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Περίληψη 

Η παρούσα διδακτορική διατριβή εστιάζει στη μελέτη του ελληνικού 

συστήματος υποδοχής των ασυνόδευτων ανήλικων αιτούντων άσυλο. Η 

παρούσα έρευνα που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2009 στοχεύει στην 

καταγραφή και ανάλυση των στρατηγικών επιβίωσης της παραπάνω ομάδας 

ατόμων κατά την περίοδο διαμονής τους στα κέντρα υποδοχής της Μυτιλήνης 

και της Κόνιτσας Ιωαννίνων. Η παρούσα μελέτη ακολουθεί τη μεθοδολογία 

της εθνογραφικής έρευνας προκειμένου να αναλύσει και να ερμηνεύσει μια 

σειρά από ζητήματα που αφορούν στην καθημερινότητα των διαμενόντων στα 

ανωτέρα κέντρα, ενώ εστιάζει στο συγκεκριμένο τύπο δομής επειδή 

εντάσσεται στο ευρύτερο σύστημα πρόνοιας του ελληνικού κράτους απέναντι 

στη συγκεκριμένη κατηγορία πληθυσμού, καθώς τα κέντρα υποδοχής 

αποτελούν τη θεσμική πρόταση που έχει υιοθετήσει το ελληνικό σύστημα 

κοινωνικής πρόνοιας απέναντι σε αλλοδαπούς ανήλικους που φτάνουν χωρίς 

την παρουσία κηδεμόνα σε ελληνικό έδαφος και αιτούνται διεθνούς 

προστασίας.  

 Η μελέτη εντάσσεται στο πλαίσιο ανθρωπολογικών και 

κοινωνιολογικών ερευνών που έχουν εστιάσει σε αντίστοιχες δομές και έχουν 

διερευνήσει τις σχέσεις ανάμεσα στους διαμένοντες και το προσωπικό, τους 

διαμένοντες και την περιβάλλουσα κοινωνία, τους διαμένοντες και τους φορείς 

υποστήριξης, αλλά και τις σχέσεις των διαμενόντων μεταξύ τους (Tsovili and 

Voutira 2004, Goffman 1961, Harrel – Bond 1986).      

Η βασική υπόθεση εργασίας της παρούσας μελέτης είναι ότι  οι 

στρατηγικές επιβίωσης που υιοθετεί η εν λόγω πληθυσμιακή ομάδα 

μορφοποιούνται και επηρεάζονται έντονα από τα διακριτά πολιτισμικά 



 

 

χαρακτηριστικά των ατόμων σε συνάρτηση με την τοπική συνθήκη που 

περιβάλλει τα κέντρα υποδοχής, ενώ η διαρκής κινητικότητά τους στο χώρο 

αποτελεί ένα είδος διαβατήριου εθίμου. Στο πλαίσιο αυτό εισάγεται ένας 

προβληματισμός για την εννοιολόγηση της συγκεκριμένης κινητικότητας στο 

χώρο. Πρόκειται για «διεθνικότητα» (transnationalism), για «διασυνοριακή 

κινητικότητα» / transborder mobility, Νιτσιάκος 2010) ή για «ροές» που 

διαμορφώνουν «εθνο-τοπία» - ethno-scapes (Appadurai 1996). Σε κάθε 

περίπτωση, η κλασική ανθρωπολογική προσέγγιση για τη διαμόρφωση του 

εθνοτισμού μέσω της επαφής (Barth 1969) δε φαίνεται αξιοποιήσιμη εδώ, 

δεδομένου του γεγονότος ότι στο δυτικού τύπου άσυλο (Goffman 1994) -

πολλές από τις προϋποθέσεις του οποίου πληρούν τα κέντρα φιλοξενίας 

ανήλικων αιτούντων άσυλο- δε διαμορφώνονται ιστορικά εθνοτικές 

ταυτότητες από την «επαφή», αλλά μάλλον παρατηρείται διαχείρισή τους με 

συνολικό και ενιαίο τρόπο. Από την άποψη αυτή, χρησιμοποιήθηκε ως 

καταλληλότερο εννοιολογικό εργαλείο η φουκωική «ετεροτοπία» (Foucault 

1967). Προκειμένου ωστόσο να διερευνηθούν τόσο οι ιστορικά εθνοτικές 

ταυτότητες όσο και οι στρατηγικές επιβίωσης που απορρέουν από αυτές, η 

παρούσα μελέτη εξετάζει την άποψη του Monsutii σχετικά με την 

μετανάστευση ως διαβατήριο έθιμο. 

Στο πλάνο εργασίας της παρούσας έρευνας θα γίνει αρχικά μια 

παρουσίαση του διεθνούς νομικού πλαισίου: μεταξύ άλλων θα γίνει αναφορά 

στις διεθνείς συνθήκες, συνθήκες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολυμερείς 

και διμερείς συμφωνίες που έχουν επικυρωθεί από το Ελληνικό κράτος, καθώς 

επίσης και την καθαυτό ελληνική νομοθεσία, που ρυθμίζει τις συνθήκες και το 

καθεστώς παραμονής προσφύγων και τις υποχρεώσεις του ελληνικού κράτους 



 

 

ως χώρας υποδοχής.        

 Η έρευνα έχει βασιστεί σε δύο άξονες: Ο πρώτος άξονας περιλαμβάνει 

τη συλλογή δημογραφικών και στατιστικών στοιχείων. Ερευνήθηκε ειδικά η 

ηλικία, το γένος, το θρήσκευμα, η εθνοτική ή και φυλετική καταγωγή των 

ασυνόδευτων ανηλίκων αιτούντων άσυλο. Ο δεύτερος άξονας περιλαμβάνει τη 

συλλογή πρωτογενών στοιχείων ποιοτικών δεδομένων μέσω ανοιχτών 

συνεντεύξεων με α) τους φορείς υποστήριξης και παροχής βοήθειας των 

ατόμων που διαμένουν στα κέντρα κράτησης και β) με τους διαμένοντες. 

Στους φορείς υποστήριξης ανήκουν: i) φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης ii) 

άτομα του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος που έχουν αναπτύξει δράσεις 

υποστήριξης των προσφύγων iii) μη κυβερνητικές οργανώσεις που έχουν 

αναλάβει δράση και στα δύο πεδία της επιτόπιας έρευνας, iv) ιδιώτες π.χ. 

συνασπισμοί πολιτών που έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες υποστήριξης και 

έχουν πρόσβαση στα εν λόγω κέντρα. Η συλλογή ποιοτικών δεδομένων μέσω 

συνεντεύξεων σε βάθος εξυπηρετεί την πληρέστερη καταγραφή των εμπειριών 

των διαμενόντων στα εν λόγω κέντρα καθώς και των φορέων υποστήριξης. Η 

ανάλυση των στοιχείων που θα προκύψουν από τις συνεντεύξεις θα αναδείξει 

το καταρχήν καθεστώς διαφάνειας/αδιαφάνειας των διαδικασιών παραμονής 

των ατόμων, τις σχέσεις ελέγχου που διαμορφώνονται μεταξύ των 

επιβλεπόντων και των διαμενόντων στο εσωτερικό των κέντρων, το πλαίσιο 

συμμετοχής εξω-κρατικών πρωτοβουλιών και φορέων της κοινωνίας των 

πολιτών, όπως επίσης και το πεδίο της εν γένει επικοινωνίας με τους 

διαμένοντες και κυρίως της κοινωνικοποίησης των τελευταίων στην εκάστοτε 

τοπικότητα.  
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Εισαγωγή 

Η διαχείριση των εισερχόμενων πληθυσμών στο έδαφος μιας χώρας 

εντάσσεται στο πλαίσιο της μεταναστευτικής πολιτικής και της πολιτικής 

ασύλου που ασκεί ένα κράτος. Όσον αφορά, λοιπόν, στον τρόπο διαχείρισης, η 

Ελλάδα έχει επικριθεί έντονα, και εντός και εκτός συνόρων, για τη διαχείριση 

των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών1. Παράλληλα, η διαχείριση 

αυτών των ροών, αποτελεί πρόκληση όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για 

ολόκληρη την Ευρώπη. Οι ευρωπαϊκές χώρες καλούνται να ισορροπήσουν 

ανάμεσα στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην 

καταπολέμηση της εισροής των μετακινούμενων πληθυσμών.   

 Τα συνήθη σημεία εισόδου των μετακινούμενων πληθυσμών στη χώρα 

μας είναι α) τα Ελληνο-τουρκικά  εδαφικά σύνορα, στο νομό του Έβρου, β) η 

θάλασσα της Μεσογείου. Οι πληθυσμοί που εισέρχονται στην Ελλάδα 

χωρίζονται νομικά σε δύο κατηγορίες α) τους πρόσφυγες και β) τους 

οικονομικούς μετανάστες. Κοινός παρονομαστής και των δύο κατηγοριών 

είναι ότι πρόκειται για άτομα άλλης υπηκοότητας από την ελληνική και ότι 

αιτούνται άσυλο στην Ελλάδα.  

Η κατάθεση αιτήματος ασύλου αποτελεί μια διαδικασία που μέχρι την 

αμετάκλητη απόφαση επ’ αυτής χορηγεί καθεστώς προσωρινής νόμιμης 

διαμονής στη χώρα. Στην παρούσα έρευνα ασχολούμαι εκτενώς με τις 

διαδικασίες κατάθεσης αιτήματος ασύλου ως αρχικής στρατηγικής επιβίωσης 

των αλλοδαπών πληθυσμών που εισέρχονται στην Ελλάδα.   

                                                 
1 Βλ. βλέπε αναλυτικά στο πρώτο κεφάλαιο, τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά της Ελλάδας, καθώς και τις εκθέσεις ΜΚΟ που παρατίθενται. 
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Καθώς από τη δεκαετία του 2000 και έπειτα ο αριθμός των αιτήσεων 

ασύλου έχει αυξηθεί κατακόρυφα, έχουν προκύψει πολιτικές διαχείρισης της 

εισροής των πληθυσμών, οι οποίες έχουν έντονα τα χαρακτηριστικά της 

καταστολής και λιγότερο της προστασίας των ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η 

Ελλάδα μέχρι πρόσφατα είχε το χαμηλότερο ποσοστό αναγνώρισης ασύλου 

στην ΕΕ. Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, 

το 2007, μόνο 8 αιτήσεις ασύλου έγιναν δεκτές σε πρώτο βαθμό (δηλαδή το 

0,04% των αιτήσεων), ενώ 132 αιτήσεις έγιναν δεκτές σε δεύτερο βαθμό 

(δηλαδή το 2,05% των αιτήσεων), οι οποίες όμως περιλαμβάνουν και 

περιπτώσεις παλαιότερων ετών (Διεθνής Αμνηστία, Δελτίο Τύπου για την 

Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων,  20 Ιουνίου 2008). Ωστόσο με την έναρξη 

λειτουργίας των Δευτεροβάθμιων Επιτροπών Προσφυγών Ασύλου τον 

Ιανουάριο του 2011 και της Νέας Υπηρεσίας Ασύλου τον Ιούνιο του 2013, η 

κατάσταση αναφορικά με την απόδοση καθεστώτος διεθνούς προστασίας έχει 

βελτιωθεί σημαντικά. 

Παράλληλα έχει αυξηθεί και η ενασχόληση των κοινωνικών επιστημών 

και των ερευνητών διαφόρων κατηγοριών με το ζήτημα των πολιτικών 

διαχείρισης της εισροής των αλλοδαπών πληθυσμών τόσο στην Ελλάδα όσο 

και σε άλλα συνοριακά σημεία της Ευρώπης. Οι ανθρωπολογικές έρευνες 

πάνω σε θεσμούς και γραφειοκρατίες των δυτικών κοινωνιών είναι ενδεικτικές 

της εστίασης του κλάδου της ανθρωπολογίας σε θεματικές και γεωγραφικές 

περιοχές που μέχρι και τις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες θεωρούταν 

προνομιακές για την κοινωνιολογική έρευνα. Άλλωστε, το προηγούμενο της 

κοινωνιολογίας – από τον Βέμπερ μέχρι και τον Γκόφμαν – επηρέασε 

πράγματι σε μεγάλο βαθμό τις πρώτες εκφάνσεις αυτού του ανθρωπολογικού 
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ενδιαφέροντος, το οποίο σε διάφορες περιστάσεις κατατάσσεται ως 

«Ανθρωπολογία των Θεσμών», ενώ ταυτόχρονα βρίσκεται σε άμεση συνάφεια 

(και παραλληλία) με τον ευρύτερο υπό-πεδίο της Πολιτικής Ανθρωπολογίας. 

 Η ανάπτυξη μιας «Ανθρωπολογίας των Θεσμών» οφείλει πολλά στην 

παρέμβαση της  Laura Nader (1972), με βάση την οποία η ανθρωπολογία θα 

έπρεπε, παράλληλα με την επικέντρωσή της στους τοπικούς, εθνοτικούς κ.ά. 

πληθυσμούς («studying down»), να στρέψει την ερευνητική της ματιά και 

στους θεσμούς εκείνους (π.χ. κρατική γραφειοκρατία, μεγάλες επιχειρήσεις 

κ.λπ.), που καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις τύχες των πληθυσμών αυτών 

(«studying up»).  

 Ένα από τα πιο θεμελιακά κείμενα που συμπύκνωσε αυτό το 

διογκούμενο ενδιαφέρον για τους θεσμούς είναι ασφαλώς το έργο της Mary 

Douglas, How Institutions Think (1986), το οποίο αντίστοιχα άσκησε 

σημαντική επιρροή σε μεταγενέστερες μελέτες. Σε μεγάλο βαθμό, η Douglas 

εστίασε στις κατηγορίες σκέψης και τις ταξινομήσεις οι οποίες διατρέχουν 

τόσο τις κοινωνίες στο σύνολό τους, όσο και συγκεκριμένους θεσμούς. 

Εστιάζοντας στους τρόπους που αναπαράγονται, δομούνται, ή και 

παραγνωρίζονται διαφορετικές κατηγορίες σκέψης, η Douglas εν πολλοίς 

προσέφερε μια συστηματική ανάλυση  των θεσμών μέσα από τους κυρίαρχους 

εντός αυτών λόγους και αναπαραστάσεις. Το έργο της Douglas σίγουρα 

παρουσιάζει αδυναμίες, όπως π.χ. η εστίαση στη συνολική λειτουργία των 

θεσμών ανεξάρτητα από επιμέρους δρώντα υποκείμενα, η μονομερής εστίαση 

σε αναπαραστάσεις και δομές σκέψης, και κυρίως η απουσία στοχασμού πάνω 

στην ίδια την ύπαρξη των θεσμών ως δομών εξουσίας.    

 Ταυτόχρονα, δεν παύει να είναι ένα σημείο αναφοράς για μετέπειτα 
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μελέτες πάνω σε δίκτυα  γραφειοκρατών, όπως π.χ. στο έργο του Michael 

Herzfeld, The Social Production of Indifference (1992), όπου οι συμβολικές 

κατασκευές, οι θεσμικές ταξινομήσεις και οι αντιφάσεις ή αναντιστοιχίες τους 

καταλαμβάνουν κεντρικό ρόλο. Σε αυτήν την κατεύθυνση έχει κινηθεί και ένας 

από τους εκπεφρασμένους υποστηρικτές μιας συστηματικής «Ανθρωπολογίας 

των Θεσμών», ο Marc Abélès (1995). Ο ίδιος προτείνει μια πολύ πιο δυναμική 

και ανοιχτή ανάλυση σε σχέση με το προηγούμενο της Douglas, εισάγοντας 

παράλληλα τη φουκωϊκή προβληματική της εξουσίας, ως της δυνατότητας 

καθορισμού του πεδίου δράσης των άλλων. Επιμένοντας στο ζήτημα των 

αναπαραστάσεων και των αφηγηματικών κατασκευών, ο Abélès παρόλα αυτά 

εισάγει ξεκάθαρα και το ζήτημα των πρακτικών σε θεωρητικό-αναλυτικό 

επίπεδο, ακολουθώντας μια ενοποιητική προσέγγιση του «λόγου» τόσο στις 

λεκτικές όσο και στις πολιτικές/πρακτικές συνδηλώσεις του2. Αυτό ανοίγει 

περαιτέρω τους ορίζοντες και για μια μελέτη που θα υπερβαίνει το επίπεδο των 

εκάστοτε θεσμικών υποκειμένων, αλλά αντίθετα θα ενσωματώνει και την 

οπτική, τις πρακτικές, και την εμπειρία των αποδεκτών της πολιτικής που 

παράγει και επιτελεί ο όποιος θεσμός. Αυτή η πολυεπίπεδη προσέγγιση του 

θεσμού μέσα από τη διαλεκτική σχέση λόγων και πρακτικών, υλικότητας και 

ιδεών, παραγωγών και αποδεκτών πολιτικών παραπέμπει στη φουκωϊκή έννοια 

του μηχανισμού (dispositif) ή και στην αντίστοιχα δυναμική έννοια των 

πολιτικών (policy), η οποία έχει καταστεί κεντρικό σημείο αναφοράς για 

πλήθος ερευνών πολιτικής ανθρωπολογίας.      

 Η χρησιμότητα της έννοιας των πολιτικών για την ανθρωπολογική 

έρευνα και ανάλυση δεν προκύπτει μόνο από μια επιστημολογική αφετηρία ή 

                                                 
2 Η συνεργάτης του και επίσης διακεκριμένη ανθρωπολόγος των θεσμών Irène Bellier (2005) 

προωθεί μια κατά βάση λογοκεντρική ανθρωπολογική έρευνα.  
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μια δεδομένη αναλυτική προσέγγιση, αλλά φαίνεται ταυτόχρονα να απαντάει 

ολοένα και περισσότερο σε συγκεκριμένες ιστορικές συνθήκες: εν προκειμένω, 

στις νέες ευέλικτες και αποκεντρωμένες μορφές νεοφιλελεύθερης 

κυβερνητικότητας στη συγκυρία του ύστερου καπιταλισμού. Η ρευστή και 

σχεδόν δικτυακή αναλυτική δυνατότητα που προσφέρει η έννοια των 

πολιτικών μπορεί να μας βοηθήσει να καταλάβουμε και το λόγο που αντί μιας 

«Ανθρωπολογίας των Θεσμών» (ως τέτοιας) τα τελευταία 20 χρόνια έχουν 

παραχθεί δουλειές υψηλότατου επιπέδου πάνω σε θεσμούς στον 

ευρωαμερικάνικο χώρο, οι οποίες μολοταύτα συχνότερα παραπέμπουν σε μια 

«Ανθρωπολογία των Πολιτικών» (anthropology of policy) (Shore and Wright, 

1997, Wedel, Shore, Feldman and Lathrop, 2005, Wedel και Feldman, 2005). 

Σε κάθε περίπτωση – και πέρα από την ονομαστική χρήση εννοιών όπως 

θεσμοί, πολιτικές, ή μηχανισμοί -  βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την ιδιαίτερα 

ενδιαφέρουσα τροπή που έχει λάβει η ανθρωπολογική έρευνα και ανάλυση τις 

τελευταίες δεκαετίες, ανταποκρινόμενη στις σημαντικότατες αλλαγές μορφών 

και δομών διακυβέρνησης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, δεν είναι τυχαίο ότι οι 

πολιτικές  περιορισμού, διαχείρισης ανθρωπίνων ροών, και απόδοσης ασύλου  

καταλαμβάνουν σήμερα προεξάρχουσα και πρωτοπόρα θέση στις έρευνες που 

εστιάζουν σε θεσμούς, πολιτικές, και πολιτική. 

Η ελληνική βιβλιογραφία για ζητήματα ανθρωπολογίας των θεσμών 

είναι ιδιαίτερα φτωχή3. Με εξαίρεση ορισμένες προσεγγίσεις για τις 

βιοπολιτικές του σώματος  -στο πλαίσιο δηλαδή της ανθρωπολογίας της υγείας 

/ ασθένειας (medical anthropology – βλ. ενδεικτικά Οικονόμου & Σπυριδάκης, 

                                                 
3 Θα πρέπει εδώ να σημειώσω ότι στην ελληνική βιβλιογραφία υπάρχουν σημαντικές 

ανθρωπολογικές προσεγγίσεις του θεσμού της εκπαίδευσης (βλ. ενδεικτικά Πλεξουσάκη 2003, 

Σωτηρόπουλος 2013 και Δαλκαβούκης – Μάνος – Βέικου 2010), ωστόσο  -αν και δε 

στερούνται πολιτικής αφετηρίας-  δε συνάδουν με την εννοιολόγηση των θεσμών και της 

πολιτικής όπως επιχειρείται στο πλαίσιο της παρούσας διατριβής. 
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2012 και της ανθρωπολογίας της πρόνοιας – βλ. ενδεικτικά Μπρούσκου, 2015) 

ή της ανθρωπολογίας των κοινωνικών φύλων (βλ. ενδεικτικά  Αθανασίου, 

2007)-  ελάχιστα θεματοποιημένοι είναι άλλοι θεσμοί, όπως π.χ. ο θεσμός της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Καραλίδου, 2008), ενώ σταδιακά αναπτύσσεται η 

έρευνα για τη θεσμική διαχείριση των προσφύγων (Γκιντίδης, 2011). Από την 

άποψη αυτή, φαίνεται να ισχύει ακόμη σε μεγάλο βαθμό η παλαιότερη 

παρατήρηση του Ε. Παπαταξιάρχη (2002: 68-69), όταν σημείωνε ότι πρέπει 

από τη σκοπιά της ελληνικής εθνογραφίας να σταματήσουμε «να εισάγουμε τα 

εργαλεία της διαπολιτισμικής έρευνας για να παραγάγουμε έναν αυξανόμενα 

μονοπολιτισμικό λόγο (…), [Αντίθετα] η μελέτη των «οικείων μας άλλων», 

δηλαδή των μειονοτήτων, των εθνοτικών ομάδων και, ιδιαίτερα, των 

οικονομικών μεταναστών, αποτελεί πρόσφορο πεδίο για να αναπτυχθεί μία 

«κατ’ οίκον» μεν, διαπολιτισμική δε ανθρωπολογία».   

Πέρα από την ακαδημαϊκή βιβλιογραφία των ανθρωπιστικών επιστημών, 

έντονη είναι και η κινητικότητα και ενασχόληση εθελοντών/ ακτιβιστών με το 

ζήτημα των μεταναστών και προσφύγων. Ελληνικές και Ευρωπαϊκές ΜΚΟ 

έχουν διεξάγει και συνεχίζουν να διεξάγουν επιτόπια έρευνα στα ελληνικά 

σημεία εισόδου των μεταναστών και προσφύγων, καταγράφοντας τις συνθήκες 

υποδοχής και τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων των αιτούντων άσυλο.  

Σχετικά με την κατάσταση των αιτούντων άσυλο στα νησιά του Αιγαίου, 

ΜΚΟ όπως η PRO ASYL, το Human Rights Watch, η Ελληνική Ένωση για τα 

Δικαιώματα του Ανθρώπου και του Πολίτη, οι Γιατροί χωρίς Σύνορα, οι 

Γιατροί του Κόσμου, το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες κ.α. 

πραγματοποιούν συχνά αυτοψία σε χώρους που αφορούν μετανάστες και 

πρόσφυγες όπως τα κέντρα κράτησης και τα κέντρα υποδοχής. 
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Τον Οκτώβρη του 2007 μια εκτεταμένη και εμπεριστατωμένη έρευνα 

από τη γερμανική μη κυβερνητική οργάνωση PRO ASYL, με τη συμμετοχή 

και ελληνικών οργανώσεων, αναφορικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων των προσφύγων στα διάφορα σημεία εισόδου στη χώρα, 

προκάλεσε αίσθηση και ανέδειξε για πρώτη φορά σε όλη του διάσταση το 

ζήτημα της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών και 

προσφύγων. Η σχετική έρευνα αποτέλεσε τομή για την πληροφόρηση και 

προσέγγιση των ζητημάτων προστασίας των προσφύγων στην Ελλάδα, λόγω 

των αντιδράσεων που προκάλεσε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τις αλλαγές που 

έφερε στα ελληνικά δεδομένα.  

Ειδικότερα, η έκθεση της PRO ASYL που δημοσιοποιήθηκε τον 

Οκτώβρη του 2007, μέσω του διαδικτύου και των ΜΜΕ παρουσιάζει μια σειρά 

παραβιάσεων Διεθνών Συνθηκών και συγκεκριμένα της αρχής της μη 

επιστροφής, που επιτελούνται από τις ελληνικές αρχές: 

α) στην περιοχή του Έβρου, οι πρόσφυγες συλλαμβάνονταν τη στιγμή 

της άφιξης τους από τους συνοριοφύλακες και κρατούνταν χωρίς επίσημη 

καταγραφή τους σε κέντρο κράτησης, όπου στερούνταν επικοινωνίας με τον 

έξω κόσμο. Μετά από αρκετές μέρες απελαύνονταν παράνομα και με τη βία 

στη Τουρκία όπου υπάρχει σοβαρός κίνδυνος περαιτέρω επιστροφής στη χώρα 

αποστολής τους, β) στα νησιά Σάμος, Χίος, Λέσβος, οι διωκτικές αρχές του 

λιμενικού απέτρεπαν τις βάρκες που μετέφεραν πρόσφυγες να προσαράξουν 

στα ελληνικά λιμάνια και τους απωθούσαν στα τουρκικά ύδατα. Την ίδια 

τακτική ακολουθούσαν και για όσους έφταναν στις ελληνικές ακτές. Σε άλλες 

περιπτώσεις, τους άφηναν στις βραχονησίδες.   

 Σχετικά με τη διαδικασία ασύλου αναφέρθηκε αναλυτικά ότι α) 
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εκδίδονταν εντολές απέλασης, πριν ακουστούν τα αιτήματα των ατόμων για 

αίτηση ασύλου, β) παράλληλα με την έκδοση απέλασης, εκδίδονταν και 

εντολή κράτησης, στα σχετικά κέντρα, γ) τα «αποχωρισμένα παιδιά» μετά την 

εντολή απέλασης έμεναν ουσιαστικά χωρίς προστασία, δ) οι πρόσφυγες δεν 

ενημερώνονταν για τα δικαιώματα τους ούτε είχαν την ευκαιρία να αποταθούν 

σε κάποια αρχή για την αναστολή της έκδοσης απέλασης αλλά και της 

κράτησης ε) υπήρχε σημαντική έλλειψη διερμηνέων και νομικής υποστήριξης 

με αποτέλεσμα πολλές φορές να είναι αδύνατο για τους αιτούντες άσυλο και εν 

προκειμένω για τους διαμένοντες στα κέντρα κράτησης να συμπληρώσουν την 

αίτηση ασύλου (AI Index: EUR 25/016/2005), στ’) η διαχείριση των 

υποθέσεων ασύλου γινόταν από τις διωκτικές και αστυνομικές αρχές χωρίς τη 

συμμετοχή μιας ανεξάρτητης αρχής, ζ) δεν επιτρεπόταν η πρόσβαση στους 

χώρους κράτησης σε άτομα που ανήκαν σε ομάδες υποστήριξης των 

προσφύγων, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει για τους διαμένοντες επικοινωνία 

με τον έξω κόσμο, ενώ καταγράφηκε και η απαγόρευση χρήσης ή/και μη 

ύπαρξη τηλεφώνων.       

 Τέλος, διαπιστώθηκαν σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

κατά τη διάρκεια διαμονής στα κέντρα κράτησης, όπως κακομεταχείριση και 

βασανισμοί καθώς και σοβαρές ελλείψεις στις υλικοτεχνικές υποδομές, 

έλλειψη φαρμακευτικής περίθαλψης και ειδικευμένου προσωπικού και 

απαράδεκτες συνθήκες υγιεινής.                        

Τα συμπεράσματα αυτά προέκυψαν από συνεντεύξεις και συζητήσεις 

της PRO ASYL με διάφορες οργανώσεις που έχουν αναπτύξει δράσεις στα 

σημεία εισόδου, όπως  η Επιτροπή Αλληλεγγύης για τους Πρόσφυγες στη Χίο, 

η Προσφυγή- Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης για τους Πρόσφυγες στη Μυτιλήνη, 
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η Κίνηση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα- Αλληλεγγύη στους Πρόσφυγες στη 

Σάμο, η Ομάδα Δικηγόρων Αθήνας, με οργανώσεις της ηπειρωτικής Ελλάδας 

που παρακολουθούν το θέμα όπως η Άρσις, το Ελληνικό Συμβούλιο για τους 

Πρόσφυγες, το Ιατρικό Κέντρο Αποκατάστασης Θυμάτων Βασανιστηρίων 

Αθήνας και τέλος με εκπροσώπους των αστυνομικών αρχών και της τοπικής 

αυτοδιοίκησης στα σημεία εισόδου και φυσικά με την Ύπατη Αρμοστεία του 

ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα. Αρκετοί από αυτούς τους φορείς και 

τις οργανώσεις αναμένεται να αποτελέσουν βασικούς πληροφορητές και στην 

παρούσα έρευνα.     

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά τις καταγγελίες της ΜΚΟ PRO ASYL, η 

Νορβηγία σταμάτησε την παραπομπή αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα (ως 

πρώτη χώρα εισόδου με τη διαδικασία Δουβλίνου ΙΙ) στις 7 Φεβρουαρίου 2008 

λόγω των σχετικών πληροφοριών για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

και την ανάγκη για περισσότερη ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα. Οι πληροφορίες αυτές μαζί με αίτημα 

για διακοπή της διαδικασίας παραπομπής δόθηκαν στις 18 Ιανουαρίου 2008 

από τη Νορβηγική Επιτροπή Ελσίνκι και τη Νορβηγική Οργάνωση για τους 

Αιτούντες Άσυλο, μετά από ενημέρωσή τους από το Ελληνικό Παρατηρητήριο 

των Συμφωνιών του Ελσίνκι (Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του 

Ελσίνκι, Δελτίο Τύπου, 10 Φεβρουαρίου 2008).  

Η Ελλάδα διαχειρίζεται ένα σημαντικό μέρος των εξωτερικών 

χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της 

ζώνης Σένγκεν. Αποτελεί κύρια πύλη εισόδου στην ΕΕ τόσο για μετανάστες 

όσο και για πρόσφυγες, πολλοί από τους οποίους διασχίζουν τα 

ελληνοτουρκικά χερσαία σύνορα από τον ποταμό Έβρο και τα θαλάσσια 
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σύνορα (στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα). Από 

το 2010 και μετά, τα μέτρα ελέγχων των συνόρων αυξήθηκαν σημαντικά στην 

Ελλάδα, εν μέρει λόγω των προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να 

διασφαλίσει ότι οι μεθοριακοί έλεγχοι που εφάρμοζε η χώρα συμμορφώνονται 

πλήρως με τις απαιτήσεις των Συμφωνιών Σένγκεν. Για το σκοπό αυτό, η 

FRONTEX αύξησε το 2010 την επιχειρησιακή της υποστήριξη προς την 

Ελλάδα στο πλαίσιο των Κοινών Επιχειρήσεων ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΧΕΡΣΑΙΑ και 

ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑ, συνεισφέροντας με προσωπικό, εξοπλισμό και 

τεχνική και επιχειρησιακή τεχνογνωσία στο έργο των αρχών που ήταν θεσμικά 

κυρίως επιφορτισμένες με τον έλεγχο των συνόρων, κατά βάση την Αστυνομία 

και το Λιμενικό Σώμα. Περί τα τέλη του 2012, εισήχθη ένα ηλεκτρονικό 

σύστημα παρακολούθησης κατά μήκος των ελληνοτουρκικών χερσαίων 

συνόρων ενώ ολοκληρώθηκε ένας φράκτης μήκους 12 χιλιομέτρων, 

παρεμποδίζοντας, ουσιαστικά πλήρως, τη δυνατότητα διέλευσης από το τμήμα 

των χερσαίων συνόρων που δεν ορίζεται από τον ποταμό Έβρο. Τα μέτρα αυτά 

οδήγησαν σε αλλαγή του τρόπου εισόδου, από τα χερσαία σύνορα στην είσοδο 

δια θαλάσσης στα νησιά του Βορειοανατολικού και Νοτιοανατολικού Αιγαίου 

καθιστώντας πολύ πιο επικίνδυνο το ταξίδι των μεταναστών και προσφύγων, 

με πολλά ναυάγια, στα οποία δεκάδες άνθρωποι έχασαν την ζωή τους στη 

θάλασσα. Τα θύματα ήταν κυρίως Σύροι, Αφγανοί και Σομαλοί. Το Λιμενικό 

Σώμα έχει καταγράψει, για τους πρώτους επτά μήνες του 2014, 218 συνολικά 

επιχειρήσεις Έρευνας και Διάσωσης (SAR) κατά τις οποίες διασώθηκαν 6,421 

άτομα, ενώ οι αντίστοιχοι αριθμοί για ολόκληρο το 2013 ήταν 110 

επιχειρήσεις που επέτρεψαν τη διάσωση 2,511 ατόμων. Οι ελληνικές αρχές 

αναγνωρίζουν ότι εφαρμόζουν πολιτικές αποτροπής στα εξωτερικά χερσαία 
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και θαλάσσια σύνορα της ΕΕ με στόχο να αποθαρρύνουν παράτυπες 

διελεύσεις πριν αυτές συμβούν. Η εφαρμογή πολιτικών επιβολής του νόμου 

και της τάξης από το Λιμενικό Σώμα έχει επίσης ως στόχο τους διακινητές και 

όσους διευκολύνουν την παράτυπη μετανάστευση4. 

Στους πίνακες που παρατίθενται παρακάτω καταγράφονται τα 

ποσοστά συλλήψεων στα χερσαία και θαλάσσια σύνορα της Ελλάδας, οι 

κύριες εθνικότητες των αιτούντων άσυλο και τα ποσοστά απόδοσης διεθνούς 

προστασίας (άσυλο και επικουρική προστασία) στην παλαιά και νέα 

διαδικασία ασύλου, στις οποίες αναφέρομαι αναλυτικά στο πρώτο κεφάλαιο 

της διατριβής. Τα ποσοστά απόδοσης καθεστώτος διεθνούς προστασίας έχουν 

αυξηθεί σημαντικά, όπως επίσης και τα ποσοστά χορήγησης ανθρωπιστικού 

καθεστώτος. Το χρονικό σημείο της αλλαγής στα στατιστικά στοιχεία είναι 

πολύ σημαντικό καθώς από το 2013 και έπειτα λειτουργεί η Υπηρεσία Ασύλου 

και η Αρχή Προσφυγών του νόμου 3907/2011, όπως και οι Επιτροπές 

Προσφυγών του Π.Δ. 114/2010.   

                                                 
4 Παρατηρήσεις της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες σχετικά με την 

παρούσα κατάσταση ασύλου στην Ελλάδα, Δεκέμβριος 2014, διαθέσιμο ηλεκτρονικά στον 

ιστότοπο https://www.unhcr.gr/fileadmin/Greece/Extras/Greece/UNHCR-CoA-Greece-2014-

EL.pdf 

https://www.unhcr.gr/fileadmin/Greece/Extras/Greece/UNHCR-CoA-Greece-2014-EL.pdf
https://www.unhcr.gr/fileadmin/Greece/Extras/Greece/UNHCR-CoA-Greece-2014-EL.pdf
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Συλλήψεις στα ελληνοτουρκικά χερσαία και θαλάσσια σύνορα 2010 - 2014  

 (Σεπτέμβριος)5 

 

Ως προς την καταγωγή των αιτούντων διεθνή προστασία, οι τάσεις έχουν ως 

ακολούθως: 

Οι πέντε αριθμητικά σημαντικότερες υπηκοότητες: 

   

 Στη διαδικασία της Αστυνομίας Στην Υπηρεσία Ασύλου 

2012 
Πακιστάν,Μπαγκλαντές,Γεωργία,Αφγ
ανιστάν 
Αλβανία 

[δεν είχε συσταθεί] 

2013 

 

Πακιστάν, Μπαγκλαντές, Αφγανιστάν, 
Συρία 
Γεωργία 

Αφγανιστάν,Πακιστάν,Αλβανία,Γεωργία, 

Αίγυπτος 

2014 
(Αύγουστο
ς) 

[παραπομπή στην Υπηρεσία Ασύλου] 
Πακιστάν,Αφγανιστάν,Αλβανία Μπαγκλαντές 
Συρία 

 

 

                                                 
5 Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (ΥΔΤΠΠ) 

 

Έτος 

Χερσαία 

Σύνορα 

(περιοχή 

Έβρου) 

Θαλάσσια 

σύνορα 

(νησιά του 

Ανατολικού 

Αιγαίου) 

Σύνολ

ο 

Οι πέντε αριθμητικά σημαντικότερες 

υπηκοότητες 

(στο σύνολο των συλλήψεων στη χώρα 

– με την 

εξαίρεση των Αλβανών) 

2010 47,088 6,204 53,292 
Αφγανιστάν, Πακιστάν, Παλαιστίνη, 
Αλγερία, 
Σομαλία 

2011 54,974 1,030 56,004 
Αφγανιστάν, Πακιστάν, Μπαγκλαντές, 
Αλγερία, 
Μαρόκο 

2012 30,433 3,651 34,084 
Αφγανιστάν, Πακιστάν, Συρία, 
Μπαγκλαντές, 
Αλγερία 

2013 1,122 11,447 12,569 
Συρία, Αφγανιστάν, Πακιστάν, 
Μπαγκλαντές, 
Σομαλία 

2014 
Σεπτ. 

1,433 29,894 31,327  
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Ως προς την χορήγηση διεθνούς προστασίας τα έτη 2013-2014, οι τάσεις έχουν 

ως ακολούθως: 

 Έτος 2013 Έτος 2014 

Διαδικασί

α 

Ασύλου 

Προσφυγ

ικό 

καθεστώ

ς σε 

1ο 

βαθμό 

Επικουρι 

κή 

προστασί

α σε 

1ο βαθμό 

Ανθρωπι 

στικό 

καθεστώ

ς σε 1ο 

βαθμό 

Σύνολο 

χορήγησης 

καθεστώτ

ος 

διεθνούς 

προστασία

ς σε 

1ο βαθμό 

Προσφυγι

κό 

καθεστώς 

σε 

1ο βαθμό 

Επικου

ρική 

Προστα 

σία 

σε 1ο 

βαθμό 

Ανθρω

πιστικό 

Καθε 

στώς σε 

1ο 

βαθμό 

Σύνολο 

χορήγησης 

καθεστώτ

ος 

διεθνούς 

προστασία

ς σε 1ο 

βαθμό 

Παλαιά 

Διαδικασί

α 

0.26% 0.77% 0.67% 1.7% 0.03% 1.31% 0.11% 0.45% 

Νέα 

Διαδικασί

α 

11% 4.4% 

Μη 

διαθέσιμ

η 

τιμή 

15.4% 17.2% 7.6% 

Μη 

διαθέσι

μη 

τιμή 

24.8% 

 

Ποσοστά χορήγησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας στο στάδιο της 

προσφυγής: 

 Έτος 2013 Έτος 2014 

Διαδικασί

α 

Ασύλου 

Προσφυγ

ι 

κό 

καθεστώ

ς 

στο 

στάδιο 

της 

προσφυγ

ής 

Επικουρι 

κή 

προστασί

α 

στο 

στάδιο 

της 

προσφυγ

ής 

Ανθρωπι 

στικό 

καθεστώ

ς στο 

στάδιο 

της 

προσφυγ

ής 

Σύνολο 

χορήγησ

ης 

καθεστώ 

τος 

διεθνούς 

προστασί

ας σε 

1ο βαθμό 

Προσφυγ

ι 

κό 

καθεστώ

ς στο 

στάδιο 

της 

προσφυγ

ής 

Επικουρι 

κή 

προστασί

α 

στο 

στάδιο 

της 

προσφυγ

ής 

Ανθρωπι 

στικό 

καθεστώ

ς στο 

στάδιο 

της 

προσφυγ

ής 

Σύνολο 

χορήγησ

ης 

Καθεστώ 

τος 

διεθνούς 

προστασί

αστο 

στάδιο 

της 

προσφυγ

ής 

Επιτροπές 

Προσφυγ

ών 

(backlog) 

8.8% 6.3% 11.3% 26.4% 8.4% 3.0% 11.4% 22.7% 

Αρχή 

Προσφυγ

ών 
6.2% 2.8% 

Μη 

διαθέσιμ

η 

τιμή 

15.4% 12.7% 5.5% 

Μη 

διαθέσιμ

η 

τιμή 

18.2% 
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Στατιστικά στοιχεία ασύλου στην Ελλάδα (1997 – 2008) 

 

Έτος Βαθμός 

διαδικα

σίας 

Αιτήσ

εις/ 

Προσ

φυγές 

Αναγνωρί

σεις 

Προσφυγ

ικού 

Καθεστώ

τος  

Χορηγήσ

εις 

Ανθρωπι

στικού 

Καθεστώ

τος ή 

Επικουρι

κής 

Προστασί

ας 

Αρνητι

κές 

αποφάσ

εις/ 

απορρί

ψεις 

Ποσοστ

ό 

αναγνώ

ρισης 

Προσφυ

γικού 

Καθεστ

ώτος 

Ποσοστό 

χορηγήσε

ων 

Ανθρωπι

στικού 

Καθεστώ

τος ή 

Επικουρι

κής 

Προστασί

ας 

1997 Α’θμια 4,376   2,216   

Β’θμια  130 94    

1998 Α’θμια 2,953   3,748   

Β’θμια  156 287    

1999 Α’θμια 1,528   1,570   

Β’θμια  146 407    

2000 Α’θμια 3,083   1,748   

Β’θμια  222 175    

2001 Α’θμια 5,499   1,165   

Β’θμια  147 148    

2002 Α’θμια 5,664   9,342   

Β’θμια  36 64    

2003 Α’θμια 8,178   4,529   

Β’θμια  3 25    

2004 Α’θμια 4,469   3,744   

Β’θμια  11 22    

2005 Α’θμια 9,050   4,585   

Β’θμια  39 49    

2006 Α’θμια 12,267 5  10,414 0,05%  
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Β’θμια 5,247 59 63  2,08% 2,22% 

2007 Α’θμια 25,113 8  20,684 0,04%  

Β’θμια 17,072 132 23 5,544 2,05% 0,35% 

2008 

(έως 

Οκτώβρ

ιο) 

Α’θμια 16,676 6  19,071 0,02%  

Β’θμια 11,144 344 14  11,3% 0,05% 

Α’θμια:  Πρωτοβάθμια διαδικασία 

Β’θμια:  Δευτεροβάθμια διαδικασία (σε συνέχεια προσφυγής κατά της 

πρωτοβάθμιας απορριπτικής απόφασης) 

 

 

 

 

Η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται σε μια ιδιαίτερη κατηγορία των 

μετακινούμενων πληθυσμών, εκείνη των αποχωρισμένων παιδιών ή 

ασυνόδευτων ανήλικων αιτούντων άσυλο που διαμένουν σε κέντρα υποδοχής 

στο νησί της Λέσβου και στο νομό Ιωαννίνων.  Η ανά χείρας διδακτορική 

διατριβή ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2009. Το στάδιο της επιτόπιας 

εθνογραφικής έρευνας ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2010 και ολοκληρώθηκε 

τον Σεπτέμβριο του 2011. Η μελέτη του φαινομένου ωστόσο συνεχίζεται 

ακόμα, καθώς από το 2013 και έπειτα οι εξελίξεις στο θέμα της διαχείρισης της 

μετακίνησης πληθυσμών παγκόσμια είναι ραγδαίες. 

Στην Ελλάδα τα περισσότερα κέντρα υποδοχής βρίσκονται σε 

συνοριακές περιοχές (Ήπειρος, νησιά), που αποτελούν και σημεία εισόδου στη 

χώρα, και στεγάζουν ανθρώπους από περιοχές με ασταθή πολιτικά καθεστώτα, 

εμφύλιες συγκρούσεις ή και πόλεμο (π.χ. Αφγανούς, Ιρακινούς, Σομαλούς). 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Κέντρο Υποδοχής Ασυνόδευτων 
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Ανήλικων Αιτούντων Άσυλο στην Αγιάσο Λέσβου και το  Κέντρο Παιδικής 

Μέριμνας Αρρένων Κόνιτσας, τα οποία αποτελούν τα πεδία της έρευνάς μου.  

Τα κέντρα υποδοχής σε αντίθεση με τα κέντρα κράτησης 

παρουσιάζουν δύο συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 

 Είναι ανοιχτές δομές με την έννοια ότι οι διαμένοντες δεν βρίσκονται 

εκεί στο πλαίσιο διοικητικής κράτησης 

 Υπάγονται σε διαφορετική διοικητική αρχή από τα κέντρα κράτησης 

    

Το ενδιαφέρον μου για το θέμα των συνθηκών διαβίωσης και των στρατηγικών 

επιβίωσης των αποχωρισμένων παιδιών προήλθε από τη διετή ενασχόληση μου 

με αιτούντες άσυλο στη Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια της πρακτικής μου 

άσκησης και μετέπειτα εργασίας στη Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Κέντρο 

Αποκατάστασης Θυμάτων Βασανιστηρίων». Οι δραστηριότητες μου 

περιλάμβαναν τη λήψη κοινωνικού ιστορικού των προσφύγων που βρίσκονταν 

σε διαδικασία αίτησης ασύλου διεξάγοντας ημι-δομημένες συνεντεύξεις με 

στόχο τη συλλογή των απαραιτήτων στοιχείων για τη σύνταξη της αίτησης. Σε 

περιπτώσεις που καταγραφόταν βασανισμός, η διαδικασία περιλάμβανε την 

περαιτέρω παραπομπή του ατόμου σε γιατρό, προκειμένου να εκδοθεί 

πιστοποιητικό βασανισμού που θα συνόδευε την αίτηση. Η εμπειρία μου 

αφενός μου έδωσε μια πρώτη εξοικείωση με την πολυπλοκότητα των 

γραφειοκρατικών διαδικασιών για την απόδοση ασύλου, καθώς και με τις 

περιοριστικές πρακτικές που ακολουθεί το ελληνικό κράτος στην εφαρμογή 

της σύμβασης του 1951 για τους πρόσφυγες. Αφετέρου με παρακίνησε να 

εξετάσω  την πορεία των συγκεκριμένων ατόμων με αφετηρία το σημείο 
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εισόδου στη χώρα μέχρι τη στιγμή της πρόσβασής τους στις διαδικασίες 

ασύλου.         

Οι ειδικές εκθέσεις που δηµοσίευσαν το 2008 και το 2009 η Ύπατη 

Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και η διεθνής µη κυβερνητική 

οργάνωση Human Rights Watch παρουσιάζουν αναλυτικές πληροφορίες για 

την κατάσταση των ασυνόδευτων ανήλικων αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα: 

αναφέρονται στο νοµικό πλαίσιο και αξιολογούν την εφαρµογή του µε 

συνεντεύξεις που έχουν διεξαχθεί µε ασυνόδευτους ανήλικους που ζουν στην 

Ελλάδα και εκπροσώπους των οργάνων που είναι αρµόδια για την προστασία 

και αρωγή τους (συµπεριλαµβανοµένων των Εισαγγελέων που εκπροσωπούν 

τους ασυνόδευτους ανήλικους, των αρµόδιων Διευθύνσεων των Υπουργείων 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εργασίας και Κοινωνικής Προστασίας, 

Εσωτερικών, των Νοµαρχιών, της Ελληνικής Αστυνοµίας κλπ). Και οι δύο 

εκθέσεις περιλαµβάνουν συστάσεις προς τις ελληνικές αρχές για τη βελτίωση 

της εφαρµογής του νοµικού πλαισίου που προβλέπει την παροχή προστασίας 

και αρωγής στους ασυνόδευτους ανήλικους.  

Το 2009 εκδόθηκαν δύο εκθέσεις από τα όργανα του Συµβουλίου της 

Ευρώπης: στις 4.2.2009 ο Επίτροπος του Συµβουλίου της Ευρώπης για τα 

Δικαιώµατα του Ανθρώπου δηµοσίευσε ειδική έκθεση για «τα ανθρώπινα 

δικαιώµατα των αιτούντων άσυλο» στην Ελλάδα (μετά την επίσκεψή του που 

διήρκεσε από τις 8 έως 10.12.2008) και στις 3.6.2009 η Επιτροπή για την 

Πρόληψη των Βασανιστηρίων του Συμβουλίου της Ευρώπης δημοσίευσε 

έκθεση για την κατάσταση στην Ελλάδα σε συνέχεια της επίσκεψης που 

πραγματοποίησε από τις 23 έως 29 Σεπτεμβρίου 2008. Και οι δύο εκθέσεις 

περιλαμβάνουν χρήσιµες και ουσιαστικές πληροφορίες για τη μεταχείριση των 
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ασυνόδευτων ανηλίκων από τις ελληνικές αρχές. Ιδιαίτερη σηµασία δόθηκε 

στα συμπεράσματα / συστάσεις που διατύπωσαν τα προαναφερόµενα όργανα 

στις ελληνικές αρχές και στις απαντήσεις της Ελληνικές Πολιτείας στα θέµατα 

που πραγµατεύονται. 

Ιδιαίτερης σηµασίας για τις πληροφορίες που περιέχει είναι η έκθεση 

του Ειδικού Απεσταλµένου του ΟΗΕ κατά της Πώλησης Παιδιών, Παιδικής 

Πορνείας και Παιδικής Πορνογραφίας (που εκδόθηκε στις 27.3.2006 μετά την 

επίσκεψη που πραγµατοποίησε στην Ελλάδα από τις 8 έως τις 15 Νοεµβρίου 

2005), καθώς περιγράφει τις βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά στη μεταχείριση 

των ασυνόδευτων ανηλίκων και περιλαµβάνει συστάσεις προς τις ελληνικές 

αρχές για τη βελτίωση της εφαρµογής του σχετικού νοµοθετικού πλαισίου. 

Αναφορικά µε τη μεταχείριση των ασυνόδευτων ανήλικων που είναι 

θύµατα εµπορίας ανθρώπων, πηγή χρήσιµων πληροφοριών είναι η έκθεση που 

δηµοσίευσε το 2009 η Fundamental Rights Agency, καθώς είναι πλήρης όσον 

αφορά στα θέµατα που πραγµατεύεται και στα στατιστικά στοιχεία που 

παρέχει. 

Η παρούσα έρευνα διερεύνησε αρχικά την εξέλιξη του νομικού 

πλαισίου για το άσυλο στην Ελλάδα και κατέγραψε τις σχετικές παραβιάσεις 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που προκύπτουν είτε από τη μη ορθή εφαρμογή 

του θεσμικού πλαισίου, είτε από την ύπαρξη κενών σε αυτό. Ένας δεύτερος 

στόχος είναι η καταγραφή και ανάλυση των στρατηγικών επιβίωσης και 

διαβίωσης τους από τη στιγμή που βρίσκονται σε ελληνικό έδαφος. 

 Η διερεύνηση της διαμονής των αποχωρισμένων παιδιών στα κέντρα 

υποδοχής κατά τη διάρκεια της ερευνητικής μου προσπάθειας εξυπηρετεί τη 

εξαγωγή συμπερασμάτων για το επόμενο στάδιο της έρευνας, αυτό της 
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καταγραφής της πορείας τους μετά την αναχώρηση από τα κέντρα.  Αν δηλαδή 

επιλέγουν την Ελλάδα ή κάποια από τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. Στην 

δεύτερη περίπτωση επιβεβαιώνεται ο ρόλος της Ελλάδας ως μεταβατικής 

χώρας (transit country) και όχι ως χώρας προορισμού. Αναφορικά με τη διαρκή 

μετακίνηση στα πλαίσια της μετανάστευσης, η παρούσα έρευνα ενστερνίζεται 

την άποψη του Μonsutti (2005, 2007, 2010) πως η τελευταία δεν ακολουθεί 

μια γραμμική πορεία, με την έννοια ότι δεν λαμβάνει χώρα μόνο ανάμεσα στο 

σημείο εκκίνησης και το σημείο άφιξης. Πρόκειται μάλλον για μια πολύπλοκη 

δικτύωση μέσω της διαρκούς κυκλοφορίας ατόμων και αγαθών στο πλαίσιο 

της οποίας τα άτομα αποκτούν πρόσβαση σε και διαχειρίζονται παγκόσμιες 

τεχνολογίες κα μέσα μεταφοράς. Για τον Monsutti, η μετακίνηση πληθυσμών 

αποτελεί αξίωμα στην ανθρώπινη ιστορία. Για το λόγο αυτό θεωρεί άλλωστε 

πως η διάκριση ανάμεσα σε πρόσφυγα και μετανάστη αποτελεί μια 

παραπλανητική γραφειοκρατική διαδικασία. Σε ό,τι αφορά δε τη μετακίνηση 

των Αφγανών, ο Monsutti (2007, 2008) προτείνει μια διαφορετική ανάγνωση· 

την μετακίνηση ως μέρος ενός τελετουργικού, ενός διαβατήριου εθίμου (rite of 

passage). Αντίστοιχα, ο Koshravi (2010) περιγράφει  την παράτυπη 

μετακίνηση των πληθυσμών με αφορμή τις «επιτελέσεις» που λαμβάνουν 

χώρα κατά τη διάρκειά της. 

Με αφορμή τις παραπάνω παρατηρήσεις διατυπώνεται εν τέλει και η 

βασική υπόθεση εργασίας· είναι δυνατόν η διαρκής μετακίνηση να αποτελεί 

ένα διαβατήριο έθιμο για τους διαμένοντες στα υπό διερεύνηση κέντρα; Και 

πως συνδέονται οι στρατηγικές επιβίωσης που αναπτύσσονται από τους 

διαμένοντες κατά την παραμονή τους σε αυτά με τη δημιουργία αυτού του 

νέου εθίμου;        
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 Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, δομείται η ανάλυση των δεδομένων 

του εθνογραφικού υλικού και αναπτύσσεται η παρούσα έρευνα. Στο πλάνο 

εργασίας γίνεται αρχικά μια παρουσίαση του διεθνούς νομικού πλαισίου, όπου 

αναφέρονται μεταξύ άλλων διεθνείς συνθήκες, συνθήκες των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, πολυμερείς και διμερείς συμφωνίες που έχουν επικυρωθεί από 

το Ελληνικό κράτος, καθώς επίσης και η καθεαυτό ελληνική νομοθεσία, που 

ρυθμίζει τις συνθήκες και το καθεστώς παραμονής προσφύγων και τις 

υποχρεώσεις του ελληνικού κράτους ως χώρας υποδοχής. Επιπλέον γίνεται 

ανάλυση του θεσμικού πλαισίου και της διαμόρφωσης της πολιτικής άσυλου 

στην Ελλάδα πριν και μετά την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση σε σχέση με τη διεθνή 

νομοθεσία. Δεδομένου ότι η Ελλάδα ανήκει στην περιφέρεια της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και αποτελεί, ως πρώτο σημείο εισόδου, την πρώτη χώρα ασύλου, η 

εναρμόνιση της εσωτερικής νομοθεσίας με το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο 

έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα καθώς καλείται να αναλάβει ένα 

δυσανάλογο αριθμό αιτήσεων ασύλου από πρόσφυγες, σε σχέση με τις χώρες 

στο κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα και να διαμορφώσει την πολιτική  

ασύλου διαφορετικά. Παράλληλα εξετάζεται η ενδεχόμενη διάσταση του 

προβλεπόμενου νομοθετικού πλαισίου και της πρακτικής εφαρμογής των όσων 

προβλέπει. Η θεσμική αντιμετώπιση των αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα είναι 

καθοριστική στην εξέλιξη της πορείας τους προς την Ευρώπη ή την Ελλάδα ως 

χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία αναγκάζονται να διαμείνουν ακόμη 

και αν δεν αποτελούσε αρχικό τόπο προορισμού από τις χώρες της Κεντρικής 

Ευρώπης, ή τουλάχιστον να παρεκκλίνει σημαντικά.     

Στη συνέχεια, στο δεύτερο κεφάλαιο παραθέτω το θεωρητικό πλαίσιο 

των κοινωνικών ερευνών αναφορικά με τα υποκείμενα της έρευνάς μου καθώς 
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και την μεθοδολογία που ακολούθησα. Συγκεκριμένα, στο κομμάτι που αφορά 

την ελληνική πραγματικότητα στα κέντρα υποδοχής και κράτησης, επεδίωξα 

να έρθω σε επαφή με διάφορους φορείς που έχουν αναπτύξει δράσεις που 

αφορούν στο διάστημα παραμονής των αποχωρισμένων παιδιών στα κέντρα 

υποδοχής. Οι φορείς αυτοί χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες α) στην τοπική 

αυτοδιοίκηση, β) στο ακαδημαϊκό περιβάλλον, γ) στις μη κυβερνητικές 

οργανώσεις και δ) σε ιδιωτικές πρωτοβουλίες.  

Ιδιαίτερα σημαντική θεώρησα τη διερεύνηση του ρόλου των διεθνών 

οργανισμών, κυβερνητικών και μη-κυβερνητικών, επιχειρώντας να καταδείξω 

αν και σε ποιό βαθμό οι δράσεις τους επηρεάζουν τη διαχείριση των 

προσφυγικών ζητημάτων από τις κυβερνήσεις. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη 

συζήτηση για την κατηγοριοποίηση του πρόσφυγα ως μετανάστη, ο λόγος 

διεθνών Μ.Κ.Ο. (π.χ. Διεθνής Αμνηστία, Asylum Welcome) τονίζει την 

ανάγκη τόσο για τον νομικό διαχωρισμό μεταξύ οικονομικού μετανάστη και 

πρόσφυγα, όσο και για την προστασία τους από το διεθνές προσφυγικό δίκαιο 

ακόμα και αν δεν έχουν πάρει την επίσημη αναγνώριση του προσφυγικού 

καθεστώτος. Επιπρόσθετα, από την ενασχόληση με τις Μ.Κ.Ο. προέκυψαν 

στοιχεία για την αλλαγή του τόπου παραμονής των αιτούντων άσυλο από τα 

κέντρα κράτησης στα κέντρα υποδοχής και την ύπαρξη ή μη πληροφόρησης 

και επαφής των συγκεκριμένων φορέων με τα υπό διερεύνηση άτομα στο 

συγκεκριμένο στάδιο.  

Εν κατακλείδι πραγματοποίησα επιτόπια έρευνα σε δύο επιμέρους  

τόπους τη Λέσβο και την  Κόνιτσα. Ο σκοπός της επιτόπιας έρευνας στα 

συγκεκριμένα μέρη ήταν να τροφοδοτηθεί η ανάλυση με τις αναφορές και τις 

καταθέσεις των ατόμων που ασχολούνται ενεργά με τη διαδικασία καθώς 
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επίσης και των ατόμων που γίνονται αποδέκτες αυτής. Τα δύο σημεία έρευνας 

συγκλίνουν α) στο ότι διαθέτουν κέντρα υποδοχής με τα χαρακτηριστικά που 

αναφέρθηκαν παραπάνω και β) βρίσκονται σε σημεία εισόδου και εξόδου 

αλλοδαπών πληθυσμών από την Ελλάδα. Αποκλίνουν σε ότι αφορά τις 

ιδιωτικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν δράσεις υποστήριξης των 

διαμενόντων τους.  

Η έρευνα βασίστηκε σε δύο άξονες: Ο πρώτος άξονας περιλάμβανε 

τη συλλογή δημογραφικών και στατιστικών στοιχείων. Καταγράφηκε  δηλαδή 

η ηλικία, το γένος και η οικογενειακή κατάσταση -όπως ασυνόδευτοι ανήλικοι, 

μητέρες, μεμονωμένα άτομα, οικογένειες- των ατόμων που διαμένουν στα 

κέντρα υποδοχής. Η συλλογή αυτών των στοιχείων εξυπηρετεί την αποτύπωση 

του εθνογραφικού προφίλ των ατόμων και την κατασκευή μιας εθνολογικής 

κατηγοριοποίησης με βάση ιθαγενή χαρακτηριστικά που θα προσδιορίζουν τον 

πρόσφυγα σε σχέση με τους ντόπιους. Τα στοιχεία αυτά συμπληρώνονται και 

με άλλες κατηγορίες, όπως θρήσκευμα, ομολογία (π.χ. Ιρακινοί πρόσφυγες: 

σουνίτες/σιίτες), οικογενειακή κατάσταση (μονογονεϊκές οικογένειες με 

αρχηγό γυναίκες) που θα προσδιορίζουν τον πρόσφυγα σε σχέση με άλλες 

μειονοτικές ομάδες (Bhabha and Finch 2006). Στη συνέχεια διερεύνησα τα 

άτομα που είχαν διαμείνει κάποια περίοδο στα κέντρα κράτησης των νησιών 

και στην ηπειρωτική Ελλάδα. Με ενδιέφερε να δω α) πως ενημερώθηκαν και 

στάλθηκαν από τα κέντρα κράτησης στα κέντρα υποδοχής  και β) όσοι 

αποχώρησαν από τα κέντρα υποδοχής, πού επέλεξαν να μεταβούν και να 

διαμείνουν. Αυτό το στάδιο είναι επίσης καθοριστικό στην εξέλιξη της πορείας 

τους προς την Ευρώπη ή την Ελλάδα ως χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην 
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οποία καταλήγουν να διαμείνουν ακόμη και αν δεν αποτελούσε τον αρχικό 

τους προορισμό  

Ο δεύτερος άξονας αφορά στη συλλογή πρωτογενών στοιχείων 

ποιοτικών δεδομένων μέσω ανοιχτών συνεντεύξεων με α) τους «φορείς 

υποστήριξης και παροχής βοήθειας» των ατόμων που διαμένουν στα κέντρα 

κράτησης και β) με τους διαμένοντες (εφόσον επιτραπεί). Στους «φορείς 

υποστήριξης» ανήκουν: i) φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης ii) άτομα του 

ακαδημαϊκού περιβάλλοντος που έχουν αναπτύξει δράσεις υποστήριξης των 

προσφύγων iii) μη κυβερνητικές οργανώσεις που έχουν αναλάβει δράση τόσο 

στα δύο νησιά όσο και στην ηπειρωτική Ελλάδα που μεταβαίνουν κάποιοι από 

τους πρόσφυγες των νησιών, iv) ιδιώτες π.χ. συνασπισμοί πολιτών που έχουν 

αναλάβει πρωτοβουλίες υποστήριξης και έχουν πρόσβαση στα κέντρα 

κράτησης. 

Παλιότερες έρευνες σε κέντρα υποδοχής αλλά και προσωπική 

εμπειρία έχουν δείξει ότι οι εργαζόμενοι στα υπό διερεύνηση κέντρα αλλά και 

φορείς δράσεων για τους πρόσφυγες (π.χ. ΜΚΟ) α) δεν έχουν επαρκείς 

γνώσεις για τη διαδικασία ασύλου, β) είναι διστακτικοί στην παραχώρηση 

πληροφοριών, γ) δεν έχουν δημιουργήσει ή έχουν «καθαρίσει» τις βάσεις 

δεδομένων τους με αποτέλεσμα να χαθούν οι φάκελοι με τις προσωπικές 

ιστορίες των διαμενόντων που θα βοηθούσαν στην κατηγοριοποίηση τους 

όπως περιγράφηκε παραπάνω. Στην παρούσα μελέτη καταγράφω σε ποιο 

βαθμό αυτές οι παρατηρήσεις εξακολουθούν να ισχύουν. Περαιτέρω, 

εξετάζοντας το λόγο των «φορέων υποστήριξης» των αιτούντων άσυλο αλλά 

και τις πρακτικές παροχής βοήθειας στα υπό διερεύνηση άτομα από τους 

συγκεκριμένους φορείς, προκύπτουν συμπεράσματα σχετικά με το κατά πόσο 
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οι αιτούντες άσυλο γίνονται αντιληπτοί από τους «φορείς υποστήριξης τους» 

ως υπεύθυνα δρώντα υποκείμενα που έχουν θέση στη συζήτηση για το ζήτημα 

της παροχής βοήθειας στους ίδιους.  

Στο τρίτο και τέταρτο κεφάλαιο της μελέτης γίνεται αναλυτική 

παρουσίαση του εθνογραφικού μου υλικού με την ενδεικτική παράθεση 

αφηγήσεων από τους διάφορους συνομιλητές μου κατά τη διάρκεια της 

επιτόπιας έρευνας και σχολιασμό από μέρους μου στο πλαίσιο μιας «πυκνής 

περιγραφής» (Geertz 2003) του εθνογραφικού υλικού, που αποσκοπεί στην 

παραγωγή ερμηνευτικών προσεγγίσεων για τις ιδιαιτερότητες του κάθε 

πλαισίου. Περιγράφω το χώρο των κέντρων, την διαχείριση του ελεύθερου 

χρόνου, ζητήματα εσωτερικής λειτουργίας και τις δικές μου δραστηριότητες 

εντός και εκτός των συγκεκριμένων δομών.  

Τέλος στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζω τα 

συμπεράσματα της μελέτης. Αρχικά κάνω μια ερμηνευτική προσέγγιση των 

κέντρων υποδοχής ως ετεροτοπιών της μετανεωτερικότητας και στη συνέχεια 

παρουσιάζω τις στρατηγικές επιβίωσης που εντόπισα στην έρευνά μου. 

Αναφέρομαι στις εννοιολογήσεις της Δύσης που συνάντησα στο λόγο των 

παιδιών, στη σχέση της ανθρωπολογίας με το πεδίο και τέλος σχολιάζω το 

ρόλο μου στο πεδίο όχι μόνο ως ερευνήτριας αλλά και ως ακτιβίστριας. 

Εν κατακλείδι, η παρούσα μελέτη επεδίωξε να αποτυπώσει μια στιγμή 

της ρευστής κατάστασης, που καθορίζεται από το θεσμικό πλαίσιο και μαζί 

προσδιορίζει την τύχη των προσφύγων. Από το 2009 που ξεκίνησε η μελέτη 

μέχρι την ολοκλήρωσή της σήμερα, το θεσμικό πλαίσιο προστασίας των 

αιτούντων άσυλο και προσφύγων στην Ελλάδα έχει τροποποιηθεί πολλές 
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φορές, ωστόσο οι πρακτικές αντιμετώπισης του ζητήματος παραμένουν σε 

μεγάλο βαθμό οι ίδιες.  

Στην περίπτωση των υπό έρευνα κέντρων υποδοχής, όπως θα 

παρουσιαστεί αναλυτικά στα κεφάλαια της διατριβής, τα ζητήματα που 

αφορούν στη λειτουργία τους είναι σχεδόν πάντα παρόμοια: 

υποχρηματοδότηση, έως και διακεκομμένη  λειτουργία σε κάποιες 

περιπτώσεις, ζητήματα προσβασιμότητας στην εκπαίδευση και σε άλλες 

κοινωνικές υπηρεσίες και νομικές παροχές για τους διαμένοντες.  

Ωστόσο, όπως καταδεικνύω, η ενιαία θεσμική πολιτική για τα κέντρα 

υποδοχής, επηρεάζεται έως και αναιρείται σε μεγάλο βαθμό από την σχέση 

τοπικής κοινωνίας και κέντρου, προσωπικού και διαμενόντων, φορέων και 

διαμενόντων. Όλοι οι συμμετέχοντες στο πλαίσιο προστασίας των 

ασυνόδευτων ανήλικων αιτούντων άσυλο, από τους κρατικούς και μη 

κρατικούς φορείς έως και τα ίδια τα άτομα στα οποία απευθύνεται το 

συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο, παίζουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη των 

πρακτικών απόδοσης βοήθειας, δημιουργώντας ένα σύνθετο και πολύπλοκο 

πλαίσιο, το οποίο υπερβαίνει τα όρια της εφαρμοσμένης πολιτικής ασύλου. Η 

δική μου ανάγνωση των σχέσεων που αναπτύσσονται, αλλά και η κριτική μου 

ματιά επηρεάζεται αφενός από την ιδιότητά μου ως ερευνήτριας σε μια 

δεδομένη χρονική στιγμή, αλλά και από την ιδιότητα του μου ως εργαζόμενης 

στον τομέα του ασύλου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τα τελευταία 12 

χρόνια.  

Από την άλλη πλευρά είναι εμφανές ότι η βελτίωση και ορθή 

εφαρμογή ενός θεσμικού πλαισίου δεν είναι αρκετή για να επιλύσει κρίσιμα 

ζητήματα που αφορούν πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, ειδικά σε μια εποχή 
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που οι εξελίξεις στον τομέα αυτό τρέχουν με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Για το λόγο 

αυτό επέλεξα να πραγματοποιήσω μια διεπιστημονική έρευνα η οποία κινείται 

στα όρια της νομικής επιστήμης και της κοινωνικής ανθρωπολογίας, κρίνοντας 

πως προκειμένου να καταλήξω σε συμπεράσματα που θα μπορούν να έχουν 

και πρακτική εφαρμογή, είναι απαραίτητος ο συνδυασμός των δύο επιστημών. 
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1 Κεφάλαιο 1. Το νομικό πλαίσιο του ασύλου και η προστασία των 

ασυνόδευτων ανήλικων αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα 

 

Η Ελλάδα βρίσκεται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο 

σταυροδρόμι μεταξύ Ασίας, Αφρικής και Ευρώπης και αποτελεί ένα από τα 

βασικά σημεία εισόδου μεταναστών και προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Ωστόσο, όταν εξετάζουμε πληθυσμιακές μετακινήσεις, θα πρέπει να κάνουμε 

διάκριση ανάμεσα στις δύο κατηγορίες. Σύμφωνα με τη Σύμβαση της Γενεύης 

του 1951, πρόσφυγες είναι εκείνα τα άτομα που έχουν δικαιολογημένο φόβο 

δίωξης για λόγους φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, συμμετοχής σε ορισμένη 

κοινωνική ομάδα ή λόγω πολιτικών πεποιθήσεων, και εγκαταλείπουν τη χώρα 

διαμονής τους για να αιτηθούν άσυλο σε κάποια ασφαλή χώρα. Άρα η 

μετακίνηση τους προκύπτει λόγω του κινδύνου που διατρέχει η ζωή τους, σε 

περίπτωση παραμονής τους στην χώρα προέλευσης τους σε αντίθεση με τα 

άτομα της πρώτης κατηγορίας που μετακινούνται για οικονομικούς συνήθως 

λόγους. 

Η ύπαρξη προσφυγικών πληθυσμών οδήγησε στη δημιουργία ενός 

διεθνούς θεσμικού πλαισίου6 για την αντιμετώπιση και την προστασία τους, το 

οποίο ορίζει α) συγκεκριμένες νομικές υποχρεώσεις στα κράτη που δέχονται 

στο εσωτερικό τους τέτοιους πληθυσμούς και β) το όργανο εκείνο που είναι ο 

κύριος υπεύθυνος για την προστασία των προσφύγων, την Ύπατη Αρμοστεία 

του Ο.Η.Ε για τους Πρόσφυγες (Goodwin –Gill,  1996). Συγκεκριμένα, 

αναγνωρίζονται τρεις διαρκείς, βιώσιμες λύσεις που οφείλουν να εφαρμόσουν 

τα κράτη και να προωθήσει/διασφαλίσει ο εκπρόσωπος των προσφύγων, η 

Ύπατη Αρμοστεία: i) η μη επιστροφή  (non refoulement ), ii) η εγκατάσταση 

                                                 
6 Για ενδεικτικά κείμενα Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου βλ. παράρτημα. 
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και γ) ο εκούσιος επαναπατρισμός. Πέρα από το γενικό πλαίσιο προστασίας, 

υπάρχουν ειδικότερες διατάξεις για την υποδοχή και παραμονή των αιτούντων 

άσυλο στο εσωτερικό μιας χώρας, όπως π.χ. η διαμονή τους σε κέντρα 

υποδοχής, η μη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κ.α.  

Όπως κάθε χώρα που έχει υπογράψει τη Συνθήκη της Γενεύης του 1951 

για το καθεστώς του Πρόσφυγα, αλλά και όσες ακολούθησαν και αναφέρονταν 

σε διεθνή δεδομένα για την  προστασία των προσφύγων, έτσι και η Ελλάδα 

δεσμεύεται με συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Καθώς όμως βρίσκεται σε τέτοια 

γεωγραφική θέση που την καθιστά το πρώτο σημείο εισόδου αυτών των 

πληθυσμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτελεί και την πρώτη χώρα ασύλου 

(first asylum country). Με τον όρο αυτό νοείται η πρώτη χώρα που πρέπει να 

κάνει αίτηση ασύλου ένα πρόσωπο που εμπίπτει στον ορισμό του πρόσφυγα 

όπως διαμορφώθηκε το 1951 (Goodwin- Gill, 1996), αλλά και η χώρα στην 

οποία πρέπει να επιστραφεί σε περίπτωση που  έχει φύγει από την Ελλάδα 

κατά τη διάρκεια της εξεταστικής του περιόδου, σύμφωνα με  την Απόφαση 

του Δουβλίνου ΙΙ το 2003 (Papadimitriou P.N. and I.F. Papageorgiou, 2005). 

Σε διεθνές επίπεδο, η αυξανόμενη ροή των προσφύγων στο εσωτερικό 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει οδηγήσει στην αλλαγή των πρακτικών 

διαχείρισης των προσφυγικών ζητημάτων. Ιδιαίτερα διαδεδομένη είναι η 

απόδοση προσωρινού και όχι μόνιμου ασύλου (Roberts, 1998). Επιπλέον, στο 

διεθνές σύστημα προστασίας προσφύγων αναπτύσσεται η τάση για 

κατηγοριοποίηση του πρόσφυγα ως μετανάστη. Η αντίληψη του αιτούντα 

άσυλο ως οικονομικού μετανάστη που εκμεταλλεύεται το σύστημα κοινωνικής 

πρόνοιας στη χώρα υποδοχής οδηγεί σταδιακά στη θεσμική αποδυνάμωση των 

ζητημάτων που αφορούν την προστασία των προσφύγων στο διεθνές σύστημα, 
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με αποτέλεσμα να υιοθετούνται πρακτικές που άπτονται περισσότερο μιας 

τάσης ελέγχου/περιορισμού της μετανάστευσης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(π.χ. έλεγχος στα σύνορα, ζητήματα ασφάλειας), παρά στην αναγνώριση  της 

ανάγκης προστασίας των προσφύγων (Watters, 2007). Κατ’ αυτόν τον τρόπο, 

τα χαρακτηριστικά που προσδίδουν την ιδιότητα του πρόσφυγα και τον 

διαφοροποιούν από το μετανάστη χάνουν σταδιακά τη σημασία τους έτσι με 

αποτέλεσμα να αντικαθίσταται και το καθεστώς μόνιμης προστασίας από 

μέτρα προσωρινής προστασίας (Voutira E. and G. Dona, 2007). Ένα από αυτά 

είναι και τα κέντρα υποδοχής ασυνόδευτων ανήλικων αιτούντων άσυλο. 

Η Ελλάδα επικύρωσε τη Συνθήκη της Γενεύης το 1959 και το 

πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης το 1968. Έως την δεκαετία του 1990 η χώρα 

δεν διέθετε σαφές νομικό πλαίσιο για την εξέταση των αιτημάτων ασύλου. 

Από τις αρχές τις δεκαετίας του 1990 και έπειτα παρατηρείται αύξηση των 

καταγεγραμμένων αιτήσεων για άσυλο (Papadopoulou 2004, p.p. 169). Με το 

νόμο 1975/19917 ορίζεται για  πρώτη φορά η διαδικασία αίτησης για την 

παροχή πολιτικού ασύλου έπειτα από την υιοθέτηση του ορισμού του 

πρόσφυγα σύμφωνα με τη Συνθήκη της Γενεύης του 1951. Εισάγεται  έτσι για 

πρώτη φορά ένα θεσμικό πλαίσιο για τη διαδικασία διαχείρισης των αιτήσεων 

πολιτικού ασύλου το οποίο, όπως θα καταδειχθεί παρακάτω, παραμένει 

εξαιρετικά προβληματικό μέχρι και σήμερα.  

