμα,  όταν  νέες  συμπεριφορές  και  κοινωνικές 

πρακτικές υιοθετούνται από τα νεότερα, ή τα πιο μορφωμένα, μέλη του δικτύου και της 

κοινότητας,  αυτό θεωρείται ως ένα πλήγμα στη διατήρηση της πολιτισμικής συνέχειας,  

άρα και στην ίδια την ταυτότητα, των υπολοίπων μελών που παραμένουν προσηλωμένα 

στις  παλαιότερες  πρακτικές,  πόσο μάλλον, όταν οι νέες  συμπεριφορές  και  πρακτικές  

προέρχονται  από  ένα  από  τα  πιο  ριζοσπαστικά  τμήματα  της  κοινωνίας  της 

Θεσσαλονίκης,  οι  οποίες  δημιουργούν  μία  έντονη  αντίθεση  (contrast)  με  τον 

συντηρητισμό  των υπολοίπων  (όπως  παραδείγματος  χάρη σε  θέματα διατήρηση των 

πρακτικών της μουσουλμανικής πίστης).  Οι προστριβές δεν αργούν να εμφανιστούν 

μεταξύ των δύο ομάδων, που για ευκολία αναφοράς θα τις ονομάσω ως τη προοδευτική  

(με την έννοια της σχετικής ευκολίας υιοθέτησης νέων συμπεριφορών και κοινωνικών 

πρακτικών)  και  τη  συντηρητική.  Από την  άλλη  πλευρά,  βέβαια,  οι  προστριβές  που 

παρουσιάζονται δεν αποτελούν πάντοτε, σύμφωνα με τις δικές μου παρατηρήσεις, και 

μία  σοβαρή για  την  έναρξη  εχθρικών  συμπεριφορών  μεταξύ  τους,  αλλά,  αντιθέτως, 

φανερώνουν και μία πτυχή διαφοροποίησης στις στρατηγικές επιλογές των δύο ομάδων, 

όσον αφορά την επιλογή των τρόπων με τους οποίους  συνδιαλέγονται  με τα μέλη της 

τοπικής  κοινωνίας.  Σε  αυτό το  σημείο,  θα  πρέπει  να  αναφέρω ότι  συμφωνώ με  τη 

κριτική  του  Kibreab (1999)  πάνω  στα  γραπτά  της  Malkki (1995),  σχετικά  με  τις 

αντιπαλότητες  και  τους  ανταγωνισμούς  που  προκύπτουν  μεταξύ  προοδευτικών  και 

συντηρητικών  ομάδων μέσα στις  προσφυγικές κοινότητες.  Η  Malkki (1995) μέσα από 

την έρευνα της πάνω σε προσφυγικές κοινότητες των Χούτου στο Μπουρούντι, μεταξύ 

άλλων, διαπίστωσε ότι υπήρχε ένας βαθμός αντιπαλότητας και εχθρικής συμπεριφοράς 
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πάνω  στη  βάση  κατά  πόσο  μία  ομάδα  θεωρούνταν  από  τις  υπόλοιπες  ότι  είναι 

προσηλωμένη στη διατήρηση της πολιτισμικής της ταυτότητας, ή αυτοπροσδιοριζόταν ως 

Μπουρουντιανή μέσα στη νέα κοινωνία υποδοχής. Ο Kibreab (1999) διαφωνεί με αυτή 

τη  προσέγγιση  και  τη  διαπίστωση,  ότι  δηλαδή  αναπόφευκτα  αναπτύσσονται 

συγκρουσιακές  τάσεις  μεταξύ  συντηρητικών  και  προοδευτικών  τμημάτων  σε 

προσφυγικές  κοινότητες  της  αλλοδαπής,  που  έχουν  ως  αφετηρία  το  βαθμό 

προσαρμοστικότητας και ενσωμάτωσης νέων πολιτιστικών συνηθειών και πρακτικών της 

κοινωνίας υποδοχής.  Αντίθετα, υποστηρίζει ότι  οι  νέες συμπεριφορές  των λεγόμενων 

προοδευτικών τμημάτων  της  κοινότητας  οφείλεται  σε μία  συνειδητή επιλογή  από την 

πλευρά τους, η οποία διαμορφώνει και τη στρατηγική συνδιαλλαγής τους με τα μέλη της 

κοινωνίας στην οποία βρίσκονται. Οι νέες συμπεριφορές δεν σηματοδοτούν απαραίτητα 

και έναν  βαθμό απόρριψης  των  εθίμων  και  πρακτικών  της  πατρίδας.  Και αυτό, γιατί 

επισημαίνει ο Kibreab (1999), είναι πολύ δύσκολο, ως ερευνητές, να διαφοροποιήσουμε 

μεταξύ πραγματικότητας και προσποιούμενων συμπεριφορών. Η προοδευτική ομάδα των 

προσφύγων της Θεσσαλονίκης μπορεί, στη πραγματικότητα, να υιοθετεί συμπεριφορές 

και πρακτικές της κοινότητας των πολιτικών ακτιβιστών του Στεκιού των Μεταναστών 

γιατί θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να χτίσει δεσμούς συνεργασίας και φιλίας με 

τη μόνη ομάδα ανθρώπων που στέκεται δίπλα τους και τους στηρίζει στον καθημερινό 

τους αγώνα για επιβίωση. Αποτελεί, επίσης, και μία από τις πολύ λίγες δυνατότητες που 

έχουν  για  να  εκφραστούν  πολιτικά  και  να  διεκδικήσουν  παροχές  από  το  Δήμο 

Θεσσαλονίκης  και  άλλα  θεσμικά  όργανα.  Το  γεγονός  ότι  οι  άνθρωποι  του  ξενώνα 

πραγματοποίησαν πορεία προς  το Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης,  για  να ζητήσουν 

λύση στις υποθέσεις τους, αλλά και την επανασύνδεση της ύδρευσης που είχε κοπεί τις 

μέρες πριν από τη πορεία, αποτελεί ακριβώς μία τέτοια περίπτωση. Η εμφανιζόμενη 

ριζοσπαστικοποίηση  δεν  αποτελεί  την  αφετηρία  αλλά  το  αποτέλεσμα  υιοθέτησης 
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συγκεκριμένων στρατηγικών επιλογών διαπραγμάτευσης της σχετικής θέσης τους μέσα 

στον  νέο  κοινωνικό  περίγυρο.  Βέβαια,  η  στρατηγική  του  να  προσπαθείς  να  είσαι  

αόρατος  (Malkki, 1995) απέναντι στα μέλη της  κοινωνίας υποδοχής  δεν είναι συχνά 

δυνατή  στη  περίπτωση  των  ανθρώπων  του  δείγματος,  καθότι  τα  φυσιογνωμικά 

χαρακτηριστικά,  η  αδυναμία  ομιλίας και χειρισμού της γλώσσας, αλλά και η, σχεδόν, 

πλήρης αδυναμία,  από την πλευρά τους,  να αναπαράγουν τα  κυρίαρχα σύμβολα  του 

εντόπιου κοινωνικού κεφαλαίου, τις συμπεριφορές, αλλά και τους κώδικες (κοινωνικού  

κεφαλαίου και άλλων) καθιστά τη προσπάθεια να αποφύγουν την επαφή με τα μέλη της 

κοινωνίας υποδοχής από δύσκολη έως αδύνατη.

