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Εισαγωγή
Η παρούσα εργασία αποτελεί ένα εγχείρημα εθνογραφικής έρευνας στην δομή
προσφύγων της Ν. Καβάλας, εγγύς της πόλης του Πολυκάστρου, κατά τους πρώτους
έξι μήνες λειτουργίας της από τον Φεβρουάριο μέχρι και τον Ιούλιο του 2016. η οποία
έφτασε να φιλοξενεί μέχρι και 4000 πρόσφυγες, στην πλειοψηφία τους Σύριους, και
λιγότερους Ιρακινούς και Γεζίντι.
Γίναμε μάρτυρες τα τελευταία χρόνια, στην Ευρώπη, των συνεπειών των
πολεμικών συρράξεων στη Μέση Ανατολή και ως επέκταση της κλιμάκωσης της
ανθρωπιστικής κρίσης. Το φαινόμενο αυτό, δημιούργησε την ανάγκη ύπαρξης χώρων
φιλοξενίας για τους ανθρώπους που ψάχνουν καταφύγιο από τη πείνα την εξαθλίωση
και τις κακουχίες του πολέμου. Συγκυριακά, οι φορείς που κλήθηκαν να
εξυπηρετήσουν αυτήν την ανάγκη (κράτος, διεθνής κοινότητα, εθελοντικές ομάδες)
ανταποκρίθηκαν σε αυτήν την ανάγκη με τη κατασκευή προσφυγικών καταυλισμών.
Είναι λογικό όμως να μην υπάρχει ομοιομορφία στους κατά τόπους καταυλισμούς
καθώς οι διαφορές μεταξύ των φορέων είναι αρκετά σημαντικές. ΄Ενας από αυτούς
τους καταυλισμούς είναι και αυτός της Ν. Καβάλας

.
Εικόνα 1: Στατιστικά στοιχεία από τον φιλοξενούμενο πληθυσμό (UNHRC.GR)
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Η έρευνα αφορά κυρίως στην μελέτη της καθημερινότητας της δομής
φιλοξενίας προσφύγων της Ν. Καβάλας μέσα από την αλληλεπίδραση των δρώντων
προσώπων του καταυλισμού καθώς και η μελέτη των πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων και
βιωμάτων των κατοίκων της Δομής όπως αυτές αποτυπώθηκαν μέσα από την
προσφυγική εμπειρία.
Η ενασχόληση και το ενδιαφέρον μου για την εκπόνηση της συγκεκριμένης
μελέτης ανέκυψε στα πλαίσια της παρακολούθησης του μαθήματος «Θεωρία και
Μεθοδολογία της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας» του προγράμματος μεταπτυχιακών
σπουδών

«Ιστορία,

Ανθρωπολογία

και

Πολιτισμός

στην

Ανατολική

και

Νοτιοανατολική Ευρώπη» που διδάσκει η καθηγήτρια κ. Ευτυχία Βουτυρά και
συνδυάστηκε συγκυριακά με την παρουσία μου στην δομή για όλη αυτή την περίοδο,
ως βοηθός συντονιστή μέσω της επαγγελματικής μου ιδιότητας ως στρατιωτικού.
Έτσι, η παρουσία μου στον καταυλισμό είχε διττό ρόλο. Αποτελούσα ένα από
τα δρώντα πρόσωπα του καταυλισμού, μέσω του στρατού (επίσημος ρόλος) και
ταυτόχρονα πραγματοποιούσα έρευνα πεδίου χρησιμοποιώντας την ανθρωπολογική
επιστήμη (ανεπίσημος ρόλος). Δηλαδή ήμουν πολλές φορές ο ίδιος πληροφορητής του
ίδιου του εαυτού μου, γεγονός που βοήθησε ίσως στην ποιοτικότερη και
αναλυτικότερη αποτύπωση πολλών βιωμάτων της καθημερινότητας της δομής, αλλά
από την άλλη περιόρισε πολλές φορές την οπτική και την παρατήρηση απέναντι σε
γεγονότα που εμπλέκομαι ο ίδιος ως πληροφορητής και ως παρατηρητής.
Οι πηγές που χρησιμοποιώ για την εκπόνηση της μελέτης προέρχονται στο
μεγαλύτερό τους βαθμό από τις συνεντεύξεις και από την επιτόπια παρατήρηση που
πραγματοποιήθηκαν μέσα στην δομή. Παράλληλα, χρησιμοποιούνται κάποιες
βιβλιογραφικές και διδακτικές πηγές προκειμένου να στοιχειοθετηθεί κατά το δυνατόν
καλύτερα η διπλωματική εργασία και να κατηγοριοποιηθούν στοιχεία των
συνεντεύξεων και της επιτόπιας παρατήρησης. Μεγάλη έμφαση δόθηκε σε αυτές τις
συνεντεύξεις, στον τρόπο με τον οποίο θα συμπεριληφθούν στην έρευνα προκειμένου
να περιγραφούν με τον εναργέστερο τρόπο οι προσωπικές αφηγήσεις ,σκέψεις και
βιώματα του κάθε ομιλητή. Για αυτό τον λόγο επέλεξα να τις παραθέτω αυτολεξεί
,μέσα σε εισαγωγικά ώστε να αποφευχθεί πιθανόν ερμηνευτικό βάρος κατά την
παράφρασή τους. Κατεπέκταση, εξυπηρετώντας πάντα την σαφήνεια, μεταφέρω και
κάποιες δικές μου συζητήσεις σε εισαγωγικά, εφόσον συμπεριλήφθησαν ως πρώτη ύλη
πληροφόρησης, όπως ακριβώς και οι αφηγήσεις των προσφύγων, οι οποίες συζητήσεις
συχνά δε δίνονταν σε ένα πλαίσιο ανθρωπολόγου ερευνητή αλλά στα πλαίσια του
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στρατού –δηλαδή ως δρών και εμπλεκόμενο πρόσωπο. Οι περιπτώσεις των
αφηγήσεων που δεν ξεπερνούν τις 3-4 σειρές, σκοπίμως έχουν ενταχθεί μέσα στο
κύριο σώμα της εργασίας, πάντα με εισαγωγικά, τόσο για λόγους πρακτικότητας όσο
και γιατί αυτός ο τρόπος σκιαγραφεί πιστότερα το διαλογικό ύφος που είχαν, το οποίο
και προσπάθησα να αποδώσω. Τέλος, σε όλα αυτά τα παραθέματα, τα αποσιωπητικά
έχουν την λειτουργία είτε μιας συνέχειας που δε κρίθηκε σκόπιμο να συμπεριληφθεί,
είτε χρήσης συναισθηματικά φορτισμένου λόγου.
Στην μελέτη χρησιμοποιώ τον όρο «πρόσφυγα» για να περιγράψω τους
κατοίκους της δομής, αφού σύμφωνα με τη Συνθήκη της Γενεύης «ο πρόσφυγας
ορίζεται ως ένα άτομο που βρίσκεται εκτός της χώρας καταγωγής του ή του τόπου
κατοικίας του, έχει δικαιολογημένο φόβο δίωξης για λόγους φυλής, θρησκείας,
εθνικότητας, συμμετοχής σε ορισμένη κοινωνική ομάδα ή λόγω πολιτικών
πεποιθήσεων και εξαιτίας αυτού του φόβου δίωξης αδυνατεί ή δεν επιθυμεί να
απολαμβάνει την προστασία αυτής της χώρας ή την επιστροφή σ' αυτή», κατάσταση
την οποία είχαν περάσει αυτοί οι άνθρωποι, τουλάχιστον σύμφωνα με τα λεγόμενά
τους (www.unhcr.gr). Επιπλέον, χρησιμοποιώ των όρο «δρώντα πρόσωπα» για να
περιγράψω συνολικά όλα τα υποκείμενα που αλληλεπίδρασαν με τους πρόσφυγες
εντός και πέριξ του καταυλισμού.
Παράλληλα, για να περιγράψω τον χώρο διαμονής των προσφύγων
χρησιμοποιώ τους όρους «δομή φιλοξενίας», «καταυλισμός», «camp», όροι που
χρησιμοποιούνταν ευρέως στην αλληλογραφία μεταξύ των δημόσιων υπηρεσιών και
των οργανισμών που δραστηριοποιούνταν στην δομή. Τον όρο «στρατόπεδο» για την
περιγραφή του χώρου της Ν. Καβάλας, αποφεύγω να τον χρησιμοποιώ αφού ο όρος
στρατόπεδο προσφύγων στην κοινή γνώμη έχει εντυπωθεί ως

«επιτηρούμενη

φρουρούμενη περιοχή στην οποία βρίσκονται συγκεντρωμένα άτομα στα οποία
επιβάλλεται μια στρατιωτικά οργανωμένη διαβίωση» (Λεξικό της κοινής ελληνικής).
Στη περίπτωση που μελετάται αυτή η περιγραφή δεν ίσχυε αφού η δομή διέθετε μια
υποτυπώδη περίφραξη που σε αρκετά σημεία ήταν ασυνεχής, οποιοσδήποτε κάτοικος
της δομής μπορούσε να εισέλθει και να εξέλθει της δομής σε όλη την διάρκεια του
εικοσιτετραώρου και δεν υπήρχαν υποχρεωτικές συγκεντρώσεις των όσων διαβίωναν
εντός του καταυλισμού.
Στις συνεντεύξεις που πραγματοποίησα αρχικά είχα ένα πλήρως δομημένο
ερωτηματολόγιο διαρθρωμένο με την παρακάτω δομή:
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1) Παρουσίαση της οικογένειας (από πόσα μέλη αποτελείται, ηλικίες κλπ), 2)
Συνθήκες ζωής στον τόπο τους πριν το πόλεμο, 3) Μια ιστορία που τους έχει μείνει
από τον πόλεμο, 4) Αν είναι αντικαθεστωτικοί ή στηρίζουν τον Άσαντ, 5) Γιατί
εγκατέλειψαν τον τόπο τους, 6) Περιγραφή του ταξιδιού τους μέχρι τον καταυλισμό,
7) Σχέσεις των προσφύγων με τους διακινητές, 8) Τι προβλήματα αντιμετωπίζουν στον
καταυλισμό, 9) Από πού αντλούν πληροφορίες για να ενημερωθούν και ποιον
εμπιστεύονται 10) Τι ελπίζουν για το μέλλον.
Η αυτούσια χρήση του παραπάνω ερωτηματολογίου όπως το παράθεσα πολύ
σπάνια είχε το επιθυμητό επίπεδο ολοκληρωμένης απάντησης. Αυτό που προκαλούσε
συνήθως την ολοκληρωμένη απάντηση ήταν το τυχαίο συμβάν- τυχαία ανοργάνωτη
συζήτηση, είτε η τοποθέτησή μου και η άποψη μου για κάποιο θέμα και με αυτόν τον
τρόπο οι πληροφορητές ένιωθαν αρκετά οικία, προκειμένου να δράσουν και να
εκτεθούν με άνεση. Έτσι, το οργανωμένο ερωτηματολόγιο γρήγορα μετατράπηκε σε
ημιδομημένο, πλαισιωμένο με ελεύθερη συζήτηση. Πρόθεσή μου ήταν να δοθεί
προτεραιότητα στα ίδια τα υποκείμενα της έρευνας, στις αντιλήψεις και στις πρακτικές
τους. Ήθελα, με άλλα λόγια να αποφύγω, την πραγματοποίηση μιας απλής δομημένης
συνέντευξης που οι περισσότερες απαντήσεις θα ήταν κλισέ και κοινότοπες αλλά οι
αφηγήσεις τους να αποτελέσουν για μένα «σημαντική πηγή ανθρωπολογικής γνώσης,
ένα είδος κατόπτρου μέσω του οποίου προσέγγιζα νοήματα για την κοινωνική εμπειρία,
προσπαθώντας να κατανοήσω την αίσθηση που οι άνθρωποι έχουν για τον κόσμο τους
και δίνοντας φωνή σε αυτήν» (Ζαϊμάκης & Καπράνη 2005, σελ. 81).
Η συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν, σε δείγμα 20 οικογενειών/ομάδων
προσφύγων με το ημιδομημένο ερωτηματολόγιο και σε περίπου 47 ανθρώπους τυχαία
για

ενίσχυση

των

απαντήσεων

στα

διάφορα

ερωτήματα.