 

                                                 
7 http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/184a_91.1150378740941.pdf 

http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/184a_91.1150378740941.pdf
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1.1 Ορισμοί8 

Οι ακόλουθοι όροι-κλειδιά, αρχικά διατυπωμένοι στην Οδηγία 2003/9/EΚ, την 

Οδηγία 2011/95/EΕ, και το Γλωσσάρι του Ευρωπαϊκού Δικτύου 

Μετανάστευσης, χρησιμοποιούνται οριζόμενοι ως εξής: 

 

 Κέντρο φιλοξενίας: καλείται κάθε χώρος που χρησιμοποιείται για την ομαδική 

στέγαση αιτούντων άσυλο. (Πηγή: Άρθρο 2 (ιβ), Οδηγία 2003/9/EΚ και 

Γλωσσάρι EMN) 

 Αιτών: ο υπήκοος τρίτης χώρας ή ο ανιθαγενής που έχει υποβάλει αίτηση 

διεθνούς προστασίας για την οποία δεν έχει ακόμη ληφθεί τελεσίδικη 

απόφαση. (Πηγή: Άρθρο 2 (θ), Οδηγία 2011/95/EΕ) 

 Αίτηση παροχής διεθνούς προστασίας : η αίτηση παροχής προστασίας από 

κράτος µέλος που υποβάλλει υπήκοος τρίτης χώρας ή ανιθαγενής, ο οποίος 

μπορεί να θεωρηθεί ότι αιτείται καθεστώτος πρόσφυγα ή καθεστώτος 

επικουρικής προστασίας και ο οποίος δεν αιτείται ρητώς να του παρασχεθεί 

άλλη μορφή προστασίας, µη εμπίπτουσα στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας 

οδηγίας, δυναμένη να ζητηθεί αυτοτελώς. (Πηγή: Άρθρο 2 (η) Οδηγία 

2011/95/EΕ) 

 Χώρα καταγωγής: «η χώρα ή οι χώρες της ιθαγένειας ή, για τους ανιθαγενείς, 

της προηγούμενης συνήθους διαμονής». (Πηγή: Άρθρο 2 (ιδ) Οδηγία 

2011/95/EΕ) 

 Οριστική Απόφαση: αναφέρεται σε απόφαση για τη χορήγηση ή µη του 

                                                 
8 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ, Δεύτερη Εστιασμένη Μελέτη 2013, Η 

οργάνωση των δομών υποδοχής των αιτούντων άσυλο στο διάφορα κράτη μέλη, διαθέσιμο 

ηλεκτρονικά στον ιστοτοπο: 

http://emn.ypes.gr/images/docs/EMN_FOCUSED_STUDIES/EMN_STUDIES_2013/11b.gree

ce_national_report_reception_facilities_gr_final.pdf 

 

http://emn.ypes.gr/images/docs/EMN_FOCUSED_STUDIES/EMN_STUDIES_2013/11b.greece_national_report_reception_facilities_gr_final.pdf
http://emn.ypes.gr/images/docs/EMN_FOCUSED_STUDIES/EMN_STUDIES_2013/11b.greece_national_report_reception_facilities_gr_final.pdf
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καθεστώτος του πρόσφυγα σε υπήκοο τρίτης χώρας ή ανιθαγενή δυνάµει της 

Οδηγίας 2011/95/EΕ, η οποία δεν υπόκειται πλέον σε ένδικο µέσο στο πλαίσιο 

του κεφαλαίου V της Οδηγίας, ανεξαρτήτως εάν ένα ένδικο µέσο επιτρέπει 

στους αιτούντες να παραμείνουν στα εμπλεκόμενα κράτη µέλη ενόσω 

εκκρεμεί το πόρισμα, υπό τους όρους του Παραρτήματος III της Οδηγίας. 

(Πηγή: Γλωσσάρι EMN) 

 Γένος: αναφέρεται σε κοινωνικά δομημένα χαρακτηριστικά, ρόλους, 

δραστηριότητες, ευθύνες και ανάγκες πρωτίστως συνδεδεμένα µε το φύλο σε 

δεδομένες κοινωνίες και κοινότητες σε δεδομένο χρόνο. (Πηγή: Γλωσσάρι 

EMN) 

 Υλικές συνθήκες υποδοχής: οι συνθήκες υποδοχής που περιλαμβάνουν την 

παροχή στέγης, τροφής και ρουχισμού, σε είδος ή υπό µοροφή οικονομικού 

βοηθήματος ή δελτίων, καθώς και ένα βοήθημά για τα καθημερινά έξοδα. 

(Πηγή: Άρθρο 2 (ι), Οδηγία 2003/9/EΚ και το Γλωσσάρι EMN) 

 Συνθήκες υποδοχής: η πλήρης δέση µέτερων που τα κράτη µέλη εφαρμόζουν 

προς όφελος των αιτούντων άσυλο σύμφωνα µε την παρούσα Οδηγία 

2003/9/EΚ. (Πηγή: Άρθρο 2 (θ), Οδηγία 2003/9/EΚ και το Γλωσσάρι EMN) 

 Εγκαταστάσεις υποδοχής (Reception facilities): αναφέρεται σε όλους τους 

τύπους εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται για τους αιτούντες για διεθνή 

προστασία. 

 Ασυνόδευτος ανήλικος: καλείται ο ανήλικος που φτάνει στο έδαφος των 

κρατών µελών χωρίς να συνοδεύεται από ενήλικο υπεύθυνο για αυτόν 

σύμφωνα µε το νόμο ή την πρακτική του οικείου κράτους µέλους, και εφόσον 

κανένας ενήλικος δεν ασκεί στην πράξη την επιμέλειά του· ο όρος καλύπτει 

επίσης τον ανήλικο που αφέθηκε ασυνόδευτος κατόπιν της εισόδου του στο 
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έδαφος των κρατών µελών· (Πηγή: Άρθρο 2 (ιβ), Οδηγία 2011/95/EΕ) 

 Ευάλωτα άτομα: καλούνται οι ανήλικοι, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, τα άτομα 

µε ειδικές ανάγκες, οι ηλικιωµένοι, οι εγκυμονούσες, οι μονογονεϊκές 

οικογένειες µε ανήλικα παιδιά και τα πρόσωπα που έχουν υποστεί 

βασανιστήρια, βιασμό ή άλλες σοβαρές μορφές ψυχολογικής, φυσικής ή 

σεξουαλικής βίας (Πηγή: Άρθρο 17, Οδηγία 2003/9/EΚ και Γλωσσάρι EMN). 

1.2 Τα βασικότερα νομοθετικά κείμενα που ορίζουν την διαδικασία 

ασύλου σήμερα 

1.2.1  Το Π.Δ. 114/2010 

Μέχρι την υιοθέτηση του Προεδρικού Διατάγματος 114/2010 (εφεξής Π.Δ. 

114/2010) και την ψήφιση του νόμου 3907/2011 η αρμόδια αρχή παραλαβής 

και εξέτασης των αιτημάτων ασύλου σε πρώτο και δεύτερο βαθμό ήταν η 

Ελληνική Αστυνομία. Το Π.Δ. 90/2008 εισάγει το θεσμό των δευτεροβάθμιων 

γνωμοδοτικών επιτροπών με τη συμμετοχή εκπροσώπου της Ελληνικής 

Αστυνομίας. Το Π.Δ. 81/2009 καταργεί ολοκληρωτικά τον δεύτερο βαθμό που 

είχε εισάγει το προηγούμενο Π.Δ. και αναθέτει την αποφασιστική αρμοδιότητα 

εξέτασης των αιτημάτων ασύλου στους Διευθυντές των κατά τόπους 

αστυνομικών διευθύνσεων. Το σκανδαλώδες αυτό Π.Δ. καταργώντας τον 

δεύτερο βαθμό εξέτασης αφαίρεσε το δικαίωμα άσκησης προσφυγής στους 

αιτούντες άσυλο των οποίων το αίτημα είχε απορριφθεί σε πρώτο βαθμό. Η 

Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες (Γραφείο Ελλάδας) 

εκφράζοντας την έντονη αντίθεση της στην υιοθέτηση της εν λόγω διοικητικής 

πρακτικής αρνήθηκε να συμμετάσχει, όταν της προτάθηκε σχετικά στη 

διαδικασία εξέτασης των αιτημάτων ασύλου σε πρώτο βαθμό, μη επιθυμώντας 
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κατ’ αυτό τον τρόπο να νομιμοποιήσει με την παρουσία εκπροσώπου της με 

αποφασιστική αρμοδιότητα στον α’ βαθμό, την κατάργηση του β’ βαθμού. 

Τον Αύγουστο του 2010, η Ελλάδα κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή ένα Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το Άσυλο και τη Διαχείριση των 

Μεταναστευτικών Ροών, το οποίο επικαιροποίησε τον Ιανουάριο του 2013. Το 

Εθνικό Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει περιγραφή των προγραμματισμένων 

δράσεων της ελληνικής κυβέρνησης για τα θέματα πρώτης υποδοχής, το νέο 

σύστημα ασύλου, την υποδοχή των αιτούντων άσυλο, των ευάλωτων ομάδων 

και των ασυνόδευτων ανηλίκων, τα προ-αναχωρησιακά (pre-removal) κέντρα 

κράτησης, τις επιστροφές και τον έλεγχο συνόρων. Το αρχικό Εθνικό Σχέδιο 

Δράσης προέβλεπε αλλαγές τόσο στη νομοθεσία όσο και στην πρακτική 

σχετικά με τον τρόπο που η Ελλάδα αντιμετωπίζει τα ζητήματα ασύλου και 

μετανάστευσης. Σε αυτό το πλαίσιο, το Νοέμβριο του 2010, υιοθετήθηκε το 

Π.Δ. 114/2010 με το οποίο ρυθμίσθηκε η μεταβατική διαδικασία ασύλου στην 

Ελλάδα. Το ΠΔ 114/2010 αντικατέστησε το παλαιότερο Π.Δ. 90/2008 και 

κατήργησε το Π.Δ. 81/2009 που είχε δεχθεί κριτική τόσο από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή όσο και από την Ύπατη Αρμοστεία και άλλους ευρωπαϊκούς φορείς, 

εξαιτίας της ασυμφωνίας του με τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα. Σε 

συνέχεια αυτού, η Ύπατη Αρμοστεία είχε αποφασίσει να μη συμμετέχει στα 

γνωμοδοτικά όργανα στη διαδικασία του ασύλου, όπως αυτά είχαν θεσπισθεί 

με το ΠΔ 81/2009.  Μεταξύ άλλων, το ΠΔ 114/2010 άνοιξε το δρόμο για την 

επανασύσταση και τη βελτίωση της λειτουργίας των Επιτροπών Προσφυγών, 

ενώ αποκέντρωσε τα όργανα εξέτασης σε πρώτο βαθμό των αιτημάτων ασύλου 

σε 14 Αστυνομικές Διευθύνσεις της χώρας9. 

                                                 
9 https://www.unhcr.gr/prostasia/nomiki-prostasia/o-nomos-stin-ellada.html 

https://www.unhcr.gr/prostasia/nomiki-prostasia/o-nomos-stin-ellada.html
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Η άρνηση της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους πρόσφυγες 

(Γραφείο Ελλάδας) προς την υιοθέτηση του Π.Δ. 90/2008 σε συνδυασμό με 

την ανάγκη προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 

Οδηγίας 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές 

με τις οποίες τα Κράτη Μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του 

πρόσφυγα (L326/13/12/2005), οδήγησε στην υιοθέτηση του ανωτέρω Π.Δ. 

Συγκεκριμένα προβλέπεται:  

 

Άρθρο 26 - Επιτροπή Προσφυγών 

1. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη συνιστάται μία ή 

περισσότερες Επιτροπές Προσφυγών που λειτουργούν στο Υπουργείο 

Προστασίας του Πολίτη και έχουν αποφασιστική  αρμοδιότητα. Με την ίδια 

απόφαση καθορίζεται η θητεία των Επιτροπών. […] 4. Οι Επιτροπές 

Προσφυγών αποφαίνονται επί των προσφυγών των περιπτώσεων του άρθρου 25  

παρ. 1 […] κανονισμό λειτουργίας που εκδίδεται με απόφαση του Υπουργού 

Προστασίας του Πολίτη. […] 7. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη έχει 

δικαίωμα άσκησης αίτησης ακύρωσης κατά  των  αποφάσεων της Επιτροπής 

Προσφυγών 

1.2.2 Αλλαγές που επέφερε το Π.Δ. 114/2010 

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 και 32 του ως άνω Π.Δ. συγκροτούνται 20 Επιτροπές 

Προσφυγών οι οποίες σε δεύτερο βαθμό θα εξετάσουν τις συσσωρευμένες 

προσφυγές εκείνων των αιτούντων άσυλο που είχαν καταθέσει σε πρώτο 

βαθμό αίτημα στην Ελληνική Αστυνομία έως και την 6η Ιουνίου του 2013. Οι 

επιτροπές αυτές αποτελούν ένα ανεξάρτητο όργανο της διοίκησης, διέπονται 

από τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (αρ. 13 περί 
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συγκρότησης συλλογικών οργάνων10) και αποτελούνται από έναν υπάλληλο 

κατηγορίας Π.Ε. του Ελληνικού Δημοσίου ως Πρόεδρο αυτών, ένα μέλος που 

υποδεικνύεται Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους πρόσφυγες (Γραφείο 

Ελλάδας) και ένα νομικό επιλεγμένο από σχετικό κατάλογο που καταρτίζει η 

Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου11. Το Π.Δ. 114/2010 

παρουσιάζει τις παρακάτω αδυναμίες: ενώ εισάγει ανεξάρτητες 

δευτεροβάθμιες επιτροπές από την άλλη διατηρεί ως γραμματέα των ανωτέρω 

επιτροπών αστυνομικό υπάλληλο. Ο εν λόγω υπάλληλος δεν έχει 

αποφασιστική αρμοδιότητα, παρόλα αυτά αποτελεί άτομο με οργανική σχέση 

με την Ελληνική Αστυνομία, το οποίο είναι παρόν στη διαδικασία εξέτασης 

των αιτημάτων ασύλου σε β’ βαθμό. Περεταίρω, το πρώην Υπουργείο 

Προστασίας του Πολίτη το οποίο εντάσσεται πλέον στο Υπουργείο 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης είναι το καθ’ ύλην αρμόδιο 

υπουργείο που υποδεικνύει τους χώρους συνεδρίασης των Επιτροπών 

Προσφυγών του Π.Δ. 114/2010. Συγκεκριμένα οι επιτροπές αυτές στεγάζονται 

στο Α.Τ. Πατησίων (Αγίας Λαύρας 17), στο Α.Τ. Γαλατσίου (Ήρας 2Α) και 

στο πρώην Α.Τ. Βύρωνα (Αλατσατών και Καλλιπόλεως 1) στην Αθήνα12.  

                                                 
10http://www.ministryofjustice.gr/site/kodikes/%CE%95%CF%85%CF%81%CE%B5%CF%8

4%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF/%CE%9A%CE%A9%CE%94%CE%99%CE%9A

%CE%91%CE%A3%CE%94%CE%99%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A4%C

E%99%CE%9A%CE%97%CE%A3%CE%94%CE%99%CE%91%CE%94%CE%99%CE%9

A%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3/tabid/251/language/el-GR/Default.aspx 
11 Το μέλος που υποδεικνύεται από την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες 

(Γραφείο Ελλάδας) μπορεί να είναι νομικών, κοινωνικών ή πολιτικών επιστημών, ενώ το 

μέλος που επιλέγεται από το σχετικό κατάλογο Ε.Ε.Δ.Α. είναι απαραίτητα νομικός. Η 

γράφουσα την παρούσα στιγμή διατελεί ως υποδεικνυόμενο μέλος της Ύπατης Αρμοστείας 

του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες (Γραφείο Ελλάδας) στις ανωτέρω δευτεροβάθμιες Επιτροπές 

Προσφυγών. 
12 Κανονισμός Λειτουργίας των Επιτροπών Προσφυγών του Π.Δ. 114/2010 

http://www.synigoros.gr/resources/docs/ya4000-2011.pdf 

http://www.synigoros.gr/resources/docs/ya4000-2011.pdf
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1.2.3 Ο νόμος 3907/2011 

Σε αντίθεση με το Π.Δ. 114/2010 που τροποποιεί το ήδη υπάρχον σύστημα 

ασύλου και λειτουργεί ως μεταβατικό στάδιο ανάμεσα στα δύο συστήματα 

ασύλου, ο νόμος 3907/2011 ιδρύει ένα νέο σύστημα ασύλου. Συγκεκριμένα, 

προσαρμόζοντας τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ σχετικά με τους 

«κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη − μέλη για την επιστροφή των 

παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών», προβλέπεται: 

Άρθρο 1. Ίδρυση – Αποστολή – Συγκρότηση 

1. Στo Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη συνιστάται αυτοτελής Υπηρεσία, με 

τίτλο «Υπηρεσία Ασύλου» που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό και έχει τοπική 

αρμοδιότητα που εκτείνεται σε όλη την Επικράτεια. Η Υπηρεσία αυτή λειτουργεί 

σε επίπεδο Διεύθυνσης και έχει ως αποστολή την εφαρμογή της νομοθεσίας περί 

ασύλου και των λοιπών μορφών διεθνούς προστασίας των αλλοδαπών και 

ανιθαγενών, καθώς και τη συμβολή στο σχεδιασμό και τη διαμόρφωση της 

εθνικής πολιτικής ασύλου. 

2. Η Υπηρεσία Ασύλου, στο πλαίσιο της αποστολής της, είναι αρμόδια ιδίως για: 

α. την υποστήριξη του σχεδιασμού και της χάραξης της πολιτικής της χώρας 

όσον αφορά στη χορήγηση ασύλου ή άλλων μορφών διεθνούς προστασίας, 

καθώς και την παρακολούθηση και αξιολόγηση της υλοποίησης αυτής, 

β. την παραλαβή και εξέταση αιτημάτων διεθνούς προστασίας και την απόφανση 

επί αυτών σε πρώτο βαθμό, […] 

 

Άρθρο 3 - Αρχή Προσφυγών 

1. Στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη συνιστάται Αρχή Προσφυγών, η οποία 

εξετάζει τις προσφυγές αιτούντων διεθνή προστασία κατά αποφάσεων της 

Υπηρεσίας Ασύλου, κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 5. 2. Η Αρχή Προσφυγών 

υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Στην Αρχή 

λειτουργούν μία ή περισσότερες τριμελείς Επιτροπές Προσφυγών, που 

συγκροτούνται, ανάλογα με τον αριθμό των προσφυγών που υποβάλλονται με 

απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη με θητεία δύο ετών που μπορεί 

να ανανεώνεται. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η τοπική τους αρμοδιότητα. 
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Η Υπηρεσία Ασύλου αποτελεί την πρώτη αυτόνομη δομή της χώρας που 

ασχολείται με την εξέταση των αιτημάτων ασύλου, και ευρύτερα διεθνούς 

προστασίας. Η Υπηρεσία Ασύλου περιλαμβάνει την Κεντρική Υπηρεσία και 

τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου και παρέχει διοικητική υποστήριξη και 

στην νέα Αρχή Προσφυγών που ιδρύθηκε επίσης με τον νόμο 3907/2011 

και εξετάζει σε δεύτερο βαθμό τις προσφυγές κατά αιτημάτων διεθνούς 

προστασίας που απορρίφθηκαν σε πρώτο βαθμό. Την αίτηση ασύλου κρίνει 

αρχικά ως αποφαινόμενη αρχή ένας χειριστής ή χειρίστρια. Οι χειριστές είναι 

υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε. του Ελληνικού Δημοσίου ή συμβασιούχοι με 

σύμβαση ορισμένου χρόνου. Αν η αίτηση απορριφθεί σε πρώτο βαθμό, 

υπάρχει δικαίωμα προσφυγής προς την Αρχή Προσφυγών, που είναι 

ανεξάρτητη υπηρεσία, χωριστή από την Υπηρεσία Ασύλου. 

Στην Αρχή Προσφυγών λειτουργούν 20 τριμελείς επιτροπές που 

αποτελούνται από ένα μέλος – νομικό επιλεγμένο από το σχετικό κατάλογο 

που καταρτίζει η Ε.Ε.Δ.Α, ως Πρόεδρο αυτών, ένα μέλος επίσης νομικό και 

επιλεγμένο από το σχετικό κατάλογο που καταρτίζει η Ε.Ε.Δ.Α, και ένα 

υποδεικνυόμενο μέλος από την Υ.Α./Ο.Η.Ε (Γραφείο Ελλάδας)13. Στο άρθρο 3 

παρ. 4 του νόμου 3907/2011 αναφέρεται: Τα μέλη των Επιτροπών κατά την 

άσκηση των καθηκόντων τους απολαμβάνουν προσωπικής ανεξαρτησίας14. Η 

Υπηρεσία Ασύλου και η Αρχή Προσφυγών στεγάζονται στην οδό Π. 

Κανελλοπούλου στην Αθήνα, δίπλα στο πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης 

(νυν Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης), σε κτίρια που 

έχει παραχωρήσει το σχετικό Υπουργείο.  

                                                 
13 Ομοίως και στην Αρχή Προσφυγών το υποδεικνυόμενο μέλος από την Υ.Α./Ο.Η.Ε μπορεί 

να είναι νομικών , κοινωνικών ή πολιτικών επιστημών. 
14 http://www.yptp.gr/images/stories//2011/3907.pdf.pdf 

http://www.yptp.gr/images/stories/2011/3907.pdf.pdf
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Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής περιλαμβάνει την Κεντρική Υπηρεσία, 

τα Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και έκτακτες ή  κινητές Μονάδες Πρώτης 

Υποδοχής. Με τη σχετική Υπουργική Απόφαση της 8ης Απριλίου 201515, 

υπηρεσία  Ασύλου, η Αρχή Προσφυγών και η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής  

αποσυνδέονται από την αστυνομία και τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών 

και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και περνούν στην εποπτεία του αναπληρωτή 

υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, μαζί με όλες τις οργανικές μονάδες 

που υπάγονται σε αυτές τις υπηρεσίες.  

 

1.2.4  Π.Δ. 220/2007 

Το ανωτέρω Π.Δ. αναγνωρίζει και υιοθετεί για πρώτη φορά την υποχρέωση 

του ελληνικού κράτους περί της υποδοχής και στέγασης των αιτούντων άσυλο 

και κυρίως των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων, όπως οι ασυνόδευτοι 

ανήλικοι αιτούντες άσυλο. Τα κέντρα υποδοχής στα οποία επικεντρώνεται η 

παρούσα έρευνα ιδρύθηκαν υπό το πρίσμα του συγκεκριμένου Π.Δ. 

Συγκεκριμένα προβλέπεται:  

Άρθρο 6. Διαμονή και ελευθερία κυκλοφορίας (Άρθρο 7 Οδηγίας 2003/9/ΕΚ) 

2. Σε αιτούντα ο οποίος δε διαθέτει στέγη ή επαρκείς πόρους για να καλύψει τις 

ανάγκες στέγασής του, παρέχεται στέγη σε Κέντρο Φιλοξενίας ή άλλο χώρο, 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3, ύστερα από αίτησή του, που 

υποβάλλεται στις αρμόδιες αρχές παραλαβής και εξέτασης. 3 […] η κατανομή 

κάθε αιτούντος στα κέντρα και τους χώρους αυτούς γίνεται, αφού ληφθούν 

υπόψη η διατήρηση της οικογενειακής ενότητας των αιτούντων, η λειτουργία 

φορέων κοινωνικών παροχών, η διαφύλαξη αρμονικών σχέσεων μεταξύ των 

αιτούντων και η δυνατότητα μετακίνησης των αιτούντων στον οριζόμενο τόπο 

διαμονής.[…] 

                                                 
15 ΦΕΚ Β΄, Αρ. Φύλλου 568/ 8.4.2015 
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Πιο ειδικά για τους ανήλικους ασυνόδευτους ανήλικους ορίζεται ότι: 

Άρθρο 19.- Ασυνόδευτοι ανήλικοι (Άρθρο 19 Οδηγίας 2003/9/ΕΚ) 

 1. Προκειμένου περί ασυνόδευτων ανηλίκων, οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν 

αμέσως τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται η αναγκαία εκπροσώπησή 

τους. […] 2. Οι αρμόδιες αρχές παραλαβής και εξέτασης της αίτησης ασύλου, 

όταν υποβάλλεται αίτηση από ασυνόδευτους ανήλικους, λαμβάνουν αμέσως τα 

παρακάτω μέτρα: α. Διασφαλίζουν ότι οι ανάγκες στέγασης του παιδιού 

ικανοποιούνται με τη φιλοξενία του σε ενήλικους συγγενείς, σε ανάδοχο 

οικογένεια, σε Κέντρα Φιλοξενίας με ειδική υποδομή για ανηλίκους ή σε άλλους 

χώρους φιλοξενίας κατάλληλους για ανηλίκους και ότι η στέγαση του παιδιού το 

προστατεύει από τον κίνδυνο της εμπορίας ή εκμετάλλευσης. β. Ενεργούν για την 

από κοινού στέγαση και συμβίωση των αδελφών, λαμβάνοντας υπόψη την 

ηλικία, την ωριμότητά και γενικά το συμφέρον κάθε ανηλίκου. γ. Προσπαθούν 

να εντοπίσουν, το συντομότερο δυνατόν, τα μέλη της οικογένειάς του. […] 3. Το 

προσωπικό που ασχολείται με υποθέσεις ασυνόδευτων ανηλίκων πρέπει να 

διαθέτει ή να λαμβάνει κατάλληλη κατάρτιση σχετικά με τις ανάγκες των 

ανηλίκων […]. 

Αρμόδια αρχή για την τοποθέτηση των αιτούντων και την διαχείριση των 

ζητημάτων που προκύπτουν µε τις δομές υποδοχής είναι το Εθνικό Κέντρο 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Το Υπουργείο Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας είναι επίσης ο διαχειριστικός φορέας της 

Ελλάδας για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων. Τα συλλογικά κέντρα 

διαμονής, τα οποία διαχειρίζονται τρίτοι φορείς συγχρηµατοδοτούνται από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων (ΕΤΠ) και τον Κρατικό Προϋπολογισμό (ΚΠ). 

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι η πλειονότητα των δομών υποδοχής 

δημιουργήθηκε και λειτουργεί στο πλαίσιο χρηματοδότησης συγκεκριμένων 

προγραµµάτων και µε συγκεκριμένο ορίζοντα υλοποίησης µε αποτέλεσμα η 
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αποσπασματική χρηματοδότηση τους λόγω της γραφειοκρατίας να έχει 

καθοριστικές συνέπειες για τη λειτουργία τους. 

Οι τρίτοι φορείς είναι υπεύθυνοι για την καθημερινή λειτουργία των 

κέντρων και για την εφαρμογή των υλικών συνθηκών υποδοχής βάση του 

νομοθετικού πλαισίου του Π.Δ. 220/2007 και βάση των ατομικών συβάσεων 

που υπογράφουν µε το ΕΚΚΑ. Μέχρι πρόσφατα ο κεντρικός συντονισμός 

περιοριζόταν στα βασικά. Από το Μάρτιο του 2012 ξεκίνησε να λειτουργεί µια 

κεντρική βάση δεδομένων µε στατιστικά στοιχεία σχετικά µε την 

διαθεσιμότητα κλινών και τις εισροές/ εκροές αιτούντων,  προσφέροντας µια 

συνολική εικόνα του δικτύου των δομών υποδοχής και βελτιωμένη διαχείριση 

κρίσεων. Σύμφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος ιδ Π. Δ. 220/2007, την 

εκτελεστική ευθύνη για τις δομές υποδοχής αιτούντων άσυλο έχουν οι 

Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ωστόσο 

δυνάμει του ν.4052/2012 μεταφέρθηκε η Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας στο 

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, και ως εκ τούτου και η 

αρμοδιότητα εφαρμογής των διατάξεων περί δομών υποδοχής αιτούντων 

άσυλο. Ωστόσο για την καθημερινή λειτουργία των δομών εκτελεστική ευθύνη 

έχουν και οι ΜΚΟ, που έχουν οριστεί ως υπεύθυνες για τη διαχείριση 

συγκεκριμένου κέντρου φιλοξενίας και οι οποίες λαμβάνουν χρηματοδότηση 

από το Κράτος και το ΕΤΠ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων) για τη λειτουργία 

των εγκαταστάσεων υποδοχής. Η ευθύνη αυτή περιορίζεται στα 

συμφωνηθέντα µε την κρατική αρχή. Από την εναρμόνιση της εθνικής 

νομοθεσίας µε την εισαγωγή της Οδηγίας 2003/9/ΕΚ τη συνολική ευθύνη για 

τον συντονισμό φέρει κεντρικά το κράτος, και ειδικότερα από τις αρχές του 

2012 αρμόδιο είναι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
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Πρόνοιας. Ωστόσο, δεδομένου ότι την εκτελεστική ευθύνη την έχουν διάφοροι 

τρίτοι πάροχοι (ΜΚΟ) και ότι δεν υπάρχει ενιαίος κανονισμός για την 

λειτουργία όλων των δομών, λόγω μεταξύ άλλων του διαφορετικού τρόπου 

ίδρυσης τους, οι ειδικότερες συνθήκες φιλοξενίας των αιτούντων 

διαφοροποιούνται σημαντικά από δομή σε δομή. Στις περιπτώσεις κατά τις 

οποίες οι δομές υποδοχής αιτούντων άσυλο βρίσκονται υπό την διαχείριση 

ΜΚΟ η εμπλοκή τους ρυθμίζεται ad hoc, δηλαδή µε βάση τα προβλεπόμενα 

από την σύβαση µε την οποία λαμβάνουν χρηματοδότηση για τη λειτουργία 

της κάθε δομής από το αρμόδιο Υπουργείο. Δυνάμει της υπ’ αριθ. 93510/28-

07-2011 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2016 τ Β’/9-9-2-11) το Υπουργείο 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανέθεσε το συντονισμό των διαφόρων 

τρίτων εμπλεκόμενων φορέων από το 2011  στο πλαίσιο του συστήματος 

Διαχείρισης Αιτημάτων Στέγασης των αιτούντων άσυλο στο Εθνικό Κέντρο 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης16. 

1.2.5  Πρόσβαση στην εκπαίδευση 

Στο άρθρο 72 του νόμου 3386/2005 και στη γνωμοδότηση 71/2010 του 

Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, προβλέπεται ότι: 

1. Ανήλικοι υπήκοοι τρίτων χωρών, που διαμένουν στην Ελληνική Επικράτεια, 

υπάγονται στην υποχρεωτική σχολική φοίτηση, όπως και οι ημεδαποί. 2. Οι 

ανήλικοι υπήκοοι τρίτων χωρών, που φοιτούν σε όλες τις βαθμίδες της 

εκπαίδευσης, έχουν, χωρίς περιορισμούς, πρόσβαση στις δραστηριότητες της 

σχολικής ή εκπαιδευτικής κοινότητας. 

 

Η σχετική γνωμοδότηση εκδόθηκε με αφορμή ερώτημα προς το Νομικό 

                                                 
16ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ, Δεύτερη Εστιασμένη Μελέτη 2013, Η 

οργάνωση των δομών υποδοχής των αιτούντων άσυλο στο διάφορα κράτη μέλη, διαθέσιμο 

ηλεκτρονικά στον ιστοτοπο: 

http://emn.ypes.gr/images/docs/EMN_FOCUSED_STUDIES/EMN_STUDIES_2013/11b.gree

ce_national_report_reception_facilities_gr_final.pdf 

http://emn.ypes.gr/images/docs/EMN_FOCUSED_STUDIES/EMN_STUDIES_2013/11b.greece_national_report_reception_facilities_gr_final.pdf
http://emn.ypes.gr/images/docs/EMN_FOCUSED_STUDIES/EMN_STUDIES_2013/11b.greece_national_report_reception_facilities_gr_final.pdf
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Συμβούλιο του Κράτους για το αν είναι δυνατή η εγγραφή στο Γυμνάσιο τριών 

ανήλικων Αφγανών υπηκόων που δεν είχαν στην κατοχή τους κανένα 

δικαιολογητικό και παράλληλα δεν υπήρχε ενήλικας που να έχει αναλάβει την 

κηδεμονία τους. 

1.2.6  Διοικητική κράτηση των ασυνόδευτων ανήλικων 

Σε σχέση με τη διοικητική κράτηση των ασυνόδευτων ανήλικων στο άρθρο 32 

του νόμου 3907/2011 προβλέπεται ότι:  

1.Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι και οι οικογένειες με ανήλικους κρατούνται, ως 

έσχατη λύση, μόνο εφόσον δεν μπορούν να εφαρμοσθούν για τον ίδιο σκοπό 

άλλα επαρκή αλλά λιγότερο επαχθή μέτρα και για το ελάχιστο απαιτούμενο 

χρονικό διάστημα.  

 

1.3 Κριτική του συστήματος ασύλου17 

Το σύστημα ασύλου στην Ελλάδα χαρακτηριζόταν, εδώ και πολλά χρόνια, από 

σοβαρά προβλήματα, όπως την περιορισμένη πρόσβαση στη διαδικασία και 

την καταγραφή των αιτημάτων ασύλου, την απουσία διαδικαστικών 

εγγυήσεων, τις ελλείψεις στη διερμηνεία, τη χαμηλή ποιότητα των 

συνεντεύξεων, τις ανεπαρκώς αιτιολογημένες αποφάσεις, τις εξαιρετικά 

χρονοβόρες διαδικασίες και τα πολύ χαμηλά ποσοστά αναγνώρισης 

προσφυγικού καθεστώτος ή επικουρικής προστασίας (ιδίως σε πρώτο βαθμό). 

Η κατάσταση αυτή, πέραν της παραβίασης των διεθνών υποχρεώσεων της 

χώρας, είχε και ως συνέπεια πολλοί πρόσφυγες να μην καταφέρνουν ή να μη 

θέλουν να ζητήσουν άσυλο στην Ελλάδα, ενώ αντίθετα αμιγώς οικονομικοί 

μετανάστες να προστρέχουν στη διαδικασία για να νομιμοποιήσουν προσωρινά 

                                                 
17 Παρατηρήσεις της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες σχετικά με την 

παρούσα κατάσταση ασύλου στην Ελλάδα, Δεκέμβριος 2014, διαθέσιμο ηλεκτρονικά στον 

ιστότοπο https://www.unhcr.gr/fileadmin/Greece/Extras/Greece/UNHCR-CoA-Greece-2014-

EL.pdf 

https://www.unhcr.gr/fileadmin/Greece/Extras/Greece/UNHCR-CoA-Greece-2014-EL.pdf
https://www.unhcr.gr/fileadmin/Greece/Extras/Greece/UNHCR-CoA-Greece-2014-EL.pdf
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τη διαμονή τους στη χώρα. Η υιοθέτηση του νέου συστήματος ασύλου και η 

ενεργοποίηση μεταβατικού καθεστώτος για τις εκκρεμείς προσφυγές, αν και 

επέφερε σημαντικές αλλαγές, ωστόσο δεν κατάφερε να λύσει μια σειρά από 

ζητήματα, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. 

1.3.1 Διαδικασία κατάθεσης αιτήματος ασύλου και διαδικαστικά 

εχέγγυα. 

Η πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου και η ποιότητα της διαδικασίας αυτής 

αποτελούσαν ένα από τα  βασικά προβλήματα του ελληνικού συστήματος 

ασύλου πριν τη μεταρρύθμισή του. Στην απόφαση  M.S.S. κατά Ελλάδας και 

Βελγίου, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ)  

διαπίστωσε ότι η έλλειψη σεβασμού των δικαιωμάτων των αιτούντων, μεταξύ 

των οποίων ήταν και η  πλήρης και δίκαιη πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου, 

παραβίαζαν τα ευρωπαϊκά πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η αρμοδιότητα 

για την καταγραφή και εξέταση αιτήσεων διεθνούς προστασίας ανήκει πλέον 

στην νεοϊδρυθείσα Υπηρεσία Ασύλου που ξεκίνησε τη λειτουργία της στις 7 

Ιουνίου 2013. Η Υπηρεσία Ασύλου περιλαμβάνει την Κεντρική Υπηρεσία η 

οποία εποπτεύει, παρακολουθεί και υποστηρίζει την καταγραφή και εξέταση 

αιτήσεων διεθνούς προστασίας από τα πέντε Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου 

(ΠΓΑ) και τις τέσσερις Κινητές Μονάδες ανά την Ελλάδα. Ο νόμος 3907/2011 

προβλέπει άλλα οκτώ ΠΓΑ που δεν έχουν ακόμα ιδρυθεί. Κάθε ΠΓΑ 

συστήνεται με Υπουργική Απόφαση η οποία ορίζει επίσης και την εδαφική του 

αρμοδιότητα. Το ΠΓΑ Αττικής, στην Αθήνα, έχει εδαφική αρμοδιότητα για 

όλες τις περιοχές της Ελλάδας που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα των 

άλλων ΠΓΑ και ως εκ τούτου αιτήσεις διεθνούς προστασίας από όλη τη χώρα 

μπορούν να υποβάλλονται στην Αθήνα. Μέχρι το Σεπτέμβριο του 2014, η 
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Υπηρεσία Ασύλου είχε προσωπικό 182 ατόμων, υποστελεχωμένη κατά 25% σε 

σχέση με το νόμο που προβλέπει 241 οργανικές θέσεις. 

1.3.2 Σημεία κατάθεσης αιτήματος ασύλου 

Οι νεοεισερχόμενοι που ζητούν διεθνή προστασία μπορούν να υποβάλλουν την 

αίτησή τους: 

• Στο ΠΓΑ Βορείου Έβρου, μετά από παραπομπή από το Κέντρο Πρώτης 

Υποδοχής (ΚΕΠΥ) Φυλακίου,  

• Στο ΠΓΑ Νότιου Έβρου (Αλεξανδρούπολη), 

• Στο ΠΓΑ Λέσβου, μετά από παραπομπή από την Κινητή Μονάδα Πρώτης 

Υποδοχής Λέσβου ή την Αστυνομία του νησιού, 

• Στο ΠΓΑ Ρόδου, μετά από παραπομπή από την Αστυνομία των 

Δωδεκανήσων, η  

• Στο ΠΓΑ Αττικής.  

Αν και, κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2014 πραγματοποιήθηκαν 31,327 

συλλήψεις στα  ελληνοτουρκικά χερσαία και θαλάσσια σύνορα, τα τρία ΠΓΑ 

που καλύπτουν τις περιοχές αυτές κατέγραψαν μόνο 758 αιτήσεις ασύλου 

μεταξύ 1ης Ιανουαρίου και 30ης Σεπτεμβρίου 2014. Ο αριθμός αυτός είναι 

μικρός, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ελλάδα αποτελεί μία από τα κυριότερες 

πύλες εισόδου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι οι νεοεισερχόμενοι 

ενημερώνονται συστηματικά για τα δικαιώματά τους. Παρότι ο νόμος 

προβλέπει τη δυνατότητα υποβολής αίτησης διεθνούς προστασίας στο 

Λιμενικό Σώμα, δεν έχουν υποβληθεί αιτήσεις ασύλου σε αυτό. 
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1.3.3 Πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου ατόμων που δεν είναι 

κρατούμενοι  

Οι αιτούντες που αφήνονται ελεύθεροι μετά από κράτηση ή που δεν 

συνελήφθησαν ποτέ μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα ΠΓΑ Αττικής, Ρόδου, 

Νοτίου Έβρου (Αλεξανδρούπολης) και Λέσβου. Τα ΠΓΑ Ρόδου, Νοτίου 

Έβρου και Λέσβου είναι σε θέση να καταγράφουν σχεδόν όλες τις αιτήσεις, 

όμως στο ΠΓΑ Αττικής η κατάσταση είναι περισσότερο προβληματική. Κατά 

το πρώτο οκτάμηνο του 2014, το ΠΓΑ στην Αθήνα ήταν υπεύθυνο για το 68% 

του συνόλου των καταγραφών όλων των αιτήσεων διεθνούς προστασίας στην 

Ελλάδα. Ο μεγάλος αυτός αριθμός συνιστά σημαντική πρόκληση για τα άτομα 

που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση. Η Υπηρεσία Ασύλου εκτιμά ότι, κατά 

μέσο όρο, 200 με 250 άτομα περιμένουν κάθε μέρα στην ουρά στο ΠΓΑ 

Αττικής με πρόθεση να υποβάλουν αίτηση διεθνούς προστασίας.  

Το ΠΓΑ Αττικής δεν έχει τη δυνατότητα να καταγράφει τέτοιους 

αριθμούς. Αυτή τη στιγμή, το ΠΓΑ Αττικής έχει τη δυνατότητα να καταγράφει 

περί τις 150 αιτήσεις διεθνούς προστασίας ανά εβδομάδα, που αφορούν τόσο 

αιτήσεις μη κρατουμένων όσο και ατόμων που βρίσκονται σε 

προαναχωρησιακή κράτηση ή κρατούνται σε σωφρονιστικά καταστήματα. Το 

ΠΓΑ Αττικής έχει διαμορφώσει ένα πρόγραμμα, βάσει της διαθεσιμότητας 

διερμηνέων, και εισήγαγε γραμμές προτεραιότητας για άτομα με ιδιαίτερες 

ανάγκες και ασυνόδευτα και χωρισμένα από την οικογένειά τους παιδιά σε 

σχέση με την ημερήσια ικανότητα χειρισμού καταγραφής που έχει. Ως εκ 

τούτου, πολλά άτομα που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση διεθνούς 

προστασίας δεν μπορούν να καταγράψουν την αίτησή τους μια δεδομένη 

ημέρα. Δεδομένου ότι στο ΠΓΑ Αττικής προσέρχονται άτομα και από άλλες 
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περιοχές της χώρας, εκτός Αθηνών, η ίδρυση περισσότερων ΠΓΑ, όπως 

προβλέπει ο νόμος 3907/2011, θα μείωνε σε κάποιο βαθμό τη σχετική πίεση. 

Ιδιαίτερο κενό προκύπτει από το ότι το ΠΓΑ στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη 

της Ελλάδας, τη Θεσσαλονίκη, δεν λειτουργεί ακόμα. Για την αντιμετώπιση 

του θέματος, η Υπηρεσία Ασύλου εφάρμοσε, τον Αύγουστο του 2014, ένα 

πιλοτικό πρόγραμμα σε μια προσπάθεια να βελτιώσει την πρόσβαση στο ΠΓΑ 

Αττικής. Μια φορά την εβδομάδα, τα άτομα που επιθυμούν να υποβάλουν 

αίτηση διεθνούς προστασίας μπορούν να προγραμματίσουν συνάντηση 

καταγραφής μέσω Skype.  

Επίσης, η Υπηρεσία Ασύλου έλαβε μέτρα για τη βελτίωση της 

πρόσβασης των Σύρων στη διαδικασία ασύλου. Δεδομένου ότι το ποσοστό 

χορήγησης προστασίας για Σύρους ήταν 99.% μέχρι και τον Αύγουστο 2014, 

τον Σεπτέμβριο, η Υπηρεσία Ασύλου ξεκίνησε μια ταχύρρυθμη (fast-track) 

διαδικασία καταγραφής και αυθημερόν έκδοσης απόφασης για αιτήσεις 

Σύρων. Οι δυνατότητες, ωστόσο, εφαρμογής της ταχύρρυθμης αυτής 

διαδικασίας, έως και τα μέσα Νοεμβρίου ήταν περιορισμένες, καθώς 

μπορούσαν να εξετασθούν μόνο 12 αιτήσεις ανά εβδομάδα. 

Παρά τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την βελτίωση της πρόσβασης στη 

διαδικασία, η καταγραφή μιας αίτησης διεθνούς προστασίας παραμένει 

σοβαρή πρόκληση στην Ελλάδα. Τούτο συμβαίνει ιδίως με δεδομένο ότι το 

δυναμικό χειρισμού της Υπηρεσίας Ασύλου δεν έχει φθάσει στα επίπεδα που 

προβλέπει ο νόμος. Τα άτομα που ζητούν διεθνή προστασία μπορεί να 

παραμείνουν για μεγάλο διάστημα χωρίς να έχουν κατορθώσει να υποβάλουν 

την αίτησή τους. Συνεπώς, διατρέχουν τον κίνδυνο να συλληφθούν και να 

απομακρυνθούν, με ενδεχόμενο έτσι την επαναπροώθησή τους.  



 

48 

 

Δεδομένων των σημαντικών προκλήσεων στην πρόσβαση στο σύστημα 

ασύλου, πολλά άτομα που εν δυνάμει χρήζουν διεθνούς προστασίας δεν 

μπορούν να υποβάλουν αίτηση διεθνούς προστασίας προτού τεθούν σε 

κράτηση για σκοπούς απομάκρυνσης. Μέχρι τον Αύγουστο 2014, η Υπηρεσία 

Ασύλου είχε καταγράψει 1,781 αιτήσεις διεθνούς προστασίας από αιτούντες σε 

προαναχωρησιακή κράτηση εκ των οποίων 1,709 άνδρες και 72 γυναίκες. 

Μεταξύ αυτών υπήρχαν και 55 ασυνόδευτα και χωρισμένα από την οικογένειά 

τους παιδιά που βρίσκονταν υπό κράτηση. Από τις 899 περιπτώσεις 

κρατουμένων που εξετάσθηκαν κατ’ ουσίαν σε πρώτο βαθμό, 20.2% έλαβαν 

προσφυγικό καθεστώς και 13.1% επικουρική προστασία. Από όσους υπέβαλαν 

προσφυγή κατά απορριπτικών αποφάσεων σε πρώτο βαθμό (468 περιπτώσεις), 

εξετάστηκαν μέχρι τώρα 240 περιπτώσεις και, από αυτές, χορηγήθηκε 

προσφυγικό καθεστώς σε 19.6% των προσφευγόντων και επικουρική 

προστασία στο 6.3%. Οι αριθμοί αυτοί καταδεικνύουν ότι σημαντικός αριθμός 

ατόμων σε διαδικασίες προαναχωρησιακής κράτησης χρήζουν διεθνούς 

προστασίας. 

Η Υπηρεσία Ασύλου έχει αυξήσει τις δυνατότητές της για καταγραφή 

και εξέταση αιτήσεων διεθνούς προστασίας από αιτούντες που βρίσκονται σε 

προαναχωρησιακή κράτηση. Το 31% τουλάχιστον του προσωπικού της 

Υπηρεσίας Ασύλου που καταγράφει, εξετάζει και αποφασίζει για αιτήσεις 

διεθνούς προστασίας ασχολείται με το χειρισμό αιτήσεων ασύλου από άτομα 

σε προαναχωρησιακή κράτηση.  

Όμως πάρα την επένδυση σε ανθρώπινους πόρους, υπάρχει 

συσσώρευση στην καταγραφή αιτήσεων από άτομα που κρατούνταν σε 

προαναχωρησιακά κέντρα και έχουν εκφράσει την επιθυμία τους να 
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υποβάλουν αίτηση ασύλου. Η Αστυνομία, κατά κανόνα, ενημερώνει γρήγορα 

το αρμόδιο ΠΓΑ ότι ένα άτομο επιθυμεί να ζητήσει διεθνή προστασία. 

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι αιτούντες άσυλο σε προαναχωρησιακή 

κράτηση περιμένουν κατά μέσο όρο τέσσερις μήνες πριν καταγραφεί η αίτηση 

διεθνούς προστασίας τους, ενώ η Ύπατη Αρμοστεία έχει καταγράψει 

περιπτώσεις αιτούντων που παρέμειναν υπό κράτηση για οκτώ μήνες πριν 

καταφέρουν να καταχωρήσουν την αίτησή τους18. Παρότι η επιθυμία για 

υποβολή αίτησης διεθνούς προστασίας καταρχήν καταγράφεται, οι 

παρατεταμένες περίοδοι κράτησης που προκύπτουν αποτελούν λόγο σοβαρών 

ανησυχιών.  

Καταληκτικά για το θέμα της πρόσβασης στη διαδικασία ασύλου στην 

Ελλάδα εκφράζονται ανησυχίες19 για τη συνεχιζόμενη αναποτελεσματικότητα 

του συστήματος να εξασφαλίσει πρόσβαση σε όλα τα άτομα που δηλώνουν ότι 

χρήζουν διεθνούς προστασίας. Ως εκ τούτου, σημαντικός αριθμός από αυτούς 

που επιθυμούν να ζητήσουν άσυλο αλλά δεν μπορούν να καταχωρήσουν την 

αίτησή τους έγκαιρα ή καθόλου, διατρέχουν τον κίνδυνο της απομάκρυνσης 

και ενδεχομένως της επαναπροώθησης. 

1.3.4 Ποιότητα της διαδικασίας ασύλου  

Ο βασικός στόχος του νέου συστήματος ασύλου στην Ελλάδα ήταν να 

εξασφαλίσει δίκαιες και αποτελεσματικές διαδικασίες. Για να στηρίξουν το 

στόχο αυτό της βελτίωσης της ποιότητας στη διαδικασία ιδρύθηκαν νέες 

υπηρεσίες και υιοθετήθηκαν νέοι διαδικαστικοί κανόνες. Όπως αναφέρθηκε 

πιο πάνω, η νέα Υπηρεσία Ασύλου ξεκίνησε να λειτουργεί τον Ιούνιο 2013. 

                                                 
18 http://www.asylumineurope.org/reports/country/greece 
19 Ο.π. 

http://www.asylumineurope.org/reports/country/greece
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Ωστόσο, το «παλαιό σύστημα» διατηρεί ένα σημαντικό αριθμό 

συσσωρευμένων εκκρεμουσών υποθέσεων σε δεύτερο βαθμό («backlog») που 

δεν μεταβιβάστηκαν στη νέα Αρχή Προσφυγών τον Ιούνιο 2013 αλλά 

παρέμειναν στις «παλαιές» Επιτροπές Προσφυγών. Ως εκ τούτου, ένας στόχος 

της μεταρρύθμισης της διαδικασίας ασύλου ήταν η βελτίωση της ποιότητας και 

των δύο διαδικασιών εξέτασης. Παρόλο που η ποιότητα έχει ενισχυθεί 

σημαντικά και στις δύο διαδικασίες, παραμένουν δύο μεγάλες προκλήσεις. 

Πρώτον, η ποιότητα των αποφάσεων στη διαδικασία του «backlog», που θα 

καθορίσει το βαθμό στον οποίο οι μεταγενέστερες αιτήσεις θα 

«ανακυκλωθούν» στο νέο σύστημα ασύλου και, δεύτερον, η ανάγκη για 

περαιτέρω οικονομική και επιχειρησιακή υποστήριξη ώστε να εξασφαλισθεί η 

βιωσιμότητα του συστήματος και να αντιμετωπισθεί ο αυξανόμενος αριθμός 

των αιτούντων άσυλο.  

Η Ελλάδα δεν έχει ακόμα ενσωματώσει την αναδιατυπωμένη Οδηγία 

για τις διαδικασίες διεθνούς προστασίας. Ωστόσο το Π.Δ. 113/2013, που 

υιοθετήθηκε τον Ιούνιο του 201, ενσωμάτωσε κάποιες νέες διατάξεις που 

βασίζονταν στο σχέδιο της αναδιατυπωμένης Οδηγίας για τις διαδικασίες 

διεθνούς προστασίας. Σχεδόν πανομοιότυπες διατάξεις, στο ίδιο νομοθετικό 

κείμενο, υιοθετήθηκαν και για την «παλαιά διαδικασία» με την τροποποίηση 

του Π.Δ. 114/2010. Και τα δύο προεδρικά διατάγματα εμπεριέχουν κάποια 

θετικά νέα στοιχεία, εφαρμόζοντας την ευρωπαϊκή νομοθεσία, καθώς και 

προτάσεις της Ύπατης Αρμοστείας, όπως η συγχώνευση σε μια ενιαία 

διαδικασία της διαδικασίας χορήγησης καθεστώτος προσφυγικής ή 

επικουρικής προστασίας και ο περιορισμός των περιπτώσεων που μια αίτηση 

μπορεί να χαρακτηρισθεί ως προδήλως αβάσιμη, που πλέον επιτρέπεται μόνο 
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για λόγους σχετικούς με την ουσία των ισχυρισμών και όχι πλέον για 

διαδικαστικές ελλείψεις. Δεν έχουν ακόμα ενσωματωθεί στην εθνική 

νομοθεσία η πρόβλεψη της αναδιατυπωμένης Οδηγίας για τις διαδικασίες για 

παροχή στους αιτούντες άσυλο νομικής ενημέρωσης και νομικής συνδρομής 

και η διευκρίνηση, σε σχέση με το καθεστώς κάποιου ως αιτούντα άσυλο 

ανάμεσα στους όρους «υποβάλλω» και «καταχωρίζω» μια αίτηση. 

1.3.5 Η «παλαιά» διαδικασία ασύλου και το «backlog» 

Σε ότι αφορά την «παλαιά» διαδικασία ασύλου, τα στατιστικά στοιχεία της 

Αστυνομίας καταδεικνύουν ότι, στις 30 Σεπτεμβρίου 2014, υπήρχαν μόνο 20 

υποθέσεις που εκκρεμούσαν σε πρώτο βαθμό. Το «παλαιό» σύστημα 

περιλαμβάνει επίσης και την ανανέωση των αδειών παραμονής όσων έχουν 

λάβει επικουρική προστασία και εθνικό ανθρωπιστικό καθεστώς, καθώς και, 

πιθανές περιπτώσεις επανεξέτασης κάποιων υποθέσεων από το ΥΔΤΠΠ και 

την Αστυνομία σε περίπτωση που παλαιότερες διοικητικές αποφάσεις 

ακυρωθούν από τα Δικαστήρια.  

Βασική ανησυχία αποτελεί το «backlog» των 37,482 -κατά την 30η 

Σεπτεμβρίου 2014 - εκκρεμών προσφυγών κατά απορριπτικών αποφάσεων σε 

πρώτο βαθμό που είχαν κριθεί με το «παλαιό» σύστημα. Το «backlog» αυτό 

περιλαμβάνει υποθέσεις που εκκρεμούν για μεγάλο διάστημα, κάποιες για 

πάνω από επτά χρόνια. Από το 2010 και, πιο εντατικά, από τα τέλη του 2012, 

το ΥΔΤΠΠ ενίσχυσε τη διαδικασία εκκαθάρισης του «backlog» 

ενημερώνοντας τους ηλεκτρονικούς και φυσικούς φακέλους, ορίζοντας έναν 

συντονιστή και συστήνοντας 20 Επιτροπές Προσφυγών. Η Ύπατη Αρμοστεία 

υποστήριξε την προσπάθεια αυτή, μεταξύ άλλων και οικονομικά με πόρους 

από το EASO και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων (ΕΤΠ). Η σπουδαιότητα 



 

52 

 

του «backlog» έγκειται στο ότι, λόγω των σοβαρών ελλείψεων στην 

προηγούμενη διαδικασία πρώτου βαθμού που υπαγόταν στην Αστυνομία, η 

εξέταση στο στάδιο της προσφυγής αποτελεί, για την πλειονότητα των 

αιτούντων, τη μοναδική ευκαιρία να κριθούν με δίκαιο τρόπο τα αιτήματά 

τους20. 

Τα δύο μέλη των Επιτροπών Προσφυγών που προτείνει η ΕΕΔΑ και η 

Ύπατη Αρμοστεία πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις ως προς τα 

επαγγελματικά τους προσόντα, διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία και έχουν 

λάβει στοχευμένη κατάρτιση, μεταξύ άλλων και από το EASO. Τούτο έχει 

συμβάλει στην βελτίωση της ποιότητας των αποφάσεων σε κάποιο βαθμό. Από 

τις υποθέσεις που είχαν εξετασθεί βάσει αυτής της διαδικασίας έως και τις 30 

Σεπτεμβρίου 2014, 8.2% των προσφευγόντων αναγνωρίσθηκαν ως πρόσφυγες, 

2.9% έλαβαν καθεστώς επικουρικής προστασίας και 12.5% έλαβαν 

ανθρωπιστικό καθεστώς. 

Η μείωση του «backlog» παρουσιάζει προκλήσεις, ιδίως ως προς τη 

διαδικασία επίδοσης από την Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής της Αστυνομίας, 

τις ανανεώσεις των “δελτίων αιτούντος άσυλο” και τη διατήρηση των 

στοιχείων των φακέλων, καθώς και την ενημέρωση των στοιχείων 

επικοινωνίας των προσφευγόντων.  

Μια άλλη ανησυχία έχει να κάνει με τη συστηματική απόρριψη από το 

ΥΔΤΠΠ των αιτήσεων ανανέωσης επικουρικής προστασίας και 

ανθρωπιστικού καθεστώτος21. Τούτο γίνεται χωρίς κάποια αιτιολογία και άρα 

οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να στραφούν προς το νέο σύστημα ασύλου και να 

                                                 
20 Ο.π. 
21 Ο.π. 
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υποβάλλουν μεταγενέστερη αίτηση. Το γεγονός αυτό ενέχει τον κίνδυνο να 

επιβαρύνει υπερβολικά το νέο σύστημα. 

1.3.6 Η νέα διαδικασία ασύλου 

Ο νόμος 3907/2011 ίδρυσε την Υπηρεσία Ασύλου ως την αρμόδια κρατική 

αρχή για την εξέταση, των αιτήσεων διεθνούς προστασίας σε πρώτο βαθμό. 

Παράλληλα, ο νόμος όρισε ότι η Αρχή Προσφυγών είναι αρμόδια για την 

εξέταση προσφυγών κατά απορριπτικών αποφάσεων του πρώτου βαθμού. Η 

Υπηρεσία Ασύλου λειτουργεί ως αυτοτελής υπηρεσία επιπέδου Διεύθυνσης 

υπό το ΥΔΤΠΠ και η Διευθύντριά του αναφέρεται απευθείας στον Υπουργό 

Προστασίας του Πολίτη. Η Υπηρεσία έχει δικό της προϋπολογισμό και 

απολαμβάνει πλήρους αυτονομίας σε ό,τι αφορά την έκδοση Οδηγιών και 

Εγκυκλίων. Έχει συστήσει ένα τμήμα Εκπαίδευσης, Διασφάλισης Ποιότητας 

και Πληροφοριών για τις Χώρες Προέλευσης (Country of Origin Information - 

COI) που τον Οκτώβριο του 2014 ήταν στελεχωμένο με τρεις μόνο από τους 

πέντε προβλεπόμενους υπαλλήλους. 

 Αφότου ξεκίνησε, το Τμήμα εργάζεται με στόχο την ενίσχυση των 

ικανοτήτων των χειριστών, την υλοποίηση ενός μηχανισμού ελέγχου 

ποιότητας, την παροχή καθοδήγησης για περίπλοκες περιπτώσεις καθορισμού 

καθεστώτος, όπως είναι τα ζητήματα αποκλεισμού, τη σύνταξη θεματικών 

αναφορών με πληροφορίες για τις χώρες καταγωγής, με την υποστήριξη του 

EASO, την καθοδήγηση των χειριστών ως προς συγκεκριμένες χώρες, και τη 

χρήση της δικτυακής πύλης Πληροφοριών για τις Χώρες Προέλευσης του 

EASO. Συγχρόνως στο Τμήμα λειτουργεί και μια βάση δεδομένων όπου οι 

χειριστές της Υπηρεσίας Ασύλου μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλες τις 

παλαιές αποφάσεις. 
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 Οι αποφάσεις σε πρώτο βαθμό λαμβάνονται από τον χειριστή που 

διεξάγει τη συνέντευξη. Όλες οι συνεντεύξεις πραγματοποιούνται με τη 

βοήθεια εξειδικευμένων διερμηνέων που είτε έχουν φυσική παρουσία είτε 

παρέχουν υπηρεσίες διερμηνείας μέσω τηλεδιάσκεψης. Οι χειριστές, με βάση 

λεπτομερείς Τυποποιημένες Διαδικασίες Λειτουργίας, παρέχουν στους 

αιτούντες τη σχετική ενημέρωση σχετικά με τον σκοπό της συνέντευξης και τις 

διαδικαστικές πλευρές της αίτησής τους και εν γένει διαθέτουν αρκετό χρόνο, 

ώστε να πραγματοποιηθεί μια ολοκληρωμένη συνέντευξη υπό τις σωστές 

συνθήκες. Όλοι οι χειριστές έχουν ολοκληρώσει αρκετές ενότητες του 

προγράμματος εκπαίδευσης που διοργανώνει το EASO, ένας σημαντικός 

αριθμός έχει καταρτισθεί ως εκπαιδευτές και έχουν επίσης παρακολουθήσει 

εκπαιδεύσεις σε ειδικούς θεματικούς τομείς από την Ύπατη Αρμοστεία. Η 

πλειοψηφία των χειριστών έχουν λάβει εξειδικευμένη κατάρτιση για τη 

διεξαγωγή συνεντεύξεων με παιδιά, καθώς και άλλα ευάλωτα άτομα, όπως τα 

θύματα βασανιστηρίων. Σύμφωνα με τις Τυποποιημένες Διαδικασίες 

Λειτουργίας και την πρακτική της Υπηρεσίας Ασύλου, συνεντεύξεις με άτομα 

με ιδιαίτερες ανάγκες διεξάγονται, στο μέτρο του δυνατού, από χειριστές που 

έχουν λάβει σχετική ειδική κατάρτιση. 

Η Υπηρεσία Ασύλου έχει συνάψει Μνημόνιο Συνεργασίας με την 

Ύπατη Αρμοστεία με σκοπό την ενίσχυση της διασφάλισης ποιότητας της νέας 

διαδικασίας ασύλου σε πρώτο βαθμό, την νομική και τεχνική τεχνογνωσίας για 

το σχεδιασμό εργαλείων, καθώς και την υποστήριξη παροχής και χρήσης 

πληροφοριών για τις χώρες προέλευσης. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι οι 

χειριστές ενισχύουν τις ικανότητές τους μέσω καθημερινών διαβουλεύσεων για 

την διεξαγωγή των συνεντεύξεων και για τη σύνταξη των αποφάσεων με το 
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συνεργαζόμενο προσωπικό της Ύπατης Αρμοστείας που έχει διατεθεί στα 

ΠΓΑ (από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2014 έγιναν 5,276 

τέτοιες διαβουλεύσεις). Επιπλέον, οι χειριστές μπορούν να απευθύνουν 

ερωτήματα σχετικά με πληροφορίες για τις χώρες προέλευσης προς το αρμόδιο 

Τμήμα. Η Ύπατη Αρμοστεία έχει αντίστοιχη άποψη και για την ποιότητα των 

αποφάσεων όσον αφορά τη μνεία των ισχυρισμών του αιτούντος, την 

αξιολόγηση της αξιοπιστίας του, την αναφορά στα σχετικά κείμενα 

πληροφοριών για τις χώρες προέλευσης, καθώς και τη νομική τεκμηρίωση για 

την χορήγηση ή μη καθεστώτος. Η Ύπατη Αρμοστεία διαπιστώνει ότι22, από 

την έναρξη λειτουργίας της, η Υπηρεσία Ασύλου καταβάλλει συνεχώς 

προσπάθειες για να εντοπίσει και να ανταποκριθεί στις ανάγκες κατάρτισης, 

καθώς και να παράσχει καθοδήγηση στους χειριστές της. Επιπλέον, και 

σύμφωνα με το Μνημόνιο Συνεργασίας, η Ύπατη Αρμοστεία έχει διαθέσει 18 

άτομα ως υποστηρικτικό προσωπικό στην Υπηρεσία Ασύλου για το 2014 

(συμπεριλαμβανομένου του Τμήματος Πληροφοριών για τις Χώρες 

Προέλευσης και τα ΠΓΑ), προκειμένου να βοηθήσει με τις δράσεις 

διασφάλισης ποιότητας. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η Υπηρεσία 

Ασύλου παράγει σε τακτική βάση λεπτομερή, ακριβή και αξιόπιστα στατιστικά 

στοιχεία και αναλύσεις. Προκειμένου να διατηρηθεί η πρόοδος που έχει 

σημειωθεί μέχρι σήμερα, τα Κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει 

να συνεχίσουν να στηρίζουν, και μέσω της Ύπατης Αρμοστείας, την Υπηρεσία 

Ασύλου. 

                                                 
22 https://www.unhcr.gr/fileadmin/Greece/Extras/Factsheet/FACTSHEETGREECE0614EL.pdf 

και https://www.unhcr.gr/fileadmin/Greece/Extras/Greece/2015_GR_R.pdf 

 

https://www.unhcr.gr/fileadmin/Greece/Extras/Factsheet/FACTSHEETGREECE0614EL.pdf
https://www.unhcr.gr/fileadmin/Greece/Extras/Greece/2015_GR_R.pdf
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Ο χρόνος που μεσολαβεί για τη λήψη της απόφασης σχετικά με τις 

αιτήσεις διεθνούς προστασίας έχει βελτιωθεί σημαντικά. Παρόλο που 

υπάρχουν ακόμα κάποιες υποθέσεις, σε δεύτερο βαθμό, της «παλαιάς 

διαδικασίας» που υπάγονταν στην αρμοδιότητα της Αστυνομίας, για τις οποίες 

δεν έχει εκδοθεί απόφαση εδώ και πάνω από επτά έτη, ο μέσος χρόνος σε όλα 

τα ΠΓΑ από την καταγραφή μέχρι την έκδοση της απόφασης σε πρώτο βαθμό 

είναι 90 ημέρες, ενώ ο μέσος χρόνος από την προσφυγή μέχρι την έκδοση της 

απόφασης σε δεύτερο βαθμό είναι 49 ημέρες. Ο χρόνος απόφασης για αιτήσεις 

που υποβάλλονται κατά τη διάρκεια κράτησης σε προαναχωρησιακά κέντρα 

είναι, κατά μέσο όρο, λίγο μεγαλύτερος από 100 ημέρες αθροιστικά για τον 

πρώτο και δεύτερο βαθμό. 

Οι βελτιώσεις στην ποιότητα της διαδικασίας απόφασης έχουν 

επίπτωση και στα ποσοστά αναγνώρισης. Με το παλαιό σύστημα υπό την 

αρμοδιότητα της Αστυνομίας, τα ποσοστά αναγνώρισης κυμαίνονταν από 

0.86% μέχρι 2.05% για τα έτη από το 2005 έως το 2014, ενώ στη νέα 

διαδικασία ασύλου τα ποσοστά αναγνώρισης σε πρώτο βαθμό ανέρχονται σε 

30,3% όσον αφορά την αναγνώριση προσφυγικού καθεστώτος και 3,9% για 

χορήγηση επικουρικής προστασίας. Ο μέσος όρος απόρριψης εξακολουθεί να 

είναι μεγαλύτερος από το αντίστοιχο ποσοστό σε άλλα Κράτη μέλη της ΕΕ, 

και ανέρχεται σε 64.6%23.  

Το στάδιο της προσφυγής περιλαμβάνει τη διοικητική εξέταση των 

πραγματικών και νομικών ζητημάτων από μια τριμελή Επιτροπή Προσφυγών 

και έχει αυτόματο ανασταλτικό αποτέλεσμα. Παρόλο που αρχικά είχαν 

προβλεφθεί 19 Επιτροπές Προσφυγών, ο αριθμός τους μειώθηκε, το καλοκαίρι 

                                                 
23 Βλ. υποσημείωση Νο17 
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του 2014, σε 10 καθώς ο αριθμός των αιτήσεων διεθνούς προστασίας, και 

συνεπώς και των προσφυγών, ήταν μικρότερος από αυτόν που είχε προβλεφθεί 

αρχικά.  

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου 3907/2011, ο Πρόεδρος και τα μέλη 

των Επιτροπών έχουν εξειδίκευση ή εμπειρία στο προσφυγικό δίκαιο ή/και στο 

δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και απολαμβάνουν «προσωπικής 

ανεξαρτησίας» στην άσκηση των καθηκόντων τους. Ο Πρόεδρος και το ένα 

μέλος της κάθε Επιτροπής επιλέγονται από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και 

Προστασίας του Πολίτη (ΔΤΠΠ) από σχετικό κατάλογο που καταρτίζεται από 

την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), ενώ το 

δεύτερο μέλος υποδεικνύεται από την Ύπατη Αρμοστεία. Οι Επιτροπές 

Προσφυγών συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού ΔΤΠΠ και οι 

Πρόεδροι και τα δύο μέλη συνάπτουν σύμβαση με το ΥΔΤΠΠ. 

Στην πράξη, η ανεξαρτησία των Επιτροπών Προσφυγών δυσχεραίνεται 

από διαδικαστικούς περιορισμούς που επιβάλλονται από τη νομοθεσία ή 

θεσπίζονται από διοικητικές οδηγίες της Αρχής Προσφυγών. Για παράδειγμα, 

το Π.Δ. 113/2013, προβλέπει, κατά κανόνα, την εξέταση μιας προσφυγής εκ 

του φακέλου και περιορίζει τη δυνατότητα των Επιτροπών Προσφυγών να 

καλέσουν τους προσφεύγοντες σε προφορική ακρόαση ακόμα και σε υποθέσεις 

όπου κρίνεται ότι ο φάκελος του πρώτου βαθμού δεν είναι επαρκής για την 

πλήρη και ολοκληρωμένη εξέταση της προσφυγής. Επιπλέον, η απόφαση για 

το παραδεκτό των εκπρόθεσμων προσφυγών δεν λαμβάνεται από τις Επιτροπές 

Προσφυγών αλλά από τη Διευθύντρια της Αρχής Προσφυγών, που εκ του 

νόμου είναι υπεύθυνη για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία των 

Επιτροπών Προσφυγών χωρίς να έχει αρμοδιότητα από τον νόμο επί της λήψης 
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αποφάσεων. Τέλος προβλέπεται ότι οι εισηγητές, που είναι δημόσιοι 

υπάλληλοι και αναφέρονται στη Διευθύντρια της Αρχής Προσφυγών, έχουν 

την αρμοδιότητα να προετοιμάζουν εισηγήσεις για τις υποθέσεις που 

εξετάζουν οι Επιτροπές Προσφυγών οι οποίες, για ορισμένα διαδικαστικά 

θέματα (όπως π.χ. αν προτείνεται να διεξαχθεί συνέντευξη ή να ληφθούν 

υπόψη νέα ή συμπληρωματικά στοιχεία στο φάκελο) είναι δεσμευτικές24.   Το 

καλοκαίρι του 2014, η διαδικασία συγκρότησης των 10 Επιτροπών 

Προσφυγών που λειτουργούν σήμερα αμφισβητήθηκε ως προς τη νομιμότητά 

της και εκφράστηκαν ανησυχίες για την τήρηση του κανόνα της ανεξαρτησίας 

των μελών των Επιτροπών. Οι καθυστερήσεις στις διαδικασίες συγκρότησης 

οδήγησαν στη συσσώρευση 1,646 προσφυγών έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 

2014. 

Το 2014, η πλειονότητα των προσφυγών κατά απορριπτικών 

αποφάσεων πρώτου βαθμού αφορούσαν αιτούντες από το Πακιστάν, την 

Αλβανία, τη Γεωργία, την Αίγυπτο, το Μπαγκλαντές και το Αφγανιστάν.  

Μια προσφυγή που απορρίπτεται μπορεί να προσβληθεί ενώπιον του 

Διοικητικού Εφετείου μόνο για νομικά ζητήματα. Η αίτηση ακυρώσεως 

ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου μπορεί να έχει ανασταλτικό χαρακτήρα, 

εφόσον το ζητήσει ο αιτών και το δεχθεί το Δικαστήριο. Το Δικαστήριο 

αποφαίνεται επί της νομιμότητας της διοικητικής απόφασης προσφυγής και, αν 

ακυρώσει την προσφυγή, την αναπέμπει στις Επιτροπές Προσφυγών για 

επανεξέταση. Η διαδικασία ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου μπορεί να 

διαρκέσει από δύο έως πέντε χρόνια. Συνολικά, η ποιότητα της διαδικασίας 

                                                 
24 Στο παρελθόν, η Ύπατη Αρμοστεία μετείχε στις Επιτροπές Προσφυγών της «παλαιάς» 

διαδικασίας με εκπροσώπους της. Τώρα, απλώς «υποδεικνύει» μέλη στις Επιτροπές 

Προσφυγών, διευκολύνοντας και συμβάλλοντας στην επιλογή εμπειρογνωμόνων με εμπειρία 

στο προσφυγικό δίκαιο. Τα άτομα αυτά δεν εκπροσωπούν την Ύπατη Αρμοστεία.   
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ασύλου σε πρώτο βαθμό με το νέο σύστημα και η ποιότητα των αποφάσεων 

έχουν βελτιωθεί. Ιδιαίτερα αξιοσημείωτη είναι η βελτίωση στις υπηρεσίες 

διερμηνείας που έχουν ανατεθεί στη METAδραση και διεξάγονται με 

οργανωμένο και επαγγελματικό τρόπο, καθώς και η τεκμηρίωση των 

αποφάσεων, η ταχεία έκδοσή τους και η παροχή ενημέρωσης στους αιτούντες 

άσυλο. Ωστόσο, η αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών διερμηνείας δεν μπορεί να 

εξασφαλισθεί δεδομένης της εξάρτησης από εξωτερική χρηματοδότηση. 

Επιπλέον, η παροχή νομικής συνδρομής δεν προβλέπεται ακόμα από το νόμο 

ως νομική υποχρέωση, παρά τη σχετική υποχρέωση που θέτει η Οδηγία για τις 

διαδικασίες ασύλου. Περιορισμένες υπηρεσίες νομικής συνδρομής παρέχονται 

μέσω κάποιων εξειδικευμένων ΜΚΟ. Ωστόσο, οι εν λόγω υπηρεσίες 

παρέχονται επί τη βάσει προγραμμάτων, χωρίς βιωσιμότητα και με ασυνεχή 

τρόπο. 

1.3.7 Υποδοχή 

Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής (ΥΠΥ) ιδρύθηκε το 2011 ως ένα σημαντικό 

στοιχείο του Ελληνικού Σχεδίου Δράσης19. Όπως προβλέπει ο νόμος 

3907/2011, η ΥΠΥ υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και 

Προστασίας του Πολίτη. Η Υπηρεσία συγκροτείται από την Κεντρική 

Υπηρεσία και τις Περιφερειακές υπηρεσίες (Κέντρα Πρώτης Υποδοχής – 

ΚΕΠΥ- και κινητές μονάδες25) με στόχο την διαχείριση των νεοαφικνούμενων, 

                                                 
25 Τα KEΠY είναι «κλειστά» κέντρα όπου ο «περιορισμός της ελευθερίας» έχει ως στόχο να 

διευκολύνει τις διαδικασίες πρώτης υποδοχής που περιλαμβάνουν διαδικασίες ταυτοποίησης 

και επαλήθευσης της ιθαγένειας. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών μπορούν να εξέλθουν από τις 

εγκαταστάσεις των KEΠY μόνο μετά από γραπτή άδεια από τον Διευθυντή του Κέντρου. Τα 

KEΠY είναι χώροι κράτησης όπου ισχύουν όλες οι νομικές εγγυήσεις που εφαρμόζονται σε 

περίπτωση στέρησης της ελευθερίας. Οι αποφάσεις «περιορισμού της ελευθερίας» μπορούν να 

προσβληθούν ενώπιον των δικαστηρίων, όπως προβλέπεται από το άρθρο 13 παρ. 4 του Ν. 

3907/2011. Οι Κινητές Μονάδες Πρώτης Υποδοχής λειτουργούν στα «κέντρα ταυτοποίησης» 
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μεταξύ άλλων μέσω της κατάλληλης παραπομπής τους, της εξέτασης των 

αναγκών τους και της παροχής βοήθειας. Ως εκ τούτου, η ΥΠΥ είναι υπεύθυνη 

για την ίδρυση και λειτουργία των Κέντρων Πρώτης Υποδοχής. Αναμένεται 

ότι οι δομές πρώτης υποδοχής της ΥΠΥ θα αντικαταστήσουν σταδιακά την 

συστηματική χρήση της κράτησης ως προεπιλεγμένη μορφή αντιμετώπισης 

των υπηκόων τρίτων χωρών που εισέρχονται παράτυπα στην Ελλάδα. Ωστόσο, 

η ΥΠΥ είναι σοβαρά υποστελεχωμένη, ιδίως σε ό, τι αφορά τις περιφερειακές 

της υπηρεσίες, και πολλές από τις οργανικές θέσεις που προβλέπει ο νόμος για 

τη στελέχωσή της δεν έχουν καλυφθεί μέχρι τώρα. Η ΥΠΥ δεν έχει ακόμα 

δημιουργήσει αρκετές δομές πρώτης υποδοχής. Προς το παρόν, η ΥΠΥ 

λειτουργεί μόνο μια δομή στο Φυλάκιο Ορεστιάδας, στα χερσαία σύνορα με 

την Τουρκία -από όπου η εισροή μειώθηκε σημαντικά από το τέλος του 2012 

και μετά- και δύο κινητές μονάδες στη Λέσβο και τη Σάμο. Τα δύο αυτά νησιά 

δέχθηκαν περίπου το 45% των νέων αφίξεων κατά τους πρώτους εννέα μήνες 

του 2014. Η ΥΠΥ δεν έχει παρουσία σε άλλα νησιά, όπως η Χίος και τα 

Δωδεκάνησα, όπου αποβιβάζεται περίπου το 50% των νέων αφίξεων23. 