Η διατάραξη των  ισορροπιών και  της ηρεμίας δεν αποτελεί σπάνιο φαινόμενο στον 

ξενώνα.  Εντάσεις  προκαλούνται  από  διαξιφισμούς,  διαφωνίες και  μικρούς 

ανταγωνισμούς  που  αναπτύσσονται  μέσα  στα  πλαίσια  της  καθημερινής  ζωής  της 

κοινότητας.  Μερικές  φορές  τα  πράγματα  εκτρέπονται  με  αποτέλεσμα  να  υπάρχουν 

έντονα ξεσπάσματα μεταξύ ατόμων : καυγάδες που εξελίσσονται σε ξυλοδαρμούς, έως 

και  σε  ένα  μαχαίρωμα  μεταξύ  των  γειτόνων  που  ευτυχώς  κατέληξε  μόνο  σε  έναν 

ελαφρύ τραυματισμό. Ή σε μία άλλη περίπτωση, όπου ο ανταγωνισμός μεταξύ δύο 

νοικοκυριών οδήγησε στον ξυλοδαρμό μεταξύ των γυναικών από τις δύο οικογένειες, 

με αποτέλεσμα η μία από τις δύο να αποβάλλει το μωρό που μετέφερε για 5 μήνες μέσα 

της.  Η λύση σε αυτές τις  περιπτώσεις  ήταν σκληρή αλλά δίκαιη,  σύμφωνα με τους 

ένοικους, οι οποίοι με τη βοήθεια των πολιτικών ακτιβιστών ζήτησαν την απομάκρυνση 

και  την  αποχώρηση αυτών που θεωρούσαν ως αρχικούς  υπαίτιους  από το  χώρο.  Η 

αντιπαλότητες αυτές θεωρώ, βασισμένος στη προαναφερθείσα ανάλυση του  Kibreab 

(1999,  p.p.  408),  πως  είναι  πιθανόν  να  αποτελούν  την  εκδήλωση  ανταγωνιστικών 

τάσεων μεταξύ των ανθρώπων της κοινότητας των προσφύγων στη Θεσσαλονίκη, πάνω 
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σε ζητήματα διαβίωσης και συγκέντρωσης οικονομικών πόρων. Ειδικά όταν οι άνθρωποι 

της  προοδευτικής  ομάδας  έχουν  μεγαλύτερη  πρόσβαση  σε  γνώσεις,  γνωριμίες,  και 

εφόδια (κοινωνικού κεφαλαίου), σε σχέση με τους υπόλοιπους, οι οποίοι βρίσκονται σε 

σχετικά δυσχερέστερη θέση εξεύρεσης λύσεων στα ζητήματα της  καθημερινής ζωής.  Η 

διατήρηση ή όχι της πολιτιστικής ταυτότητας, και σε ποιόν βαθμό, είναι ο καταλύτης για 

την εκδήλωση των αντιπαλοτήτων. 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, το ζήτημα του βιοπορισμού αποτελεί μία διαφορετική 

περίπτωση  από  αυτό  της  ανάδειξης  στρατηγικών για  την  άμεση  επιβίωση των 

αιτούντων,  και συνήθως περιλαμβάνει μακρόπνοες στρατηγικές που βασίζονται στην 

εκπλήρωση  μιας  σειράς  από  οικονομικούς  και  άλλους  στόχους  (Sen,  1983):  οι 

στρατηγικές βιοπορισμού  αποτελούν μία  μακροχρόνια  και  μακρόπνοη διαδικασία,  που 

ξεδιπλώνεται με την πάροδο του χρόνου, και η οποία περιλαμβάνει όλο το σύνολο των 

δραστηριοτήτων που αναλαμβάνουν οι πρόσφυγες, προκειμένου να κινητοποιήσουν και 

να αποκτήσουν  πρόσβαση  στις  πηγές βιοπορισμού (resources of livelihood), που είναι 

αναγκαίες για τη μακροχρόνια  ανάπτυξη και  ευημερία των ιδίων και των νοικοκυριών 

τους.   Ο  Sen (1999)  στην  ανάλυση  του,  βάζει  στο  επίκεντρο  της  ανάδειξης  των 

στρατηγικών  βιοπορισμού  την  έννοια  του  κινήτρου.  Σημειώνει  ότι  η  εξασφάλιση 

διαφόρων  κατακτήσεων,  οικονομικών,  κοινωνικών,  πολιτικών,  και  άλλων,  από  τη 

πλευρά των  φτωχών,  είναι πιο σημαντική για τους ίδιους από μια απλή αύξηση του 

εισοδήματος, που βρίσκεται στο επίκεντρο της ανάλυσης της πολιτικής οικονομίας, και 

η οποία μπορεί να θεωρηθεί ως περιστασιακή. Η δυνατότητα δημιουργίας μιας στέρεας 

βάσης  πάνω στην οποία μπορεί να  δομηθεί μακροχρόνια η  ευημερία  του  νοικοκυριού,  

και  της  κοινότητας,  είναι  και  η  αναγκαία  προϋπόθεση  για  τη  κατάκτηση  της 

κανονικότητας  (normality)  και  ο  βασικός  στόχος  των  στρατηγικών  βιοπορισμού.  
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Σύμφωνα με τα λεγόμενα των ανθρώπων του δείγματος,  η βασική προτεραιότητα στη 

καθημερινότητα  τους  (και  η  αιτία  ανάδειξης  των  βασικών  συμπεριφορών  και 

στρατηγικών επιβίωσής τους) ήταν η εύρεση της τροφής, η αντιμετώπιση της ασθένειας  

(disease),  η εξεύρεση καλύτερης  στέγης.  Μακροχρόνια, η πλειοψηφία αυτών δήλωσε 

ότι  η  βασική  επιδίωξή τους  ήταν η  μετάβαση  σε μια  άλλη ευρωπαϊκή χώρα.  Λίγες 

περιπτώσεις  από  αυτούς,  όμως,  αναφέρθηκαν  και  σε  πράγματα  που  μπορούν  να 

κατηγοριοποιηθούν ως επιδιώξεις με μακροχρόνιες βλέψεις.

Στη  περίπτωση  των  αναγνωρισμένων προσφύγων,  οι  Κούρδοι,  ο  Μανώλης  και  ο 

Βασίλης,  μου  ανέφεραν  ότι  ήταν  ευχαριστημένοι  από  την  εξέλιξη  της  μέχρι  τότε 

πορείας  τους.  Θεωρούσαν  τους  εαυτούς  τους  ως  έλληνες  και  τα  σχέδιά  τους 

περιλάμβαναν τη βελτίωση της οικονομικής τους κατάστασης και της οικογένειάς τους 

μέσω της εύρεσης καλύτερης εργασίας, της δυνατότητας απόκτησης κάποιου δανείου 

για την αγορά ενός νέου σπιτιού και γενικότερα ζητήματα τα οποία θα μπορούσαμε να 

πούμε  ότι  βρίσκονται  στη  βιοποριστική ατζέντα  του  κάθε  μέσου  ελληνικού 

νοικοκυριού.  Οι  Λίβυοι,  από  την  άλλη  πλευρά,  εξέφρασαν  ότι  βασικό  μέλημα  της 

μακροχρόνιας  στρατηγικής  τους  ήταν η  βελτίωση της  οικονομικής  τους  θέσης  έτσι 

ώστε  να  χρηματοδοτηθεί  η  επιστροφή  στη  πατρίδα,  μετά  την  αποκατάσταση  της 

ασφάλειας  και  της  κοινωνικής  ηρεμίας  εκεί  (σύμφωνα  με  τα  λεγόμενά  τους).  Οι 

υπόλοιποι  άνθρωποι  του δείγματος,  όπως αναφέρθηκε εκτενώς και  σε προηγούμενα 

εδάφια της εργασίας, διακατέχονταν από ένα είδος  απαισιοδοξίας για το μέλλον τους, 

ως απόρροια της δυσμενούς οικονομικής και κοινωνικής θέσης στην οποία βρισκόταν, 

αλλά και εξαιτίας της στασιμότητας της υπόθεσής τους για την απόκτηση  πολιτικού 

ασύλου. Έτσι, οι βασικές επιδιώξεις περιορίζονταν στην εξασφάλιση των απαραιτήτων 

για  τη  καθημερινή  επιβίωση,  με  την  ελπίδα  ότι  η  κατάστασή τους  θα  αλλάξει  στο 
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μέλλον,  ή  ότι  θα  μπορέσουν  να  διαφύγουν  από  τη  χώρα  εξασφαλίζοντας  την 

αναγνώριση σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα του κέντρου και του βορά. Ο μόνος ο 

οποίος  εξέφρασε  την  επιθυμία  να  παραμείνει  στην  Ελλάδα,  να  εργαστεί  και  να 

σπουδάζει,  γιατί απέκτησε μία αγάπη για τη χώρα και τους ανθρώπους της,  ήταν ο 

νεαρός Αφσούν, το παιδί θαύμα του Στεκιού των Μεταναστών, ο οποίος κατάφερε μέσα 

από τη χρήση των προσωπικών του δεξιοτήτων, να εργάζεται νόμιμα και με ασφάλιση 

σε μία δουλειά με την οποία ήταν ευχαριστημένος, αλλά και να τελειώσει το ελληνικό 

λύκειο, καταφέρνοντας μάλιστα να συγκεντρώσει τους απαραίτητους βαθμούς για την 

εισαγωγή του στο πανεπιστήμιο. Όπως μου εκμυστηρεύτηκε, το όνειρό του ήταν να 

σπουδάσει στο πανεπιστήμιο την οικονομική επιστήμη, και να καταφέρει να παντρευτεί 

και  να  κάνει  οικογένεια.  Θεωρούσε  ότι  όλα  αυτά,  με  τη  βοήθεια  των  φίλων  του, 

Ελλήνων και Αφγανών, μπορούσαν να πραγματοποιηθούν μέσα στη νέα του πατρίδα, 

όπως αποκαλούσε την Ελλάδα, και ότι αυτό ήταν ένας στόχος, για τον οποίο άξιζε να 

αγωνιστεί στη ζωή του.
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Επίλογος.