Ο

χώρος

που

πραγματοποιούνταν η συζήτηση ήταν συνήθως έξω από τον χώρο της σκηνής όπου
διέμεναν ή σε άλλους δημόσιους χώρους εντός της δομής. Οι πιο χαλαρές συζητήσειςσυνεντεύξεις πραγματοποιούνταν συνήθως γύρω από τη φωτιά, κατά τις βραδινές
ώρες, που είχε ανάψει κάποια οικογένεια/ομάδα προσφύγων κοντά στον χώρο της
σκηνής της.
Η προσέγγιση των πληροφορητών-προσφύγων πραγματοποιούνταν διαμέσου
κάποιου άλλου πρόσφυγα που γνώριζε αγγλικά και την γλώσσα του πληροφορητή ή
κατευθείαν με τους πληροφορητές εφόσον είχαν την ικανότητα να μιλούν αγγλικά.
Άλλες φορές τις συνεντεύξεις τις πραγματοποιούσα με κάποιο από τα δρώντα
πρόσωπα του καταυλισμού που μετάφραζε κατευθείαν στα ελληνικά. Βέβαια η
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ακριβής διερμηνεία δεν έπαιζε πάντα πρωταρχικό ρόλο στην συνέντευξη. Σε συζήτηση
που είχα με εθνοθρησκευτική ομάδα των γεζίντι μου δόθηκε μια επαρκή εικόνα για το
πώς είναι δομημένος ο ιερός τόπος λατρείας τους μέσα από τα σχέδια που σκάλισαν
στο έδαφος, χωρίς να έχω την δυνατότητα καλής διερμηνείας.
Το γεγονός ότι φορούσα στολή και ότι ανήκα σε ένα από τα δρώντα πρόσωπα
του καταυλισμού συντέλεσε στην ύπαρξη ορισμένων συνθηκών και προβλημάτων , με
τα βασικότερα ζητήματα να είναι τα εξής:
1) οι περισσότεροι πρόσφυγες - πληροφορητές νόμιζαν στην αρχή ότι ο ήθελα να
τους κάνω κάποια υπόδειξη (πχ να μεταφέρουν τη σκηνή τους, ή να τους ενημερώσω
για κάτι άλλο διαδικαστικό. Κατόπιν καθησυχασμού τους και αφού τους έλεγα ότι δεν
κάνουμε διάλογο με την ιδιότητα που μου προσδίδει η στολή, τους εξηγούσα ότι
μαζεύω ιστορίες των ανθρώπων από τον καταυλισμό για να καταλάβουμε την
κουλτούρα τους και έτσι να είμαστε πιο αποδοτικοί στις σχέσεις τους με αυτούς,
καθώς και από προσωπικό ενδιαφέρον. Επίσης, τους επισήμανα ότι αν δεν θέλουν να
μου απαντήσουν σε μια ερώτηση να μην το κάνουν και όποτε αισθάνονται ότι
κουράστηκαν να διακόψουμε την συζήτηση. Οι περισσότεροι με την ροή του χρόνου
ανοίγονταν και ήταν όλο και πιο άνετοι. Πάντως το γεγονός της στολής επηρέαζε
αρνητικά σε ερωτήσεις που είχαν σχέση να κάνουν με την στάση του κράτους και των
ανθρώπων απέναντί τους, ως προς περιστατικά εκμετάλλευσης και οι απαντήσεις τους
όλες ήταν κοινές του τύπου «όλοι στην Ελλάδα μας συμπεριφέρθηκαν πολύ καλά,
κανείς δεν μας εκμεταλλεύτηκε». Μάλιστα σε μια οικογένεια που ένα νεαρός πήγε να
μου διηγηθεί μια ιστορία εκμετάλλευση της οικογένειας από ένα ΜΜΜ σε κάποιο
ελληνικό νησί, η μητέρα του τείνοντας το χέρι της τον διέκοψε και μου είπε ότι ο γιος
της μπερδεύτηκε και ότι δεν είχαν κανένα πρόβλημα κατά την παραμονή τους στην
χώρα. Τέλος, όταν ρωτούσα, για να πάρω την άδεια τους προκειμένου να τους βγάλω
μια οικογενειακή φωτογραφία οι πιο πολλοί ήταν θετικοί «εφόσον δεν θα
χρησιμοποιηθεί αυτό εναντίον τους». Βέβαια η ιδιότητα που έφερα μπορεί να
δημιουργούσε σε κάποιους και κάποιο είδος εμπιστοσύνης, αφού συνυπάρχουμε όλοι
τη μέρα με τους περισσοτέρους στις ουρές για την διανομή τροφίμων καθώς και για
την επίλυση διαφόρων προβλημάτων τους.
Όλα τα παραπάνω που ειπώθηκαν έχουν άμεση σχέση με την προσπάθεια
απόκτησης εμπιστοσύνης. Η εμπιστοσύνη σε μια κοινωνία ή όχι αποκτιέται από
κανονιστικές σχέσεις, κοινωνικές σχέσεις, σχέσεις υποχρέωσης, κύρος, ρόλους,
λειτουργίες. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι ο ριζικός ξεριζωμός σφυρηλάτησε
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χαρακτήρες πιο απρόβλεπτους και ιδιότροπους (πχ υπερβολικά καχύποπτους). Έτσι
πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι η απόκτηση εμπιστοσύνης ιδιαίτερα με αυτές τις
ευπαθείς ομάδες δεν είναι εύκολη υπόθεση.
2) Δεν είχα την δυνατότητα να προσεγγίσω πάντα τα άτομα που επιθυμούσα (πχ
όταν είχα αρνηθεί σε κάποιον να του δώσω σε κάποιο είδος την ποσότητα που
επιθυμούσε, δεν είχα την άνεση μετά να ανοίξω συζήτηση μαζί του ή αν ήξερα ότι η
ομάδα που θα μιλούσα θα μου ζητούσε να ανοίξω την αποθήκη για να τους δώσω
κάποια πράγματα επιπλέον από τους άλλους δεν διακινδύνευα να μιλήσω μαζί της.
Χαρακτηριστική στάση μας (δική μου και του διερμηνέα) ήταν η προσέγγισή
οικογενειών/ομάδων που η επαφή μαζί τους εικάζαμε ότι θα ήταν φυσιολογική
τουλάχιστον με επικοινωνιακούς όρους. Βέβαια πολλές φορές κάποιες από τις
οικογένειες που διεξήγαγα την έρευνα εκμεταλλευόμενοι την οικειότητα που
αναπτύξαμε στην συνέντευξη, δεν έμπαιναν στην σειρά στις διανομές και έρχονταν
από πλάγια για να ζητήσουν κάτι.
Γενικότερα, η προσέγγιση μιας οικογένειας/ομάδας προσφύγων ήταν δύσκολή
ιδιαίτερα τις πρώτες μέρες. Μετά την πάροδο του καιρού ο ένας πληροφορητής μας
σύστηνε σε κάποιον άλλο.
Μια

δασκάλα

μάλιστα

μια

πρόσφυγας
μέρα

με

πλησίασε και μου έδωσε σε
ένα

πρόχειρο

χαρτί

την

ιστορία της οικογένειας της
γραμμένο

σε

αγγλικά

σπαστά

«Άκουσα

ότι

καταγράφεις τις ιστορίες των
ανθρώπων

και

εδώ

σου

έγραψα και τη δικιά μου»
(νεαρή

δασκάλα

Σύρια).

Δηλαδή μετά τις πρώτες
συνεντεύξεις

ακολούθησε

μια μικρή «χιονοστιβάδα»
από άλλους πληροφορητές.
Εικόνα 2: Απόσπασμα ιστορίας
νεαρής δασκάλας