Συνολικά, η ΥΠΥ μπόρεσε να καταγράψει και να ελέγξει 6,228 άτομα κατά 

την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2014. Τούτο αντιστοιχεί μόνο στο 20% 

του συνόλου των νέων αφίξεων για την ίδια περίοδο. Λόγω της περιορισμένης 

δυναμικότητας υποδοχής νέων αφίξεων, η πλειοψηφία των νεοεισερχομένων 

δεν επωφελείται από τις υπηρεσίες υποδοχής που προβλέπει η νομοθεσία. 

Αντιθέτως, τα άτομα κρατούνται σε «κέντρα ταυτοποίησης» ή σε αστυνομικά 

τμήματα. Οι χώροι αυτοί είναι, σε τακτική βάση, υπερπλήρεις και δεν πληρούν 

τις απαραίτητες προδιαγραφές: όταν υπάρχει υπερπληθυσμός, δεν υπάρχει, σε 

                                                                                                                                 
στο Βαθύ Σάμου και τη Μόρια Λέσβου. Το Κέντρο Πρώτης Υποδοχής Λέσβου (με 180 θέσεις) 

δεν λειτουργεί ακόμα.  
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τακτική βάση, διαχωρισμός των γυναικών, των παιδιών και των μόνων 

ανδρών. Σε ό, τι αφορά τα αστυνομικά τμήματα, αυτά δεν είναι διαμορφωμένα 

για να κρατούν άτομα για τους σκοπούς αυτούς. Τα αστυνομικά τμήματα δεν 

παρέχουν στα άτομα που κρατούνται εκεί ουσιαστική δυνατότητα να 

υποβάλλουν μια αίτηση ασύλου ούτε επιτρέπουν τον σωστό εντοπισμό και την 

αντιμετώπιση των ιδιαίτερων αναγκών. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 

εφαρμογή των κατάλληλων διαδικασιών πρώτης υποδοχής ως πάγιας τακτικής 

στις νέες αφίξεις, σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις της νομοθεσίας, 

απαιτείται να δοθούν σημαντικά περισσότεροι πόροι για τα ΚΕΠΥ. 

 Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία26, η είσοδος στην Ελλάδα χωρίς τις 

νόμιμες διατυπώσεις συνιστά ποινικό αδίκημα. Ο Εισαγγελέας 

Πλημμελειοδικών μπορεί, μέσα σε 48 ώρες από την σύλληψη για παράτυπη 

είσοδο, είτε να ασκήσει δίωξη κατά του συγκεκριμένου ατόμου που εισήλθε 

χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις είτε να απόσχει από την ποινική δίωξη. Κατά 

κανόνα, ο Εισαγγελέας απέχει από την άσκηση δίωξης κατά υπηκόων τρίτων 

χωρών που εισέρχονται χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις. Έτσι, μετά την αποχή 

από τη δίωξη του Εισαγγελέα, οι νεοεισερχόμενοι θα έπρεπε να μεταφέρονται 

αμέσως σε δομές όπου διεξάγονται διαδικασίες πρώτης υποδοχής. Σε 

περίπτωση που ασκηθεί δίωξη, το άτομο που εισήλθε χωρίς τις νόμιμες 

διατυπώσεις παραπέμπεται σε δικάσιμο. 

Ο Εισαγγελέας ενημερώνεται για την παράτυπη είσοδο είτε από την 

Αστυνομία, αν η είσοδος έλαβε χώρα στα χερσαία σύνορα, είτε από το 

Λιμενικό Σώμα, αν έγινε από τα θαλάσσια σύνορα. Δεδομένου ότι τα άτομα 

                                                 
26 Άρθρο 83 του Ν. 3386/2005 (ΦΕΚ Α’ 212/23.8.2005) όπως τροποποιήθηκε  από το άρθρο 

121 του Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ A’ 73/24.3.2014).  
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που εισέρχονται παράτυπα μπορεί να παραμένουν υπό κράτηση από το 

Λιμενικό Σώμα για ώρες ή και ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, 

είναι ουσιώδους σημασίας να μεριμνήσει το Λιμενικό Σώμα για τις αναγκαίες 

ρυθμίσεις ώστε να στεγασθούν οι νεοεισερχόμενοι κατά το διάστημα αυτό. Η 

Ύπατη Αρμοστεία, για να προωθήσει την εφαρμογή των ελάχιστων 

απαιτήσεων αναφορικά με τη μεταχείριση των νεοεισερχομένων, υπέγραψε, 

στις 5 Σεπτεμβρίου 2013, με το Λιμενικό Σώμα ένα Μνημόνιο Συνεργασίας. Το 

Μνημόνιο αυτό, πέραν των διατάξεων για τις αμοιβαίες υποχρεώσεις και τη 

στενή συνεργασία στην υποδοχή των νεοεισερχομένων, περιέχει ρήτρες για την 

αποτελεσματική τήρηση της αρχής της μη επαναπροώθησης και τη σημασία 

της προστασίας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα κατά τη διάρκεια των 

επιχειρήσεων επιτήρησης των συνόρων. 

Στην πράξη, οι νεοεισερχόμενοι, όταν φθάνουν στα ελληνοτουρκικά 

χερσαία σύνορα στον Έβρο, μπορεί να κρατηθούν μέχρι και επτά ημέρες σε 

αστυνομικά τμήματα μέχρις ότου μεταφερθούν στο κλειστό ΚΕΠΥ του 

Φυλακίου, όπου παραμένουν υπό καθεστώς «περιορισμού της ελευθερίας» 

μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών πρώτης υποδοχής. Ο περιορισμός της 

ελευθερίας για τους σκοπούς ολοκλήρωσης της διαδικασίας πρώτης υποδοχής 

δεν μπορεί να κρατήσει πάνω από 15 ημέρες και κατ’ εξαίρεση μπορεί να 

παραταθεί μέχρι και 25 συνολικά ημέρες. Στην πράξη, οι ελληνικές αρχές δεν 

έχουν υπερβεί το όριο των 25 ημερών Οι νεοεισερχόμενοι στη Λέσβο και τη 

Σάμο υπόκεινται σε διοικητικές διαδικασίες που διεξάγονται από κοινού από 

την Αστυνομία και την ΥΠΥ (Κινητές Μονάδες) στα κέντρα ταυτοποίησης. 

Οι νεοεισερχόμενοι στην υπόλοιπη Ελλάδα υπόκεινται σε διοικητικές 

διαδικασίες που διεξάγουν μόνο οι αστυνομικές αρχές. Εφόσον υπήρξε 
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παράτυπη είσοδος, το άτομο κρατείται βάσει διαταγών απέλασης και 

κράτησης, είτε σε χώρους κράτησης της αστυνομίας είτε, αν βρίσκεται στη 

Χίο, στο τοπικό «κέντρο ταυτοποίησης». Σημειώνεται ότι η περαιτέρω 

μεταχείριση των ατόμων αυτών διαφοροποιείται σημαντικά και ότι οι εκ του 

νόμου απαιτήσεις σε ό, τι αφορά την υποδοχή των νεοεισερχομένων δεν 

εφαρμόζονται με ομοιόμορφο τρόπο. 

Ο νόμος 3907/2011 προβλέπει ότι οι διαδικασίες πρώτης υποδοχής 

περιλαμβάνουν την εξακρίβωση της ταυτότητας, την καταγραφή και ιατρικό 

και ψυχοκοινωνικό έλεγχο. Επίσης προβλέπει την παροχή ενημέρωσης και τον 

εντοπισμό των ιδιαίτερων αναγκών. Τέλος, προβλέπει είτε την παραπομπή 

στην Υπηρεσία Ασύλου είτε την παραπομπή στην Αστυνομία για να ξεκινήσει 

τις διαδικασίες απομάκρυνσης. Η διαδικασία προβλέπει επίσης την παραπομπή 

των ατόμων με ιδιαίτερες ανάγκες, συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων 

και χωρισμένων από την οικογένειά τους παιδιών, στις κατάλληλες δομές ή 

υπηρεσίες. 

 Από τον Μάρτιο του 2013 η Ύπατη Αρμοστεία παρέχει, με 

χρηματοδότηση από κονδύλια της ΕΕ, ενημέρωση για τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις των νεοεισερχομένων καθώς και για τη διαδικασία ασύλου, με 

παρουσία της σε όλα τα σημεία εισόδου, συμπεριλαμβανομένων και όσων δεν 

καλύπτονται από την ΥΠΥ. Η ΜΕΤΑδραση, επιχειρησιακός εταίρος της 

Ύπατης Αρμοστείας, παρέχει υπηρεσίες διερμηνείας. Στις 5 Ιουλίου 2013 

υπογράφηκε, για το σκοπό αυτό, και ένα Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ 

Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (ΥΔΤΠΠ) και 

Ύπατης Αρμοστείας. Οι ιατρικές υπηρεσίες παρέχονται από την ΜΚΟ 

«Ιατρική Παρέμβαση» στο ΚΕΠΥ Φυλακίου και στην Κινητή Μονάδα Σάμου 
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και από τους «Γιατρούς του Κόσμου» στην Κινητή Μονάδα Λέσβου. 

Παρά τους οικονομικούς περιορισμούς και τις καθυστερήσεις στην 

εκταμίευση των διαθέσιμων κονδυλίων από την ελληνική κυβέρνηση, το 

ΚΕΠΥ Φυλακίου λειτουργεί. Όπως προαναφέρθηκε, η δομή αυτή δέχεται 

σημαντικά μικρότερο αριθμό αφίξεων από ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί, 

ωστόσο χειρίζεται την πλειοψηφία των επίσημων συλλήψεων/νέων αφίξεων 

στα ελληνοτουρκικά χερσαία σύνορα. Η κατάσταση είναι περισσότερο 

προβληματική στη Λέσβο και τη Σάμο όπου ο αριθμός νέων αφίξεων είναι 

μεγαλύτερος και οι Κινητές Μονάδες της ΥΠΥ έχουν δυνατότητα να 

καταγράψουν και να ελέγξουν μικρό αριθμό αφίξεων. Επειδή αυτή την περίοδο 

οι Κινητές Μονάδες της ΥΠΥ ασχολούνται κυρίως με την καταγραφή 

ασυνόδευτων και χωρισμένων από την οικογένειά τους παιδιών, η πλειοψηφία 

των λοιπών νεοαφιχθέντων υπάγονται στη διαδικασία της Αστυνομίας. Καθώς 

η διαδικασία από την Αστυνομία είναι ταχεία, οι ιδιαίτερες ανάγκες δεν 

εντοπίζονται πάντα. Επίσης η Ύπατη Αρμοστεία γνωρίζει ότι υπάρχουν 

ανακολουθίες στην καταγραφή της υπηκοότητας. 

Σε ό,τι αφορά τον εντοπισμό των ασυνόδευτων και χωρισμένων από 

την οικογένειά τους παιδιών, μια Υπουργική Απόφαση του Οκτωβρίου 2013 

διευκρίνισε τη διαδικασία προσδιορισμού ηλικίας στο πλαίσιο της ΥΠΥ. 

Ωστόσο, η ΥΠΥ βρίσκεται ακόμη στη διαδικασία ολοκλήρωσης 

τυποποιημένων διαδικασιών λειτουργίας και εργαλείων προκειμένου να 

αποσαφηνιστούν οι λεπτομέρειες εφαρμογής της Υπουργικής Απόφασης. Η 

Ύπατη Αρμοστεία έχει παρατηρήσει ανακολουθίες στην αντιμετώπιση 

περιπτώσεων ασυνόδευτων και χωρισμένων από τις οικογένειές τους παιδιών 

από τις διάφορες περιφερειακές δομές της ΥΠΥ. Ομοίως, παρατηρούνται 
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διαφορές και κατά την εφαρμογή της διαδικασίας καθορισμού των 

οικογενειακών δεσμών των παιδιών με άτομα που ισχυρίζονται ότι είναι 

συγγενείς τους. Μια άλλη δυσκολία έγκειται στην ανεπαρκή συνεργασία των 

εισαγγελέων, που εκτελούν χρέη προσωρινών επιτρόπων για τους 

ασυνόδευτους ανηλίκους και οι οποίοι, εν μέρει λόγω της ανυπαρξίας 

υποστηρικτικών κοινωνικών υπηρεσιών, δεν εκπληρούν πλήρως τα καθήκοντά 

τους ως προσωρινοί επίτροποι. 

Τα άτομα με ιδιαίτερες ανάγκες εντοπίζονται μόνο εάν λάβουν 

εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη από τις ομάδες παροχής ιατρικής 

ή ψυχοκοινωνικής συμβουλευτικής και ενημέρωσης κατά την άφιξή τους. Η εν 

λόγω εξατομικευμένη αξιολόγηση παρέχεται σε περιορισμένο μόνο αριθμό 

νεοεισερχομένων, αφήνοντας έναν δυνητικά μεγάλο, αριθμό χωρίς 

εξακρίβωση των ιδιαίτερων αναγκών τους. Αυτό αποτελεί πρόκληση ιδίως για 

τις δύο Κινητές Μονάδες στα νησιά λόγω του μεγάλου αριθμού αφίξεων, της 

ταχείας διοικητικής διεκπεραίωσης από την Αστυνομία και του περιβάλλοντος 

κράτησης που καθιστά δυσχερή τον αποτελεσματικό και γρήγορο αρχικό 

έλεγχο. 

Μια καλή πρακτική που δεν προβλέπεται στον νόμο εφαρμόζεται στο 

ΚΕΠΥ Φυλακίου, όπου όταν παραπέμπουν ορισμένες κατηγορίες 

νεοαφιχθέντων υπηκόων τρίτων χωρών στην Αστυνομία εισηγούνται την «μη 

επιστροφή» τους. Τέτοιες εισηγήσεις πραγματοποιούνται ιδίως όταν το 

συγκεκριμένο άτομο ταυτοποιείται ως Σύρος υπήκοος ή ως προερχόμενος από 

τη Συρία (αναγνωρισμένοι πρόσφυγες από την Ύπατη Αρμοστεία ή 

Παλαιστίνιοι πρόσφυγες που προηγουμένως κατοικούσαν στη Συρία), αν 

πρόκειται για οικογένειες με παιδιά, ευάλωτα άτομα ή άτομα που προέρχονται 
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από μια χώρα για την οποία η Ύπατη Αρμοστεία έχει εκδώσει οδηγία 

(advisory) περί μη επιστροφής ή για την οποία η Ελλάδα έχει εκδώσει πολιτική 

περί μη επιστροφής. Οι Κινητές Μονάδες της ΥΠΥ στα νησιά ακολουθούν 

κάπως διαφορετική προσέγγιση και εκδίδουν τέτοιες εισηγήσεις μόνο για 

Σύρους υπηκόους. Η ανταπόκριση της Αστυνομίας στις εισηγήσεις των ΥΠΥ 

ποικίλλει. 

Οι νεοεισερχόμενοι σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, ιδίως τη Χίο και τα 

Δωδεκάνησα, υπάγονται αποκλειστικά στην διοικητική διαδικασία της 

Αστυνομίας. Ο αριθμός των νέων αφίξεων σε περιοχές της χώρας όπου δεν 

υπάρχουν διαθέσιμες υπηρεσίες της ΥΠΥ αντιπροσωπεύουν περίπου το 50% 

του συνόλου των αφίξεων. Η Αστυνομία δεν μπορεί να ανταποκριθεί 

αποτελεσματικά στις αφίξεις στις περιοχές αυτές, λόγω του αυξανόμενου 

αριθμού και της έλλειψης δυνατοτήτων υποδοχής. Η κατάσταση αυτή γεννά 

σοβαρά θέματα ανθρωπιστικού χαρακτήρα, ιδίως στα Δωδεκάνησα όπου οι 

νεοεισερχόμενοι για όσο χρονικό διάστημα κρατούνται, παραμένουν σε 

αστυνομικά κρατητήρια, χώρους λιμανιών ή άλλους προσωρινούς χώρους. Οι 

νεοεισερχόμενοι κρατούνται για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, που 

κυμαίνεται από αρκετές ώρες μέχρι αρκετές μέρες, ανάλογα με την τοποθεσία 

και τη χωρητικότητα του αστυνομικού τμήματος. Επιπλέον, συχνά οι αρχές δεν 

είναι σε θέση να παράσχουν αρκετή τροφή και άλλες μορφές βοήθειας. Η 

Ύπατη Αρμοστεία παρέχει περιορισμένη συμπληρωματική βοήθεια (κυρίως μη 

διατροφικά είδη). Στην πράξη, για να μειωθεί η πίεση, η Αστυνομία διεξάγει 

βεβιασμένα τις διαδικασίες υποδοχής και τα άτομα αφήνονται ελεύθερα χωρίς 

να γίνεται σωστή εξακρίβωση της υπηκοότητας τους ούτε αξιολόγηση των 

ιατρικών ή ιδιαίτερων αναγκών τους. Μετά την απελευθέρωσή τους, τα άτομα 
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αυτά αφήνονται ουσιαστικά στην τύχη τους χωρίς υποδοχή, υποστήριξη ή 

πρόσβαση σε καταφύγιο έκτακτης ανάγκης. 

1.3.8 Διοικητική μεταχείριση (μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών 

πρώτης υποδοχής) 

(α) Αιτούντες άσυλο 

Τα άτομα που ζητούν άσυλο παραπέμπονται στο αρμόδιο Περιφερειακό 

Γραφείο Ασύλου (ΠΓΑ). Παραμένουν υπό κράτηση τουλάχιστον μέχρις ότου 

καταγραφεί η αίτησή τους, κάτι που μπορεί να διαρκέσει αρκετούς μήνες. Με 

εξαίρεση ενός μικρού αριθμού αιτούντων άσυλο οι οποίοι καταγράφονται από 

το αρμόδιο ΠΓΑ ενώ φιλοξενούνται στο ΚΕΠΥ Φυλακίου, η κράτηση μέχρι 

την καταγραφή της αίτησης ασύλου βασίζεται στην ήδη εκδοθείσα διαταγή 

απέλασης και κράτησης, καθώς ο υπήκοος τρίτης χώρας που έχει εκφράσει την 

επιθυμία του να ζητήσει άσυλο δεν θεωρείται επίσημα αιτών μέχρις ότου η 

αίτησή του να καταγραφεί. Προστατεύεται μόνο από την εκτέλεση της 

απέλασης καθώς διατηρείται αρχείο όσων περιμένουν να καταγραφούν. Οι 

αιτούντες άσυλο που έχουν περάσει από τις διαδικασίες πρώτης υποδοχής 

υπόκεινται στις ίδιες διαδικασίες όπως οι υπόλοιποι διοικητικοί κρατούμενοι 

σε προαναχωρησιακή κράτηση. 

(β) Ασυνόδευτα και χωρισμένα από την οικογένειά τους παιδιά και άτομα 

με ιδιαίτερες ανάγκες27. 

Όσοι ανήλικοι εντοπίζονται ως ασυνόδευτοι παραπέμπονται στις δομές 

υποδοχής ανηλίκων. Η Ύπατη Αρμοστεία γνωρίζει ότι υπάρχουν περιπτώσεις 

                                                 
27 Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 3907/2011 ως ευάλωτες ομάδες νοούνται: οι ασυνόδευτοι 

ανήλικοι, τα άτομα που έχουν αναπηρία ή πάσχουν από ανίατη ασθένεια, οι υπερήλικες, οι 

γυναίκες σε κύηση ή λοχεία, οι μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα τέκνα, τα θύματα 

βασανιστηρίων, βιασμού ή άλλης σοβαρής μορφής ψυχολογικής, σωματικής ή σεξουαλικής 

βίας ή εκμετάλλευσης και τα θύματα εμπορίας ανθρώπων.  
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νεοεισερχόμενων παιδιών που δεν εντοπίσθηκαν ως ασυνόδευτα και 

χωρισμένα από την οικογένειά τους παιδιά και κρατήθηκαν ως ενήλικες για 

πολλούς μήνες. Η Ύπατη Αρμοστεία γνωρίζει επίσης περιπτώσεις παιδιών που 

θεωρήθηκαν εσφαλμένα ενήλικες, αφέθηκαν ελεύθερα μετά την κράτησή τους 

και δεν παραπέμφθηκαν για τη σωστή μέριμνα, καθώς και περιπτώσεις άλλων 

παιδιών που αφέθηκαν ελεύθερα μετά την κράτησή τους με τη συνοδεία 

ενήλικα (ή ενηλίκων) χωρίς να έχει εξετασθεί προηγουμένως η ύπαρξη 

οικογενειακών δεσμών. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις τα παιδιά εμφανώς 

δεν ήταν ενήλικες. Η Ύπατη Αρμοστεία γνωρίζει επίσης περιπτώσεις 

ασυνόδευτων και χωρισμένων από τις οικογένειές τους παιδιών που 

παρέμειναν σε χώρους κράτησης κάτω από κακές συνθήκες για διάστημα έως 

και τρεις μήνες περιμένοντας τη μεταφορά τους σε κατάλληλες δομές 

υποδοχής. Τούτο οφειλόταν είτε στον περιορισμένο αριθμό θέσεων υποδοχής 

για παιδιά είτε στην αδυναμία πραγματοποίησης της μεταφοράς έγκαιρα. 

Υπάρχουν προγράμματα από ΜΚΟ, π.χ. ΜΕΤΑδραση, που προσπάθησαν να 

καλύψουν το κενό αυτό στις μεταφορές, η χρηματοδότηση ωστόσο των 

δράσεων αυτών είναι περιορισμένη και μη μόνιμη. 

 Ο εντοπισμός των ατόμων με άλλες ιδιαίτερες ανάγκες και η 

παραπομπή τους από την ΥΠΥ ή την Αστυνομία αποδείχθηκε ότι συνιστά 

ακόμα μεγαλύτερη πρόκληση. Το αποτέλεσμα είναι ότι τα άτομα που 

χρειάζονται ειδική προσοχή δεν λαμβάνουν, εν γένει, τις αναγκαίες υπηρεσίες 

και υποστήριξη. Αυτοί, ιδίως, που δεν υποβάλλουν αίτηση ασύλου και άρα 

έχει εκδοθεί σε βάρος τους διαταγή απέλασης ενδέχεται να αποκλείονται από 

την απαραίτητη μέριμνα και προστασία. Συνήθης πρακτική είναι τα 

«ευάλωτα» άτομα (σύμφωνα με τις κατηγορίες των ευάλωτων ομάδων που 
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περιλαμβάνονται στον νόμο 3907/2011) και οι οικογένειες με παιδιά να 

αφήνονται ελεύθερα. Η Ύπατη Αρμοστεία, ωστόσο, έχει διαπιστώσει ότι 

άτομα με άλλα ευάλωτα χαρακτηριστικά, που όμως δεν υπάγονται στις 

κατηγορίες, όπως άτομα που έχουν άλλες ιατρικές ανάγκες ή ανάγκες ψυχικής 

υγείας, δεν αφήνονται ελεύθερα ή δεν λαμβάνεται επαρκώς υπόψη ο ευάλωτος 

χαρακτήρας τους στην απόφαση για το κατά πόσο η κράτησή τους είναι 

εύλογη ή όχι. 

(γ) Άλλες κατηγορίες 

Αφού ολοκληρωθούν οι διαδικασίες πρώτης υποδοχής -ή η καταγραφή από την 

Αστυνομία όπου δεν υπάρχουν δομές πρώτης υποδοχής- όλα τα άτομα εκτός 

από όσους έχουν καταγραφεί ως αιτούντες άσυλο λαμβάνουν μια απόφαση 

απέλασης που εκδίδεται βάσει του νόμου 3386/2005 ακόμη και αν στη 

συνέχεια αφήνονται ελεύθερα. 

 Από τον Απρίλιο του 2013, οι Σύροι υπήκοοι, αφήνονται ελεύθεροι 

αφού εκδοθεί διαταγή αναστολής της απέλασής τους για έξι μήνες, μόλις γίνει 

εξακρίβωση της υπηκοότητάς τους. Το ίδιο εφαρμόζεται και για τους 

Παλαιστίνιους που έρχονται από τη Συρία καθώς και για οικογένειες με παιδιά, 

ανάλογα με τον τόπο άφιξής τους. Τα άτομα που κατάγονται από χώρες προς 

τις οποίες η Ελλάδα δεν πραγματοποιεί επιστροφές κρατούνται, κατά κανόνα, 

από λίγες μέρες έως λίγους μήνες, και μετά αφήνονται ελεύθερα. 

Στην περιοχή του Έβρου, όπου το προαναχωρησιακό κέντρο κράτησης 

βρίσκεται δίπλα στο ΚΕΠΥ, οι μεταφορές προς το κέντρο αυτό γίνονται 

αμέσως. Έτσι, τα άτομα που έχουν συλληφθεί για παράτυπη είσοδο και που 

δεν υπάγονται στις προαναφερθείσες κατηγορίες μεταφέρονται αμέσως στις 

προαναχωρησιακές δομές κράτησης. Αυτό δεν συμβαίνει στα νησιά όπου όσοι 
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εισέρχονται παράτυπα αφήνονται ελεύθεροι λόγω των περιορισμένων 

δυνατοτήτων κράτησης στις περιοχές αυτές.     

 Παρότι η Ελλάδα βρίσκεται κοντά σε περιοχές με μεγάλες 

αναγκαστικές μετακινήσεις πληθυσμών, η χώρα δεν διαθέτει ένα σχέδιο 

έκτακτης ανάγκης για κάθε πιθανό σημείο εισόδου, κάτι που θα ήταν αναγκαίο 

για την κατάλληλη αντιμετώπιση των αυξανόμενων εισροών. 

1.4 Οι συνθήκες κράτησης των διοικητικά κρατουμένων αλλοδαπών ανά 

την Ελλάδα  

Η διαδικασία, οι προϋποθέσεις και οι συνθήκες κράτησης, καθώς και η 

διαδικασία παροχής διεθνούς προστασίας ρυθμίζονται τόσο από το εθνικό 

νομοθετικό πλαίσιο, όσο και από κανόνες διεθνούς δικαίου και δικαίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης δεσμευτικής για την Ελλάδα ισχύος (βλ. ενδεικτικά 

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Διεθνές Σύμφωνο για 

τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και 

Άλλων τρόπων Σκληρής, Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή 

Τιμωρίας, Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της 

Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας, Συνθήκη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και το παράγωγο δίκαιο, Χάρτης Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης).  

Η μη τήρηση από τις ελληνικές αρχές των σχετικών υποχρεώσεων 

ή/και η πλημμελής εφαρμογή του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου έχουν 

αποτελέσει αντικείμενο έντονης κριτικής τόσο από οργανώσεις προστασίας 

δικαιωμάτων του ανθρώπου, όσο και από δικαιοδοτικά όργανα διεθνών 

οργανισμών. Οι συνθήκες κράτησης στα αστυνομικά κρατητήρια ανά την 
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Ελλάδα όπου κρατούνται επί μακρόν (πλέον και πέραν του 18μηνου) 

διοικητικά αλλοδαποί (τελούντες υπό καθεστώς απέλασης είτε αιτούντες 

άσυλο) έχει αναγνωριστεί ότι συνιστούν απάνθρωπη και εξευτελιστική 

μεταχείριση αντιβαίνουσα στα αρθρ. 3 και 13 της ΕΣΔΑ  και στο άρθρο 2 παρ. 

1 του Συντάγματος.   

Το 2012, υπό την πίεση των αυξανόμενων μεταναστευτικών ροών, το 

Ελληνικό κράτος ενέτεινε τις προσπάθειές του προς την κατεύθυνση της 

αποτελεσματικότερης φύλαξης των συνόρων και του εντοπισμού κάθε 

παράνομου μετανάστη που εισερχόταν ή διέμενε χωρίς νομιμοποιητικά 

έγγραφα στη χώρα, αυστηροποιώντας παράλληλα το νομικό πλαίσιο που διείπε 

τους δικαιολογητικούς λόγους  κράτησης (άρθρο 59 Ν. 4075/2012) και την 

προβλεπόμενη διάρκειά της (άρθρο 13 παρ. 4 πδ 114/2010, όπως 

τροποποιήθηκε από το πδ 116/2012 και γνωμοδότηση 44/2014 ΝΣΚ). Οι 

επιχειρήσεις «Ασπίδα» στον Έβρο, «Ξένιος Δίας» στην Αττική και οι μαζικές 

επιχειρήσεις «σκούπα» που ακολουθήθηκαν σε άλλα αστικά κέντρα οδήγησαν 

στην αδιάκριτη σύλληψη αρκετών χιλιάδων αλλοδαπών και την συνακόλουθη 

κράτηση ενός μέρους αυτών σε κέντρα κράτησης, σταθμούς συνοριακής 

φύλαξης και δεκάδες τοπικά αστυνομικά τμήματα ανά τη χώρα. Αποτέλεσμα 

ωστόσο αυτών των πρωτοβουλιών ήταν αφενός μεν η μετακίνηση της πύλης 

εισόδου των πληθυσμών από τα ελληνοτουρκικά σύνορα στις νησιωτικές 

εισόδους28, αφετέρου δε ο αδικαιολόγητος μαζικός εγκλεισμός ατόμων, 

συμπεριλαμβανομένων οικογενειών, παιδιών και αρρώστων, υπό απαράδεκτες 

συνθήκες. Καθώς ο αριθμός των συλληφθέντων άρχισε να υπερβαίνει κατά 

                                                 
28 βλ. πίνακα συλλήψεων στα χερσαία και θαλάσσια σύνορα στην αξιολόγηση του 

Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής,  Μάϊος 2014, Είναι η αδιάκριτη 

κράτηση των παράτυπων μεταναστών αποτελεσματική συγκριτικά με το κόστος της; Η περίπτωση 

του προαναχωρησιακού κέντρου της Αμυγδαλέζας, διαθέσιμο στο http://www.eliamep.gr/wp-

content/uploads/2014/05/Policy_brief_the_case_study_of_Amygdaleza_GR.pdf, σελ. 4 

http://www.eliamep.gr/wp-content/uploads/2014/05/Policy_brief_the_case_study_of_Amygdaleza_GR.pdf
http://www.eliamep.gr/wp-content/uploads/2014/05/Policy_brief_the_case_study_of_Amygdaleza_GR.pdf
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πολύ τη χωρητικότητα των υφισταμένων δομών, η Ελλάδα τα τελευταία 

χρόνια έχει ξεκινήσει μία σημαντική οικονομική επένδυση στη δημιουργία 

νέων χώρων. Σήμερα λειτουργούν πέντε προαναχωρησιακά κέντρα στη χώρα 

και, συγκεκριμένα, στην Αμυγδαλέζα, Κόρινθο, Ξάνθη, Κομοτηνή και στο 

Παρανέστι Δράμας, συνολικής χωρητικότητας 5.000 ατόμων,  ενώ σύμφωνα 

με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Διαχείριση του Άσυλου και της 

Μετανάστευσης προγραμματίζεται η δημιουργία τεσσάρων νέων δομών με 

στόχο την αύξηση των διαθέσιμων χώρων στις 10.000 θέσεις29. Κατά τα όσα 

υποστηρίζουν οι Ελληνικές αρχές, αυτή η νέα πολιτική εφαρμόζεται με σκοπό 

να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα στους υπηκόους τρίτων χωρών που προτίθενται 

να εισέλθουν στην Ελλάδα και να τους προειδοποιήσει ότι όσοι δεν 

καλύπτονται από την προστασία του διεθνούς δικαίου θα συλληφθούν, θα 

κρατηθούν και θα επιστραφούν στις χώρες καταγωγής τους. 

 Σύμφωνα με τα γενικώς ισχύοντα στο χώρο της διοικητικής κράτησης, 

η τελευταία δεν πρέπει να εμφορείται από τιμωρητικό χαρακτήρα και να 

συντελείται σε χώρους φυλακής, όπως αυτοί που προορίζονται για ποινικούς 

κατάδικους, αλλά σε δομές ειδικά διαμορφωμένες, ούτως ώστε να καθίσταται 

εφικτή η ασφαλής και αξιοπρεπής παραμονή των προσώπων για τα 

διαστήματα που επιτάσσει ο νόμος, κατ' απόλυτο σεβασμό των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων τους σε σίτιση, καθαριότητα, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, 

προαυλισμό, εξωτερική επικοινωνία, ενημέρωση, ψυχαγωγία, νομική 

                                                 
29 βλ. Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως και Προστασίας του Πολίτη, «Εθνικό Σχέδιο 

Δράσης για τη Διαχείριση του Ασύλου και της Μετανάστευσης», Executive Summary Progress 

Report January-May 2013 (περίληψη), διαθέσιμο στο 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/libe/dv/p4_progressreport_/p4

_progressreport_en.pdf 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/libe/dv/p4_progressreport_/p4_progressreport_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/libe/dv/p4_progressreport_/p4_progressreport_en.pdf
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συνδρομή και διερμηνεία30. Μεταξύ των ετών 2009 και 2012, το Ευρωπαϊκό 

Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου καταδίκασε σε έντεκα 

περιπτώσεις την Ελλάδα σε αποζημίωση λόγω των απάνθρωπων και 

ταπεινωτικών συνθηκών διαβίωσης που επικρατούσαν σε κατά τόπους 

αστυνομικά τμήματα και χώρους κράτησης ανά τη χώρα31. 

 Ενδεικτικά αξίζει να αναφερθούν οι αποφάσεις S.D.32, Α.A.,33, 

Tabesh34, M.S.S.35, Rahimi36 , Housein37 και R.U.38 κατά Ελλάδας του ΕΕΔΑ. 

                                                 
30 βλ. αναλυτικά Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, 2012, 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Κράτηση των Αιτούντων Άσυλο, διαθέσιμο στο 

http://www.refworld.org/cgi-

bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=51a48a5a4, σελ. 29-32 
31 βλ. αναλυτικά Council of Europe: Commissioner for Human Rights, Report by Nils 

Muiznieks Commissioner for Human Rights for the Council of Europe following his visit to 

Greece from 28 January to 1 February 2013, 16 April  2013, CommHD (2013)6, διαθέσιμο 

στο http://www.refworld.org/docid/516e76bb4.html, σελ. 30,  απόφασεις RU κατά Ελλάδας, 

07-06-2011 (προσφυγή υπ' αριθμόν 2237/2008) και SD κατά Ελλάδας. 11-06-2009 (προσφυγή 

υπ' αριθμόν 53541/2007), με τις οποίες το Δικαστήριο δέχθηκε ότι οι συνθήκες κράτησης που 

επικρατούσαν στο Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου στον Έβρο και στην Υποδιεύθυνση 

Αλλοδαπών Αθηνών (Πέτρου Ράλλη) συνιστούσαν ταπεινωτική μεταχείριση σε βάρος των 

προσφευγόντων, απόφαση Tabesh κατά Ελλάδας, 26-11-2009 (προσφυγή υπ' αριθμόν 

8256/007), όπου το Δικαστήριο έκρινε ως εξευτελιστικές τις συνθήκες κράτησης του 

προσφεύγοντος στα κρατητήρια της Υποδιεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, απόφαση ΑΑ 

κατά Ελλάδας, 22-07-2010 (προσφυγή υπ' αριθμόν 12186/2008) που εξέτασε τις συνθήκες στο 

Βαθύ Σάμου, απόφαση Rahimi κατά Ελλάδος, 05-04-2011 (προσφυγή υπ' αριθμόν 8687/2008) 

που δέχθηκε ως εξευτελιστικούς τους όρους διαβίωσης ασυνόδευτου ανήλικου στο Κέντρο 

Κράτησης Παγανής Λέσβου, καθώς και την υπ' αριθμόν 682/2012 απόφαση του Μονομελούς 

Πλημμελειοδικείου Ηγουμενίτσας, με την οποία  το δικαστήριο αθώωσε 17 μετανάστες που 

είχαν αποδράσει από τα κρατητήρια του Λιμενικού εξαιτίας των αθλίων συνθηκών κράτησης 

που αντιμετώπιζαν ενόψει της απέλασής τους λόγω της μη τήρησης  στοιχειωδών κανόνων 

καθαριότητας και υγιεινής, της μη ύπαρξης νερού,  της απουσίας ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης παρά την ύπαρξη νοσούντων, του υπερβολικού συνωστισμού (άνω των 30 

ανθρώπων σε 15 τμ) στο κέντρο και της παραβίασης του δικαιώματός τους σε κυκλοφορία, 

αναψυχή και προαυλισμό, δεχόμενο ότι οι ως άνω συνθήκες και η διάρκεια κράτησης των 

συλληφθέντων συνιστούσαν απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση σύμφωνα με το άρθρο 

3 της ΕΣΔΑ με αποτέλεσμα να αίρεται ο καταλογισμός της άδικης πράξης που τέλεσαν. 
32 S.D. κ. Ελλάδας, 11.06.2009. Αφορούσε τις συνθήκες κράτησης στο Τμήμα Συνοριακής 

Φύλαξης στο Σουφλί. Καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του Στρασβούργου για παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων σε 

περίπτωση Τούρκου υπηκόου αιτούντος άσυλο. Σύμφωνα με την απόφαση του ΕΔΑΔ οι 

συνθήκες κράτησης του αιτούντος (σε κέντρο κράτησης αλλοδαπών) κρίθηκαν ότι συνιστούν 

παραβίαση του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ (απαγόρευση απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης). 

Επιπρόσθετα, το Δικαστήριο έκρινε ότι παραβιάστηκε το άρθρο 5 της ΕΣΔΑ (δικαίωμα στην 

ελευθερία και ασφάλεια) καθώς η κράτηση του αιτούντος κρίθηκε παράνομη επειδή δεν 

υπήρχε η δυνατότητα να ελεγχθεί η νομιμότητά της σύμφωνα με το εθνικό μας δίκαιο. 
33 Α.Α. κ. Ελλάδας, 22.07.2010. Αφορούσε τις συνθήκες κράτησης στο κέντρο κράτησης 

αλλοδαπών στη Σάμο. Το Δικαστήριο έκρινε ότι υπήρξε παραβίασε του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ 

τόσο εξαιτίας των συνθηκών διαβίωσης στο κέντρο κράτησης της Σάμου που επέφερε 

εξευτελιστική μεταχείριση του προσφεύγοντα, όσο και εξαιτίας της έλλειψης επιμέλειας από 

πλευράς αρχών να του προσφέρουν την κατάλληλη ιατρική φροντίδα. Τέλος το Δικαστήριο 

http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=51a48a5a4
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=51a48a5a4
http://www.refworld.org/docid/516e76bb4.html
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Παρατίθεται δε και πρόσφατη νομολογία του ΕΔΔΑ όπου διαπιστώθηκε 

παραβίαση του αρθρ. 3 για τις συνθήκες κράτησης με τις κάτωθι αποφάσεις, 

άπασες δημοσιευθείσες το 2014: - με την υπ΄ αριθμ. 63493/11 απόφαση H.H. 

κατά Ελλάδος στους χώρους κράτησης αλλοδαπών Σουφλίου και Φερών 

                                                                                                                                 
διαπίστωσε και την παραβίαση των άρθρων 5 παρ. 1 και 5 παρ. 4 της ΕΣΔΑ περί παράνομης 

κράτησης και μη εξάντλησης των ένδικων μέσων αντίστοιχα. 
34 Tabesh κ. Ελλάδας, 26.11.2009. Σε αυτή την υπόθεση, ο αιτών, παράτυπος μετανάστης, 

κρατήθηκε, ενώ εκκρεμούσε απέλαση, επί επτά ημέρες στο μεθοριακό σταθμό Κορδελιού και 

επί τρεις μήνες στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης το 2007. Το ΕΔΑΔ έκρινε ότι οι 

συνθήκες κράτησής του στην Αστυνομική Διεύθυνση συνιστούσαν ταπεινωτική μεταχείριση. 

Το ΕΔΑΔ έκρινε επίσης ότι η περίοδος κράτησης του αιτούντος υπερέβαινε τη διάρκεια που 

θεωρείται εύλογη για το σκοπό της εκτέλεσης της απέλασής του και διαπίστωσε παραβίαση 

του άρθρου 5, παρ. 1 της ΕΣΔΑ. Καταλήγοντας στο συμπέρασμά του, το ΕΔΑΔ σημείωσε ότι 

ο αιτών δεν απελευθερώθηκε παρά στο τέλος της μέγιστης περιόδου που προβλέπεται στη 

σχετική εθνική νομοθεσία και έλαβε υπόψη ότι οι ελληνικές αρχές δεν προέβησαν στις 

απαραίτητες διαδικασίες με τη χώρα προέλευσης του αιτούντος, προκειμένου να εκτελεστεί η 

απέλασή του στη διάρκεια της περιόδου που εκείνος βρισκόταν υπό κράτηση. 
35 M.S.S. κ. Βελγίου και Ελλάδας, 21.01.2011. Αφορούσε τις συνθήκες στον χώρο κράτησης 

του αεροδρομίου. ο Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η Ελλάδα δεν διέθετε αποτελεσματικό 

σύστημα ασύλου σε λειτουργία. Αποφάνθηκε, επίσης, ότι, κρατώντας τον M.S.S., Αφγανό 

αιτούντα άσυλο, σε εξευτελιστικές συνθήκες και επειδή οι συνθήκες διαβίωσής του μετά την 

απελευθέρωσή του ήταν επίσης εξευτελιστικές, η Ελλάδα είχε παραβιάσει την ΕΣΔΑ. Το 

Δικαστήριο θεώρησε επίσης ότι, ως αποτέλεσμα των μεγάλων δομικών ελλείψεων στην 

ελληνική διαδικασία ασύλου, η Ελλάδα είχε στερήσει από τον M.S.S. την ευκαιρία για 

αποτελεσματική εξέταση του αιτήματός του για άσυλο. Το Δικαστήριο έλαβε υπ’ όψιν το 

γεγονός ότι δεν υπήρχε αποτελεσματικός μηχανισμός για να αναγάγει τις καταγγελίες 

ανθρώπινων δικαιωμάτων του M.S.S. στην Ελλάδα σε ξεχωριστή παραβίαση των 

υποχρεώσεων της χώρας υπό την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρώπινων Δικαιωμάτων. Συνεπώς, 

αποφάνθηκε ότι η Ελλάδα είχε παραβιάσει το δικαίωμα του M.S.S. σε ένα αποτελεσματικό 

μέσο προσφυγής. 
36 Rahimi κ. Ελλάδας, 05.04.2011. Αφορούσε το κέντρο κράτησης αλλοδαπών στην Παγανή. ο 

Δικαστήριο αποφάσισε ομόφωνα ότι συντελέστηκαν παραβιάσεις του Άρθρου 3 (απαγόρευση 

απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης), του Άρθρου 13 (δικαίωμα σε αποτελεσματική 

προσφυγή) και του Άρθρου 5 παρ.1 και 4 (δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια) της 

Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ). 
37   Housein κ. Ελλάδας, 24.10.2013. Η υπόθεση αφορούσε τις συνθήκες υπό τις οποίες 

πραγματοποιήθηκε η κράτηση του . Ενώ ήταν ακόμα ανήλικος, ο κ. Χουσεΐν συνελήφθη το 

2011 για παράνομη είσοδο στην Ελλάδα και τέθηκε υπό κράτηση σε ένα κέντρο κράτησης για 

τους ενήλικες εν αναμονή της απέλασής του. Σύμφωνα με το άρθρο 5 § § 1 και 4 (δικαίωμα 

στην ελευθερία και την ασφάλεια και το δικαίωμα ταχείας κρίσης της  νομιμότητας της 

κράτησής από  τα δικαστήρια) της σύμβασης της ΕΣΔΑ, κατήγγειλε συγκεκριμένα ότι η 

σύλληψη και η τοποθέτηση του υπό κράτηση παραβίασε την ιδιότητά του ως ασυνόδευτου 

ανηλίκου. 
38 R.U. κ. Ελλάδας, 07.06.2011. Αφορούσε τις συνθήκες κράτησης στο Τμήμα Συνοριακής 

Φύλαξης στο Σουφλί. τις 7 Ιουνίου 2011 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Δικαιώματα του 

Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) καταδίκασε για ακόμα μια φορά την Ελλάδα για την παραβίαση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων των αιτούντων άσυλο με την απόφαση R.U. κατά Ελλάδος . Η 

καταδίκη αυτή έρχεται μόλις δύο μήνες μετά την υπόθεση Rahimi v. Greece, όπου η Ελλάδα 

καταδικάστηκε για ανεπαρκή μέριμνα και παράνομη κράτηση ασυνόδευτου ανηλίκου 

αιτούντος άσυλο.  Με την απόφαση R.U. κατά Ελλάδος το Δικαστήριο αποφάσισε ομόφωνα 

ότι συντελέστηκαν παραβιάσεις του Άρθρου 3 (απαγόρευση απάνθρωπης ή ταπεινωτικής 

μεταχείρισης), του Άρθρου 13 (δικαίωμα σε αποτελεσματική προσφυγή) και του Άρθρου 5 

παρ. 1 και 4 (δικαίωμα στην προσωπική ελευθερία και την ασφάλεια) της Ευρωπαϊκής 

Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ). 
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Έβρου - με την υπ΄αριθμ. 26452/11 απόφαση Tatishvili κατά Ελλάδος στα 

κρατητήρια των Διευθύνσεων Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης και Αττικής - με τις 

υπ΄αριθμ. 2134/12 & 2161/12 συνεκδικασθείσες αποφάσεις  De los Santos και 

De La Cruz κατά Ελλάδος στα κρατητήρια Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης -με τις 

υπ΄αριθμ. 26418/11 & 45884/11 συνεκδικασθείσες αποφάσεις  Herman και 

Serazadishvili  κατά Ελλάδος στα κρατητήρια των Διευθύνσεων Αλλοδαπών 

Θεσσαλονίκης και Αττικής και στο τμήμα αλλοδαπών Θεσσαλονίκης στο 

Κορδελιό39.        

 Σύμφωνα με εθνική νομολογία, με την υπ΄ αριθμ 682/2012 απόφασή 

του το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηγουμενίτσας, που εκδίκασε το αδίκημα 

της απόδρασης που τέλεσαν διοικητικά κρατούμενοι αλλοδαποί έκρινε ότι οι 

συνθήκες στα κρατητήρια της αστυνομικής διεύθυνσης Θεσπρωτίας «είναι 

άθλιες και άκρως επικίνδυνες για ανθρώπινα όντα, δεδομένου ότι: 1)Το 

κρατητήριο στο οποίο κρατούνταν ουδέποτε καθαρίζεται ή απολυμαίνεται και 

γενικότερα δεν τηρούνται εντός αυτού ούτε οι στοιχειώδεις κανόνες 

καθαριότητας και υγιεινής (υπάρχει μόνο μία χημική τουαλέτα για όλους τους 

κρατουμένους και βρίσκεται στο χώρο που κοιμούνται, δεν υφίσταται στο 

κρατητήριο καμία παροχή νερού, οι δε κρατούμενοι υποφέρουν από ψείρες, 

ψύλλους, ψωρίαση, τύφο, δερματικές παθήσεις και λοιπές λοιμώδεις μεταδοτικές 

ή μη ασθένειες). Έτσι, ο χώρος κράτησης των κατηγορουμένων αποτελεί σοβαρή 

εστία μικροβίων, ιών και λοιπών βλαπτικών για τον άνθρωπο μικροοργανισμών, 

η ανάπτυξη των οποίων ευνοείται από τη συνεχή σώρευση μεγάλου αριθμού 

κρατουμένων από διάφορες χώρες προέλευσης (κυρίως της Ασίας ή της 

Αφρικής), που δεν έχουν πλυθεί / καθαριστεί ή αλλάξει ρουχισμό επί εβδομάδες 

                                                 
39 Δημοσιευμένες στην ιστοσελίδα του ΕΕΔΑ, στη Γαλλική γλώσσα. 
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ή και μήνες. 2)Στο εν λόγω κρατητήριο, που έχει συνολικό εμβαδά 15,00 m2 

στοιβάζονται άνω των 30 άτομα, με αποτέλεσμα να μην επαρκεί ο χώρος για 

όλους και να αδυνατούν να ξαπλώσουν όλοι τα βράδια στο έδαφος (δεν 

υφίστανται κλίνες) για να κοιμηθούν. 3)Οι κατηγορούμενοι ήσαν περιορισμένοι 

στο κρατητήριο επί 24 ώρες το 24τετράωρο χωρίς δυνατότητα εξόδου, άσκησης, 

αναψυχής ή αυλισμού (βλ. τις καταθέσεις των μαρτύρων και τις απολογίες των 

κατηγορουμένων). Με τα δεδομένα αυτά, κρίνεται ότι έλαβε χώρα παραβίαση 

των διατάξεων του άρθρου 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου (Ε.Σ.Δ.Α.) για απαγόρευση της απάνθρωπης και εξευτελιστικής 

μεταχείρισης ανθρώπων, που κυρώθηκε με το ν.δ. 53/1974 και κατισχύει κάθε 

άλλης αντίθετης ημεδαπής ρύθμισης δυνάμει του άρθρου 28 § 1 Σ. Βέβαια, τα 

στερητικά της ελευθερίας μέτρα συνοδεύονται αναπόφευκτα από ταλαιπωρία και 

ταπείνωση, καθώς πρόκειται για μία αναπόδραστη πραγματική κατάσταση, η 

οποία ως τέτοια και αφ` εαυτής δεν επιφέρει παραβίαση του άρθρου 3 της 

Ε.Σ.Δ.Α. Η διάταξη αυτή επιβάλλει εντούτοις στο κράτος να εξασφαλίζει ότι 

οποιοδήποτε στερηθέν της ελευθερίας του πρόσωπο κρατείται υπό συνθήκες 

συμβατές με το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας (βλ. και άρθρο 2 § 1 Σ), 

ότι οι τρόποι εκτέλεσης των μέτρων δεν το υποβάλλουν σε αγωνία ή δοκιμασία, 

της οποίας η ένταση υπερβαίνει το αναπόφευκτο επίπεδο πόνου ή ταλαιπωρίας, 

το οποίο συνεπάγεται ένα τέτοιο μέτρο και, λαμβανομένων υπόψη των 

πρακτικών απαιτήσεων της φυλάκισης / κράτησης, ότι η υγεία και η ευεξία του 

διασφαλίζονται με τρόπο επαρκή (βλ. Ε.Δ.Δ.Α. Seydmajed κατά Ελλάδος αριθμ. 

6376/12, Kudla κατά Πολωνίας [GC], αριθμ. 30210/96 §§ 92 - 94, CEDH 2000 

- XI και Mouisel κατά Γαλλίας, αριθμ. 67623/01 § 40, CEDH 2002-IX).» 
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 Η Πρόεδρος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου με την υπ΄αριθμ. 

26/2008 απόφασή της (διαδικασία αντιρρήσεων επί διοικητικής κράτησης) 

έκρινε ότι οι συνθήκες που επικρατούν στα κρατητήρια των αστυνομικών 

τμημάτων, οπού κρατούνται σε ενιαίο χώρο κρατούμενοι είναι εν γένει 

ακατάλληλες, ιδίως για νεαρής ηλικίας άτομα.     

 Τον Ιανουάριο του 2013 η Ομάδα Εργασίας των Ηνωμένων Εθνών για 

την Αυθαίρετη Κράτηση (United Nations Working Group on Arbitrary 

Detention) υποστήριξε ότι στην πράξη όλα τα κέντρα κράτησης που στεγάζουν 

παράτυπους μετανάστες στην Ελλάδα δεν ανταποκρίνονται στα διεθνή 

πρότυπα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των έγκλειστων. Οι 

μετανάστες κρατούνται επί μήνες σε κελιά μαζί με ποινικούς κρατούμενους σε 

αστυνομικά τμήματα ή συνοριακές δομές που προορίζονται για κράτηση 24 

ωρών40. 

            Ο έντονος υπερπληθυσμός που χαρακτηρίζει τα κέντρα οφείλεται σε 

μεγάλο βαθμό στην αδιάκριτη επιβολή κράτησης στα πρόσωπα χωρίς να 

πληρούνται οι ειδικότερες προϋποθέσεις που επιτάσσει ο νόμος, στην 

συστηματική άρνηση εξέτασης εναλλακτικών επιλογών, καθώς και στην 

παράνομη πρακτική που ακολουθείται κατά κόρον να κρατούνται αιτούντες 

άσυλο ή άτομα η επιστροφή των οποίων είναι αδύνατη λόγω της κατάστασης 

που επικρατεί στις χώρες καταγωγής τους ή λόγω αδυναμίας συνεργασίας με 

τις προξενικές αρχές για την ταυτοποίησή τους και τη χορήγηση ταξιδιωτικών 

εγγράφων σε πλήρη καταστρατήγηση του σκοπού της διάταξης του άρθρου 30 

παρ. 1 του Ν. 3907/2011 που συνίσταται στη διευκόλυνση της 

                                                 
40Βλ. αναλυτικά Εuropean Council on Refugees and Exiles, Asylum Information Database, 

National Country Report: Greece, 31 July 2014, διαθέσιμο στο 

http://www.refworld.org/docid/5406c6d84.html, σελ. 81 

http://www.refworld.org/docid/5406c6d84.html
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πραγματοποίησης της επιστροφής και της αρχής της αναλογικότητας που 

διέπει κάθε στερητικό της ελευθερίας μέτρο41. 

     Ένα σημείο έντονου προβληματισμού ακόμα αφορά στο μεγάλο 

ποσοστό εκείνων των κρατουμένων που στερούνται προσωπικής αντίληψης επί 

του νομικού καθεστώτος υπό το οποίο τελούν καθώς και τί πρόκειται να τους 

συμβεί μετά το πέρας της περιόδου κράτησής τους. Ταυτόχρονα με τη 

σύλληψή τους μοναδική πληροφόρηση που τους παρέχεται είναι μέσω ενός 

εγγράφου που τους ενημερώνει ότι πρόκειται να κρατηθούν επί 3 μήνες (σε 

περίπτωση απέλασης) ή 6 μήνες αντίστοιχα (σε περίπτωση εξαναγκασμένης 

επιστροφής), και ότι η συνολική διάρκεια της κράτησής τους μπορεί να αγγίξει 

τους 18 μήνες. Σύμφωνα με τα όσα παρατηρεί ο Ειδικός Εισηγητής των 

Ηνωμένων Εθνών, οι κρατούμενοι δε διαθέτουν καμία ή ελάχιστη ενημέρωση 

σχετικά με τους λόγους της κράτησής τους, τη διάρκεια αυτής και τη 

δυνατότητά τους να προσφύγουν δικαστικά κατά της κράτησης ή απέλασής 

τους, παρά τα όσα επιβάλλει το διεθνές και ενωσιακό δίκαιο, καθώς και ο Ν. 

3386/22005. Αν και στις εισόδους κάποιων κέντρων κράτησης έχουν 

τοιχοκολληθεί σχετικές οδηγίες ή οι τελευταίες αποτυπώνονται σε φυλλάδια, 

σπανίως είναι διαθέσιμες στο εσωτερικό των κελιών ή σε άλλα σημεία όπου οι 

κρατούμενοι έχουν πρόσβαση42. Οι αιτούντες άσυλο στερούνται οιασδήποτε 

ενημέρωσης σχετικά με την πορεία της υπόθεσής τους, ενώ πολλοί άλλοι δεν 

έχουν καν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτημα ασύλου. Κρίσιμη σημασία 

αποδίδεται και στις καταγγελίες εκ μέρους ΜΚΟ, ότι οι κρατούμενοι 

αποθαρρύνονται από την κατάθεση αιτημάτων ασύλου με το επιχείρημα ότι η 

                                                 
41Ο Συνήγορος του Πολίτη στην από 19.05.2013 έκθεση αυτοψίας του αναφέρεται στα 

στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ. της 07-12-2012, σύμφωνα με τα οποία περίπου 1 στους 30 αλλοδαπούς 

που είχαν κρατηθεί στην Αμυγδαλέζα από την έναρξη λειτουργίας της είχαν απελαθεί ή 

επιστρέψει οικειοθελώς στη χώρα καταγωγής τους 
42Βλ. αναλυτικά  UN Human Rights Council, όπ.π., σελ. 13 
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κρίση τους καθυστερεί και αυτό αυτόματα ισοδυναμεί με παρατεταμένη 

κράτησή τους43. 

Τα πρόσωπα επιπλέον στερούνται ενός μέσου αποτελεσματικής 

προσφυγής κατά της επιβληθείσας κράτησής τους. Μετά την πάροδο του 

τριμήνου, η τελευταία παρατείνεται αυτοδίκαια κατόπιν πρότασης που 

υποβάλλεται από το Τμήμα της Διεύθυνσης Αλλοδαπών, διαδικασία στην 

οποία οι κρατούμενοι σπανίως έχουν λόγο μέσω νομικής εκπροσώπησης και 

υποστήριξης, παρά μόνο ενημερώνονται για το αποτέλεσμα αυτής εκ των 

υστέρων, μετά την ανακοίνωση της παράτασης της κράτησής τους μέσω 

εγγράφου. Σε περίπτωση απέλασης, το πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να 

προσφύγει εναντίον της κράτησής του με την υποβολή έγγραφων αντιρρήσεων 

ενώπιον του κατά τόπον αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου (άρθρα 76 παρ. 

3 Ν. 3386/2005 και 30 παρ. 2 Ν. 3907/2011), η υπόθεση ωστόσο δεν 

εξετάζεται σε σύνθεση, αλλά από μονομελές δικαστικό όργανο, η απόφαση 

του οποίου δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα. Στις αντιρρήσεις δε, αυτό που 

εξετάζει ο διοικητικός δικαστής είναι το εάν ο υποβάλλων αυτές είναι ύποπτος 

φυγής ή εάν συνιστά κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια και τάξη και όχι το εάν 

η κράτησή του per se είναι νόμιμη η όχι. Για το λόγο τούτο το μέσο αυτό έχει 

επικριθεί πολλές φορές από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου ως αναποτελεσματικό, ενώ και στην πράξη ακόμα καθίσταται 

αδύνατη η αξιοποίησή του λόγω της έλλειψης διερμηνέων και δικηγόρων που 

θα μπορούσαν να συνδράμουν τους ενδιαφερόμενους. Ο Ειδικός Εισηγητής 

ενημερώθηκε ακόμη ότι η παράταση της κράτησης αποφασίζεται κατά τρόπο 

                                                 
43Βλ. αναλυτικά Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου & Συνήγορος του Πολίτη, 

“Αξιολόγηση των ευρημάτων διενεργηθείσας αυτοψίας από την Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων 

του Ανθρώπου και τον Συνήγορο του Πολίτη στα Κέντρα Κράτησης της περιοχής του Έβρου”, 

διαθέσιμο στο www.synigoros.gr/resources/ek8esh-aytoyias-stp--eeda-final-2--2.doc  

http://www.synigoros.gr/resources/ek8esh-aytoyias-stp--eeda-final-2--2.doc
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αυτόματο, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης,  

ενώ το ανέφικτο της απέλασης του μετανάστη συνιστά επαρκή βάση κατά την 

κρίση των δικαστών για να αποφασιστεί η παράταση της κράτησης44.  

Η εικόνα που αποδίδουν οι αναλυτές σε σχέση με την τήρηση των 

απαιτούμενων όρων σίτισης, καθαριότητας, πρόσβασης σε ατομικά είδη 

υγιεινής, υγειονομικής περίθαλψης και ψυχαγωγίας των κρατουμένων είναι 

απογοητευτική. Αν και το διαιτολόγιο που ακολουθούν εμφανίζεται 

προσαρμοσμένο στις ανάγκες του κρατούμενου πληθυσμού, η διατροφή που 

παρέχεται στην πράξη αποδεικνύεται ανεπαρκής, μη εξισορροπημένη και 

ακατάλληλη για ορισμένες κατηγορίες προσώπων (ανήλικοι, διαβητικοί). Η 

καθαριότητα των κέντρων βασίζεται κυρίως στην συνεργασία με ιδιωτικές 

επιχειρήσεις του χώρου, οι συμβάσεις των οποίων με τις οικείες Διευθύνσεις 

Αλλοδαπών διακόπτονται συχνά λόγω έλλειψης χρημάτων. Πολλοί χώροι 

κράτησης χαρακτηρίζονται από την απουσία θέρμανσης και παροχής ζεστού 

νερού. Η παροχή βασικών ειδών ατομικής υγιεινής είναι από μηδενική έως 

ελάχιστη. Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων 

Εθνών, κατόπιν επίσκεψής του σε έντεκα χώρους κράτησης της χώρας «καμία 

εγκατάσταση δεν προσέφερε τη δυνατότητα ανάπτυξης δραστηριοτήτων εκτός 

των κελιών. Σε ορισμένες οι κρατούμενοι είχαν περιορισμένη πρόσβαση στις 

τουαλέτες, ενώ κάποιες δεν διέθεταν καθόλου τεχνητό φωτισμό με αποτέλεσμα 

τους χειμερινούς μήνες οι μετανάστες να μένουν στο σκοτάδι από νωρίς το 

απόγευμα. Οι περισσότεροι χώροι στερούνταν θέρμανσης και ζεστού νερού 

και οι κρατούμενοι παραπονούνταν για τις ανεπαρκείς ποσότητες και τη 

                                                 
44Βλ. αναλυτικά  UN Human Rights Council, όπ., σελ 13,  Council of Europe: Committee for 

the Prevention of Torture, Report to the Greek Government on the visit to Greece carried out 

by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment (CPT) from 4 to 16 April 2013, 16 October 2014, CPT/Inf (2014) 

26,  διαθέσιμο στο http://www.refworld.org/docid/543f7ba54.html, σελ. 49-50 

http://www.refworld.org/docid/543f7ba54.html
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χαμηλή ποιότητα του φαγητού, για την απουσία σαπουνιών και άλλων 

ατομικών ειδών υγιεινής, όπως επίσης και για ανεπαρκή ρούχα, υποδήματα και 

κουβέρτες»45.  

     Σε σχέση με την παρεχόμενη ιατρο-φαρμακευτική περίθαλψη, αυτή 

εξασφαλίζεται αποσπασματικά από κλιμάκια του ΚΕΕΛΠΝΟ ή μη-

κυβερνητικές οργανώσεις, σε συνεργασία με τοπικές νοσοκομειακές δομές για 

την αντιμετώπιση σοβαρών περιστατικών. Σε ορισμένα κέντρα δεν υπάρχει 

μόνιμο ιατρικό προσωπικό, ενώ λαμβάνουν χώρα καταγγελίες για επίδειξη 

αδιαφορίας του φυλακτικού προσωπικού απέναντι σε εμφανώς άρρωστους 

ανθρώπους. Η οργάνωση «Γιατροί Χωρίς Σύνορα», δραστηριοποιούμενη από 

το 2008 στο πεδίο παροχής ιατρικής και ανθρωπιστικής φροντίδας σε 

νεοεισερχόμενους μετανάστες, αιτούντες άσυλο και διοικητικά κρατούμενους, 

βάσει μελέτης που συνέταξε κατόπιν εργασίας μελών της σε έξι κέντρα 

κράτησης στη Βόρεια Ελλάδα46 και αυτοψιών που διενήργησε κατά τα έτη 

2013-2014 σε 24 αστυνομικά τμήματα, χώρους κράτησης του Λιμενικού και 

προαναχωρησιακά κέντρα της χώρας47 οδηγήθηκε στο συμπέρασμα ότι τα 

ιατρικά προβλήματα που παρατηρούνται στον πληθυσμό των υπό κράτηση 

μεταναστών και αιτούντων άσυλο κατά κανόνα προκαλούνται ή επιδεινώνονται 

από τις συνθήκες κατά τη διάρκεια της κράτησης, καθώς και από την απουσία 

ή ελλιπή παροχή ιατρικής μέριμνας. Σε πολλούς χώρους  οι συνθήκες 

διαβίωσης είναι ακατάλληλες λόγω ανεπαρκών συνθηκών υγιεινής (απουσία ή 

                                                 
45Bλ. αναλυτικά  UN Human Rights Council, ό.π. σελ 12. 
46Προαναχωρησιακά κέντρα στο Φυλάκιο (Έβρος), Κομοτηνή και Παρανέστι, αστυνομικοί 

χώροι κράτησης στο Σουφλί, Φέρες, Τυχερό (Έβρος) και Ίασμος (Ροδόπη) 
47Αστυνομικά τμήματα, τμήματα συνοριακής φύλαξης και χώροι κράτησης του Λιμενικού σε 

Αττική (8), Αχαϊα (1), Κορινθία (1), Θεσπρωτία (2), Χαλκιδική (1), Έβρο (2), Ελληνο-

Βουλγαρικά σύνορα (1), Ελληνο-Μακεδονικά σύνορα (2), Ελληνο-Αλβανικά σύνορα (1), 

Λέσβος (1), Χίος (1), Σάμος (1), Λέρος (1), Λήμνος  (1) και προαναχωρησιακά κέντρα 

Ξάνθης, Κορίνθου και Αμυγδαλέζας. 
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περιορισμένη παροχή υπηρεσιών καθαρισμού και ειδών ατομικής υγιεινής), 

συνωστισμού, ανεπαρκούς εξαερισμού, παροχής θέρμανσης και ζεστού νερού. 

Όλοι αυτοί οι παράγοντες, όπως υποστηρίζουν, σχετίζονται με την εμφάνιση 

και μετάδοση νοσημάτων του αναπνευστικού και γαστρεντερικού συστήματος, 

καθώς και με δερματολογικές παθήσεις. Τα επαναλαμβανόμενα κρούσματα 

ψώρας είναι επίσης ενδεικτικά, καθώς η εξάπλωση της ασθένειας συνδέεται 

άμεσα με τις κακές συνθήκες υγιεινής48. Η έλλειψη ή αποσπασματική παροχή 

ιατρικών υπηρεσιών αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα, το οποίο σε συνδυασμό 

με την απουσία ιατρικής εκτίμησης μετά τη σύλληψη οδηγεί σε φαινόμενα 

παραμέλησης ασθενών που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις ή ακόμη και στη 

διακοπή της θεραπείας τους. Επιπλέον, λόγω της έλλειψης ιατρικού 

προσωπικού στα κέντρα κράτησης η πρόσβαση των μεταναστών σε ιατρικές 

δομές γίνεται μόνο δια της διαμεσολάβησης των αστυνομικών, οι οποίοι στην 

ουσία αναγκάζονται να αναλάβουν καθήκοντα ιατρικής φύσεως και να 

αποφασίσουν ποιος χρειάζεται ιατρική φροντίδα, πόσο επείγον είναι το ιατρικό 

πρόβλημα, πότε και πώς θα γίνει η παραπομπή σε δομή υγείας49.  Η οργάνωση 

τέλος επισημαίνει τον σοβαρό αντίκτυπο που επιφέρει η κράτηση στη ψυχική 

υγεία των κρατουμένων. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην έκθεση, το 

γεγονός της κράτησης καθεαυτής είναι η σημαντικότερη αιτία άγχους και 

ψυχικής επιβάρυνσης των μεταναστών, ενώ φαινόμενα απεργίας πείνας, 

αυτοτραυματισμών και αυτοκτονιών δεν σπανίζουν. Οι κακές συνθήκες 

διαβίωσης, ο συνωστισμός, ο συνεχής θόρυβος, η έλλειψη δραστηριοτήτων, η 

έλλειψη πληροφόρησης και επικοινωνίας με τον εξωτερικό κόσμο, η εξάρτηση 

                                                 
48Βλ. αναλυτικά Γιατροί Χωρίς Σύνορα, 01-04-2014, Αθέατος Πόνος: Παρατεταμένη και 

συστηματική κράτηση μεταναστών και αιτούντων άσυλο σε ακατάλληλες συνθήκες στην Ελλάδα, 

διαθέσιμο στο http://www.msf.gr/publications/anafora-drasis-sta-kentra-kratisis-metanaston, 

σελ. 8-9 
49Ο.π., σελ. 12 

http://www.msf.gr/publications/anafora-drasis-sta-kentra-kratisis-metanaston
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από τις αποφάσεις άλλων και η αβεβαιότητα για το μέλλον συμβάλλουν στη 

ψυχική τους επιβάρυνση50. 

Η ασφάλεια των κρατουμένων εντός των χώρων αποδεικνύεται 

προβληματική, καθώς οι καταγγελίες για κακομεταχείριση τους δεν σπανίζουν. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη σε έκθεσή του το 2013 επεσήμανε  ότι η ελληνική 

αστυνομία αντιμετωπίζει τους χώρους κράτησης αλλοδαπών ως χώρους 

εξωτερικής φύλαξης μεριμνώντας για τη φρούρηση της περιμέτρου αυτών, 

κάτι που δεν διασφαλίζει την ασφάλεια των κρατουμένων μέσα στο χώρο από 

παράνομες συμπεριφορές51. Όπως υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την 

Πρόληψη των Βασανιστηρίων και κάθε Απάνθρωπης και Ταπεινωτικής 

Μεταχείρισης ή Τιμωρίας στην από Οκτωβρίου 2014 έκθεσή της, αρκετοί 

κρατούμενοι στο κέντρο της Αμυγδαλέζας κατήγγειλαν ότι είχαν δεχθεί 

χαστούκια, κλωτσιές και χτυπήματα από γκλομπ κατόπιν έκφρασης κάποιου 

παράπονου εκ μέρους τους ή απόπειράς τους να βλάψουν τον εαυτό τους. 

Αριθμός κρατουμένων ακόμη υποστήριξε ότι το αστυνομικό προσωπικό τους 

είχε επιβάλει την τιμωρία να παραμείνουν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας 

δεμένοι με χειροπέδες στον εξωτερικό φράκτη του κέντρου. Μία ιδιαίτερη 

σοβαρή περίπτωση κακομεταχείρισης αφορούσε στο πρόσωπο ενός 

κρατουμένου, ο οποίος στις αρχές Μαρτίου του 2013 μετά την επιστροφή του 

στο κέντρο από νοσηλεία σε τοπικό νοσοκομείο της περιοχής λόγω 

αυτοτραυματισμού του με γυαλί τέθηκε επί μία ολόκληρη ημέρα δεμένος στο 

φράκτη, καθισμένος σε μία καρέκλα. Το ένα του χέρι το είχαν αφήσει 

ελεύθερο. Με το σούρουπο συγκρατούμενοί του τον σκέπασαν με μία 

                                                 
50Ο.π., σελ. 13 
51Βλ. αναλυτικά Συνήγορος του Πολίτη, 29-05-2013, «Αυτοψίες στα κέντρα κράτησης 

αλλοδαπών Αμυγδαλέζας και Κορίνθου και στους χώρους κράτησης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών 

Αθηνών στην οδό Πέτρου Ράλλη. Προβλήματα και προτάσεις», διαθέσιμο στο 

http://www.synigoros.gr/resources/diapistwseis-stp-29-05-2013--2.pdf , σελ. 5 

http://www.synigoros.gr/resources/diapistwseis-stp-29-05-2013--2.pdf
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κουβέρτα λόγω της πτώσης της θερμοκρασίας. Παρόμοιες καταγγελίες για 

κακομεταχείριση, αυθαίρετη και ρατσιστική συμπεριφορά εκ μέρους του 

φυλακτικού προσωπικού έλαβαν χώρα σε όλα τα κέντρα που επισκέφθηκε η 

αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κατά την επίσκεψη στο 

προαναχωρησιακό κέντρο της Κομοτηνής η Επιτροπή δέχθηκε πολυάριθμες 

καταγγελίες για την υπερβολική χρήση βίας και την εκ προθέσεως πρόκληση 

σωματικών βλαβών σε βάρος κρατουμένων που είχαν εξεγερθεί στις 

23.11.2012. Συγκεκριμένα οι κρατούμενοι κατήγγειλαν ότι με το που τέθηκε 

υπό έλεγχο η κατάσταση οι αστυνομικοί τους υποχρέωσαν να σταθούν όρθιοι 

στο διάδρομο έξω από τα δωμάτιά τους και άρχισαν να τους χτυπούν με τις 

ράβδους τους και καρέκλες. Τα χτυπήματα συνεχίστηκαν μέχρι που τους 

οδήγησαν στην αυλή μπροστά από το κτίριο, όπου τους άφησαν να 

παραμείνουν όλο το βράδυ και το μεγαλύτερο μέρος της επόμενης ημέρας. 

Αφότου οι κρατούμενοι επέστρεψαν στα δωμάτιά τους, οι αστυνομικοί 

επανήλθαν και πηγαίνοντας από δωμάτιο σε δωμάτιο κατέφεραν αδιακρίτως 

χτυπήματα εναντίον τους με ράβδους. Σύμφωνα με την πληροφόρηση που είχε 

η Επιτροπή, 25 κρατούμενοι οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο της Κομοτηνής με 

σπασμένα πλευρά και διασείσεις. Άλλα πρόσωπα που είχαν τραυματισθεί 

υποστήριξαν ότι τους αρνήθηκε ιατρική εξέταση τις επόμενες ημέρες παρά τις 

επανειλημμένες παρακλήσεις τους52. Αρμόδια αρχή για τη διερεύνηση 

περιστατικών αστυνομικής βίας εντός των χώρων κράτησης κατά το νόμο 

3772/2009 είναι ο Συνήγορος του Πολίτη, έως σήμερα ωστόσο η υπηρεσία δεν 

                                                 
52Βλ. αναλυτικά Council of Europe: Committee for the Prevention of Torture, Report to the 

Greek Government on the visit to Greece carried out by the European Committee for the 

Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 4 to 

16 April 2013, 16 October 2014, CPT/Inf (2014) 26,  διαθέσιμο στο 

http://www.refworld.org/docid/543f7ba54.html, σελ. 38-39 

http://www.refworld.org/docid/543f7ba54.html
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έχει ενδυναμωθεί  κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι σε θέση να διενεργεί 

σχετικούς ελέγχους σε τακτική βάση. 

      Γενικότερη διαπίστωση των ερευνητών, επιπρόσθετα, αποτελεί η 

απουσία οποιασδήποτε μέριμνας για ψυχαγωγία και δημιουργική απασχόληση 

των κρατουμένων, εφόσον δεν παρέχονται ευκαιρίες για την ανάπτυξη 

δραστηριοτήτων εκτός των κελιών (κοινοί χώροι συζήτησης, μέσα 

ενημέρωσης για το τί συμβαίνει στον έξω κόσμο, αθλητικές εγκαταστάσεις, 

εργαστήρια, εγκαταστάσεις κατάλληλες για παιδιά), ενώ ο επιτρεπόμενος 

προαυλισμός στη μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι ελάχιστος. Το 

δικαίωμα σε επικοινωνία ακόμη παρεμποδίζεται σοβαρά από ακατάλληλους 

χώρους επισκεπτηρίου και την ανέρειστη πρακτική του φυλακτικού 

προσωπικού να κατάσχει τα κινητά τηλέφωνα των κρατουμένων. Ως προς τη 

δυνατότητα πρόσβασης σε συνήγορο, πηγές αναφέρουν περιορισμένη 

διαθεσιμότητα δικηγόρων εντός των κέντρων κράτησης και προσκόμματα εκ 

μέρους των αρχών στην παροχή νομικής συνδρομής από μη-κυβερνητικές 

οργανώσεις53. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προσφύγων και Εξορίστων 

προσθέτει ότι η εγκατάσταση των κέντρων κράτησης σε απομακρυσμένες 

περιοχές επιβαρύνει τη δυνατότητα πρόσβασης των κρατουμένων σε νομική 

συνδρομή. Αναφέρεται ακόμη ότι οι δικηγόροι που μεταβαίνουν σε κέντρα 

κράτησης χρειάζεται να γνωρίζουν το όνομα του κρατούμενου  προκειμένου το 

προσωπικό να τους επιτρέψει να συνομιλήσουν μαζί του, εάν και κάποιες 

φορές ακόμη και εάν το γνωρίζουν τους αποκλείεται η είσοδος54. 