Η  διατριβή  αυτή  είχε  ως  βασικό  στόχο  τη  συνεισφορά  στη  βιβλιογραφία  των 

προσφυγικών σπουδών (refugee studies), μέσω της μελέτης περιπτώσεων προσφυγικών 

κοινοτήτων, αναγνωρισμένων προσφύγων ή αιτούντων άσυλο, στην Ελλάδα. Μέσα από 

τη μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας, αλλά και συγκεκριμένα πώς αυτή σχετίζεται με 

την ιστορική εξέλιξη του ελληνικού θεσμικού πλαισίου για τους πρόσφυγες, καθώς και 

τις  ιδιαιτερότητες  της  ελληνικής  κοινωνίας,  επιχειρήθηκε  η  παρουσίαση  των 

αφηγήσεων  των  ιδίων  των  προσφύγων,  προκειμένω  να  σχηματιστεί  μία  σαφέστερη 

εικόνα για τη ζωή τους, τα πάθη τους, και τον αγώνα τους για επιβίωση μέσα σε μια 

ευρωπαϊκή κοινωνία υποδοχής εν έτη 2013. Η ανάλυση του θεωρητικού υπόβαθρου για 

τους πρόσφυγες προήλθε από τα ακαδημαϊκά γραπτά της επιστήμης της κοινωνιολογίας, 

της ανθρωπολογίας, της ιστορίας, και της πολιτικής οικονομίας. Από αυτήν την άποψη, 

επιχειρήθηκε  μία  πλουραλιστική  αντιμετώπιση  του  ζητήματος  (multidisciplinary  

approach),  η  οποία  ξεκινά  από  τις  θεωρητικές  αφετηρίες  των  προαναφερθέντων 

κοινωνικών  επιστημών,  και  κάνει  χρήση  των  μεθοδολογικών  τους  εργαλείων.  H 

θεωρητική αφετηρία προέρχεται από το χώρο των προσφυγικών σπουδών και επιχειρώ 

με  αυτήν  να  αναδείξω  τις  ιδιαιτερότητες  του  κοινωνικού  φαινομένου  της  ακούσιας 

μετανάστευσης  (forced migration)  και  του  κοινωνικού  υποκειμένου  του  πρόσφυγα 

(refugee) και του αιτούντα για άσυλο (asylum seeker).  Οι λόγοι για την επιλογή αυτού 

του θεωρητικού πλαισίου αφορούν τις  πρόσφατες  εξελίξεις  σε διεθνές επίπεδο,  που 

τείνουν  να  παραγκωνίσουν   την  ανάγκη  για  τη  προστασία  των  προσφύγων από  το 

διεθνές σύστημα, και να τους εντάξουν στην εννοιολογική και θεσμική κατηγοριοποίηση 

των  μεταναστών, με  σκοπό τη διαχείριση των ζητημάτων τους  από  μεταναστευτικές  

πολιτικές  και όχι σύμφωνα με το πλαίσιο που ορίζει η Συνθήκη του 1951 (Hathaway 
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2007, p.p. 350). Έτσι χρησιμοποιώ τη βιβλιογραφία των προσφυγικών σπουδών για να 

πραγματοποιήσω μια διερεύνηση της οντότητας των προσφύγων μέσα από την εξέλιξη 

του διεθνούς συστήματος, τις γενεσιουργικές αιτίες που σχετίζονται με το φαινόμενο της 

ακούσιας  μετανάστευσης  διεθνώς,  αλλά και  στην εγγύτερη γεωγραφική περιοχή,  και 

φυσικά της  άποψης που θεωρεί  την ύπαρξη  των προσφύγων ως ένα είδος  διεθνούς 

προβλήματος,  ένα  τύπο  ανωμαλίας  (anomaly)  μέσα  στην  οργάνωση  του  διεθνούς 

συστήματος  (Malkki 1995).  Σε  αντίθεση  με  τους  φυσιολογικούς  ανθρώπους,  οι 

πρόσφυγες  συνιστούν ένα είδος  προβλήματος,  το οποίο τους καθιστά  υποκείμενα  μιας 

ειδικής  και  θεραπευτικής  αντιμετώπισης  από  τους  θεματοφύλακες  της  διεθνούς 

νομιμότητας, αλλά και από την ακαδημαϊκή κοινότητα που ασχολείται μαζί τους. Ο 

πρόσφυγας  δομείται  ως  ένα  αφηρημένο  υποκείμενο  (persona),  μία  απόρροια  των 

ανακατατάξεων του 20ού αιώνα, ο οποίος είναι το υποκείμενο διαφόρων επιρροών και 

εμπειριών,  στο  ταξίδι  του  μεταξύ  των  διαφόρων  εθνών  κρατών  του  διεθνούς 

συστήματος.  Κοινή αφετηρία είναι  πάντοτε η  πολιτική τραγωδία (political  disaster). 

Βέβαια,  η  κατηγοριοποίηση (label)  του  πρόσφυγα,  δεν  πηγάζει  από  αυτούς  που 

τρέπονται  σε  φυγή,  αλλά από τις  νομικές  δομές  του διεθνούς  συστήματος,  και  έχει 

καταντήσει να υπόκειται σε πολλές αρνητικές συσχετίσεις (Zetter, 1998). Η εποχή μας 

είναι η  εποχή  των διαβατηρίων, των αυστηρών συνόρων  μεταξύ των  εθνών-κρατών,  

όπου  η  απώλεια  τη  δυνατότητας  κατοχής  ενός  νόμιμου  διαβατηρίου,  καθιστά  τον 

πρόσφυγα  ως  μία  αόρατη  ύπαρξη,  εκτός  της  προστασίας  του  διεθνούς  συστήματος 

(Baruah, 2003). Ο κόσμος, το ρευστό σύμπαν του πρόσφυγα είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο 

και συνήθως καταλήγει χαοτικό, μέσα από τις διαδικασίες και την δομή ενός διεθνούς 

συστήματος το οποίο, μέσω του πανίσχυρου αναπαραγόμενου κυρίαρχου συμβολισμού, 

είναι σε θέση να χαρακτηρίζει και να από-χαρακτηρίζει ανθρώπους και πληθυσμούς, να 

αποφασίζει  ποιες  ζωές  έχουν  αξία  και  χρίζουν  προστασίας,  και  για  ποιών  παιδιά 
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προβλέπεται ένα βιώσιμο μέλλον. Ένα άτομο, ένας άνθρωπος, όταν γίνεται πρόσφυγας, 

είναι σαν να έχει γίνει μέλος μιας διαφορετικής φυλής, μιας άλλης ομάδας υπανθρώπων 

(Rizvi,  1984).  Τα  αίτια  για  τις  σύγχρονες  προσφυγικές  ροές  διεθνώς  μπορούν  να 

συνοψισθούν  στα  εξής:  πρώτον,  στην  αποτυχία  του  κράτους,  δηλαδή  του  κράτους 

εκείνου που επιλέγει ή αδυνατεί να παράγει και να προσφέρει τις ελάχιστες Βεμπεριανές 

(Weberian) λειτουργίες προς τους πολίτες του  (Torres και Anderson, 2004). Δεύτερον, 

στην ύπαρξη μορφών συγκρούσεων και βίας  εθνοτικού χαρακτήρα.   Η  εθνότητα  στη 

παρούσα ανάλυση, χρησιμοποιήθηκε ως το κομμάτι της ταυτότητας του προσώπου, το 

οποίο πηγάζει από χαρακτηριστικά και  στοιχεία, όπως η φυλή, η θρησκεία, η γλώσσα, 

και η ταύτιση με μια κοινή ιστορική συνέχεια, με αναφορά σε συγκεκριμένα κοινωνικά 

σύμβολα  (όπως είναι το  habitus  του Bourdieu (1977)) και  διαδικασίες κοινωνικής και  

πολιτισμικής αναπαραγωγής  (Gilley, 2004). Τρίτον, στα αίτια που σχετίζονται με την 

γεωπολιτική  παρουσία  των  δυτικών  και  ευρωπαϊκών  χωρών  σε  χώρες-εστίες 

προσφυγικών ρευμάτων,  στον αναπτυσσόμενο κόσμο.  Και τέταρτον,   στα αίτια που 

σχετίζονται  με  οικονομικά  κίνητρα,  αλλά  και  την  αναγκαιότητα  φυγής  από 

περιβαλλοντικές καταστροφές και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Οι  πρόσφυγες  αντιμετωπίστηκαν,  στη  παρούσα  έρευνα,  ως  μία  ιδιαίτερη κατηγορία 