10

3) Πολλές φορές παρασυρόμουν από την εικόνα ενός πρόσφυγα πχ ενός ανάπηρου
και από τη διήγησή του μάθαινα ότι η αναπηρία του προέκυψε από ένα εργατικό
ατύχημα και όχι από τον πόλεμο ή μια άλλη φορά μια γυναικά μου εξιστόρησε
γεγονότα που έζησε με τους αντάρτες, που το προφίλ της όμως δεν πρόδιδε σε καμία
περίπτωση τέτοια χαρακτηριστικά.
4) Η έλλειψη χρόνου, καθώς διεξάγονταν παράλληλα άλλες εργασίες στην δομή που
επιβαλλόταν να συμμετάσχω, διέκοπταν πολλές φορές την επικοινωνία με την ομάδα
με την οποία μιλούσα και έτσι δεν υπήρχε συνέχεια.
5) Η κινητικότητα που υπήρχε στην δομή, λόγω της εγγύτητας των συνόρων με τα
Σκόπια δημιουργούσε επιπλέον δυσκολίες στις συνεντεύξεις. Αρκετοί από τους
πληροφορητές, τους οποίους αναζήτησα σε ύστερο χρόνο προκειμένου να
ολοκληρώσουμε μια συζήτηση που είχαμε αφήσει στην μέση, ανακάλυπτα ότι είχαν
αφήσει την δομή είτε για να επιχειρήσουν να περάσουν τα σύνορα είτε για κάποιο
άλλο προορισμό.
5) Η έλλειψη προσωπικής εμπειρίας στην επιτόπια έρευνα είχε σαν αποτέλεσμα
πολλές φορές την αντιστροφή ρόλων· διεξήγαγαν οι ίδιοι «επιτόπια έρευνα» σε εμένα
και φεύγοντας δεν είχα αποκομίσει καμιά από τις πληροφορίες που ήθελα.
6) Η γνώση της κουλτούρας τους μόνο από ταξιδιωτικά ντοκιμαντέρ, μάλλον
οριενταλιστικού χαρακτήρα (πχ ταξιδεύοντας με την Μάγια Τσόκλη) ή η εσφαλμένη
εικασία «ότι η ευγένεια έχει τους ίδιους κανόνες παντού» με οδήγησε πολλές φορές σε
λάθη πολιτισμικής συμπεριφοράς απέναντί τους .
7) Η αδυναμία μου να κατανοήσω τη γλώσσα και το γλωσσικό κώδικα επικοινωνίας
τηρούσε αναγκαία τη διαρκή ύπαρξη του μεταφραστή που αποτελούσε τροχοπέδη
στην κατανόηση των συναισθημάτων και των λέξεων που χρησιμοποιούσαν για κάθε
απάντηση προκειμένου να αποδώσω την ακριβή σημασία. Η παραπάνω αιτία είναι και
ο λόγος που πολλές φορές διέκοπτα την διερμηνεία και ζητούσα να μεταφερθεί, ει
δυνατόν, αυτούσια η έκφραση όπως ακριβώς την είπε ο πρόσφυγας της έρευνας.
Εντούτοις η ύπαρξη του μεταφραστή, παρείχε την δυνατότητα στο άτομό μου να
παρατηρεί τα βλέμματα των υπολοίπων στην οικογένεια, τη στάση του σώματος κ.α –
στοιχεία σημαντικά για την έρευνα. Όταν πάλι δεν τύγχανα διερμηνέα αραβόφωνου –
ελληνόφωνου και η επικοινωνία μου ανάμεσα σε έμενα και μια ομάδα ήταν στα
αγγλικά τα πράγματα γίνονταν ακόμα πιο δύσκολα. Γενικά «η πυκνή γραφή»,
(μέθοδος των ανθρωπολόγων ώστε να περιγράψουν με όσο τον δυνατόν περισσότερες
λεπτομέρειες τις συμπεριφορές των ανθρώπων που μελετούν) είναι δύσκολο να
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αποδώσει επακριβώς το νόημα και τα συναισθήματα και επιβαρύνεται κατά πολύ από
το γεγονός της διαφορετικής γλώσσας.
8) Κατά την διάρκεια της επιτόπιας παρατήρησης και των συνεντεύξεων διατηρούσα
σημειώσεις σε ένα πρόχειρο τετράδιο τις οποίες και μετέφερα συνήθως στο τέλος της
μέρας σε ένα ημερολόγιο, ενισχυόμενες αυτή τη φορά από μια προσωπική
αναστοχαστική σκέψη. Το ημερολόγιο δεν τηρούνταν πάντα συστηματικά, εξαιτίας
του φόρτου εργασίας που συνόδευε το τέλος της ημέρας σχετικός με το
προγραμματισμό των εργασιών της επομένης.
Η διάρθρωση της εργασίας: Aρχικά θα αναφέρω κάποια γεωγραφικά στοιχεία
της για την περιοχή και εν συνεχεία θα αναλύσω με ημερολογιακό ύφος τις πρώτες
μέρες της καθημερινότητας του καταυλισμού οπότε και πραγματοποιήθηκαν και οι
μεγαλύτερες ελεύσεις προσφύγων. Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν διεξοδικά τα
δρώντα πρόσωπα της δομής όπως επίσης και η μεταξύ τους δραστηριότητά και
αλληλεπίδραση. Επιπλέον θα γίνει εκτενής περιγραφή της διανομής των διαφόρων
ειδών, η κυριότερη και η βασικότερη διαδικασία η οποία απασχολούσε την
καθημερινότητα της δομής.
Ακολούθως, θα παρουσιάσω τρόπους έκφρασης θρησκευτικότητας των
μουσουλμάνων όπως τις αντιλήφτηκα από το πεδίο είτε μέσω παρατήρησης είτε μέσω
των συνεντεύξεων και θα παραθέσω στοιχεία που αφορούν το Ραμαζάνι αφού
συνέπεσε με τον χρόνο παραμονής τους στην δομή. Η φορεσιά της μαντήλας και οι
διάφορες προεκτάσεις που μπορεί να έχει πολιτικές–θρησκευτικές ή ψυχολογικές
θεωρήθηκαν ιδιαίτερης σημασιολογίας και τοποθετήθηκαν ως ξεχωριστό κεφάλαιο.
Στην συνέχεια παρουσιάζεται συνοπτικά το πέρασμα των προσφύγων από την
χριστιανική συριακή μειονότητα της δομής. Η εθνοθρησκευτική μειονότητα των
γεζίντι, η οποία ήταν διωκόμενη σε όλη την διάρκεια της ύπαρξη της, για την οποία
δεν υπάρχουν εκτενείς πηγές και βιβλιογραφία θα επιχειρηθεί να ξετυλιχτεί εκτενώς
μέσα από τις συνεντεύξεις των πληροφορητών της μειονότητας.
Η σχέση των διακινητών με τους πρόσφυγες θα αποτελέσει την θεματική με
την οποία θα ολοκληρωθεί η εργασία.
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1.

Οι πρώτες μέρες
1.1 Η γεωγραφία της περιοχής
Η πόλη του Πολυκάστρου είναι χτισμένη πάνω στην παλιά εθνική οδό

Θεσσαλονίκης – Ευζώνων και δίπλα στον Αξιό ποταμό. Ως πρωτεύουσα του δήμου
Παιονίας και δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στο νομό, μετά το Κιλκίς, αποτελεί το
κοντινότερο εμπορικό κέντρο στην περιοχή και έχει κοντά στους 7000 χιλιάδες
κατοίκους (πρόσφυγες 2ης γενιάς).
Το αεροδρόμιο της Nέας Καβάλας βρίσκεται 1000 μέτρα νοτίως του
χωριού – οικισμού Νέας Κάβαλας (137 κάτοικοι), το οποίο ανήκει στο Δήμο Παιονίας
(Κεντρική Μακεδονία).

Εικόνα 3:Τοποθεσία Νέας Καβάλας
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Είναι κείμενο παρά την Εθνική Οδό Πατρών – Αθηνών – Θεσσαλονίκης – Ευζώνων,
ανατολικά του κόμβου του Πολυκάστρου, λίγο πριν το ύψος του οποίου υπήρχε ο
άτυπος

προσφυγικός καταυλισμός «ΕΚΟ», γνωστός από τα ΜΜΕ λόγω του

οδοφράγματος από τους πρόσφυγες στα πλαίσια διαμαρτυρίας τους για το κλείσιμο
των συνόρων. Απέχει περίπου 1 χλμ από το κοντινότερο σούπερ – μάρκετ της
περιοχής, 5 χλμ από την Πόλη του Πολυκάστρου, 6χλμ από την έδρα της 33ης
Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας, 20 χλμ από την Ειδομένη, 30 χλμ από το Κιλκίς και 50
χλμ από τη Θεσσαλονίκη. Βρίσκεται σε υψόμετρο 26 μέτρα πάνω από την στάθμη της
θάλασσας. Κοντά στην περιοχή λειτουργεί το Βιοτεχνικό Πάρκο Πολυκάστρου με
αρκετές βιοτεχνίες και εργοστάσια χαμηλής όχλησης. Επίσης γύρο από τον
καταυλισμό υπάρχουν καλλιεργήσιμες εκτάσεις οι οποίες ανήκουν σε ντόπιους
αγρότες της Περιοχής, καθώς και ένα τεχνητό ρέμα.
Το οικόπεδο της αερολέσχης της Ν. Καβάλας αποτελεί το μεγαλύτερο
αεραθλητικό κέντρο της Βόρειας Ελλάδας, και μια από τις σημαντικότερες πίστες των
πρωταθλημάτων του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Β. Ελλάδα. Ανήκει στο
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και μέχρι τα τέλη του Φεβρουαρίου του 2016, όπου
άρχισε να λειτουργεί ως δομή φιλοξενίας προσφύγων, είχε παραχωρηθεί στην
αερολέσχη του Πολυκάστρου για τις παραπάνω δραστηριότητες.
Όλες οι πληροφορίες που δόθηκαν σχετικά με το έδαφος, τον πληθυσμό και
τον περιβάλλοντα χώρο που θα εξετάσουμε, από μόνες τους δεν έχουν κάποια
ουσιαστική σημασία για την έρευνα μας. Ωστόσο, η ένταξη και η εναρμόνιση αυτών
των πληροφοριών σε συνδυασμό με τις συμπεριφορές των προσώπων μας βοηθά στην
αποδοτικότερη έρευνα στο πεδίο.

1.2 Το Ξεκίνημα
Το πρωί της Παρασκευής 26 Φεβ 2016, έπειτα από διαταγή που λάβαμε,
φορτώσαμε σε μεταφορικά μέσα του στρατού μεγάλη ποσότητα σκηνών έκτακτης
ανάγκης και μαζί με μηχανήματα διευθέτησης χώρου μεταβήκαμε έξω από την
αερολέσχη της Ν. Καβάλας.
Η είσοδος της αερολέσχης είχε αποκλειστεί από αμάξια κατοίκων του
Πολυκάστρου οι οποίοι, με την συμμετοχή των δημοτικών αρχών της πόλης,
διαμαρτύρονταν για το άνοιγμα της δομής στην περιοχή τους. Μετά περίπου από 3
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ώρες, οι συγκεντρωμένοι αποχώρησαν και άρχισαν οι εργασίες διαμόρφωσης του
camp.
Στην αρχή κρίθηκε αναγκαίο, προκειμένου να είναι δυνατή η κατασκευή
σκηνών, να διευθετήσουμε το χώρο με μηχανήματα (αποψιλώσεις κ.λπ) καθώς, πλην
του αεροδιαδρόμου όπου υπήρχε άσφαλτος, όλο το υπόλοιπο έδαφος του καταυλισμού
καλύπτονταν από χώμα.
Στη συνέχεια, ξεκίνησε από το στρατιωτικό προσωπικό η κατασκευή των
σκηνών σε τομείς. Οι σκηνές βρίσκονταν σε στοίχιση με τρόπο ώστε να είναι εύκολος
ο τοπογραφικός προσδιορισμός τους. Επιπρόσθετα, ανά 20 σκηνές αφήνονταν κενά
διαστήματα, όπου στρώνονταν με χαλίκι και τα οποία λειτουργούσαν ως αντιπυρικές
ζώνες, επιτρέποντας την πρόσβαση οχημάτων εκτάκτων αναγκών (ασθενοφόρα κ.λπ)
και πάνω στα οποία τοποθετούνταν κάδοι για την ρίψη σκουπιδιών. Η κάθε στήλη
σκηνών ονομάζονταν με ένα γράμμα της αλφαβήτου και η κάθε σκηνή της στήλης
είχε έναν αριθμό, στοιχεία τα οποία γράφονταν στο πέτο της σκηνής (πχ. σκηνή Α12,
Α13). Το παραπάνω σύστημα αρίθμησης των σκηνών επί το σύνολό του διευκόλυνε
την λειτουργία της δομής αλλά είχε και αδυναμίες (πχ πρόσφυγες μετέφεραν την
σκηνή τους σε άλλη σειρά ή ένωναν δύο σκηνές).
Επίσης, εγκαταστάθηκαν προβολείς οι οποίοι παρείχαν φωτισμό σε μεγάλο
κομμάτι της δομής. Τοποθετήθηκαν επίσης χημικές τουαλέτες και βρύσες περιμετρικά
των σκηνών οι οποίες κατόπιν εντατικών εργασιών τέθηκαν σε λειτουργία.
Παράλληλα, με όλες τις παραπάνω εργασίες συστάθηκε το συντονιστικό
κέντρο της δομής και πραγματοποιήθηκε κατανομή του στρατιωτικού προσωπικού
στα διάφορα πόστα υποδοχής των προσφύγων.
Από τις 26 έως, το βράδυ τις 28 Φεβ 16, στήθηκαν συνολικά 300 σκηνές και
έγιναν όλες οι απαραίτητες εργασίες, προκειμένου να συσταθεί ένας χώρος για μια
«ολιγοήμερη» φιλοξενία των προσφύγων που θα έκαναν μία «στάση» στη δομή μέχρι
να περάσουν τα σύνορα με τα Σκόπια.
Σε γενικές γραμμές οι πληροφορίες που έφθαναν στον καταυλισμό για την ώρα
άφιξης τον αριθμό και την ακριβή διάρκεια παραμονής των προσφύγων ήταν
συγκεχυμένες και άλλαζαν συνεχώς.
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Εικόνα 4:Εξέλιξη εργασιών 26 Φεβρουαρίου 2016