 

                                                 
53Βλ. Συνήγορος του Πολίτη, ό.π., σελ. 4 
54Βλ. αναλυτικά Εuropean Council on Refugees and Exiles, ό.π., σελ. 86 
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1.5 Επαναπροώθηση 

Το 2013 και κατά τη διάρκεια του 2014, η Ύπατη Αρμοστεία κατέγραψε 

μαρτυρίες από υπηκόους τρίτων χωρών που κατήγγειλαν 152 περιστατικά και 

οι οποίοι περιέγραφαν με αξιόπιστο τρόπο ότι απωθήθηκαν προς την Τουρκία 

από τις ελληνικές αρχές. Αυτές οι άτυπες αναγκαστικές επιστροφές 

συμβαίνουν τόσο στα χερσαία όσο και στα θαλάσσια ελληνοτουρκικά σύνορα. 

Οι μάρτυρες ανέφεραν πως αυτές οι άτυπες αναγκαστικές επιστροφές 

διεξάγονταν στο ελληνικό έδαφος από Έλληνες εκπροσώπους των διωκτικών 

αρχών. Σύμφωνα με τις αναφορές αυτές, τα άτομα αυτά επιστράφηκαν   ε 

συνοπτικές διαδικασίες στην Τουρκία χωρίς να υπάρξει επίσημη καταγραφή 

τους όπως απαιτεί η ελληνική νομοθεσία και χωρίς να αξιολογηθούν οι 

ανάγκες τους για διεθνή προστασία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι δηλώσεις 

αυτές επιβεβαιώθηκαν από διηγήσεις ντόπιων κατοίκων. Ιδιαίτερη προσοχή 

πήραν στα ΜΜΕ δύο τέτοια περιστατικά: η περίπτωση στο Πραγγί Έβρου τον 

Νοέμβριο του 2013 και η υπόθεση στο Φαρμακονήσι, στα θαλάσσια σύνορα, 

τον Ιανουάριο 2014.  

Η Ύπατη Αρμοστεία έλαβε επίσης μαρτυρίες με κατηγορίες για 

υπερβολική χρήση βίας και λεκτικών και σωματικών επιθέσεων από 

εκπροσώπους των διωκτικών αρχών και για αφαίρεση πολύτιμων προσωπικών 

αντικειμένων από τα εμπλεκόμενα άτομα κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής 

αυτών των επιστροφών. Το 2013 και το 2014, η Ύπατη Αρμοστεία δεχόταν 

συχνά τηλεφωνήματα από ενδιαφερόμενους που ισχυρίζονταν ότι βρίσκονταν 

στην περιοχή του Έβρου ή είχαν συλληφθεί στη θάλασσα και εξέφραζαν 

φόβους ότι θα επιστραφούν αμέσως και αναγκαστικά στην Τουρκία. Η Ύπατη 

Αρμοστεία γνωρίζει επίσης περιστατικά ατόμων που ενδέχεται να είχαν 
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ανάγκη διεθνούς προστασίας, κυρίως Σύρων, που έφθαναν στην είσοδο του 

Κέντρου Πρώτης Υποδοχής στο Φυλάκιο Έβρου χωρίς να έχουν συλληφθεί 

από την Αστυνομία και ζητούσαν να καταγραφούν γιατί φοβούνταν μήπως 

επιστραφούν με συνοπτικές διαδικασίες στην Τουρκία.  

1.6 Επί του πεδίου. Συμμετοχή της γράφουσας σε επιτόπια έρευνα 

αναφορικά με τις συνθήκες κράτησης.  

Tο Νοέμβρη του 2009 επισκέφθηκα τους χώρους κράτησης αλλοδαπών στο 

Φυλάκιο Κυπρίνου (Ορεστιάδα – Έβρος) καθώς και τα κρατητήρια των 

τμημάτων συνοριακής φύλαξης Σαπών στη Βέννα (Ροδόπη), Τυχερού, 

Σουφλίου, Φερρών και Ισαακίου (Έβρος), όπως και τον εγκαταλελειμμένο 

χώρο κράτησης στον Πέπλο (Έβρος), ως μέλος αποστολής της ΜΚΟ Ελληνική 

Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και του Πολίτη (ΕΕΔΑ – Ομάδα 

Θεσσαλονίκης)55. Το Δεκέμβριο του 2010 επισκέφθηκα τα κρατητήρια του 

Λιμενικού Ηγουμενίτσας επίσης ως μέλος της ΕΕΔΑ. Από αυτή την 

πρωτοβουλία και τη συγγραφή δύο αναφορών προέκυψαν τα εξής κύρια 

συμπεράσματα56: 

                                                 
55 Αξίζει να σημειωθεί πως σε έγγραφη επικοινωνία της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα 

του Ανθρώπου και του Πολίτη με το Συνήγορο του Πολίτη το Σεπτέμβριο του 2012, 

αναφορικά με τις συνθήκες κράτησης, την εκπροσώπηση και την παροχή φροντίδας των 

ασυνόδευτων ανήλικων αλλοδαπών, ο Συνήγορος σημειώνει πως σαν φορέας έχει προτείνει 

την κατάργηση της αστυνομικής κράτησης για τους ασυνόδευτους ανήλικους και την 

αντικατάστασή της με εναλλακτικά μέτρα φιλοξενίας η/και προστατευτικής φύλαξης. Τα 

μέτρα αυτά οφείλουν να εξασφαλίζουν στον ανήλικο την άσκηση πραγματικής φροντίδας από 

τον εκάστοτε Επίτροπο, τη νομική εκπροσώπηση του ανήλικου, την εξαίρεσή του από 

διαδικασίες απέλασης, την πρόσβασή του στην εκπαίδευση και τέλος την παροχή υπηρεσιών 

διερμηνείας σε γλώσσα που κατανοεί. 
56 Για το πλήρες κείμενο της αναφοράς βλ. 'Αναφορά της ομάδας ΕΕΔΑ Θεσσαλονίκης για 

τους χώρους κράτησης μεταναστών χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα στην Θράκη, 3.1.2009', 

διαθέσιμο στον ιστότοπο http://hlhr.gr/details.php?id=122 και 'Αναφορά της ομάδας ΕΕΔΑ 

Θεσσαλονίκης για τους χώρους κράτησης μεταναστών χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα στην 

Ηγουμενίτσα, διαθέσιμο στον ιστότοπο 

http://www.hlhr.gr/index.php?MDL=pages&SiteID=792 

 

http://hlhr.gr/details.php?id=122
http://www.hlhr.gr/index.php?MDL=pages&SiteID=792
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 Σε όλα τα κέντρα που επισκεφθήκαμε οι συνθήκες κράτησης δεν συνάδουν με 

τις προδιαγραφές χώρων κράτησης. Οι κρατούμενοι διακρίνονται στους 

απελάσιμους (δηλαδή μόνον οι πολίτες Τουρκίας και Αλβανίας), τους μη 

απελάσιμους και τους αιτούντες άσυλο. 

 Από τους χώρους κράτησης απουσιάζουν κάθε είδους διακριτικά στοιχεία, 

πινακίδες, και σήματα που να υποδηλώνουν την παρουσία δημόσιας υπηρεσίας 

και δη της αστυνομίας, εκτός από τα κρατητήρια του Λιμενικού στην 

Ηγουμενίτσα. 

 Στον ίδιο χώρο συχνά κρατούνται άνδρες με γυναίκες και παιδιά.  

 Δυνατότητα προαυλισμού δεν υπάρχει ουσιαστικά σε κανένα κέντρο. Ακόμα 

και στα κέντρα κράτησης όπου υπάρχει κατάλληλος προαύλιος χώρος, λόγω 

του αυξημένου αριθμού των κρατουμένων από την μία πλευρά και της 

έλλειψης προσωπικού φύλαξης από την άλλη, οι κρατούμενοι προαυλίζονται 

για ελάχιστο χρονικό διάστημα και όχι επί καθημερινής βάσης, με αποτέλεσμα 

να μην μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί η παραπάνω βραχύχρονη 

έξοδός τους ως κατάλληλος προαυλισμός, σύμφωνα και με τις προβλεπόμενες 

από το νόμο και τις διεθνείς συμβάσεις προδιαγραφές κράτησης. 

 Η σίτιση σε πολλές περιπτώσεις είναι ανεπαρκής, η ποσότητα και ποιότητα 

ποικίλει. 

 Οι συνθήκες υγιεινής και η διανομή ειδών υγιεινής προς τους κρατούμενους 

είναι από ανεπαρκής έως ανύπαρκτη. Υπάρχει ελάχιστο ιατρικό και 

νοσηλευτικό προσωπικό και αυτό περιστασιακά. 

 Οι κρατούμενοι βρίσκονταν σε πλήρη σύγχυση αναφορικά με τα δικαιώματά 

τους, το χρόνο κράτησής τους και ενημερώνονται ελλιπώς ως προς τις 

διαδικασίες ασύλου, ενώ δεν διατίθενται διερμηνείς. 
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 Ο υπερπληθυσμός επιτείνει τα προβλήματα των κακών κτιριακών 

εγκαταστάσεων και υποδομών, ιδίως όσον αφορά σε θέματα υγείας. 

 Υπάρχει σοβαρή έλλειψη προσωπικού φύλαξης και ανυπαρξία προσωπικού 

μέριμνας. 

 Εφαρμόζονται ελλιπέστατα τα όσα προβλέπονται για τους ασυνόδευτους 

ανήλικους, αφού δεν υπάρχει δικτύωση της Νομαρχίας και των Αστυνομικών 

Διευθύνσεων με τα κέντρα υποδοχής ασυνόδευτων ανηλίκων, προκειμένου να 

σταλούν εκεί. 
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2 Κεφάλαιο 2. Θεωρητική προσέγγιση, Μεθοδολογία και Εννοιολογική 

αποσαφήνιση  

 

2.1 Θεωρητική προσέγγιση 

Η μετακίνηση των πληθυσμών συμβαίνει για διάφορους λόγους, και συνήθως 

συνεπάγεται τη διέλευση όχι μόνο γεωγραφικών αλλά και πολιτισμικών 

συνόρων.  Αν και στις περισσότερες περιπτώσεις η μετακίνηση των 

πληθυσμών σχετίζεται είτε με την αγορά εργασίας είτε με τη μετακίνηση  λόγω 

πολέμου και φόβου ατομικής δίωξης, οι ήδη υπάρχουσες αναλυτικές 

κατηγορίες δεν αρκούν για να περιγράψουν το φαινόμενο της αναγκαστικής 

μετανάστευσης (forced migration). 

  H International Association for the Study of Forced Migration (IASFM) 

ορίζει την αναγκαστική μετανάστευση ως ένα γενικό όρο που αναφέρεται στις 

κινήσεις των προσφύγων και των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων (άτομα που 

εκτοπίστηκαν από τις συγκρούσεις) καθώς και σε ανθρώπους που έχουν 

εκτοπιστεί λόγω φυσικών ή περιβαλλοντικών καταστροφών, χημικών ή 

πυρηνικών καταστροφών, πείνας ή αναπτυξιακών έργων.  

Ο Ύπατος Αρμοστής του Ο.Η.Ε για τους Πρόσφυγες, Antonio 

Guterres, σε πρόσφατη συνέντευξη του στην εφημερίδα The Guardian57, 

τόνισε την ανάγκη για προστασία των περιβαλλοντικών προσφύγων και 

αναγνώρισε ότι η Σύμβαση του 1951 δεν αρκεί για να προστατεύσει όλες τις 

κατηγορίες των αναγκαστικών μεταναστών.  

                                                 
57  http://www.theguardian.com/environment/2008/jun/17/climatechange.food 

 

http://www.theguardian.com/environment/2008/jun/17/climatechange.food
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Για τη  Malkki (1995), η κατανόηση της βίαιης μετακίνησης, των 

αιτιών, δηλαδή ύπαρξης των προσφύγων, βοηθάει στο γίνει αντιληπτή η 

σύγχρονη δυναμική των προσφύγων μέσα στις κοινωνίες υποδοχής όπως η 

Ελλάδα. 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, καθώς και ο τρόπος 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 

κοσμοπολίτικη ιδιότητά τους με μια παραδοσιακά πολιτισμικά ομοιογενή 

κοινωνία. 

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. Aναφέρει ότι ο ενδημικός χαρακτήρας του 

φαινομένου λαμβάνει ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις, κάτι που οφείλεται: 

 Στην διαρκή αύξηση του πληθυσμού που παγκοσμίως δεν συνοδεύεται 

με αύξοντες ρυθμούς ανάπτυξης, αλλά φθίνοντες. 

 Στον αυξανόμενο διεθνή ανταγωνισμό για την εκμετάλλευση 

περιορισμένων πλουτοπαραγωγικών πηγών και οδηγεί σε πολεμικές 

συγκρούσεις. 

Οι ακούσιες αυτές μετακινήσεις προσφύγων εμπλέκουν μια σειρά από 

διαδικασίες (processes) (Colson 2003: 6) όπως:  
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 Τη διαπραγμάτευση της ταυτότητας των προσφύγων από τους ίδιους και 

από τις κοινωνίες στις οποίες εισέρχονται  

 Τον προσδιορισμό των προσφύγων σε σχέση με άλλες μειονοτικές ομάδες  

 Τα ζητήματα αμοιβαιότητας που προκύπτουν  

 Τη μυθοπλασία και τις μορφές του κοινωνικού ελέγχου, που προκύπτουν 

από την παρουσία προσφυγικών πληθυσμών στις χώρες υποδοχής. 

 

Σε ότι αφορά την παρατήρηση της Colson αναφορικά με τη διαπραγμάτευση 

της ταυτότητας των προσφύγων, κυρίως από τις κοινωνίες στις οποίες 

εισέρχονται είναι σημαντικό να αναφερθεί το ζήτημα της διαπραγμάτευσης της 

ηλικιακής ταυτότητας των υποκειμένων της παρούσας έρευνας. 

Μεγάλο μέρος της ακαδημαϊκής βιογραφίας σχετικά με τους 

πρόσφυγες και τους μετανάστες ασχολείται πρώτα με τους ενήλικες και 

λιγότερο με τα παιδιά. Αυτό συμβαίνει γιατί πολλές φορές τείνουμε να 

βλέπουμε τα παιδιά σαν συνέχεια των ενηλίκων γονέων ή κηδεμόνων τους. 

Στη δεκαετία του 1970, η Charlotte Hardman (1973: 87) υποστήριξε ότι τα 

παιδιά πρέπει να μελετηθούν στο δικό τους ξεχωριστό πλαίσιο και όχι ως 

παθητικοί φορείς της εκπαίδευσης των ενηλίκων. Στη συνέχεια διάφοροι 

ερευνητές των κοινωνικών επιστήμων κατέληξαν στο συμπέρασμα πως η 

βιολογική ηλικία δεν μπορεί από μόνη της να καθορίζει την έννοια του 

ανήλικου, καθώς σε ορισμένες κοινωνίες η μετάβαση στην ενηλικίωση 

λαμβάνει χώρα σε μικρότερη ηλικία σε σύγκριση με τα παιδιά του Δυτικού 

κόσμου.          

 Οι Deborah Sporton,  Gill Valentine και Katrine Bang Nielsen για 

παράδειγμα, υποστηρίζουν πως οι περισσότεροι νέοι Σομαλοί πού έφθασαν 
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στο Ηνωμένο Βασίλειο είχαν περιορισμένη ή καθόλου εκπαίδευση, ως 

αποτέλεσμα του εμφυλίου πολέμου. Πολλοί είχαν εκτεθεί σε εμπειρίες 

ανάλογες με αυτές των ενηλίκων. Για παράδειγμα το 5% των παιδιών 

σομαλικής καταγωγής είχε κρατήσει όπλο ή είχε εμπλακεί σε ομάδες 

πολιτοφυλακής σε κάποια φάση της ζωής τους (ΟΗΕ 2003). Για πολλούς 

νέους αιτούντες άσυλο, ως εκ τούτου, η μετάβαση στην ενηλικίωση έλαβε 

χώρα σε πολύ νεαρή ηλικία.       

 Σχετικά με τη μετακίνηση των Αφγανών που αποτελούν και τους 

περισσότερους συνομιλητές μου, ο Monsutti (2007) σημειώνει πως η 

μετανάστευση είναι μέρος του αφγανικού κοινωνικού και πολιτισμικού τοπίου. Η 

εποχιακή κίνηση των νομάδων που φέρνουν τα κοπάδια τους σε καλύτερη 

βοσκοτόπια οι  προσκυνητές, οι στρατιώτες και οι πρόσφυγες,  συγκροτούν μια 

μακρά ιστορία της μετανάστευσης στις διάφορες μορφές της. Στο άρθρο του με 

τίτλο Migration as a Rite of Passage: Young Afghans Building Masculinity and 

Adulthood in Iran, εξηγεί πως για πολλούς νέους από το Αφγανιστάν, το ταξίδι 

προς τη Δύση αποτελεί μια ευκαιρία να αποκτήσουν κοινωνικά δίκτυα πέρα 

από το στενό συγγενικό και κοινωνικό τους περιβάλλον. Αναφέρεται λοιπόν 

στην εμπειρία της μετανάστευσης των Αφγανών ως ένα απαραίτητο στάδιο της 

ύπαρξης τους, ως ένα διαβατήριο έθιμο και σημαντικό βήμα κατά το πέρασμα 

προς την ενηλικίωσή. Το «ταξίδι», όσο επικίνδυνο και αν είναι συμβάλει εν 

μέρει στον χωρικό και κοινωνικό διαχωρισμό τους από την οικογένεια και την 

κοινότητα και κατ’ επέκταση και από την παιδική ηλικία58. 

                                                 
58 Για μια αναλυτική έρευνα με αφγανικού πληθυσμούς στην Ελλάδα, βλ. Δημητριάδη, Α., 

(2013), Διέλευση και Μετανάστευση στην Ελλάδα. Η περίπτωση των Αφγανών, Πακιστανών 

και Μπανγκλαντεσιανών, Αθήνα, Νήσος. 
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Σχετικά με τις μορφές κοινωνικού ελέγχου από την παρουσία 

προσφυγικών πληθυσμών στις χώρες υποδοχής είναι αναγκαίο να δούμε τις 

σχέσεις εξουσίας και αντίστασης.  

Η προβληματική που εισάγει ο Φουκώ προβάλει ως βασικό επιχείρημα 

ότι η εξουσία είναι σχέση, ασκείται δε πρωτίστως στα σώματα των ανθρώπων. 

Ο Φουκώ ασχολείται εκτενώς με το ζήτημα του σώματος και το πώς αυτό 

γίνεται αντικείμενο εξουσίας αλλά και τις τεχνικές που χαρακτηρίζουν τις 

νεοτερικές κοινωνίες, οι οποίες αφορούν τη χειραγώγηση, την επιτήρηση και 

τον έλεγχο των σωμάτων, δηλαδή τους πειθαρχικούς μηχανισμούς οι οποίοι 

μετασχηματίζουν το ανθρώπινο σώμα και το «κανονικοποιούν» .  Πρόκειται 

για τη λεγόμενη «βιοπολιτική», όρο με τον οποίο ο Φουκώ μας επιτρέπει να 

εισχωρήσουμε στη «μικροφυσική της εξουσίας» για να αντιληφθούμε το σώμα 

ως πεδίου ελέγχου και πειθάρχησης. Τα κύρια έργα στα οποία αναπτύσσονται 

τα ζητήματα του ελέγχου, της πειθαρχίας και γενικότερα των σχέσεων 

εξουσίας που ασκούνται στο σώμα είναι το Επιτήρηση και Τιμωρία, και ο 

πρώτος τόμος της Ιστορίας της Σεξουαλικότητας , όπου ο Φουκώ 

πραγματεύεται τους τρόπους με τους οποίους «τα ανθρώπινα όντα 

μετασχηματίζονται σε υποκείμενα…». 

Για τον Φουκώ, η εξουσία ενυπάρχει σε κάθε ανθρώπινη σχέση: 

υπάρχει παντού. Δεν είναι προνόμιο της κυρίαρχης τάξης. Η εξουσία δεν 

εξαντλείται σε μια οποιαδήποτε αντίθεση ανάμεσα σε κοινωνικά δίπολα, που 

το ένα κυριαρχεί πάνω στο άλλο. Η εξουσία είναι μια μορφή δράσης ενός 

προσώπου ή μιας ομάδας προσώπων, με σκοπό τη δημιουργία συγκεκριμένων 

«θετικών» συμπεριφορών. Οι ομαδώσεις αυτές δεν έχουν μια κάποια σταθερή 

υπόσταση. Οι σχέσεις εξουσίας είναι πολλαπλές, τα υποκείμενα που μετέχουν 
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σ’ αυτές δεν έχουν μία και μοναδική συμμετοχή σε κάποια σταθερή στάση ή 

αντίσταση. Η πολλαπλότητα των εξουσιαστικών σχέσεων παράγει ατελείωτα 

πεδία άσκησης εξουσίας και αντίστασης.  

Έχοντας σαν αφετηρία τις ανωτέρω έρευνες επιχείρησα να διερευνήσω 

τις κοινωνικές διαδικασίες που δομούν τις αντιστάσεις και τις στρατηγικές 

επιβίωσης των ατόμων που διαμένουν στα κέντρα υποδοχής. 

Ιδιαίτερη σημασία για την κατανόηση των κοινωνικών διαδικασιών 

έχει για τον Pierre Bourdieu η έννοια του habitus. Πρόκειται για ιστορικά 

συγκροτημένα αντιληπτικά σχήματα και σωματικούς τρόπους των κοινωνικών 

υποκειμένων που λειτουργούν ως δομούσες δομές, δηλαδή ως αρχή γέννησης 

και συγκρότησης πρακτικών και αναπαραστάσεων (Bourdieu 2000α: 256, 

Bourdieu 1997: 200). Το habitus είναι «ατομική και κοινωνική ιστορία 

εναποτεθειµένη στο σώμα, κοινωνική δομή μετασχηµατισµένη σε δομή σκέψης» 

(Wacquant 2005α: 316). Κατ’ επέκταση, το habitus έχει ιδιαίτερη σημασία 

μέσα σε ένα δοσμένο κοινωνικό πεδίο, καθώς η «πρακτική» ή αλλιώς η 

«δράση» των κοινωνικών υποκειμένων βασίζεται σε επιμέρους «πρακτικές» ή 

«δράσεις» που προκύπτουν μέσα από τη συνεχή δυναμική σχέση μεταξύ 

habitus και κοινωνικών καταστάσεων (Wacquant 2005: 316). Επομένως, 

ιδιαίτερη σημασία έχει η λεγόμενη «αίσθηση της πρακτικής» των κοινωνικών 

υποκειμένων και, σημειώνει ο Pierre Bourdieu, «η γλώσσα της στρατηγικής που 

αναγκαστικά χρησιμοποιούμε για να ορίσουμε τις διαδοχικές φάσεις δράσεων οι 

οποίες είναι αντικειμενικά προσανατολισμένες προς ένα σκοπό και οι οποίες 

παρατηρούνται σε κάθε κοινωνικό πεδίο δεν πρέπει να µας παραπλανά». 

Αντίθετα, για τον ίδιο έχει ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι οι πιο 

«πετυχημένες» στρατηγικές είναι αυτές που ανταποκρίνονται µε άμεσο και 
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αυθόρμητο, παρά «υπολογισμένο», τρόπο στην αναγκαιότητα και την 

εσωτερική λογική ενός δεδομένου κοινωνικού πεδίου (Bourdieu 1997: 201). 

Στη συνέχεια ερευνώντας το λόγο των διαμενόντων στα κέντρα 

υποδοχής, το λόγο των φορέων υποστήριξης και της τοπικής κοινωνίας, 

διερευνώ τον τρόπο που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και τα αποτελέσματα 

αυτής της αλληλεπίδρασης στις επιλογές των διαμενόντων αναφορικά με την 

περαιτέρω πορεία τους στην Ελλάδα 

Η αναλυτική κατηγορία «λόγος» φαίνεται να αντλεί την αξία και 

χρησιμότητά της από τα πολλαπλά επίπεδα νοημάτων που φέρει, όσο και από 

τη δυνατότητά της να προκαλεί κριτικά (Lindstrom 2010: 200). Η ∆ήµητρα 

Γκέφου-Μαδιανού σημειώνει ότι «πρόκειται για µια κατεξοχήν ρευστή και 

συνεχώς μεταβαλλόµενη έννοια, αφού απορρέει κάθε φορά από τη σχέση 

ανάμεσα στη γλώσσα και τον πολιτισμό» (Γκέφου-Μαδιανού 1999: 401). Στην 

παρούσα μελέτη, ο «λόγος» εννοιολογείται καταρχάς ως διατύπωση της 

ομιλίας και πρακτική επικοινωνίας που φέρει συγκεκριμένα νοήματα και της 

οποίας η κοινωνική δύναμη δεν έγκειται µόνο στο περιεχόμενο της, αλλά και 

στις κοινωνικές συνθήκες και τις σχέσεις εξουσίας που καθορίζουν την 

παραγωγή της (Thompson 2001: 18, 20, 47). Αυτή η προσέγγιση μπορεί να 

αντιπαραβληθεί δημιουργικά και µε την πολυεπίπεδη εννοιολόγηση του 

«λόγου» από τον Michel Foucault, τόσο µε τη γλωσσική έννοια, όσο και ως 

κυρίαρχο σύστημα γνώσεων και αναπαραστάσεων που καθορίζει τα επίσημα 

όρια της σκέψης ή της δράσης (Lindstrom 2010). 
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2.2 Μεθοδολογία 

Η παρούσα μελέτη ακολουθεί τη μεθοδολογία της εθνογραφικής έρευνας 

προκειμένου να αναλύσει και να ερμηνεύσει μια σειρά από ζητήματα που 

αφορούν στην καθημερινότητα των διαμενόντων στα κέντρα υποδοχής 

ασυνόδευτων ανήλικων αιτούντων άσυλο. Εστιάζει σε ένα συγκεκριμένο τύπο 

δομής που εντάσσεται στο ευρύτερο σύστημα πρόνοιας του ελληνικού κράτους 

απέναντι σε μια συγκεκριμένη κατηγορία πληθυσμού. Όπως ήδη αναφέρθηκε 

προηγουμένως, τα κέντρα υποδοχής αποτελούν τη θεσμική πρόταση που έχει 

υιοθετήσει το ελληνικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας απέναντι σε 

αλλοδαπούς πληθυσμούς που φτάνουν χωρίς την παρουσία κηδεμόνα σε 

ελληνικό έδαφος και αιτούνται διεθνούς προστασίας.   

Πεδίο έρευνας για την τεκμηρίωση της υπόθεσης εργασίας αποτελούν 

δύο κέντρα υποδοχής του ελλαδικού χώρου, η Μονάδα Φιλοξενίας 

Ασυνόδευτων Ανήλικων Άσυλο στην Αγιάσο του νομού Λέσβου και το 

Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Κόνιτσας στο νομό Ιωαννίνων. Στην 

περίπτωση της Αγιάσου η επιτόπια έρευνα έλαβε χώρα από τον Ιανουάριο του 

2010 έως τον Ιούλιο του 2010. Κάποιους από τους διαμένοντες του κέντρου 

τους συνάντησα έπειτα από δύο χρόνια στη Θεσσαλονίκη όταν πια είχαν 

εγκαταλείψει οριστικά το κέντρο. Ένα άλλο παιδί που φιλοξενούνταν στην 

Αγιάσο το συνάντησα την άνοιξη του 2011 στο κέντρο της Κόνιτσας όπου είχε 

μεταφερθεί. Στην περίπτωση της Κόνιτσας, όπως αναλυτικά περιγράφω πιο 

κάτω, η επιτόπια έρευνα είχε διάρκεια από τον Σεπτέμβριο του 2010 έως τον 

Ιούνιο του 2011. Κάποιους από τους διαμένοντες του κέντρου τους συνάντησα 

στην Αθήνα το 2013, όταν είχαν πια εγκαταλείψει οριστικά το κέντρο. 
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Τα υποκείμενα της έρευνας είναι κατεξοχήν τα άτομα που διαμένουν 

στα κέντρα. Μέσα από μια σειρά από διαδικασίες, τόσο θεσμικές όσο και 

εξωθεσμικές, μπορούν στην πράξη να μην αιτηθούν άσυλο, τουλάχιστον όχι 

στην πρώτη χώρα ασύλου και εν προκειμένω στην Ελλάδα. 

 Αυτό μπορεί να συμβεί είτε για λόγους συνένωσης οικογένειας που 

διαμένει σε άλλη χώρα από την Ελλάδα, μέσω της διαδικασίας  Δουβλίνο ΙΙ, 

είτε γιατί το ίδιο το άτομο επιλέγει να περάσει σε άλλη χώρα που αποτελεί και 

τον αρχικό τόπο προορισμού του, σε περίπτωση που δεν προκύπτει συνένωση. 

Στη δεύτερη περίπτωση ωστόσο, η μετάβαση σε άλλη χώρα γίνεται παράνομα, 

καθώς από τη στιγμή που δεν συντρέχει επανένωση, το άτομο οφείλει να 

αιτηθεί άσυλο μόνο στην πρώτη χώρα ασύλου. 

Παράλληλα ωστόσο, διερευνήθηκε ο ρόλος και τη συμμετοχή και 

άλλων φορέων υποστήριξης οι οποίοι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: 

ευρωπαϊκούς και κρατικούς θεσμικούς φορείς και τους μη κρατικούς φορείς. 

Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό κράτος, 

συγκεκριμένα το Υπουργείο Υγείας. Η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

έγκειται στην χρηματοδότηση κατά 75%, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Προσφύγων (European Refugee Fund) των κέντρων υποδοχής. Η συμμετοχή 

του Υπουργείου Υγείας έγκειται στη χρηματοδότηση κατά 25% των κέντρων 

υποδοχής. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν άτομα του ακαδημαϊκού 

περιβάλλοντος που έχουν αναπτύξει δράσεις υποστήριξης των προσφύγων, μη 

κυβερνητικές οργανώσεις που έχουν αναλάβει δράση και στα δύο σημεία 

καθώς και ιδιώτες π.χ. συνασπισμοί πολιτών που έχουν αναλάβει 

πρωτοβουλίες υποστήριξης και έχουν πρόσβαση στα κέντρα υποδοχής. 
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Οι μη κυβερνητικοί οργανισμοί, εμπλέκονται σε δύο επίπεδα με το 

σύστημα των κέντρων υποδοχής. Είναι οι φορείς που λαμβάνουν την 

ευρωπαϊκή και κρατική χρηματοδότηση προκειμένου να προσλάβουν το 

προσωπικό που θα εργαστεί στα κέντρα υποδοχής, καθώς δεν πρόκειται για 

μόνιμο προσωπικό, αλλά για ελεύθερους επαγγελματίες. Επιπλέον είναι και οι 

φορείς που πραγματοποιούν δραστηριότητες φιλανθρωπικού τύπου π.χ. 

μοίρασμα ρούχων. 

Αναφορικά με τους φορείς υποστήριξης αιτούντων άσυλο, οι μη 

κρατικοί φορείς που δραστηριοποιούνται διεθνώς, εθνικά και τοπικά στον 

τομέα υποστήριξης προσφύγων υιοθετούν συγκεκριμένες πρακτικές απόδοσης 

βοήθειας που ταιριάζει περισσότερο στο δόγμα περί οικουμενικών 

δικαιωμάτων. Αυτή η δυτικοκεντρική αντίληψη του ανθρωπισμού 

(humanitarianism) εγείρει ερωτήματα για τον τρόπο που προσλαμβάνονται οι 

πρόσφυγες, άρα και ο τρόπος απόδοσης βοήθειας προς αυτούς από το διεθνές 

ανθρωπιστικό καθεστώς προστασίας (Harrell – Bond 1986). Ο Monsutti (2005, 

2010), θεωρεί πω η παραπλανητική γραφειοκρατική διαδικασία ταυτοποίησης 

και διαχωρισμού του πρόσφυγα από το μετανάστη, οδηγεί στην θυματοποίηση 

του πρόσφυγα. Οι πρακτικές απόδοσης βοήθειας υιοθετούν ένα 

πατερναλιστικό ύφος, αγνοώντας το γεγονός πως ένας είναι πρόσφυγας είναι 

πιθανό να μπορεί να προσαρμοστεί σε μια κατάσταση ανάγκης 

χρησιμοποιώντας τα κοινωνικά και πολιτισμικά του εφόδια. Για το λόγο αυτό 

αποφαίνεται πως οι έρευνες που επικεντρώνουν στους εν λόγω πληθυσμούς 

πρέπει να αποτυπώνουν τις εκάστοτε στρατηγικές που αναπτύσσονται από τα 

άτομα και όχι τα κίνητρα της μετακίνησης. Το ερώτημα εν κατακλείδι πρέπει 

να είναι πώς και όχι γιατί μετακινήθηκε κάποιος. 
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Σε θεωρητικό επίπεδο επομένως, η συζήτηση περί οικουμενισμού ή 

πολιτισμικού σχετικισμού αφορά τους πρόσφυγες, στο βαθμό που επηρεάζει τη 

διαμόρφωση του διεθνούς πλαισίου παροχής προστασίας, άρα και τις θεσμικά 

προτεινόμενες πρακτικές απόδοσης βοήθειας, που σε μεγάλο βαθμό 

καθορίζουν και τις εθνικές πολιτικές και τις πρακτικές φορέων. 

2.2.1 Διεξαγωγή συνεντεύξεων  

Το βασικό εργαλείο υλοποίησης της πρωτογενούς έρευνας ήταν η χρήση 

ημιδομημένου ερωτηματολογίου το οποίο σχεδιάστηκε στη βάση της υπόθεσης 

εργασίας της μελέτης. Οι συνεντεύξεις με τη χρήση ημιδομημένων 

ερωτηματολογίων με βοήθησαν στις περιπτώσεις εκείνες που οι συνομιλητές 

μου ήθελαν να συνεχίσουν και να επιμείνουν σε μια συγκεκριμένη αφήγηση. 

Στην προσπάθεια αποφυγής εξολοκλήρου αφηγηματικών συνεντεύξεων 

μπορούσα μέσω των ημιδομημένων ερωτηματολογίων να επανέλθω στα 

ζητήματα που με ενδιέφεραν περισσότερο στην έρευνά μου. Δεδομένου ότι η 

συνέντευξη αποτελεί μια δυναμική σχέση μεταξύ συνεντευξιαζόμενου και 

ερευνητή η οποία συνεχώς επαναπροσδιορίζεται το αποτέλεσμά της μπορεί να 

είναι απρόβλεπτο. Γι’ αυτό επέλεξα να πραγματοποιήσω τις συνεντεύξεις μετά 

από μήνες (τέσσερις στην περίπτωση της Αγιάσου και 7 στην περίπτωση της 

Κόνιτσας) συμμετοχικής παρατήρησης, όταν πια έκρινα ότι το αποτέλεσμα θα 

μπορούσε να είναι λιγότερο απρόβλεπτο. Οι δραστηριότητες μου στα πλαίσια 

της συμμετοχικής παρατήρησης καταγράφονται αναλυτικότερα στο επόμενο 

κεφάλαιο.         

 Η διεξαγωγή των συνεντεύξεων έγινε σε κάποιες περιπτώσεις με χρήση 

διερμηνέα και σε κάποιες άλλες στα ελληνικά. Στην Αγιάσο χρησιμοποίησα ως 

διερμηνέα τον διερμηνέα του κέντρου όπου αυτό χρειάστηκε και 
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πραγματοποίησα 18 συνεντεύξεις. Στην Κόνιτσα για τις συνομιλίες μου με 

τους Αφρικανούς διαμένοντες χρησιμοποίησα ως διερμηνέα έναν από αυτούς 

και στις υπόλοιπες περιπτώσεις συνομίλησα με παιδιά που γνώριζαν ήδη καλά 

τα ελληνικά και πραγματοποίησα 12 συνεντεύξεις. Στην περίπτωση των 

Αφγανών διαμενόντων της Αγιάσου η παράλληλη παρουσία ενός άντρα τον 

οποίο εμπιστεύονταν τα περισσότερα παιδιά έλυσε εν μέρει το ζήτημα της 

κοινωνικής μου αφετηρίας. Στην Κόνιτσα η χρήση ως διερμηνέα του ατόμου 

που οι υπόλοιποι Αφρικανοί αναγνώριζαν ως άτυπο αρχηγό είχε παρόμοιο 

αποτέλεσμα. Η εντύπωση που αποκόμισα είναι ότι και στα δύο κέντρα η 

παρουσία ατόμων που δεν ήταν διαμένοντες αποτελούσε ένα είδος κοινωνικού 

γεγονότος. Όλοι ήθελαν να ικανοποιήσουν την περιέργειά τους γύρω από την 

άφιξη ενός νέου ατόμου στο χώρο τους το οποίο όμως διέφερε, τόσο από τους 

ίδιους όσο και από το προσωπικό με το οποίο έρχονταν καθημερινά σε επαφή 

και το είχαν ήδη κατηγοριοποιήσει με συγκεκριμένο τρόπο, ως προς το ότι δεν 

ανήκε σε καμία από τις δύο κατηγορίες. 

2.2.2 Προβλήματα στο πεδίο 

Στην κλασική εθνογραφική προσέγγιση ενός πεδίου επιτόπιας έρευνας  -αυτή 

που αργότερα χαρακτηρίστηκε ως «εθνογραφικός ρεαλισμός» (Γκέφου – 

Μαδιανού 1999)- η προβληματοποίηση των σχέσεων του εθνογράφου / 

ανθρωπολόγου με το πεδίο του δεν είχε θέση. Ωστόσο, με την εισαγωγή του 

αναστοχασμού (reflexivity) ως εργαλείου αναδιατύπωσης των σχέσεων μεταξύ 

εντόπιων και ανθρωπολόγων αλλά και σαφούς κατάθεσης των σχετικών 

στοιχείων ως θέσεων του εθνογραφικού κειμένου, από το ρεύμα της 

«Πολιτισμικής Κριτικής» (Marcus & Fisher1986, Clifford & Marcus 1986), η 

πραγμάτευση των σχέσεων αυτών  έγινε συνθήκη sine qua non κάθε 



 

103 

 

εθνογραφίας (Marcus 2011). Τα σχόλια, λοιπόν, που ακολουθούν εντάσσονται 

σ’ αυτόν το γενικότερο προβληματισμό, καθώς μεταξύ άλλων πραγματεύονται 

και τα δικά μου όρια ως ερευνητή στο πεδίο του. Όρια που κινήθηκαν μεταξύ 

της εθνογραφικής επιτόπιας έρευνας και του ακτιβισμού. Αλλά στο ζήτημα 

αυτό θα επανέλθω και στη συνέχεια.  

Κατά τις πρώτες μου επαφές με τους διαμένοντες στα υπό διερεύνηση 

κέντα, ήρθε στο προσκήνιο της συνομιλίας μας η διαφορετική κοινωνική μας 

αφετηρία (Miller&Glassner, 1997). Η κατάστασή μου ως άτομο ανεξάρτητο 

οικονομικά που έμενε εκτός δομής και είχε πραγματοποιήσει ένα εσωτερικό 

ταξίδι για λόγους άλλους από την βελτίωση των συνθηκών ζωής του, ερχόταν 

σε αντίθεση με αυτό που είχαν καταχωρήσει τα παιδιά στο φαντασιακό τους 

ως λόγο μετακίνησης. Δεύτερον, το γεγονός ότι ήμουν γυναίκα νεαρής ηλικίας 

και «ασυνόδευτη» ερχόταν σε αντίθεση με τα συνήθη πολιτισμικά πρότυπα 

περί γυναικών στις χώρες καταγωγής των παιδιών. Στην Αγιάσο τα παιδιά 

ήταν λίγο περισσότερο συνηθισμένα στην παρουσία νεαρών γυναικών που 

έκαναν προσωπικές ερωτήσεις καθώς κατά το παρελθόν είχαν περάσει 

διάφοροι ερευνητές και εθελοντές από τη μονάδα. Στην Κόνιτσα από την άλλη 

μεριά δεν συνέβαινε κάτι αντίστοιχο, γιατί παρόλο που το Θερινό Σχολείο της 

Κόνιτσας59 πραγματοποιούταν σε απόσταση αναπνοής από το χώρο διαμονής 

των παιδιών, δεν είχε υπάρξει ποτέ ουσιαστική αλληλεπίδραση και 

επικοινωνία ανάμεσα στους φοιτητές του Summer School και τους διαμένοντες 

του κέντρου. 

                                                 
59 Θερινό Σχολείο της Κόνιτσας (Konitsa Summer School) που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο 

Ιωαννίνων και το διεθνές Δίκτυο Border Crossings Network, http://www.border-

crossings.eu/konitsa 

http://www.border-crossings.eu/konitsa
http://www.border-crossings.eu/konitsa
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Ειδικά δε, σε ότι αφορά το κέντρο της Κόνιτσας, από την αρχή της 

παρουσίας μου στο χώρο, οι σχέσεις μου με το σύνολο σχεδόν του 

προσωπικού ήταν ελάχιστες. Δε μου έδιναν καθόλου σημασία, ενώ θεωρώ ότι 

σε μεγάλο βαθμό δεν είχαν καταλάβει τι ακριβώς κάνω ή τους φαίνονταν 

περίεργο. Το κέντρο της Κόνιτσας άλλωστε δεν είναι ανοιχτό σε εθελοντές, 

φοιτητές κλπ., και όπως περιέγραψα πιο πάνω ήταν εξαιρετικά χρονοβόρα η 

διαδικασία χορήγησης άδειας εισόδου. Ούτε εγώ από την πλευρά μου ωστόσο 

επιδίωξα να πλησιάσω το προσωπικό ιδιαίτερα, επηρεασμένη κυρίως από την 

ταλαιπωρία της καθυστέρησης έκδοσης της άδειας πρόσβασης. Τις πιο 

κοντινές σχέσεις τις είχα με μια καθαρίστρια και την καθηγήτρια ελληνικών. 

Με αυτές έκανα συζητήσεις για την καθημερινότητα των παιδιών και τη ζωή 

στο κέντρο γενικά. Μετά από μια απεργία πείνας έξι ημερών που 

πραγματοποίησαν οι φιλοξενούμενοι στο κέντρο το Πάσχα του 2011, η στάση 

του προσωπικού απέναντί μου ήταν φανερά απαξιωτική, καθώς δε λέγαμε 

σχεδόν ούτε καλημέρα, ενώ εγώ έπαψα να μπαίνω από την κεντρική είσοδο 

και χρησιμοποιούσα αυτή του χώρου αναψυχής. Ο λόγος ήταν ότι το 

προσωπικό θεωρούσε πως υποστήριζα έως και υποκινούσα την εν λόγω 

απεργία πείνας, καθώς κατά τη διάρκειά της έφερνα χυμούς και αναψυκτικά 

στα παιδιά, όπως επίσης και συζητούσα μαζί τους για τα αιτήματά τους, τα 

οποία αφορούσαν στην καταβολή από μέρους της διοίκησης του κέντρου των 

2,93 ευρώ που δικαιούνταν ημερησίως σύμφωνα με τη σχετική πρόβλεψη του 

αρμόδιου τότε Υπουργείου Υγείας. Η απεργία πείνας έληξε όταν πήραν 

διαβεβαίωση από το διευθυντή του κέντρου ότι θα έπαιρναν άμεσα όλα τα 

χρήματα που όφειλε να καταβάλλει το Υπουργείο, καθώς και όταν τους έφεραν 

είδη προσωπικής υγιεινής τα οποία ήταν διαρκώς σε έλλειψη στο κέντρο. Αλλά 
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και πριν τη απεργία πείνας, ποτέ δεν έλεγχε κάποιος από το προσωπικό πότε 

πήγαινα και πότε έφευγα, αν δεν παρουσιαζόμουν εγώ να δηλώσω την άφιξη 

και την αποχώρησή μου από το χώρο. Λόγω των ανύπαρκτων σχεδόν σχέσεων 

με το προσωπικό δεν επιχείρησα να προχωρήσω σε συνεντεύξεις μαζί τους, 

παρά μόνο περιορίστηκα σε ανοιχτές συζητήσεις με τους εργαζόμενους που 

είχα μεγαλύτερη οικειότητα. Ωστόσο από τις συζητήσεις που έκανα με τους 

συγκεκριμένους εργαζόμενους, μου έγινε γνωστό ότι υπήρχαν στο κέντρο 

παιδιά  ελληνικής καταγωγής που επιθυμούσαν να πάνε στο γυμνάσιο, αλλά 

δεν τους επέτρεπε ο διευθυντής με τη δικαιολογία της ύπαρξης των 

εργαστηρίων στο χώρο. 

Όταν τελείωσα την επιτόπια έρευνά μου στο κέντρο της Κόνιτσας, 

συνέταξα μια αναφορά προς την ΜΚΟ Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα 

του Ανθρώπου και του Πολίτη, σχετικά με το θέμα της εκπαίδευσης στο 

συγκεκριμένο κέντρο. Σκοπός μου ήταν να γίνει καταγγελία, ώστε να υπάρξει 

θεσμική παρέμβαση για το ζήτημα. Η ΜΚΟ προώθησε την αναφορά μου στην 

οργάνωση Συνήγορος του Παιδιού, η οποία έστειλε  την καταγγελία στο 

διευθυντή του κέντρου. Επίσης συζήτησα το σχετικό θέμα με ένα δικηγόρο της 

Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Δε γνωρίζω ποια ήταν η 

επίσημη απάντηση του διευθυντή, ούτε αν η αλλαγή στη στάση του ήταν 

αποτέλεσμα της καταγγελίας μου, γνωρίζω ωστόσο ότι από το Σεπτέμβριο του 

2012 τόσο οι αιτούντες άσυλο, όσο και οι Έλληνες και Αλβανοί διαμένοντες 

του κέντρου έχουν δικαίωμα εγγραφής στη Μέση Εκπαίδευση. Οι δε αιτούντες 

άσυλο έχουν πρόσβαση και στα εργαστήρια τέχνης της Μονάδας στην 

Κόνιτσα. Εδώ επιτελείται ένα ακόμη επίπεδο συμμετοχικότητας, αυτό που 

αφορά τη σχέση μου με τη θεσμική εξουσία και το οποίο με οδηγεί στην 
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επιλογή του ακτιβισμού, ζήτημα το οποίο θα πραγματευτώ αναλυτικότερα στη 

συνέχεια. 

2.3 Εννοιολογική αποσαφήνιση 

2.3.1 Αποχωρισμένα παιδιά 

Σύμφωνα με τον ορισμό της Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Παιδιού: 

«Ασυνόδευτα παιδιά» είναι τα παιδιά που, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 

Σύμβασης, έχουν χωρισθεί και από τους δύο γονείς τους και τους υπόλοιπους 

συγγενείς τους και δεν έχει αναλάβει τη φροντίδα τους άλλος ενήλικας που 

είναι υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο ή το έθιμο. Χωρισμένα από την 

οικογένειά τους είναι τα παιδιά που όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Σύμβασης, 

έχουν χωρισθεί και από τους δύο γονείς τους ή από το άτομο που είχε αρχικά 

την επιμέλεια τους, σύμφωνα με το νόμο ή το έθιμο, αλλά όχι απαραίτητα από 

τους υπόλοιπους συγγενείς. Κατά συνέπεια είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν 

παιδιά που συνοδεύονται από άλλα ενήλικα μέλη της οικογένειάς τους». Οι 

Tsovili & Voutira (2004) αντιπαραθέτουν τον όρο «αποχωρισμένα παιδιά», 

τονίζοντας πως αντικατοπτρίζει σαφέστερα το βασικό πρόβλημα των ατόμων, 

την έλλειψη φροντίδας τους από γονέα ή νόμιμο κηδεμόνα και τις συνέπειες 

του αποχωρισμού τους κοινωνικά και ψυχολογικά.. Τα άτομα αυτά δεν έχουν 

ενηλικιωθεί και έχουν διασχίσει σύνορα κρατών χωρίς τη συνοδεία γονέα ή 

κηδεμόνα προκειμένου να αιτηθούν διεθνούς προστασίας. Στην περίπτωση της 

Ελλάδας ωστόσο, δεν είναι απαραίτητο ο τα παιδιά να είναι και αιτούντες 

άσυλο. Για το λόγο αυτό έχω επιλέξει τη χρήση του όρου αποχωρισμένα παιδιά 

αντί ασυνόδευτοι ανήλικοι στον τίτλο της παρούσας μελέτης. 
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2.3.2  Στρατηγικές επιβίωσης 

Κεντρικό σημείο της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των γενικότερων 

και ειδικότερων βραχυπρόθεσμων στρατηγικών επιβίωσης (survival strategies) 

που υιοθετούνται από τα άτομα, προκειμένου να επιτύχουν καλύτερους όρους 

διαμονής στα κέντρα (Black 1994).  

Με βάση αυτή τη διερεύνηση δομείται και η βασική υπόθεση εργασίας 

της παρούσας μελέτης: στην Ελλάδα δεν υπάρχει ενιαίο σύστημα πρόνοιας για 

τα αποχωρισμένα παιδιά, αλλά κατακερματισμός του, καθώς τα υποκείμενα 

(προσωπικό, διαμένοντες, φορείς υποστήριξης, τοπική κοινωνία) που 

εμπλέκονται στις διαδικασίες πρόνοιας, συνδιαμορφώνουν ανάλογα με τον 

τόπο και το χρόνο διαφορετικές υβριδικές μορφές του θεσμικού συστήματος. 

Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο έχει νόημα και η εθνογραφική προσέγγιση των 

κέντρων, επειδή αναδεικνύει τις διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν και τις 

ερμηνεύει. 

Είναι σημαντικό ωστόσο να διαχωριστούν οι μακροχρόνιες στρατηγικές 

βιοπορισμού (livelihood strategies), σε αντίθεση με τις άμεσες και 

βραχυχρόνιες στρατηγικές επιβίωσης (survival strategies) Σύμφωνα με τον 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 

Αντιθέτως οι στρατηγικές επιβίωσης χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν μία 

βραχυχρόνια αντίδραση των προσφύγων σε καταστάσεις που απειλείται η ζωή 
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τους. Οι δεύτερες, βέβαια, αποτελούν προϋπόθεση προκειμένου να χτιστεί η 

μακροχρόνια στρατηγική του βιοπορισμού, καθότι, πολλές φορές, 

ενσωματώνονται μόνιμα σε ένα «κανονικό» κύκλο δραστηριοτήτων.  

Η παρούσα εργασία έχει ως έναν από τους βασικούς ερευνητικούς 

στόχους, την αναζήτηση και καταγραφή των στρατηγικών επιβίωσης έναντι της 

μακροχρόνιας λύσης του βιοπορισμού. 

2.3.3 Κέντρα Υποδοχής 

Τα κέντρα υποδοχής αποτελούν μια τυπολογία που έχει προκύψει μέσα από 

μια σειρά θεσμικών διατάξεων και εντάσσονται στο σύστημα πρόνοιας του 

κράτους προς την κατηγορία πληθυσμού που περιέγραψα στο στην Εισαγωγή 

και στο Κεφάλαιο 1. Σε σύγκριση με τα παραδοσιακά ολοπαγή ιδρύματα (total 

institution) που περιγράφει ο Goffman (1961), αλλά και με τα κέντρα 

κράτησης (detention centres), μια ανοιχτή δομή σαν αυτές υπό διερεύνηση 

συγκλίνει στο ότι η βοήθεια που παρέχεται στους διαμένοντες 

προαποφασίζεται και υλοποιείται χωρίς την παρέμβαση των διαμενόντων, οι 

οποίοι γίνονται συνήθως αντιληπτοί ως παθητικοί αποδέκτες εξωτερικής 

(κρατικής, διεθνούς) ή εσωτερικής βοήθειας (Verdirame & Harrell – Bond 

2005: xiii). Η διοικητική οργάνωση της δομής αφορά αποκλειστικά το 

επιστημονικό προσωπικό, ενώ ο κώδικας δεοντολογίας και το καταστατικό 

λειτουργίας αφορούν το διοικητικό συμβούλιο στις συνελεύσεις του οποίου οι 

διαμένοντες δεν έχουν πρόσβαση. Επιπλέον ως ανήλικοι υπόκεινται σε 

καθεστώς επιτήρησης από Επίτροπο και αναφοράς σε αυτόν που συνήθως 

είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου. 

 Αυτό όμως που διακρίνει τις ανοιχτές δομές από τα παραδοσιακά 

άσυλα, είναι αρχικά το γεγονός ότι η παραμονή δεν είναι αποκλειστικά 
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ακούσια σε αντίθεση με τα κέντρα κράτησης. Σε μια ανοιχτή δομή, συχνά και 

λόγω νομικών ασαφειών σχετικά με το καθεστώς του ασυνόδευτου ανήλικου, 

δημιουργούνται δομικά και λειτουργικά ζητήματα που εντέλει εντάσσουν τη 

συγκεκριμένη δομή έξω από τις συνηθισμένες τυπολογίες των ασύλων. Τα 

άτομα που διαμένουν σε αυτά μπορούν να εγκαταλείψουν τη δομή κατά 

βούληση, ενώ ο ρόλος του επιτρόπου, όντας θεσμικά αποδυναμωμένος δεν 

λειτουργεί την πράξη, ώστε να υπάρχει αναφορά σε αυτόν από την πλευρά των 

παιδιών από τη στιγμή που εγκαταλείπουν το χώρο. Συνακόλουθα, τα παιδιά 

που έχουν διαμείνει στα εν λόγω κέντρα από την ίδρυσή τους μέχρι σήμερα 

απασχολούν το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας και τους διοικητικούς 

υπαλλήλους μόνο κατά τη διάρκεια της παραμονής τους εκεί, ενώ οποιαδήποτε 

ενημέρωση για τη μετέπειτα πορεία τους προκύπτει στο πλαίσιο μεμονωμένων 

εξωθεσμικών προσωπικών επαφών.  

Μια δεύτερη διαφοροποίηση των ανοιχτών δομών έγκειται στον τρόπο 

με τον οποίο αντιλαμβάνονται οι διαμένοντες τη δομή, γεγονός που είναι 

κεντρικό στην έρευνα μου. Λόγω του «χαλαρού» καθεστώτος εισόδου στη  -

και εξόδου από-  τη δομή, αλλά και των διαρκώς μεταβαλλόμενων αριθμών 

των διαμενόντων, η πρόσληψη της δομής είναι ταυτόχρονα ενιαία σε δομικό 

επίπεδο, και πολλαπλά διαφορετική σε λειτουργικό επίπεδο. Όλα τα κέντρα 

υποδοχής λειτουργούν ως πρώτο ή τελευταίο καταφύγιο, με την έννοια ότι τα 

παιδιά θα διαμείνουν αρχικά εκεί επειδή η κρατική μεταναστευτική πολιτική 

έχει δημιουργήσει αυτού του είδους τα κέντρα για τα εν λόγω άτομα, ενώ θα 

επιστρέψουν, αν το επιλέξουν, επειδή η περιπλάνησή τους μακριά από αυτά 

δεν απέδωσε.  
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3 Κεφάλαιο 3. Παρουσίαση εθνογραφικού υλικού 

 

3.1 Περιγραφή  της μονάδας στην Αγιάσο 

3.1.1 Ο χώρος 

Η Μονάδα Φιλοξενίας της Αγιάσου είχε τη δυνατότητα να φιλοξενήσει έως 

και 96 άτομα. Δέχεται ανηλίκους, οι οποίοι είχαν σταλεί με εντολή της Δ/νσης 

Κοινωνικής Αντίληψης & Αλληλεγγύης, του Υπουργείου Υγείας & 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, από τα συνοριακά Κέντρα Κράτησης, ανηλίκους 

που έχουν φιλοξενηθεί στη Μονάδα κατά το παρελθόν και επιθυμούν να 

επιστρέψουν και κατ’ εξαίρεση ανηλίκους ασυνόδευτους πρόσφυγες που 

θέλουν να κάνουν αίτηση ασύλου στο μέλλον ή διαβιούν κάτω από άθλιες 

συνθήκες και προκύπτει επείγουσα ανάγκη προστασίας και φιλοξενίας τους, 

καθώς δεν έχουν εναλλακτική δυνατότητα εύρεσης χώρου διαμονής60. Οι 

πρώτοι 13 ανήλικοι φιλοξενούμενοι ζωγράφισαν, υπέγραψαν και κρέμασαν 

στο τοίχο ενός από τους διαδρόμους της Μονάδας, ένα πανό με τίτλο: «Villa 

Azadi», δηλαδή «Σπίτι Ελευθερίας» στα φαρσί/νταρί. 

 

                                                 
60 Πληροφορίες από την μπρουσούρα αυτοπαρουσίασης της μονάδας. 
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Οι υπηρεσίες που παρέχονται στους ασυνόδευτους ανήλικους, βάσει του 

εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της Μονάδας είναι οι εξής: 

Νομική στήριξη (1 Δικηγόρος) , Ψυχολογική στήριξη (1 Ψυχολόγος) 

Κοινωνική υποστήριξη και Επαγγελματικό – Εκπαιδευτικός προσανατολισμός 

(1 Κοινωνικός Λειτουργός, 1 Κοινωνική Ανθρωπολόγος), Ιατρική και 

νοσηλευτική φροντίδα (1 Ιατρός, 1 Νοσηλευτής), Εκμάθηση της Ελληνικής 

και άλλων ξένων γλωσσών (2 Καθηγήτριες Ελληνικών και εθελοντές για άλλες 

γλώσσες), Υπηρεσίες Μετάφρασης (2 Διερμηνείς), Λοιπές υποστηρικτικές 

υπηρεσίες (1 Διοικητικός, 3 Μάγειρες, 1 Γενικών Καθηκόντων). 

Η Μονάδα βρίσκεται 4 km βόρεια του χωριού της Αγιάσου, πληθυσμού 

3.000 μόνιμων κατοίκων περίπου και απέχει 40 km από, την πρωτεύουσα του 

νησιού, Μυτιλήνη. Η δομή στεγάζεται σε ένα κτήριο 4.000 τ.μ., το οποίο από 

τη δεκαετία του 30’ λειτουργούσε ως Σανατόριο για φυματικούς, γι’ αυτό 

άλλωστε βρίσκεται μέσα στο δάσος, ενώ ανακαινίστηκε την τελευταία 

πενταετία προκειμένου να στεγάσει τους περιθαλπόμενους του Ιδρύματος «Η 

ΘΕΟΜΗΤΩΡ». Λίγο πριν το ανακαινισμένο κτήριο παραδοθεί στο Ι.Κ.Π.Α. 

για να φιλοξενήσει τα άτομα με νοητική και κινητική υστέρηση που φροντίζει 

σε ένα άλλο παλιό χώρο εντός του χωριού, δημιουργήθηκε η άμεση ανάγκη 

στέγασης 103 ανηλίκων που προέρχονταν από πολυήμερη απεργία πείνας 

λόγω παρατεταμένης κράτησής τους στο Κέντρο της Παγανής το καλοκαίρι 

του 2009. 

 Ο χώρος είναι περιφραγμένος. Στην είσοδο υπάρχει η ταμπέλα του 

Ιδρύματος Θεομήτωρ και η Ελληνική σημαία. Δεξιά της εισόδου βρίσκεται ένα 

εκκλησάκι που δεν λειτουργεί και δίπλα και απέναντι δύο ισόγεια κτίρια, 

επίσης αχρησιμοποίητα. Στο κέντρο του περιφραγμένου χώρου βρίσκεται το 
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βασικό κτίριο της μονάδας. Πρόκειται για ένα διώροφο κτίριο. Στο ισόγειο 

βρίσκονται τα γραφεία του προσωπικού, το ιατρείο, η κουζίνα, τα πλυντήρια 

και ο θάλαμος του προσωπικού ασφαλείας. Στο ισόγειο διαμένει η μοναδική 

οικογένεια της μονάδας. 

 Στον πρώτο όροφο βρίσκεται η μία από τις δύο αίθουσες μαθημάτων, 

οχτώ δωμάτια των 4-5 ατόμων, η αίθουσα του πινγκ-πόνγκ που λειτουργεί και 

ως εργαστήριο ζωγραφικής και ο χώρος που έχουν διαμορφώσει ως τζαμί. 

Δίπλα από το τζαμί βρίσκεται ένας χώρος που λειτουργούσε παλιά ως 

γυμναστήριο και τώρα είναι ο θάλαμος στον οποίο διαμένουν όσοι έχουν 

ψώρα, μέχρι να γιατρευτούν. Το τζαμί το έχουν διακοσμήσει τα παιδιά με δικές 

τους ζωγραφιές, πανό με προσευχές και κουβέρτες στο πάτωμα. Το 

χρησιμοποιούν τόσο ατομικά όσο και συλλογικά για να προσευχηθούν, π.χ. 

στο Μπαιράμι, Ραμαζάνι, η την πρωτοχρονιά (21 Μαρτίου). 

 Στο δεύτερο όροφο βρίσκονται άλλα 8 δωμάτια των 4 -5 ατόμων, η 

τραπεζαρία που λειτουργεί και ως δεύτερη αίθουσα διδασκαλίας αλλά και 

αίθουσα εκδηλώσεων και το εργαστήρι ραπτικής.   

 Όλοι οι χώροι της μονάδας σε όλους τους ορόφους και ειδικά οι 

διάδρομοι και τα δωμάτια είναι διακοσμημένοι με ζωγραφιές, αφίσες και 

σκίτσα που έχουν κάνει τα παιδιά. Στο ισόγειο κρέμεται το πανό που είχαν 

υπογράψει οι πρώτοι φιλοξενούμενοι με τη φράση «Vila Azadi». Με αυτόν τον 

όρο αναφέρονται και οι περισσότεροι από τους ανήλικους στη μονάδα και όχι 

ίδρυμα, κέντρο κλπ. 

3.1.2 Εσωτερική οργάνωση και λειτουργία   

Η Μονάδα λειτουργεί βάσει Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και 

Εσωτερικού Κώδικα Δεοντολογίας. Ο κανονισμός ορίζει και τις υποχρεώσεις 
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των φοιτητών που διεξάγουν επιτόπια έρευνα ή κάνουν πρακτική. Γι’ αυτό και 

μου έγινε σαφές από την αρχή ότι έχω δικαίωμα να βρίσκομαι στο χώρο της 

μονάδας μόνο τις ώρες που βρίσκεται και κάποιο μέλος του προσωπικού, 

δηλαδή καθημερινές 8πμ – 4μμ και δύο φορές την εβδομάδα 1μμ – 7 μμ. 

 Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι ενημερώνονται για τον κανονισμό με την άφιξή 

τους στο χώρο. Οι φιλοξενούμενοι εκλέγουν τον δικό τους πρόεδρο μια ή δύο 

φορές το χρόνο, ο οποίος παρευρίσκεται στα συμβούλια του προσωπικού μια 

φορά την εβδομάδα.  

 Μέσα από τις συζητήσεις μου με το προσωπικό τέθηκε πολύ συχνά ως 

«βασικός πυλώνας» της ομαλής λειτουργίας της δομής, ο προγραμματισμός 

όσον αφορά το σύνολο των καθημερινών δραστηριοτήτων. Π.χ. το σερβίρισμα 

των 3 ημερήσιων γευμάτων, τα υποχρεωτικά πρωινά μαθήματα ελληνικών, οι 

καθαριότητες των δωματίων και του εξωτερικού χώρου 

Ωστόσο, η προσπάθεια για ομαλή συνέχεια των καθημερινών 

δραστηριοτήτων δεν είναι δυνατή για το σύνολο των ανηλίκων που έχουν 

φιλοξενηθεί ή φιλοξενούνται. Αυτό γιατί, α) στην πλειονότητα των 

περιπτώσεων οι ανήλικοι φιλοξενούνται για ελάχιστες μέρες, οπότε δεν 

υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος και β) το προσωπικό δεν αρκεί αριθμητικά. 

Επόμενο σημαντικό στοιχείο για την ομαλή λειτουργία, (σύμφωνα με 

το προσωπικό) αποτελεί το «Σύμφωνο Φιλοξενίας». Πρόκειται για ένα «ηθικό 

συμβόλαιο», το οποίο καλούνται να υπογράψουν οι ανήλικοι και το οποίο 

αποδεικνύει ότι οι φιλοξενούμενοι έχουν ενημερωθεί πλήρως, στη γλώσσα που 

κατανοούν, για τους βασικούς κανόνες της Μονάδας και τους αποδέχονται. Το 

συγκεκριμένο «σύμφωνο», εξηγεί στους ανήλικους τι γίνεται σε περίπτωση 

που δημιουργηθεί κάποιο σοβαρό πρόβλημα στη Μονάδα από την πλευρά 
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τους, π.χ. ζημιές ή ένας σοβαρός καυγάς.  

3.1.3  Τιμωρίες 

Οι πιο συνηθισμένες τιμωρίες που επιβάλλονταν από το συντονιστή και το 

γιατρό ήταν η λάντζα στην κουζίνα ή η καθαριότητα του εξωτερικού χώρου. 

Οι τιμωρίες αφορούσαν όσους προκαλούσαν καυγάδες, έκαναν ζημιές ή δεν 

είχαν καθαρό το δωμάτιο τους. Κάθε πρωί στις 9 ο γιατρός με το συντονιστή 

περνούσαν από όλα τα δωμάτια για να επιθεωρήσουν την καθαριότητα και να 

ξυπνήσουν όποιον κοιμόταν, προκειμένου να πάει στα μαθήματα.  Επειδή 

όμως οι πιο πολλοί δεν πήγαιναν και συχνά εξέφραζαν παράπονα είτε για τις 

δασκάλες, είτε για το γεγονός ότι δεν τους ενδιέφεραν τα ελληνικά, δεν 

υπήρχαν εφαρμόσιμες τιμωρίες  για όσους απουσίαζαν από τα μαθήματα, 

γεγονός που έφερνε συχνά σε κόντρα τις δασκάλες με το άλλο προσωπικό.  

Αποβολές από τη δομή: από το σύνολο των 2.500 παιδιών που έχουν 

φιλοξενηθεί διαχρονικά, 6 έχουν διωχθεί από τη δομή, μετά από απόφαση του 

προέδρου του Δ.Σ. κι αυτό γιατί είχαν προκαλέσει επανειλημμένους και 

σοβαρούς καυγάδες. Όσο ήμουν εγώ εκεί υπήρξε μια περίπτωση – υποψήφιος 

για αποχώρηση, που τελικά δεν διώχτηκε. Η διαδικασία αποχώρησης είναι ως 

εξής: ο συντονιστής καλεί στο γραφείο του τον ανήλικο που έχει προκαλέσει 

κάποιο ζήτημα, τον προειδοποιεί δύο με τρεις φορές και μετά εισηγείται στον 

πρόεδρο του Δ.Σ. την αποβολή του, αν δεν συμμορφωθεί. Ο πρόεδρος 

συνομιλεί με τον ανήλικο και αποφασίζει αν τελικά θα τον κρατήσουν ή θα τον 

διώξουν.  

Στο διάστημα που ήμουν εκεί, η αντίδραση των παιδιών προς τους 

κανόνες της  μονάδας εκφράστηκε μαζικά με δύο έντονα περιστατικά. Το 

πρώτο ήταν μια απεργία πείνας τριών ημερών το Μάρτιο του 2010 και το 
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δεύτερο η αποχή από τις εκλογές του Απριλίου για την ανάδειξη του νέου 

προέδρου τους. 

Στην πρώτη περίσταση, ακόμα και τα άτομα που δεν ήθελαν να 

συμμετέχουν στην απεργία, αναγκάστηκαν, λόγω απειλών από τους ιεραρχικά 

ανώτερους, π.χ. τον πρόεδρο και τον «θρησκευτικό ηγέτη». Παράλληλα, τον 

Αφγανό διερμηνέα που προσπαθούσε να τους πείσει να μην συνεχίσουν την 

απεργία πείνας, τον χαρακτήριζαν ως «ένας απ αυτούς» (δηλαδή μέρος του 

προσωπικού) και όχι δικός μας (δηλ. Αφγανός)». Η αφορμή για την απεργία 

πείνας σύμφωνα με τα παιδιά ήταν το γεγονός ότι το διοικητικό συμβούλιο του 

κέντρου αρνούνταν να επαναπροσλάβει ένα πρώην μέλος του προσωπικού που 

βρισκόταν εκείνες τις μέρες στο κέντρο στα πλαίσια άτυπης επίσκεψης και το 

οποίο αγαπούσαν ιδιαίτερα. Σύμφωνα με το προσωπικό του κέντρου, το εν 

λόγω άτομο ήταν εκείνο που παρακίνησε τα παιδιά στην απεργία πείνας, 

προκειμένου να πιέσει με αυτό τον τρόπο το διοικητικό συμβούλιο με σκοπό 

την επαναπρόσληψή του. Η απεργία πείνας σταμάτησε ξαφνικά χωρίς να 

ικανοποιηθεί το αίτημα των παιδιών. Σύμφωνα με τα παιδιά, το πρώην μέλος 

επενέβη και τους εξήγησε ότι δεν επιθυμεί την επαναπρόσληψή του. Από 

μεριάς του προσωπικού η εξήγηση για το λόγο λήξης της απεργίας ήταν ότι 

επρόκειτο για άλλη μια μορφή αντίδρασης σε αντίστοιχες διαφωνίες επί 

λειτουργικών ζητημάτων της μονάδας, μεταξύ των παιδιών και του 

προσωπικού, το οποίο τα παιδιά εκλάμβαναν ως υποστηρικτή και εκφραστή 

της εκάστοτε άποψης του διοικητικού συμβούλιου, το οποίο δεν 

επισκέπτονταν σχεδόν ποτέ τη μονάδα. 

Στη δεύτερη περίπτωση, απείχαν από τις εκλογές ως ένδειξη 

διαμαρτυρίας προς τη διαδικασία. Ενώ στο καταστατικό προβλεπόταν ότι δεν 
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μπορεί ο προηγούμενος πρόεδρος να ξαναβάλει υποψηφιότητα, τα παιδιά 

απείχαν με τη δικαιολογία ότι θέλουν τον ίδιο. Εκείνη τη μέρα δεν έγιναν 

εκλογές. Έγιναν όμως μετά από ένα μήνα. Πρόεδρος εκλέχθηκε όχι ο 

προηγούμενος που είχαν ζητήσει αρχικά τα παιδιά να βγει και που τελικά 

συμφώνησε και το προσωπικό, αλλά κάποιος άλλος. Ο λόγος εκλογής 

διαφορετικού τελικά προέδρου, σύμφωνα με τα παιδιά, ήταν το γεγονός πως με 

την αποχή από τις εκλογές δεν επιθυμούσαν ουσιαστικά να επανεκλέξουν τον 

προηγούμενο πρόεδρο, αλλά να δείξουν στο προσωπικό ότι μπορούσαν να 

«μπλοκάρουν» αν το επιθυμούσαν κάποιες από τις αποφάσεις που έχει λάβει 

ή/και να αλλάξουν κάποιους από τους κανόνες της εσωτερικής λειτουργίας του 

κέντρου.          

 Τα ανωτέρω περιγραφόμενα περιστατικά αποτελούν χαρακτηριστικά 

παραδείγματα της ενεργητικής συμμετοχής των φιλοξενούμενων στη 

διαχείριση της διαδικασίας και της προσαρμογής / ευελιξίας του habitus τόσο 

των φιλοξενούμενων όσο και της δομής στη διαδικασία. Η ευελιξία από τη 

μεριά της δομής οφείλεται κατά τη γνώμη μου στο υψηλά και κατάλληλα 

εκπαιδευμένο προσωπικό. Η ευελιξία από μεριάς των παιδιών είναι 

στρατηγική επιβίωσης. 

3.1.4  Ελεύθερος χρόνος 

Στο πλαίσιο Δημιουργικής Απασχόλησης των ανηλίκων έχουν δημιουργηθεί 2 

βασικά εργαστήρια κατασκευών τα οποία λειτουργούν σταθερά αποτελούμενα 

από ανηλίκους αλλά και μέλη του προσωπικού που έχουν εποπτικό ρόλο. Το 

πιο σημαντικό είναι το εργαστήρι ραπτικής στο οποίο κατασκευάζονται 

χειροποίητες τσάντες και πορτοφόλια (κυρίως χρησιμοποιούνται ρούχα 

ακατάλληλα προς ένδυση, που προέρχονται από δωρεές πολιτών). Οι 
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κατασκευές αυτές διατίθενται προς πώληση και τα έσοδα δίνονται στους 

φιλοξενούμενους που απασχολούνται στο συγκεκριμένο εργαστήριο αλλά 

χρησιμοποιούνται και για την αγορά απαραίτητων υλικών (π.χ. ψαλίδια, 

νήματα, ραπτικές μηχανές κτλ). Το άλλο είναι το εργαστήρι ζωγραφικής. 

Ανάλογη έκθεση με τη μορφή κοινωνικού bazaar, πραγματοποιήθηκε τον 

Δεκέμβριο  του 2009 στην πόλη της Μυτιλήνης.  

3.1.5 Εκπαίδευση 

Τα παιδιά που φιλοξενούνται στην Αγιάσο δεν πηγαίνουν σε ελληνικό σχολείο, 

λόγω άρνησης των διευθυντών να τα δεχθούν. Στο διάστημα που ήμουν εκεί 

αλλά και από την ίδρυση της μονάδας μέχρι σήμερα μόνο ένα 10χρονο αγόρι 

από το Αφγανιστάν μπόρεσε να πάει σχολείο (στην πρώτη δημοτικού) και 

αυτό γιατί η δασκάλα ήταν φίλη με μέλος του προσωπικού και ο διευθυντή 

έκανε την εξαίρεση. Το αγόρι αυτό πήγε σχολείο για ένα μήνα και μετά έφυγε 

μόνο του για την Πάτρα, προκειμένου να περάσει στην Ιταλία. Μετά από δύο 

εβδομάδες ξαναγύρισε στη μονάδα, καθώς του είχαν τελειώσει τα λεφτά και 

δεν είχε καταφέρει να μπει σε κάποια νταλίκα. Στο σχολείο δεν ξαναπήγε.   

Στη μονάδα υπήρχαν δύο δασκάλες ελληνικών που δίδασκαν ελληνικά 

από δύο ώρες την ημέρα η καθεμία. Είχαν χωρίσει τα τμήματα σε αρχάριους 

και προχωρημένους, σύστημα που ποτέ δε δούλεψε γιατί τα παιδιά δεν 

εμφανίζονταν στο μάθημα συχνά, παρόλη την απειλή «τιμωρίας» από το 

προσωπικό.  

Κατά τη γνώμη μου, η διάθεση των παιδιών να συμμετέχουν σε 

δημόσιες εκδηλώσεις που μπορούσαν να ωφεληθούν οικονομικά, σε αντίθεση 

με τη μειωμένη τους συμμετοχή στα μαθήματα ελληνικών, αποτελεί άλλο ένα 

παράδειγμα στρατηγικής επιβίωσης σε συνάρτηση με τον αυτοπροσδιορισμό 
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τους ως «άντρες»:  για να συνεχίσουν το ταξίδι τους στην Ευρώπη και 

δεδομένου ότι η Ελλάδα αποτελεί γι αυτούς μια transit χώρα, χρειάζονται 

πρώτα και κύρια χρήματα. Η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας μοιάζει 

δευτερευούσης σημασίας, όταν ο στόχος δεν είναι η παραμονή στη χώρα. 

3.1.6 Εξωτερίκευση – επαφή με την κοινωνία της Λέσβου: 

Από τις πρώτες μέρες λειτουργίας της Μονάδας, το προσωπικό έκανε κινήσεις 

εξωτερίκευσης – κοινωνικοποίησης των φιλοξενούμενων. Οι πιο σημαντικές 

είναι οι δύο θεατρικές παραστάσεις με τη συμμετοχή των φιλοξενούμενων (μια 

στο χωριό της Αγιάσου και μια στην πόλη της Μυτιλήνης) και η γιορτή της 

ημέρας του πρόσφυγα στην κεντρική πλατεία της Μυτιλήνης, επίσης με τη 

συμμετοχή των φιλοξενούμενων. Με πρωτοβουλία του προσωπικού της 

μονάδας έχουν διοργανωθεί οι παρακάτω εξωτερικές δράσεις από την ίδρυση 

της μονάδας μέχρι σήμερα: 

 

 Ενημέρωση σε όλα τα καφενεία του χωριού της Αγιάσου για την έναρξη 

λειτουργίας της Μονάδας γενικότερα και της Ομάδας στόχου ειδικότερα 

(Ιούνιος 2008).  