κοινωνικών υποκειμένων,  καθώς ζουν και επιβιώνουν, έξω από την ομαλή λειτουργία 

της πραγματικότητας που ορίζει η οντότητα του έθνους-κράτους, το λειτουργικό όραμα 

των  Ηνωμένων  Εθνών,  σε  ένα  χώρο  που  ορίζεται  από  την  κατάλυση  αυτής  της 

πραγματικότητας (Arendt, 1973). Οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται σε ένα είδος διαρκούς 

μεταίχμιου,  μεταξύ  δύο  κόσμων,  στη  λήθη,  πέρα  από  την  ασφαλή  νομιμότητα  του 

έθνους-κράτους  (Walzer,  1970).  H έρευνα  μου  επικεντρώθηκε  στη  διερεύνηση  του 

βαθμού  στον  οποίο  ο  πρόσφυγας,  ως  εικόνα,  και  υποκείμενο  συγκεκριμένων 
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συμβολικών  νοημάτων,  αναπαράγεται  μαζικά  αυτήν  την  στιγμή  στην  ελληνική  και 

ευρωπαϊκή κουλτούρα ως ένα φαινόμενο  κοινωνικής παθογένειας, αποκομμένο συχνά 

από την αιτία ύπαρξης του. Επίσης, η οπτική μου γωνία ως ερευνητή, εστιάσθηκε στη 

κατανόηση της κοσμολογικής ταυτότητας των προσφύγων, ως κοινωνικά υποκείμενα που 

αποκόπτονται  από  την  εθνική τους  κουλτούρα,  την  εθνοτική ταυτότητά του  και  τις 

οικονομικές και κοινωνικές πρακτικές τους (Stein 1981). Τέλος, αναζητήθηκε μέσα στην 

ανάγνωση της βιβλιογραφίας το ζήτημα του  νέου ρατσισμού,  αυτού, δηλαδή, που δεν 

ορίζεται από την αναφορά σε μια φυλή, αλλά προκύπτει με τον απόηχο του δευτέρου 

παγκοσμίου πολέμου στις δυτικοευρωπαϊκές κοινωνίες, και καταλήγει στην μοντέρνα 

εκδοχή της δημιουργίας ενός νέος είδους κοινωνικού ρατσισμού και αποκλεισμού, όπου 

ο  ξένος  και ο  διαφορετικός,  έχοντας χάσει την σύνδεσή του με την ιδία ιστορική του 

συνέχεια  αποτελεί  ένα  παρείσακτο στοιχείο  που απειλεί  την  κοινωνική συνοχή των 

σύγχρονων κοινωνιών (Balibar 1990).

Έχοντας  τα  παραπάνω  ως  αφετηρίες  της  θεωρητικής  ανάλυσης,  χρησιμοποίησα  τα 

ευρήματα  του  Fassin (2005),  και  τις  διατυπώσεις  του,  σχετικά  με  τις  εξελίξεις  των 

τελευταίων δεκαετιών, όσον αφορά τη διαχείριση της εννοιολογικής κατηγοριοποίησης 

του πρόσφυγα, μέσα στις ευρωπαϊκές κοινωνίες υποδοχής.  Το ζήτημα της απόδοσης του 

πολιτικού ασύλου έχει χάσει ένα μεγάλο μέρος του κύρους του, ως απόρροια της ισχύος 

του διεθνούς δικαίου, εντός των κοινωνιών αυτών. Η διάκριση που χαρακτηρίζει τους 

αιτούντες ασύλου ως θύματα πολιτικής βίας  (και άλλων μορφών βίας) αντικαθίσταται 

από νέες  εννοιολογικές κατηγοριοποίησεις  που παραμερίζουν τη  σημασία  του  τρόπου 

θυματοποίησης  των  προσφύγων.  Η  προστασία  τους,  σύμφωνα  με  τις  επιταγές  της 

Συνθήκης  του  1951,  παραγκωνίζεται  από  τις  ευρωπαϊκές  κυβερνήσεις  προς  χάρη 

βραχύβιων μέτρων  ανθρωπιστικού χαρακτήρα.  Η ίδια η εικόνα των  προσφύγων  μέσα 
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στην  Ευρώπη  αλλάζει,  και οριοθετείται ένα  νέο  είδος  υποδείγματος  για  τον  τρόπο 

διαχείρισης  αυτής  εντός  του  αστικού  περιβάλλοντος  (urban environment).  Μέσα  σε 

αυτόν τον επαναπροσδιορισμό, η καταστολή, τα κέντρα υποδοχής με τις παραβιάσεις 

των πολικών δικαιωμάτων των κρατουμένων τους, θεωρούνται ως ένα αναγκαίο κακό 

για τη διατήρηση της κοινωνικής ευημερίας και της προστασίας των δικαιωμάτων του 

πολίτη εντός της πόλης. 

Ταυτόχρονα η διατριβή αποτέλεσε μία μελέτη της εξέλιξης του θεσμικού πλαισίου της 

Ελλάδας, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τη  διαχείριση  των  αιτούντων άσυλο 

και των  προσφύγων  και τη διαδικασία  ενσωμάτωσης  τους στις  χώρες υποδοχής  εντός 

της Ένωσης.  Η Ελλάδα αποτελεί το φυσικό  γεωγραφικό σύνορο  της Ευρώπης με τις 

χώρες  του  αναπτυσσόμενου  κόσμου στην  Ανατολή και  τον  Νότο  και  ως  εκ  τούτο, 

δέχεται ένα μεγάλο αριθμό προσφύγων που αναζητούν καταφύγιο σε μια κοινωνία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Η σχετική θέση και οι υποχρεώσεις της χώρας μέσα στην Ένωση 

ορίζονται από την Απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 243/2003 (γνωστή και ως 

Dublin-II), η οποία, σε γενικές γραμμές ορίζει ότι το  κράτος μέλος που θεωρείται ότι  

πρέπει να αναλάβει τη διαχείριση μίας προσφυγικής υπόθεσης είναι και αυτό το οποίο 

υπήρξε  και  η  χώρα  εισόδου  του  συγκεκριμένου  πρόσφυγα μέσα  στο  έδαφος  της 

Ένωσης. Αυτό οδηγεί σε ένα δυσανάλογο φόρτο στις χώρες-σύνορα, όπως η Ελλάδα και 

η Ιταλία, και οδηγεί στην επαναπροώθηση πληθυσμών πίσω στις χώρες αυτές από άλλες 

χώρες της Ένωσης.

Με βάση τις θεωρητικές αυτές αναφορές, η διατύπωση των ερευνητικών στόχων είχε να 

κάνει με μια σειρά από επιστημονικές επιδιώξεις  που επιδίωξαν να ρίξουν φως σε μία 

σειρά από ζητήματα γύρω από την παρουσία των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο 
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μέσα στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, οι στόχοι αυτοί είχαν ως αντικείμενο :

α) Την εστίαση στην ανθρωπολογική ανάγνωση της διαβίωσης των προσφύγων 

και στην αλληλεπίδραση μεταξύ φορέων διαφορετικών πληθυσμών εντός της Ελλάδας,  

τους  κανόνες του  παιχνιδιού,  τα  συλλογικά  στερεότυπα,  τον  κοινωνικό  λόγο  και  τις 

πεποιθήσεις,  τα  οράματα  και τους  μύθους,  των ιδίων και των ελλήνων οικοδεσποτών 

τους, καθώς και τη διαμόρφωση των στρατηγικών επιβίωσής (survival strategies) τους, 

υπό  κανονικές  αλλά  και  υπό  διαταραγμένες  συνθήκες  εντός  των  δρώμενων  της 

ελληνικής  κοινωνίας.  Το  ζήτημα  της  κοινωνικής  ενσωμάτωσης  αποτέλεσα  βασικό 

αντικείμενο της μελέτης. Η προσέγγιση μου βασίστηκε στη διατύπωση των Phillimore 

και Goodson (2008),  όπου η ενσωμάτωση θεωρείται ως η οδός όπου τα ξένα σώματα 

(βλέπε  μετανάστες και  πρόσφυγες)  οδηγούνται,  εν  μέρει  και  ως  συνέπεια  της 