Εικόνα 5:Εξέλιξη εργασιών 28 Φεβρουαρίου 2016
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1.3 Η πρώτη υποδοχή / Συνεργεία υποδοχής
Τα ξημερώματα της Κυριακής προς Δευτέρα κατέφτασαν οι πρώτοι
πρόσφυγες, κατά προσέγγιση 1000 στον αριθμό. Οι περισσότεροι έρχονταν στην δομή
με λεωφορεία, τον συντονισμό των οποίων είχε το Υπουργείο Μετανάστευσης σε
συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία, στα οποία είχαν επιβιβαστεί από το λιμάνι του
Πειραιά. Άλλοι πάλι έρχονταν με τα πόδια συνήθως από την Ειδομένη αφού δεν
κατάφεραν να περάσουν τα σύνορα.
Αφού έφθαναν τα λεωφορεία στον καταυλισμό, η αστυνομία ασκούσε τον
απαιτούμενο έλεγχο των προσωρινών εγγράφων παραμονής και επέτρεπε την
αποβίβαση μόνο των Συρίων και των Ιρακινών καθόσον αυτοί μόνο θεωρούνταν ότι
είχαν πιθανότητες να διέλθουν των συνόρων , τουλάχιστον με νόμιμο τρόπο. Κατόπιν,
οι πρόσφυγες κατέβαιναν από τα λεωφορεία. Οι περισσότεροι παρουσίαζαν σημάδια
υψηλής κόπωσης και ταλαιπωρίας. Έχοντας αναλάβει τον γενικό συντονισμό της
υποδοχής τους, ακολουθούσα όσο κατά τον δυνατό πιστά την παρακάτω διαδικασία:
(1) Έψαχνα να βρω αρχικά κάποιον πρόσφυγα που μιλούσε αγγλικά ώστε να
επιτελέσει χρέη διερμηνέα. Εν συνεχεία μοιράζονταν στον καθένα κάποιο φαγώσιμο
και νερό και χωρίζονταν ανά οικογένειες ή παρέες προκειμένου να συμπληρώνεται ο
αριθμός των 6 -8 ατόμων ανά σκηνή. Η διαδικασία αυτή λάμβανε χώρα σε μια μεγάλη
σκηνή («rub hall»).
Ο διαχωρισμός των ατόμων στις πρώτες αφίξεις αποτελούσε μια εύκολη
διαδικασία και συνήθως δεν υπήρχαν παράπονα. Μετά από ένα μήνα η ίδια διαδικασία
ήταν αντικείμενο πολύωρης διαπραγμάτευσης «Δεν θέλουμε να είμαστε στην σκηνή
μαζί με άλλη οικογένεια» (Νεαρός Σύριος πρόσφυγας με γυναίκα και παιδί, 02 Απρ 16)
«Ξέρουμε άτομα μέσα στο camp που μένουν ανά δύο στις σκηνές…» «Εδώ μου είναι
αδύνατον να επιβιώσω μέσα στη λάσπη» (Σύρια πρόσφυγας, 02 Απρ 16). «Δεν είναι
υποχρεωτικό να μείνει κάποιος εδώ, αν θέλει μπορεί να πάει αλλού», έλεγα συνήθως
πάνω στον εκνευρισμό μου και προσπαθούσα να βγάλω άκρη με την επομένη
οικογένεια μέχρι να αλλάξουν γνώμη οι προηγούμενοι ή να αλλάξω γνώμη εγώ, με το
ρίσκο να τελειώσουν οι διαθέσιμες σκηνές. Η παραπάνω αλλαγή της στάσης τους
δηλαδή ότι από παθητική έγινε ενεργητική, θα μπορούσε να αποδοθεί στα εξής:
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Στην κατάσταση υπερβολικής κόπωσης που βρίσκονταν οι πρόσφυγες των
πρώτων αφίξεων καθώς και στη διαχέουσα αντίληψη «Δεν πειράζει έτσι και
αλλιώς είναι για μια–δύο νύκτες» (Σύρια πρόσφυγας προς στον άντρα της, 29 Φεβ
16)



Στο γεγονός ότι οι πρόσφυγες που έφθαναν στον καταυλισμό μετά την πάροδο του
πρώτου μήνα είχαν αποκτήσει σχετική εμπειρία και είχαν εγκλιματιστεί από τις
άλλες δομές στις οποίες είχαν διαβιώσει για κάποιο χρονικό διάστημα (συνήθως
στα νησιά), και προσπαθούσαν να τεστάρουν τα όρια μέχρι τα οποία μπορούσαν
να διεκδικήσουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης «Στο προηγούμενο camp μέναμε
σε σπιτάκια και όχι σε σκηνές » (Σύρια πρόσφυγας, 40 -50 ετών).
Συνήθως οι πρόσφυγες που βοηθούσαν στην διερμηνεία κάθονταν μέχρι να

εξυπηρετηθεί η οικογένειά τους και μετά λέγοντας μου ότι πρέπει να βοηθήσουν τους
δικούς τους για την μεταφορά των αποσκευών τους έφευγαν. Με άλλους πάλι υπήρχε
ένα είδος «συναλλαγής», αφού άφηναν την οικογένεια τους να εξυπηρετηθεί στο
τέλος, προκειμένου να με βοηθήσουν στην διερμηνεία, με τον όρο όμως ότι «θα μας
βολέψεις». Υπήρχαν βέβαια και περιπτώσεις προσφύγων όπως του 38χρονου
καθηγητή αγγλικών Αχμέτ, που από την πρώτη στιγμή που αποβιβάστηκε από το
λεωφορείο η βοήθεια του ήταν σημαντική αφού βοήθησε με την διερμηνεία που
παρείχε

στο

να

χωριστούν

ανά

σκηνές

περίπου

200

πρόσφυγες

«Αν με χρειαστείς και αύριο πες μου, η σκηνή που κοιμάμαι είναι η …Έτσι και αλλιώς
εγώ δεν έχω οικογένεια και είναι ένας τρόπος για να περνάει και η ώρα μου…πολλή
δυστυχία έχει περάσει αυτός ο κόσμος» (Αχμέτ, 38 ετών, καθηγητής Αγγλικών) «Να
είσαι προσεκτικός με τους πρόσφυγες που σε βοηθούν… στην Ειδομένη εμένα κάποιοι
πρόσφυγες που παρουσιαστήκαν ως εθελοντές ζήτησαν διευκολύνσεις» (Γιώτα,
εργαζόμενη σε ΜΚΟ στην Ειδομένη).
(2) Κατόπιν ομαδοποίησης των ατόμων ανά σκηνή, τους παρελάμβανε ένας
συνοδός ο οποίος τους βοηθούσε με τις αποσκευές τους και τους συνόδευε μέχρι την
σκηνή της καταγραφής. Σε αυτό το χώρο καταγράφονταν όλα τα απαραίτητα στοιχεία
που χρειάζονταν από τα χαρτία (αραβική λέξη σημαίνει έγγραφα) καθώς και άλλα που
προέκυπταν από τα λεγόμενα των ίδιων (συνήθως προβλήματα υγείας). Εν συνεχεία
έπαιρναν την κάρτα – ταυτότητα του camp που περιελάμβανε στοιχεία τα οποία ήταν
χρήσιμα στην καθημερινότητα της δομής (Ονοματεπώνυμο, αριθμό σκηνής, αριθμός
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κάρτας, κ.λπ) και χρησιμοποιούνταν κυρίως για την είσοδο στο camp και τις διανομές
φαγητού – προϊόντων.

Εικόνα 6:Υποδοχή προσφύγων
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(3) Μετά την σκηνή καταγραφής όσοι επιθυμούσαν επισκέπτονταν τον γιατρό
(στο θέμα της υγείας θα επανέλθω αναλυτικότερα), έπαιρναν υπνόσακους,
υποστρώματα (μετά από 3 βδομάδες τους παρείχαν ράντζα), αδιάβροχα από την σκηνή
των διανομών και με τη βοήθεια του συνοδού πήγαιναν μέχρι την σκηνή όπου θα
διανυκτέρευαν. Μέχρι να φτάσουν στην σκηνή τους πραγματοποιούνταν μια
ενημέρωση, από τον συνοδό, συνήθως καταδεικνύοντας με τα χέρια αν δεν γνώριζαν
αγγλικά, για το πού βρίσκονται οι βασικοί χώροι της δομής (βρύσες, χώρος και χρόνος
διανομής φαγητού και προϊόντων, τουαλέτες, συντονιστικό κέντρο, κ.α.)
(4) Μετά το πέρας τακτοποίησης μιας οικογένειας στην σκηνή ο συνοδός
επέστρεφε πάλι στο «rub hall» προκειμένου να συνοδεύσει άλλη οικογένεια.
Ο παραπάνω τρόπος υποδοχής των προσφύγων, αν και περιείχε κάποιες
πρακτικές επηρεασμένες από τον τρόπο λειτουργίας του στρατού, όπως η χρήση ενός
συνοδού για κάθε οικογένεια, ήταν ο πλέον αποδοτικός αφού σε σχετικά λίγο χρόνο
(3-3,5 ώρες) είχαν τακτοποιηθεί στις σκηνές τους πολλοί πρόσφυγες (200 -250 άτομα),
με τις όποιες δυσκολίες υπήρχαν.