 Εισήγηση σε Συνέδριο που συνδιοργάνωσε το Ι.Κ.Π.Α και το Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου στη Μυτιλήνη με θέμα την “Πρόνοια στην Ελλάδα” (Νοέμβριος 

2008).  

 Συμμετοχή σε συνάντηση – ενημέρωση κατοίκων χωριών που αποτελούν 

σημεία εισόδου στη Λέσβο (Δεκέμβριος 2008).  

 Συμμετοχή σε Ημερίδα που διοργάνωσε όμορος Δήμος για την 

καταπολέμηση της ξενοφοβίας και του ρατσισμού (Μάρτιος 2009).  
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 Διοργάνωση εκδήλωσης ευαισθητοποίησης των κατοίκων της Αγιάσου, με 

θέμα «Προσφυγιάς Αφηγήσεις», με πρωταγωνιστές τους ίδιους τους 

ανηλίκους (Ιούνιος 2009).ΣΑΒΒΑΤΟ 13 Ιουνίου 2009 

 Συνδιοργάνωση με το Κ.Ε.Θ.Ε.Α, παρέμβασης στη Μυτιλήνη για την 

παρουσίαση χειροποίητων κατασκευών από τα εργαστήρια δημιουργικής 

απασχόλησης που λειτουργούν εντός της Μονάδας (Οκτώβριος 2009). 

 Συμμετοχή σε Ημερίδα που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

(Τμήματα Κοινωνιολογίας, Κοιν. Ανθρωπολογίας και Γεωγραφίας), στη 

Μυτιλήνη, με τίτλο: “Διασχίζοντας τα σύνορα, γιατί;” (Νοέμβριος 2009) 

 Διοργάνωση Έκθεσης – bazzar, στη Μυτιλήνη, σε συνεργασία με το 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με θέμα: “Ασυνόδευτοι Ανήλικοι Δημιουργοί”, 

όπου παρουσιάστηκαν χειροποίητες κατασκευές των ανηλίκων από 

ανακυκλώσιμα υλικά (Δεκέμβριος 2009). 

 Συμμετοχή σε Ημερίδα που διοργάνωσε νεοσύστατη φοιτητική εφημερίδα 

του Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα «Πρόσφυγες και μετανάστες στο 

Αιγαίο» (Ιανουάριος 2010).  

 Εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης στις 05 Μαΐου 2010 με θέμα 

«Προσφυγιάς Αφηγήσεις», σε συνεργασία με διάφορους Φορείς του νησιού. 

 

Στις εξωτερικές δράσεις της μονάδας, πέρα από τις εκδηλώσεις, 

συμπεριλαμβάνεται και  η δυνατότητα πρακτικής άσκησης από φοιτητές τόσο 

ελληνικών όσο και διεθνών Πανεπιστημίων. Στη μονάδα βρίσκονταν την 

περίοδο που ήμουν κι εγώ 4 ασκούμενες από τη Γερμανία με σκοπό την 

υλοποίηση από κοινού σχεδιασμένων βραχυπρόθεσμων projects, όπως 

εκμάθηση κινουμένων σχεδίων και εκμάθηση εναλλακτικής ραπτικής. 
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Συνολικά από την ίδρυση της μονάδας μέχρι σήμερα και με τη συμμετοχή 

εθελοντών και φοιτητών έχουν λάβει μέρος οι εξής δραστηριότητες εντός της 

δομής: 

 

 Εκμάθηση γλώσσας  (αγγλικών, ιταλικών, γερμανικών )  

 

 Εργαστήριο ζωγραφικής  

 

 Εργαστήριο χειροτεχνίας  

 

 Εργαστήριο μουσικής  

 

 Εργαστήριο θεάτρου  

 

 Εργαστήριο χορού  

 

 Εργαστήριο υπολογιστών  

 

 Εργαστήριο κηπουρικής  

 

 Δημιουργία Ιστοσελίδας Μονάδας και blog φιλοξενούμενων.  

 

 

Την περίοδο που συνέπεσα με τις τέσσερις ασκούμενες από τη Γερμανία, 

δημιουργήθηκαν τα εξής δύο ζητήματα: Οι ασκούμενες παραβίαζαν το ωράριο 

που τους είχε θέσει το προσωπικό, με αποτέλεσμα το προσωπικό να σκληρύνει 

ακόμα περισσότερο τη στάση του ως προς αυτό το θέμα, γεγονός που 

επηρέασε και μένα. Σε προσωπική συνομιλία μου με άτομα από το προσωπικό 

και με απολογητικό ύφος μου εξήγησαν ότι ενώ δε θεωρούν ότι τους 

δημιουργώ οποιοδήποτε πρόβλημα, αναγκάζονται να εφαρμόσουν και στη δική 

μου περίπτωση τα ίδια με τις ασκούμενες  παρ όλο που θεωρούν τη δική μου 

παρουσία «κάτι πιο σημαντικό και διαφορετικό». 

Το δεύτερο ζήτημα ήταν ότι την περίοδο που ήταν εκεί οι ασκούμενες, 

τα παιδιά παρουσίαζαν το μεγαλύτερο ποσοστό αποχής από τα μαθήματα των 
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ελληνικών, γεγονός που εξόργισε τις καθηγήτριες ελληνικών. Όπως μου 

εξήγησαν, κάθε φορά που ερχόταν στην μονάδα κάποιος εθελοντής ή φοιτητής 

σε πρακτική άσκηση και δη γυναίκα, τα παιδιά ασχολούνταν όλες τι ώρες με 

αυτούς και όχι μόνο τις ώρες των κοινών δραστηριοτήτων και project. 

Στο διάστημα λοιπόν που επισκεπτόμουν τη μονάδα, συνέπεσα, πέρα 

από τις ασκούμενες από Γερμανία με : την αυθημερόν επίσκεψη ενός 

γυμνασίου από τη Σάμο, δημοσιογράφους από Γερμανία και Αγγλία, εθελοντές 

από τον Ερυθρό σταυρό που επισκέπτονταν το χώρο κάθε δεύτερη 

Παρασκευή, μια ακόμα ασκούμενη από τη Γερμανία, και ντόπιους εθελοντές 

που ερχόταν για να συνομιλήσουν και να περάσουν χρόνο με τα παιδιά. Οι 

δραστηριότητες με τους εθελοντές περιλάμβαναν συνήθως μαγειρική, προβολή 

powerpoint με διάφορα θέματα, π.χ. χορούς από την Ελλάδα και το 

Αφγανιστάν, ανάγνωση παραμυθιών και μυθολογικών ιστοριών, καφέ στην 

Αγιάσο κλπ.          

 Κατά τη γνώμη μου αυτές οι δράσεις ήταν ενδεικτικές της 

εξωστρέφειας της δομής, αλλά όχι ιδιαίτερα αποτελεσματικές, καθώς 

λάμβαναν χώρα χωρίς συγκεκριμένη στοχοθεσία, λόγω και της ρευστότητας 

της δομής, αλλά κυρίως λόγω του ότι κινούνταν από τη λογική του 

humanitarianism. Ήταν δηλαδή δράσεις οι οποίες είχαν οργανωθεί από το 

συγκεκριμένο φορέα χωρίς τη συμμετοχή των παιδιών στο σχεδιασμό, παρά 

μόνο στην υλοποίησή τους. Η δική μου εντύπωση από τη συμμετοχική μου 

παρατήρηση, αλλά και από τις συζητήσεις με τα παιδιά είναι ότι τα ίδια 

θεωρούσαν ότι βρίσκονται σε μια limbo κατάσταση, περιμένοντας την 

αναχώρησή τους από την Ελλάδα ή την τακτοποίηση των διοικητικών τους 

εγγράφων προκειμένου να μεταβούν –στις ελάχιστες περιπτώσεις που δεν 
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επιθυμούσαν να αναχωρήσουν από τη Ελλάδα- κυρίως στην Αθήνα «όπου 

υπάρχουν δουλειές»61.  Στην ενδιάμεση κατάσταση αναμονής που θεωρούσαν 

ότι βρίσκονται μια δράση  αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου, η οποί ωστόσο 

δεν αποφέρει και οικονομικά οφέλη, μοιάζει να είναι σχεδόν αδιάφορη. 

3.1.7 Συμμετοχική παρατήρηση: Δραστηριότητες της γράφουσας εντός 

δομής 

Επισκέφτηκα πρώτη φορά το κέντρο υποδοχής Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Vila 

Azanti»  στην Αγιάσο Λέσβου την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2010. Τις 

προηγούμενες ημέρες περίμενα την άδεια από το διοικητή του ιδρύματος, 

προκειμένου  να μου επιτραπεί η είσοδος και η εκπόνηση έρευνας στο χώρο 

της δομής. Μου εξήγησε ότι η παροχή άδειας είναι κάτι για το οποίο πρόσφατα 

έλαβαν ειδοποίηση από το Υπουργείο Υγείας και απαιτείται τυπικά μόνο για 

την εκπόνηση έρευνας.  

Την πρώτη μέρα της επίσκεψης μου συνομίλησα με τον συντονιστή του 

κέντρου,  για θεσμικά θέματα κυρίως, όπως τη χρηματοδότηση, την οργάνωση 

της διοίκησης, το ιστορικό του κέντρου κ.λπ. Του εξήγησα αναλυτικά το είδος 

της έρευνας που σκοπεύω να πραγματοποιήσω, πράγμα το οποίο έκανα και την 

επόμενη μέρα σε γενική συνέλευση του προσωπικού, προκειμένου να συστηθώ 

και να ενημερώσω για την έρευνά μου. 

Σε όλη τη διάρκεια της έρευνας μου επισκεπτόμουν το χώρο τις ώρες 

που δουλεύει το επιστημονικό προσωπικό (8:00πμ – 16:00μμ). Κάποιες φορές 

έτυχε να πάω και σαββατοκύριακο, καθώς είχε υπηρεσία κάποιο μέλος του 

προσωπικού. 

                                                 
61 Από συνομιλία με τον πληροφορητή Hamid, 23.05.2010 
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Στο χρόνο που περνούσα εκεί, παρακολουθούσα τα μαθήματα 

ελληνικών και αγγλικών που έκαναν τα παιδιά και τους χώρους 

δραστηριοτήτων, π.χ. εργαστήριο ζωγραφικής και εργαστήριο παρασκευής 

τσαντών, τις οποίες πουλάνε σε παζάρι που οργανώνουν μια φορά το χρόνο 

στην πόλη της Μυτιλήνης, αλλά και τις δραστηριότητες στον περίγυρο της 

δομής π.χ. κλάδεμα των δέντρων και καθαρισμό του εξωτερικού χώρου, υπό 

την επίβλεψη του γιατρού που δουλεύει εκεί.  

Συνομιλία με τα παιδιά είχα κυρίως την ώρα του φαγητού στην 

τραπεζαρία και κατά τη διάρκεια των εξωτερικών δραστηριοτήτων. 

Παραβρέθηκα στον εορτασμό της πρωτοχρονιάς την 21η Μαρτίου και 

σε διάφορα γλέντια που οργάνωναν με αφορμή τα γενέθλια κάποιου ή σε 

επίσκεψη εθελοντών.  

Η παρουσία μου στο χώρο της Villa Azadi συνοδεύτηκε αρχικά εκ 

μέρους των φιλοξενούμενων από μια απόπειρα ταξινόμησης μου σε κάποια 

κατηγορία. Το γεγονός ότι κατά καιρούς έχουν περάσει από το χώρο 

εθελοντές, φοιτητές που έκαναν την πρακτική τους, βοήθησε στο να δώσω στα 

παιδιά να καταλάβουν που περίπου εντάσσομαι, αφού δεν είμαι μέλος του 

προσωπικού. Βέβαια αυτό έπρεπε να το κάνω κάθε φορά που ερχόταν κάποιος 

καινούριος και σε περίπτωση που δεν είχε διαμείνει ποτέ σε αντίστοιχη δομή, 

παρατηρούσα ότι με ταύτιζαν πάντα με το προσωπικό. Επιπλέον, ήταν πολύ 

ξεκάθαρη και η έμφυλη διάσταση στην επικοινωνία μας με 

χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την αντίθεση του «θρησκευτικού τους ηγέτη» 

στο να μου δείξουν τα βήματα σε έναν καθαρά αντρικό χώρο του Αφγανιστάν. 
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3.1.8  Συμμετοχική παρατήρηση: Δραστηριότητες της γράφουσας εκτός 

δομής 

Τρείς φορές την εβδομάδα έκανα μαθήματα φαρσί με δύο Αφγανούς πρώην 

διαμένοντες στην Αγιάσο, οι οποίοι έμεναν στην πόλη της Μυτιλήνης μαζί με 

άλλα δύο άτομα από το Μαρόκο και τη Σενεγάλη, οι οποίοι είχαν κρατηθεί 

στην Παγανή για τρεις μήνες πριν κλείσει. Η ΜΚΟ ΠΡΑΞΙΣ τους παρείχε ένα 

σπίτι στο οποίο πέρα από τα τέσσερα άτομα έμεναν κατά καιρούς και άλλοι 

ενήλικοι. Σταμάτησα τα μαθήματα μετά το Πάσχα όταν και επιβεβαιώθηκαν οι 

πληροφορίες ότι στο σπίτι σύχναζε ένας λαθρέμπορος τον οποίο οι 

φιλοξενούμενοι στο κέντρο δεν συμπαθούσαν καθόλου. Συνέχισα να συναντώ 

τους άλλους Αφγανούς ωστόσο εκτός σπιτιού, συνήθως για καφέ.  

 Συμμετείχα στην οργάνωση της εκδήλωσης στο Δημοτικό Θέατρο 

Μυτιλήνης στις 05 Μαΐου 2010 με θέμα «Προσφυγιάς Αφηγήσεις» και στις 

δραστηριότητες της 20ης Ιουνίου για την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων στην 

κεντρική πλατεία της Μυτιλήνης. 

 Πολύ συχνά συναντούσα τα παιδιά από τη μονάδα στη Μυτιλήνη για 

καφέ και τους μετέφερα από και προς τη μονάδα με το αυτοκίνητο μου. 

Επίσης συνάντησα α) το Νομάρχη, ο οποίος με ενημέρωσε για το 

καινούριο κέντρο Καταγραφής Μεταναστών που θα δημιουργηθεί σε μέρος 

έξω από τη Μυτιλήνη, β) τον παπά – Στρατή στην Καλλονή Λέσβου, ο οποίος 

είχε πρόσφατα ιδρύσει τη ΜΚΟ Αγκαλιά με στόχο την υλική υποστήριξη των 

προσφύγων, γ) έναν υπάλληλο της αστυνομικής διεύθυνσης Καλλονής ο 

οποίος με ενημέρωσε για τη διαδικασία σύλληψης και μεταφοράς προσφύγων 

στην Παγανή (πριν κλείσει), στη Χίο και στην Αγιάσο. 
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Επισκέφθηκα το νεκροταφείο Μυτιλήνης όπου ήταν θαμμένοι διάφοροι 

μετανάστες που είχαν πνιγεί σε κάποιο ναυάγιο. Ωστόσο ένας υπάλληλος του 

νεκροταφείου με συνόδευε όλη την ώρα και δεν μου επέτρεψε να βγάλω 

φωτογραφίες. 

Τέλος, επισκέφθηκα πολλές φορές το χώρο της Παγανής. Τις 

περισσότερες φορές υπήρχε κόσμος που μόλις είχε συλληφθεί και περνούσε το 

βράδυ του εκεί μέχρι να μπει σε πλοίο για τη Χίο ή τον Πειραιά και 

συνομίλησα μαζί τους, καθώς ο χώρος της Παγανής ήταν ανοιχτός και 

αφύλακτος.         

 Οι δραστηριότητες μου εντός και εκτός της δομής, δικαιώνουν κατά τη 

γνώμη μου την ερευνητική μου στρατηγική για εθνογραφική προσέγγιση 

καθώς με αυτό τον τρόπο μπόρεσα να αντιληφθώ πληρέστερα τις σχέσεις που 

αναπτύσσονταν στη δομή αλλά και ανάμεσα στη δομή και την περιβάλλουσα 

κοινωνία. Ιδιαίτερα βοηθητικό στη δουλειά μου υπήρξε το γεγονός ότι το 

προσωπικό δέχτηκε άμεσα να μου παραχωρήσει πρόσβαση στο κέντρο, σε 

αντίθεση με την Κόνιτσα. Από την άλλη μεριά ωστόσο, ανασταλτικό 

παράγοντα προκειμένου να εμβαθύνω περισσότερο σε ζητήματα όπως η 

έμφυλη διάσταση της μετακίνησης πληθυσμών θεωρώ το γεγονός ότι ήμουν 

γυναίκα ερευνήτρια σε ένα χώρο που διέμεναν άρρενες αλλοδαποί πληθυσμοί. 

3.1.9 Ανοιχτά και διαχρονικά ζητήματα της Μονάδας 

 Το θέμα της απόστασης του Κέντρου και των φιλοξενούμενων από τις 

βασικές δραστηριότητες και υπηρεσίες της πόλης. Ο γεωγραφικός 

αποκλεισμός αποτελεί «αγκάθι» για κάθε προσπάθεια κοινωνικής ένταξης 

που σχεδιάζεται ή υλοποιείται.  

 Το πρόβλημα της καταπάτησης του δικαιώματος πρόσβασης των 
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ανηλίκων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.  

 Το γενικότερο ζήτημα του νομικού πλαισίου για το μεταναστευτικό-

προσφυγικό και του τρόπου που αυτό εφαρμόζεται σε εθνικό επίπεδο. 

Πρόκειται για ένα θέμα που αφορά το σύνολο των προσφύγων, ιδίως των 

ασυνόδευτων ανηλίκων. Το καθεστώς λειτουργίας των κέντρων κράτησης 

στα οποία διαμένουν για κάποιο διάστημα οι ανήλικοι, φαίνεται να 

επηρεάζει άμεσα τις επιλογές τους από κει και πέρα, καθώς οι 

περισσότεροι ανήλικοι διαβιούν στα κέντρα αυτά υπό άθλιες συνθήκες, 

δεν ενημερώνονται επαρκώς για τα δικαιώματα τους και δεν 

εξασφαλίζεται επαρκώς η προστασία τους, όπως αυτή προβλέπεται από 

την ελληνική νομοθεσία. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι οι περισσότεροι 

ανήλικοι που κατέφθαναν στο Κέντρο να μην είναι δεκτικοί να ακούσουν 

καν τι μπορεί να τους προσφερθεί και σε ποιο βαθμό, όντας 

αποφασισμένοι να συνεχίσουν το αβέβαιο ταξίδι τους. Στη συγκεκριμένη 

απόφαση τους, το προσωπικό της Μονάδας δεν είχε  δυνατότητα 

οιασδήποτε παρέμβασης. Ο ρόλος τους είναι καθαρά συμβουλευτικός.  

 Το θέμα του θεσμού της επιτροπείας και το πώς αυτή ασκείται. 

Αξιοποιώντας τη διάταξη η οποία προβλέπει ότι σε Κέντρα Ανηλίκων, 

επίτροπος ορίζεται από τις τοπικές εισαγγελικές αρχές ο Πρόεδρος του 

Δ.Σ. του εκάστοτε φορέα, έχει προκύψει το φαινόμενο ο Διοικητής του 

Ι.Κ.Π.Α. να είχε ορισθεί επίτροπος για 2.500 περίπου ανηλίκους.  

 Το ζήτημα της ελλιπούς και μη συνεχόμενης χρηματοδότησης, που 

εμποδίζει το μακροπρόθεσμο σχεδιασμό πρακτικών υποδοχής και 

αποτελεσματικότερης οργάνωσης της Μονάδας.  

 



 

128 

 

Σημείωση τέλους 

Από τη Μυτιλήνη έφυγα στις 30 Ιουνίου 2010. Δέκα μέρες μετά το Δ.Σ. 

απέλυσε το προσωπικό, γιατί δεν υπογράφηκε η νέα προγραμματική σύμβαση. 

Τα άτομα του προσωπικού συνέχισαν να πηγαίνουν εθελοντικά για ένα 

περίπου μήνα και μετά σταμάτησαν. Από τον Οκτώβρη του 2010, η μονάδα 

λειτούργησε μόνο με μια δασκάλα, ένα μάγειρα και τρία άτομα ως προσωπικό 

ασφαλείας. Δεν υπήρχε κανένας άλλος διοικητικός υπάλληλος και ο αριθμός 

διαμενόντων είχε μειωθεί σημαντικά. Ένα χρόνο μετά έκλεισε οριστικά.   

 Το κλείσιμο της Μονάδας της Αγιάσου επιβεβαιώνει τη ρευστότητα όχι 

μόνο της συμμετοχής των φιλοξενούμενων στα πράγματα αλλά και της 

θεσμικής εξουσίας / του υπόχρεου κράτους, που επί της ουσίας καταργεί ένα 

κέντρο με σημαντική παρέμβαση στο ζήτημα της υποδοχής, παρά τις 

δυσκολίες που παρουσιάζει. 

 

3.2 Περιγραφή της μονάδας στην Κόνιτσα 

Η δεύτερη φάση της επιτόπιας έρευνας στα πλαίσια της διδακτορικής μου 

διατριβής έλαβε μέρος στο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Κόνιτσας. Σε 

αντίθεση με το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αγιάσο, η 

πρόσβαση μου στο Κέντρο της Κόνιτσας δεν ήταν το ίδιο εύκολη. Ήδη από 

τον Αύγουστο του 2010, είχα συναντήσει το Διευθυντή του Κέντρου 

προκειμένου να κάνω αίτηση για διεξαγωγή επιτόπιας στο Κέντρο. Με 

ενημέρωσε ότι έπρεπε να πάρω άδεια τόσο από το διοικητικό συμβούλιο του 

Κέντρου όσο και από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στο 

email που έστειλα με την αίτηση μου, ωστόσο, δεν πήρα απάντηση για τον 
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επόμενο μήνα. Επισκέφθηκα ξανά το Κέντρο το Σεπτέμβριο του 2010, όπου 

διαπίστωσα ότι δεν είχαν λάβει ποτέ το email μου. Όταν όμως ζήτησα να ψάξω 

στα ηλεκτρονικά αρχεία, το βρήκα. Έπειτα περίμενα μέχρι το Δεκέμβρη για να 

πάρω την έγκριση από το Δ.Σ. του Κέντρου. Ο διευθυντής ισχυρίστηκε πως 

δεν είχαν κάνει τους τελευταίους τρεις μήνες Δ.Σ., έτσι ώστε να περάσει το 

θέμα μου. Στις αρχές Δεκέμβρη η τριμελής επιτροπή επιβλεπόντων της 

διδακτορικής μου διατριβής, συνέταξε ένα έγγραφο προς το διευθυντή του 

Κέντρου, όπου ζητούσε να μου εγκριθεί η άδεια εκπόνησης επιτόπιας έρευνας 

άμεσα. Αφού έγινε Δ.Σ και πήρα την άδεια, ο διευθυντής του Κέντρου 

προώθησε τα έγγραφα μου στο Υπουργείο, για να λάβω και από εκεί έγκριση. 

Το Γενάρη του 2011, μετά από προσωπική μου επικοινωνία με τις υπηρεσίες 

του Υπουργείου, ανακάλυψα ότι τα χαρτιά δεν είχαν σταλεί στη σωστή 

υπηρεσία και παρέμεναν στα αζήτητα. Με τη βοήθεια των υπαλλήλων του 

Υπουργείου έκανα αναζήτηση των εγγράφων και στις αρχές Φλεβάρη πήρα 

την έγκριση και από εκεί. 

 Στις αρχές Φλεβάρη λοιπόν, επισκέφθηκα επίσημα το Κέντρο. Ωστόσο 

αυτή δεν ήταν η πρώτη μου επαφή με το χώρο και τους διαμένοντες. Ήδη από 

το καλοκαίρι του 2009, ως φοιτήτρια του Θερινoύ Σχολείου της Κόνιτσας που 

διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το διεθνές Δίκτυο Border 

Crossings Network από το 200662, είχα έρθει σε επαφή με τους διαμένοντες 

και είχα ξεκινήσει τις πρώτες συζητήσεις μαζί τους, αφού κατά τη διάρκεια του 

θερινού σχολείου διαμέναμε σε διπλανό κτίριο και παίρναμε τα ημερήσια 

γεύματά μας στην τραπεζαρία του Κέντρου. Το ίδιο συνέβη και το καλοκαίρι 

του 2010.  Έπειτα από το Σεπτέμβριο του 2010 μέχρι το Φλεβάρη του 2011, 

                                                 
62 http://www.border-crossings.eu/konitsa 
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κατά το διάστημα δηλαδή που περίμενα την έγκριση της άδειας εισόδου, 

επισκεπτόμουν την Κόνιτσα μία φορά την εβδομάδα.  

 Συναντούσα τα παιδιά έξω από το χώρου του Κέντρου, συνήθως σε 

κάποια καφετέρια, όπου συζητούσαμε. Κάποιες φορές μπήκα 'ανεπίσημα' στο 

Κέντρο, και παρακολούθησα τα μαθήματα αγγλικών που έκαναν με μια 

φοιτήτρια, που επίσης εκπονούσε επιτόπια έρευνα στο Κέντρο.  

3.2.1  Ιδιομορφία του Κέντρου – Θεσμικά ζητήματα  

Το συγκεκριμένο κέντρο, σε αντίθεση με τα περισσότερα κέντρα υποδοχής 

ασυνόδευτων ανήλικων στην Ελλάδα, παρουσιάζει δύο ιδιομορφίες ως προς το 

θεσμικό καθεστώς, αλλά και ως προς τις κατηγορίες παιδιών που φιλοξενεί, οι 

οποίες σχετίζονται με το ιστορικό του. Το Κέντρο ιδρύθηκε στη διάρκεια του 

Ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου και συγκεκριμένα το 1947 από την τότε 

βασίλισσα Φρειδερίκη και λειτούργησε ως Παιδόπολη, ως χώρος δηλαδή 

φιλοξενίας φύλαξης παιδιών από εμπόλεμες ζώνες του εμφυλίου, όπως ήταν η 

Κόνιτσα και τα γύρω χωριά. Το 1973 μετονομάστηκε σε Κέντρο Παιδικής 

Μέριμνας Αρρένων Κόνιτσας και συνέχισε τη λειτουργία του ως 

ορφανοτροφείο και κέντρο εκμάθησης τέχνης σε ανήλικα αγόρια. Τα 

τελευταία χρόνια (από το 1992 και μετά), τα παιδιά που στεγάζονταν στο 

ίδρυμα δε προέρχονταν μόνο από άπορες ελληνικές οικογένειες, αλλά και από 

αλβανικές, και στέλνονταν εκεί  για εκμάθηση τέχνης σε ένα από τα τρία 

εργαστήρια του Κέντρου. Από τον Οκτώβρη του 2008, το κέντρο έλαβε 

χρηματοδότηση από το Ταμείο Προσφύγων (IRF), προκειμένου να φιλοξενεί 

ανήλικους αιτούντες άσυλο. Η χωρητικότητα του είναι μέχρι 80 άτομα. Το 

συγκεκριμένο κέντρο, όπως και όλα τα Κέντρα υποδοχής ανήλικων 

προσφύγων, αλλά και τα ορφανοτροφεία στην Ελλάδα, υπάγονται στο 
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Υπουργείο Υγείας. Από το Υπουργείο Υγείας προβλέπεται επίδομα 2.90 ευρώ 

τη ημέρα σε όλες τις κατηγορίες παιδιών που διαμένουν εκεί. 

 Ως προς το θεσμικό καθεστώς, η ιδιομορφία συνίσταται στο ότι κάποιοι 

εργαζόμενοι του κέντρου είναι μόνιμοι (ως υπάλληλοι του Κέντρου πριν τη 

μετατροπή του και σε κέντρο υποδοχής ανήλικων προσφύγων), ενώ κάποιοι 

άλλοι είναι έκτακτο προσωπικό, που προσλήφθηκε προκειμένου να καλυφθούν 

οι αυξημένες ανάγκες σε προσωπικό μετά την μετατροπή σε κέντρο υποδοχής 

ανήλικων προσφύγων.  Λόγω προβλημάτων στη χρηματοδότηση της δεύτερης 

κατηγορίας των εργαζομένων, δεν ήταν δυνατό να βρω τον ακριβή αριθμό των 

εργαζομένων συνολικά, καθώς κατά τη διάρκεια της έρευνας μου εκεί, κάποιοι 

παραιτήθηκαν, ενώ στις καινούριες προκηρύξεις θέσεων που γίνονταν, 

άλλαζαν οι ειδικότητες και ο αριθμός των θέσεων. Όταν πήγα εκεί υπήρχε ένας 

πίνακας στον οποίο αναγράφονταν 36 άτομα ως προσωπικό, αλλά όπως 

διαπίστωσα ήταν ανακριβής γιατί τα δεδομένα άλλαζαν διαρκώς και στις δύο 

κατηγορίες προσωπικού (μόνιμοι και προσωρινοί).  

 Οι ειδικότητες του μόνιμου προσωπικού ήταν κυρίως οι εξής: 

Καθαρίστριες, μάγειροι/μαγείρισσες, επιμελητές ανηλίκων, διοικητικοί 

υπάλληλοι, καθηγήτριες ελληνικών, εκπαιδευτές στα εργαστήρια εκμάθησης 

τέχνης και 1 παιδαγωγός (ειδικότητα του διευθυντή του κέντρου). Πέρα από 

τους εργαζόμενους στο κέντρο, υπήρχε και το διοικητικό συμβούλιο που 

συνεδρίαζε σε μη  προκαθορισμένο χρόνο.  

3.2.2 Περιγραφή του χώρου 

Το κτήριο αποτελείται από τέσσερα πατώματα. Στο ισόγειο είναι τα γραφεία, η 

κουζίνα και η τουαλέτα του προσωπικού, τρεις αίθουσες διδασκαλίας και ο 

χώρος αναψυχής των παιδιών που περιλάμβανε μια αίθουσα με καναπέδες, 
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τραπέζια και τηλεόραση, τουαλέτες και ένα αναψυκτήριο, το οποίο όμως δε 

λειτουργούσε, τουλάχιστον για το διάστημα που ήμουν εκεί. Υπάρχουν δύο 

είσοδοι στο κέντρο, η μπροστινή που βγάζει στα γραφεία του προσωπικού και 

η πίσω που βγάζει στο χώρο αναψυχής. Στον πρώτο όροφο βρίσκονται τα 

δωμάτια των παιδιών (13 στον αριθμό – ενώ άλλα δυο χρησίμευαν ως 

αποθηκευτικοί χώροι), τα ντουζ και οι τουαλέτες, το δωμάτιο του Αφγανού 

μεταφραστή που διέμενε μόνιμα στο κέντρο, το δωμάτιο του διευθυντή που 

διανυκτέρευε κάποιες φορές, τα δωμάτια των επιμελητών που διανυκτέρευαν 

μόνιμα, το ιατρείο, καθώς και ένας χώρος, τον οποίο οι μουσουλμάνοι 

φιλοξενούμενοι είχαν μετατρέψει σε χώρο προσευχής. Ύπαρχε ακόμα ένας 

μεγάλος χώρος τον οποίο τα παιδιά ενίοτε χρησιμοποιούσαν ως χώρο 

συγκέντρωσης και κάποιες φορές σύμφωνα με τις πληροφορίες τους για να 

κάνουν κάποια μικρή γιορτή, θρησκευτική ή άλλη. Στο πρώτο υπόγειο 

βρίσκεται η κουζίνα και η τραπεζαρία. Στο δεύτερο υπόγειο βρίσκονται τα 

πλυντήρια και κάποια ακόμη υπνοδωμάτια. Από το εσωτερικό του χώρου με 

εξαίρεση τις αίθουσες διδασκαλίας, τα υπνοδωμάτια των παιδιών και το τζαμί, 

απουσιάζει οποιαδήποτε διακόσμηση που να έχει γίνει από τους ανήλικους 

φιλοξενούμενους, π.χ. αφίσες, φωτογραφίες, ζωγραφιές.  

 Ο εξωτερικός χώρος είναι μεγάλος, καλύπτεται κυρίως από γρασίδι και 

περιλαμβάνει ένα κιόσκι, ένα τσιμεντοστρωμένο χώρο τον οποίο τα παιδιά 

χρησιμοποιούσαν ως γήπεδο ποδοσφαίρου και ένα γήπεδο βόλεϊ. Στην ίδια 

περίφραξη με το χώρο του κέντρου βρίσκεται και ένα πιο καινούριο κτήριο του 

δήμου που λειτουργεί κατά τους χειμερινούς μήνες ως σχολή εκπαίδευσης της 

δημοτικής αστυνομίας. Σε αυτό το κτήριο λαμβάνει χώρα κάθε καλοκαίρι από 
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το 2006, το Θερινό Σχολείο της Κόνιτσας που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο 

Ιωαννίνων και το διεθνές Δίκτυο Border Crossings Network. 

Ο χώρος του κέντρου βρίσκεται ακριβώς κάτω από την κεντρική 

πλατεία της Κόνιτσας, απέναντι από τον σταθμό των KTEL και δίπλα στον πιο 

κεντρικό εμπορικό δρόμο που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, καταστήματα, 

καφενεία, ταβέρνες. 

3.2.3 Εκπαίδευση των ανήλικων 

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που παρέχονταν στα παιδιά στο χώρο του 

κέντρου, ήταν εξαιρετικά περιορισμένες. Υπήρχαν τρία εργαστήρια  

εκμάθησης τέχνης – ραπτική, ξυλογλυπτική, μεταλλοπλαστική- τα οποία όμως 

κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2010 – 2011 δεν λειτούργησαν. Ο λόγος 

οφειλόταν σε αδυναμία συνδέσεως τριφασικού ρεύματος στο χώρο των 

εργαστηρίων, καθώς τα προηγούμενα χρόνια στεγαζόταν σε άλλο κτήριο και 

είχαν μεταφερθεί στο κτήριο του κέντρου, μόλις το Σεπτέμβρη του 2010.  

 Δικαίωμα συμμετοχής στα εργαστήρια εκμάθησης τέχνης είχαν μόνο 

τα παιδιά από την Ελλάδα και την Αλβανία. Οι ανήλικοι αιτούντες άσυλο δεν 

γίνονταν δεκτοί στα εργαστήρια από τους εκπαιδευτές με τη δικαιολογία ότι δε 

γνώριζαν καλά ελληνικά και μπορούσαν να πάθουν κάποιο ατύχημα κατά το 

χειρισμό κάποιου μηχανήματος. Την πληροφορία αυτή μου την έδωσαν τα 

παιδιά και όχι οι σχετικοί εκπαιδευτές. Οι εκπαιδευτές στα εργαστήρια ανήκαν 

στο μόνιμο προσωπικό του κέντρου καθώς εργάζονταν εκεί πολλά χρόνια πριν 

ανοίξει και ως κέντρο υποδοχής ανήλικων αιτούντων άσυλο, ενώ τα 

εργαστήρια ήταν και η κύρια εκπαιδευτική- επιμορφωτική  δραστηριότητα του 

κέντρου από όταν ξεκίνησε τη λειτουργία του ως Κέντρο Παιδικής Μέριμνας 

Αρρένων το 1973.  
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 Για τα παιδιά από την Ελλάδα και την Αλβανία δεν υπήρχε πρόβλεψη 

να πηγαίνουν στη Μέση εκπαίδευση, καθώς σύμφωνα με το προσωπικό και τα 

παιδιά, ο σκοπός του κέντρο ήταν να τους μάθει μια από τις τρεις τέχνες. Στα 

συγκεκριμένα παιδιά επιτρεπόταν να τελειώσουν μόνο το Δημοτικό, αλλά όχι 

να προχωρήσουν στο Γυμνάσιο. Όπως θα αναφέρω παρακάτω, αυτό ήταν ένα 

κεντρικό ζήτημα τόσο στις συζητήσεις μου με το προσωπικό όσο και με τα 

παιδιά. Σε ό,τι αφορά την άλλη κατηγορία παιδιών, τους αιτούντες άσυλο, δεν 

υπήρχε πρόβλεψη ούτε για τη συμμετοχή τους στα εργαστήρια εκμάθησης 

τέχνης, ούτε για την εγγραφή τους σε κάποια από τις βαθμίδες εκπαίδευσης 

του ελληνικού σχολείου. Υπήρχε ωστόσο, πρόβλεψη για διδασκαλία 

ελληνικών στο χώρο του κέντρου, από δύο καθηγήτριες ελληνικών, που 

ανήκαν στο μη μόνιμο προσωπικό που είχε προσληφθεί με σύμβαση 

ορισμένου χρόνου. Κατά το διάστημα εκπόνησης της έρευνάς μου, υπήρχε 

μόνο μια καθηγήτρια ελληνικών, καθώς η άλλη είχε παραιτηθεί. Τα μαθήματα 

ελληνικών, ωστόσο, δεν είχαν μεγάλη συμμετοχή καθώς τα περισσότερα 

παιδιά δεν ενδιαφέρονταν για αυτά. Συχνά στο μάθημα υπήρχαν μόνο δύο - 

τρία άτομα, που δεν εμφανίζονταν τακτικά. Στο κέντρο δεν υπήρχε κάποιος 

χώρος με υπολογιστές, ενώ ελάχιστα παιδιά είχαν δικό τους (φορητό) 

υπολογιστή. Αυτό ήταν και ένα από τα κύρια παράπονά τους προς το 

προσωπικό, καθώς θεωρούσαν τους υπολογιστές και το ιντερνέτ, στο οποίο δεν 

τους επιτρεπόταν η πρόσβαση ούτε από τα γραφεία του προσωπικού, ως τον 

κυριότερο τρόπο  να περάσουν την ώρα τους. Επιπλέον στα παιδιά δεν 

επιτρεπόταν να εργαστούν έξω από το χώρο του κέντρου, π.χ. στα χωράφια ή 

στην υπηρεσία κάποιου ντόπιου καταστηματάρχη, γεγονός που προξενούσε 
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μεγάλη δυσαρέσκεια στους φιλοξενούμενους που παραπονιόνταν για την 

ανάγκη τους να έχουν χρήματα. 

 Όπως και στη Μονάδα της Αγιάσου έτσι και στο Κέντρο της Κόνιτσας, 

η συμμετοχή στα μαθήματα ελληνικών ήταν δευτερευούσης σημασίας, καθώς 

για την πλειοψηφία των παιδιών, ο στόχος ήταν η αναχώρηση από την Ελλάδα. 

3.2.4 Εθνικότητες των αιτούντων άσυλο 

Οι περισσότεροι αιτούντες άσυλο προέρχονταν από το Αφγανιστάν. Η δεύτερη 

μεγαλύτερη ομάδα ήταν οι Αφρικανοί με χώρα καταγωγής κυρίως τη Γουινέα 

Κονακρί, τη Σενεγάλη, τη Σιέρρα Λεόνε και την Ακτή Ελεφαντοστού.  Τα 

παιδιά από τη  Γουινέα Κονακρί προέρχονταν από διάφορες εθνοτικές ομάδες , 

όπως Susu, Pular, ενώ οι Αφγανοί ανήκαν κυρίως στην εθνοτική ομάδα 

Hazara. Οι Αφρικανοί από τη Γουινέα Κονακρί και τη Σενεγάλη μιλούσαν 

γαλλικά καθώς και την εθνοτική τους γλώσσα, ενώ οι υπόλοιποι μιλούσαν 

αγγλικά. Κατά καιρούς διέμειναν και άτομα από άλλες χώρες καταγωγής, όπως 

Ιράκ, Πακιστάν, Αλγερία. 

3.2.5  Χρόνος παραμονής στο κέντρο 

Είναι δύσκολο να υπολογιστεί ένας 'μέσος χρόνος' παραμονής στο κέντρο, 

καθώς τα άτομα διέμεναν από λίγες μέρες μέχρι λίγους μήνες. Όπως και στα 

περισσότερα κέντρα υποδοχής ασυνόδευτων ανήλικων αιτούντων άσυλο, τα 

άτομα έφευγαν με τη βούλησή τους ύστερα από σύντομο χρονικό διάστημα με 

προορισμό κάποια μεγάλη πόλη της Ελλάδας. Λίγα είναι τα άτομα που είχαν 

διαμείνει για μεγαλύτερο διάστημα από 6 μήνες. Υπήρχαν πάντως περιπτώσεις 

παιδιών που ζητούσαν άδεια από το διευθυντή του κέντρου να φύγουν για 

κάποιο διάστημα μέχρι τρεις μήνες με σκοπό να ψάξουν δουλειά σε κάποια 
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πόλη και να επιστρέψουν αργότερα, αν δεν είχαν καταφέρει να βρουν εργασία. 

Η αποχώρησή τους συνοδευόταν με ένα έγγραφο από το διευθυντή που 

πιστοποιούσε ότι το άτομο φιλοξενείται στο χώρο του κέντρου και βρίσκεται 

με άδεια μακριά από αυτό. 

3.2.6  Τιμωρίες – αποβολές από το κέντρο 

Στη διάρκεια της έρευνάς μου δεν έτυχε ποτέ να αποβληθεί κάποιο παιδί από 

το χώρο του κέντρου. Φασαρίες και καυγάδες υπήρχαν συχνά, αλλά κυρίως τη 

νύχτα. Ο κυριότερος λόγος ήταν η διαμάχη γύρω από το ποια ομάδα θα έχει 

την τηλεόραση. Στο κέντρο υπήρχαν δύο τηλεοράσεις. Η μια βρίσκονταν στο 

χώρο αναψυχής και η άλλη σε μια αίθουσα διδασκαλίας. Την τηλεόραση στο 

χώρο αναψυχής την είχαν πιάσει οι Αφγανοί από τότε που άνοιξε το κέντρο. 

Έπιανε μάλιστα και κανάλια από το Αφγανιστάν και το Ιράν. Την άλλη στην 

αίθουσα διδασκαλίας την είχαν πιάσει οι Αλβανοί που έβλεπαν συνέχεια 

ελληνικές σειρές, ενίοτε και με κάποια άτομα από τον προσωπικό όταν δεν 

είχαν δουλειά. Όταν έφτασαν οι Αφρικανοί θέλησαν και αυτοί να έχουν 

'μερίδιο' στην τηλεόραση του χώρου αναψυχής που μπορούσε να ρυθμιστεί 

ώστε να πιάνει και γαλλικά ή αφρικανικά κανάλια. Τότε συνήθως ξεσπούσαν 

καυγάδες. Αλλά γενικότερα οι σχέσεις μεταξύ των εθνικοτήτων δεν έμοιαζαν 

φιλικές. Οι Αλβανοί περνούσαν τον περισσότερο χρόνο  μεταξύ τους ή με ένα 

– δύο Έλληνες. Το ίδιο και οι Αφγανοί και οι Αφρικανοί. Επιπλέον συχνά 

κάποια άτομα κατανάλωναν αλκοόλ στο χώρο κατά τις βραδινές ώρες, γεγονός 

που δεν επιτρεπόταν από το προσωπικό. Δε μου έγινε γνωστή ποτέ κάποια 

άλλη τιμωρία εκτός από την στέρηση χρημάτων από τα παιδιά για κάποιο 

διάστημα, όταν ερχόταν το επίδομά τους από το Υπουργείο Υγείας. 
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3.2.7  Συμμετοχική παρατήρηση: Δραστηριότητες της γράφουσας εντός 

δομής 

Από την πρώτη μέρα που άρχισα και τυπικά την επιτόπια έρευνα μου, 

ξεκίνησα να παραδίδω μαθήματα αγγλικών στα παιδιά. Αυτό ήταν κάτι που 

είχα συζητήσει προηγουμένως με το διευθυντή του κέντρου και είχα πάρει την 

άδειά του. Τα μαθήματά μου γίνονταν, ανάλογα με τη συμμετοχή των παιδιών, 

δύο ή τρεις φορές την εβδομάδα. Τόσο συνήθως επισκεπτόμουν και εγώ το 

χώρο, καθώς δε διέμενα καθημερινά στην Κόνιτσα, αλλά στα Γιάννενα. 

Υπήρξαν αρκετές φορές που επισκέφθηκα το χώρο σαββατοκύριακο, όπου δεν 

έκανα μάθημα αγγλικών, αλλά συζητούσα και έπινα καφέ με τα παιδιά. Το 

χώρο επισκεπτόμουν πάντα πρωί, αλλά δεν είχα περιορισμό ως προς το 

ωράριο, καθώς υπήρχε 24 ώρες το εικοσιτετράωρο μέλος του προσωπικού. 

Ήταν αυτονόητο, βέβαια, ότι δεν επιτρεπόταν να παραμείνω εκεί τη νύχτα. Το 

βράδυ διέμενε πάντα με τα παιδιά ένα επιμελητής και ένας φύλακας. Οι πόρτες 

του κέντρου, για όποιον είχε βγει βόλτα έκλειναν στις 11:00 το βράδυ. 

 Η συμμετοχή των παιδιών στο μάθημα δεν ήταν ιδιαίτερα μεγάλη. 

Συνήθως έρχονταν από 5 έως 15 άτομα. Στην αρχή των μαθημάτων 

προσπαθήσαμε με την άλλη φοιτήτρια που εκπονούσε επιτόπια έρευνα στο 

κέντρο να χωρίσουμε τα τμήματα σε αρχάριους και προχωρημένους, καθώς 

μερικά παιδιά ήξεραν ήδη καλά αγγλικά. Αυτό όμως δε λειτούργησε ποτέ στην 

πράξη, αφού τα παιδιά έρχονταν όποτε ήθελαν σε οποιοδήποτε τμήμα. Έτσι 

ένα τμήμα μπορούσε να έχει από εντελώς αναλφάβητους μέχρι άτομα που 

ήξεραν άπταιστα αγγλικά και έρχονταν για να περάσουν την ώρα τους. Από τις 

διάφορες εθνικότητες του κέντρου, αυτοί που έδειξαν το μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον για τα μαθήματα ήταν οι Αλβανοί και οι Αφρικανοί. Βέβαια, 
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οφείλω να σημειώσω εδώ ότι το μορφωτικό επίπεδο των Αφρικανών ήταν πιο 

προχωρημένο καθώς προέρχονταν από τη μεσαία και ανώτερη κοινωνικά τάξη 

σε σχέση με τα περισσότερο λαϊκής προέλευσης παιδιά από την Αλβανία και 

το Αφγανιστάν Στην αίθουσα, κατά τη διάρκεια του μαθήματος, οι διάφορες 

ομάδες κάθονταν δίπλα με τους ομοεθνείς τους, γεγονός που επιχείρησα να 

αλλάξω από το πρώτο μάθημα, βάζοντάς τους να καθίσουν ανάμεικτα. Και 

πάλι, η κάθε ομάδα έψαχνε να βρει το μέλος της για να κάνει πλάκα ή να 

μιλήσει στο μάθημα. 

 Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων μου, πέρα από τη διδασκαλία των 

αγγλικών, επιχείρησα να βάλω τα παιδιά να κάνουν ομαδικές εργασίες. Η 

κύρια εργασία ήταν να βάζω την κάθε ομάδα να κάνει μια προφορική 

παρουσίαση της χώρας της και οι υπόλοιποι να κάνουν ερωτήσεις. Αυτοί που 

δέχτηκαν να παρουσιάσουν ήταν οι Αλβανοί και τα άτομα από τις διάφορες 

Αφρικανικές χώρες. Μάλιστα στο τέλος της κάθε παρουσίασης, γίνονταν 

ερωτήσεις σχεδόν από όλα τα παιδιά, όλων των εθνικοτήτων. Αυτή η 

διαδικασία, ωστόσο, έφερε κοντά τα παιδιά μόνο στη διάρκεια του μαθήματος. 

Έξω από την αίθουσα οι φασαρίες και οι διαχωρισμοί συνέχιζαν όπως πάντα. 

 Περισσότερο χρόνο πέρασα με τα άτομα αφρικανικής καταγωγής, 

καθώς ήταν πιο κοινωνικά. Με τους Αφγανούς είχα πολύ λίγη επικοινωνία. 

Καθώς είχα σταματήσει τα μαθήματα φαρσί μετά τη Μυτιλήνη, η επικοινωνία 

μου μαζί τους στη δική τους γλώσσα ήταν αδύνατη. Αλλά ακόμα και με 

αυτούς που ήξεραν ελληνικά είχα ελάχιστες σχέσεις. Αυτό εν μέρει εξηγείται 

από το γεγονός ότι οι Αφγανοί περνούσαν το μεγαλύτερο διάστημα μπροστά 

στην τηλεόραση, ενώ οι Αφρικανοί όχι, καθώς είχαν χάσει στη «μάχη» για την 
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τηλεόραση. Επιπλέον κάποιοι από τους Αφρικανούς μιλούσαν πολύ καλά 

αγγλικά, γεγονός που διευκόλυνε την επικοινωνία μας.  

 Μετά τα μαθήματα, που συνήθως ήταν το πρώτο πράγμα που έκανα 

όταν έφτανα στο κέντρο,  περνούσα την ώρα μου συζητώντας με τα παιδιά και 

με συγκεκριμένα άτομα από το προσωπικό. Μαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις 

πραγματοποίησα μόνο με τα παιδιά. Στο σύνολο είναι επτά και τα άτομα είναι 

από όλες τις εθνικότητες των διαμενόντων εκείνη την περίοδο. 

Κατά τη διάρκεια της επιτόπιας έρευνας συμμετείχα σε τρεις γιορτές 

που έγιναν στο χώρο και έξω από αυτόν. Στην πρώτη περίπτωση, στις 21 

Μαρτίου που είναι η Πρωτοχρονιά των Αφγανών, Ιρανών και Πακιστανών, 

είχα πάρει την πρωτοβουλία να κάνουμε μια μικρή γιορτή στο χώρο του 

αναψυκτήριου. Έφερα μαζί μου αναψυκτικά και φαγητά. Οι Αφγανοί ωστόσο 

δεν ανταποκρίθηκαν, ενώ είχα πει από μέρες πριν στο Αφγανό διερμηνέα να 

τους ενημερώσει και να τους ρωτήσει αν συμφωνούσαν με κάτι τέτοιο και 

είχαν δώσει θετική απάντηση. Αυτοί που ανταποκρίθηκαν στο σύνολό τους 

ήταν τα άτομα από τις αφρικανικές χώρες, παρόλο που για αυτούς η 

συγκεκριμένη μέρα δεν αποτελούσε γιορτή. Τελικά καταλήξαμε να ακούμε 

μουσική από τα κινητά των παιδιών και να χορεύουμε. Την επόμενη μέρα με 

ειδοποίησε ο Αφγανός διερμηνέας ότι είχαν κανονίσει με τους Αφγανούς του 

κέντρου και με άλλους Αφγανούς που έμεναν στα Γιάννενα, να αγοράσουν ένα 

αρνί από την Κόνιτσα , να το σφάξουν και να το ψήσουν στο ποτάμι για να 

γιορτάσουν μεταξύ τους την Πρωτοχρονιά τους. Με κάλεσε ο διερμηνέας να 

παρευρεθώ και πήγα. Μετά από μια περιπέτεια με την αστυνομία Κόνιτσας 

που συνέλαβε τους Αφγανούς που έρχονταν από τα Γιάννενα για εξακρίβωση 

στοιχείων, καταλήξαμε το μεσημέρι στο ποτάμι. Εκεί σφάχτηκε το αρνί, 
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ψήθηκε σε ένα λάκκο με φωτιά που είχαν σκάψει τα παιδιά και τέλος φάγαμε. 

Στη γιορτή, εκτός από τους Αφγανούς συμμετείχα εγώ, ένα άλλος Έλληνας 

φίλος τους από την Κόνιτσα που είχε κανονίσει τη αγορά του αρνιού, ένα 

Πακιστανός, ένας από τους Έλληνες φιλοξενούμενους του κέντρου και ένα 

Αφρικανός. Μετά τη γιορτή επέστρεψα στα Γιάννενα. Η τρίτη γιορτή έγινε την 

τελευταία μέρα μου στο κέντρο  και είχε το χαρακτήρα αποχαιρετιστήριου 

πάρτι. Και πάλι οι κύριοι συμμετέχοντες ήταν οι Αφρικανοί.  

 Τέσσερις φορές στη διάρκεια της έρευνάς μου έτυχε να ανέβω στην 

Κόνιτσα με φίλους μου και να μπούμε στο χώρο του κέντρου για καφέ και 

συζήτηση με τα παιδιά. Και πάλι οι αφρικανοί ανταποκρίθηκαν με μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον στα καινούρια πρόσωπα. Τη μια φορά μάλιστα η παρουσία μου 

εκεί με ένα φίλο μου, συνοδεύτηκε από διδασκαλία αγγλικών στον εξωτερικό 

χώρο μιας και η μέρα ήταν καλή. Αλλά τα άτομα που παρακολούθησαν το 

μάθημα ήταν τα ίδια όπως πάντα. Σε άλλη περίπτωση που το άτομο που έφερα 

μαζί μου ήταν κορίτσι, από τους Αλβανούς κυρίως υπήρξε μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον, αλλά είχε σαφώς ερωτική αιτιολογία. 

 Τη μεγάλη εβδομάδα του Πάσχα του 2011, οι Αφρικανοί του Κέντρου 

και ένας Πακιστανός, ξεκίνησαν απεργία πείνας με κύριο αίτημα να τους 

καταβληθεί το επίδομα που δικαιούνταν από το Υπουργείο. Σύμφωνα με τα 

παιδιά, τα λεφτά αργούσαν πολύ  κάθε φορά να έρθουν από το Υπουργείο και 

όταν έρχονταν ο διευθυντής δεν τα μοίραζε 'δίκαια' σε όλους, αλλά ευνοούσε 

τους Αφγανούς. Πέρα όμως από αυτό το κύριο αίτημα, υπήρχαν και άλλα που 

είχαν να κάνουν με τις συνθήκες διαβίωσης εντός του κέντρου. Στη διάρκεια 

της απεργίας πείνας που κράτησε 6 μέρες, συνάντησα δύο φορές τα παιδιά. 

Τους βοήθησα να συντάξουν ένα κείμενο με τα αιτήματά τους για να το 
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στείλουν στη ΜΚΟ που τους είχε στείλει στο κέντρο της Κόνιτσας. Επιπλέον 

τους πήγα χυμούς. Η κίνησή μου αυτή έγινε γνωστή στο προσωπικό το οποίο 

άλλαξε εμφανώς στάση απέναντί μου.  

3.2.8  Σχέσεις της γράφουσας με το προσωπικό 

Από την αρχή της παρουσίας μου στο χώρο, οι σχέσεις μου με το σύνολο 

σχεδόν του προσωπικού ήταν ελάχιστες. Δε μου έδιναν καθόλου σημασία, ενώ 

θεωρώ ότι σε μεγάλο βαθμό δεν είχαν καταλάβει τι ακριβώς κάνω ή τους 

φαίνονταν περίεργο. Το κέντρο της Κόνιτσας άλλωστε δεν είναι ανοιχτό σε 

εθελοντές, φοιτητές κλπ., και όπως περιέγραψα πιο πάνω ήταν εξαιρετικά 

χρονοβόρα η διαδικασία χορήγησης άδειας εισόδου. Ούτε εγώ από την πλευρά 

μου ωστόσο επιδίωξα να πλησιάσω το προσωπικό ιδιαίτερα, επηρεασμένη 

κυρίως από την ιστορία με την άδεια. Τις πιο κοντινές σχέσεις τις είχα με μια 

καθαρίστρια και την καθηγήτρια ελληνικών. Με αυτές έκανα συζητήσεις για 

την καθημερινότητα των παιδιών και τη ζωή στο κέντρο γενικά. Μετά την 

απεργία πείνας η στάση του προσωπικού απέναντί μου ήταν φανερά 

απαξιωτική, καθώς δε λέγαμε σχεδόν ούτε καλημέρα, ενώ εγώ έπαψα να 

μπαίνω από την κεντρική είσοδο και χρησιμοποιούσα αυτή του χώρου 

αναψυχής. Αλλά και πριν τη απεργία πείνας, ποτέ δεν έλεγχε κάποιος από το 

προσωπικό πότε πήγαινα και πότε έφευγα, αν δεν παρουσιαζόμουν εγώ να 

δηλώσω την άφιξη και την αποχώρησή μου από το χώρο. Λόγω των 

ανύπαρκτων σχεδόν σχέσεων με το προσωπικό δεν επιχείρησα να προχωρήσω 

σε συνεντεύξεις μαζί τους, παρά μόνο περιορίστηκα σε ανοιχτές συζητήσεις με 

τους εργαζόμενους που είχα μεγαλύτερη οικειότητα. Ωστόσο από τις 

συζητήσεις που έκανα με τους συγκεκριμένους εργαζόμενους, μου έγινε 

γνωστό ότι υπήρχαν στο κέντρο παιδιά ελληνικής καταγωγής που επιθυμούσαν 
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να πάνε στο γυμνάσιο, αλλά δεν τους επέτρεπε ο διευθυντής με τη δικαιολογία 

της ύπαρξης των εργαστηρίων στο χώρο. 

3.2.9  Σχέσεις παιδιών με το προσωπικό 

Τα παιδιά στην πλειοψηφία τους είχαν καλές σχέσεις με τους εργαζόμενους 

στην κουζίνα, το ιατρείο, τις καθαρίστριες και την καθηγήτρια ελληνικών. 

Αυτές ήταν άλλωστε οι ειδικότητες του προσωπικού που έβλεπαν πιο συχνά τα 

παιδιά εκτός γραφείου. Ειδικά με τις μαγείρισσες είχαν κοντινή σχέση καθώς 

υπήρχε καθημερινό πρόγραμμα που όριζε δύο παιδιά ως τραπεζοκόμους. 

Κάποια παιδιά είχαν κοντινές σχέσεις και με μια καθαρίστρια, την οποία 

βοηθούσαν συχνά στο καθάρισμα του εξωτερικού χώρου. Ωστόσο ποτέ κάποιο 

από τα παιδιά δεν είχε επισκεφθεί το σπίτι μέλους του προσωπικού. 

 Στο σύνολό τους όμως δε συμπαθούσαν το διευθυντή, τον οποίο 

θεωρούσαν υπεύθυνο για όλα τα προβλήματα του κέντρου. Ιδιόμορφη ήταν η 

σχέση που είχαν με τον Αφγανό διερμηνέα. Κάποιο από τους Αφγανούς δεν 

τον συμπαθούσαν, καθώς θεωρούσαν ότι δεν έκανε καλά τη δουλειά του και 

μάλιστα από κάποια άτομα είχε εκφραστεί η άποψη πως οι ίδιοι θα ήταν 

καλύτεροι σε αυτοί τη δουλειά. Οι Έλληνες στην πλειοψηφία τους τον 

θεωρούσαν κι αυτόν μόνο μέλος του προσωπικού, παρόλο που διέμενε μόνιμα 

στο κέντρο και βρισκόταν εκεί πέρα από το ωράριο εργασίας του. Τέλος οι 

αφρικανοί, θεωρούσαν ότι ήταν αδικία να μην υπάρχει και γαλλόφωνος 

διερμηνέας και πίστευαν πως ο Αφγανός διερμηνέας προωθούσε τα 

«συμφέροντα» της δικής του εθνικότητας, υπονομεύοντας ίσως τις υπόλοιπες. 

Εγώ με τον Αφγανό διερμηνέα είχα στενή επικοινωνία και συζητούσα συχνά. 

Η κύρια παρατήρησή μου είναι ότι το συγκεκριμένο άτομο προσπαθούσε να 

διασφαλίσει τη θέση εργασίας του, προσπαθώντας να τα πηγαίνει καλά με το 
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διευθυντή, σε σημείο που προκαλούσε τη δυσαρέσκεια των παιδιών, τα οποία 

συχνά παραπονιόνταν ότι ο διερμηνέας «δεν έπαιρνε το μέρος τους» στις 

διαφωνίες τους με το διευθυντή. Πολύ συχνά εξέφραζαν δυσαρέσκεια για το 

γεγονός ότι ο διευθυντής δεν τους επέτρεπε να κατεβαίνουν για βόλτα στα 

Γιάννενα όσο συχνά ήθελαν. Τέλος, στο κέντρο διέμενε και ένας Έλληνας που 

είχε μάθει τόσο καλά τα φαρσί, σε σημείο να τον στέλνουν αρκετές φορές στη 

θέση του Αφγανού διερμηνέα για εξωτερικές δουλειές,  π.χ.  συνοδεία κάποιου 

παιδιού στο κέντρο υγείας, ή στην αστυνομία,  χωρίς ωστόσο να αμείβεται για 

τις υπηρεσίες του. 

3.2.10 Κοινωνικοποίηση 

Η παρουσία των παιδιών έξω από το κέντρο δεν ήταν ιδιαίτερα συχνή. Αυτοί 

που κυκλοφορούσαν περισσότερο ήταν οι Έλληνες και σπανιότερα οι 

υπόλοιπες εθνικότητες. Τα παιδιά συχνά ανέφεραν περιστατικά ρατσιστικής 

συμπεριφοράς, λέγοντας πως οι ντόπιοι τους κοιτούσαν περίεργα, τους 

κορόιδευαν, καμιά φορά τους έβριζαν. Η αλήθεια είναι ότι το προσωπικό δεν 

κινήθηκε ποτέ προς την κατεύθυνση της κοινωνικοποίησης των παιδιών. Όταν 

στην αρχή της έρευνάς μου πρότεινα στο διευθυντή να οργανώσουμε ένα 

παζάρι στην κεντρική πλατεία με αντικείμενα που θα κατασκεύαζαν τα παιδιά, 

ώστε να τα πουλήσουν και να βγάλουν κάποια χρήματα, χαρακτήρισε το 

εγχείρημα «ψιλά γράμματα», από τη στιγμή που υπήρχε στο χώρο εργαστήριο 

ραπτικής και μπορούσαν να κάνουν πιο «επαγγελματικά» πράγματα. Μόνο 

που το εργαστήριο ραπτικής, όπως και κανένα από τα υπόλοιπα δε 

λειτούργησε τη χρονιά 2010 – 2011, όπως ανέφερα πιο πάνω. Επιπλέον ο 

διευθυντής όταν μιλούσε για τα «βασικά προβλήματα» του κέντρου 

αναφερόταν στο οικονομικό ζήτημα, την καθυστέρηση δηλαδή της πληρωμής 
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του μη μόνιμου προσωπικού. Οι προσωπικές σχέσεις των παιδιών με τους 

ντόπιους ήταν ελάχιστες και συνήθως σχέσεις συναλλαγής σε είδη πρώτης 

ανάγκης. Ωστόσο, κάποιοι Έλληνες που είχαν περισσότερες σχέσεις με τους 

ντόπιους μου ανέφεραν πως κάποιες φορές κάποιοι ντόπιοι τους είχαν καλέσει 

να πιούνε τσίπουρα σε ταβέρνα, και τα παιδιά επέστρεψαν στο ίδρυμα σε 

κατάσταση μέθης. Η κατανάλωση αλκοόλ ήταν συχνή στο ίδρυμα από 

Έλληνες και Αλβανούς κυρίως, όπως και το κάπνισμα. Τα μαγαζιά της 

Κόνιτσας πουλούσαν αλκοόλ στα παιδιά, αν και γνώριζαν πως δεν επιτρεπόταν 

από το διευθυντή. Άλλωστε, όταν το κέντρο της Κόνιτσας άρχισε να 

υποδέχεται και ανήλικους αιτούντες άσυλο, η πρώτη 'θετική' αντίδραση ήρθε 

από τους έμπορους της περιοχής που είδαν το κέντρο σαν μια ευκαιρία για να 

αυξήσουν τις πωλήσεις τους, άρα και το εισόδημά τους. 

Σημείωση τέλους 

Όταν τελείωσα την επιτόπια έρευνά μου στο κέντρο της Κόνιτσας, συνέταξα 

μια αναφορά προς την ΜΚΟ Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του 

Ανθρώπου και του Πολίτη, σχετικά με το θέμα της εκπαίδευσης στο 

συγκεκριμένο κέντρο. Σκοπός μου ήταν να γίνει καταγγελία, ώστε να υπάρξει 

θεσμική παρέμβαση για το ζήτημα. Η ΜΚΟ προώθησε την αναφορά μου στην 

οργάνωση Συνήγορος του Παιδιού, η οποία έστειλε  την καταγγελία στο 

διευθυντή του κέντρου. Επίσης συζήτησα το σχετικό θέμα με ένα δικηγόρο της 

Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Δε γνωρίζω ποια ήταν η 

επίσημη απάντηση του διευθυντή, ούτε αν η αλλαγή στη στάση του ήταν 

αποτέλεσμα της καταγγελίας μου, γνωρίζω ωστόσο ότι από το Σεπτέμβρη του 

2011 τόσο οι αιτούντες άσυλο, όσο και οι Έλληνες και Αλβανοί του κέντρου 

έχουν δικαίωμα εγγραφής στη Μέση Εκπαίδευση. Ένα παιδί μάλιστα, ο Julien, 
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ο οποίος παρακολούθησε μαθήματα στο ΕΠΑΛ Κόνιτσας, πέρασε πρώτος στη 

σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΤΕΙ Πειραιά με 18.500. όπως 

πληροφορήθηκα, είναι ο μόνος αιτών άσυλο που έχει μείνει στο Κέντρο, 

καθώς έχει σταματήσει πλέον η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για το πρόγραμμα 

στήριξης των ανήλικων αιτούνταν άσυλο στη μονάδα της Κόνιτσας. 

3.3 Παράλληλη συγκριτική έρευνα σε μια προσωρινή μονάδα φιλοξενίας 

ασυνόδευτων ανήλικων αιτούντων άσυλο στην Πωγωνιανή του 

νομού Ιωαννίνων. 

3.3.1 Το πεδίο 

Η Πωγωνιανή ή Βοστίνα ανήκει στην περιφέρεια της Ηπείρου στον νόμο 

Ιωαννίνων. Είναι ένα από τα πενήντα ένα χωριά του σημερινού δήμου 

Πωγωνίου. Στη διάρκεια της Οθωμανικής κυριαρχίας και πριν από αυτή, 

πέρασαν αλλά και διέμειναν στο χωριό διάφορες εθνότητες όπως Τούρκοι, 

Εβραίοι, Έλληνες, Αλβανοί, Σέρβοι. Επιπλέον με την ανταλλαγή πληθυσμών 

το 1923 εγκαταστάθηκαν στο χωριό Μικρασιάτες πρόσφυγες. Στη διάρκεια 

του Ελληνικού Εμφυλίου πολέμου πολλοί κάτοικοι βρέθηκαν πολιτικοί 

πρόσφυγες σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, ενώ με τη χάραξη του 

ελληνοαλβανικού συνόρου, εφτά από τα χωριά του Πωγωνίου ενσωματώθηκαν 

στην αλβανική επικράτεια. Σημάδια του πολυπολιτισμικού παρελθόντος της 

περιοχής είναι ορατά στο δημόσιο χώρο, καθώς κάποια κτήρια, κυρίως 

εγκαταλελειμμένα, διατηρούν επιγραφές στα οθωμανικά, η επιγραφή της 

βρύση στον περίγυρο της εκκλησίας μνημονεύει νεκρούς του 1891 από 

κατολίσθηση στα καραμανλίδικα, ενώ λίγο πριν την είσοδο του χωριού 

υπάρχει τουρκικό νεκροταφείο. Στο χώρο δε που βρίσκεται σήμερα το 
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λαογραφικό μουσείο της Πωγωνιανής, υπήρχε μέχρι το 1954 τζαμί, ενώ 

μαρτυρίες κατοίκων ανέφεραν την ύπαρξη και σερβικού νεκροταφείου, χωρίς 

ωστόσο να είναι σε θέσει να ανακαλέσουν περισσότερες πληροφορίες για τη 

θέση του και την ιστορία του. Το δεύτερο άλλωστε όνομα του χωριού 

(Βοστίνα), που βρίσκεται σε επιγραφή μαγαζιού στην πλατεία, αλλά και σε 

πληροφοριακά έντυπα για το χωριό και προκαλεί μέχρι σήμερα διαμάχη για 

την προέλευσή του, είναι ενδεικτικό αυτού του παρελθόντος 

 Με το άνοιγμα των ελληνοαλβανικών συνόρων το 1991 και έπειτα, η 

επικοινωνία ανάμεσα στα χωριά του Πωγωνίου που βρίσκονταν στην 

επικράτεια της Ελλάδας και σε αυτά της Αλβανίας αποκαταστάθηκε. Τα 

τελευταία είκοσι χρόνια εργάτες από την Νότια Αλβανία έρχονται για δουλειά 

στην Πωγωνιανή και στα γύρω χωριά, ενώ κάποιοι διαμένουν πλέον μόνιμα 

στο χωριό. Συχνοί είναι και οι γάμοι κατοίκων της Πωγωνιανής (κυρίως 

αντρών) με άτομα από χωριά της Νότιας Αλβανίας. Σήμερα στο χωριό 

υπάρχουν γύρω στους 80 μόνιμους κατοίκους.  

 Ο λόγος που επέλεξα το συγκεκριμένο χωριό για έρευνα είναι η ύπαρξη 

έστω και προσωρινά σε αυτό μιας δομής αντίστοιχης63 με αυτή που ερευνώ 

στην Κόνιτσα, καθώς και η εγγύτητα των δύο χωριών. 

 Το 1923 ξεκίνησε τη λειτουργία του στην Πωγωνιανή το Εθνικό 

ίδρυμα Νεότητας, το οποίο στέγαζε μαθητές από τα γύρω χωριά που 

φοιτούσαν στο Γυμνάσιο εκεί. Από το 1992 λειτουργεί στο χωριό και το 

Τεχνικό Ίδρυμα Λάτση ή αλλιώς Ίδρυμα Αποκαταστάσεως Ομογενών εξ 

Αλβανίας που φιλοξενεί αποκλειστικά νέους από τη Νότια Αλβανία ή Βόρεια 

                                                 
63 Πρόκειται για το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Πωγωνιανής που από το 

Δεκέμβρη του 2008 στεγάζει και ασυνόδευτους ανήλικους αιτούντες άσυλο 
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Ήπειρο (σύμφωνα με την κυρίαρχη ορολογία των ντόπιων, αλλά και την 

επιθυμία του ιδρυτή του).  

 Το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας μετονομάστηκε το 1973 σε Κέντρο 

Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Πωγωνιανής64 και συνέχισε τη λειτουργία του 

ως χώρος στέγασης παιδιών  - μαθητών στις εκπαιδευτικές δομές του χωριού. 

Από το 1991 και έπειτα άρχισαν να φιλοξενούνται και παιδιά οικογενειών - 

μεταναστών από την Αλβανία. Τα τελευταία χρόνια ειδικά, μετά τη μείωση του 

πληθυσμού της Πωγωνιανής τα περισσότερα παιδιά που διαμένουν στο κέντρο 

είναι από την Αλβανία.  

 Τον Ιούλιο του 2011 και ενώ το κέντρο ήταν άδειο από παιδιά, λόγω 

των καλοκαιρινών σχολικών διακοπών στάλθηκε απόφαση από το Υπουργείο 

Υγείας και Πρόνοιας να φιλοξενηθούν τριάντα ασυνόδευτοι ανήλικοι 

αιτούντες άσυλο που μέχρι πρόσφατα κρατούνταν στο Κέντρο Κράτησης 

Μεταναστών στο Φυλάκιο Έβρου. Το σκεπτικό της απόφασης του σχετικού 

Υπουργείου, σύμφωνα με τον Πρόεδρο του κέντρου στην Πωγωνιανή, ήταν να 

αποσυμφορηθούν τα κελιά του κέντρου κράτησης στο Φυλάκιο Έβρου, καθώς 

η κράτηση ανηλίκων θεωρείται παράνομη.  

 Η αντίδραση των ντόπιων ήταν άμεση: Κινητοποιήθηκαν με όποιο 

τρόπο μπορούσαν ενάντια στην άφιξη των παιδιών στο χωριό. Έστειλαν άρθρα 

σε τοπικές εφημερίδες αλλά και εφημερίδες των Ιωαννίνων, αντιπαρατέθηκαν 

με το πρόεδρο του κέντρου που ήταν διατεθειμένος να τα δεχτεί και 

επιχείρησαν να μπλοκάρουν την είσοδο του χωριού για να μην περάσει το 

λεωφορείο που τα μετέφερε, και αργότερα επιχείρησαν να κλείσουν τις πόρτες 

του κέντρου έτσι ώστε αυτά να μη μπουν μέσα. Τα παιδιά βέβαια έφτασαν στο 

                                                 
64 Β.Δ. 273/1973 (ΦΕΚ 81 Α') 
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κέντρο, έφαγαν και κοιμήθηκαν, αλλά όλα έφυγαν την ίδια μέρα ή την επόμενη 

για τα Ιωάννινα με σκοπό να κατευθυνθούν κυρίως προς την Αθήνα.  

 Έπειτα από λίγες μέρες, ήρθε εντολή για μεταφορά άλλων 40 περίπου 

παιδιών, πάλι από το Φυλάκιο του Έβρου. Η διαδικασία ήταν η ίδια: οι 

κάτοικοι αντέδρασαν, τα παιδιά πέρασαν και έφυγαν. 

 Όταν επισκεφθήκαμε πρώτη φορά την Πωγωνιανή είχαν περάσει λίγες 

μέρες από τη δεύτερη μεταφορά παιδιών. Ήμασταν μια ομάδα τεσσάρων 

γυναικών ηλικίας από είκοσι τέσσερα έως σαράντα τέσσερα, όλες φοιτήτριες 

του Konitsa Summer School, που ανέφερα παραπάνω.  Επιδιώξαμε να 

συνομιλήσουμε με κατοίκους για το συγκεκριμένο θέμα προκειμένου να 

διερευνήσουμε πως δομείται και ταξινομείται «ο άλλος» σε ένα χωριό με 

τέτοια εθνοτική σύνθεση τόσο στο παρελθόν όσο και στο παρόν, και ποιός 

αποτελεί μέλος της κοινότητας. 

 Οι συνομιλίες μας έλαβαν μέρος μόνο σε δημόσιους χώρους όπως τα 

καφενεία γύρω από την πλατεία, το λαογραφικό μουσείο και την εκκλησία.  Οι 

συνομιλητές μας ήταν κυρίως άντρες, αφού στα καφενεία σύχναζαν μόνο αυτοί 

ενώ οι γυναίκες ήταν κυρίως στο σπίτι. Η μόνη γυναίκα συνομιλήτρια ήταν η 

σύζυγος ιδιοκτήτη ενός από τα καφενεία – νύφη στο χωριό και όχι ντόπια. Η 

συγκεκριμένη συνομιλήτρια μας μίλησε μόνο για την άποψή της σχετικά με τη 

θέση των γυναικών στο χωριό, λέγοντας πως: «είναι σαν την Τουρκοκρατία, οι 

γυναίκες είναι μόνο στο σπίτι και οι άντρες στα καφενεία γίνονται καμιά φορά 

αισχροί»65, ενώ απέφευγε να μας μιλήσει για το θέμα των ανήλικων 

προσφύγων. 

                                                 
65 Απόσπασμα από συνέντευξη 03.08.2011 
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 Από την αρχή της παρουσίας μας εκεί επικρατούσε μια αμηχανία 

καθώς ήμασταν οι μόνες γυναίκες που κυκλοφορούσαν στο χωριό και μάλιστα 

έπιναν καφέ σε καφενείο. Το γεγονός αυτό δυσκόλευσε την προσέγγισή μας 

προς τα άτομα με σκοπό τη συζήτηση και τη διερεύνηση του θέματος που μας 

ενδιέφερε. Βέβαια η περιορισμένης χρονικής διάρκειας έρευνά μας (μόλις 

πέντε μέρες), δεν βοηθούσε στο να φυσικοποιηθεί η παρουσία μας και να 

λυθούν εν μέρει και εν καιρώ θέματα εμπιστοσύνης. Έτσι οι αντιδράσεις που 

εισπράξαμε ταξινομούνται σε τρεις κυρίως κατηγορίες; α) αρνητική – 

αδιάφορη προς εμάς ως ερευνήτριες, καθώς οι περισσότεροι συνομιλητές 

στέκονταν κριτικά προς το νόημα των κοινωνικών – ανθρωπιστικών 

επιστημών. Χαρακτηριστική ήταν η αναφορά ενός συνομιλητή μας66 προς τη 

χρησιμότητα ενός θερινού σχολείου με αντικείμενο την τοπογραφία που 

λαμβάνει χώρα στην Πωγωνιανή τον Ιούλιο και διοργανώνεται από το Εθνικό 

Μετσόβιο Πολυτεχνείο: «έρχονται εδώ φοιτητές με τους καθηγητές τους και 

κάνουν πολύ χρήσιμη δουλειά, μετράνε και τα χωράφια μας», β) απαξιωτική ως 

γυναίκες, καθώς ένας σημαντικός συνομιλητής μας – μέλος της τοπικής 

αυτοδιοίκησης και κύριος εκφραστής της αντίδρασης των κατοίκων προς τους 

καινούριους «άλλους» του χωριού, μας μιλούσε με σχεδόν γυρισμένη την 

πλάτη και με μια σαφή σεξιστική διάθεση, ενός κάποιος αρκετά ηλικιωμένος 

επιχείρησε να μας αγγίξει σεξουαλικά μέσα σε ένα καφενείο με τον ιδιοκτήτη 

του να γελάει, και γ) θετική από τα άτομα που υπερασπίζονταν τη μεταφορά 

των ανήλικων από το κέντρο κράτησης στην Πωγωνιανή και θεωρούσαν εμάς 

ως πιθανούς εκφραστές και κοινωνούς των απόψεών τους έξω από το χωριό.  