αντίστοιχης κρατικής πολιτικής παρέμβασης,  προς την  αφομοίωση από το ευρύτερο 

κοινωνικό  σώμα  της  κοινωνίας/οικονομίας  υποδοχής  (assimilation).  Η  ανάγκη 

ποσοτικής μέτρησης  της  ενσωμάτωσης  των  προσφύγων  καλύπτεται από  την  εισαγωγή 

μίας  σειράς  από  δείκτες  που  αφορούν  πρακτικά  ζητήματα  της  ζωής  αυτών  στις 

κοινωνίες υποδοχής και που προκύπτουν από την παρουσία αυτών, σε βραχυχρόνιο και 

μακροχρόνιο  επίπεδο.  Τέτοιοι  δείκτες  είναι:  η (νόμιμη) απασχόληση και  εργασία,  η 

δυνατότητα  συμμετοχής  στο  εκπαιδευτικό  σύστημα,  η  στέγαση,  καθώς  και  η 

δυνατότητα  για  πολιτική  συμμετοχή  και  εκπροσώπηση  στα  κοινά  (Mestheneos  και 

Ioannidi  2002).  Η  ποιότητα  της  στέγασης,  η  δυνατότητα  πρόσβασης  σε  υπηρεσίες 

υγείας, καθώς και η ευκολία και η ταχύτητα πρόσβασης στην αγορά εργασίας, είναι οι 

και  οι  σημαντικότεροι  όταν μελετούμε  την παρουσία  των  προσφύγων σε  κοινωνίες 

υποδοχής, καθώς είναι και αυτοί που θα επιτρέπουν, τελικώς, τη συγκριτική μελέτη των 

συμπερασμάτων, σε σχέση με τον εγχώριο πληθυσμό (Fyvie, Ager, Curley, and Korac, 

2003). Η παρούσα μελέτη, κάνει χρήση, επίσης, της έννοιας της κοινωνικής τρωτότητας  
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του Black (1994), δηλαδή στην ανάγκη των προσφύγων για την υποστήριξη τους από 

τρίτους (οικογένεια,  κοινότητα,  κράτος),  για την εκπλήρωση των καθημερινών τους 

αναγκών.  Η τρωτότητα δεν οφείλεται μόνο σε παράγοντες όπως η ηλικία, σωματικών 

και  ψυχολογικών  περιορισμών,  καθώς  και  προσωπικών  εμπειριών,  αλλά  και  σε 

παράγοντες όπως η εθνότητα, η οικονομική και κοινωνική τάξη, το φύλο, και η σχετική 

θέση στην ευρύτερη κοινωνική ιεράρχηση που αναπαράγεται μέσω πολιτισμικών και 

άλλων  πρακτικών  (βλέπε  habitus).  Τέλος  λαμβάνεται  υπόψη  η  διατύπωση  της 

Πετρονώτη (1998)  ότι  η  αλληλεπίδραση  μεταξύ  προσφύγων  και  γηγενών,  πρέπει  να 

μελετηθεί σε δύο συγκεκριμένες σφαίρες της κοινωνικής τους συνύπαρξης, της σφαίρας 

της εργασίας και της επαγγελματικής ζωής, που αφορά την οικονομική δραστηριότητα, 

και  της  σφαίρας  της  κατοικίας,  που  αφορά  τις  επενδυτικές  και  καταναλωτικές  τους 

συνήθειες,  τη  διάθεση του ελεύθερου  χρόνου,  και  τις  θρησκευτικές  και  τελετουργικές  

πρακτικές. 

β) Τη διερεύνηση κατά πόσο η Ελλάδα αποτελεί τελικό προορισμό ή μεταβατικό 

σταθμό (transit country), καθώς και  ποια είναι τα αίτια που οδηγούν τους ανθρώπους 

αυτούς σε  φυγή,  έτσι  ώστε να επιχειρηθεί η χάραξη μίας θεωρητικής διαχωριστικής 

γραμμής μεταξύ αυτών και των υπολοίπων  οικονομικών μεταναστών  που βρίσκονται 

στη  χώρα.   Επίσης,  χρησιμοποιώντας  το  μοντέλο  των  Ager  και  Strang  (2004), 

επιχειρήθηκε  η  μέτρηση  της  επιτυχής  ή  ανεπιτυχής  διαδικασίας  ενσωμάτωσης  των 

αιτούντων άσυλο  και  προσφύγων  στην ελληνική κοινωνία,  βάσει  των εξής  δεικτών: 

εργασία και απασχόληση, στέγαση, εκπαίδευση, υγεία, γλωσσική επικοινωνία, ασφάλεια  

και σταθερότητα, και κοινωνική και πολιτική συμμετοχή.  Το μοντέλο αυτό επιλέχθηκε 

προκειμένω να αναπτυχθεί μία επιχειρηματολογία η οποία θα αναδείκνυε τις αντιθέσεις  

και  τη  διαφοροποίησης  της  ελληνικής  εμπειρίας,  ως μία  χώρα  της  ευρωπαϊκής 

περιφέρειας, σε σχέση με το τι συμβαίνει σε χώρες του ευρωπαϊκού πυρήνα, αλλά και  
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να  προσδώσει  ένας  είδος  αντικειμενικότητας  στη  μέτρηση  των  αποτελεσμάτων  της 

ερευνητικής διαδικασίας.

γ)  Την πραγματοποίηση μίας συγκριτικής ανάλυσης (comparative analysis) των 

ερευνητικών  ευρημάτων  των  παραπάνω δεικτών, με  ευρήματα σε  άλλες  ευρωπαϊκές 

χώρες, και συγκεκριμένα με αυτή της Ιταλίας, η οποία αποτελεί και αυτή ένα από τα 

φυσικά γεωγραφικά σύνορα του ευρωπαϊκού χώρου.

Η μεθοδολογία που επιλέχθηκε για τη πραγματοποίηση της  έρευνας  ήταν αυτή  της 

έρευνας πεδίου, και τα βασικά μεθοδολογικά εργαλεία της όπως αυτό της συμμετοχικής 

παρατήρησης  (participant  observation),  καθώς,  επίσης,  και  αυτό  της  εθνογραφικής  

προσέγγισης.  Η συλλογή των δεδομένων έγινε μέσω της  δημιουργίας   περιπτώσεων 

(case studies),  όπου, μέσω της χρήσης μεθόδων της  ποιοτικής ανάλυσης (qualitative  

research),  κυρίως των  μερικών δομημένων συνεντεύξεων (semi-structured interviews),  

πραγματοποιήθηκε η συλλογή των δεδομένων, τόσο για τις απαντήσεις στους  δείκτες  

κοινωνικής  ενσωμάτωσης  των  Ager και  Strang (2004),  όσο και  για  τη  δόμηση της 

εθνογραφική αφήγησης των στρατηγικών επιβίωσης των προσφύγων του δείγματος. Όσον 

αφορά τα αποτελέσματα της έρευνας, αυτά μπορούν να συνοψισθούν στα παρακάτω:

Το  ερευνητικό  δείγμα  αποτελείται  από ανθρώπους,  αναγνωρισμένους  πρόσφυγες  και 

αιτούντες  άσυλο,  που  ζουν  και  δραστηριοποιούνται  μέσα  σε  αστικά  περιβάλλοντα, 

κυρίως, και συγκεκριμένα στη πόλη της Θεσσαλονίκης, της Δράμας, και της Ξάνθης. 

Έτσι το ερευνητικό αυτό πόνημα αποτέλεσε και,  μεταξύ άλλων, μία προσπάθεια να 

εμπλουτιστεί  η  ελληνική  βιβλιογραφία,  με  μία  μελέτη  που  πραγματοποιήθηκε  στη 

βόρεια Ελλάδα, και να συμβάλλει στη δόμηση μίας πιο ολοκληρωμένης ανάλυση της 

διαβίωσης και των δραστηριοτήτων των προσφύγων, που ζουν εκτός της πρωτεύουσας, 
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και εκτός των κέντρων διαμονής και κράτησης κοντά στα σύνορα (όπου επικεντρώνεται 

και  το  μεγαλύτερο  μέρος  της  ελληνικής  βιβλιογραφίας  για  τους  πρόσφυγες).  Οι 

άνθρωποι του δείγματος, στη συντριπτική πλειοψηφία τους, προέρχονται από χώρες που 

μαστίζονται  από  τον  πόλεμο,  τη  βία,  και  τη  κρατική  παραβατικότητα.  Ο  άμεσος 

κίνδυνος για τη ζωή των ιδίων και των οικογενειών τους αποτελεί το εφαλτήριο για τη 