1.4 Καιρός «ο σημαντικότερος εχθρός» των πρώτων ημερών
Ένα από τα κυριότερα προβλήματα των πρώτων ημερών ήταν οι χαμηλές
θερμοκρασίες, η βροχή και ο δυνατός αέρας που επικρατούσε στην περιοχή. Όλοι
αυτοί οι παράγοντες σε συνδυασμό με τα λυτά μέσα διαμονής (σκηνή χωρίς πάτωμα,
ένας υπνόσακος και υπόστρωμα κατά άτομο) έκαναν τις συνθήκες διαμονής ακόμα
πιο δύσκολες.
Τα βράδια οι οικογένειες αγωνίζονταν προκειμένου να προστατεύσουν τα
υπάρχοντας τους από τη βροχή και το κρύο αλλά και για την ίδια τους την επιβίωση.
Τα πρωινά συνήθως ξεκουράζονταν από το δύσκολο βράδυ που είχε περάσει και
προσπαθούσαν να αποκαταστήσουν τα πράγματα που είχαν βραχεί. Δεν ήταν λίγες οι
φορές που κατά την διάρκεια της νύκτας οικογένειες έρχονταν ζητώντας κάποια έξτρα
κουβέρτα ή υπνόσακο καθώς είχαν βραχεί τα ήδη υπάρχοντα.
Απόρροια των δύσκολων αυτών καιρικών συνθηκών ήταν η αύξηση των
περιστατικών που είχε το ιατρείο. Πολλά παιδιά προσέρχονταν στον γιατρό με
ιδιαίτερα υψηλό πυρετό ή κρυολόγημα. «Τα περισσότερα παιδιά που έρχονται εδώ
έχουν πυρετό ή κάποιο κρυολόγημα… Αρκετοί ενήλικες πάλι που έρχονται στο ιατρείο
παρουσιάζουν συμπτώματα άγχους όπως δυσχέρεια αναπνοής, πόνο στο στήθος,

20

ταχυπαλμία… όλη τη νύκτα δεν κοιμήθηκα υπήρχε συνεχώς ουρά 4 -5 προσφύγων έξω
από τη σκηνή.» (Παρακευάς, 29 ετών, γιατρός της δομής).
Στην πορεία της λειτουργίας της δομής άρχισαν να

συμμετέχουν στην

διαδικασία της υποδοχής και άλλα δρώντα πρόσωπα του καταυλισμού όπως η Ύπατη
Αρμοστεία, ο Ερυθρός Σταυρός ή άλλες ΜΚΟ υποβοηθώντας ή αντικαθιστώντας
κάποια κομμάτια των διαδικασιών της υποδοχής.

Εικόνα 7:Άπλωμα των ρούχων μετά από βραδινή κακοκαιρία
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2.

Δρώντα πρόσωπα του καταυλισμού
Κατά τη διάρκεια των πρώτων μερών της λειτουργίας της δομής, όλες οι

δράσεις που σχετίζονταν με τη διαμονή και τη διαβίωση των προσφύγων
πραγματοποιούνταν μόνο μέσω του Στρατού, σταδιακά όμως εισήλθαν στον
καταυλισμό

και

άλλες

οργανώσεις.

Κάποιες

από

αυτές

τις

αρμοδιότητες

μεταβιβάστηκαν σε αυτές τις οργανώσεις, οι οποίες ανέλαβαν ταυτόχρονα και κάποιες
επιπλέον δράσεις. Μετά από την πάροδο του πρώτου μήνα τα βασικά δρώντα
πρόσωπα του καταυλισμού, εκτός του στρατού, ήταν: η Ύπατη Αρμοστεία, Φορείς
Υγείας (Στρ/κος Γιατρός, το ΕΚΑΒ και ο Ερυθρός Σταυρός) η ΕΛΑΣ, η MKO «Green
Helmet», «Μετάδραση», «Samaritan’s Pulse», «Α drop in the ocean», «Save the
children», «Praxis», «Αrsis», «We are here» και η «Νethope».

2.1 Στρατός
Εκτός των δράσεων του στρατού που αναλύθηκαν στην προηγούμενη ενότητα,
υποδοχή-φαγητό–διανομές–υποδομές ο στρατός είχε την ευθύνη για τον συντονισμό
των δρώντων προσώπων μέσω της βοήθειας και της συνεργασίας με την Ύπατη
Αρμοστεία.

2.2 Ύπατη Αρμοστεία
Στην επίσημη σελίδα της Ύπατης Αρμοστείας αναγράφεται ως κύρια
αρμοδιότητα
διασφαλίζει

η «διεθνής προστασία», που ορίζεται ως: «η δυνατότητα της να
το

σεβασμό

των

θεμελιωδών

δικαιωμάτων

των

προσφύγων,

περιλαμβανομένης της δυνατότητάς τους να αιτούνται άσυλο, και το δικαίωμά τους να
μην επιστρέφονται χωρίς τη θέλησή τους σε χώρα όπου έχουν λόγους να φοβούνται
δίωξη. Ο οργανισμός προάγει τις διεθνείς συμφωνίες για τους πρόσφυγες,
παρακολουθεί τη συμμόρφωση των κυβερνήσεων με το διεθνές δίκαιο και παρέχει
υλική βοήθεια όπως τροφή, νερό, στέγη και ιατρική περίθαλψη σε κατατρεγμένους
αμάχους.» (UNHCR, 2018).
Όσον αφορά το πεδίο η Ύπατη Αρμοστεία είχε έναν γενικό συντονιστή που
βρίσκονταν σε στενή συνεργασία με τον συντονιστή του στρατού για όλα τα θέματα
που αφορούσαν την διαβίωση και την προστασία των προσφύγων. Υπήρχαν επίσης
μηχανικοί με εξειδικευμένες γνώσεις στη κατασκευή και το στήσιμο ενός camp
προσφύγων και συνεργάζονταν με το μηχανικό του στρατού.
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Βρισκόταν στη διαρκή αναζήτηση παροχών, μέσω άλλων ΜΚΟ, με βασικό
στόχο να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των προσφύγων. ¨Ένα τέτοιο παράδειγμα
αποτέλεσε η συνεργασία το χειμώνα με τη ΜΚΟ «Caritas», η οποία, κατόπιν
παρέμβασης της Υ.Α, προσέφερε στους πρόσφυγες μεγάλη ποσότητα ξύλων.

Εικόνα 8:Παροχή ξυλείας σε πρόσφυγες

Συντόνιζε τις ΜΚΟ του καταυλισμού κάνοντας εβδομαδιαία «meeting» στα
οποία κοινοποιούνταν οι δραστηριότητες κάθε οργάνωσης εντός του καταυλισμού, για
την επόμενη εβδομάδα, καθώς πραγματοποιούνταν και απολογισμός της εβδομάδας
που είχε περάσει.
Παρείχε η ίδια υλικά στους πρόσφυγες όπως κουβέρτες, αδιάβροχα, ράντζα και
είδη υγιεινής. Μεταξύ άλλων, παρείχε σκηνές νέου τύπου οι οποίες αντικατέστησαν
σταδιακά στις σκηνές έκτακτης ανάγκης που είχαν στηθεί αρχικά από το στρατό.
Πράγματι η συνδρομή σε αυτό το είδος υλικού εξοπλισμού εκ μέρους της Υ.Α ήταν
πολύτιμη, και με μεγάλη επιτυχία όπως φάνηκε και από τις μικρές συσκευές–
φωτοβολταϊκά (που ήταν αυτόνομες συσκευές φόρτισης κινητού και μικρό φωτιστικό
ταυτόχρονα) που διένειμαν στο καταυλισμό. Μετά από αυτή την εξέλιξη, καθώς
επιλύονταν το πρόβλημα μερικού φωτισμού της σκηνής., δεν ήταν αναγκαίο οι
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πρόσφυγες να περιμένουν στην ουρά, της σκηνής-φορτιστηρίου που είχε
κατασκευαστεί από το στρατό, για να φορτίσουν τα κινητά τους.

Εικόνα 9:Φωτοβολταϊκά για φόρτιση κινητών και φωτισμό

Εικόνα 10:Σκηνές νέου τύπου

Σημαντικότερη ίσως βοήθεια της Ύπατης Αρμοστείας προς τους πρόσφυγες
ήταν η νομική στήριξη. Η ανάγκη για νομικές συμβουλές ήταν τόσο μεγάλη που
πολλοί πρόσφυγες περίμεναν μέχρι και 2-3 ώρες προτού ανοίξει το container νομικής
στήριξης του καταυλισμού Οι νομικοί σύμβουλοι παρείχαν καθημερινά ενημέρωση
και κατατόπιζαν τους πρόσφυγες για τα θέματα στα οποία μπορεί να προέκυπταν
όπως:
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Η Αίτηση Άσυλου. Άτομα που αναζητούν να επιτραπεί η είσοδό τους σε μια