                                                 
66 Απόσπασμα από συνέντευξη 02.08.2011 
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 Τα δεδομένα που συλλέξαμε προέρχονταν από ανοιχτές αλλά και ημι-

δομημένες συνεντεύξεις, κάποιες από τις οποίες έγιναν με χρήση 

μαγνητοφώνου, από αρχειακό υλικό – έντυπο αλλά και αναρτημένο 

ηλεκτρονικά -, και τέλος από τη συμμετοχική παρατήρηση των πέντε ημερών 

της επιτόπιας έρευνας. 

 Οι λόγοι (discourses)67 που συλλέξαμε προέρχονταν κυρίως από τα 

άτομα που ήταν αντίθετα προς την παρουσία των ανήλικων αλλοδαπών στο 

χωριό και αποτελούσαν τη συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων, ενώ τα 

άτομα που ήταν υπέρ της εγκατάστασης των παιδιών, ήταν μόνο δύο. Επίσης 

επιλέξαμε να ταξινομήσουμε τους λόγους (discourses)68 και ως προς άλλο ένα 

κριτήριο. Αυτό του ανεπίσημου λόγου των κατοίκων του χωριού και του 

επίσημου θεσμικού τόσο της τοπικής αυτοδιοίκησης όσο και της διοίκησης του 

κέντρου. Τέλος θα αναφερθώ επιγραμματικά στο λόγο των Αλβανών εργατών, 

αλλά και στον φιλεκπαιδευτικό σύλλογο Πωγωνιανής, καθώς δεν καταφέραμε 

να συζητήσουμε με τους ίδιους και οι αφηγήσεις που ακούσαμε γι’ αυτούς 

ήταν διαμεσολαβημένες. 

 Στην περίπτωση του επίσημου θεσμικού της τοπικής αυτοδιοίκησης και 

του ανεπίσημου λόγου των κατοίκων οι απόψεις ταυτίζονται. Οι ανήλικοι 

αλλοδαποί από το Πακιστάν, το Αφγανιστάν και υπόλοιπες Ασιατικές και 

Αφρικανικές χώρες δεν είναι ευπρόσδεκτοι. Εδώ διακρίναμε πέντε κυρίαρχες 

προσεγγίσεις που αιτιολογούν την άποψή τους:  

                                                 
67 Για την έννοια του «λόγου» (discourse), όχι ως απλή διατύπωση ομιλίας, αλλά ως 

«σύστημα στρατηγικών επικοινωνίας»,  βλ. ενδεικτικά Φουκώ Μ., 1978, Η Αρχαιολογία της 

Γνώσης, Αθήνα, Εξάντας, μτφρ. Κωστής Παπαγιώργης, Γκέφου – Μαδιανού Δ., 1999, 

Πολιτισμός και Εθνογραφία. Από τον εθνογραφικό ρεαλισμό στην πολιτισμική Κριτική, Αθήνα, 

Ελληνικά Γράμματα, σελ. 401-403 και την εισαγωγή στο Δαλκαβούκης, Β., Ε. Πασχαλούδη, 

Η. Σκουλίδας, Κ. Τσέκου (επιμ.), 2012, Αφηγήσεις για τη δεκαετία του 1940. Από το λόγο του 

κατοχικού κράτους στη μετανεωτερική ιστοριογραφία, Θεσσαλονίκη, ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ. 
68 ο.π. 
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 Η πρώτη αφορά στη μακρινή και διαμεσολαβημένη εικόνα69 που έχουν 

από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τους «λαθρομετανάστες» που 

εγκληματούν κατά των φιλήσυχων κοινωνιών. Σε αυτό συνέβαλε και η πρώτη 

εμφάνιση των παιδιών στο χωριό τα οποία κατέβηκαν από κλούβα της 

αστυνομίας με χειρουργικές μάσκες στο πρόσωπο. Η αναφορά σε αυτό το 

γεγονός ήταν έντονη στις συνομιλίες μας: «Οι κάτοικοι τρόμαξαν όταν τους 

είδαν. Είναι βρώμικοι και γεμάτοι ασθένειες, είναι και απολίτιστοι, τρώνε με τα 

χέρια. Θα γίνουμε μικρή Ομόνοια. Η Ομόνοια είναι χάος. Τώρα κανονικά 

πρέπει να κάνουν απολύμανση στο κέντρο γιατί το Σεπτέμβρη θα επιστρέψουν τα 

παιδάκια που μένουν κανονικά»70. 

 Η δεύτερη αφορά στην άγνοια των κατοίκων για τις χώρες καταγωγής 

των ανήλικων και την απουσία εγγύτητας της Πωγωνιανής με τις χώρες αυτές. 

Εδώ μπαίνει η παράμετρος του δικού μας «άλλου» που στην περίπτωση της 

Πωγωνιανής είναι οι Αλβανοί κάτοικοι του χωριού και οι Αλβανοί εργάτες που 

έχουν καθημερινή παρουσία στο χωριό εδώ και δύο δεκαετίες, απέναντι στον 

«μακρινό άλλο» που είναι οι νεοφερμένοι. Εδώ το σύνορο λειτουργεί 

επιτελεστικά71. Σηματοδοτεί την εγγύτητα με ένα κοινό παρελθόν και με ένα 

χώρο που έχει βιωθεί από κοινού ως ενιαίος πολιτισμικά και εθνικά πριν τη 

χάραξη του συνόρου και την ενσωμάτωση των εφτά χωριών της επαρχίας 

Πωγωνίου στην Αλβανία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η επιμονή 

                                                 
69 Για την έννοια της «διαμεσολάβησης» αλλά και την επίδραση της τηλεόρασης στην 

άρθρωση των εθνικών και υπερεθνικών ταυτοτήτων σε τοπικό επίπεδο βλ. Μαδιανού Μ., 

2008, Έθνος, Ταυτότητες και Τηλεόραση στη Σύγχρονη Ελλάδα. Μελέτη πάνω στη θεωρία της 

διαμεσολάβησης, Αθήνα, Εκδόσεις Πατάκη, μτφρ. Δημήτρης Καγιαλάρης, Κωνσταντίνος 

Παπαδάκης. 
70 Απόσπασμα από συνέντευξη 03.08.2011 
71 Για μια αναλυτική μελέτη σχετικά με τη λειτουργία του ελληνοαλβανικού συνορου 

αλλά και τη συμβολή του ως εθνογραφικού πεδίου στη συζήτηση για την πολιτική οικονομία 

των σχέσεων εξουσίας σε ό,τι αφορά τη συγκρότηση των πολιτισμικών και εθνικών 

ταυτοτήτων, βλ. συνοπτικά Νιτσιάκος Β., 2010, Στο σύνορο. “Μετανάστευση”, Σύνορα και 

Ταυτότητες στην Αλβανο – Ελληνική Μεθόριο, Αθήνα, ΟΔΥΣΣΕΑΣ. 
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των κατοίκων του χωριού να αναφέρονται στην νότια Αλβανία ως «Βόρειο 

Ήπειρο» και στους εξ Αλβανίας κατοίκους του χωριού ως «Βορειοηπειρώτες». 

Και αν καμιά φορά χρησιμοποιούσαν τον όρο Αλβανοί, η επόμενη διατύπωσή 

τους θα επέστρεφε συνήθως στον όρο «Βορειοηπειρώτες». Η θεσμική 

προσέγγιση αυτής της εγγύτητας εκφέρεται άλλωστε και με την κρατική 

χρηματοδότηση που υπονοούν (οι κάτοικοι) πως έλαβε ο Λάτσης για να 

δημιουργήσει το  Ίδρυμα Αποκαταστάσεως Ομογενών εξ Αλβανίας.  

 Και αυτή ωστόσο η παράμετρος έχει μια επίσης εμφανή διάκριση και 

ταξινόμηση του «άλλου». Τα πτυχία που λαμβάνουν τα άτομα που σπουδάζουν 

στο ίδρυμα Λάτση έχουν ισχύ μόνο στην Αλβανία. Επιπλέον σύμφωνα πάλι με 

συνομιλητή μας72, «το πράγμα ήταν μαντρωμένο με το ίδρυμα Λάτση. Δεν ήταν 

ανεξέλεγκτοι (οι Αλβανοί) όπως αυτοί τώρα», και ακόμα «αυτοί λένε ψέματα. 

Λένε ιστορίες ότι είναι πολιτικοί πρόσφυγες. Ενώ οι Αλβανοί ήρθαν από 

οικογένειες που πεινούσαν πραγματικά. Αλλά άμα ήταν παιδάκια, εντάξει. Άμα 

τα αναλάμβανε ο πάτερ Αντώνιος από την Κιβωτό73 και ήταν με πρόγραμμα και 

όχι ανεξέλεγκτα, εντάξει».  Αξίζει εδώ να σημειωθεί πως η μόνη γυναίκα που 

είδαμε σε καφενείο και μιλήσαμε ελάχιστα, όταν εμφανίστηκαν στο καφενείο 

του συζύγου της Αλβανοί εργάτες για φαγητό και τσίπουρα, δεν πήγε η ίδια να 

τους σερβίρει, αλλά την αντικατέστησε η ηλικιωμένη πεθερά της. Επιπλέον σε 

κάθε συνομιλητή μας ρωτούσαμε να μας πει τον αριθμό των μόνιμα 

διαμενόντων στο χωριό. Οι απαντήσεις που λαμβάναμε ποίκιλαν από εξήντα 

έως εκατό άτομα, καθώς άλλοι μετρούσαν και τις αλβανικές οικογένειες που 

ζούσαν στο χωριό, ενώ άλλοι όχι. 

                                                 
72Απόσπασμα από συνέντευξη 03.08.2011 
73Η «Κιβωτός του Κόσμου» είναι Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός Ειδικής Μέριμνας και 

Προστασίας Μητέρας και Παιδιού, Η «Κιβωτός του Κόσμου» ιδρύθηκε το 1998 στην Αθήνα 

από  τον πατέρα Αντώνιο Παπανικολάου. 
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 Η τρίτη προσέγγιση αφορά στο οικονομικό κριτήριο: «Αν οι Αλβανοί 

μάθουν ότι εδώ μένουν αυτοί (οι ανήλικοι που μεταφέρθηκαν από τον Έβρο), δε 

θα ξαναστείλουν τα παιδιά τους εδώ για σχολείο. Τα παιδιά αυτά πηγαίνουν στην 

ψησταριά, στο καφενείο και οι καταστηματάρχες ζουν από αυτά». Σε αυτό 

βέβαια συμβάλλει και το γεγονός ότι το Ίδρυμα Λάτση επρόκειτο να κλείσει το 

Σεπτέμβρη του 2012, οπότε και θα χάνονταν πολλές θέσεις εργασίας για το 

χωριό και θα μειώνονταν κι άλλο τα άτομα που συνεισέφεραν στην 

παραγωγική διαδικασία. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι ανήλικοι 

από τις χώρες τις Αφρικής και της Ασίας θεωρούνται εκ προοιμίου μη 

παραγωγικοί σε αντίθεση με τους Αλβανούς. Κατά τη γνώμη μου αυτό δεν έχει 

να κάνει με την ηλικία των παιδιών, καθώς σύμφωνα με κάποιο συνομιλητή 

μας «αυτοί δεν είναι παιδιά, είναι μεγάλοι που λένε ψέματα ότι είναι παιδιά»74, 

αλλά με την εξ αρχής αρνητική διάθεση να συγκατοικήσουν στο χωριό με τον 

«μακρινό και άγνωστο άλλο».  

 Η τέταρτη προσέγγιση αφορά, στο ανθρωπιστικό κριτήριο: «Και τι να 

κάνουν τα παιδιά αυτά εδώ; Δεν υπάρχουν δουλειές. Αυτά θέλουν να φύγουν, να 

πάνε στην Πάτρα και την Ηγουμενίτσα και μετά στην Ευρώπη»75. Επιπλέον 

γίνεται αναφορά και στην ιστορία της φιλοξενίας στο χωριό: «Η Πωγωνιανή 

έχει ιστορία ιδρυματικής φιλοξενίας 80 τόσο χρόνων. Δεν γίνεται να κλείσουν 

αυτά εξαιτίας των άλλων»76.  

 Η πέμπτη τέλος προσέγγιση, αφορά στο πολιτικό κριτήριο και σε μια 

αντίληψη για επιβολή του κεντρικού κράτους της Αθήνας στην περιφέρεια: 

                                                 
74Απόσπασμα από συνέντευξη 03.08.2011 
75Απόσπασμα από συνέντευξη 04.08.2011 
76Απόσπασμα από συνέντευξη 05.08.2011 
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«Αυτά είναι πολιτικά παιχνίδια», αναφέρει ένας συνομιλητής77, «Το κάνουν για 

να δείξουν στην Ευρώπη ότι κάτι κάνουν. Γιατί δεν τα πάνε στην Κόνιτσα που 

έχει ήδη τέτοιο κέντρο;» 

 Σε ό,τι αφορά το λόγο του φιλεκπαιδευτικού συλλόγου Πωγωνιανής, 

μέσα από έντυπά τους αλλά και από συνομιλίες με τους κατοίκους 

πληροφορηθήκαμε ότι τα μέλη του ήταν αντίθετα στο σύνολό τους με την 

εγκατάσταση των ανήλικων από τον Έβρο στο χωριό. 

 Από την άλλη μεριά η προσέγγιση των δύο συνομιλητών μας που 

υπερασπίζονται την διαμονή των παιδιών στην Πωγωνιανή και την πιθανή 

συστέγαση στο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Πωγωνιανής και ενός 

παράλληλου Κέντρου Υποδοχής Ασυνόδευτων Ανήλικων Αιτούντων Άσυλο 

όπως στην Κόνιτσα, εκφέρεται με βάση δύο επιχειρήματα. 

 Το πρώτο είναι το ανθρωπιστικό: «Τα παιδιά αυτά πεινάνε. Ο πόλεμος 

έστειλε κάποτε τον κόσμο έξω και ο πόλεμος στο Αφγανιστάν φέρνει τα παιδιά 

αυτά εδώ»78, αναφερόμενος στους πολιτικούς πρόσφυγες του ελληνικού 

εμφυλίου και στην προσωπική του εμπειρία ως επίσης πολιτικός πρόσφυγας 

στη Ρουμανία.  

 Το δεύτερο έχει να κάνει με την εικόνα του χωριού προς τα έξω, αλλά 

και με μια διαφορετική προσέγγιση της φιλοξενίας από την πλειοψηφία των 

κατοίκων: «Τι θα σκεφτεί ο κόσμος όταν ακούσουν ότι στο χωριό του Προέδρου 

της Δημοκρατίας79 δεν δέχονται βασανισμένα παιδιά; Το χωριό μας έχει μεγάλη 

                                                 
77Απόσπασμα από συνέντευξη 05.08.2011 
78Απόσπασμα από συνέντευξη 02.08.2011 
79 Ο Κάρολος Παπούλιας, τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας φοίτησε στο Δημοτικό Σχολείο 

Πωγωνιανής και για κάποια χρόνια και στο Γυμνάσιο Πωγωνιανής. Προς τιμήν του έχουν 

ονομάσει τον κεντρικό δρόμο του χωριού, ενώ οι κάτοικοι επισημαίνουν συχνά τη σχέση του 

με το χωριό τους. 
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ιστορία φιλοξενίας και πρέπει να τη δώσουμε και σε αυτά τα παιδιά. Μπορούμε 

να τα μορφώσουμε και να μάθουν ελληνικά και να βρουν δουλειά στην Ελλάδα». 

 Τέλος σε ό,τι αφορά το λόγο των Αλβανών εργατών και οικογενειών 

που δουλεύουν κυρίως στη γεωργία, την κτηνοτροφία και τις οικοδομικές 

εργασίες, σύμφωνα με πληροφορίες των κατοίκων, στέκονται ενάντια στην 

εγκατάσταση των ανήλικων αιτούντων άσυλο στο χωριό, από φόβο μήπως 

χάσουν τα μεροκάματά τους ή πέσουν οι τιμές των ημερομισθίων από το 

καινούριο εργατικό δυναμικό. 

3.3.2 Συμπεράσματα  

Οι ντόπιοι φαίνεται να δομούν την πρόσληψή τους για τους παγκόσμιους 

(global) μετανάστες βασισμένοι πρώτα από όλα στις εικόνες των μέσων 

μαζικής ενημέρωσης. Αυτές οι εικόνες είναι κατεξοχήν κατασκευασμένες, 

ακολουθώντας έναν κυρίαρχο λόγο (dominant discourse), ο οποίος έχει 

χαρακτηριστεί ως media – scape από τον Appadurai80. Η μεγαλύτερη έννοια 

των ντόπιων φαίνεται να είναι πως θα καταλήξουν μια «μικρή Ομόνοια». Σε 

αυτή την περίπτωση η παγκόσμια εικόνα του «παράνομου μετανάστη», 

υιοθετείται και στο τοπικό επίπεδο. Επιπλέον, χρησιμοποιούν τον όρο του 

«ψεύτικου πρόσφυγα» (bogus refugee)81 για τους καινούριους, βασισμένοι σε 

πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες οι νεοφερμένοι αλλά και οι παγκόσμιοι 

μετανάστες, χρησιμοποιούν ψεύτικα στοιχεία και ψεύτικες ιστορίες ζωής; 

«αλλάζουν το όνομά τους και την εθνικότητά τους για να παρουσιαστούν ως 

πολιτικοί πρόσφυγες», δηλώνει ένας συνομιλητής μας82. Η διαπραγμάτευση της 

                                                 
80Appadurai, Α., 2003, Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy, in 

Theorizing Diaspora: A Reader, Jana Evans Braziel and Anita Mannur (eds), Blackwell 
81Neumayer, E., 2005, Bogus refugees? The determinants of asylum migration to Western 

Europe,in International Studies, Quarterly, 49 (3), pp. 389-410 
82Απόσπασμα από συνέντευξη 03.08.2011 
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ταυτότητας τους κατ' αυτόν τον τρόπο, συνιστά για τους ίδιους ένα σημαντικό 

μειονέκτημα σε σχέση με τους Αλβανούς κατοίκους και εργάτες του χωριού. 

Όχι μόνο έρχονται από μια μακρινή και άγνωστη χώρα, αλλά ψεύδονται και 

για την καταγωγή τους. 

Σε αυτή την περίπτωση το σύνορο λειτουργεί σαν ένας παράγοντας που 

προωθεί την εγγύτητα. Οι Αλβανοί προέρχονται από έναν γειτονικό και σε 

πολλές περιπτώσεις βιωμένο τόπο. Οι υπόλοιποι έρχονται από άγνωστες χώρες 

με άγνωστα για τους ντόπιους προβλήματα. 

 Ορμώμενοι από αυτό το σημείο, κατασκευάζουν διαστρωματώσεις του 

«άλλου», οι οποίες μπορούν να χαρακτηριστούν σύντομα ως «ο καθ' ημάς 

ξένος απέναντι (vs) στον άλλο ξένο». Οι Αλβανοι ή/και οι Βορειοηπειρώτες 

έχουν μια διαρκή παρουσία στο χωριό τα τελευταία 20 χρόνια: «έχουν επίθετα, 

τους ξέρουμε», δηλώνει ένας άλλος συνομιλητής83. Η κοινή συνύπαρξη τόσων 

χρόνων, έχει οδηγήσει σε μεγάλο βαθμό στην ανακατασκευή του παρελθόντος 

και των αφηγήσεων του παρόντος84, αφού η κοινωνική μνήμη της κοινότητας 

της Πωγωνιανής στο σύνολο της, μοιάζει να επαναδιαπραγματεύεται τις όποιες 

αρνητικές προσλήψεις είχε για τους Αλβανούς την εποχή της άφιξής τους στο 

χωριό και να τις αντικαθιστά με θετικές συνδηλώσεις που συνδέουν τους καθ' 

ημάς ξένους με την τοπική ανάπτυξη. Σε αυτή την περίπτωση πρόκειται για 

θετική αξιολόγηση της «πολυποσλιτισμικότητας» (Γιακουμάκη 2006), η οποία 

επιφυλάσσεται για τις λεγόμενες «ιστορικές μειονότητες», που «εδραιώνονται» 

σε έναν συγκεκριμένο -ελληνικό- τόπο, αφού για την πλειοψηφία των 

κατοίκων της Πωγωνιανής, οι οικονομικοί  μετανάστες της δεκαετίας του 

                                                 
83 Απόσπασμα από συνέντευξη 05.08.2011 
84 Για μια συνοπτική αναλυση του όρου “κοινωνική μνήμη”, αλλά και των σπουδών της 

μνήμης γενικότερα, βλ. την εισαγωγή στο Βαν Μπούσχοτεν Ρ., Τ. Βερβενιώτη, Ε. Βουτυρά, Β. 

Δαλκαβούκης, Κ. Μπάδα (επιμ), 2008, Μνήμες και Λήθη του Ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου, 

Θεσσαλονίκη, ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ. 



 

157 

 

1990, είναι πια «ομοεθνείς Βορειοηπειρώτες».    

 Κατ' αυτόν τον τρόπο, η πρόσληψη των ατόμων ως «ανθρωπίνων 

πόρων», αφορά μόνο τους Αλβανούς. Οι «διασυνοριακοί άλλοι» (trans-

border)85, είναι θετικά συνδεδεμένοι με το λόγο περί τοπικής ανάπτυξης, τη 

στιγμή που οι νεοφερμένοι, γίνονται αντιληπτοί ως ένα επικίνδυνο ανθρώπινο 

κεφάλαιο που θα μπορούσε εν δυνάμει να οδηγήσει στην κατάρρευση της ήδη 

φθίνουσας τοπικής οικονομίας. Επομένως, η εικόνα του «πεινασμένου» 

Αλβανού μετανάστη που κατά τη δεκαετία του 1990 έκλεβε από τον Έλληνα 

στην προσπάθεια απόκτησης του ίδιου βιοτικού επιπέδου, έχει αντικατασταθεί 

από εκείνη του συνειδητοποιημένου πια ως προς την υπεροχή της «ανώτερης» 

ελληνικής κοινωνίας, Βορειοηπειρώτη μακρινού ή και κοντινού συγγενή 

(Μπακαλάκη 2006). 

  Ο λόγος περί «ιστορίας της φιλοξενίας», είναι κεντρικός στις 

αφηγήσεις των ντόπιων. Χρησιμοποιώντας την ιστορία των δύο ιδρυμάτων στο 

χωριό, κατασκευάζουν την αφήγησή τους «περί φιλοξενίας». Ωστόσο, το 

ζήτημα εδώ είναι ποιός έχει δικαίωμα και πρόσβαση στη φιλοξενία των 

ντόπιων και για ποιό λόγο. Η ύπαρξη των δύο ιδρυμάτων έχει ταυτιστεί στις 

περισσότερες αφηγήσεις με το λόγο περί τοπικής ανάπτυξης και ευδαιμονίας. 

Σε πρώτο επίπεδο, οι Αλβανοί και Βορειοηπειρώτες που σπουδάζουν και 

φιλοξενούνται στα δύο ιδρύματα προσλαμβάνονται ως καταναλωτικά 

υποκείμενα. Ωστόσο, ακόμα και γι' αυτούς, όπως ισχυρίζεται ο Παπαταξιάρχης 

(2006)86, επιστρατεύεται συστηματικά ένας λόγος περί (παραδοσιακής 

                                                 
85Για τη χρήση του όρου transnationalism και trans-border, βλ. Νιτσιάκος Β, 2010, Στο σύνορο. 

“Μετανάστευση”, Σύνορα και Ταυτότητες στην Αλβανο – Ελληνική Μεθόριο, Αθήνα, 

ΟΔΥΣΣΕΑΣ,  
86 Βλ. αναλυτικά, Παπαταξιάρχης, Ε., (2006), Εισαγωγή, Τα Άχθη της Ετερότητας: 

Διαστάσεις της Πολιτισμικής Διαφοροποίησης στην Ελλάδα του πρώιμου 21ου αιώνα, στο Ε. 

Παπαταξιάρχης (επιμ.) Περιπέτειες της Ετερότητας: Η Παραγωγή της Πολιτισμικής Διαφοράς 
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ελληνικής) «φιλοξενίας». Η ρητορική αυτή περιγράφεται ως μηχανισμός 

συγκαταβατικής «προστασίας» και (προσωρινής) ενσωμάτωσης μέσα από την 

εξομοίωση. Ως «φιλοξενούμενοι», εγκλωβίζονται στις υποχρεώσεις που 

συνοδεύουν αυτό το «δώρο» του «οικοδεσπότη» και πρέπει να δέχονται τους 

κανόνες του «σπιτιού». Στο πλαίσιο αυτό δεν μπορούν να διεκδικήσουν μια 

πιο μόνιμη παρουσία στη χώρα, ούτε να προβάλλουν ασύμβατες πολιτισμικές 

συμπεριφορές, ενώ η μύησή τους στην ελληνική κουλτούρα θεωρείται 

διαδικασία πολιτισμικής «αναβάθμισης». Οι καινούριοι άλλοι ωστόσο, δεν 

γίνονται αντιληπτοί ως οικονομικοί πόροι τόσο στο επίπεδο της κατανάλωσης 

όσο και της παραγωγής, αλλά αντίθετα προσλαμβάνονται ως «βάρος» για την 

τοπική κοινωνία και το σύστημα πρόνοιας που αυτή παρέχει.  

 Προχωρώντας πιο πέρα, η έννοια της φιλοξενίας, φαίνεται να είναι 

συνδεδεμένη με την έννοια της τοπικής ανάπτυξης περισσότερο και όχι με την 

έννοια της συμμετοχής στην κοινότητα (membership). Το χωριό και οι δομές 

φιλοξενίας του, μπορούν να προσφέρουν «άσυλο», μόνο εφόσον οι άνθρωποι 

που το απολαμβάνουν, συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την παραγωγή, είτε 

δηλαδή δουλεύοντας στο χωριό, είτε σπουδάζοντας και άρα καταναλώνοντας. 

Αλλά και πάλι, η συμμετοχή στην κοινότητα δεν θεωρείται δεδομένη για τους 

Αλβανούς κατοίκους της Πωγωνιανής, αφού σε αρκετές περιπτώσεις οι 

υπόλοιποι (Έλληνες) κάτοικοι δεν τους υπολογίζουν στο μόνιμο αριθμό των 

κατοίκων όταν  παρουσιάζουν στατιστικά στοιχεία για τον πληθυσμό του 

χωριού. 

                                                                                                                                 

στη Σημερινή Ελλάδα, Αθήνα Αλεξάνδρεια και στο ίδιο, Ε. Παπαταξιάρχης, Επίμετρο: Το 

καθεστώς της διαφορετικότητας στην ελληνική κοινωνία : υποθέσεις εργασίας, όπου ο 

επιμελητής του τόμου Ευθύμιος Παπαταξιάρχης περιγράφει τους πρόσφατους κοινωνικούς 

μετασχηματισμούς και στήνει ένα θεωρητικό πλαίσιο για την ανάλυση της πολιτισμικής 

διαφοράς. 
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 Τέλος, άλλη μία δέσμη επιχειρημάτων ενάντια στην εγκατάσταση των 

νέων προσφύγων, αφορά στο ανθρωπιστικό κριτήριο: «αυτά τα παιδιά θα 

υποφέρουν εδώ, λόγω της απομόνωσης του χωριού και της έλλειψης 

δουλειών»87. Κατά τη γνώμη μου, οι συγκεκριμένες διατυπώσεις είναι μια 

απόπειρα εκ μέρους των ντόπιων, να μη συνδεθούν με αρνητικές αντιλήψεις 

από κάποιον εξωτερικό, όπως εμείς. 

3.3.3.Έρευνα της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες σε 

άλλες μονάδες Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων αιτούντων άσυλο88 

Επειδή εκπονώ μια διατριβή που δεν έχει μόνο ακαδημαϊκό αλλά και πρακτικό 

χαρακτήρα, δηλαδή παράγει μια γνώση που επιδιώκεται να χρησιμοποιηθεί 

προς βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης σε ότι αφορά τις πρακτικές 

υποδοχής αλλοδαπών πληθυσμών και δη αποχωρισμένων παιδιών, παραθέτω 

στο εθνογραφικό μου υλικό την έρευνας της Ύπατης Αρμοστείας. Κρίνω 

σημαντική αυτή την παράθεση, καθώς χρειάστηκα συγκριτικό υλικό και από 

άλλες μελέτες προκειμένου να προβώ σε γενικευτικές θέσεις που να αφορούν 

συνολικά το θεσμό των κέντρων υποδοχής που ερευνώ, δεδομένου ότι ήταν 

πρακτικά αδύνατο να πραγματοποιήσω εθνογραφική έρευνα σε όλα τα κέντρα 

υποδοχής στην Ελλάδα. 

 Το 2008 η Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες 

                                                 
87 Απόσπασμα από συνέντευξη 05.08.2011 
88 ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.  Μελέτη σχετικά 

με την αντιμετώπιση από την Πολιτεία των αλλοδαπών ασυνόδευτων ανηλίκων που ζητούν 

άσυλο στην Ελλάδα, κατόπιν ανάθεσης από το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας  του ΟΗΕ για 

τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα, Γεωργία Δημητροπούλου, κοινωνική λειτουργός εξειδικευμένη 

σε θέματα ασυνόδευτων ανηλίκων, Ιωάννης Παπαγεωργίου, δικηγόρος, Λέκτορας, Τμήμα 

Πολιτικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Απρίλιος 2008, διαθέσιμο 

ηλεκτρονικό στον ιστότοπο 

https://www.unhcr.gr/fileadmin/Greece/General/publications/UAM_survey.pdf 

 

https://www.unhcr.gr/fileadmin/Greece/General/publications/UAM_survey.pdf
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(Γραφείο Ελλάδας), πραγματοποίησε κατόπιν ανάθεσης μια αναλυτική έρευνα 

στις τότε υπάρχουσες μονάδες Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων αιτούντων 

άσυλο. Η συγκεκριμένη έρευνα επικεντρώθηκε σε ζητήματα νομοθεσίας και 

πρακτικής, όπως τη διαχείριση της ανηλικότητας από τις Αρχές, σε θέματα 

επιτροπείας και στην παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών και συνθηκών 

υποδοχής. Παρακάτω παρατίθενται αποσπάσματα από την επιτόπια έρευνα 

στις τότε υπάρχουσες δομές φιλοξενίας και συγκεκριμένα: α) στη Μονάδα 

Φιλοξενίας Ανωγείων Κρήτης, β) στο Κέντρο Υποδοχής Προσφύγων και 

Αιτούντων Άσυλο Θεσσαλονίκης, γ) στο Κέντρο Υποδοχής και Φιλοξενίας και 

Στήριξης αιτούντων άσυλο Μακρινίτσας Βόλου και δ) στη Στέγη Φιλοξενίας 

Ανηλίκων στην Αθήνα. Από τις παραπάνω δομές, η μόνη που δε λειτουργεί 

πλέον είναι το Κέντρο Υποδοχής Προσφύγων και Αιτούντων Άσυλο 

Θεσσαλονίκης89. 

Πρόγραμμα υποδοχής ανηλίκων αλλοδαπών και προσφύγων (ΕΙΝ, 

Μονάδα Ανωγείων Κρήτης) 

Το πρόγραμμα υποδοχής ασυνόδευτων ανηλίκων αιτούντων άσυλο 

υλοποιείται από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας (ΕΙΝ) στις εγκαταστάσεις της 

Μονάδας των Ανωγείων Κρήτης από το 2000 και χρηματοδοτείται από το 

Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας και το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων. Η δυναμικότητα του 

προγράμματος ανέρχεται στα εικοσιπέντε άτομα. Τα τελευταία χρόνια το 

                                                 
89 Το συγκεκριμένο κέντρο έκλεισε στα τέλη του 2009. Τον Ιανουάριο του 2010 οι αιτούντες 

άσυλο που έμεναν εκεί πραγματοποίησαν κατάληψη στο χώρο και έκτοτε ζουν υπό αυτό το 

καθεστώς. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο κέντρο βλ. Παρδαλίδης 

Θ. Στρατηγικές επιβίωσης και κοινωνικής προσαρμογής των αιτούντων άσυλο και των 

αναγνωρισμένων προσφύγων στην Ελλάδα. Μία εθνογραφική προσέγγιση. Διδακτορική 

Διατριβή, επιβλέπουσα Καθηγήτρια Ευτυχία Βουτυρά, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών, και 

Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2013. 
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Κέντρο λειτουργεί πάντα σε συνθήκες πληρότητας. 

Η επιλογή των ανηλίκων που πρόκειται να φιλοξενηθούν στο Κέντρο 

γίνεται από την Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης του 

Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ενώ τα έξοδα μεταφοράς 

των ανηλίκων προς το Κέντρο καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του 

προγράμματος. Σε πρώτο στάδιο, αμέσως μετά την άφιξή τους, οι ανήλικοι 

υποβάλλονται σε ιατρικές εξετάσεις στο τοπικό Κέντρο Υγείας και 

υποβάλλουν -εφόσον δεν είναι ήδη αιτούντες άσυλο - αίτημα ασύλου στο 

αρμόδιο Τμήμα Ασφαλείας του Α.Τ. Περάματος. Κατά την χρονική περίοδο 

διεξαγωγής της έρευνας φιλοξενούνταν εικοσιπέντε περιπτώσεις ασυνόδευτων 

ανηλίκων αγοριών Αφγανικής καταγωγής, ηλικίας 15-21 ετών. 

Για τις ανάγκες του προγράμματος απασχολούνται μία κοινωνικός 

λειτουργός τρεις φορές την εβδομάδα, μία ψυχολόγος δύο φορές την 

εβδομάδα) και δύο ωρομίσθιες καθηγήτριες. Για κάθε νεοεισερχόμενη 

περίπτωση καταβάλλεται άπαξ μια δαπάνη ύψους εκατό ευρώ για ένδυση. 

Στην συνέχεια, οι ανάγκες ένδυσης καλύπτονται είτε από δωρεές ρούχων είτε 

με δαπάνη των ανηλίκων. Στο πρόγραμμα, εκτός από την φιλοξενία σε 

δωμάτια των πέντε ατόμων, παρέχεται σίτιση (3 γεύματα ημερησίως). Στην 

διαμόρφωση του μενού και την επιλογή των φαγητών λαμβάνονται υπόψη οι 

θρησκευτικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες των ανηλίκων. Το καθημερινό 

πρόγραμμα των ανηλίκων συμπεριλαμβάνει μία ώρα μάθημα ελληνικής 

γλώσσας, σε ομάδες των τεσσάρων - πέντε ατόμων, στο χώρο του κέντρου από 

ωρομίσθιους καθηγητές και συναντήσεις (ομαδικές ή ατομικές) με την 

κοινωνική λειτουργό και την ψυχολόγο. 

Οι περισσότεροι ανήλικοι αθλούνται τακτικά στις εγκαταστάσεις της 
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τοπικής ομάδας ποδοσφαίρου, ενώ ορισμένοι είναι τακτικά μέλη της ομάδας. 

Κάποια από τα παιδιά συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες στο 

Ηράκλειο. Για τις περιπτώσεις αυτές εξασφαλίζεται κάρτα μειωμένων 

εισιτηρίων για τις μετακινήσεις τους. 

Σε όλους τους ανηλίκους δίδεται μηνιαία οικονομική ενίσχυση των 

πενηντατεσσάρων ευρώ για κάλυψη των προσωπικών τους εξόδων. Από το 

κέντρο επιδιώκεται η οργάνωση, σε μηνιαία βάση, κοινών ομαδικών 

δραστηριοτήτων για τους φιλοξενούμενους όπως εκδρομές, κινηματογράφος 

κ.α. 

Σε ότι αφορά στην εκπαίδευση, στόχος είναι, κυρίως για τα παιδιά 

μικρότερης ηλικίας που το επιθυμούν, η ένταξή τους στο σχολείο. Η 

επαγγελματική κατάρτιση και η απασχόληση αποτελεί βασικό αίτημα των 

φιλοξενουμένων. Οι περισσότεροι ανήλικοι απασχολούνται περιστασιακά σε 

εποχικές αγροτικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες. Τα προβλήματα που 

καταγράφονται από την μεριά των φιλοξενουμένων εστιάζονται σε θέματα που 

αφορούν στην διαδικασία εξέτασης των αιτημάτων ασύλου (πολύμηνη 

αναμονή για την χορήγηση της «ροζ κάρτας», πολυετής εκκρεμότητα του 

αιτήματός τους, και εν τέλει αρνητικές αποφάσεις) καθώς το γενικότερο 

αίσθημα ανασφάλειας που τους δημιουργείται σε ό,τι αφορά την δυνατότητα 

μόνιμης παραμονής τους στην Ελλάδα αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για 

οποιαδήποτε προσπάθεια ένταξης καταβάλουν. Ειδικότερα θέματα που 

αφορούν στην διαμονή τους στο κέντρο αφορούν στο αίτημα που διατυπώνουν 

για περισσότερες ώρες μαθημάτων ελληνικής γλώσσας αλλά και επιπλέον 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης 

(π.χ. μαθήματα Η/Υ, μαθήματα αγγλικών, τεχνική εκπαίδευση).   
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Τα προβλήματα και οι δυσκολίες που εντοπίζονται από την διοίκηση του 

κέντρου συνδέονται άμεσα με την χρηματοδότηση του προγράμματος η 

μείωση της οποίας τους επιβάλλει την περικοπή εκπαιδευτικών ή ψυχαγωγικών 

δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης. 

Επιπλέον, η καθυστέρηση εκταμίευσης των πόρων από την κεντρική 

υπηρεσία του ΕΙΝ στην τοπική μονάδα των Ανωγείων δημιουργεί προβλήματα 

στην εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου καθώς δημιουργούνται πολύμηνες 

συχνά καθυστερήσεις στην πληρωμή του προσωπικού του προγράμματος και 

στην καταβολή του επιδόματος οικονομικής ενίσχυσης των ανηλίκων για την 

κάλυψη των προσωπικών τους αναγκών. 

Παράλληλα καταγράφονται δυσκολίες που συνδέονται με την τοποθεσία 

του κέντρου καθώς τα Ανώγεια είναι ένας μικρός Δήμος όπου οι δομές και οι 

υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης αλλά και οι 

δυνατότητες απασχόλησης είναι περιορισμένες. Το κοντινότερο αστικό κέντρο 

είναι το Ηράκλειο (μια ώρα με το λεωφορείο) αλλά ούτε η συχνότητα των 

συγκοινωνιών ούτε και το κόστος του εισιτηρίου επιτρέπουν την καθημερινή 

μετακίνηση των ανηλίκων. 

Κέντρο Υποδοχής Προσφύγων και Αιτούντων Άσυλο Θεσσαλονίκης 

(Κοινωνική Αλληλεγγύη) 

Το Κέντρο Υποδοχής Προσφύγων και Αιτούντων Άσυλο Θεσσαλονίκης 

λειτουργεί από την Κοινωνική Αλληλεγγύη από το 2000, και χρηματοδοτείται 

από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Προσφύγων. 

Το Κέντρο δεν απευθύνεται αποκλειστικά σε ασυνόδευτους ανηλίκους. 
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Στην ομάδα στόχο συμπεριλαμβάνονται ευάλωτες περιπτώσεις οικογενειών με 

ανήλικα παιδιά και μονογονεϊκές οικογένειες. Η δυναμικότητα του 

προγράμματος συνολικά ανέρχεται στα 70 άτομα. Σε ό,τι αφορά τους 

ασυνόδευτους ανηλίκους προβλέπεται η δυνατότητα φιλοξενίας έως και 30 

ανηλίκων, ωστόσο πολλές φορές ο αριθμός των ανηλίκων ξε-περνά τους 30. 

Κατά την χρονική περίοδο διεξαγωγής της έρευνας φιλοξενούνταν 29 

περιπτώσεις ασυνόδευτων ανηλίκων, στην πλειοψηφία τους Αφγανικής 

καταγωγής, αγόρια, ηλικίας 16- 19 ετών. 

Η επιλογή των ανηλίκων που πρόκειται να φιλοξενηθούν στο Κέντρο 

γίνεται από την Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Υγείας 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης το οποίο καλύπτει και τα έξοδα μεταφοράς των 

ανηλίκων προς το κέντρο. Οι ανήλικοι, αμέσως μετά την άφιξη τους, 

υποβάλλονται σε ιατρικές εξετάσεις σε Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και – 

εφόσον δεν το έχουν ήδη πράξει - υποβάλλουν αίτημα ασύλου. 

Για τις ανάγκες του προγράμματος απασχολούνται συνολικά 17 άτομα. 

Εκτός από την διευθύντρια του κέντρου: 1 Κοινωνικός Λειτουργός, 1 

Ψυχολόγος, 1 νηπιαγωγός, 1 δικηγόρος , 1 νομικός ειδικός σε θέματα 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 1 νοσηλευτής, 3 διερμηνείς, 1 μαγείρισσα, 1 

καθαρίστρια, 1 φύλακας, 1 άτομο στην διαχείριση της αποθήκες τροφίμων, 1 

υπεύθυνος πληροφορικής/προγραμμάτων και 1 γραμματέας. 

Στο Κέντρο, εκτός από την φιλοξενία σε δωμάτια πολλές φορές ακόμα 

και των 6 ατόμων, παρέχεται σίτιση (3 γεύματα ημερησίως). Σε όλους τους 

ανηλίκους, εκτός από τα είδη προσωπικής υγιεινής που παρέχονται δωρεάν, 

δίνεται μηνιαία οικονομική ενίσχυση των 20 ευρώ για την κάλυψη των 

προσωπικών εξόδων. 
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Απόλυτη προτεραιότητα για τους υπευθύνους του Κέντρου αποτελεί η 

ένταξή τους στην εκπαίδευση. Στο πλαίσιο αυτό, σε σύντομο χρονικό 

διάστημα από την άφιξή τους στο κέντρο εγγράφονται στο Διαπολιτισμικό 

Γυμνάσιο Πυλαίας. Παράλληλα με την ένταξη στο σχολείο παρέχονται 

μαθήματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας ενισχυτικής διδασκαλίας στο 

Κέντρο από ωρομίσθιους καθηγητές και, όταν δεν το επιτρέπει η 

χρηματοδότηση του Κέντρου, από εθελοντές. 

Παράλληλα επιδιώκεται και διευκολύνεται η συμμετοχή των ανηλίκων 

σε εκπαιδευτικές αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Έτσι οι 

περισσότεροι ανήλικοι συμμετέχουν στην ποδοσφαιρική ομάδα του Κέντρου 

και παράλληλα έχουν ενταχτεί σε δραστηριότητες που υλοποιούνται από 

διαφόρους φορείς κρατικούς ή μη. 

Αντίθετα από την ένταξη των ανηλίκων στην εκπαίδευση και στην 

συνέχεια σε προγράμματα κατάρτισης92 δεν επιδιώκεται η ένταξη των 

ανηλίκων στην αγορά εργασίας. Ωστόσο σε πολλές περιπτώσεις, κυρίως 

ανηλίκων μεγαλύτερης ηλικίας, επιτρέπεται η απασχόληση με τον όρο όμως 

της παράλληλης φοίτησης στο σχολείο. Στην πράξη οι ανήλικοι αυτοί, μη 

διαθέτοντας άδεια εργασίας, απασχολούνται περιστασιακά σε βοηθητικές 

εργασίες (διανομή φυλλαδίων, πλυντήρια αυτοκινήτων). 

Τα προβλήματα που καταγράφονται από την μεριά των φιλοξενουμένων 

δεν διαφοροποιούνται από αυτά των ανηλίκων που διαμένουν σε άλλα κέντρα 

φιλοξενίας και εστιάζουν και σε αυτή την περίπτωση σε θέματα που αφορούν 

στην διαδικασία εξέτασης των αιτημάτων ασύλου. Ειδικότερα θέματα που 

αφορούν στην διαμονή τους στο Κέντρο εστιάζονται στην δυσαρέσκειά τους 

για την απαγόρευση εργασίας. 
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Τα προβλήματα και οι δυσκολίες που εντοπίζονται από την διοίκηση του 

Κέντρου συνδέονται κυρίως με την μειωμένη και μη σταθερή χρηματοδότηση 

του Κέντρου. Επιπλέον τονίσθηκε ότι επιθυμούν να δημιουργήσουν, με 

πενταετή προγραμματισμό, χωριστή δομή φιλοξενίας των ασυνόδευτων 

ανηλίκων καθώς η υποδομή στο υφιστάμενο Κέντρο και η χωροταξική 

κατανομή δεν τους επιτρέπει την καλύτερη και ποιοτικότερη παροχή 

υπηρεσιών που να ανταποκρίνονται στις ειδικές ανάγκες των ανηλίκων. 

Κέντρο Υποδοχής και Φιλοξενίας και Στήριξης αιτούντων άσυλο 

Μακρινίτσας Βόλου (ΑΡΣΙΣ & Ελληνική Μέριμνα) 

Το Κέντρο Υποδοχής και Φιλοξενίας και Στήριξης αιτούντων άσυλο 

Μακρινίτσας Βόλου λειτουργεί από την ΑΡΣΙΣ, Οργάνωση Κοινωνικής 

Υποστήριξης Νέων και την Ελληνική Μέριμνα Βόλου από το 2006, στις 

εγκαταστάσεις του φιλανθρωπικού σωματείου «Ελληνική Μέριμνα Βόλου» 

στην Μακρινίτσα και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων. Η 

δυναμικότητα του προγράμματος ανέρχεται στα τριάντα άτομα. Το Κέντρο 

λειτουργεί πάντα σε πληρότητα και, πολλές φορές μάλιστα, ξεπερνά τον 

προβλεπόμενο αριθμό φιλοξενουμένων. Την χρονική περίοδο διεξαγωγής της 

έρευνας φιλοξενούνταν τριανταένα περιπτώσεις ασυνόδευτων ανηλίκων, στην 

μεγάλη πλειοψηφία τους αγοριών Αφγανικής καταγωγής, ηλικίας 15-20 ετών. 

Η επιλογή των ανηλίκων που πρόκειται να φιλοξενηθούν στο Κέντρο 

γίνεται από την Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Υγείας 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης το οποίο καλύπτει και τα έξοδα μεταφοράς των 

ανηλίκων προς το Κέντρο. 

Σε πρώτο στάδιο, αμέσως μετά την άφιξή τους, οι ανήλικοι 



 

167 

 

υποβάλλονται σε ιατρικές εξετάσεις στο τοπικό Νοσοκομείο και υποβάλλουν 

αίτημα ασύλου στο αρμόδιο Τμήμα Ασφαλείας Βόλου. 

Για τις ανάγκες του προγράμματος απασχολούνται μια ψυχολόγος, μια 

δικηγόρος, ένας Διοικητικός Υπάλληλος και ένας φύλακας. 

Στην φιλοσοφία του προγράμματος είναι η συμμετοχή των 

φιλοξενουμένων στην καθημερινή ζωή του Κέντρου. Στο πλαίσιο αυτό, οι 

ανήλικοι είναι υπεύθυνοι για την καθαριότητα των δωματίων τους αλλά και 

των κοινόχρηστων χώρων (αυτοοργάνωση ομάδων καθαριότητας). Επιπλέον, 

αντί παροχής έτοιμων γευμάτων, διανέμονται τρόφιμα, σε εβδομαδιαία βάση 

και ατομικά σε κάθε ανήλικο, και παράλληλα τους δίδεται η δυνατότητα 

παρασκευής των γευμάτων τους σε κοινόχρηστη κουζίνα. Στην επιλογή των 

φαγητών λαμβάνονται υπόψη οι θρησκευτικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες 

των ανηλίκων. 

Σε όλους τους ανηλίκους, δίδεται μηνιαία κάρτα λεωφορείων για δωρεάν 

μετακίνηση και μια κάρτα τηλεφώνου το μήνα. Επιπλέον καλύπτονται οι 

ανάγκες ένδυσης μέσα από δωρεές. 

Στους φιλοξενουμένους παρέχονται μαθήματα ελληνικής γλώσσας στο 

Κέντρο σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

(ΙΔΕΚΕ). Τα μαθήματα αυτά ωστόσο δεν παρέχονται σε συνεχή βάση. Καθόλη 

τη διάρκεια της διαμονής τους, οι ανήλικοι δύνανται επιπλέον να 

παρακολουθούν μαθήματα γλώσσας στην ΑΡ-ΣΙΣ Βόλου, τα οποία παρέχονται 

από εθελοντές δύο φορές την εβδομάδα. 

Παράλληλα επιδιώκεται η συμμετοχή των ανηλίκων σε άλλες 

εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες που υλοποιούνται με την 

συμμετοχή εθελοντών είτε στην ΑΡΣΙΣ Βόλου ( π.χ. μαθήματα Η/Υ) είτε στο 



 

168 

 

χώρο του Κέντρου (π.χ. μαθήματα ζωγραφικής). Επιπλέον, ορισμένοι από τους 

φιλοξενουμένους συμμετέχουν δωρεάν σε δραστηριότητες που υλοποιούνται 

από άλλους φορείς ή ιδιώτες (μαθήματα κιθάρας στο ΩΔΕΙΟ Βόλου, 

μαθήματα TAE KWO DO σε ιδιωτικό φορέα). 

Προτεραιότητα για τους υπεύθυνους του κέντρου αποτελεί η κατάρτιση 

και η ένταξη των ανηλίκων στην αγορά εργασίας στα πλαίσια της 

προετοιμασίας τους για αυτόνομη διαβίωση μετά την αποχώρησή τους από το 

Κέντρο. Στο πλαίσιο αυτό οι υπεύθυνοι του Κέντρου έχουν προχωρήσει στην 

υπογραφή ιδιωτικών συμφωνητικών με εν δυνάμει εργοδότες για την 

δυνατότητα απασχόλησης των φιλοξενουμένων και παράλληλα γίνονται 

προσπάθειες εύρεσης εργασίας με την υποστήριξη της κοινωνικής υπηρεσίας 

της ΑΡΣΙΣ Βόλου. Κατά την διεξαγωγή της έρευνας επτά από τους ανήλικους 

διέθεταν μόνιμη απασχόληση, η πλειοψηφία εργάζονταν περιστασιακά, ενώ 

μόνο τέσσερεις δεν εργάστηκαν καθόλου κατά την διάρκεια της παραμονής 

τους στο Κέντρο. Ωστόσο κανένας από τους ανηλίκους δεν διέθετε άδεια 

εργασίας και ασφάλιση. 

Σε ότι αφορά την επαγγελματική κατάρτιση υπάρχει αδυναμία ένταξης 

σε επίσημο πρόγραμμα κατάρτισης και τεχνικής εκπαίδευσης. Ωστόσο, κατά 

την διάρκεια διεξαγωγής της έρευνας δύο φιλοξενούμενοι είχαν ενταχθεί σε 

πρόγραμμα του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του Δήμου 

Βόλου, ενώ πέντε ανήλικοι προετοιμάζονταν για τις εξετάσεις πιστοποίησης 

στην χρήση Η/Υ (ECDL). 

Αντίθετα με την ένταξη στην απασχόληση, η ένταξη στην σχολική 

εκπαίδευση δεν αξιολογείται από τους υπευθύνους του κέντρου ως βασική 

παράμετρος της ένταξης των ανηλίκων. Είναι ενδεικτικό ότι όλα τα χρόνια 
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λειτουργίας του κέντρου κανένα παιδί δεν εντάχθηκε στην σχολική 

εκπαίδευση. Από τους υπευθύνους του κέντρου, σε σχέση με την ένταξη στην 

σχολική εκπαίδευση καταγράφονται επιπλέον δυσκολίες που αφορούν στο 

μειωμένο ενδιαφέρον των ανηλίκων, οι οποίοι θέτουν ως κυρίαρχο αίτημα την 

ένταξη στην απασχόληση, αλλά και στην θέση της τοπικής Διεύθυνσης 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με την οποία δεν υπάρχει το νομικό 

πλαίσιο για την εγγραφή των ασυνόδευτων ανηλίκων αιτούντων άσυλο στην 

εκπαίδευση90. 

Τα προβλήματα που καταγράφονται από την μεριά των φιλοξενουμένων 

εστιάζονται και σε αυτή την περίπτωση σε θέματα που αφορούν στην 

διαδικασία εξέτασης των αιτημάτων ασύλου (αρνητικές αποφάσεις, πολυετής 

αναμονή κρίσης του αιτήματος) καθώς το αίσθημα ανασφάλειας που τους 

δημιουργείται σε ό,τι αφορά την δυνατότητα παραμονής τους ή μη στην 

Ελλάδα αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα σε όποια προσπάθεια ένταξης 

καταβάλουν και τους επιβαρύνει ψυχολογικά. 

Ειδικότερα θέματα που αφορούν στην διαμονή τους στο Κέντρο 

εστιάζονται στο αίτημα που διατυπώνουν για περισσότερες ώρες μαθημάτων 

ελληνικής γλώσσας σε συνεχή βάση, εύρεση σταθερής έμμισθης εργασίας ενώ 

ορισμένοι ανήλικοι εξέφρασαν παράλληλα επιθυμία για ένταξη στη σχολική 

εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση. Επιπλέον εκφράστηκε η ανάγκη και 

για περαιτέρω κοινωνική υποστήριξη. 

Τα προβλήματα και δυσκολίες που εντοπίζονται από την διοίκηση του 

Κέντρου συνδέονται κυρίως με την μειωμένη και μη σταθερή χρηματοδότηση 

                                                 
90 Το Μάιο του 2010 συναντήθηκα στο Βόλο με το συντονιστή του κέντρου ο οποίος με 

ενημέρωσε ότι κατά τη σχολική χρονιά 2009 – 2010  κάποια παιδιά του κέντρου είχαν 

καταφέρει να εγγραφούν σε νυχτερινό λύκειο του Βόλου. 



 

170 

 

του Κέντρου. 

Στέγη Φιλοξενίας Ανηλίκων (Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων) 

Η Στέγη Φιλοξενίας Ανηλίκων λειτουργεί από τον Σύλλογο Μερίμνης 

Ανηλίκων (ιδρύθηκε το 1924), σε ιδιόκτητο κτήριο στο κέντρο της Αθήνας 

(περιοχή Εξαρχείων).  

Η λειτουργία της στέγης εντάσσεται στις δράσεις του Συλλόγου, η 

χρηματοδότηση της οποίας καλύπτεται από ίδια έσοδα. Όπως ήδη 

αναφέρθηκε, η Στέγη δεν απευθύνεται αποκλειστικά σε ασυνόδευτους 

ανηλίκους αιτούντες άσυλο. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια ο Σύλλογος, 

ανταποκρινόμενος στο συνεχές και αυξανόμενο αίτημα φιλοξενίας και 

υποστήριξης αυτής της ομάδας παιδιών, συμβαίνει να φιλοξενεί στη Στέγη 

συστηματικά ασυνόδευτους ανηλίκους αιτούντες άσυλο.  

Η δυναμικότητα της στέγης ανέρχεται στα 12 άτομα. Το Κέντρο 

λειτουργεί σχεδόν πάντα σε πληρότητα και πολλές φορές μάλιστα ξεπερνά τον 

προβλεπόμενο αριθμό φιλοξενουμένων. Την χρονική περίοδο διεξαγωγής της 

έρευνας φιλοξενούνταν 14 περιπτώσεις ανηλίκων, εκ των οποίων οι 12 

ασυνόδευτοι ανήλικοι αιτούντες άσυλο, στην πλειοψηφία τους Αφγανικής 

ιθαγένειας, αγόρια, ηλικίας 10 -20 ετών. 

Οι ανήλικοι φθάνουν στην Στέγη συνήθως μετά από παραπομπή κάποιου 

φορέα. Η απόφαση για την φιλοξενία του ανηλίκου λαμβάνεται από το 

Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μετά από πρόταση του Κοινωνικού 

Λειτουργού όπου συνεκτιμάται μεταξύ άλλων το κοινωνικό ιστορικό, το 

προφίλ και οι ανάγκες του ανηλίκου. 

Σε πρώτο στάδιο, αμέσως μετά την απόφαση φιλοξενίας του ανηλίκου 

υποβάλλεται σε προληπτικό ιατρικό έλεγχο. Για τις περιπτώσεις των ανηλίκων 



 

171 

 

που δεν έχουν υποβάλει αίτημα ασύλου, η διαδικασία υποβολής του 

πραγματοποιείται με την νομική συνδρομή φορέων όπως το Ε.Σ.Π., το 

Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων, και της ΑΡΣΙΣ. 

Οι ανάγκες λειτουργίας της στέγης καλύπτονται από 1 κοινωνικό 

λειτουργό, 1 μαγείρισσα, 1 καθαρίστρια και 1 φύλακα. 

Στους ανήλικους παρέχονται τρία γεύματα ημερησίως. Παράλληλα, τους 

δίνεται η δυνατότητα σε ορισμένες περιπτώσεις να μαγειρέψουν μόνοι τους. 

Παρά το γεγονός ότι υπάρχει καθαρίστρια οι ανήλικοι αναλαμβάνουν 

βοηθητικές εργασίες π.χ. το πλύσιμο των πιάτων, τα ψώνια κ.α., ενώ 

συμβάλλουν και στην γενική καθαριότητα του Κέντρου. 

Έμφαση δίνεται στην δημιουργία ενός εξατομικευμένου πλάνου για κάθε 

φιλοξενούμενο σύμφωνα με την ηλικία, τις ανάγκες και τις δυνατότητές του με 

στόχο την σταδιακή του ένταξη στην ελληνική κοινωνία και την προετοιμασία 

του για αυτόνομη και ανεξάρτητη διαβίωση. 

Οι περισσότερες υπηρεσίες που αφορούν στην εκμάθηση της ελληνικής 

γλώσσας, την εκπαίδευση, τη δημιουργική απασχόληση κ.α. παρέχονται εκτός 

στέγης σε συνεργασία με άλλους φορείς. Στο πλαίσιο αυτό, οι ανήλικοι 

παρακολουθούν μαθήματα ελληνικής γλώσσας που παρέχονται δωρεάν κυρίως 

από την ΑΡΣΙΣ και το Ε.Σ.Π. (πρόγραμμα «Πυξίδα»). Παράλληλα 

ενθαρρύνονται για την συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές 

δραστηριότητες που υλοποιούν αντίστοιχοι φορείς 

Η ένταξη στην εκπαίδευση και η σχολική φοίτηση είναι υποχρεωτική για 

όλους τους ανηλίκους κάτω των 16 ετών, οι οποίοι εντάσσονται συνήθως σε 

διαπολιτισμικά σχολεία. Πολλοί από τους ανηλίκους παρακολουθούν 

παράλληλα με την σχολική φοίτηση μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας. Για 
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όσους δεν ενταχθούν στην εκπαίδευση επιδιώκεται η ένταξη στην αγορά 

εργασίας. Σε αντίθεση με την κατάσταση στα άλλα Κέντρα υποδοχής και 

φιλοξενίας και παρά την πρακτική αδυναμία που καταγράφεται στην έκδοση 

άδειας εργασίας ανηλίκου λόγω απουσίας μόνιμου επιτρόπου, όλοι οι ανήλικοι 

εργαζόμενοι που διαμένουν στην συγκεκριμένη δομή, διαθέτουν άδεια 

εργασίας και ασφάλιση. 

Από την μεριά των ανηλίκων δεν καταγράφονται ουσιαστικά 

προβλήματα που αφορούν στην διαμονή τους στο Κέντρο. Τα προβλήματα που 

αναφέρονται αφορούν στην διαδικασία ασύλου και ειδικότερα στην πολυετή 

αναμονή έως την τελική κρίση του αιτήματος ασύλου σε συνδυασμό πάντα με 

το καθεστώς ανασφάλειας και αβεβαιότητας που δημιουργείται αναφορικά με 

το μέλλον τους στην Ελλάδα. 

Από την μεριά των υπευθύνων καταγράφεται η ανάγκη αύξησης του 

απασχολούμενου προσωπικού σε συνδυασμό με τις περιορισμένες οικονομικές 

δυνατότητες του Συλλόγου Μερίμνης Ανηλίκων. 

Διαρκή ζητήματα για τα αποχωρισμένα παιδιά 

Με δεδομένο τον πολύ μικρό αριθμό ανηλίκων που αναγνωρίζονται ως 

πρόσφυγες στη χώρα μας είναι δύσκολο να συνάγει κάποιος ασφαλή 

συμπεράσματα για την κατάστασή τους μετά την αναγνώριση. Οι ανήλικοι που 

αναγνωρίζονται σε γρήγορο χρονικό διάστημα παραμένουν, συνήθως, στις 

δομές φιλοξενίας στις οποίες ζούσαν και προηγουμένως και οι προσπάθειες 

ένταξης και σταδιακής αυτονόμησής τους γίνονται από τους υπεύθυνους των 

Κέντρων αυτών. 

Τα διοικητικά προβλήματα που έχουν διαπιστωθεί και κατά την φάση 

εξέτασης του αιτήματος παραμένουν και μετά την αναγνώριση. Κύριο μεταξύ 
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αυτών παραμένει το θέμα της επιτροπείας. Τόσο η προηγούμενη, όσο και η με 

το Π. Δ. 220/2007 νομοθεσία, δεν επεκτείνουν την επιτροπεία από τον 

Εισαγγελέα Ανηλίκων και για το διάστημα που έπεται της ολοκλήρωσης της 

διαδικασίας ασύλου. Απαιτείται, ως εκ τούτου, ο ορισμός μόνιμου επιτρόπου 

κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Κάτι τέτοιο δεν έγινε σε καμία από τις 

περιπτώσεις που εξετάστηκαν. Στην πράξη οι ανήλικοι αυτοί παραμένουν σε 

ένα ασαφές νομικό καθεστώς που ρυθμίζεται με τις προσωπικές, άτυπες 

επαφές των αρμοδίων των Κέντρων. 

Αυτή η πρακτική ωστόσο σταματά στην απρόσωπη επαφή με τις 

δημόσιες υπηρεσίες όπου απαιτείται παρουσία και συναίνεση, για κάθε πράξη, 

του επιτρόπου. Κύριο πρόβλημα στο σημείο αυτό είναι το θέμα της έκδοσης 

προσφυγικού ταξιδιωτικού εγγράφου. Κατά την έρευνα διαπιστώθηκαν δύο 

τέτοιες περιπτώσεις όπου ανήλικος ζήτησε να εκδοθεί στο όνομά του 

ταξιδιωτικό έγγραφο (με την συναίνεση των υπεύθυνων των κέντρων στα 

οποία διέμεναν). Καμία από τις δύο δεν ευοδώθηκε. Στην μια περίπτωση, η 

αρμόδια εισαγγελέας ανηλίκων αρνήθηκε να υπογράψει την σχετική αίτηση 

επικαλούμενη (εύλογα ενδεχομένως) ότι δεν γνώριζε που σκόπευε να μεταβεί 

και τι ήθελε να κάνει ο αλλοδαπός, ενώ στην δεύτερη περίπτωση οι 

αστυνομικές αρχές ενημέρωσαν τον ανήλικο ότι δεν μπορούσε να λάβει 

ταξιδιωτικό έγγραφο διότι ήταν ανήλικος. 

Ασυνόδευτοι ανήλικοι που δεν ζητούν άσυλο 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση του αριθμού των ασυνόδευτων 

ανηλίκων που χρήζουν διεθνούς προστασίας και που εισέρχονται στη χώρα 

χωρίς να θέλουν να ζητήσουν άσυλο, συχνά παρά τις προσπάθειες διάφορων 

φορέων για να παράσχουν ενημέρωση για το σκοπό αυτό. Οι λόγοι είναι 
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πολλοί και διάφοροι: άγνοια της έννοιας και των συνεπειών του ασύλου, 

επιθυμία ή επιβολή της ανάγκης για απασχόληση από την οικογένεια που έχει 

παραμείνει στη χώρα προέλευσης. Όπως ήδη αναφέρθηκε, τούτο ενδέχεται να 

οφείλεται και στη διάδοση, μεταξύ των ανηλίκων (ή μεταξύ των 

λαθροδιακινητών τους), των διατάξεων του Κανονισμού 343/2003 (Δουβλίνο-

2) που επιτρέπει την εξέταση ενός αιτήματος ασύλου ανηλίκου στην χώρα 

όπου πρώτα υποβάλλεται αυτό. Ενδεχόμενα οι ανήλικοι να προτιμούν να μην 

υποβάλλουν αίτημα ασύλου στην Ελλάδα, αλλά να συνεχίζουν το ταξίδι τους 

παράνομα για άλλη χώρα της Ένωσης και να υποβάλλουν εκεί το αίτημά τους. 

Ούτως ή άλλως, ωστόσο, υπάρχει διαπιστωμένη αύξηση του αριθμού 

των ανηλίκων αυτών, οι οποίοι δεν εντάσσονται σε κανένα σύστημα 

προστασίας ανηλίκων. Όπως ήδη αναφέρθηκε, δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία 

για τον αριθμό τους ει μη μόνο κατά προσέγγιση υπολογισμός τους και 

αναγωγές με βάση τον αριθμό των συλληφθέντων. Η Πολιτεία δεν εμφανίζει 

στοιχεία, ανά ηλικία, για τους αλλοδαπούς που συλλαμβάνονται για παράνομη 

είσοδο, ούτε για τα υπηρεσιακά σημειώματα απέλασης που εκδίδονται από τις 

κατά τόπους αστυνομικές διευθύνσεις. 

Ωστόσο είναι αδιαμφισβήτητο ότι όχι μόνο ο αριθμός των ανηλίκων 

αυτών είναι μεγάλος, αλλά και ότι αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς, ενώ 

παράλληλα παρατηρείται διαφοροποίηση των εθνικοτήτων. 

Η συνεχώς αυξανόμενη παρουσία ανηλίκων που δεν ζητούν άσυλο έχει 

και άλλες διαστάσεις, ιδίως θέματα διακίνησης ανηλίκων και 

εγκληματικότητας. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, από τον Σεπτέμβριο του 2007 

μέχρι τον Φεβρουάριο του 2008, σε μη πλήρη καταγραφή από τα στοιχεία της 

Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων του Δικαστηρίου Ανηλίκων Αθήνας, 
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διαπιστώθηκαν τουλάχιστον εικοσι δύο περιπτώσεις ανηλίκων Σομαλών, στην 

πλειοψηφία τους ηλικίας 13-16 ετών, αγοριών (με την εξαίρεση μίας κοπέλας 

η οποία είχε προφυλακισθεί στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού) και οι 

οποίοι συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή Ομόνοιας. 

Όλοι ήταν κάτοχοι υπηρεσιακών σημειωμάτων απέλασης (στην πλειοψηφία 

τους εκδοθείσες από τις Α. . Λέσβου, Σάμου και Αττικής) με εξαιρετικά 

πρόσφατη ημερομηνία έκδοσης (στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είχε καν 

παρέλθει η ταχθείσα 30ημερη προθεσμία για εγκατάλειψη της χώρας). Οι 

αριθμοί αυτοί προφανώς δεν εμφανίζονται σε κανένα επίσημο στατιστικό 

πίνακα και αποδεικνύουν ότι ο αριθμός των ασυνόδευτων ανηλίκων που 

εισέρχονται στη χώρα και προέρχονται από χώρες όπου prima facie χρήζουν 

προστασίας (όπως η Σομαλία) είναι πολύ μεγαλύτερος από τον εμφανιζόμενο 

στα στατιστικά ασύλου και αναδεικνύουν το μέγεθος του προβλήματος των 

ανηλίκων που βρίσκονται στη χώρα. 

Η διαπίστωση και καταγραφή της ομάδας αυτής δυσχεραίνεται 

περαιτέρω από το γεγονός ότι, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αρκετοί ανήλικοι 

είτε καταγράφονται στα υπηρεσιακά σημειώματα απέλασης ως ενήλικοι (με 

αλλαγή της ημερομηνίας γέννησής τους), είτε καταγράφονται ως ανήλικοι που 

συνοδεύονται ωστόσο από ενήλικες. 

Η διερεύνηση και αντιμετώπιση του φαινόμενου αυτού γεννά σειρά 

θεμάτων που οφείλουν να εξετάσουν τόσο οι αρχές (ασύλου όσο και 

καταστολής) όσο και οι αρχές προστασίας των ανηλίκων. Εν πρώτοις 

γεννώνται ζητήματα διακίνησης ανηλίκων και εγκληματικότητας. Αναφέρθηκε 

ήδη ότι τους τελευταίους μήνες έχει συλληφθεί σημαντικός αριθμός ανηλίκων 

Σομαλών (άνω των είκοσι δύο περιπτώσεων) για διακίνηση ναρκωτικών στην 
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περιοχή Ομόνοιας. Όλοι ήταν κάτοχοι υπηρεσιακών σημειωμάτων απέλασης 

(στην πλειοψηφία τους έκδοσης από τις Αστυνομικές Διευθύνσεις Λέσβου, 

Σάμου και Αττικής) με εξαιρετικά πρόσφατη ημερομηνία έκδοσης (στις 

περισσότερες περιπτώσεις δεν είχε καν παρέλθει η ταχθείσα 30ημερη 

προθεσμία για εγκατάλειψη της χώρας). Οι ανήλικοι αυτοί, προφανώς, δεν 

εμφανίστηκαν στην Αθήνα χωρίς συνδέσμους ούτε ξεκίνησαν εκ του μηδενός 

εμπόριο ναρκωτικών. Τεκμαίρεται, ως εκ τούτου, η ύπαρξη κυκλώματος 

εμπορίας και εκμετάλλευσης ανηλίκων που πρέπει να απασχολήσει τις αρχές 

ανεξάρτητα από το θέμα του ασύλου.  

Διαπιστώσεις και προβλήματα 

Κύριο και κοινό πρόβλημα όλων των κέντρων, τόσο αυτών που αποτέλεσαν 

αντικείμενο της παρούσας προσέγγισης όσων και εκείνων που μελετήθηκαν 

έμμεσα,  αποτελεί η χρηματοδότηση, τόσο σε ό,τι αφορά το ύψος των 

κονδυλίων αυτών καθαυτών, όσο και την τακτική ροή των εγκεκριμένων 

κονδυλίων. Η χρηματοδότησή τους σε ετήσια βάση δεν επιτρέπει 

μακροπρόθεσμο προγραμματισμό ενώ, επιπλέον, δημιουργεί κενά ρευστότητας 

που επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία των Κέντρων, την ψυχολογία του 

προσωπικού και εν τέλει την ορθή παροχή των υπηρεσιών από το ίδιο το 

Κέντρο. 

Η ανεπαρκής χρηματοδότηση οδηγεί σε υποστελέχωση των κέντρων με 

συνέπειες στην λειτουργία τους. Επιπλέον διαπιστώνεται ότι υπάρχει ανάγκη 

διαρκούς εκπαίδευσης των στελεχών των Κέντρων και ενημέρωσής τους για το 

σύνολο των νομοθετικών ρυθμίσεων για τους ανηλίκους, ώστε να μπορούν να 

βοηθήσουν αποτελεσματικότερα στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων της 

συγκεκριμένης ομάδας. Τούτο είναι περισσότερο αναγκαίο στα 
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απομακρυσμένα Κέντρα όπου η πρόσβαση στην πληροφορία είναι πιο 

περιορισμένη. 

Με δεδομένο ότι οι περισσότεροι ασυνόδευτοι φθάνουν στα κέντρα σε 

ηλικία κοντά στην ενηλικίωση και ότι στα 18 ή λίγο μετά θα υποχρεωθούν να 

τα εγκαταλείψουν, σπάνια υπάρχουν τα απαραίτητα χρονικά περιθώρια για την 

ομαλή πορεία ένταξης του ανηλίκου και την προετοιμασία του για αυτόνομη 

διαβίωση. Παράλληλα δημιουργεί και αίσθημα ματαίωσης στους υπευθύνους 

των Κέντρων που διαπιστώνουν ότι εν τέλει το κέντρο τους χρησιμεύει για 

κάλυψη των βασικών αναγκών και όχι για την υλοποίηση μακροπρόθεσμης 

πολιτικής ένταξης. Το αίσθημα αυτό εντείνεται και από την απουσία 

μεταβατικών δομών στις οποίες θα μπορούσε να συνεχίσει ο ενηλικιωθείς το 

προσωπικό πρόγραμμα ένταξης που είχε ξεκινήσει. 

Σε όλα τα κέντρα διαπιστώνεται επίσης ότι τα προβλήματα της 

διαδικασίας ασύλου (όχι μόνο η πολυετής αναμονή αλλά και η συχνά αρνητική 

έκβασή της) δημιουργεί στους ανήλικους άγχος, νευρικότητα, καταθλιπτικά 

συναισθήματα και αίσθημα ματαίωσης που τους αφαιρεί το κίνητρο για την 

όποια προσπάθεια ένταξης στην ελληνική κοινωνία και τη συμμετοχή στις 

δραστηριότητες του Κέντρου. 

Η επιτροπεία (σωστότερα η έλλειψή της) αποτελεί επίσης μείζον κοινό 

πρόβλημα λόγω των πολλών και πολυσχιδών συνεπειών που έχει στην ζωή του 

ανήλικου και στα θέματα προστασίας και άσκησης των νόμιμων δικαιωμάτων 

του. 

Διαπιστώνεται ότι υπάρχει διαφοροποίηση στις συνθήκες λειτουργίας, 

τις παροχές, τις υπηρεσίες, αλλά και την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει 

κάθε κέντρο. Για παράδειγμα ζητήματα όπως οι ώρες και η συχνότητα των 
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μαθημάτων, η έμφαση ή όχι στην εκπαίδευση και η νομική υποστήριξη ή όχι, 

αποτελούν θέματα που πρέπει να τύχουν ίδιας αντιμετώπισης από πλευράς 

κέντρων και εποπτεύοντος Υπουργείου γιατί διαφορετικά δημιουργούνται 

ανισότητες μεταξύ των ανηλίκων. 

Παράλληλα, σε κανέναν από τους υφιστάμενους χώρους φιλοξενίας δεν 

υπάρχει δυνατότητα φιλοξενίας ανήλικων κοριτσιών. Οι λίγες περιπτώσεις 

ασυνόδευτων κοριτσιών φιλοξενούνται, εάν προκύψει ανάγκη, σε άλλες δομές 

που λειτουργούν κυρίως από μη κρατικούς φορείς.  

Τέλος διαπιστώνεται ότι υπάρχει διαρθρωτική διαφοροποίηση ανάμεσα 

στα κέντρα λόγω της τοποθεσίας τους: τα κέντρα που βρίσκονται σε μεγάλες 

πόλεις έχουν και παρέχουν ευκολότερη πρόσβαση σε δικαιώματα και 

υπηρεσίες λόγω της ύπαρξης δομών και εξειδικευμένων υπηρεσιών που 

πλαισιώνουν τη λειτουργία του εκάστοτε κέντρου (Διαπολιτισμικά Σχολεία, 

εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας, ευρύτερη νομική υποστήριξη και κοινωνική 

πλαισίωση). Εν αντιθέσει, τα κέντρα που βρίσκονται στην επαρχεία, σπάνια 

διαθέτουν τις κατάλληλες δομές για την υποστήριξη των ασυνόδευτων 

ανηλίκων. 
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4 Κεφάλαιο 4. Αφηγήσεις 

 

4.1 Ο τόπος και ο χρόνος της συνομιλίας με τα παιδιά 

Όπως προανέφερα οι συνομιλίες μου με τα παιδιά λάμβαναν χώρα είτε στους 

χώρους του κέντρου είτε εκτός δομής. Στην περίπτωση της Αγιάσου τα 

περισσότερα παιδιά τα έβλεπα μέσα στο κέντρο καθώς τα περισσότερα δεν 

είχαν τρόπο ή χρήματα να πάνε στη Μυτιλήνη.  