φυγή  και  τον  ερχομό  τους  στην  Ελλάδα.  Τα  αίτια  όλων  των  περιπτώσεων 

κατηγοριοποιούνται σε περιπτώσεις φυγής λόγω εθνοτικής και θρησκευτική βίας, φυγής  

εξαιτίας κρατικής παραβατικότητας και παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και 

εξαιτίας  βίας  και  διακρίσεων  με βάσει το φύλο. Σχεδόν όλες οι περιπτώσεις, δηλαδή, 

διαφοροποιούνται  πλήρως  από  την  πολιτική  οικονομία  του  φαινομένου  της 

μετανάστευσης,  καθότι οι  αιτούντες ασύλου  και  πρόσφυγες  του  ερευνητικού δείγματος,  

μέσα από βίαιες διαδικασίες θυματοποίησης στις χώρες προέλευσης τους, έχουν ανάγκη 

της  προστασίας  του  διεθνούς  δίκαιου  και  της  διεθνούς  έννομης  τάξης,  όπως  αυτή 

εκφράζεται με τη χάρτα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της Συνθήκης του 1951 των 

Ηνωμένων  Εθνών.  Οι  συνθήκες  διαβίωσης,  και  η  κοινωνική  ενσωμάτωση  των 

προσφύγων και των αιτούντων άσυλο στην ελληνική κοινωνία, μελετήθηκε μέσα από το 

πρίσμα των αφηγήσεων και των εμπειριών των ανθρώπων του ερευνητικού δείγματος. Οι 

παρατηρήσεις καταγράφηκαν και αντιπαρατέθηκαν στους δείκτες του υποδείγματος των 

Ager και  Strang (2004)  για  την  κοινωνική  ενσωμάτωση.  Πιο  συγκεκριμένα,  τα 

αποτελέσματα της  ερευνητικής  μου διαδικασίας,  βάσει των προαναφερθέντων δεικτών 

μπορούν να συνοψισθούν στα παρακάτω:

α)  Όλες  οι  υπόλοιπες  περιπτώσεις  των  ανθρώπων  του  δείγματός  μου 

χαρακτηρίζονταν από  τραγικές ελλείψεις  στο ζήτημα της  στέγασης.  Όλοι είχαν βρεθεί 

τουλάχιστον μία φορά, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη χώρα,  άστεγοι,  και 

χωρίς προοπτική άμεσης εξεύρεσης στέγης, ενώ πολλού από αυτούς διέμεναν, κατά τη 
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διάρκεια της έρευνας μέσα σε μία ιδιότυπη κατάληψη στέγης. Η ιατρική τους περίθαλψη 

ήταν παντελώς ανεπαρκής, ακόμα σε και σε περιπτώσεις που το άτομο είχε την ανάγκη 

μίας  άμεσης  χειρουργικής  επέμβασης,  και  βασίζονταν  κυρίως  σε  δράσεις  μη-

κυβερνητικών οργανισμών όπως οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα. Επίσης, η πρόσβασή τους 

σε  δημόσιες  υπηρεσίες,  συμπεριλαμβανομένων  και  τη  συμμετοχή  των  παιδιών  στο 

δημόσιο σχολείο, ήταν σε όλες τις περιπτώσεις αρκετά περιορισμένη. Όσον αφορά στην 

εργασία, η συντριπτική πλειοψηφία αυτών εργαζόταν σε συνθήκες μαύρης εργασίας ως 

ανειδίκευτοι  εργάτες,  ή  σε  άλλες  παραοικονομικές  δραστηριότητες  (συλλογή 

μεταλλικών αντικειμένων από τα σκουπίδια της πόλης ή συμμετοχή σε παζάρια και 

εκδηλώσεις με πραμάτειες).

β) H εκμάθηση της γλώσσας της χώρας και κοινωνίας υποδοχής θεωρείται ως η 

αφετηρία της διαδικασίας της  ενσωμάτωσης  του  ξένου μετανάστη  και του  πρόσφυγα 

(Ager and Strang,  2004),  αλλά  και  ένα  σημαντικό  μέσο  με  το  οποίο  δύναται  να 

χαραχθούν συγκεκριμένες στρατηγικές (επιβίωσης αλλά και μακροχρόνιου βιοπορισμού)  

από αυτούς. Πάνω από 60% των περιπτώσεων του ερευνητικού δείγματος δεν μπορούσε 

να διαβάσει  και  να επικοινωνήσει  καθόλου στην ελληνική γλώσσα, με πολύ μικρές 

προοπτικές και δυνατότητες εκμάθησης της γλώσσας στο μέλλον, καθότι αυτό στην 

χρονική  περίοδο  της  έρευνας  ήταν  μόνο  δυνατό  μέσω  της  συμμετοχής  τους  σε 

εθελοντικά πρόγραμμα πολιτικών ακτιβιστών, με όλα τα εμπόδια και τις αδυναμίες που 

χαρακτηρίζουν τέτοιες προσπάθειες. Ως εκ τούτου, αλλά και για μια σειρά από άλλα 

αίτια, η διαπολιτισμική επαφή των αιτούντων άσυλο με την ελληνική κοινωνία, πέρα της 

δράσης  των  εκπροσώπων  μη-κυβερνητικών  οργανισμών  και  άλλων  πολιτικών 

ακτιβιστών, είναι περιορισμένη.

γ) Όσον αφορά το ζήτημα της κοινωνικής συμμετοχής των αιτούντων άσυλο και 
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των  προσφύγων  που  διαμένουν  στην  Ελλάδα,  τα  αποτελέσματα  της  έρευνας 

επιβεβαίωσαν τη δημοσιευμένες απόψεις της Ύπατης Αρμοστείας, ότι (UNHCR, 2011, 

σελ. 8) παρά την αναγνώρισή τους ως ατόμων που δικαιούνται διεθνούς προστασίας, οι 

πρόσφυγες στην Ελλάδα δεν απολαμβάνουν στήριξης και κοινωνικής μέριμνας για τα 

πρώτα κρίσιμα βήματά τους προσαρμογής στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική 

ζωή της χώρας, ενώ δεν έχει καταρτιστεί μέχρι σήμερα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για 

την ένταξη τους στην ελληνική κοινωνία. 

Η διατριβή  αυτή,  επίσης,  επιχείρησε  να  αντιπαραθέσει  τις  συνθήκες  της  ελληνικής 

πραγματικότητας  για  τους  πρόσφυγες,  με  το  τι  συμβαίνει  στη  γειτονική  χώρα  της 

Ιταλίας, μίας άλλης περίπτωσης χώρας υποδοχής και πρώτο σύνορο στις διαδρομές των 

πληθυσμών προς την Ευρώπη. Όπως αναφέρθηκε και εντός της διατριβής, σύμφωνα με 

τη βιβλιογραφία των  προσφυγικών μελετών  (Korac, 2003),  οι χώρες της  ευρωπαϊκής 

περιφέρειας  αποτελούν  διαφορετικές  περιπτώσεις  από  αυτές  της  ευρωπαϊκής  

ενδοχώρας. Αυτό συμβαίνει γιατί στις χώρες αυτές (όπως στην Ιταλία και την Ελλάδα), 

υπάρχει μία εμφανής απουσία ενός  θεσμικού πλαισίου,  και  θεσμικών οργάνων για την 

υλοποίησή του, που θα εξασφαλίζουν την εξέταση των υποθέσεών τους, όπως ορίζει η 

Συνθήκη του 1951, και θα διασφαλίζει ένα ελάχιστο επίπεδο διαβίωσης για τη διάρκεια 

της παραμονής τους.  Πράγματι, συγκρίνοντας τα  ερευνητικά ευρήματα  της παρούσης 

διατριβής, όσον αφορά τη μεταχείριση των προσφύγων από το θεσμικό πλαίσιο, αλλά 

και τις διαμορφωμένες  συνθήκες διαβίωσης,  με το τί  συμβαίνει στη γειτονική χώρα, 

τότε διαπιστώνουμε ότι και στις δύο χώρες σκιαγραφείται μία  εικόνα εξαθλίωσης.  Τα 

θεσμικά πλαίσια δεν τηρούν απροκάλυπτα τις υποχρεώσεις τους απέναντι στη Συνθήκη 

του 1951 και τις υποδείξεις της Ύπατης Αρμοστείας. Οι αιτούντες ασύλου οδηγούνται 
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σε παρατεταμένες περιόδους  αναμονής,  συχνά πολύχρονες, χωρίς κάποιο αποτέλεσμα 

και πάντοτε υπό τον κίνδυνο της  άμεσης απέλασης.  Καταλήγουν να ζουν άστεγοι  ή σε 