χώρα, ως πρόσφυγες, και βρίσκονται σε αναμονή της απόφασης της αίτησής τους για
να αποκτήσουν το καθεστώς του πρόσφυγα, υπό τις σχετικές διεθνείς και εθνικές
οδηγίες. Σε περίπτωση αρνητικής απόφασης πρέπει να αναχωρήσουν από τη χώρα και
ίσως και να απελαθούν, καθώς βρίσκονται υπό παράνομο καθεστώς, εκτός και αν η
άδεια παραμονής τους έχει δοθεί για ανθρωπιστικούς ή άλλους σχετικούς λόγους.
(Διεθνής Οργανισμός Μεταναστευσης, 2009, σελ. 12).
Λόγω μεγάλου αριθμού ατόμων που επιθυμούσε να υποβάλει αίτηση διεθνούς
προστασίας ασύλου φερόταν δυσχερής η εξυπηρέτηση των προσφύγων με την τυπική
διαδικασία της αυτοπρόσωπης εμφάνισής τους στην Υπηρεσία Ασύλου (Καλοχώρι
Θεσσαλονίκης). Δοκιμάστηκε άλλη διαδικασία μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής
«skype» προκειμένου να κλειστεί κάποιο ραντεβού για την ημερομηνία συνέντευξης.
Αφενός όμως η κακή ποιότητα του δικτύου καθιστούσε δύσκολη την επαφή «Το
σύστημα με το skype μπλοκάρει συνεχώς γιατί, προσπαθούν να πάρουν επαφή όλοι μαζί
ταυτόχρονα» (Νεαρή πρόσφυγας Σύρια), αφετέρου η χρήση της ηλεκτρονικής διόδου
δεν θα μπορούσε να είναι πρόσφορη σε όλες τις ηλικιακές τάξεις, αν μη τι άλλο
σίγουρα στις μεγαλύτερες ηλικίες: «δεν ξέρουμε όλοι να χρησιμοποιούμε το ίντερνετ»
(ηλικιωμένος Γεζίντι, περιστατικό με «skype»)
Εντέλει λόγω της αποτυχίας της ηλεκτρονικής διαδικασίας στις αρχές Μαΐου η
Ύπατη Αρμοστεία πραγματοποίησε στον καταυλισμό επιτόπια την διαδικασία και
κατ’αυτό τον τρόπο ο κάθε πρόσφυγας θα μπορούσε να αποκτήσει μία γραπτή
βεβαίωση που θα όριζε την ημερομηνία συνέντευξης. Δηλαδή στην ουσία
πραγματοποιήθηκε μια «προ -καταγραφή» της αίτησης ασύλου. Λόγω του ότι η
επιτόπια «προ- καταγραφή» αναβαλλόταν συνεχώς για γραφειοκρατικούς λόγους,
δημιουργήθηκε μεγάλος εκνευρισμός και ένταση στους πρόσφυγες. «Κάθε εβδομάδα
μας λένε την επομένη, άλλοι πάλι δεν μας λένε κάτι συγκεκριμένο» (Χάμζα, νεαρός
Σύριος) «Υπάρχει μια συγκεχυμένη κατάσταση με το τι θα γίνει με την καταγραφή για
αυτός οι απαντήσεις που τους δίνω είναι ουδέτερες» (Νίκος, νομικός σύμβουλος UN)
H διαδικασία της προ-καταγραφής κράτησε τρεις μέρες. Μετά την παραλαβή
του «περιβόητου» εγγράφου που όριζε την ημερομηνία της συνέντευξης μπορούσες να
διακρίνεις στα περισσότερα βλέμματα μια ανακούφιση. Οι περισσότεροι συνεντεύξεις
είχαν προγραμματιστεί για τον μήνα Αύγουστο (3 μήνες μετά).
Μετεγκατάσταση: «Το πρόγραμμα μετεγκατάστασης της ΕΕ αφορά την μεταφορά
ατόμων που χρήζουν διεθνής προστασίας (ασύλου και επικουρικής προστασίας) από
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ένα κράτος μέλος της ΕΕ σε ένα άλλο. Είναι ένας ευρωπαϊκός νόμος αντιμετώπισης
της προσφυγικής κρίσης που έχει στόχο την πιο δίκαιη κατανομή στα κράτη μέλη.» O
αιτών δεν έχει το δικαίωμα να επιλέξει την χώρα της ΕΕ την οποία επιθυμεί.»
Λαμβάνονται υπόψη κριτήρια από την Υπηρεσία Ασύλου όπως, ευαλωτότητα του
αιτούντος γλωσσικές δεξιότητες ή κοντινοί συγγενείς σε άλλες χώρες αλλά η τελική
απόφαση άδειας διαμονής δίνεται από το κράτος στο οποίο προορίζεται για
μετεγκατάσταση (Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής,
2017).
Στο πρόγραμμα της μετεγκατάστασης επιθυμούσαν να συμμετέχουν οι
περισσότεροι πρόσφυγες που ταξίδευαν μόνοι τους ή μαζί με όλη την οικογένειά τους ί
και δεν είχαν κάποιο συγγενή-φίλο σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα. Οι περισσότεροι
επιθυμούσαν χώρες όπως η Γερμανία και η Νορβηγία. «Ελπίζω να πάω στην Γερμανία,
δεν έχω εκεί συγγενείς αλλά ξέρω ότι τους ανάπηρους τους φέρονται αξιοπρεπώς»
(Μωχάμαντ, 52 ανάπηρος επιπλοποιός) «Προτιμώ την Γερμανία ή την Νορβηγία, ή την
Φιλανδία που έχει περισσότερες δουλειές αλλά και σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα να
πήγαινα δεν θα είχα πρόβλημα, απλά όταν καταφέρουν οι δικοί μου να έρθουν από την
Τουρκία να έρθουν και αυτοί εκεί που θα πάω» (Σύριος 28 ετών, πολιτικός μηχανικός,
«Πρόγραμμα μετεγκατάστασης»).
Οικογενειακή επανένωση: Η διαδικασία όπου μέλη μιας οικογένειας, που είναι
χωρισμένα μεταξύ τους, λόγω ακούσιας ή εκούσιας μετανάστευσης, επανασυνδέονται
σε μια χώρα διαφορετική από τη χώρα καταγωγής τους. Ο όρος αυτός υπονοεί την
ύπαρξη κρατών, που θεωρούν άδειες εισόδου, με σκοπό την οικογενειακή επανένωση.
(Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, 2006,σελ60). Οι περισσότεροι πρόσφυγες του
καταυλισμού έκαναν αίτηση να ενταχθούν στο πρόγραμμα οικογενειακής επανένωσης
καθώς είχαν κάποιον συγγενή συνήθως ο πατέρας της οικογένειας ο οποίος είχε
καταφέρει να περάσει πριν από αυτούς σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα, στην οποία
δούλευε και έστελνε χρήματα στην οικογένειά του μέσω της «Western Union»
(διεθνές σύστημα μεταφοράς χρημάτων). «Ο άνδρας μου βρίσκεται σε ένα καταυλισμό
στην Γερμανία εδώ και εφτά μήνες μαζί με τη μια μας κόρη. Είναι πιο εύκολο αν πας
στην Γερμανία να φέρεις και την οικογένειά σου μαζί… Σκοπός μου είναι να καταφέρω
να πάω στον άνδρα μου μαζί με τα δέκα παιδιά μου» (Φαχριά 39 ετών, μητέρα 11
παιδιών).
Εθελούσια επιστροφή: Επιστροφή των προσώπων στις χώρες καταγωγής τους,
βάσει ελεύθερης βούλησης. Κάποιες οικογένειες προσφύγων είτε έχοντας «χάσει» τις
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ελπίδες τους για διέλευση των συνόρων, είτε έχοντας πληροφόρηση ότι έχει
εξομαλυνθεί κάπως η κατάσταση στην περιοχής της Συρίας όπου διέμεναν, έμπαιναν
στο πρόγραμμα εθελούσιας επιστροφής «Γυρνάω πίσω με τα δύο μου παιδιά στην
μητέρα μου, γιατί τα πράγματα έχουν ηρεμήσει στο χωριό μου, έτσι και αλλιώς τα
σύνορα από ότι φαίνεται δεν θα ανοίξουν» (Μίρινα 35 ετών, δασκάλα, μητέρα 2
παιδιών).
Παραμονή στην Ελλάδα: «Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, με τον άνδρα μου
στην Γερμανία, αποφασίσαμε να μείνουμε εδώ..έχω κουραστεί με τα παιδιά, δεν έχω
καλή ψυχολογία»( ιρακινή πρόσφυγας με 2 παιδιά), «Τους είπα να πάνε σε κανένα
χωριό (ενδοχώρα) και να καλλιεργήσουν κανένα χωράφι γιατί η κατάσταση δεν
πρόκειται να αλλάξει (με το κλείσιμο των συνόρων) (Γιάννης, επισκέπτης καθηγητής
πανεπιστημίου), «Ελπίζω, με τη βοήθεια να ξανασμίξουμε όλη η οικογένεια πάλι»
(Samar 53 ετών, καθαρίστρια) μου είπε με ένα χαμόγελο, χωρίς να μου προσδιορίσει
τον χώρο.

2.3 Διερμηνείς (Μετάδραση – Ύπατη Αρμοστεία)
Η Οργάνωση «Μετάδραση» ήταν βασικός συνεργάτης της Ύπατης Αρμοστείας
και ήταν επιφορτισμένη με το δύσκολο έργο της διερμηνείας. Αρχικά όπως
αναφέρθηκε και στην εισαγωγή η επικοινωνία πραγματοποιούνταν είτε μέσω κάποιου
πρόσφυγα που γνώριζε αγγλικά, είτε με νοήματα–γλώσσα του σώματος και
διάσπαρτες λέξεις στα αραβικά. Με τον ερχομό της διερμηνέων η επικοινωνία και η
μετάφραση άρχισε να αποτελεί μια πιο ομαλή διαδικασία (Μετάδραση, 2018).
Η ΜΚΟ «Μετάδραση» παρείχε καθημερινά τη δομή με 3-4 διερμηνείς και
έναν συντονιστή οι οποίοι συνολικά κάλυπταν τον καταυλισμό σε όλες τις γλώσσες
και σε διαλέκτους ικανές για να εξασφαλισθεί η ακριβής συνεννόηση.
Από τη πλευρά μου όταν έκρινα ότι πρέπει να βγάλω μια ανακοίνωση από το
μικρόφωνο στην δομή ή να χρησιμοποιήσω κάποιον διερμηνέα προκειμένου να
συνομιλήσω με έναν πρόσφυγα η διαδικασία που ακολουθούσα ήταν η παρακάτω:
Αρχικά, έγγραφα σε ένα χαρτί στα ελληνικά την ανακοίνωση που ήθελα να ακουστεί
από τα μεγάφωνα και εν συνεχεία την έδινα στον συντονιστή των διερμηνέων ο οποίος
με την σειρά του έρχονταν σε επαφή με τους διερμηνείς προκειμένου να
πραγματοποιήσουν την διερμηνεία. Αυτή η διαδικασία ήταν χρονοβόρα και όποτε,
στις αρχές ειδικά, επιχείρησα να την παρακάμψω απευθυνόμενος κατευθείαν στους
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διερμηνείς, συνήθως λάμβανα την απάντηση ότι «πρέπει να πάρω άδεια πρώτα από το
συντονιστή μου». ¨Άλλη φορά ζητώντας επί τόπου την βοήθεια μιας διερμηνέα που
ήταν στον καταυλισμό για λογαριασμό μιας ΜΚΟ που είχε έρθει για μια δράση για τα
παιδιά εκείνη μου αρνήθηκε λέγοντας μου «ότι η οργάνωση μου απαγορεύει να κάνω
διερμηνεία για λογαριασμό των υπόλοιπων φορέων του καταυλισμού». Με το πέρας
του χρόνου η παραπάνω διαδικασία έγινε πιο ελαστική ή παρέμεινε ίδια γεγονός που
το αποδίδω στην οικειότητα ή όχι που αναπτύχθηκε μεταξύ των δρώντων προσώπων.
Μια μέρα συζητώντας με τον Ομάρ, για το ποια είναι η ιδανική στάση του
φορέα της δομής και του διερμηνέα κατά την διάρκεια συνομιλίας με έναν πρόσφυγα
μου συνέστησε τα εξής:
«Πρώτον είναι καλό αν δεν έχεις την δυνατότητα διερμηνέα να αποφεύγεις αυτός
που μεταφράζει να είναι μέλος ή γνωστός του ατόμου με τον οποίο κάνεις την
συνομιλία γιατί υπάρχει ο κίνδυνος παρερμηνείας όσων θα πεις. Όταν μιλάς,
ασχέτως που ο συνομιλητής σου δεν κατανοεί την γλώσσα σου, κοιτάς και
απευθύνεσαι σε αυτόν και όχι στον διερμηνέα, ο οποίος θα πρέπει να μην είναι
ανάμεσα σας αλλά παραδίπλα αφού δεν είναι ο ίδιος συνομιλητής. Καλό θα
ήταν να αποφεύγονται οι χειρονομίες αφού δεν ξέρουμε πως εκλαμβάνονται από
την κουλτούρα του άλλου. Επίσης, να πραγματοποιείς μία ερώτηση την φορά για
να διευκολύνεις και το δικό μου έργω. Από την μεριά του ο διερμηνέας πρέπει να
είναι αμερόληπτος, να μεταφράζει αργά και καθαρά, μη χρησιμοποιώντας αργκό
και ιδιωματισμούς για όσα λέγονται και γενικά να αρκείται μόνο στον ρόλο του
διερμηνεία και όχι του συνομιλητή παρεμβαίνοντας στην συζήτηση. Εχθές
κάποιοι πρόσφυγες τα έβαλαν με τον Αλί μεταφραστή της Ύπατης γιατί όπως
είπαν τους είχε δώσει με δικιά του πρωτοβουλία πληροφορίες σχετικά με την
διαδικασία και ημερομηνία συνέντευξης Ασύλου οι οποίες ήταν ανακριβείς»
(Ομάρ 39 ετών, διερμηνέας ΜΚΟ
«Μετάδραση»)
Τα όσα ειπώθηκαν στην συζήτησή μου με τον Ομάρ τηρούνταν λίγο ή πολύ
αναλόγως της εμπειρίας των προσώπων, και της έντασης που υπήρχε από τα άτομα
που συμμετείχαν στην συνομιλία. Ωστόσο, έχει ενδιαφέρον να δούμε τι συνέβαινε
όταν οι διερμηνείς ξέφευγαν από τον τυπικό τους ρόλο, ηθελημένα ή αθέλητα και
ανελάμβαναν χρέη διαπολιτισμικού μεσολαβητή.
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Οι διερμηνείς της δομής ήταν στην πλειοψηφία τους άνδρες. Ήταν συνήθως
έλληνες ή πρόσφυγες–μετανάστες δεύτερης γενιάς προερχόμενοι από τις χώρες για τις
οποίες έκαναν και την διερμηνεία στην αντίστοιχη γλώσσα. Οι δεύτεροι ήταν αυτοί
που συνήθως ξέφευγαν από το στενά όρια της διερμηνείας και ο ρόλος τους
μετατοπιζόταν κατά την διάρκεια της συνομιλίας από αυτόν του διερμηνέα σε αυτόν
του διαπολιτισμικού μεσολαβητή-διαπραγματευτή και κάποιες φορές αντικαθιστούσαν
και τα δρώντα πρόσωπο αφού ήταν αυτοί που «έδιναν τη λύση». Το παραπάνω
φαινόμενο το εντόπισα περισσότερο στους διερμηνείς της Ύπατης Αρμοστείας και όχι
τόσο της «Μετάδρασης».
«Εγώ τους ξέρω καλά τους πρόσφυγες αφού έχω περάσει τα ίδια και χειρότερα
με αυτούς. Ήρθα από το Αφγανιστάν στην Κρήτη όταν ήμουν 11 χρόνων πριν 23
χρόνια. Οι παππούδες μου οι γονείς μου και εγώ γεννηθήκαμε μέσα στον
πόλεμο. Στην Κρήτη έφτασα κρυμμένος μέσα σε ένα πλοίο από τον Πειραιά.
Εκεί με υιοθέτησε μια οικογένεια, πήγα σχολείο, έμαθα και άλλες γλώσσες και
εδώ και 3 χρόνια δουλεύω για την Ύπατη Αρμοστεία.»
(Αφγανός