 Στις συζητήσεις  μας κυριαρχούσαν τα θέματα της καθημερινότητας, 

όπως το φαγητό οι δραστηριότητες, οι σχέσεις με τα άλλα παιδιά και το 

προσωπικό. Κατά τους τέσσερις πρώτους μήνες, συζητούσαμε κυρίως 

περιστασιακά, μέχρι να συνηθίσουν την παρουσία μου. Παρακολουθούσαμε 

μαζί ποδόσφαιρο, σχολιάζαμε τα γκολ και τον τρόπο που έπαιζε το κάθε παιδί. 

Αρκετές φορές πηγαίναμε στην κουζίνα για να φτιάξουμε κάτι να φάμε και 

εκεί πάντα θα συζητούσαμε μέχρι να ετοιμαστεί το φαγητό ή το τσάι. Στα 

δωμάτιά τους είχα μπει ελάχιστες φορές και όχι τόσο για να περάσουμε το 

χρόνο της συνομιλίας μας εκεί, όσο για να μου τα δείξουν και να τα 

φωτογραφίσω. Ένας άλλος τόπος συνομιλίας ήταν το εργαστήρι ραπτικής όπου 

κουβεντιάζαμε για τις τσάντες και τα σχέδια που θα χρησιμοποιούσαν. Το πιο 

συχνό σημείο συνομιλίας ήταν κατά τους καλοκαιρινούς μήνες η αυλή και 

κατά τους χειμερινούς η τραπεζαρία και ο κεντρικός διάδρομος του κέντρου. 

Στην τραπεζαρία μαζεύονταν τα παιδιά για το μεσημεριανό φαγητό το οποίο 

σέρβιραν τα ίδια. Μετά το φαγητό τα περισσότερα πήγαιναν στα δωμάτια τους 

ενώ εγώ συνομιλούσα με όσα είχαν μείνει στην τραπεζαρία προκειμένου να 

περάσουν λίγο χρόνο ακούγοντας μουσική ή προσπαθώντας να διορθώσουν τη 

χαλασμένη (και μοναδική) τηλεόραση του κέντρου. Στο διάδρομο καθόμασταν 
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κυρίως τις πρωινές ώρες. Ήταν το πιο πολυσύχναστοι σημείο γιατί από εκεί 

περνούσαν όλοι, προσωπικό και παιδιά οπουδήποτε ήθελαν να πάνε και έτσι 

συναντούσα καθημερινά τα περισσότερα άτομα.  

Συνομιλίες στη Μυτιλήνη είχα μόνο με ελάχιστα παιδιά, όταν κάποια 

από αυτά διανυκτέρευαν για ένα βράδυ σε φίλους τους στην πόλη. 

Περισσότερο συχνά συναντούσα το διερμηνέα του κέντρου ο οποίος έμενε 

στην πόλη.  

 Πιο ουσιώδεις συζητήσεις για τα ζητήματα που με ενδιέφεραν 

περισσότερο αναπτύξαμε κατά τους τελευταίους δύο μήνες της παραμονής μου 

στη Λέσβο. 

Στην Κόνιτσα ο τόπος συνομιλίας ήταν αρχικά η κεντρική πλατεία 

κατά τους φθινοπωρινούς μήνες και οι καφετέριες του χωριού κατά τους 

χειμερινούς. Τούτο συνέβαινε καθώς όπως έχω ήδη αναφέρει σε προηγούμενο 

κεφάλαιο, δεν μου επετράπη η είσοδος στο κέντρο παρά μόνο το Φεβρουάριο 

του 2011 μετά από πέντε περίπου μήνες αναμονής.  

Οι συζητήσεις μας στην κεντρική πλατεία της Κόνιτσας ήταν πιο 

άνετες από αυτές στην καφετέρια διότι λόγω έκτασης της πλατείας 

μπορούσαμε να κάτσουμε πιο μακριά από τους ντόπιους καθώς τα παιδιά 

φοβόταν ότι οι ντόπιοι θα κρυφάκουγαν τις συζητήσεις μας. Στις καφετέριες 

παραμέναμε κατά κύριο λόγο σιωπηλοί, καθώς τα παιδιά ήταν από τη μια 

ενθουσιασμένα που θα έπιναν καφέ σε καφετέρια, από την άλλη όμως είχε 

πολυκοσμία και ένοιωθαν άβολα με τον τρόπο που τους κοιτούσαν όλοι. Την 

πρώτη φορά μάλιστα που κάτσαμε για καφέ ο σερβιτόρος ρώτησε μόνο εμένα 

τι θα πάρω και όταν του ζήτησα να πάρει παραγγελία και από τα παιδιά μου 

είπε «τι; θα πιούνε και αυτοί;» Οι καφέδες μας ήταν πάντα πρωινοί ή 
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απογευματινοί , καθώς το μεσημέρι τα παιδιά πήγαιναν για φαγητό στο κέντρο, 

ενώ μετά τις δέκα και μισή δεν έπρεπε να βρίσκονται εκτός κέντρου. 

Από το Φεβρουάριο του 2011 μέχρι τις αρχές τις άνοιξης και λόγω 

κλίματος στην Κόνιτσα, οι συζητήσεις μου με τα παιδιά γίνονταν μέσα στο 

κέντρο, κυρίως στο σαλόνι και την αίθουσα αγγλικών, μετά το μάθημα. Τα 

δωμάτιά τους τα είχα δει, όπως και στην περίπτωση της Αγιάσου, μόνο για να 

τα φωτογραφίσω.  

Από τη στιγμή που άνοιξε ο καιρός συναντιόμασταν κυρίως στον 

εξωτερικό χώρο. Επειδή παρακολούθησα το Konitsa Summer School κατά τα 

έτη 2008- 2011, συναντούσα κάποια παιδιά στην αυλή του κτηρίου που 

διαμέναμε. Τα παιδιά διέσχιζαν την αυλή του κτιρίου που διαμέναμε ως 

φοιτητές του Summer School, προκειμένου να βγουν στον κεντρικό δρόμο και 

από εκεί να πάνε στο ποτάμι για το μεσημεριανό τους μπάνιο. Σπάνια έμπαιναν 

μες στο κτήριο να πιούνε καφέ μαζί μου. Ως φοιτητές του Summer School 

χρησιμοποιούσαμε την τραπεζαρία του κέντρου της Κόνιτσας για τα γεύματα 

της ημέρας και εκεί συναντούσαμε κάποιες μέρες τα παιδιά του κέντρου. 

Ωστόσο μετά από λίγες μέρες η διεύθυνση του κέντρου άλλαξε το πρόγραμμα 

των γευμάτων των παιδιών και δεν συναντιόμασταν πια.  

Στις 21 Μαρτίου του 2011 όπου και γιόρτασαν το Nowrooz 

(Πρωτοχρονιά για τους Αφγανούς και τους Ιρανούς) οι Αφγανοί του κέντρου 

είχα την ευκαιρία να περάσω για πρώτη φορά αρκετές ώρες εκτός κέντρου με 

τους Αφγανούς φιλοξενούμενους του κέντρου. Η γιορτή έλαβε μέρος δίπλα 

από το ιστορικό γεφύρι της Κόνιτσας στον ποταμό Αώο. Ήταν η πρώτη φορά 

που οι Αφγανοί του κέντρου  με κάλεσαν σε κάποια συγκέντρωσή τους και δεν 

ντράπηκαν να παραδεχτούν μπροστά μου ότι πίνουν αλκοόλ. 
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Όπως και στην περίπτωση της Αγιάσου περισσότερο ουσιώδεις 

συνομιλίες με τα παιδιά ανέπτυξα κατά τους τελευταίους μήνες της επίσκεψής 

μου στο κέντρο.  

4.2 Θέματα συνομιλίας 

Τα θέματα που με ενδιέφερε να αναπτύξω στις συνομιλίες μου με τα παιδιά 

άπτονταν της καθημερινότητας της ζωής στο κέντρο, των σχέσεών τους με το 

προσωπικό, τους φορείς υποστήριξης, τα άλλα παιδιά και κυρίως της 

πρόσληψής τους για το ρόλο του διακινητή στο ταξίδι τους.  

Στην Αγιάσο οι συνομιλητές μου ήταν αποκλειστικά Αφγανοί, ενώ 

στην Κόνιτσα κυρίως Αφρικανοί. Πραγματοποίησα 15 συνεντεύξεις με τους 

διαμένοντες στην Αγιάσο και 12 στην Κόνιτσα τις οποίες κατέγραψα με 

μαγνητόφωνο. Οι συνομιλίες μου με τα παιδιά, κινήθηκαν γύρω από τρεις 

άξονες α) την εννοιολόγηση της Δύσης, β) το ρόλο της «προσωρινότητας» τη 

παραμονής στους συγκεκριμένους τόπους της έρευνας, γ) τη διαμόρφωση ενός 

πολλαπλά διχοτομικού «εμείς» (εμείς και οι άλλοι πρόσφυγες, εμείς και το 

προσωπικό, εμείς ως δομή και η περιβάλλουσα κοινωνία) 

 Τα πιο εύκολα θέματα για συζήτηση ήταν πάντα τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν στην Ελλάδα ως αιτούντες άσυλο. Αναφέρονταν εκτεταμένα 

στις συνθήκες κράτησης, καθώς τα περισσότερα από αυτά είχαν κρατηθεί σε 

αστυνομικά τμήματα ή κέντρα κράτησης.  

 Ένα επίσης εύκολο θέμα συζήτησης ήταν σχετικά με το ρόλο του 

διακινητή, καθώς σε όλες τις περιπτώσεις τα παιδιά είχαν χρησιμοποιήσει 

διακινητή και το θεωρούσαν αυτονόητο ότι ανά πάσα στιγμή, αν χρειαστεί θα 

ξανααπευθυνθούν στον ίδιο ή σε κάποιον άλλο.  
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 Το δυσκολότερο θέμα συζήτησης ήταν πάντα οι σχέσεις τους με το 

προσωπικό και τα άλλα παιδιά, καθώς για αρκετό διάστημα στις περιπτώσεις 

και των δύο κέντρων με είχαν αρχικά ταυτίσει με το προσωπικό.  

Παρακάτω παραθέτω ενδεικτικά κάποια αποσπάσματα από τις 

συνεντεύξεις με τα παιδιά, που περιλαμβάνουν τα θέματα συνομιλίας.   

 

Η περίπτωση του Arslan από το Αφγανιστάν, μέλος της φυλής των 

Hazara91 

Έφυγα από την χώρα μου τον Φεβρουάριο του 2008. Πέρασα από το Ιράν και 

την  Τουρκία. Το ταξίδι κράτησε ένα μήνα περίπου, περπάτησα και μπήκα και σε 

αυτοκίνητο. Είχα πληρώσει διακινητή φυσικά. Πως αλλιώς θα έφτανα εδώ; Κι 

άμα καταφέρω να φύγω πάλι με διακινητή θα φύγω. […]Δεν θέλω να μείνω εδώ 

(στο κέντρο). Είναι βαρετά. Είναι μακριά από τη Μυτιλήνη και δεν έχω τρόπο να 

πηγαίνω. Τα παιδιά όλο τσακώνονται για το ποιος θα είναι αρχηγός στο τζαμί. 

Εγώ δεν προσεύχομαι πολύ και δε με νοιάζει. Αλλά δεν συμπαθώ και πολύ τον 

Riaz που θέλει να είναι ο αρχηγός. Αυτός όλο το παίζει μάγκας. Το προσωπικό 

καλά μας φέρεται και μου αρέσει να βοηθάω στην κουζίνα. Είναι πιο ήσυχα εκεί. 

Πιο πολύ εκεί περνάω το χρόνο μου, αφού τηλεόραση δεν έχουμε και τα παιδιά ή 

θα παίζουν ποδόσφαιρο ή θα κυνηγιούνται. Καμιά φορά παίζουν και ξύλο. Να 

τις προάλλες ο Azim έχασε το κινητό του και τα έβαλε με όλους στο δωμάτιο και 

μας κατηγόρησε ότι το πήραμε εμείς. Τώρα που έρχεται κόσμος είναι πιο ωραία. 

Και οι γιορτές που κάνουμε καμιά φορά είναι πιο ωραίες.[…] Από το 

Αφγανιστάν έφυγα γιατί ήθελα να ζήσω στην Ευρώπη. Εκεί που μένω εγώ δεν 

έχουμε πολλούς Παστούν και δεν έχει και πολλούς Ταλιμπάν.  

                                                 
91 Τα ονόματα που χρησιμοποιούνται στις συνεντεύξεις είναι ψευδώνυμα, τα οποία επέλεξαν οι 

ίδιοι οι συνομιλητές μου. 
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Ο Αrslan ήταν από τα παιδιά που κοινωνικοποιούνταν λιγότερο από όλους και 

ήταν ιδιαίτερα ντροπαλός. Περνούσε το χρόνο του στην κουζίνα βοηθώντας το 

μάγειρα και δε συμμετείχε στις δραστηριότητες των άλλων παιδιών, κυρίως τις 

εξωτερικές, όπως το ποδόσφαιρο. Φιλοδοξία του ήταν να βρει καμιά δουλειά 

για λίγο καιρό, να μαζέψει όσα χρήματα γινόταν για να φύγει για την Αθήνα. 

Αν και έδειχνε ξεκάθαρα πως προτιμούσε την παρέα των άλλων Hazara 

παιδιών σε σχέση με τους Tajik, ωστόσο δεν έδειχνε το πνεύμα 

«ομαδοποίησης» των υπολοίπων και δεν εξέφρασε πότε την επιθυμία να 

συμμετέχει ενεργά στις δημόσιες εκδηλώσεις που κανόνισε το προσωπικό για 

τα παιδιά στη Μυτιλήνη. 

 

O Riaz από το Αφγανιστάν, μέλος της φυλής των Χαζαρά.  

Ο Riaz ήταν ο μεγαλύτερος σε ηλικία από τους αιτούντες άσυλο και από τους 

πιο παλιούς διαμένοντες στο κέντρο. Δεν κατάφερα να συνομιλήσω μαζί του. 

Ήταν από επιφυλακτικός έως και απαξιωτικός απέναντί μου. Μάλιστα σε μια 

γιορτή που έλαβε χώρα στο κέντρο, όταν ζήτησα από κάποια παιδιά να μου 

δείξουν τα βήματα ενός παραδοσιακού χορού των Χαζάρα, επενέβη 

απαγορεύοντας στα παιδιά να μου δείξουν τα βήματα και λέγοντάς μου «αυτός 

είναι αντρικός χορός, δεν είναι για σένα».  Ο Riaz έδειχνε τη λιγότερη διάθεση 

από όλους να βγουν από το κέντρο, ενώ συνήθως καθόταν πιο απομονωμένος 

με δυο τρεις φίλους του και συνομιλούσε κυρίως μαζί τους. Η δική μας 

επικοινωνία ήταν η ελάχιστη δυνατή και ποτέ δεν μου απεύθυνε το λόγο ενώ 

όταν του μιλούσα εγώ μου απαντούσε μονολεκτικά. Τον μόνο που δεχόταν να 

πάρει τη θέση του ως «ιμάμης» στο τζαμί του κέντρου ήταν ο διερμηνέας.  
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Ο Mohamad από το Αφγανιστάν, μέλος της φυλής των Χαζάρα 

Μου αρέσει εδώ και θέλω να φέρω και την αρραβωνιαστικιά μου. 

Αρραβωνιαστήκαμε από το τηλέφωνο. Την ήξερα χρόνια. Τώρα που είμαι στο 

κέντρο και δουλεύω ως μάγειρας παίρνω μερικά χρήματα και άμα μαζέψω κι 

άλλα θα τη φέρω για να φύγουμε μαζί για τη Γερμανία. τα παιδιά πολλές φορές 

μου γκρινιάζουν για το φαγητό, ότι δεν τους αρέσει. Επειδή μιλάω συχνά με το 

προσωπικό νομίζουν ότι μπορώ να μεσολαβήσω για να λυθούν τα προβλήματά 

τους. 

 

Ο Mohamad εργαζόταν στο κέντρο της Αγιάσου ως μάγειρας για τα βραδινά 

γεύματα. Ήταν ένας από τους πιο κοντινούς φίλους του Riaz κι έμενε σε 

ξεχωριστό δωμάτιο μόνος του. Παρόλο που έκανε πάντα παρέα με τα παιδιά 

όπως και στην περίπτωση του διερμηνέα αρκετές φορές τον θεωρούσαν ως 

μέλος του προσωπικού και όχι έναν απ’ αυτούς. Ο Mohamad με προσέγγισε 

από τις πρώτες μέρες που επισκεπτόμουν το κέντρο και είχε εκδηλώσει 

ερωτικό ενδιαφέρον στο πρόσωπό μου. 

 

Η οικογένεια του Abdulah, της Bibi και της Amira 

Στο κέντρο της Αγιάσου διέμενε μία τριμελής οικογένεια η οποία είχε σωθεί 

από ναυάγιο τον Οκτώβρη του 2009. Το κοριτσάκι τους, η Amira ήταν μόλις 

οχτώ μηνών. Η οικογένεια αυτή έμενε σε ξεχωριστό δωμάτιο στο ισόγειο του 

κέντρου σε αντίθεση με τα παιδιά που έμεναν στον πρώτο όροφο. Ήταν η 

μοναδική οικογένεια του κέντρου και η Bibi με την Amira οι μοναδικές 

γυναίκες διαμένουσες. Ο Abdulah εργαζόταν στην Αγιάσο σε χωράφια των 



 

187 

 

ντόπιων και η Bibi με την Amira περνούσαν το περισσότερο διάστημα στο 

δωμάτιο. Τα παιδιά του κέντρου έπαιζαν πολύ συχνά με τη μικρή. Δεν 

κατάφερα να συνομιλήσω πέρα από τα τυπικά με τους γονείς καθώς ο Abdulah 

δεν με εμπιστευόταν και η Bibi ακολουθούσε το λόγο του συζύγου της. Η 

οικογένεια αυτή δεν είχε ακόμα αναγνωριστεί με προσφυγικό καθεστώς κατά 

την παραμονή μου στη Μυτιλήνη και παρέμεινε στο κέντρο για περίπου έξι 

μήνες μετά το πρώτο κλείσιμό του τον Ιούλιο του 2010. 

  

O Mousa από το Αφγανιστάν μέλος της φυλής των Τατζίκ, 

Βαριέμαι πολύ εδώ. Θέλω να πάω να μένω κάπου αλλού στην Ελλάδα. Εγώ 

γεννήθηκα στο Ιράν, αλλά δεν είχαμε κανονικά χαρτιά εκεί και μας φέρονταν 

πολύ άσχημα. Έφυγα γιατί ο πατέρας μου ήθελε να με παντρέψει με μια κοπέλα 

που εγώ δεν αγαπούσα. Επίσης δε μου άρεσε ο τρόπος ζωής εκεί. Εδώ νοιώθω 

πιο ελεύθερος. Έφυγαν κάποιοι γείτονες και έφυγα και εγώ μαζί τους. Δεν είναι 

σωστό που δεν θέλουν τον Jelal για διερμηνέα. Δε μπορεί να είναι μόνο Χαζαρά 

ο διερμηνέας. Πριν και οι δύο διερμηνείς ήταν Χαζαρά. […] 

 

O Mousa ήταν από τα πιο κοινωνικά παιδιά του κέντρου. Μιλούσε πολύ καλά 

ελληνικά και συμμετείχε τόσο στα μαθήματα ελληνικών όσο και σε όλες τις 

δραστηριότητες εντός δομής. Ήταν από τους ελάχιστους που είχαν εκφράσει 

την επιθυμία να μείνουν στην Ελλάδα. Συχνά πήγαινε βόλτα στην πόλη της 

Μυτιλήνης και έμενε σε κάποιους φίλους του επίσης Τατζίκ, οι οποίοι ήταν 

παλιοί διαμένοντες του κέντρου και τότε έμεναν σε ένα σπίτι που είχε 

νοικιάσει η ΜΚΟ ΠΡΑΞΙΣ. Τον ξανασυνάντησα έπειτα από δύο χρόνια στη 

Θεσσαλονίκη. Έμενε στον ξενώνα της ΑΡΣΙΣ στο Ωραιόκαστρο και πήγαινε 
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στο ΓΕΛ Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ευόσμου. Μερικές φορές έκανε και 

κάποια μεροκάματα ως μπογιατζής, κυρίως τα σαββατοκύριακα, ενώ 

κυκλοφορούσε συχνά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και πήγαινε περιστασιακά 

στις εκδηλώσεις του Στεκιού Μεταναστών.  

 

O Karim από το Αφγανιστάν, μέλος της φυλής των Χαζαρά. 

Ήμουν στην Παγανή όταν κάναμε την εξέγερση το καλοκαίρι του 2009. Σε σχέση 

με εκεί, εδώ είναι πολύ καλύτερα. Ήμουν από αυτούς που φτιάξαμε το πανό. 

Θέλω να φύγω όμως γιατί αν και είναι ωραία εδώ στο δάσος είναι μακριά από 

τη Μυτιλήνη. Μερικές φορές όταν πάω στην Αγιάσο με κοιτάνε περίεργα. Στη 

Μυτιλήνη όχι και τόσο. Εννοείται άμα καταφέρω να φύγω από την Ελλάδα θα το 

κάνω. Ένα παιδί που ήταν παλιά στο κέντρο κατάφερε να φτάσει στη Γερμάνια 

και μας λέει ότι εκεί είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Τα κέντρα είναι πιο 

ωραία και δίνουν χρήματα και στα παιδιά. Εμείς εδώ βγάζουμε λίγο χαρτζιλίκι 

από τις τσάντες που φτιάχνουμε στο εργαστήριο όταν τις πουλάμε στη Μυτιλήνη. 

[…]. Ο Jelal δεν είναι αυτός που νομίζεις. Συνεργάζεται με διακινητές, για αυτό 

δε θέλουμε να πάρει τη θέση του δεύτερου διερμηνέα στο κέντρο. Όταν μας 

μοιράζει ρούχα ο Παπα-Στρατής ή ο Ερυθρός Σταυρός αυτός παίρνει πάντα τα 

καλύτερα. Δες πως είναι ντυμένος. Πολύ καλύτερα από εμάς. Και είναι περίεργο 

πως χωρίς να δουλεύει είναι πάντα τόσο καλοντυμένος και έχει και χρήματα να 

νοικιάζει δικό του σπίτι[…] Θα πάρω μέρος στη γιορτή, εννοείται, πρέπει οι 

ιστορίες εμάς των Αφγανών να ακουστούν.  

 

O Karim ήταν από τα παιδιά που εναντιώθηκαν έντονα στην πρόταση να γίνει 

διερμηνέας ο Jelal. Τον περισσότερο χρόνο του τον περνούσε παίζοντας 
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ποδόσφαιρο και ράβοντας τσάντες. Δεν παρακολουθούσε τα μαθήματα 

ελληνικών και τον ενδιέφερε περισσότερο να μάθει γερμανικά ή αγγλικά για 

να μπορέσει να πάει στη Γερμάνια. Όταν συζητήσαμε για την παράσταση που 

θα γινόταν στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης, μου έδωσε την εντύπωση πως 

θεωρούσε ότι  ήταν καθαρά αφγανική υπόθεση. Έφυγε από το κέντρο το 

καλοκαίρι του 2010 και αργότερα έμαθα πως είχε καταφέρει να φτάσει στη 

Γερμανία.  

 

Ο Hamid από το Αφγανιστάν, μέρος της φυλής των Χαζαρά, διερμηνέας 

στο κέντρο. 

Εγώ ήρθα το 2004. Από τότε περιμένω να τακτοποιηθούν τα χαρτιά μου. Έχω 

βαρεθεί να περιμένω. Περνάω ωραία στην Ελλάδα, αλλά θα προτιμούσα να είχα 

πάει στην Αυστραλία. Αν τα καταφέρω θα πάω. […] Με τα παιδιά έχω καλές 

σχέσεις, αλλά υπάρχουν κάποιοι που δε με θεωρούν δικό τους επειδή είμαι και 

μέρος του προσωπικού και επειδή δε μένω πια στο κέντρο όπως παλιά. Άλλοι 

πάλι νομίζω ότι με ζηλεύουν επειδή έχω καταφέρει να ενταχθώ στην ελληνική 

κοινωνία. 

 

Ο Hamid μιλούσε άπταιστα τα ελληνικά και ήταν ο πιο δυτικοποιημένος από 

όλους τους αιτούντες άσυλο. Έπινε αλκοόλ και έβγαινε κάθε βράδυ σε μπαρ 

της πόλης της Μυτιλήνης. Νοίκιαζε διαμέρισμα στη Μυτιλήνη και συχνά 

φιλοξενούσε παιδιά από το κέντρο. Σε αυτές τις περιπτώσεις απέφευγε να πίνει 

αλκοόλ μπροστά στα παιδιά. Είχε πολλούς Έλληνες φίλους και γενικά ήταν 

γνωστός στην κοινωνία της Μυτιλήνης. Είχε σχέσεις με διάφορες Ελληνίδες, 

ενώ τα παιδιά του κέντρου θεωρούσαν ότι έχει σχέση μαζί μου επειδή κάναμε 
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πολύ συχνά παρέα και τα πρωινά πηγαίναμε στο κέντρο της Αγιάσου με το 

αυτοκίνητό μου. Τον συνάντησα ξανά στη Θεσσαλονίκη το 2012, αφού είχε 

κλείσει οριστικά το κέντρο της Αγιάσου. Ήταν πολύ απογοητευμένος από την 

αναμονή για την εξέταση του αιτήματός ασύλου του και σχεδίαζε να φύγει από 

την Ελλάδα.  

 

Ο Jelal από το Αφγανιστάν, μέλος της φυλής των Τατζίκ 

Οι Χαζαρά του κέντρου λένε πολλά ψέματα για μένα. Δεν θέλουν να γίνω 

διερμηνέας στη θέση του Bahdin που έφυγε επειδή δεν είμαι Χαζάρα. Επίσης, με 

ζηλεύουν επειδή μένω σε δικό μου σπίτι στη Μυτιλήνη κι αυτοί δεν έχουν λεφτά 

να νοικιάσουν. Εγώ όμως τους έχω βοηθήσει πολλές φορές. 

 

Ο Jelal ήταν ο υποψήφιος να καλύψει τη θέση του διερμηνέα που είχε φύγει 

από το κέντρο της Αγιάσου το Μάρτη του 2010. Απέδιδε την αντίδραση των 

παιδιών που ήταν μέλη της φυλής των Χαζαρά σε εθνοτικές διαφορές. Πολύ 

συχνά, ωστόσο, επισκεπτόταν το κέντρο της Αγιάσου και επεδίωκε να 

δημιουργήσει καλές σχέσεις με το προσωπικό προκειμένου να τον 

προσλάβουν. Η πρόσληψή του δεν έγινε ποτέ λόγω του ότι ακυρώθηκε το 

κονδύλι για δεύτερο διερμηνέα στο κέντρο. 

 

Ο Rachid από το Αφγανιστάν, μέλος της φυλής των Χαζαρά 

Δε μου αρέσει καθόλου εδώ. Δεν είχα αυτό στο μυαλό μου όταν έφυγα από το 

Αφγανιστάν. Οι δικοί μου με ρωτάνε πως περνάω και εγώ τους λέω ψέματα ότι 

έχω δικό μου σπίτι. Θέλω να πάω στη Γερμανία που έχουν πάει και άλλα παιδιά 

του κέντρου. […] Τι να τα κάνω τα ελληνικά, αφού θα φύγω. Είμαι σίγουρος ότι 
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θα τα καταφέρω. Μπορεί όχι με την πρώτη, αλλά έχω υπομονή. Εδώ (στο 

κέντρο) βαριέμαι πολύ και εγώ και τα άλλα παιδιά. Δεν έχουμε τίποτα να 

κάνουμε και είμαστε μακριά από την πόλη (τη Μυτιλήνη). […] Δεν είμαστε 

παιδιά για να μας λένε να γυρίσουμε το βράδυ.   

 

Ο Rachid ήταν πολύ αποφασισμένος να φύγει και παραπονιόταν διαρκώς ότι 

δεν υπάρχουν ευκαιρίες απασχόλησης έστω και προσωρινής στην περιοχή 

προκειμένου να μαζέψει χρήματα για τη συνέχεια του ταξιδιού. Ήταν ιδιαίτερα 

οξύθυμος και συχνά τσακωνόταν με το προσωπικό για διάφορους λόγους. 

Συχνότερα τους κατηγορούσε ότι δεν κάνουν τίποτα για να τους βρουν 

εργασία και ότι τους φέρονται σαν παιδιά. Δεν ήταν κοινωνικός και συχνά 

περπατούσε μόνος του από το κέντρο μέχρι το χωριό της Αγιάσου, συνήθως 

μετά από κάποιον καβγά με το προσωπικό. 

 

O Halil από το Αφγανιστάν, μέλος της φυλής των Χαζαρά 

Εγώ θα φύγω. Θα πάω Ελβετία στον αδερφό μου μόλις κάνει τα χαρτιά από εκεί. 

Μου αρέσει και εδώ, αλλά εγώ για την Ελβετία ξεκίνησα. Τα παιδιά και το 

προσωπικό με προσέχουν. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με κανέναν.[..] Αν 

χρειαστεί θα ξεκινήσω μόνος μου για την Ελβετία. Θα πάω στην Πάτρα και θα 

μπω σε καμιόνι. 

 

Ο Halil ήταν ο νεότερος διαμένων στο κέντρο, μόλις δέκα ετών. Είχε 

εγκαταλείψει το Αφγανιστάν για να πάει στην Ελβετία που βρισκόταν ο 

μεγαλύτερος αδερφός του και είχε παντρευτεί με μια Ελβετή. Ο αδερφός του 

ωστόσο δεν ξεκινούσε τη διαδικασία της οικογενειακής επανένωσης. Μερικές 
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φορές τα υπόλοιπα παιδιά μισοαστεία – μισοσοβαρά τον πείραζαν λέγοντάς 

του ότι δεν τον θέλει η Ελβετή σύζυγος του αδερφού του. Ο Halil ξεκίνησε 

τελικά μόνος του για την Ελβετία, ενώ με τη μεγαλύτερη φυσικότητα μου 

απάντησε όταν τον ρώτησα πως θα φύγει από την Ελλάδα «με καμιόν». Πήγε 

στην Αθήνα με πλοίο μόνος του, έπειτα στην Πάτρα όπου έμεινε για δύο 

εβδομάδες. Κοιμόταν είτε στο λιμάνι είτε σε πάρκα της πόλης. Όταν του 

τελείωσαν τα χρήματα που είχε μαζί και αφού δεν κατάφερε να μπει σε κάποιο 

φορτηγό ή νταλίκα με κατεύθυνση την Ιταλία, επέστρεψε στην Αγιάσο.  Το 

προσωπικό του κέντρου, οι εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού και εγώ, 

προσπαθήσαμε να τον πείσουμε να μη φύγει, θεωρώντας το ταξίδι που 

επρόκειτο να κάνει πολύ επικίνδυνο για ένα παιδί στην ηλικία του. Καθώς 

όμως το προσωπικό ήταν αναρμόδιο νομικά να του απαγορεύσει να φύγει, δεν 

μπορέσαμε να τον σταματήσουμε με νομικά μέσα. Μάλιστα όταν το 

προσωπικό επικοινώνησε με τον πατέρα του Halil στο Αφγανιστάν, εκείνος 

απάντησε πως «αν θέλει ο μικρός ας πάει στην Ελβετία, μπορεί να το κάνει και 

μόνος του». Ο Halil ήταν το μόνο παιδί που είχε δεχθεί το δημοτικό σχολείο 

Αγιάσου να εγγράψει προκειμένου να παρακολουθήσει την πρώτη τάξη. 

Επειδή όμως αυτό συνέβη λίγο πριν την αναχώρηση του Halil από το κέντρο, 

δεν πέρασε αρκετό χρόνο στο σχολείο, ενώ επιστρέφοντας δεν εκδήλωσε 

ενδιαφέρον να ξαναπάει στο σχολείο. 

 

Ο Sadik από το Αφγανιστάν, μέλος της φυλής των Τατζίκ και δάσκαλός 

μου στα Νταρί 

Ο Sadik διέμενε με άλλους τρεις σε ένα διαμέρισμα στη Μυτιλήνη, το οποίο 

τους το είχε παραχωρήσει η Μ.Κ.Ο «Πράξις». Ήταν από τα πρώτα παιδιά που 
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είχαν φύγει από την Παγανή το καλοκαίρι του 2009 και είχαν πάει στην 

Αγιάσο. Ο Sadik υποστήριζε πάρα πολύ τον Jelal στο θέμα της κάλυψης της 

θέσης του διερμηνέα. Επισκεπτόταν πολύ συχνά το κέντρο της Αγιάσου και 

διέμενε πολλά βράδια εκεί. Δεν δέχτηκε να πάρει χρήματα για τα μαθήματα 

που μου παρέδιδε κι εγώ ως αντάλλαγμα αγόραζα τρόφιμα για το σπίτι τους. Ο 

Sadik ήθελε κι αυτός να φύγει για τη Γερμανία. Σήμερα ωστόσο βρίσκεται 

ακόμα στην Ελλάδα. 

 

O Rahman από το Αφγανιστάν, μέλος της φυλής των Χαζαρά 

Μου αρέσει το νησί γιατί έχει θάλασσα. Εκεί που κατάγομαι δεν έχει θάλασσα. 

Φυσικά και θέλω να φύγω, αλλά όχι με διακινητή. Κουράστηκα να αγχώνομαι 

να μαζέψω χρήματα για να μπορώ να πληρώσω διακινητή. Στην Τουρκία επειδή 

δεν είχα χρήματα να τον πληρώσω για να  με περάσει απέναντι με κράτησε ένα 

μήνα σε ένα σπίτι μέχρι που μου έστειλαν χρήματα οι γονείς μου και έτσι με 

έβαλε σε βάρκα. Προτιμώ να παντρευτώ εδώ με Ελληνίδα, να πάρω ελληνικό 

διαβατήριο και να ταξιδέψω έτσι. Θέλεις να με παντρευτείς εσύ; (γέλια). Αν 

ήμουν στο Αφγανιστάν μπορεί να είχα παντρευτεί ήδη. Έτσι είναι εκεί τα 

πράγματα. 

 

Ο Rahman ήταν αποφασισμένος να μείνει στο κέντρο μέχρι να βρει κάποιον 

άλλο τρόπο να φύγει από την Ελλάδα. Επέμενε να είναι νόμιμος ο τρόπος 

συνέχισης του ταξιδιού του λόγω κυρίως της άσχημης εμπειρίας με το 

διακινητή στην Τουρκία. Το 2012, όταν είχα επιστρέψει πια στη Θεσσαλονίκη, 

ο Rahman βρισκόταν στη Μυτιλήνη και με πήρε τηλέφωνο για να μου ζητήσει 

να πάω σε γραφεία συνοικεσίων και να ρωτήσω αν δέχεται κάποια Ελληνίδα 
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να τον παντρευτεί με το σχετικό χρηματικό αντάλλαγμα. Αν και στον ίδιο 

απάντησα αρνητικά, η ίδια ωστόσο πήγα σε ένα γραφείο συνοικεσίων από 

περιέργεια για τη σχετική διαδικασία. 

 

O Samad από το Αφγανιστάν, μέλος της φυλής των Χαζαρά 

Βαριέμαι πολύ εδώ (στο κέντρο). Νοιώθω σα φυλακισμένος και δεν μου αρέσουν 

οι κανόνες που έχουμε. Δεν είμαστε μωρά, μπορούμε να προσέξουμε τον εαυτό 

μας. Μιλάω συχνά με την οικογένειά μου. Μου λείπουν πολύ, αλλά δε θέλω να 

επιστρέψω με άδεια χέρια. Στο Ιράν δούλευα από 11 χρονών και έπαιρνα πολύ 

λίγα χρήματα. Τώρα είμαι στην Ελλάδα και είμαι στην ίδια κατάσταση. […]. 

Θέλω να πάω στη Γερμανία, αλλά δεν ξέρω πια αν αξίζει τον κόπο. 

Κουράστηκα.  

 

Ο Samad είχε γεννηθεί στο Ιράν από Αφγανούς γονείς, αλλά δεν είχε πάρει 

ποτέ την Ιρανική υπηκοότητα. Μισούσε το Ιράν γιατί είχε περάσει δύσκολα. 

Τον περισσότερο χρόνο μιλούσε με την οικογένειά του στο facebook από το 

χώρο των υπολογιστών, ενώ όταν δεν λειτουργούσε το internet ζητούσε από το 

προσωπικό να χρησιμοποιήσει κάποιον από τους υπολογιστές των γραφείων. Η 

ψυχολόγος του κέντρου θεωρούσε ότι είχε κατάθλιψη, αλλά ο ίδιος αρνούνταν 

να κάνει συνεδρίες μαζί της.  

 

O Yioussef από το Αφγανιστάν, μέλος της φυλής των Χαζαρά 

Μου αρέσει εδώ γιατί μπορώ να κάνω πράγματα που δε θα έκανα στο 

Αφγανιστάν.’ Έχω γνωρίσει πολύ κόσμο και μπορώ να κάνω διαφορετική ζωή. 

Έχει πιο πολλή ελευθερία εδώ. Αν ήμουν στη χώρα μου θα μου είχαν φέρει νύφη, 
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θα δούλευα στο φούρνο του πατέρα μου και θα έβλεπα τα ίδια άτομα συνέχεια. 

Έχω περιέργεια να δω πως είναι η ζωή και σε άλλες χώρες της Ευρώπης γιατί τα 

παιδιά που έχουν πάει Γερμανία μου λένε πως είναι διαφορετικά από την 

Ελλάδα. Αν μαζέψω χρήματα θα φύγω, αλλά και εδώ να μείνω (στην Ελλάδα) 

δεν με πειράζει. 

 

Ο Yioussef έμοιαζε να ανησυχεί λιγότερο από τα υπόλοιπα παιδιά για τη 

συνέχεια του ταξιδιού του. Δήλωνε αρκετά ευχαριστημένος από τις εμπειρίες 

του στην Ελλάδα. Βέβαια σε αυτό συνέβαλλε και το γεγονός πως είχε γνωρίσει 

μια Ελληνίδα φοιτήτρια στη Μυτιλήνη και έκανε αρκετή παρέα μαζί της. 

Συχνά τον φιλοξενούσε στο σπίτι της. Έτρωγε χοιρινό και έπινε αλκοόλ, αλλά 

πάντα κρυφά από τα περισσότερα παιδιά του κέντρου.  

 

O Abdul από το Αφγανιστάν, μέλος της φυλής των Χαζαρά 

Μπήκα στην Ελλάδα από τη Σάμο το 2008. Με έπιασαν και με πήγαν στο κέντρο 

(κράτησης) που έχει εκεί. Δήλωσα μικρότερος σε ηλικία γιατί ο διακινητής μας 

είχε πει πως αν δηλώσουμε μικρότεροι, θα μας αφήσουν νωρίτερα ελεύθερους. 

Έμεινα μια βδομάδα και μετά με άφησαν. Μου έδωσαν λεφτά να πάρω το 

καράβι για την Αθήνα. Δεν ήταν άσχημα στο κέντρο. Μια βδομάδα τζάμπα 

φαγητό, ύπνο και ξεκούραση και μετά δωρεάν εισιτήρια για Αθήνα. Ό,τι πρέπει 

δηλαδή μετά από τόσες μέρες περπάτημα και ταξίδι. Στην Αθήνα έμεινα με 

κάποιους άλλους Αφγανούς, αλλά επειδή κανείς μας δε δούλευε δεν είχαμε 

καθόλου χρήματα. Τότε έμαθα από αυτούς ότι μπορούμε να πάμε να πούμε ότι 

είμαστε ανήλικοι και να μας πάνε σε κάποιο κέντρο και μετά βλέπουμε. Έτσι 



 

196 

 

βρέθηκα εδώ (στην Κόνιτσα). Οι άλλοι πήγαν στο Βόλο νομίζω. Θέλω να φύγω 

(από την Ελλάδα) αλλά δε βιάζομαι. Εδώ τουλάχιστον έχω στέγη και φαγητό.  

 

Ο Abdul ανήκε επίσης σε εκείνη την κατηγορία των παιδιών που είχαν 

κουραστεί από το ταξίδι και τις δυσκολίες της ζωής στην Ελλάδα και δεν ήταν 

πρόθυμοι να συνεχίσουν άμεσα το ταξίδι τους. Σε αντίθεση με τα περισσότερα 

παιδιά, παρακολουθούσε αρκετά συχνά τα μαθήματα των ελληνικών, καθώς 

έκρινε πως αν τελικά η «μοίρα» τον βγάλει να μείνει στην Ελλάδα, θα έπρεπε 

να μάθει τουλάχιστον τη γλώσσα.  

 

O Nicola από τη Σενεγάλη 

Είναι τόσο βαρετά εδώ. Αλήθεια, μερικές φορές δε θέλω να σηκωθώ από το 

κρεβάτι μου. Αφού δεν έχω τίποτα να κάνω. Ζω κάθε μέρα την ίδια μέρα. 

Νοιώθω φυλακισμένος γιατί δεν κάνω τίποτα καινούριο. Στα Γιάννενα δε μας 

αφήνουν να πάμε. Εκεί μπορούμε να συναντήσουμε κι άλλο κόσμο σαν εμάς. 

Μένουν κάποιοι Σενεγαλέζοι εκεί που τους ξέρω. Μου έχουν πει να με 

φιλοξενήσουν, αλλά ο διευθυντής δεν με αφήνει. Δε νοιάζεται για εμάς και δε 

μας καταλαβαίνει. Θα δω μήπως καμιά μέρα καταφέρω να φύγω κρυφά το 

βράδυ και να γυρίσω την άλλη μέρα χωρίς να με καταλάβουν. Δεν ξέρω τι θα 

κάνω γενικά. Μου έχουν πει ότι άμα πάω στην Ηγουμενίτσα πρέπει να πληρώσω 

πολλά χρήματα (προκειμένου να τον βάλει κάποιος διακινητής σε φορτηγό που 

ταξιδεύει προς την Ιταλία). 

 

O Nicola ήρθε στο Κέντρο της Κόνιτσας το Φλεβάρη του 2011, μαζί με 

άλλους έξι Αφρικανούς. Προηγουμένως ζούσε στην Αθήνα. Όπως και ο Abdul, 
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είχε βρεθεί άνεργος και άστεγος και τότε απευθύνθηκε σε ΜΚΟ, η οποία στη 

συνέχεια τον έστειλε στην Κόνιτσα. Επειδή είχε ομοεθνείς γνωστούς του στα 

Γιάννενα είχε καλύτερη πληροφόρηση σε θέματα που αφορούσαν τη συνέχεια 

του ταξιδιού, όπως το ότι έπρεπε να καταβάλει περίπου 3.000 ευρώ 

προκειμένου να ταξιδέψει προς Ιταλία και γι αυτό ήταν διστακτικός. 

Αντιπαθούσε έντονα τα περισσότερα μέλη του προσωπικού λόγω της 

αδιαφορίας που έδειχναν απέναντί στον ίδιο και τα άλλα παιδιά του κέντρου, 

όπως συχνά ανέφερε, και συναναστρεφόταν μόνο τους υπόλοιπους 

Αφρικανούς. 

 

Ο Mohamed από τη Γουινέα Κονακρί 

Είναι απαράδεκτο έτσι όπως μας φέρονται εδώ. Τι νομίζουν ότι είμαστε, ζώα; 

Δεν τους νοιάζει για τα δικαιώματά μας. Ο διευθυντής δεν ασχολείται με τα 

προβλήματά μας και μερικοί από το προσωπικό δε μας λένε ούτε καλημέρα. Δε 

μας αφήνουν να πάμε σχολείο, ούτε και στα εργαστήρια τέχνης. Στους Έλληνες, 

τους Αλβανούς και τους Αφγανούς φέρονται πολύ καλύτερα. Εμάς ούτε 

διερμηνέα δε μας έχουν. Οι Αφγανοί κάθονται διαρκώς στο σαλόνι και βλέπουν 

τηλεόραση κα εμάς δε μας αφήνουν. Άμα πάμε να τους πούμε τίποτα, ξεκινάει 

φασαρία. Όταν έρχονται λεφτά από το Υπουργείο πρώτα τα δίνουν στους 

Έλληνες και τους Αλβανούς, μετά στους Αφγανούς και μόνο αν περισσέψουν μας 

δίνουν και εμάς. Δεν έχουμε ούτε οδοντόκρεμα, το σαμπουάν το μοιραζόμαστε 5-

6 άτομα και άμα τελειώσει δε μας φέρνουν αμέσως άλλο, πάμε και αγοράζουμε 

εμείς καμιά φορά. Και το φαγητό είναι πολύ λίγο. Είναι δυνατόν να χορτάσουμε 

το μεσημέρι με δυο βραστά αυγά; […]Η Ελλάδα δεν κάνει τίποτα για εμάς τους 

πρόσφυγες. Μας έχουν πετάξει εδώ, ενώ εμείς φύγαμε από τη χώρα μας γιατί 
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κινδύνευε η ζωή μας. Δε θέλω να μείνω στην Ελλάδα. […] Αν το κέντρο ήταν 

στα Γιάννενα θα ήταν πιο καλά. […] Εδώ με κοιτάνε περίεργα. Ακόμα και ‘όταν 

πάμε να πιούμε καφέ όταν έχουμε λεφτά, αυτοί μας κοιτάνε λες και θα τους 

κλέψουμε ή θα φύγουμε χωρίς να πληρώσουμε.  

 

Ο Mohamed είναι γιος δολοφονημένου πολιτικού αρχηγού κόμματος στη 

Γουινέα κατά τα γεγονότα του Σεπτεμβρίου του 2009. Έχασε επίσης τον 

μεγαλύτερο αδερφό του και αποχωρίστηκε από τη μητέρα του κατά το ταξίδι 

προς την Ευρώπη. Μιλούσε γαλλικά και καλά αγγλικά και ελληνικά, τα οποία 

είχε μάθει μέσα σε τρεις μήνες. Είχε πάει αρκετά χρόνια σχολείο στη Γουινέα 

και στα κέντρο παρακολουθούσε ανελλιπώς τα μαθήματα ελληνικών και τα 

μαθήματα αγγλικών, παρόλο που το επίπεδο γλωσσομάθειάς του ήταν 

υψηλότερο από των άλλων παιδιών. Διαμαρτύρονταν έντονα για τις διάφορες 

αδικίες που θεωρούσε ότι συνέβαιναν εκ μέρους της διευθύνσεως στο κέντρο 

και είχε οργανώσει την απεργία πείνας το Πάσχα του 2011. Του άρεσε να 

διαβάζει βιβλία και τον περισσότερο χρόνο του τον περνούσε είτε με τους 

άλλους Αφρικανούς είτε με την καθαρίστρια του κέντρου, η οποία μια φορά 

τον είχε καλέσει σπίτι της για φαγητό. Το καλοκαίρι του 2010 είχε έρθει σε 

μάθημα του Konitsa Summer School μαζί με άλλους τέσσερις αφρικανούς και 

είχε μιλήσει για τα προβλήματα των προσφύγων στην Ελλάδα. Κατά την 

παραμονή του στην Κόνιτσα ξεκίνησε να πηγαίνει μαζί με άλλους αφρικανούς 

στο γήπεδο 5x5 και να παίζει ποδόσφαιρο μαζί με ντόπιους. Σταμάτησε όταν 

βγήκαν δημοσιεύματα τοπικής εφημερίδας της Κόνιτσας περί μεταδιδόμενων 

λοιμωδών νοσημάτων των παιδιών του κέντρου. Παράλληλα όσο βρισκόταν 

στο κέντρο προσπαθούσε να μάθει που βρισκόταν η μητέρα του και να πάει να 
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τη βρει. Τον συνάντησα το καλοκαίρι του 2013 στην Αθήνα, όπου έμενε με 

άλλα δύο παιδιά από το κέντρο σε ένα υπόγειο στην πλατεία Αμερικής ή 

«πλατεία Αφρικής, αφού όλοι εδώ είμαστε μαύροι», όπως χαρακτηριστικά έλεγε 

γελώντας. Την περίοδο εκείνη ήταν ιδιαίτερα απογοητευμένος καθώς δεν είχε 

δουλειά και το ανθρωπιστικό καθεστώς που είχε λάβει στον πρώτο βαθμό της 

διαδικασίας ασύλου, έπαυσε με την ενηλικίωσή του. Την άνοιξη του 2014 

έφυγε για την Ολλανδία όπου βρισκόταν η μητέρα του.  

O Appah από τη Γκάνα 

Τα περισσότερα παιδιά θέλουν να φύγουν από δω. Εγώ δε ξέρω τι θα κάνω. Αν 

οι πιο πολύ φύγουν, θα τους ακολουθήσω. Ξέρω ότι θα είναι πολύ δύσκολο να 

βγω από την Ελλάδα. Στην Ιταλία άμα σε πιάσουν σε γυρίζουν πίσω. Όλοι εδώ 

μιλάνε για τα πλαστά έγγραφα που μπορείς να βγάλεις στην Ομόνοια και να 

φύγεις κανονικά με αεροπλάνο. Αυτό είναι πιο εύκολο από το να κρυφτείς στο 

πλοίο.[…] Με τους Αφρικανούς τα πάμε καλά. Είμαστε μια ομάδα. Οι Αφγανοί 

δε μας χωνεύουν. Δεν τους άρεσε που ήρθαμε εδώ, γιατί νομίζουν ότι εδώ είναι 

μόνο δικός τους ο χώρος.[…] Οι άλλοι (το προσωπικό] δεν ασχολούνται μαζί 

μας. Σα να μη μας συμπαθούν δηλαδή. 

 

Ο Appah επιθυμούσε να φύγει από την Κόνιτσα και από την Ελλάδα 

γενικότερα, αλλά ήταν διστακτικός καθώς ένοιωθε κουρασμένος από το ταξίδι 

προς την Ελλάδα. Όπως και οι περισσότεροι Αφρικανοί, αναγνώριζε το 

Mohamed από τη Γουινέα Κονακρί ως «άτυπο αρχηγό» της ομάδας των 

Αφρικανών και αντιπαθούσε το προσωπικό του Κέντρου, αλλά και τους 

υπόλοιπους διαμένοντες. 
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Ο Nwali από τη Γκάμπια 

Δεν υπάρχει τίποτα ωραίο εδώ (στην Κόνιτσα) εκτός από τη φύση. Ευτυχώς έχει 

το ποτάμι και το καλοκαίρι κάνουμε μπάνιο εκεί. Είμαι χαρούμενος που 

βρίσκομαι στην Ελλάδα, αλλά μου λένε ότι αλλού είναι πιο καλά, όπως στην 

Αγγλία ή τη Γερμανία. Αν δεν τα καταφέρω εδώ (στην Ελλάδα), θα φύγω. Δεν 

είναι αυτό που ήθελα βέβαια, να έχω και άλλο δρόμο μπροστά μου, αλλά αυτό 

πρέπει να γίνει. Θέλω να γίνω μουσικός, αλλά δεν τους το έχω πει εδώ (στο 

προσωπικό). Αυτοί δε μας βοηθάνε με τα χαρτιά μας, θα με βοηθήσουν να γίνω 

μουσικός; 

 

Ο Nwali ήταν ιδιαίτερα ομιλητικός και κοινωνικός. Είχε προσπαθήσει να 

προσεγγίσει τους Αφγανούς, αλλά δεν βρήκε ανταπόκριση και περιορίστηκε 

στην παρέα με τους Αφρικανούς. Άκουγε διαρκώς μουσική στο ipod που είχε 

αγοράσει στην Αθήνα και τραγουδούσε δυνατά. Το όνειρό του ήταν να γίνει 

διάσημος μουσικός στην Ευρώπη. Δε συζητούσε τόσο τα ζητήματα της 

μετακίνησής του στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο το επιθυμητό 

αποτέλεσμα αυτών, δηλαδή την καριέρα του ως μουσικού.  

 

O Ali από το Πακιστάν, μέλος της φυλής των Παστούν 

Δεν μου αρέσει στην Κόνιτσα είναι τόσο μακριά από τα Γιάννενα. Και δεν 

έχουμε τίποτα να κάνουμε εδώ.[…] Μας κοιτάζουν περίεργα και εχθρικά όταν 

βγαίνουμε από το κέντρο. Ακόμα και για να πάμε στο περίπτερο, πάμε δυο – δυο. 

Το ξέρω ότι δε μας θέλουν. […] Πιο πολύ συμπαθώ τα παιδιά από την Αφρική. 

Είναι πιο χαρούμενοι και ανοιχτοί, ενώ οι Αφγανοί είναι πολύ κλειστοί και 

εμένα με σνομπάρουν. Και στο δωμάτιο με αφρικανούς ζήτησα να μείνω. […] Ο 
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διευθυντής δε μας δίνει και πολλή σημασία. Όταν χτυπάμε την πόρτα του είναι 

πάντα κλειστή και μας λέει ότι έχει δουλειά.  

 

Ο Ali ήταν ο μόνος Πακιστανός στο ίδρυμα την εποχή που διεξήγαγα την 

επιτόπια έρευνα. Έκανε παρέα κυρίως με τους Αφρικανούς. Μιλούσε καλά 

ελληνικά και παρακολουθούσε τόσο τα μαθήματα ελληνικών του κέντρου όσο 

και τα μαθήματα αγγλικών που παρέδιδα εγώ. Ήταν ιδιαίτερα φιλικός και 

ανοιχτός και ήταν από τους παλιούς διαμένοντες του κέντρου. Ήθελε να μείνει 

στην Ελλάδα, αλλά όχι στην Κόνιτσα. Μαζί με τους Αφρικανούς διαμένοντες, 

διαμαρτύρονταν συνεχώς για διαφορά ζητήματα και είχε συμμετάσχει και στην 

απεργία πείνας που είχαν πραγματοποιήσει το Πάσχα το 2011, έντεκα από τους 

διαμένοντες στο κέντρο.  Περιστασιακά εργαζόταν σε χωράφια ντόπιων. 

 

Ο Habib από το Αφγανιστάν, μέλος της φυλής των Χαζαρά, διερμηνέας 

του κέντρου. 

Θέλω να φύγω από το κέντρο και από την Ελλάδα κα να πάω στη Γερμανία που 

κάποιοι φίλοι μου μού έχουν πει ότι είναι πολύ καλά. Εκεί δίνουν χρήματα σε 

όποιον μένει στα κέντρα. Εδώ έχουν να με πληρώσουν πολλούς μήνες. Ο 

διευθυντής όλο λέει ότι θα το φροντίσει και ποτέ δεν κάνει τίποτα. Δεν γίνεται 

έτσι όμως. Με τα παιδιά από το Αφγανιστάν τα πάω καλά, με τους αφρικανούς 

όχι και τόσο. Αυτοί δε με συμπαθούν και με κατηγορούν ότι δεν τους βοηθάω 

όταν έχουν πρόβλημα και ότι βοηθάω μόνο τους Αφγανούς. Οι Αλβανοί είναι 

πολύ πονηροί, αυτούς τους βοηθάει η εκκλησία και το παίζουν μάγκες εδώ μέσα.  
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Ο Habib ήταν ο μεγαλύτερος σε ηλικία αιτών άσυλο στο κέντρο και έμενε 

μέσα στη δομή σε ξεχωριστό δωμάτιο μόνος του. Διατηρούσε περισσότερες 

σχέσεις με τους Αφγανούς του κέντρου και καθώς μιλούσε πολύ καλά τα 

ελληνικά είχε επαφές και με κάποιους ντόπιους. Από τους Αφγανούς, κάποιοι 

τον συμβουλεύονταν ενώ κάποιοι δεν τον θεωρούσαν δικό τους λόγω του ότι 

ήταν μέλος του προσωπικού και όχι απλά διαμένων στο κέντρο. Παρ όλο που 

δεν πληρωνόταν, ήταν ιδιαίτερα διστακτικός στο να διεκδικήσει δυναμικότερα 

την αποζημίωσή του και δεν είχε συμμετάσχει στις διάφορες διαμαρτυρίες 

προς την διεύθυνση του κέντρου που είχαν κάνει οι αφρικανοί. Το φθινόπωρο 

του 2012 έφυγε από το κέντρο και έφτασε στη Γερμανία. 

 

 

Ο Bubu από τη Σιέρα Λεόνε 

Δεν μου αρέσει εδώ. Εγώ θέλω να πάω στην Ισπανία να βρω τον μπαμπά μου 

και τον αδερφό μου. Εδώ βαριέμαι. Δεν έχει τίποτε να κάνουμε. Είναι κα μακριά 

από τα Γιάννενα το κέντρο  και το προσωπικό δεν μας αφήνει να πηγαίνουμε 

βόλτες εκεί. Εγώ κάνω παρέα με τους Αφρικανούς. Δεν μας φέρονται το ίδιο 

όπως στους άλλους. Οι συνθήκες εδώ είναι άσχημες. Δεν τρώμε καλά. Δεν μας 

αφήνουν το βράδυ να βγούμε βόλτα και δεν έχουμε πολλά ρούχα. Οι άνθρωποι 

εδώ μας κοιτάνε περίεργα. Δεν είναι όπως τα περίμενα. Δεν με βοηθάνε και πολύ 

από εδώ για να πάω στην Ισπανία. Είμαι τόσους μήνες εδώ και ακόμη δεν έχει 

γίνει τίποτα 

 

Ο Bubu ήταν ο νεώτερος διαμένων στο κέντρο, μόλις δεκατεσσάρων ετών. Ο 

πατέρας του και ο αδερφός του βρίσκονταν στην Ισπανία και όταν ξεκίνησα 
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την επιτόπια έρευνά μου η δικηγόρος του κέντρου είχε ξεκινήσει τη διαδικασία 

οικογενειακής επανένωσης για τον Bubu. Θεωρούσε τον Mohamed από τη 

Γουινέα ως δεύτερο πατέρα και ακολουθούσε οτιδήποτε του έλεγε. Είχα 

συμμετάσχει στην απεργία πείνας το Πάσχα του 2011, αλλά και σε όλες τις 

διαμαρτυρίες των Αφρικανών προς τη διοίκηση. Στις αρχές του 2013 έφυγε για 

την Ισπανία όταν πια είχαν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες επανένωσης με την 

οικογένειά του. 

 

Ο Nurali από το Αφγανιστάν, μέλος της φυλής των Χαζαρά 

Δεν είναι ωραία εδώ. Είναι χειρότερα από την Αγιάσο. Εκεί τουλάχιστον μας 

άφηναν να πηγαίνουμε και βόλτες και το προσωπικό ήταν πιο ευγενικό απέναντί  

μας. Εδώ δεν μας δίνουν λεφτά, ούτε ασχολούνται μαζί μας. Οι Αλβανοί το 

παίζουν αρχηγοί. Οι Αφρικανοί θέλουν συνέχεια να βλέπουν αυτοί τηλεόραση 

επειδή ο διευθυντής τους έχει βάλει αφρικανικά κανάλια ενώ σε εμάς δεν μας 

έχει βάλει δικά μας. Κάνουν πολύ φασαρία. Όλο χτυπάνε τα τραπέζια και 

τραγουδάνε. Θέλω να φύγω και να πάω στη Γερμανία. Ξέρω ότι έχουνε φτάσει 

κι άλλα παιδιά απ’ την Αγιάσο. 

 

Το Nurali τον συνάντησα δύο φορές κατά τη διάρκεια της επιτόπιας έρευνάς 

μου. Από το κέντρο της Αγιάσο είχε πάει στο κέντρο της Κόνιτσας ελπίζοντας 

να μαζέψει με κάποιο τρόπο χρήματα για να πάει στην Ηγουμενίτσα και από 

κει στην Β. Ευρώπη. Δεν είχε και πολύ διάθεση να κοινωνικοποιηθεί καθώς 

θεωρούσε ότι ήταν περαστικός από το κέντρο το οποίο όπως δήλωνε δεν είχε 

να του προσφέρει τίποτα. Με εμένα ήταν πιο ανοιχτός σε σύγκριση με τους 

υπόλοιπους Αφγανούς του κέντρου καθώς με είχε ξανασυναντήσει και 
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παλιότερα. Στις συζητήσεις μας αναφερόμασταν συχνά στα παιδιά της 

Αγιάσου. Μέσω του Nurali μάθαινα τα νέα για κάποια απ’ αυτά. Σήμερα 

βρίσκεται ακόμα στην Ελλάδα και ζει στην Αθήνα. Έχει ακόμα την ίδια 

επιθυμία να αποχωρήσει από τη χώρα. 

 

Ο Lou από τη Σενεγάλη 

Δεν έχει δουλειές εδώ και δεν περνάω καλά στο κέντρο. Δεν μας αφήνουν να 

πάμε βόλτα στα Γιάννενα. Κάποιοι φίλοι μου μένουν στην Αθήνα και θέλω να 

πάω να τους βρω. Άμα καταφέρω να φύγω μαζί τους για Γερμανία θα είναι πολύ 

ωραία. Όταν ετοιμαζόμασταν να περάσουμε από την Τουρκία στην Ελλάδα, 

λέγαμε, τι καλά, φτάνουμε στην Ευρώπη τώρα, κανείς δε θα μας πειράξει. Και 

από την Ελλάδα μπορούμε να πάμε όπου θέλουμε. Όταν φτάσαμε εδώ και μας 

έπιασε η αστυνομία, φοβηθήκαμε πολύ, γιατί καταλάβαμε ότι μπορεί να μας 

γυρίσουν πίσω. Δεν ξέραμε πως θα ήταν τα πράγματα όταν ξεκινήσαμε το ταξίδι. 

Αυτοί (οι συμπατριώτες) που είναι εδώ, δεν μας είπαν για τις δυσκολίες. Δεν 

μπορούμε όμως από τη στιγμή που φύγαμε και ήρθαμε εδώ να παραδεχτούμε σε 

αυτούς που αφήσαμε πίσω, ότι εδώ δεν τα πάμε όπως περιμέναμε. Ντρεπόμαστε. 

Τώρα ξέρω καλύτερα πως είναι. […] Δε συμπαθώ πολύ τα παιδιά από την 

Αλβανία γιατί συνέχεια μας κοροϊδεύουν. Οι Αφγανοί δεν μας κάνουν καθόλου 

παρέα. Βέβαια δεν μπορούμε και να συνεννοηθούμε λόγω γλώσσας.  

 

Ο Lou έμενε μαζί με το Mohamed στο ίδιο σπίτι στην πλατεία Αμερικής. Κατά 

τη διάρκεια της παραμονής του στο κέντρο της Κόνιτσας επέδειξε την 

ελάχιστη διάθεση σε σχέση με τους υπόλοιπους Αφρικανούς για 

κοινωνικοποίηση και όπως και ο Bubu θεωρούσε το Mohamed ως άτυπο 



 

205 

 

αρχηγό των Αφρικανών. Ήταν ο μόνος από τα παιδιά που παραδέχτηκε ότι είχε 

πέσει θύμα της εικόνας που είχαν δημιουργήσει οι συμπατριώτες του για την 

Ευρώπη.  

 

Ο Ηλίας από την Αλβανία 

Περνάω ωραία στην Κόνιτσα, πιο ωραία απ’ ό,τι στη Πρεμετή. Εκεί υπήρχε 

πολύ φτώχεια. Εδώ βρίσκω πολύ εύκολα δουλειά, βοηθάω στο χτίσιμο σπιτιών. 

Μόλις πάρω και το δίπλωμα από το εργαστήρι μεταλλοπλαστικής θα παίρνω και 

καλύτερο μισθό. Δεν θέλω να γυρίσω στην Αλβανία, αν και πηγαίνω συχνά για 

να δω την οικογένειά μου. Το ξέρω ότι δεν εμάς τους Αλβανούς δεν μας 

συμπαθούν οι Αφγανοί και οι Αφρικανοί γιατί αυτοί δεν μιλάνε τη γλώσσα, ενώ 

εμείς τη μιλάμε πολύ καλά. Αυτοί όλο κλείνονται μεταξύ τους. 

 

Ο Ηλίας από την Αλβανία ήταν δεκαπέντε ετών και φοιτούσε στο πρώτο έτος 

του εργαστηρίου μεταλλοπλαστικής του κέντρου της Κόνιτσας. Είχε 

υιοθετήσει ελληνικό όνομα και επέμενε να τον φωνάζουν με αυτό. Έκανε 

παρέα κυρίως με τους υπόλοιπους Αλβανούς και με τους υπόλοιπους 

διαμένοντες στο κέντρο. Δεν συμπαθούσε πολύ τους αιτούντες άσυλο και 

συχνά στις συνομιλίες μαζί μου τους κορόιδευε, παρακολουθούσε τα 

μαθήματα Αγγλικών που παρέδιδα, όχι τόσο για το μάθημα απ’ ότι κατάλαβα, 

όσο γιατί του φαίνονταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες οι παρουσιάσεις των χωρών 

των παιδιών από την Αφρική. Ήταν ο μοναδικός από τους διαμένοντες που δεν 

ήταν αιτούντες άσυλο ο οποίος δέχτηκε να έρθει στο μάθημα και να κάνει 

παρουσίαση της χώρας του. Μια μέρα που ο Mohamed παρουσίασε τη Γουινέα 
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Κονακρί ο Ηλίας με απορία είπε «Ωχ καλά, αυτή η χώρα δεν έχει την 

πρωτεύουσα στη μέση; Υπάρχουν τέτοιες χώρες;» 

 

Ο Γιώργος, μουσουλμάνος από την Ξάνθη 

Ο Γιώργος ήταν ένας από τους Έλληνες διαμένοντες στο κέντρο. Προερχόταν 

από άπορη οικογένεια της Ξάνθης. Είχε μεταφερθεί στο κέντρο σε ηλικία δέκα 

ετών. Δεν επιθυμούσε να συνεχίσει το δημοτικό και το προσωπικό δεν 

επέμεινε ποτέ σε αυτό. Ήταν ο πιο κοινωνικός και δραστήριος απ’ όλους. 

Έκανε παρέα με όλες τις εθνικότητες του κέντρου. Μέσα σε ένα χρόνο είχε 

μάθει άπταιστα Νταρί και η διεύθυνση του κέντρου τον χρησιμοποιούσε συχνά 

ως άτυπο διερμηνέα στα Νταρί. Είχε παραστεί ως διερμηνέας σε καταθέσεις 

αιτημάτων ασύλου Αφγανών του κέντρου στα Γιάννενα, είχε συνοδεύσει 

Αφγανούς του κέντρου που είχαν αρρωστήσει στο Κέντρο Υγείας και το 

καλοκαίρι του 2011 είχε χρησιμοποιηθεί ως διερμηνέας κατά τη μεταφορά 

ανηλίκων από το κέντρο κράτησης Φυλακίου στον Έβρο στο χωριό της 

Πωγωνιανής. Είχε αναπτύξει πάρα πολλές σχέσεις με τους ντόπιους, 

παρακολουθούσε τα μαθήματα Αγγλικών που παρέδιδα και πρόσφατα έμαθα 

ότι μετά την εισαγωγή του Julien92 στο ΤΕΙ Πειραιά εξέφρασε επιθυμία και ο 

ίδιος να ξαναξεκινήσει το σχολείο. Ο Γιώργος ερχόταν πολύ συχνά στο 

κυλικείο του κτιρίου που στεγαζόταν το Summer School της Κόνιτσας και 

έπιανε διαρκώς συζήτηση με τους φοιτητές. 

 

 

                                                 
92 Ο Julien είναι ο πρόσφυγας από τη Λ.Δ. του Κονγκό που εισήχθη τον Αύγουστο του 2015 

πρώτος στο ΤΕΙ Μηχανολόγων του Πειραιά με 18.500 μόρια. Ο Julien διέμενε στο κέντρο της 

Κόνιτσας από το φθινόπωρο του 2012. 
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4.3 Συνομιλίες με το προσωπικό των δύο κέντρων 

Οι συζητήσεις που είχα με το προσωπικό των δύο κέντρων διαφέρουν αισθητά 

ποιοτικά μεταξύ τους. 

 Στην περίπτωση της Αγιάσου, όπου το προσωπικού ήταν περισσότερο 

εξοικειωμένο με την παρουσία ερευνητών ή εθελοντών στο χώρο και είχε 

σαφώς καλύτερη κατάρτιση σε θέματα αιτούντων άσυλο και κυρίως παιδιών, 

οι συζητήσεις μαζί τους ήταν πιο εύκολες και ουσιαστικές. Συνομίλησα από τις 

πρώτες μέρες με τα περισσότερα μέλη του προσωπικού, ενώ σε κάποιες 

περιπτώσεις εσωτερικών προβλημάτων ζήτησαν και τη γνώμη μου. Μου 

έδωσαν άδεια πρόσβασης μέσα σε μια μέρα και μου διέθεσαν αρκετό από το 

αρχειακό υλικό της μονάδας προς μελέτη. Στις συζητήσεις κεντρικό θέμα 

αποτελούσε η συμπεριφορά των παιδιών εντός και εκτός του κέντρου. Το 

μεγάλο «παράπονο» του προσωπικού ήταν ότι τα παιδιά δεν 

παρακολουθούσαν τα μαθήματα ελληνικών.  

Σοβαρό ζήτημα αποτελούσε για το προσωπικό η εγγραφή των παιδιών 

στα δημόσια σχολεία της Λέσβου. Καθώς είχαν κάνει απανωτές προσπάθειες 

προκειμένου να παρέμβει το Υπουργείο Υγείας στο οποίο ανήκαν διοικητικά 

τα κέντρα κατά την παραμονή μου στη Μυτιλήνη, είχαν απογοητευτεί από το 

σύστημα διοίκησης των κέντρων.  

Κεντρικό θέμα συζήτησης ήταν και η απουσία επιτροπείας των παιδιών 

από εισαγγελέα ή το διευθυντή του κέντρου, όπως άλλωστε ορίζει και ο νόμος. 

 

Παραθέτω κάποια αποσπάσματα από τις συνομιλίες μας: 
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Απόσπασμα 193: «Είναι λογικό να θέλουν να φύγουν αφού δεν έχει να τους 

προσφέρει πολλά το κέντρο, είναι απομονωμένα εδώ. […] Έχουμε απευθυνθεί 

πολλές φορές στο Υπουργείο προκειμένου να πιέσει τους διευθυντές των τοπικών 

σχολείων να δεχθούν τα παιδιά. Στις τάξεις[…] Ξέρουμε ότι έχουμε να κάνουμε 

με ανήλικους που δεν δέχονται τους κανόνες, αλλά πρέπει να οργανωθεί η δομή 

προκειμένου να υπάρχει μια ελάχιστη ασφάλεια». 

Απόσπασμα 294: «Προσπαθούμε όσο μπορούμε να γεμίσουμε το χρόνο των 

παιδιών με δραστηριότητες για να μη βαριούνται. Είναι όμως δύσκολο όταν το 

κέντρο είναι τόσο απομακρυσμένο. Τα παιδιά μας κατηγορούν συχνά ότι δεν 

νοιαζόμαστε γι αυτά και ότι δεν κάνουμε τίποτα για να τα βοηθήσουμε με τα 

χαρτιά τους».  

Απόσπασμα 395: «Με ενοχλεί πού που τα παιδιά δεν έρχονται στο μάθημα των 

ελληνικών. Πως περιμένουν να ενταθούν αν δε μάθουν τη γλώσσα;» 

Απόσπασμα 496: «Τα παιδιά δύσκολα ξεπερνούν το ταμπού να έρθουν και να 

μου μιλήσουν γιατί θεωρούν ότι ο ψυχολόγος είναι για κάποιον που έχει σοβαρό 

πρόβλημα. Τις ελάχιστες φορές που έρχεται κάποιο παιδί να μου μιλήσει, εάν τον 

δουν να μπαίνει ή να βγαίνει από το γραφείο μου τον κοροϊδεύουν». 

Απόσπασμα 597: «Προειδοποιήσαμε τους εμπλεκόμενους στον καβγά ότι την 

επόμενη φορά θα τους διώξουμε από το κέντρο. Τους είπαμε επίσης ότι για 

κάποιο διάστημα θα πρέπει να συζητούν για αυτό που συνέβη με την ψυχολόγο». 

 

Στην Κόνιτσα οι συνομιλίες μου με το προσωπικό ήταν πολύ περιορισμένες 

και αφορούσαν κυρίως διοικητικά ζητήματα του κέντρου. Σε αντίθεση με το 

                                                 
93 Απόσπασμα από συνέντευξη 18.02.2010 
94 Απόσπασμα από συνέντευξη 18.02.2010 
95 Απόσπασμα από συνέντευξη 25.02.2010 
96 Απόσπασμα από συνέντευξη 07.05.2010 
97 Απόσπασμα από συνέντευξη 14.05.2010 
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προσωπικό της Αγιάσου, το προσωπικό της Κόνιτσας δεν είχε εξειδίκευση σε 

θέματα ασύλου. Εκτός από τη δασκάλα των ελληνικών, την καθαρίστρια και 

τις μαγείρισσες οι υπόλοιποι δεν είχαν ιδιαίτερες σχέσεις με τα παιδιά. Τα 

συγκεκριμένα μέλη του προσωπικού έβλεπαν τα παιδιά με μια ανθρωπιστική 

ματιά και σημείωναν συνεχώς «τα καημένα τι έχουν περάσει και αυτά. Αλλά και 

εμείς τι παραπάνω να τους κάνουμε, έχουμε και εμείς τα προβλήματά μας». 

4.4 Συνομιλίες με φορείς υποστήριξης 

Στην Αγιάσο η παρουσία των μη κρατικών φορέων υποστήριξης ήταν σαφώς 

πιο έντονη. Ο Ερυθρός Σταυρός Λέσβου επισκέπτονταν κάθε δεύτερη 

Παρασκευή το κέντρο και διοργάνωνε μια εκδήλωση με χορούς και φαγητά 

στην οποία συμμετείχαν τα περισσότερα παιδιά. Πολύ συχνά έκανε και 

παρουσιάσεις power point με θέματα από την ιστορία της Ελλάδας, κυρίως 

των αρχαίων χρόνων. Κάποιες φορές μοίραζε ενδύματα και παπούτσια στα 

παιδιά. Όταν ο Halil αποφάσισε να εγκαταλείψει το κέντρο, κατηγόρησαν τα 

μέλη του προσωπικού για «αναισθησία».  

 Στη Λέσβο, στην περιοχή της Καλλονής δραστηριοποιούνταν και ο 

γνωστός Παπα – Στρατής, ο οποίος απεβίωσε πριν λίγο καιρό. Είχε ιδρύσει τη 

ΜΚΟ «Αγκαλιά» και συγκέντρωνε ενδύματα για άπορες οικογένειες, άπορες 

γυναίκες και για τους αιτούντες άσυλο στο νησί. Συνήθως ερχόταν με το 

αγροτικό του στο κέντρο της Αγιάσου και μοίραζε τα πράγματα που είχε 

συγκεντρώσει στα παιδιά. Σε συνομιλία μου μαζί του μου ανέφερε πως98 

«αρκετοί κάτοικοι της Καλλονής δε συμφωνούν με αυτά που κάνω για τα παιδιά. 

                                                 
98 Απόσπασμα από συνέντευξη 10.03.2010 
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Παλιά μάλιστα είχαν βγάλει τη φήμη ότι είχα αγγίξει με ερωτικό σκοπό κάποιες 

γυναίκες από αυτές που βρίσκουν καταφύγιο στην ΑΓΚΑΛΙΑ». 

 

Στην Κόνιτσα δεν είχαν εμφανιστεί φορείς υποστήριξης εκτός από την Ύπατη 

Αρμοστεία του Ο.Η.Ε που το καλοκαίρι του 2011 έστειλε ένα δικηγόρο να 

καταγράψει τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών στο κέντρο και άλλα 

διοικητικά ζητήματα. Σε συνομιλία μου μαζί του, τόνισα το ζήτημα της 

εκπαίδευσης των παιδιών του κέντρου και τον ενημέρωσα για την καταγγελία 

που επρόκειτο να κάνω αναφορικά με την απαγόρευση πρόσβασης των 

παιδιών στη δημόσια εκπαίδευση.  