καταυλισμούς και παραγκουπόλεις, χωρίς περίθαλψη και πρόσβαση σε δημόσιες παροχές 

και  υπηρεσίες,  και με βασική ενασχόληση την συμμετοχή τους σε δραστηριότητες της 

παραοικονομίας.  Η μόνη υποστήριξη που έχουν, και στη περίπτωση των δύο χωρών, 

έρχεται  μέσα  από  τη  δράση  μη-κυβερνητικών  οργανισμών,  της  Εκκλησία,  και 

πολιτικών ακτιβιστών. Η  Puggioni (2005) θεωρεί ότι ο  εξευτελισμός  των  προσφύγων 

μέσω του εξαναγκασμού τους σε άθλιες συνθήκες διαβίωσης, και χωρίς καμία θεσμική 

προστασία,  αποτελεί  εσκεμμένη  πολιτική  δράση  των  ιταλικών  κυβερνήσεων,  που 

χρησιμοποιούν τις τακτικές αυτές ως αποτρεπτικούς παράγοντες για τον ερχομό και τη 

παραμονή των αιτούντων άσυλο μέσα στην Ιταλία. Αποτελεί άξιο σημείο αναφοράς, και 

πιθανότατα μίας μελλοντικής περαιτέρω διερεύνησης, κατά πόσο ισχύει κάτι τέτοιο και 

στην περίπτωση της Ελλάδας, ή σε ανεπάρκεια του ελληνικού κρατικού μηχανισμού, ο 

οποίος,  ομολογουμένως,  παρουσιάζει  προβλήματα  στην  αποτελεσματικότητα  του, 

διαχρονικά, αλλά και ιδιαίτερα εντόνως τα τελευταία χρόνια της  οικονομικής ύφεσης 

(2009-2013). 

Οι παραπάνω  συγκρίσεις  έγινα κυρίως βάσει των  αποτελεσμάτων  της  έρευνας  μου σε 

σχέση  με  το  υπόδειγμα  των  δεικτών  των  Ager και  Strang (2004).  Ο λόγοι  που  με 

οδήγησαν να επιλέξω το συγκεκριμένο μοντέλο για την επεξεργασία των δεδομένων 

και των ερευνητικών ευρημάτων, είχαν να κάνουν με την επιθυμία μου να υπογραμμίσω 

τις  αντιθέσεις  που αναδεικνύονται  μεταξύ της Ελλάδας και  των άλλων ευρωπαϊκών 

χωρών  με  ανεπτυγμένα  συστήματα  διαχείρισης  των  προσφύγων,  έτσι  ώστε  να 

αποτελέσει η προσπάθεια αυτή, ίσως, ένα εφαλτήριο για περαιτέρω διερευνήσεις, αλλά 
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και εναύσματα για βελτιώσεις στη διαβίωση και την ενσωμάτωση των προσφύγων στην 

ελληνική κοινωνία. Να δημιουργήσω, δηλαδή, μία γέφυρα ερευνητικής συνέχειας με την 

εμπειρία των ερευνητών των χωρών της ευρωπαϊκής ενδοχώρας, χρησιμοποιώντας μία 

πλατφόρμα,  η  οποία  μπορεί  να  γίνει  βάσει  αντιπαράθεσης  και  σύγκρισης  των 

ερευνητικών  αποτελεσμάτων  και  ευρημάτων.  Η  Ελλάδα  είναι  μία  χώρα  με  ένα 

συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο, που έχει πολύ δρόμο να διανύσει ακόμα όσον αφορά τη 

βελτίωση του πλαισίου για τη διαχείριση των προσφυγικών πληθυσμών μέσα στη χώρα. 

Πέρα από τις προτροπές και τις οδηγίες της Ύπατης Αρμοστείας, και των άλλων μη-

κυβερνητικών  οργανισμών,  διεθνών  και  ελληνικών,  που  ασχολούνται  με  τους 

πρόσφυγες,  είναι  πολύ  σημαντικό,  κατά  την  άποψη  μου,  να  διαμορφωθεί  μία 

ακαδημαϊκή συζήτηση και ανάλυση για όλα τα ζητήματα που προκύπτουν, όπως αυτό 

της  ενσωμάτωσης,  η  οποία  θα  έχει  σημεία  αναφοράς,  και  θα  εκμεταλλεύεται,  τις 

ερευνητικές συμβολές του πεδίου των προσφυγικών σπουδών. Το μοντέλο των Ager και 

Strang (2004),  κατά  την  άποψή  μου  προσφέρει  μία  βάση  σύγκρισης  ποιοτικά 

μετρήσιμων  μεγεθών,  και  ως  εκ  τούτου,  μπορεί  να  αποτελέσει,  μεταξύ  άλλων,  μία 

τέτοια αφετηρία για περαιτέρω αναλύσεις. 

Τέλος,  μέσα  στα  πλαίσια  της  διατριβής  αυτής,  επιχειρήθηκε  να   καταγραφεί  η 

καθημερινή  ζωή,  οι  δραστηριότητες,  οι  στρατηγικές  βραχυχρόνιας  επιβίωσης  και 

μακροχρόνιου βιοπορισμού  των  αιτούντων άσυλο,  αλλά και μερικών  αναγνωρισμένων 

προσφύγων,  στην  Ελλάδα,  μέσο  από  το  πρίσμα  μίας  εθνογραφικής  προσέγγισης.  

Καταγράφηκε το  οδοιπορικό  του ταξιδιού τους προς την Ευρώπη και την Ελλάδα, το 

πέρασμα των συνόρων, και ο τρόπος με τον οποίο επιχείρησαν να κάνουν τα πρώτα 

βήματα τους, μέσο στο περιβάλλον της ελληνικής κοινωνίας. Μελετήθηκε ο ρόλος των 
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κοινωνικών  δικτύων  διασποράς  των  προσφύγων,  και  τα  αίτια  που  οδήγησαν  τους 

ανθρώπους του δείγματος να εγκατασταθούν στη Θεσσαλονίκη. Εκεί, αναζητήθηκαν οι 

στρατηγικές και οι δεξιότητες που αναπτύχθηκαν από τις κοινότητες των προσφύγων και 

των αιτούντων άσυλο στη πόλη, προκειμένω να λύσουν και να υπερβούν τα καθημερινά 

ζητήματα  της  επιβίωσης  τους αλλά και αυτές που τους βοηθούν να  χαράξουν  τις πιο 

μακροχρόνιες επιδιώξεις τους. Επίσης, σκιαγραφήθηκαν οι συσχετισμοί της κοινότητας  

με  την  υπόλοιπη  κοινωνία  της  Θεσσαλονίκης,  και  οι  τρόποι  επικοινωνίας  και 

αλληλεπίδρασης με τα μέλη της κοινωνίας αυτής. Εξετάσθηκαν οι εσωτερικές δομές της 

κοινότητας,  οι  σχέσεις  μεταξύ  των  γενεών,  τα  δίκτυα  συνεργασίας  μεταξύ  των 

προσφύγων,  αλλά  και  οι  συγκρούσεις  μεταξύ  τους,  και  οι  ανταγωνισμοί  πάνω  σε 

ζητήματα  πρόσβασης  σε  οικονομικές  δραστηριότητες.  Τέλος,  έγινε  μια  απόπειρα 

σύνοψης  της  απεικόνισης  των  προσφύγων,  των  αόρατων  αυτών  οντοτήτων,  στον 

ελληνικό δημόσιο λόγο, και τις προβληματικές που αναδεικνύονται μέσα από αυτόν.