μεταφραστής

Ύπατης

Αρμοστείας, 2 Απριλίου 16)
«Άσε θα το χειριστώ εγώ» (Νίκος, πρόσφυγας από την Αφρική μεγαλωμένος στην
Αθήνα, διερμηνέας Ύπατης Αρμοστείας, 02 Απρ) μου είπε ο διερμηνέας της Ύπατης
Αρμοστείας ο οποίος αφού μπήκε στο λεωφορείο το οποίο μετέφερε πρόσφυγες από τα
νησιά τους έπεισε να κατέβουν, πράγμα που δεν είχαμε καταφέρει προηγουμένως τα
δρώντα πρόσωπα του καταυλισμού. «Τους έπεισα να μείνουν μαζί αυτούς τους
τέσσερεις νεαρούς και έτσι εξοικονομήσαμε ακόμα 2 σκηνές, οι δύο εξάλλου είναι από
ένα χωριό κοντά στο δικό μου» (Σύριος διερμηνέας της Ύπατης Αρμοστείας από
πατέρα Σύριο και μητέρα πόντια).
Η παραπάνω παρεμβατικότητα είχε ως αποτέλεσμα οι πρόσφυγες να
απευθύνονται κατευθείαν σε κάποιους από τους διερμηνείς και όχι στα δρώντα
πρόσωπα του camp αφού ήταν αυτοί που θα έδιναν λύση στα προβλήματα της
καθημερινότητας, με αποτέλεσμα να τους ζητούν το λόγο όταν τα πράγματα δεν
έπαιρναν την επιθυμητή τροπή.
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2.4 ΜΚΟ
2.4.1 «Green Helmet»
Η οργάνωση «Green helmet» άρχισε να δραστηριοποιείται στην δομή της Ν.
Καβάλας τέσσερις εβδομάδες μετά την έναρξη λειτουργίας της δομής. Κατέλαβε ένα
χώρο στον οποίο ξυλουργοί της οργάνωσης έφτιαχναν ξύλινα δάπεδα για τις σκηνές
των προσφύγων. Μέχρι τότε οι σκηνές δεν είχαν κάποιο πάτωμα και για αυτό το λόγο
παρέχονταν ένα κομμάτι νάιλον για να προστατεύει τα υπάρχοντα των προσφύγων από
την επαφή τους με το χώμα. Ωστόσο, δημιουργούνταν πολλά προβλήματα καθώς το
νάιλον δεν ήταν αρκετό για να προστατέψει την σκηνή και τα υπάρχοντα των
ανθρώπων που διαβίωναν στην σκηνή. Το παραπάνω είχε ως αποτέλεσμα την κακή
ψυχολογική και σωματική κατάσταση των προσφύγων, καθώς τα πρωινά τους
έβρισκαν εξαντλημένους από την νύκτα που πέρασαν, λόγω των καιρικών συνθηκών,
κατά την οποία δεν μπόρεσαν να κοιμηθούν και είχαν βραχεί όλα τους τα υπάρχοντα.
Το πρόβλημα μετατοπίζονταν στα δρώντα πρόσωπα του καταυλισμού αφού έπρεπε να
βρεθούν κλινοσκεπάσματα ή υποστρώματα για να χρησιμοποιηθούν για την επομένη
νύκτα.
Συνεπώς, η παροχή ξύλινων δαπέδων πρόσφερε μεγάλη ανακούφιση στους
πρόσφυγες αφού η σκηνή «αναβαθμίζονταν» πια και τα υπάρχοντα τους
προστατεύονταν από την βροχή. Πλέον των δαπέδων οι «Green Helmet» παρείχαν και
ξυλεία (τύπου νοβοπάν) με τα οποία οι πρόσφυγες κατασκεύασαν πάγκους,
καροτσάκια (βάζοντας κάτω από μια ξύλινη τάβλα τροχούς που είχαν αφαιρέσει από
τους κάδους των σκουπιδιών) και αυτοσχέδια έπιπλα (κρεβάτια, ράφια, τραπέζια)
καθώς και ημιυπαίθριους χώρους έξω από τις σκηνές.

Εικόνα 11:Κατασκευή ξύλινων δαπέδων
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2.4.2 ΕΚΑΒ
Από την πρώτη μέρα λειτουργίας του καταυλισμού είχε διαμορφωθεί μια
σκηνή υποτυπωδώς σαν ιατρείο στην οποία εφημέρευαν σε 24ώρη βάση ένας
στρατιωτικός γιατρός και ένας νοσοκόμος. Ιδιαιτέρως τις πρώτες μέρες η
επισκεψιμότητα στον γιατρό ήταν μεγάλη. Οι περισσότεροι πρόσφυγες παρουσίαζαν
σημάδια κόπωσης από το ταξίδι καθώς και κρίσεις άγχους.
Όταν η κατάσταση του ασθενή απαιτούσε την μεταφορά του στο νοσοκομείο
τότε καλούνταν το ΕΚΑΒ. Το νοσοκομείο του Κιλκίς διέθετε 4 ασθενοφόρα τα οποία
είχαν την ευθύνη της διακομιδής όλων των ασθενών του Ν. Κιλκίς. Δεδομένου ότι
εκτός από την δομή της Ν. Καβάλας είχαν υπό την ευθύνη τους και τη δομή του
Χέρσου στο Κιλκίς καθώς και όλο τον άτυπο καταυλισμό της Ειδομένης, η κατάσταση
ήταν πολύ δύσκολη, και δεν έλλειπαν πολλές φορές οι εντάσεις.
Συνήθως το ασθενοφόρο «συγχώνευε» τις διακομιδές μεταφέροντας 2 ασθενείς
μαζί. Αφού παρελάμβανε τον ασθενή μαζί με ένα συγγενικό του πρόσωπο τον
μετάφερε στο νοσοκομείο του Κιλικίς όπου και νοσηλεύονταν. Μετά το τέλος της
νοσηλείας του ο ασθενής έπρεπε να γυρίσει στον καταυλισμό. Στην καλύτερη
περίπτωση οι διασώστες του ΕΚΑΒ τους μετέφεραν πίσω στον καταυλισμό, εφόσον
είχαν δεχτεί

κάποια κλήση για κάποιον ασθενή από το ιατρικό προσωπικό του

καταυλισμού και έτσι συνδύαζαν τις κινήσεις. «Το ασθενοφόρο, δεν είναι ταξί, εμείς
εξυπηρετούμε όταν μπορούμε αλλά αν γίνει ένα ατύχημα κατά την διάρκεια της
μεταφοράς του ασθενούς πίσω στο Ηοt- Spot θα βρούμε το μπελά μας» (Διασώστης
ΕΚΑΒ, 10 Μαρ).
Αρκετοί πρόσφυγες μετά την μεταφορά τους στο νοσοκομείο χάνονταν και
επέστεφαν σε άλλες δομές όπως του Χέρσου ή των Διαβατών. Προκειμένου να βρεθεί
λύση στο πρόβλημα κρατούνταν αναλυτικά ένα βιβλίο με τα αναλυτικά στοιχεία του
κάθε πρόσφυγα (ώρα, ονοματεπώνυμο, που διακομίστηκε κ.λπ) προκειμένου να έρθει
σε επαφή με την οικογένειά του. Κάποιοι εθελοντές προσφέρονταν μετέφεραν
«παράνομα» πίσω στον καταυλισμό πρόσφυγες που είχαν διακομιστεί στο νοσοκομείο
του Κιλκίς προκειμένου να καλύψουν το κενό που υπήρχε. Μετά την άφιξη του
Ερυθρού Σταυρού το πρόβλημα εξαλείφτηκε αρκετά, αφού ο Ερυθρός Σταυρός είχε
προσωπικό που παρακολουθούσε τον ασθενή από την στιγμή που διακομιζόταν στο
νοσοκομείο και έφερνε σε επαφή τον ασθενή με την οικογένεια του.
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2.4.3 Ερυθρός Σταυρός και Ερυθρά Ημισέληνος
Ο φιλανδικός ερυθρός Σταυρός και Ερυθρά Ημισέληνος άρχισε να
δραστηριοποιείται στον καταυλισμό μετά την 5η εβδομάδα της λειτουργίας του.
Παρείχε τις καθημερινές από το πρωί μέχρι το απόγευμα ιατροφαρμακευτική κάλυψη
στους κατοίκους του καταυλισμού σε συνεργασία με το στρατιωτικό ιατρικό
προσωπικό.
Στεγάζονταν σε μεγάλες σκηνές που χρησιμοποιούνταν ως ιατρεία παρέχοντας
τις σημαντικότερες ιατρικές ειδικότητες όπως γενικούς ιατρούς, παθολόγους,
παιδιάτρους,