 Το καλοκαίρι του 2012 είδα τοποθετημένη στην είσοδο του κέντρου 

μια ταμπέλα που ανέφερε πως το Ίδρυμα Λάτση είχε κάνει δωρεά στο κέντρο. 

Δεν γνωρίζω το είδος και το ύψος της δωρεάς καθώς οι σχέσεις μου με το 

προσωπικό που θα μπορούσε να με πληροφορήσει σχετικά, είχαν διαρρηχθεί. 
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5 Κεφάλαιο 5. Συμπεράσματα 

 

5.1 Ερμηνευτική προσέγγιση των κέντρων υποδοχής ως ετεροτοπιών της 

μετανεωτερικότητας 

Η έννοια της «ετεροτοπίας» είναι βέβαια πολύσημη, ωστόσο από δομική 

άποψη συνιστά μια ιδιόμορφη περίπτωση «τόπου» που ενώ υπάρχει -και κατά 

συνέπεια δεν μπορεί να θεωρηθεί «ουτοπία»-  υπάρχει με έναν ιδιαίτερο 

τρόπο, καθώς  βρίσκεται «έξω από όλους τους τόπους, ακόμη και αν είναι 

εύκολο να προσδιοριστεί η τοποθεσία του», όπως σχολιάζει ο Foucault (1967).  

Τα κέντρα υποδοχής που αποτέλεσαν το πεδίο της παρούσας μελέτης, 

βρίσκονται στην περίπτωση της Αγιάσου 5 χιλιόμετρα έξω από το χωριό και 

στην Κόνιτσα κάτω από την  κεντρική πλατεία. Και στις δύο περιπτώσεις όμως 

είναι «αόρατα» για τους ντόπιους αφού δεν αποτελούν χώρους 

κοινωνικοποίησης για τον ντόπιο πληθυσμό που φαίνεται να αδιαφορεί πλήρως 

γι αυτά. 

Επιπλέον, η κοινωνικοποίηση των παιδιών εξαρτάται κατά κύριο λόγο 

από την πρόσβαση των φιλοξενούμενων σε διαδικασίες που τους επιτρέπουν 

τη συναναστροφή με την τοπική κοινωνία. Στη συνέχεια, η πρόσβαση σε αυτές 

τις διαδικασίες εξαρτάται από μια σειρά παράγοντες όπως την τοποθεσία του 

κέντρου, τους τρόπους χρησιμοποίησης του χώρου (π.χ. πολυχώρος στην 

Κόνιτσα ή αυστηρά κέντρο υποδοχής στην Αγιάσο), τη διάθεση της τοπικής 

κοινωνίας να υποδεχτεί τέτοιους πληθυσμούς. Η Κόνιτσα για παράδειγμα ενώ 

είναι σημείο εισόδου για τους Αλβανούς υπηκόους από τη δεκαετία του 1990, 

δεν είναι σημείο εξόδου για τους πρόσφυγες. Η Λέσβος από την άλλη αποτελεί 

θαλάσσιο σύνορο της Ελλάδας και ένα από τα κυριότερα σημεία εισόδου 
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αιτούντων άσυλο στη χώρα. Η τοπική ιστορία των δύο περιοχών συνδέεται με 

γεγονότα, τα οποία στο εθνογραφικό παρόν αντανακλούν ταυτιζόμενες αλλά 

και αποκλίνουσες πρακτικές υποδοχής αλλοδαπών πληθυσμών από την πλευρά 

της τοπικής κοινωνίας.        

 Σε ό,τι αφορά την Κόνιτσα, δεν πρόκειται απλώς για μια τυπική 

συνοριακή περιοχή, αλλά για έναν τόπο φορτισμένο πολλαπλά από το 

γεωπολιτικό και ιδεολογικό σύνορο που τον ορίζει, αλλά και τον διακρίνει από 

τον «άλλο», αυτόν που βρίσκεται από την άλλη πλευρά τον συνόρων. Στη 

δεκαετία του 1940 υπήρξε ως συνοριακή περιοχή το θέατρο σημαντικών 

ιστορικών εξελίξεων (ελληνοϊταλικός πόλεμος – Εμφύλιος), ενώ ανήκει στους 

τόπους εκείνους που χαρακτηρίστηκαν ως «επιτηρούμενες ζώνες» στη 

διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου (Δαλκαβούκης, Δρίνης 2009). Ένας επιπλέον 

λόγος για την επιλογή της συγκεκριμένης περιοχής είναι η εγγύτητα της με το 

ελληνοαλβανικό σύνορο. Αυτή η γραμμή, το σύνορο, είχε διαφορετικές 

λειτουργίες για την κάθε μια από τις αντιμαχόμενες πλευρές στη διάρκεια του 

Εμφυλίου Πολέμου, αφού παρόλο που αποτελούσε όριο για τον Εθνικό 

Στρατό, ήταν σχεδόν ανύπαρκτη για τον Δημοκρατικό Στρατό. Επιπλέον για 

πολλά χρόνια αποτέλεσε σύνορο απέναντι σε μια επίσημα αθεϊστική και 

κομμουνιστική χώρα με εθνικές διεκδικήσεις απέναντι στην Ελλάδα. Ο 

Νιτσιάκος (2010), ακριβώς επειδή λαμβάνει υπόψη του τα τοπικά δεδομένα, 

προπολεμικά και μεταπολεμικά, χαρακτηρίζει τη μετακίνηση από τη μία 

πλευρά του συνόρου στην άλλη ως «διασυνοριακή κινητικότητα» (transborder 

mobility) κρίνοντας τον συγκεκριμένο όρο ως καταλληλότερο από τη 

«μετανάστευση»  ή τη «διεθνικότητα» (transnationalism). 
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 Η Λέσβος από την άλλη πλευρά, όπως και τα υπόλοιπα νησιά του 

ανατολικού Αιγαίου, είχαν μια διαρκή επαφή με τα Μικρασιατικά παράλια και 

ήταν οι πρώτες περιοχές που έγιναν δέκτες του μεγάλου κύματος των 

Μικρασιατών προσφύγων, ήδη από το 1914. Ωστόσο  παρ’ ότι η περιοχή 

χαρακτηριζόταν από τα φιλελεύθερα βενιζελικά της αισθήματα, ο πληθυσμός 

της αρχικά δεν υποδέχτηκε με φιλική διάθεση τους νεοαφιχθέντες99. 

Η έρευνα της Βουτυρά (2003) δείχνει ότι ο όρος πρόσφυγας απέκτησε 

θετικές συνδηλώσεις έπειτα από την συλλογικά θεωρούμενη επιτυχημένη 

εγκατάσταση των Μικρασιατών προσφύγων μέσω του  προγράμματος 

αγροτικής αποκατάστασης του Ελ. Βενιζελου. Για το λόγο αυτό σε επίπεδο 

συλλογικής μνήμης ο όρος πρόσφυγας έχει ταυτιστεί με τον «ομοεθνή», αφού 

οι πρώτοι μαζικοί προσφυγικοί πληθυσμοί του 20ου αιώνα στην Ελλάδα 

προέρχονταν από τη Μικρά Ασία, έπειτα από τη συνθήκη της Λωζάνης το 

1923. Σήμερα όμως ο πρόσφυγας προϋποθέτει τον αλλοεθνή, γεγονός που 

αντιβαίνει στη συλλογική μνήμη μεγάλου τμήματος της ελληνικής κοινωνίας 

και αποτελεί παράγοντα πρόσληψης και αποδοχής ή όχι των σύγχρονων 

αιτούντων άσυλο. Αυτό το γεγονός καθορίζει και τις σύγχρονες πρακτικές 

φιλοξενίας των τοπικών κοινωνιών και εν προκειμένω των υπό διερεύνηση 

περιοχών, κυρίως όμως ορίζει το πλαίσιο των συγκρούσεων που 

αναπτύσσονται. 

 

                                                 
99 Για την έννοια της συνοριακότητας στο Αιγαίο και δη στη Λέσβο, βλ. Τρουμπέτα, Σ., 

(2012), Εισαγωγή, στο Σ. Τρουμπέτα (επιμ.), Το προσφυγικό και το μεταναστευτικό ζήτημα στην 

Ελλάδα, Αθήνα 2012, εκδόσεις Παπαζήση. 
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5.2 Μετανεωτερικότητα: Η μετακίνηση πληθυσμών ως ροή100  

Ο Bauman αντιλαµβάνεται τη µετα-νεωτερικότητα σε άµεση συνάφεια µε τη 

νεωτερικότητα. Δεν θεωρεί πως ανάµεσα τους υπάρχει αγεφύρωτο χάσµα και 

εγγενής σύγκρουση, καθώς η νεωτερικότητα και η µετανεωτερικότητα είναι 

για τον Bauman δυο συµπληρωµατικές εκδοχές του σύγχρονου πολιτισµού. 

Περιγράφοντας τη ρευστή νεωτερικότητα ή μετανεωτερικότητα έθεσε το 

ζήτημα της κινητικότητας και με βάση την δυνατότητα της μετακίνησης 

παρουσιάζει την περίπτωση του τουρίστα και του πλάνητα. Η δυνατότητα της 

κινητικότητας είναι αυτή που διαφοροποιεί τον πλάνητα από τον τουρίστα 

όπου για τον πρώτο η κινητικότητα είναι καταναγκαστική διαδικασία 

επιβίωσης ενώ για τον δεύτερο αποτελεί ελευθερία να επιλέξει. Η έντονη 

κινητικότητα της μετανεωτερικής εποχής οδηγεί στην παραγωγή «ανθρωπίνων 

απορριμμάτων» και αποτελεί αναπόφευκτο αποτέλεσμα του εκσυγχρονισμού 

(Δεμερτζής, Περεζούς 2010).  

Την κινητικότητα των ατόμων και όχι μόνο, στο πλαίσιο τόσο της 

νεωτερικότητας όσο και της μετανεωτερικότητας χαρακτήρισε ο Appadurai 

(1990, 1996, 2003) ως ροή. Ροές υπάρχουν και στη νεωτερικότητα (π.χ. η 

μετανάστευση προς τη Γερμανία από τον ευρωπαϊκό νότο), αλλά είναι 

ελεγχόμενες και απολύτως θεμιτές στο πλαίσιο της «ανάπτυξης» και της 

ανανέωσης ενός κατεστραμμένου δημογραφικά πληθυσμού όπως ο γερμανικός 

μετά τον πόλεμο. Ανάλογα παραδείγματα στην ιστορία των μεταναστεύσεων 

άπειρα: π.χ. οι ροές των κάθε προέλευσης «Κοινοπολιτειακών» προς τη 

Βρετανία. Νεωτερική είναι και η «ροή» των ανταλλάξιμων (εθνικά η 

                                                 
100 Σε αντίθεση με τη μιντιακή έννοια της ροής, που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη 

μετακίνηση και είσοδο των πληθυσμών σε ευρωπαϊκό έδαφος ως επικείμενη καταστροφή 

βιβλικών διαστάσεων, η παρούσα έρευνα χρησιμοποιεί τον όρο ροή ως θεωρητική έννοια. 
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θρησκευτικά) πληθυσμών, για να επιτευχθεί η «εθνική» ομοιογένεια 

(Μικρασιάτες πρόσφυγες). Νεωτερική θα μπορούσε να πει κανείς και τη «ροή» 

των πολιτικών προσφύγων, αφού οδηγούνται σε πλαίσια ομογενοποιημένα 

ιδεολογικά. 

Στη μετανεωτερικότητα οι ροές δεν είναι ελεγχόμενες αφενός, αφετέρου 

προκύπτουν από την αποσταθεροποίηση και κατάρρευση ή μετάλλαξη των 

κάθε είδους ορίων της νεωτερικότητας, τόσο εθνικών όσο και ιδεολογικών 

(π.χ. ψυχρός πόλεμος – σοσιαλιστικό μπλοκ). Αυτές οι ροές όμως αφορούν 

μόνο τα ethno-scapes (Appadurai 1990), δηλαδή τις μετακινήσεις φυσικών 

προσώπων101.  Επέλεξα να δω τα υποκείμενα της έρευνάς μου ως 

αποτελέσματα των «ροών» και ειδικά στο πλαίσιο των ethno-scapes, 

προκειμένου να καταλάβω τα ιδιαίτερα κίνητρα των μετακινούμενων μέσα στα 

κέντρα – πεδία μου. Έτσι η εθνογραφική / ανθρωπολογική προσέγγιση που 

επιχείρησα έδωσε αποτελεσματικότερες ερμηνείες του φαινομένου.  

5.3 Συγκρούσεις στο χώρο 

Αν θεωρήσουμε ότι οι ετεροτοπίες  «αντανακλούν μορφές σχέσεων θέσης στο 

χώρο», τότε θα μπορούσαν να ερμηνεύσουν και τις συγκρούσεις ως ένα βαθμό: 

οι «σχέσεις θέσης» είναι κατά κανόνα σχέσεις ανισότητας («κατηγοριοποίησης 

των ανθρώπινων στοιχείων»), επομένως  η «γειτνίαση» τέτοιων «θέσεων» 

προκαλεί συγκρούσεις. Στην κλασική ανθρωπολογική προσέγγιση, βέβαια, η 

έννοια της «γειτνίασης» ή της «εγγύτητας» έχει χρησιμοποιηθεί εργαλειακά 

για την ερμηνεία διαμόρφωσης και παραγωγής των ίδιων των εθνοτικών 

                                                 
101 Άλλα είδη ροών μετανεωτερικότητας όπως τα περιέγραψε ο Appadurai:  τα media-scapes, 

μέσω των οποίων οι νεαροί Αφγανοί βιώνουν τη Δύση και την ονειρεύονται  (ένα νέο είδος 

Οξιντενταλισμού), ή τα techno-scapes που δεν αφορούν τη φυσική μετακίνηση αλλά κάθε 

είδους άλλη μέσω facebook κ.λπ. 
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ταυτοτήτων, αφού σύμφωνα με τον Barth (1969), ο εθνοτισμός είναι προϊόν 

της επαφής και όχι της απομόνωσης. Ωστόσο, στην περίπτωση που μας 

απασχολεί εδώ, δε συζητείται το ζήτημα του σχηματισμού της εθνοτικής 

ταυτότητας in situ, θα λέγαμε, δηλαδή σε συνθήκες πραγματικής επαφής, αλλά 

στο πλαίσιο μιας ιδιάζουσας κατάστασης, όπου διαφορετικές εθνοτικές 

ταυτότητες συνυπάρχουν μόνο υπό την προϋπόθεση της φιλοξενίας των 

ανήλικων φορέων τους σ’ έναν χώρο με δυτικά ιδρυματικά χαρακτηριστικά. 

Με την έννοια αυτή, τα κέντρα φιλοξενίας ανήλικων αιτούντων άσυλο δεν 

παράγουν απαραίτητα νέες ταυτότητες μέσα από την επαφή των διαφορετικών 

εθνοτικών ταυτοτήτων, αλλά συχνότατα συγκρούσεις δεδομένων 

προϋπαρχουσών ταυτοτήτων συγκροτημένων σε τελείως διαφορετικά 

ιστορικά, γεωγραφικά και πολιτισμικά πλαίσια. Αυτό είναι και το νόημα της 

συνολικής αντιμετώπισης των ανήλικων αιτούντων άσυλο ως «ξένων» από τη 

μεριά της περιβάλλουσας κοινωνίας, η οποία  -πέραν των «καθ’ ημάς ξένων» 

(Αλβανών) δυσκολεύεται να διακρίνει τις εθνοτικές ταυτότητες με βάση τα 

ποιοτικά πολιτισμικά τους χαρακτηριστικά.  

Στη διάρκεια της παρούσας μελέτης  καταγράφηκαν τριών ειδών 

συγκρούσεις που αφορούσαν τόσο στη διαμονή των παιδιών στα κέντρα 

υποδοχής, όσο και στην απόπειρα τους να συμμετέχουν στο δημόσιο χώρο και 

να κοινωνικοποιηθούν. 

5.3.1 Συγκρούσεις – αντιστάσεις στη διαχείριση του δημόσιου χώρου: 

Εθνογραφικά παραδείγματα 

Οι συγκρούσεις για τη διαχείριση του δημόσιου χώρου ήταν πολύ έντονες και 

στις δύο περιοχές, με τη διαφορά ότι στην Αγιάσο, το προσωπικό επιχείρησε 

συχνά να μεσολαβήσει προκειμένου να υπάρξει μια στοιχειώδης επικοινωνία 
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ανάμεσα στην τοπική κοινωνία και τους διαμένοντες στα κέντρα. Παρ’ όλα 

αυτά η άρνηση της τοπικής κοινωνίας και των τοπικών θεσμών υπήρξε 

χαρακτηριστική σε ότι αφορά την πρόσβαση των παιδιών στη δημόσια 

εκπαίδευση. Συγκεκριμένα και στις δύο περιοχές (Αγιάσο, Κόνιτσα), παρ’ όλο 

που προβλέπεται από το νόμο102, τα παιδιά δεν είχαν πρόσβαση ούτε στην 

πρωτοβάθμια ούτε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ύστερα από άρνηση των 

διευθυντών των αντίστοιχων σχολείων να τα δεχτούν.   

    Στη Μυτιλήνη από την άλλη μεριά, παρ’ όλο που οι διευθυντές των 

σχολείων δεν δέχονταν την φοίτηση των παιδιών στα σχολεία, δέχτηκαν 

ωστόσο να γίνει στην αυλή σχολείου ένα παζάρι με χειροτεχνίες των παιδιών. 

Επίσης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2010 έγιναν δύο δημόσιες εκδηλώσεις που 

είχαν οργανωθεί από τα παιδιά του κέντρου υποδοχής. Η μία ήταν μια 

θεατρική παράσταση στο με βιωματικές αφηγήσεις των παιδιών στο Δημοτικό 

Θέατρο Μυτιλήνης και η άλλη μια ολοήμερη γιορτή με μουσική από τις χώρες 

καταγωγής των παιδιών την Παγκόσμια Ημέρα των Προσφύγων (20 Ιουνίου). 

   Αυτά τα παραδείγματα «ανεκτικότητας» συνιστούν άλλη μια μορφή 

ετεροτοπίας που κάνει τους «άλλους» πιο ανεκτούς, γιατί δεν έχει 

χαρακτηριστικά «κινδύνου» όπως η ετεροτοπία του ιδρύματος. Πρόκειται 

δηλαδή για ετεροτοπίες χωρίς συγκρούσεις. Παρόμοιο παράδειγμα είναι τα 

«φολκλορικά φεστιβάλ», όπου ο άλλος γίνεται αντικείμενο θαυμασμού για 

τους χορούς του, την ενδυμασία του κ.λπ. Συνεπακόλουθα μια τέτοια έκφραση 

ως μορφή «γειτνίασης θέσεων», συνιστά ετεροτοπία, αλλά λιγότερο ή και 

καθόλου επικίνδυνη, κυρίως επειδή είναι προσωρινή. 

                                                 
102 Π.Δ. 220/2007 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 

2003/9 ΕΚ, σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο 
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Στο Κέντρο της Κόνιτσας, η πρόσβαση στην κεντρική πλατεία μπορεί 

να ήταν εφικτή για τα παιδιά, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ήταν επιθυμητή η 

δημόσια έκφραση τους και χρήση του χώρου μέσα από τη διοργάνωση π.χ. 

μιας γιορτής, όπως συνέβη στη Μυτιλήνη. Αντίθετα, τα παιδιά επιδίωξαν 

κάποιες φορές από μόνα τους να παίξουν ποδόσφαιρο στο δημοτικό γήπεδο. 

Κάποια στιγμή το χειμώνα του 2012, βγήκαν στις τοπικές εφημερίδες 

δημοσιεύματα που μιλούσαν για μολυσματικές ασθένειες και επικίνδυνα 

νοσήματα που υποτίθεται πως είχαν τα παιδιά. Έκτοτε σταμάτησαν να 

πηγαίνουν στο γήπεδο μετά από οχλήσεις και σχόλια που δέχτηκαν από τους 

υπόλοιπους κατοίκους της Κόνιτσας. 

     Στην περίπτωση της Κόνιτσας η «γειτνίαση» του άλλου προκαλεί 

συγκρούσεις που δομούν ένα συγκεκριμένο λόγο (discourse103) (Γκέφου – 

Μαδιανού 1999) από την πλευρά των ντόπιων: οι ανήλικοι αποτελούν όχι μια 

ευάλωτη κατηγορία πληθυσμού, η οποία χρήζει προστασίας, αλλά αντίθετα μια 

απειλή καθώς «μυρίζουν άσχημα και κουβαλάνε αρρώστιες»104. Η σύγκρουση 

τροφοδοτείται περαιτέρω από την αρχική διαμεσολαβημένη εικόνα (Μαδιανού 

2008) που έχουν οι ντόπιοι από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τους 

«λαθρομετανάστες» που εγκληματούν κατά των φιλήσυχων κοινωνιών και η 

οποία διατηρείται ακριβώς λόγω της πρόσληψης του κέντρου υποδοχής ως μη 

τόπου – σημείου δηλαδή που όχι μόνο δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για την 

τοπική κοινωνία, αλλά αποτελεί πιθανή απειλή. 

      

                                                 
103 Ο.π. υποσημείωση νο.8 
104 Απόσπασμα από συνέντευξη στα πλαίσια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής 

03.08.2011. 



 

220 

 

5.3.2 Συγκρούσεις – αντιστάσεις στη διαχείριση του εσωτερικού χώρου 

ανάμεσα στους διαμένοντες. 

 Αντίστοιχα οι συγκρούσεις για τη διαχείριση του εσωτερικού χώρου υπήρξαν 

πολύ έντονες. Στο Κέντρο της Κόνιτσας οι περισσότεροι τσακωμοί μεταξύ των 

παιδιών αφορούσαν το χρόνο παραμονής στο αναψυκτήριο και την 

παρακολούθηση προγραμμάτων στην τηλεόραση της κάθε εθνικότητας (π.χ. 

Αφγανοί, με άτομα από Αφρικανικές χώρες). Επιπλέον προέκυπταν 

παρεξηγήσεις από το γεγονός ότι οι αιτούντες άσυλο δεν είχαν πρόσβαση ούτε 

στα εργαστήρια εκμάθησης τέχνης του Κέντρου σε αντίθεση με τα παιδιά από 

την Αλβανία, τα οποία με το πέρας της διαμονής τους στο κέντρο, λάμβαναν 

πιστοποιητικό εκμάθησης τέχνης. Οι Αλβανοί ανήλικοι αποτελούσαν τον 

«εγγύς άλλο», τον «καθ’ υμάς ξένο» (Μαδιανού 2003), αφού η παρουσία 

πληθυσμών από την Αλβανία στην περιοχή δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο ούτε 

για την τοπική κοινωνία, ούτε για το προσωπικό του κέντρου. 

Στη Μυτιλήνη οι παρεξηγήσεις και οι καυγάδες συνέβαιναν ανάμεσα 

στις αφγανικές φυλές και αφορούσαν ζητήματα διαχείρισης είτε του 

εσωτερικού είτε του δημόσιου χώρου (π.χ. πόσοι Χαζαρά και πόσοι Τατζίκ θα 

συμμετάσχουν στην εκδήλωση στο θέατρο, ποιος θα χρησιμοποιεί πιο συχνά 

το εργαστήριο ραπτικής). Ακόμα ωστόσο και ανάμεσα στην ίδια εθνοτικής 

ομάδας (π.χ. Χαζαρά), προέκυπταν συγκρούσεις στην προσπάθειά τους να 

λειτουργήσουν σε πλαίσιο καθιερωμένων πολιτισμικών ιεραρχήσεων καίτοι τα 

υποκείμενα βρίσκονταν μακριά πια από την τοπικότητα που οι εν λόγω 

ιεραρχήσεις αποτελούν κανονικότητα. Έτσι παρατηρούσε κανείς τη διαφωνία 

για το ποιος θα γίνει θρησκευτικός ηγέτης εντός της εκάστοτε εθνοτικής 
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ομάδας να εξελίσσεται σε σύγκρουση για τη διαχείριση συγκεκριμένου χώρου 

(π.χ. χώρου προσευχής – τζαμί). 

5.3.3 Συγκρούσεις – αντιστάσεις στη διαχείριση του χώρου του Κέντρου 

ανάμεσα στους διαμένοντες και τους φορείς απόδοσης βοήθειας 

Αναφορικά με τους φορείς υποστήριξης αιτούντων άσυλο, οι μη κρατικοί 

φορείς που δραστηριοποιούνται διεθνώς, εθνικά και τοπικά στον τομέα 

υποστήριξης προσφύγων υιοθετούν συγκεκριμένες πρακτικές απόδοσης 

βοήθειας που ταιριάζει περισσότερο στο δόγμα περί οικουμενικών 

δικαιωμάτων. Αυτή η δυτικοκεντρική αντίληψη του «ανθρωπισμού» 

(humanitarianism) εγείρει ερωτήματα για τον τρόπο που προσλαμβάνονται οι 

πρόσφυγες, άρα και τον τρόπο απόδοσης βοήθειας προς αυτούς από το διεθνές 

ανθρωπιστικό καθεστώς προστασίας (Harrell – Bond 1986). Μια τέτοια 

προσέγγιση, αφενός αντιλαμβάνεται τα άτομα στα οποία αποδίδεται η βοήθεια 

σαν μια ενιαία κατηγορία αγνοώντας συχνά τις ιδιαίτερες πολιτισμικές 

διαφοροποιήσεις, αφετέρου καθιστά τα άτομα παθητικούς αποδέκτες 

εξωτερικής βοήθειας, όπως ήδη αναφέρθηκε. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, 

από το οποίο πρόεκυπταν διαρκώς συγκρούσεις και στα δύο Κέντρα αποτελεί 

το γεγονός ότι το προσωπικό αρνούνταν το αίτημα των παιδιών (κατά την 

δεδηλωμένη παραμονή τους στο χώρο και όχι μετά την αποχώρησή τους) για 

περιστασιακή διαμονή τους εκτός του Κέντρου προκειμένου να επισκεφθούν 

κάποιον φίλο τους σε κοντινή πόλη και αντίστοιχα απαγόρευε τη φιλοξενία 

φίλων των παιδιών στο χώρο, ακριβώς γιατί δεσμευόταν από ένα 

δυτικοκεντρικό νομοθετικό πλαίσιο προστασίας, το όποιο αντιλαμβάνεται τον 

ασιάτη, αφρικανό κλπ ανήλικο όπως το μέσο έλληνα ανήλικο, θεωρώντας την 
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παιδική ηλικία και την ηλικιακή ταυτότητα105 ως ενιαία. Μόνο που οι 

πολιτισμικές συνήθεις και τα βιώματα ενός ανήλικου που έχει λάβει μέρος σε 

τόσο μακρινό ταξίδι και έχει μετακινηθεί με τους συνήθεις τρόπους των  

μεταναστών χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα, διαφέρουν από τα βιώματα του 

μέσου έλληνα ή ευρωπαίου ανήλικου, γεγονός που καθιστά την έννοια της 

παιδικής ηλικίας διαπραγματεύσιμη.  

Οι συγκρούσεις εντός και εκτός τω κέντρων υποδοχής καθιστούν τα 

συγκεκριμένα κέντρα ετεροτοπίες και την διαμονή των πληθυσμών σε 

καθεστώς μόνιμης μετάβασης, γεγονός που πυροδοτεί συγκρούσεις. Αυτές που 

περιγράφονται ανωτέρω ως εθνοτικές δε θα υπήρχαν σ’ ένα φυσιολογικό 

τοπικό πλαίσιο, αφού οι εθνοτικές ομάδες είτε θα απέφευγαν την επαφή, είτε 

θα λειτουργούσαν στο πλαίσιο καθιερωμένων πολιτισμικών ιεραρχήσεων. 

 Οι συγκρούσεις ανάμεσα στους ντόπιους και τους μετανάστες 

προέρχονται από τη γειτνίαση σχέσεων θέσης, όπου ο «ξένος» είναι κατά 

κανόνα και υποδεέστερος. Αυτό που πληρείται  στην περίπτωση των κέντρων 

φιλοξενίας ως ετεροτοπιών είναι ακριβώς η γειτνίαση, όπου ο ξένος χάνει κάθε 

εξωτική συνδήλωση. Άρα οι συγκρούσεις προέρχονται σε μεγάλο βαθμό από 

την υιοθέτηση αυτής ακριβώς της μορφής ετεροτοπίας (κέντρου φιλοξενίας - 

γκέτο – κρατητηρίου κ.λπ.) από το κράτος και όχι μιας άλλης μορφής που θα 

επέτρεπε και μια διαφορετική γειτνίαση αυτών των θέσεων. 

Περαιτέρω, οι ντόπιοι φαίνεται να δομούν την πρόσληψή τους για τους 

παγκόσμιους (global) μετανάστες βασισμένοι πρώτα από όλα στις εικόνες των 

μέσων μαζικής ενημέρωσης. Αυτές οι εικόνες είναι κατεξοχήν 

                                                 
105 Σχετικά με την κατασκευή της έννοιας της παιδικής ηλικίας και της ηλικιακής ταυτότητας, 

βλ. ενδεικτικά Prout A and James A. 1990. A new paradigm for the sociology of childhood? 

Provenance, promise and problems, In: Prout A and James A. (eds.), Constructing and 

Reconstructing Childhood: Contemporary issues in the sociological study of childhood, The 

Falmer Press, London, New York, Philadelphia 
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κατασκευασμένες, ακολουθώντας έναν κυρίαρχο λόγο (dominant discourse), ο 

οποίος έχει χαρακτηριστεί ως media – scape από τον Appadurai (2003). 

Επιπλέον, χρησιμοποιούν τον όρο του «ψεύτικου πρόσφυγα» (bogus refugee) 

(Neumayer 2005) για τους καινούριους, βασισμένοι σε πληροφορίες, σύμφωνα 

με τις οποίες οι νεοφερμένοι αλλά και οι παγκόσμιοι μετανάστες, 

«χρησιμοποιούν ψεύτικα στοιχεία και ψεύτικες ιστορίες ζωής, αλλάζουν το 

όνομά τους και την εθνικότητά τους για να παρουσιαστούν ως πολιτικοί 

πρόσφυγες»106. Όπως ήδη αναφέρθηκε, η ταύτιση του όρου πρόσφυγας με 

ομοεθνείς πληθυσμούς (Μικρασιάτες πρόσφυγες) και η πρόσληψη του 

αιτούντα άσυλο ως αυστηρά οικονομικού μετανάστη που εκμεταλλεύεται το 

σύστημα πρόνοιας μιας χώρας λέγοντας ψέματα για τη ζωή του, ορίζουν τους 

χώρους παραμονής των αλλοδαπών πληθυσμών και των υποκειμένων της 

παρούσας μελέτης εν προκειμένω ως ετεροτοπίες αφού είναι αόρατοι από την 

πλευρά των τοπικών κοινωνιών και τη διαχείριση τους από τους θεσμικούς 

φορείς αντίστοιχη με αυτή που περιέγραψε ο Bauman ως χώρους «ανθρώπινων 

απορριμμάτων». 

5.4 Στρατηγικές επιβίωσης 

Από τις αφηγήσεις των παιδιών σχετικά με την καθημερινότητά τους στους 

χώρους υποδοχής προκύπτει κατ΄ αρχάς ότι η πρώτη επιλογή διασφάλισης 

καλύτερων όρων διαμονής είναι η κυριαρχία στο χώρο του κέντρο, τόσο τον 

εσωτερικό όσο και τον  εξωτερικό. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό 

δημιουργείται μια αρχική minioum ανεκτή ομαδοποίηση με τα παιδιά της ίδιας 

εθνοτικής καταγωγής/ φυλετικής ομάδας. Παρ’ όλα αυτά και η ομαδοποίηση 

                                                 
106 Απόσπασμα από συνέντευξη στα πλαίσια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής. 
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αυτή δεν είναι μόνιμη καθώς οι εσωτερικές συγκρούσεις οδηγούν τα παιδιά 

στην αναζήτηση άλλων τρόπων όπως η πιο στενή ανάπτυξη σχέσεων με το 

προσωπικό. Απέναντι στην τοπική κοινωνία δείχνουν πάντα πιο φοβισμένα κα 

με διάθεση να φύγουν. Και ο τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι η ανεύρεση 

εργασίας, η οποία όμως είτε γίνεται με όρους εκμετάλλευσης, είτε δεν προωθεί 

την περαιτέρω επικοινωνία των παιδιών με τους ντόπιους πέρα από το 

αυστηρό εργασιακό πλαίσιο. Σε αυτή την περίπτωση η απάντηση είναι και 

πάλι η φυγή από έναν χώρο που δεν στέκεται καθόλου φιλικά απέναντί τους. 

Γι αυτό και δεν παρατηρείται διάθεση για μακρόχρονη παραμονή στα κέντρα 

και παρακολούθηση μαθημάτων ελληνικών.   

Μια βασική παρατήρηση που επαναλαμβανόταν συνεχώς στην 

διάρκεια της έρευνας μου  είναι η επίδραση της ιδρυματοποίησης στη 

διαμόρφωση της αυτοεικόνας των φιλοξενούμενων και στην προώθηση της 

αυτο – θυματοποίησης. Στα πλαίσια της ιδρυματοποίησης, η 

αυτοθυματοποίηση μοιάζει να είναι μια «ενδογενής» λογική που 

επαναλαμβάνεται και επιβεβαιώνεται. Εδώ θα μπορούσα να παραθέσω μια 

σειρά από παραδείγματα, το πιο ενδεικτικό για μένα είναι τα διαρκή παράπονα 

των παιδιών για την έλλειψη υποδομών  και υλικοτεχνικών μέσων όπως π.χ. 

υπολογιστές, τη στιγμή που καταστροφές πραγμάτων της μονάδας από τα 

παιδιά ήταν συχνές. 

 Η θυματοποίηση των προσφύγων βρίσκεται τόσο στους λόγους των 

φορέων υποστήριξης όσο και στους ίδιους τους πρόσφυγες. Στην πρώτη 

περίπτωση συνδέω το λόγο περί θυματοποίησης με τη ρητορική περί 

ανθρωπισμού που στη σημερινή εκδοχή της θέλει τους πρόσφυγες να απέχουν 

από τη διαδικασία απόδοσης βοήθειας στους ίδιους, αφού όπως προανέφερα η 
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παροχή βοήθειας προαποφασίζεται και υλοποιείται χωρίς τη συμμετοχή των 

ίδιων των φιλοξενούμενων.  

Η αυτοθυματοποίηση προκύπτει από τη διαμονή των προσφύγων σε 

ιδρύματα – κέντρα υποδοχής το οποίο είναι κοινό από όσο μπορώ να 

διαπιστώσω μέχρι στιγμής στις διάφορες δομές φιλοξενίας. Η εκ των έσω και 

έξω θυματοποίηση είναι λοιπόν ένας παράγοντας που καθορίζει και την 

πρόσληψη ανάμεσα στις δύο κυρίαρχες κατηγορίες- ομάδες πληθυσμού στα εν 

λόγω κέντρα: αυτή του προσωπικού και αυτή των διαμενόντων, συνθέτοντας 

ρόλους, ηγεμονίες, ιεραρχίες από τις οποίες προκύπτουν οι συγκρούσεις που 

οδηγούν και σε στρατηγικές επιβίωσης. Π.χ.  Η απουσία από τα μαθήματα που 

συνοδεύεται και με πιθανή τιμωρία, καταλήγει στο να κατηγορούν τα παιδιά το 

δάσκαλο ελληνικών για «βαρετό μάθημα». 

Τέλος αναφορικά με την πρόσληψη του ρόλου του διακινητή, ο 

τελευταίος παρουσιάζεται σαν μια αναγκαία συνθήκη για το ταξίδι ανεξάρτητα 

από το πόσες φορές αυτό θα ξεκινήσει και θα σταματήσει, όπως και 

ανεξάρτητα από το πόσα χρήματα τα θα χρειαστεί να λάβει. Ο διακινητής δεν 

είναι καλό ή κακός, δεν τελεί παράνομες πράξεις, αντίθετα αποτελεί το μέσο 

για τη διάσχιση των συνόρων που ούτως ή άλλως η πρόσληψή τους στο 

συλλογικά φαντασιακό των μετακινούμενων πληθυσμών είναι διαφορετική 

από αυτή του μέσου ευρωπαίου πολίτη.  

5.5 Ο ερευνητής στο πεδίο. Ανθρωπολογία και ακτιβισμός 

Πολλοί ερευνητές έχουν ασχοληθεί με τα μεθοδολογικά και ηθικά ζητήμaτα 

της έρευνας με τους προσφυγικούς πληθυσμούς (Voutira and Dona 2007, 

Harrell –Bond and Voutira 1992, 1997, Harrell – Bond 2002, Mackenzie et al. 
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2007, Gilford et al. 2007).  Για τους παραπάνω, η ακαδημαϊκή έρευνα οφείλει 

όχι μόνο να αναγνωρίζει και να ταυτοποιεί τα εκάστοτε προβλήματα, αλλά 

κυρίως να προάγει την πρακτική αντιμετώπιση αυτών.    

 Η λεγόμενη «Ανθρωπολογία της ανθρωπιστικής βοήθειας» 

(Anthropology in Humanitarian Assistance), συγκροτείται μέσα από τον 

επαναπροσδιορισμό της έννοιας «έκτακτη ανάγκη» (emergency). Σύμφωνα με 

τους εισηγητές αυτής της αντίληψης (Voutira et al, 1998:2) μια 

ανθρωπολογική προσέγγιση απέναντι στην καταστροφή προτάσσει τον τρόπο 

που οι ίδιοι οι υφιστάμενοι την καταστροφή προσλαμβάνουν το γεγονός και 

σχεδιάζουν την αντιμετώπισή του με βάση τις δικές τους ανάγκες. Εστιάζει 

στην ανάλυση του τοπικού πλαισίου σχέσεων εξουσίας, το οποίο 

επανακαθορίζεται μέσα από ένα γεγονός τόσο οριακό όπως μια καταστροφή, 

και τελικά συζητεί τους παράγοντες εκείνους που ονοματίζουν μια κατάσταση 

ως «έκτακτη»: π.χ. ποιος αποφασίζει; Με ποια κριτήρια; Ποιος επωφελείται; 

Έτσι, η ανθρωπολογική προσέγγιση αποκωδικοποιεί τα πολιτισμικά πλαίσια 

εντός των οποίων μια ανθρωπιστική βοήθεια μπορεί να καταστεί 

αποτελεσματικότερη, λαμβάνοντας υπόψη όχι το δυτικό κανόνα αλλά τις 

εντόπιες νοηματοδοτήσεις της βοήθειας αυτής (προσδοκίες, δίκτυα 

συνεργασίας, απαγορευτικές συμπράξεις κ.ο.κ.).  

 Αν, όμως, κάποιος αναζητεί τον ακτιβισμό μέσα από την 

Ανθρωπολογία, τότε η Ανθρωπολογία της κρίσης -ως ειδικότερος κλάδος της 

Οικονομικής Ανθρωπολογίας-  μπορεί να  προσφέρει έναν πιο καθαρό 

ορίζοντα. Για τον David Graeber (2001 και 2011), για παράδειγμα, αυτό που 

φαίνεται να προκαλεί την κρίση είναι ένα δομικό στοιχείο του καπιταλισμού ή 

της «εμπορευματοποιημένης κοινωνίας»: ο φετιχισμός του χρήματος που 
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μετατρέπει τις όποιες «σχέσεις ανισότητας» στην κοινωνία σε «σχέσεις 

χρέους», καθώς λειτουργεί ως το μέτρο της ασύμμετρης σχέσης ανάμεσα σε 

αγοραστή και πωλητή ή ανάμεσα σε δανειστή και οφειλέτη. Η τοποθέτησή 

του, στοιχειοθετημένη ανθρωπολογικά και ιστορικά με εθνογραφικό υλικό του 

παρελθόντος και του παρόντος, συνιστά μια ευθεία πολιτική πρόταση για την 

απόρριψη της αγοράς ως μηχανισμού οικονομικής και κοινωνικής οργάνωσης. 

Ο πολιτικός ακτιβισμός του Graeber του στοίχισε την ακαδημαϊκή του καριέρα 

στις ΗΠΑ,  αν και το βρετανικό ακαδημαϊκό περιβάλλον στάθηκε γι’ αυτόν πιο 

φιλόξενο.  

 Από την εμπειρία μου στο πεδίο έρευνας όπου προσπάθησα να 

παρέμβω και ως ακτιβίστρια ξεπερνώντας τα όρια της 

ακαδημαϊκής/ερευνητικής μου ιδιότητας, προέκυψαν τα ζητήματα πρόσβασης 

που ανέφερα στο κεφάλαιο 3. Μπορεί να κέρδισα μεγαλύτερο σεβασμό από τα 

υποκείμενα της έρευνας και να έγιναν πιο προσιτά τα παιδιά απέναντί μου, 

ωστόσο τα άτομα του προσωπικού απομακρύνθηκαν και μου αρνήθηκαν την 

πρόσβαση σε συγκεκριμένα αρχεία. Κατά τη γνώμη μου το γεγονός αυτό 

δείχνει ότι τόσο για το προσωπικό όσο και για τα παιδιά η ύπαρξη πολλαπλών 

ταυτοτήτων στο πρόσωπο ενός εξωτερικού ατόμου όπως εγώ είναι δύσκολο να 

γίνει κατανοητή και γι’ αυτό οι συνομιλητές μου επέλεξαν να με ορίσουν όχι 

μόνο ανάλογα με τον τρόπο που τους «βόλευε» περισσότερο, αλλά και με τον 

τρόπο που τους ήταν πιο κατανοητός. Βέβαια αν και ερευνητικά έχασα από την 

ενασχόλησή μου με κινήσεις ακτιβισμού, θεωρώ ότι το αποτέλεσμα δικαιώνει 

τα παιδιά που με τη βοήθειά μου μπόρεσαν να ικανοποιήσουν τα αίτημά τα 

τους τη δεδομένη στιγμή. 
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5.6 Εν κατακλείδι 

Η παρούσα μελέτη ακολουθώντας μια διεπιστημονική προσέγγιση παρουσίασε 

το νομικό πλαίσιο προστασίας ασυνόδευτων παιδιών που διαμένουν σε κέντρα 

υποδοχής και στάθηκε κριτικά απέναντι στο εν λόγω θεσμικό πλαίσιο. Τα 

συμπεράσματα ωστόσο δεν προκύπτουν από τη νομική μόνο εξέταση του 

ζητήματος, καθώς η καταγραφή και ανάλυση των καθημερινών συνθηκών 

διαβίωσης προέκυψαν από την εθνογραφική έρευνα.  

 Κεντρική παρατήρηση και συμπέρασμα στη διερεύνηση των 

στρατηγικών επιβίωσης των ασυνόδευτων παιδιών κατά την περίοδο διαμονής 

τους στα κέντρα υποδοχής, αποτελεί το γεγονός πως οι επιλογές οργάνωσης 

της καθημερινότητας των διαμενόντων στα υπό διερεύνηση κέντρα 

λειτουργούν και αναπτύσσονται εις πείσμαν των κεντρικών πολιτικών και 

πρακτικών. Συχνά αναπτύσσονται και εις πείσμαν του κοινωνικού πλαισίου 

που περιβάλλει τα κέντρα. Η μη συμμόρφωση προς τους εσωτερικούς 

κανονισμούς των διαμενόντων στα κέντρα δεν είναι μια συνηθισμένη μορφή 

παραβατικότητας εφήβων που είναι αποχωρισμένοι από την οικογένειά τους. 

Προέρχεται πρωτίστως από την ανασφάλεια που βιώνουν μέσα σε ένα δυτικό 

πρότυπο διοίκησης πληθυσμοί από διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο, καθώς 

περιμένουν έναν απόμακρο θεσμό να καθορίσει την τύχη και περαιτέρω πορεία 

τους. Προέρχεται επίσης από την ελευθερία κινήσεων και πρόσβασης στο 

κοινωνικό γίγνεσθαι που επιτρέπει ή όχι η εκάστοτε τοπικότητα στους 

αλλοδαπούς πληθυσμούς που διαμένουν στο χώρο της. Προέρχεται τέλος και 

από την λανθασμένη πρόσληψη ότι οι διαμένοντες στα κέντρα οφείλουν να 

είναι παθητικοί αποδέκτες βοήθειας και όχι ενεργά δρώντα υποκείμενα που 

συναποφασίζουν για την τύχη τους.  
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 Μέσα σε αυτό το πλαίσιο όμως, η ατομική ή και συλλογική έκφραση 

βρίσκει έδαφος να αναπτυχθεί και να χρησιμοποιήσει εκείνες τις στρατηγικές 

που θα λειτουργήσουν προς το βέλτιστο συμφέρον της. Μέσα σε αυτό το 

πλαίσιο η θυματοποιημένη προσέγγιση των υποκειμένων από τους φορείς 

υποστήριξης, λειτουργεί ως μέσο στα χέρια των διαμενόντων προκειμένου να 

επιτύχουν περισσότερα από όσα προσφέρονται, ενώ η επιδίωξη δημιουργίας 

κοινότητας δεν αφορά μόνο την αναβίωση ενός οικείου πολιτισμικού πλαισίου, 

αλλά μια ακόμα στρατηγική διεκδίκησης – επιβίωσης.  

 Σε ότι αφορά τέλος την άποψη του Monsutti σχετικά με τη 

μετανάστευση προς τη Δύση ως διαβατήριο έθιμο, είναι ξεκάθαρο πως δεν 

αφορά μόνο τους Αφγανούς συνομιλητές μου, οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονταν 

ως άντρες σε όλες μας τις συνομιλίες. Αφορά και τους συνομιλητές μου από 

τις άλλες εθνικότητες και εθνοτικές ομάδες, οι οποίοι μπορεί να μη 

μετανάστευσαν εξ αρχής στο πλαίσιο μιας παράδοσης, κατέστη όμως η 

μετακίνησή τους ένα νέο έθιμο, μια νέα παράδοση καθώς προκειμένου να 

φτάσουν στο όποιο στόχο τους πρέπει να ενστερνιστούν το ρόλο του 

συνεχόμενου πλάνητα κατά την αποτίμηση όχι μόνο του Bauman, αλλά και 

του Koshravi: Από το κέντρο κράτησης στο κέντρο υποδοχής, από το κέντρο 

υποδοχής στα σημεία εξόδου και πίσω, ο ανήλικος γνωρίζει ότι πρέπει να 

περάσει μια σειρά « εσωτερικών ταξιδιών» προκειμένου να αποκτήσει τις 

δεξιότητες εκείνες που σε συνδυασμό με την εκάστοτε πολιτική και θεσμική 

πραγματικότητα θα τον φέρουν πιο κοντά στην επιτυχημένη αποχώρησή του 

από την Ελλάδα. Οι μετακινήσεις εντός Ελλάδας και πλησίον των σημείων 

εξόδου, μετατρέπονται κατ’ αυτό τον τρόπο από στρατηγικές επιβίωσης σε 
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διαβατήριο έθιμο, μια τελετουργία που τους εισάγει στα νέα ήθη και τις νέες 

και διαρκώς διαμορφούμενες πρακτικές μετακίνησης. 
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6  Παράρτημα 

 

1.Κείμενα Διεθνούς Δικαίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

 

International Instruments 

 1919 Human Rights Provisions of the Covenant of the League of 

Nations 

(http://en.wikisource.org/wiki/Covenant_of_the_League_of_Nations) 

 1945 Human Right Clauses of the Charter of the United Nations 

(http://www.cirp.org/library/ethics/UN-charter/) 

 1948 Universal Declaration of Human Rights 

(http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml#a30) 

 1949 Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of 

the Exploitation of the Prostitution of Others 

(http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/TrafficInPersons.aspx) 

 1951 Convention Relating to the Status of Refugees 

(http://www.unhcr.org/3b66c2aa10.html) 

 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees 

(http://www1.umn.edu/humanrts/instree/v2prsr.htm) 

 1952 Convention on the Political Rights of Women 

(https://treaties.un.org/doc/Treaties/1954/07/19540707%2000-

40%20AM/Ch_XVI_1p.pdf) 

 1959 Declaration of the Rights of the Child 

(http://www.unicef.org/malaysia/1959-Declaration-of-the-Rights-of-the-

Child.pdf) 

 1963 United Nations Declaration on the Elimination of All Forms of 

Racial Discrimination 

(http://www.oas.org/dil/1963%20United%20Nations%20Declaration%20on%2

0the%20Elimination%20of%20All%20Forms%20of%20Racial%20Discrimina

tion,%20proclaimed%20by%20the%20General%20Assembly%20of%20the%2

0United%20Nations%20on%20November%2020,%201963,%20resolution%20

1904%20(XVIII).pdf) 

 1966 International Covenant on Civil and Political Rights 

http://en.wikisource.org/wiki/Covenant_of_the_League_of_Nations
http://www.cirp.org/library/ethics/UN-charter/
http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml#a30
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/TrafficInPersons.aspx
http://www.unhcr.org/3b66c2aa10.html
http://www1.umn.edu/humanrts/instree/v2prsr.htm
https://treaties.un.org/doc/Treaties/1954/07/19540707%2000-40%20AM/Ch_XVI_1p.pdf
https://treaties.un.org/doc/Treaties/1954/07/19540707%2000-40%20AM/Ch_XVI_1p.pdf
http://www.unicef.org/malaysia/1959-Declaration-of-the-Rights-of-the-Child.pdf
http://www.unicef.org/malaysia/1959-Declaration-of-the-Rights-of-the-Child.pdf
http://www.oas.org/dil/1963%20United%20Nations%20Declaration%20on%20the%20Elimination%20of%20All%20Forms%20of%20Racial%20Discrimination,%20proclaimed%20by%20the%20General%20Assembly%20of%20the%20United%20Nations%20on%20November%2020,%201963,%20resolution%201904%20(XVIII).pdf)
http://www.oas.org/dil/1963%20United%20Nations%20Declaration%20on%20the%20Elimination%20of%20All%20Forms%20of%20Racial%20Discrimination,%20proclaimed%20by%20the%20General%20Assembly%20of%20the%20United%20Nations%20on%20November%2020,%201963,%20resolution%201904%20(XVIII).pdf)
http://www.oas.org/dil/1963%20United%20Nations%20Declaration%20on%20the%20Elimination%20of%20All%20Forms%20of%20Racial%20Discrimination,%20proclaimed%20by%20the%20General%20Assembly%20of%20the%20United%20Nations%20on%20November%2020,%201963,%20resolution%201904%20(XVIII).pdf)
http://www.oas.org/dil/1963%20United%20Nations%20Declaration%20on%20the%20Elimination%20of%20All%20Forms%20of%20Racial%20Discrimination,%20proclaimed%20by%20the%20General%20Assembly%20of%20the%20United%20Nations%20on%20November%2020,%201963,%20resolution%201904%20(XVIII).pdf)
http://www.oas.org/dil/1963%20United%20Nations%20Declaration%20on%20the%20Elimination%20of%20All%20Forms%20of%20Racial%20Discrimination,%20proclaimed%20by%20the%20General%20Assembly%20of%20the%20United%20Nations%20on%20November%2020,%201963,%20resolution%201904%20(XVIII).pdf)
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(http://www.refworld.org/pdfid/3ae6b3aa0.pdf) 

 1966 (First) Optional Protocol to the International Covenant on Civil 

and Political Rights 

(http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPCCPR1.aspx) 

 1990 Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil 

and Political Rights, Aiming at the Abolition of the Death Penalty 

(http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/2ndOPCCPR.aspx) 

 1966 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 

(http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx) 

 1981 Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of 

Discrimination Based on Religion or Belief 

(http://www.un.org/documents/ga/res/36/a36r055.htm) 

 1984 Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment 

(http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx) 

 1989 United Nations Convention on the Rights of the Child 

(http://www.unicef.org.uk/UNICEFs-Work/Our-mission/UN-Convention/) 

 2000 Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on 

the Involvement of Children in Armed Conflicts 

(http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPACCRC.aspx) 

 2000 Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on 

the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography 

(http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPSCCRC.aspx) 

 1992 Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or 

Ethnic, Religious and Linguistic Minorities 

(http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuideMinoritiesDeclarationen.

pdf) 

 2000 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking of Persons, 

Especially Women and Children, supplementing the United Nations 

Convention against Transnational Organized Crime 

(http://www.osce.org/odihr/19223) 

 

United Nations Procedure for Handling Human Rights Complaints 

http://www.refworld.org/pdfid/3ae6b3aa0.pdf
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPCCPR1.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/2ndOPCCPR.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
http://www.un.org/documents/ga/res/36/a36r055.htm
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx
http://www.unicef.org.uk/UNICEFs-Work/Our-mission/UN-Convention/
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPACCRC.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPSCCRC.aspx
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuideMinoritiesDeclarationen.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuideMinoritiesDeclarationen.pdf
http://www.osce.org/odihr/19223


 

234 

 

 

 1959 Resolution 728 F (XXVIII) of the Economic and Social Council 

(http://www1.umn.edu/humanrts/procedures/728f.html) 

 1967 Resolution 1235 (XLII) of the Economic and Social Council 

(http://www1.umn.edu/humanrts/procedures/1235.html) 

 1970 Resolution 1503 (XLVIII) of the Economic and Social Council 

(http://www1.umn.edu/humanrts/procedures/1503.html) 

 1971 Resolution 1 (XXIV) of the Sub-Commission on Prevention of 

Discrimination and Protection of Minorities 

(http://www1.umn.edu/humanrts/demo/1503Resolution1.html) 

 2000 Resolution 2000/3 of the Economic and Social Council 

(http://www1.umn.edu/humanrts/procedures/ESC2000-3.html) 

 

Regional Instruments 

Europe 

 1950 Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 

Freedoms (as amended by Protocols Nos. 3,5,8 and 11) 

(http://conventions.coe.int/treaty/en/treaties/html/005.htm) 

 1952 First Protocol  

(http://www.equalityhumanrights.com/uploaded_files/humanrights/hrr_firstpro

tocol.pdf) 

 1963 Fourth Protocol 

(http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/046.htm) 

 1983 Sixth Protocol 

(http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/114.htm) 

 1984 Seventh Protocol 

(http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/117.htm) 

 2000 Twelfth Protocol 

(http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/177.htm) 

 2002 Thirteenth Protocol 

(http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/187.htm) 

 1987 European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman 

of Degrading Treatment or Punishment 

http://www1.umn.edu/humanrts/procedures/728f.html
http://www1.umn.edu/humanrts/procedures/1235.html
http://www1.umn.edu/humanrts/procedures/1503.html
http://www1.umn.edu/humanrts/demo/1503Resolution1.html
http://www1.umn.edu/humanrts/procedures/ESC2000-3.html
http://conventions.coe.int/treaty/en/treaties/html/005.htm
http://www.equalityhumanrights.com/uploaded_files/humanrights/hrr_firstprotocol.pdf
http://www.equalityhumanrights.com/uploaded_files/humanrights/hrr_firstprotocol.pdf
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/046.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/114.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/117.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/177.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/187.htm
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(http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/126.htm) 

 1993 First Protocol 

(http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/151.htm) 

 1993 Second Protocol 

(http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/152.htm) 

 1992 European Charter for Regional of Minority Languages 

(http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/148.htm) 

 1995 Framework Convention for the Protection of National Minorities 

(http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/157.htm) 

 1996 European Convention on the Exercise of Children’s Rights 

(http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/160.htm) 

 1998 Additional Protocol to the Convention for the Protection of 

Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the 

Application of Biology and Medicine, an the Prohibition of Cloning 

Human Beings 

(http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/168.htm) 

 

European Union 

 2000 Charter of Fundamental Rights of the European Union 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:en:P

DF) 

America 

 1969 American Convention on Human Rights 

(http://www.oas.org/dil/treaties_B-

32_American_Convention_on_Human_Rights.pdf) 

 1988 Additional Protocol to the American Convention on Human 

Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights 

(http://www.oas.org/juridico/english/treaties/a-52.html) 

 1990 Protocol to the American Convention on Human Rights to 

Abolish the Death Penalty 

(http://www.oas.org/juridico/english/treaties/a-53.html) 

 1985 Inter-American Convention to Prevent and Punish Torture 

http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/126.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/151.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/152.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/148.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/157.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/160.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/168.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:en:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:en:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:en:PDF
http://www.oas.org/dil/treaties_B-32_American_Convention_on_Human_Rights.pdf
http://www.oas.org/dil/treaties_B-32_American_Convention_on_Human_Rights.pdf
http://www.oas.org/juridico/english/treaties/a-52.html
http://www.oas.org/juridico/english/treaties/a-53.html
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(http://www.oas.org/juridico/english/treaties/a-51.html) 

 1994 Inter-American Convention on the Forced Disappearance of 

Persons 

(http://www.oas.org/juridico/english/treaties/a-60.html) 

 1994 Inter-American Convention on the Prevention, Punishment and 

Eradication of Violence against Women 

(http://www.oas.org/juridico/english/treaties/a-61.html) 

Africa 

 1981 African Charter on Human and Peoples’ Rights 

(http://www.humanrights.se/wp-content/uploads/2012/01/African-Charter-on-

Human-and-Peoples-Rights.pdf) 

 1998 Protocol on the Establishment of an African Court on Human and 

Peoples’ Rights 

(http://www.idhc.org/esp/documents/Biblio/DD_HH/AFRICA/Protocol_Africa

n_Charter_Human_Rights.pdf) 

 1969 OAU Convention Governing the Specific Aspects of Refugee 

Problems in Africa 

(http://www.au.int/en/sites/default/files/Convention_En_Refugee_Problems_in

_Africa_AddisAbaba_10September1969_0.pdf) 

 1990 African Charter on the Rights and Welfare of the Child 

(http://www1.umn.edu/humanrts/africa/afchild.htm) 

Commonwealth of Independent States 

 1995 Commonwealth of Independent States Convention on Human 

Rights and Fundamental Freedoms 

(http://www.cartercenter.org/resources/pdfs/peace/democracy/des/commonwea

lth_inedpendent_states_convention_human_rights_fund.pdf) 

 1993 Regulations on the Human Rights Commission of the 

Commonwealth of Independent States 

(http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL(20

07)081-e) 

 

Arab States 

 1994 Arab Charter on Human Rights 

http://www.oas.org/juridico/english/treaties/a-51.html
http://www.oas.org/juridico/english/treaties/a-60.html
http://www.oas.org/juridico/english/treaties/a-61.html
http://www.humanrights.se/wp-content/uploads/2012/01/African-Charter-on-Human-and-Peoples-Rights.pdf
http://www.humanrights.se/wp-content/uploads/2012/01/African-Charter-on-Human-and-Peoples-Rights.pdf
http://www.idhc.org/esp/documents/Biblio/DD_HH/AFRICA/Protocol_African_Charter_Human_Rights.pdf
http://www.idhc.org/esp/documents/Biblio/DD_HH/AFRICA/Protocol_African_Charter_Human_Rights.pdf
http://www.au.int/en/sites/default/files/Convention_En_Refugee_Problems_in_Africa_AddisAbaba_10September1969_0.pdf
http://www.au.int/en/sites/default/files/Convention_En_Refugee_Problems_in_Africa_AddisAbaba_10September1969_0.pdf
http://www1.umn.edu/humanrts/africa/afchild.htm
http://www.cartercenter.org/resources/pdfs/peace/democracy/des/commonwealth_inedpendent_states_convention_human_rights_fund.pdf
http://www.cartercenter.org/resources/pdfs/peace/democracy/des/commonwealth_inedpendent_states_convention_human_rights_fund.pdf
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL(2007)081-e)
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL(2007)081-e)
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(http://www1.umn.edu/humanrts/instree/arabhrcharter.html) 

 

 

2.Βασικά κείμενα της Εθνικής Νομοθεσίας για το Άσυλο107: 

 

Π.Δ. 167/2014 (ΦΕΚ 252, τ. Α’) Τροποποίηση του π.δ. 114/2010 - 

«Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούςκαι ανιθαγενείς 

του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας σε 

συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου «σχετικά με τις 

ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη 

χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα (L 326/13.12.2005)»  

 

Υπουργική Απόφαση με αριθ. οικ. 10556 (ΦΕΚ 3223 τ. Β’) Διαδικασία 

χορήγησης ταξιδιωτικών εγγράφων σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας, 

καθώς και στους αιτούντες διεθνή προστασία 

 

Υπουργική Απόφαση με αριθ. 7315 (ΦΕΚ 2461 τ. Β’) Διαδικασία χορήγησης 

Α.Δ.Ε.Τ. στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας 

 

                                                 
107 Διαθέσιμα αναλυτικά στον ιστότοπο https://www.unhcr.gr/prostasia/nomiki-prostasia/o-

nomos-stin-ellada/nomothesia-gia-to-asylo.html. Για νομολογία αναφορικά με για το άσυλο, 

τους πρόσφυγες και τους ανιθαγενείς βλ. ενδεικτικά 

Απόφαση 782/2009 (Τριμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης) Προστασία ανιθαγενούς 

Απόφαση 6459/2009 (Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών) Αδεια γάμου αιτούντα άσυλο 

Απόφαση ΣτΕ 4055/2008-Προσφυγικό καθεστώς ασυνόδευτων ανηλίκων  

Απόφαση ΣτΕ 4056/2008-Προσφυγικό καθεστώς ασυνόδευτων ανηλίκων  

Απόφαση 187/2008 (Μονομελές Πρωτοδικείο Σάμου) Διορισμός Επιτρόπου για ασυνόδευτο 

ανήλικο 

Απόφαση 8460/2008 (Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών) Φορολογία προσφύγων - Αγορά 

πρώτης κατοικίας 

Απόφαση 8461/2008 (Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών) Φορολογία προσφύγων - Αγορά 

πρώτης κατοικίας 

Απόφαση ΣτΕ 1628/2007 Γνωμοδοτική Επιτροπή Ασύλου - Αιτιολογία γνωμοδότησης - 

Πρακτικά 

Απόφαση ΣτΕ 815/2006 Διαδικασία Ασύλου - Αρμοδιότητα διοικητικών οργάνων 

Απόφαση ΣτΕ 700/2006 Συνθήκες υποδοχής και διαδικασία καθορισμού του καθεστώτος του 

πρόσφυγα 

Διαθέσιμα στον ιστότοπο https://www.unhcr.gr/prostasia/nomiki-prostasia/o-nomos-stin-

ellada.html 

 

 

 

 

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/arabhrcharter.html
https://www.unhcr.gr/prostasia/nomiki-prostasia/o-nomos-stin-ellada/nomothesia-gia-to-asylo.html
https://www.unhcr.gr/prostasia/nomiki-prostasia/o-nomos-stin-ellada/nomothesia-gia-to-asylo.html
https://www.unhcr.gr/no_cache/prostasia/nomiki-prostasia/o-nomos-stin-ellada.html?cid=617&did=1299&sechash=60c9d27e
https://www.unhcr.gr/no_cache/prostasia/nomiki-prostasia/o-nomos-stin-ellada.html?cid=617&did=619&sechash=f07a7ba7
https://www.unhcr.gr/no_cache/prostasia/nomiki-prostasia/o-nomos-stin-ellada.html?cid=617&did=614&sechash=c57b267c
https://www.unhcr.gr/no_cache/prostasia/nomiki-prostasia/o-nomos-stin-ellada.html?cid=617&did=615&sechash=64a48792
https://www.unhcr.gr/no_cache/prostasia/nomiki-prostasia/o-nomos-stin-ellada.html?cid=617&did=618&sechash=2fd5dec5
https://www.unhcr.gr/no_cache/prostasia/nomiki-prostasia/o-nomos-stin-ellada.html?cid=617&did=620&sechash=9faf594e
https://www.unhcr.gr/no_cache/prostasia/nomiki-prostasia/o-nomos-stin-ellada.html?cid=617&did=621&sechash=57fcfe80
https://www.unhcr.gr/no_cache/prostasia/nomiki-prostasia/o-nomos-stin-ellada.html?cid=617&did=613&sechash=63fc8b3e
https://www.unhcr.gr/no_cache/prostasia/nomiki-prostasia/o-nomos-stin-ellada.html?cid=617&did=617&sechash=56a4d5f5
https://www.unhcr.gr/no_cache/prostasia/nomiki-prostasia/o-nomos-stin-ellada.html?cid=617&did=616&sechash=1b951ec8
https://www.unhcr.gr/prostasia/nomiki-prostasia/o-nomos-stin-ellada.html
https://www.unhcr.gr/prostasia/nomiki-prostasia/o-nomos-stin-ellada.html
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Υπουργική Απόφαση Υπ. Υγείας (ΦΕΚ 2745, τ. B’) σχετικά με το 

"Πρόγραμμα ιατρικού ελέγχου, ψυχοκοινωνικής διάγνωσης και υποστήριξης 

και παραπομπής των εισερχομένων χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα υπηκόων 

τρίτων χωρών σε δομές πρώτης υποδοχής", όπου περιλαμβάνεται, (άρθρο 6), 

διαδικασία προσδιορισμού ηλικίας 

Προεδρικό Διάταγμα 141/2013 (ΦΕΚ 226, τ. Α’) Προσαρμογή της ελληνικής 

νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2011/95/ΕE σχετικά με τις 

απαιτήσεις για την αναγνώριση και το καθεστώς των αλλοδαπών ή των 

ανιθαγενών ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για 

τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική προστασία και για 

το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας.  

 

Προεδρικό Διάταγμα 133/2013 (ΦΕΚ 198, τ. Α') Τροποποίηση διατάξεων του 

N. 3907/2011 και του Π.Δ. 104/2012 για την οργάνωση και λειτουργία της 

Υπηρεσίας Ασύλου 

 

Προεδρικό Διάταγμα 113/2013 (ΦΕΚ 146, τ. Α’) Καθιέρωση ενιαίας 

διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του 

πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας σε συμμόρφωση προς την 

Οδηγία 2005/85/ΕΚ 

 

Προεδρικό Διάταγμα 104/2012 (ΦΕΚ 172, τ. Α’) Οργάνωση και Λειτουργία 

Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 

Πολίτη 

 

Προεδρικό Διάταγμα 102/2012 (ΦΕΚ 169, τ. Α’) Οργάνωση και Λειτουργία 

Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και 

Προστασίας του Πολίτη 

 

Προεδρικό Διάταγμα 116/2012 (ΦΕΚ 210, τ. Α’) Τροποποίηση του 

Π.Δ.114/2010 - Παράταση της κράτησης αιτούντων άσυλο 
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Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρώτης 

Υποδοχής (26 Ιανουαρίου 2012, τ. Β’) 

 

Νόμος 3907/2011 (ΦΕΚ 7, τ. Α΄) ΄Ιδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας 

Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις 

της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ 

Προεδρικό Διάταγμα 114/2010 (ΦΕΚ 195, τ. Α΄) Kαθιέρωση ενιαίας 

διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του 

πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας 

 

Προεδρικό Διάταγμα 81/2009 (ΦΕΚ 99, τ. Α’) «Προσαρμογή της ελληνικής 

νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/85/ ΕΚ του Συμβουλίου της 

1ης Δεκεμβρίου 2005, σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις 

διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς 

του πρόσφυγα» (L 326/13.12.2005) 

 

Προεδρικό Διάταγμα 90/2008  (ΦΕΚ, τ. Α’) Προσαρμογή ελληνικής 

νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου της 

1ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις 

διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς 

του πρόσφυγα 

 

Προεδρικό Διάταγμα 96/2008 (ΦΕΚ 152, τ. Α΄) Προσαρμογή της ελληνικής 

νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 

29.4.2004 για θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και το 

καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως προσφύγων ή ως 

προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας για άλλους λόγους 

 

Προεδρικό Διάταγμα 220/2007 (ΦΕΚ 251, τ. Α΄) Προσαρμογή της Ελληνικής 

νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/9/ΕΚ του Συμβουλίου της 

27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή 

των αιτούντων άσυλο στα Κράτη-Μέλη 
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Προεδρικό Διάταγμα 80/2006  (ΦΕΚ 82, τ. Α’) Παροχή προσωρινής 

προστασίας σε περίπτωση μαζικής εισροής εκτοπισθέντων αλλοδαπών 

 

Προεδρικό Διάταγμα 366/2002 (ΦΕΚ 313, τ. Α’) Ιδρυση Κέντρου Προσωρινής 

Διαμονής Αιτούντων ΄Ασυλο Αλλοδαπών Προσφύγων στην Αθήνα 

Νόμος 1975/1991 (ΦΕΚ 184, τ. Α΄) (όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 

2452/1996) (ΦΕΚ 283, τ. Α΄) Είσοδος - έξοδος, παραμονή, εργασία, απέλαση 

αλλοδαπών, διαδικασία αναγνώρισης αλλοδαπών 

 

Προεδρικό Διάταγμα 266/1999 (ΦΕΚ 217, τ. Α΄) 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 

 

Προεδρικό Διάταγμα 61/1999 (ΦΕΚ 195, τ. Α’) Διαδικασία αναγνώρισης 

αλλοδαπού πρόσφυγα, ανάκληση της αναγνώρισης και απέλαση αυτού, 

έγκριση εισόδου των μελών της οικογενείας του και τρόπος συνεργασίας με 

τον Εκπρόσωπο της ΄Υπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην 

Ελλάδα (όπως τροποποιήθηκε με τα ΠΔ 90/2008, 96/2008 και 167/2008). 
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3. Κέντρα Υποδοχής και Φιλοξενίας στην Ελλάδα108  

1. Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αλλοδαπών Ανωγείων, 

Κρήτη  
Φορέας: ‘Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης -

ΙΝΕΔΙΒΙΜ Χωρητικότητα: 25 άτομα Χρηματοδότηση: ΕΤΠ 
 

 

Τηλ: 28340 31738/31015 

 

2. Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αλλοδαπών, Αγριά Βόλου  
Φορέας: Ελληνικός Ερυθρός 
Σταυρός Χωρητικότητα: 48 άτομα 
Χρηματοδότηση: ΕΤΠ 

 

Τηλ: 24280 92202, 24210 91284 

 

3. Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, Μακρινίτσα Βόλου  
Φορέας: ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης 

Νέων Χωρητικότητα: 30 άτομα Χρηματοδότηση: ΕΤΠ 
 

 

Τηλ: 24280 99944, 24280 99939 

 

4. Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, Ωραιόκαστρο Θεσ/νίκης  
Φορέας: ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης 

Νέων Χωρητικότητα: 30 άτομα Χρηματοδότηση: ΕΤΠ 
 

 

Τηλ: 2310. 526150 

 

5. Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αλλοδαπών , Αθήνα  
Φορέας: Σύλλογος Μερίμνης 
Ανηλίκων Χωρητικότητα: 15 άτομα 
Χρηματοδότηση: ΕΤΠ 

 

Τηλ: 210. 3813290 

 

6. Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Αλλοδαπών, Αθήνα  
Φορέας: Αποστολή της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 
Αθηνών Χωρητικότητα: 20 άτομα Χρηματοδότηση: 
ΕΤΠ 

 

Τηλ: 210. 9701530 

                                                 
108 Πηγή:  Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες (Γραφείο Ελλάδας), τελευταία 

ενημέρωση Φεβρουάριος 2015. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά στον ιστότοπο 

https://www.unhcr.gr/fileadmin/Greece/Extras/Greece/Reception2015.pdf 

 

https://www.unhcr.gr/fileadmin/Greece/Extras/Greece/Reception2015.pdf
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7. Ξενώνας Υποδοχής και Στήριξης Ασυνόδευτων Κοριτσιών, Γυναικών 
και Μονογονεϊκών Οικογενειών, Αθήνα  
Φορέας: ‘Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης- 

ΙΝΕΔΙΒΙΜ Χωρητικότητα: 70 άτομα Χρηματοδότηση: ΕΤΠ 
 

 

Τηλ: 210. 2311079 
 
8. Ξενώνας φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων, Αλεξανδρούπολη  
Φορέας: ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης 

Νέων Χρηματοδότηση: ΕΤΠ Χωρητικότητα: 25 άτομα 
 

 

Τηλ: 25510 
38952 Fax: 
25510 38947 

 

9. Διαμερίσματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λέσβο- 25 διαμερίσματα  
Φορέας: PRAKSIS 
Χωρητικότητα: 120 
άτομα Χρηματοδότηση: 
ΕΤΠ 

 

Τηλ: 210. 8822066 

 
10. Εστία Προσφύγων - Ξενώνας Υποδοχής Μονογονεϊκών Οικογενειών 
και Οικογενειών, Αθήνα  
Φορέας: ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων Χωρητικότητα: 
48 άτομα και επιπλέον 10 σε δύο (2) κοινωνικά διαμερίσματα 
Χρηματοδότηση: ΕΤΠ 

 

Τηλ: 210. 9416210 

 

11. Ξενώνας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο, Αθήνα  
Φορέας: Γιατροί του Κόσμου και Ελληνικό Συμβούλιο για τους 
Πρόσφυγες Χωρητικότητα: 70 άτομα 
Χρηματοδότηση: Ενιαίος Οικονομικός Χώρος (Πρόγραμμα SOAM) 

 

Τηλ: 210.32.13.150. 

 

12. Ξενώνας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο και Οικογενειών, Αθήνα  
Φορέας: Μ.Κ.Ο Νόστος 

Χωρητικότητα: 70 
άτομα Χρηματοδότηση: 
ΕΤΠ 

 

Τηλ: 210.2232545 
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13. Κέντρο Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο Λαυρίου  
Φορέας: Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός 
Χωρητικότητα: 260 άτομα 
Χρηματοδότηση: Κρατικός 
προϋπολογισμός 

 

Τηλ: 22920 27744 

 

14. Ξενώνας Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο «Μέλλον», Αθήνα  
Φορέας: Νόστος, Ίασις Εργοερευνητική και ΕΑΔΑΠ 
Χωρητικότητα: 102 άτομα (60 ανήλικοι και 42 μονογονεϊκές) 
Χρηματοδότηση: Ενιαίος Οικονομικός Χώρος (Πρόγραμμα 
SOAM) 

 

Τηλ: 213 0296414 

 

15. ΣΤΕΓΗ PLUS - Ξενώνας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, Αθήνα  
Φορέας: Praksis και Ελληνικός Ερυθρός 
Σταυρός Χωρητικότητα: 30 ασυνόδευτοι 
ανήλικοι 
Χρηματοδότηση: Ενιαίος Οικονομικός Χώρος (Πρόγραμμα SOAM) 

 

Τηλ: 210 2022388 

 

16. ΣΤΕΓΗ PLUS - Ξενώνας Ασυνόδευτων Ανηλίκων και Αιτούντων Άσυλο, 

Πάτρα  
Φορέας: Praksis και Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός  
Χωρητικότητα: 70 άτομα (30 ασυνόδευτοι ανήλικοι και 40 κυρίως μονογονεϊκές) 
Χρηματοδότηση: Ενιαίος Οικονομικός Χώρος (Πρόγραμμα SOAM) 

 

Τηλ: 2610 277706 

 

17. Δομή Φιλοξενίας για Αιτούντες Άσυλο, Λέσβος  
Φορέας: Ηλιακτίδα Χωρητικότητα: 10 άτομα σε 

τρία (3) διαμερίσματα Χρηματοδότηση: ΕΤΠ 
 

 

Τηλ: 22510 45577 
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Επάνω :Εργαστήριο ραπτικής στη μονάδα της Αγιάσου 

 

Κάτω: Το τζαμί στη Μονάδα της Αγιάσου 
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Όψεις του κτηρίου της Αγιάσου 

 

 



 

246 

 

 

 Διακόσμηση των διαδρόμων της μονάδας στην Αγιάσο 
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Ημέρα Προσφύγων στην κεντρική πλατεία της Μυτιλήνης 
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Name 

 

Hours 

 

Number of bags 

 

Hatar Housein 

 

Morning 

 

 

Hata Allezada 

 

Morning 

 

 

Kaneshica Shahen 

 

Noon 

 

 

Jan 

 

Evening / Night 

 

 

Morteza 

 

Evening / Night 

 

 

Mazayr 

 

Evening / Night 

 

 

 

Το πρόγραμμα υπηρεσιών στο εργαστήριο ραπτικής στο κέντρο της Αγιάσου 
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Το κτίριο της μονάδας στην Κόνιτσα 
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Επάνω: Ο χώρος του αναψυκτηρίου στο κέντρο της Κόνιτσας 

Κάτω: Διάδρομος με τα δωμάτια των διαμενόντων στον πρώτο όροφο 
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