Η Ελλάδα αποτελεί μία μεταβατική χώρα αλλά και μία χώρα προορισμού όσον αφορά 

τις πληθυσμιακές μετακινήσεις των προσφύγων από τον αναπτυσσόμενο κόσμο προς την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξαιτίας της ισχύουσας Σύμβασης του Δουβλίνου ΙΙ,  η Ελλάδα, 

αλλά  και  άλλες  χώρες  της  περιφέρειας,  όπως  η  Ιταλία,  αποτελούν  το  φυσικό 

σταυροδρόμι, μέσα από το οποίο οι πρόσφυγες προσπαθούν να αναζητήσουν προστασία 

από το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, και τη πίστη τους στην ισχύ του διεθνούς δικαίου. Έτσι, 

η Ελλάδα αναλαμβάνει να διαχειριστεί ένα δυσανάλογο αριθμό περιπτώσεων σε σχέση 

με τις χώρες του ευρωπαϊκού κέντρου και του βορρά. Παρόλα αυτά το ελληνικό κράτος 

επιδεικνύει μία αδυναμία, ή απροθυμία να συμμορφωθεί με τις επιταγές της Συνθήκης 

του  1951,  και  τις  υποδείξεις  της  Ύπατης  Αρμοστείας  για  τη  διαχείριση  των 
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προσφυγικών αυτών πληθυσμών, αλλά αντιθέτως, με τις πρακτικές του (ή την παντελή 

έλλειψη  αυτών)  οδηγεί  τους  ανθρώπους  αυτούς  σε  συνθήκες  οικονομικής  και 

κοινωνικής εξαθλίωσης.  Μέσα σε αυτή τη κατάσταση, οι  πρόσφυγες  οργανώνονται σε 

μικρά  κοινωνικά δίκτυα  και  κοινότητες  και παλεύουν για να φτιάξουν μια καινούργια 

ζωή. Χρησιμοποιώντας  ως  αφετηρία  το  μοντέλο  των  Scudder  και  Colson  (1982), 

είμαστε  σε  θέση  να  διεξάγουμε  μία  σειρά  από  συμπεράσματα  σχετικά  με  τη 

διαμόρφωση της  πολιτικής ταυτότητας  των  αιτούντων άσυλο  και των  προσφύγων  του 

δείγματος,  και  τις  διαφοροποιήσεις  που  παρατηρούνται  στο  τρόπο  με  τον  οποίο 

δομούσαν τη κοσμοθεωρία τους. Οι Colson και Scudder, λοιπόν, αναφέρουν ότι ένα από 

τα  βασικά  αποτελέσματα  της  παραμονής  μέσα  στο  νέο  περιβάλλον  της  κοινωνίας  

υποδοχής,  είναι  το  ότι  αυτοί  αναλαμβάνουν  ρίσκα  και  συντηρηκοποιούνται  ή  

ριζοσπαστικοποιούνται,  ανάλογα με τις εκτιμήσεις τους, σχετικά με τις προοπτικές της 

βελτίωσης της σχετικής τους θέσης (οικονομικής, κοινωνικής, και πολιτικής) μέσα στη 

νέα  κοινωνία υποδοχής.  Οι άνθρωποι του  δείγματος  διαφοροποιούνται στους τρόπους 

με του οποίους αποφασίζουν να ζήσουν τη νέα τους ζωή μέσα στην ελληνική κοινωνία, 

στις  πολιτικές  επιλογές  τους,  αλλά  και  στο  πώς  διαχειρίζονται  την  προηγούμενη 

ταυτότητα, που άφησαν πίσω στη πατρίδα. Έτσι, οι  προοδευτικοί εξ αυτών, υιοθετούν 

νέες συμπεριφορές, απόψεις και αντιλήψεις, και θέτουν σε κριτική τη προηγούμενη ζωή 

τους,  μέσα  από  τη  διαδραστική  επαφή τους  με  την  ελληνική  κοινωνία.  Μέσα στις 

πόλεις, έρχονται σε επαφή με του Έλληνες, και συνεργάζονται με πολιτικοποιημένα και 

ριζοσπαστικά τμήματα της ελληνικής κοινωνίας, αφομοιώνοντας τις νέες αντιλήψεις και 

ιδέες,  και  σφυρηλατώντας  καινούργιες  κοσμοθεωρίες. Κάποιοι  εγκαταλείπουν  την 

προσπάθεια και φεύγουν προς τρίτες χώρες, εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Οι  πιο  συντηρητικοί  από  αυτούς,  οχυρώνονται  πίσω  από  τις  πρακτικές  και  τη 

κοσμοθεωρία,  που  έφεραν  μαζί  τους.  Μέσα  σε  αυτή  τη  κατάσταση,  οι  πρόσφυγες 
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οργανώνονται σε μικρά κοινωνικά δίκτυα και κοινότητες και παλεύουν για να φτιάξουν 

μια  καινούργια  ζωή.  Μέσα  στις  πόλεις,  έρχονται  σε  επαφή  με  του  Έλληνες,  και 

συνεργάζονται με πολιτικοποιημένα και ριζοσπαστικά τμήματα της ελληνικής κοινωνίας, 

αφομοιώνοντας  τις  νέες  αντιλήψεις  και  ιδέες,  και  σφυρηλατώντας  καινούργιες 

κοσμοθεωρίες. Κάποιοι εγκαταλείπουν την προσπάθεια και φεύγουν προς τρίτες χώρες, 

εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε θεσμικό επίπεδο, ένας  πόλεμος  μαίνεται 

μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων της  συντηρητικής κυβέρνησης,  και της  ριζοσπαστικής 

αντιπολίτευσης,  σχετικά  με  το  ζήτημα  της  απόδοσης  της  ελληνικής  ιθαγένειας. 

Ταυτόχρονα  το  ζήτημα  της  παρουσίας  μεγάλων  πληθυσμών  προσφύγων  (ή 

λαθρομεταναστών  όπως  αποκαλούνται  από  τα  θεσμικά  όργανα  και  τα  μέσα 

ενημέρωσης)  προκαλεί  σφοδρούς  διαξιφισμούς  στο  δημόσιο  λόγο  της  ελληνικής 

κοινωνίας, χωρίζοντας τους πολίτες σε δύο στρατόπεδα και δημιουργώντας συνθήκες 

πολιτικής  και  κοινωνικής πόλωσης.  Οι πρόσφυγες υποστηρίζονται από μία μερίδα του 

πληθυσμού, ενώ είναι μισητοί από μία άλλη. Η βία στις ελληνικές πόλεις του 2013 

ενάντια στους μετανάστες και  τους πρόσφυγες αποτελεί  πια καθημερινό φαινόμενο, 

σκιαγραφώντας ένα ζοφερό μέλλον για τους ίδιους αλλά και τη  ψυχή  της ελληνικής 

κοινωνίας.

Τα δύο και χρόνια που πέρασα κοντά στους πρόσφυγες και τους κύκλους των πολιτικών 

ακτιβιστών  και  των  μη-κυβερνητικών  οργανισμών,  μπορώ  να  ομολογήσω  ότι  με 

άλλαξαν  σαν  άνθρωπο.  Το  αρχικό  μου  ερευνητικό  και  ακαδημαϊκό  ενδιαφέρον 

μετατράπηκε  σταδιακά  σε  δεσμούς  φιλίας  με  πολλούς  από  τους  ανθρώπους  που 

γνώρισα.  Η  επαφή  που  είχα  με  τις  ιστορίες  αυτών  των  ανθρώπων,  τον  πόνο,  την 

απόγνωση,  και  τη θλίψη,  αλλά και  τη μαχητικότητα,  την αλληλεγγύη,  τη ακλόνητη 

πίστη σε μία καλύτερη ζωή, κλόνισαν σε κάποιο βαθμό τις καθιερωμένες αντιλήψεις 
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μου ως κοινωνικό επιστήμονα και μέλος της ελληνικής κοινωνίας, και με ανάγκασαν να 

αναθεωρήσω πολλά πράγματα για την ίδια μου τη ζωή, επίσης. Οι πρόσφυγες, ο ξένοι  

αυτοί, αποτέλεσαν τον καθρέφτη μέσα από τον οποίο ξανά-αντίκρισα τον εαυτό μου και 

την ελληνική κοινωνία, και είδα μέσα από αυτή την αντανάκλαση με μια καινούργια 

ματιά τις αρετές της αλλά και την ασχήμια της. Κάποιες αναφορές στα μέσα μαζικής 

ενημέρωση κάνουν λόγο για πέντε εκατομμύρια  μετανάστες  που θα  βρίσκονται  στη 

χώρα  έως  το  έτος  2016.   Ταυτόχρονα,  μερίδα  του  (ακροδεξιού  και  ναζιστικού) 

πολιτικού κόσμου, μαζί με τη πλειοψηφία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, κρούει τα 

τύμπανα του κοινωνικού πολέμου και αυξάνει σε ένταση τις βιαιοπραγίες ενάντια στους 

μετανάστες και στους πρόσφυγες. Η πολιτική πόλωση εντείνεται με επικίνδυνες, για την 

ίδια τη συνοχή της ελληνικής κοινωνίας, προεκτάσεις. Μέσα σε αυτό το κλίμα, κατά 

την  άποψη  μου,  η  προσπάθεια  να  αναδειχτούν  όλες  οι  θετικές  προεκτάσεις  της 

παρουσίας των προσφύγων στη χώρα και στην ελληνική κοινωνία, είναι πιο επείγουσα 

από  πότε.  Και  ελπίζω ότι  η  παρούσα  έρευνα  συνείσφερε  σε  κάποιο  βαθμό  σε  μια 

τέτοιου είδους προσπάθεια.
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