ψυχιάτρους,

γυναικολόγους,

οι

οποίοι

υποβοηθιόντουσαν

από

νοσοκόμους. Ανεξάρτητα που η ευθύνη ήταν του Φιλανδικού Ερυθρού Σταυρού είχε
προσωπικό πολλών εθνικοτήτων που εναλλάσσονταν ανά ένα μήνα περίπου.
Εκτός της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, συνήθως τα πρωινά του Σαββάτου
πραγματοποιούνταν διανομές πρώτων ειδών υγιεινής και τροφίμων από εθελοντές του
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Επιπλέον των παροχών που αναφέρθηκαν, ο Ερυθρός
Σταυρός είχε προσωπικό το οποίο έκανε σεμινάρια σε πρόσφυγες τα οποία αφορούσαν
θέματα όπως την ατομική ή συνολική υγιεινή του καταυλισμού. Σε αυτά τα σεμινάρια
συμμετείχαν κυρίως πρόσφυγες νεαρής ηλικίας 20 -30 ετών οι οποίοι γνώριζαν
αγγλικά και σπούδαζαν μέχρι να φύγουν από την χώρα τους ή είχαν τελειώσει κάποιο
πανεπιστήμιο.
Με την λήξη αυτών των σεμιναρίων ο κάθε συμμετέχοντας έπαιρνε μία γραπτή
πιστοποίηση παρακολούθησης, φορούσε μία μπλούζα–ποδιά του Ερυθρού Σταυρού
και ήταν υπεύθυνος σε έναν τομέα του καταυλισμού. Το έργο κάθε εθελοντή
σχετίζονταν με την κινητοποίηση–ενημέρωση των υπόλοιπων προσφύγων ή την
τοποθέτηση ειδών υγιεινής (σαπούνια) στους δημόσιους χώρους υγιεινής και όχι με
την καθαριότητα των χώρων αυτών η οποία πραγματοποιούνταν από ιδιωτικές εταιρίες
που βρίσκονταν σε σύμβαση με τον Στρατό.
Η «μπλούζα» του Ερυθρού Σταυρού αφενός αναβάθμιζε το κύρος των
προσφύγων που την φορούσαν αφού ξεχώριζαν από τους υπόλοιπους κατοίκους του
καταυλισμού και αφετέρου τους έδινε την πρόσβαση στην άμεση πληροφόρηση σε
θέματα της καθημερινότητας (διανομές κ.λπ) στον καταυλισμό, αφού βρίσκονταν όλη
μέρα σε συνεργασία με τα δρώντα πρόσωπα του καταυλισμού. Το κύρος δεν ήταν
μόνο προς τους υπόλοιπους κατοίκους του καταυλισμού αλλά και προς τα δρώντα
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πρόσωπα αφού ένας πρόσφυγας που φορούσε το μπλουζάκι του Ερυθρού Σταυρού θα
δημιουργούσε μια μεγαλύτερη αίσθηση εμπιστοσύνης.
Μετά το πέρας της καθημερινής τους δραστηριότητας στους χώρους του
καταυλισμού παρατηρήθηκε το φαινόμενο, οι πρόσφυγες που βοηθούσαν στο έργο του
Ερυθρού Σταυρού, να μαζεύονται στην σκηνή του Ερυθρού Σταυρού όπου άκουγαν
συνήθως δυτική μουσική και χαλάρωναν. Κάποιες φορές, επίσης, όλη η ομάδα
πραγματοποιούσε εκδρομές στην γύρω περιοχή. Εκτός από τους πρόσφυγες που ήταν
υπεύθυνοι για την κινητοποίηση των παραπάνω προσφύγων, δύο πρόσφυγες
χρησιμοποιούνταν από τον Ερυθρό Σταυρό προκειμένου να παρέχουν υπηρεσίες
φύλακα κατά τις νυκτερινές ώρες και τα σαββατοκύριακα. Σε ερώτηση που τους είχα
κάνει για τον αν πληρώνονται για τις υπηρεσίες φύλαξης που παρέχουν μου
απάντησαν θετικά χωρίς να μου προσδιορίσουν το ποσό.
Αν έκανα μία κάθετη νοητή γραμμή στην οποία θα ιεραρχούσα την θέση του
Ερυθρού Σταυρού στον καταυλισμό θα τον κατέτασσα τρίτο μετά τον Στρατό και
Ύπατη Αρμοστεία, με σαφή απόσταση από τις υπόλοιπες ΜΚΟ.
«Δεν είμαστε μια οποιαδήποτε ΜΚΟ είμαστε ο Ερυθρός Σταυρός» μου είπε η
νεαρή υπεύθυνη λήψης του συνεργείου του Ερυθρού Σταυρού που ήρθε για να
κινηματογραφήσει στιγμές από τη δομή, διαμαρτυρόμενη για κάποιους περιορισμούς
από το υπουργείο μετανάστευσης που επιβάλλονταν στα συνεργεία, αναφορικά με την
ώρα παραμονή τους στην δομή,.

2.4.4 «Save the children», «Αrsis», «Praxis», «We are here»
Οι ΜΚΟ «Save the children», «Αrsis» και «Praxis» δραστηριοποιήθηκαν στον
καταυλισμό όπως και οι υπόλοιπες οργανώσεις από τις αρχές Απριλίου του 16.
Πιο συγκεκριμένα η «Save the children» δραστηριοποιούνταν κυρίως στην
συλλογική απασχόληση των παιδιών μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες όπως
χορό, παιχνίδια σε εξωτερικό χώρο, ζωγραφική κ.λπ. Το προσωπικό της οργάνωσης
αποτελούνταν κυρίως από γυναίκες νεαρής ηλικίας οι οποίες είχαν κάποια
επιμόρφωση σχετικά με την απασχόληση παιδιών. Η δημιουργική απασχόληση των
παιδιών αποτέλεσε γενικά ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο στον καταυλισμό, αφού οι
γονείς είχαν χρόνο για τον εαυτό τους κατά την διάρκεια της ημέρας και τα παιδιά δεν
απασχολούσαν - ενοχλούσαν τα υπόλοιπα δρώντα πρόσωπα του καταυλισμού στις
διάφορες εργασίες που κάποιες φορές είχαν και κάποιο βαθμό επικινδυνότητας (πχ
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ξεφόρτωμα μιας νταλίκας με ανθρωπιστική βοήθεια). Επιπλέον, παρείχε προσωπικό
το οποίο παρακολουθούσε τις γυναίκες που είχαν βρέφη στην δομή είτε
ενημερώνοντάς τες για τον θηλασμό είτε παρέχοντας βρεφικό γάλα σε σκόνη.
Η «Αrsis», δραστηριοποιούνταν στον καταυλισμό κυρίως για περιπτώσεις
όπως η κακοποίηση ανηλίκων από τους συνοδούς τους. Γενικά, δρούσε διακριτικά
χωρίς να γίνεται κάποιες φορές ξεκάθαρος ο τρόπος δράσης του χειρισμού κάποιων
περιστατικών, σε όλα τα δρώντα πρόσωπα του καταυλισμού, γεγονός που οφείλονταν
κυρίως στην λεπτότητα της κατάστασης.
Η ΜΚΟ «We are here» υποκατέστησε για το πρώτο εξάμηνο, την έλλειψη του
σχολείου που υπήρχε στον καταυλισμό, σε φροντιστηριακό επίπεδο. Εθελοντές από
διάφορες χώρες της Ευρώπης με την βοήθεια προσφύγων που γνώριζαν αγγλικά και
είχαν τον ρόλο διαπολιτισμικού μεσολαβητή, οργάνωσαν, τμήματα εκμάθησης
αραβικών για μικρά παιδιά, αγγλικών, γερμανικών, ελληνικών και αγγλικών για τους
μεγαλύτερους κ.λπ. Τον χώρο που γίνονταν το μάθημα οι πρόσφυγες τον
αποκαλούσαν μεντρεσέ (προέρχεται από την αραβική λέξη «ντερς» = μάθημα και
εννοιολογείται ως το μουσουλμανικό ιεροδιδασκαλείο) (΄Μεντρεσές’, 2017). «Στα
περισσότερα τμήματα έχουν δηλώσει 5 -8 άτομα, μόνο στο τμήμα των γερμανικών οι
δηλώσεις ξεπέρασαν τις 30» (Σύρο, ιταλός εθελοντής ΜΚΟ «We are here»).
Η οργάνωση «Praxis» ασχολούνταν στο πεδίο με την ψυχολογική υποστήριξη
των προσφύγων. Καθημερινά το προσωπικό της οργάνωσης έρχονταν σε επαφή με
τους κατοίκους του καταυλισμού έχοντας ως κύριο μέλημα να ακούν και να γνωρίζουν
τα προβλήματα τα οποία αντιμετώπιζαν. Συνήθως απευθύνονταν στο Στρατό ή στην
Ύπατη Αρμοστεία προκειμένου να λυθούν τα διάφορα προβλήματα που προέκυπταν
(πχ μετέφεραν στον στρατό τα παράπονα για το φαγητό ή την ανάγκη μεταφοράς μιας
ευάλωτης οικογένειας σε σκηνή που βρίσκονταν κοντά στις υποδομές των δρώντων
προσώπων του καταυλισμού).

2.4.5 «Α drop in the ocean»
Η νορβηγική οργάνωση «Α drop in the ocean» ανέλαβε στον καταυλισμό το
σημαντικό κομμάτι των διανομών σε τρόφιμα, ένδυση και είδη πρώτης ανάγκης.
Αποτελούνταν αποκλειστικά από εθελοντές που δρούσαν υπό τον συντονισμό της
οργάνωσης. Οι «Α drop in the ocean» αντικατέστησε σταδιακά μετά τους πρώτους δύο
μήνες τον Στρατό στον τομέα των διανομών των παραπάνω προϊόντων. Η
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αλληλεπίδραση της οργάνωσης με τον στρατό όσον αφορά τις διάφορες στρατηγικές
διανομής προϊόντων υπήρξε σημαντική αφού οι ομάδες των δύο δρώντων προσώπων
του καταυλισμού αντάλλαξαν ιδέες προκειμένου οι διανομές να πραγματοποιούνται με
τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Λόγω του ότι πολλές ώρες, κατά την διάρκεια της ημέρας
στον καταυλισμό σπαταλούνταν γύρω από τον τρόπο οργάνωσης αλλά και την
διαδικασία των διανομών προϊόντων και τροφίμων, θα αναπτυχθώ σε αυτό το κομμάτι
ενδελεχώς στο επόμενο κεφάλαιο.

2.4.6 «Samaritan’s Pulse»
Η αμερικανική οργάνωση «Samaritan’s Pulse» θα την χαρακτήριζα ίσως, ως
μια από τις μεγαλύτερες οργανώσεις σε πόρους. Από την πρώτη εβδομάδα έκανε
αισθητή την παρουσία της στον καταυλισμό αφού κατέφθαναν μεγάλες νταλίκες οι
οποίες παρείχαν μεγάλη ποσότητα ζυμαρικών («noodles»), τα οποία μαγειρεύονταν
στην ίδια τους την συσκευασία καθώς και είδη πρώτης ανάγκης. Επίσης, ανέλαβε σε
συνεργασία με τον στρατό το έργο της παροχής νερού στον καταυλισμό μέσω
μεγάλων δεξαμενών.

2.4.7 «Nethope»
Η ΜΚΟ «Νethope» εγκατέστησε στον καταυλισμό όλον εκείνον τον
υλικοτεχνικό εξοπλισμό που ήταν απαραίτητος προκείμενου οι πρόσφυγες να έχουν
δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Αν και η πρόσβαση στο διαδίκτυο δεν αποτελούσε
κάτι απτό όπως τα τρόφιμα ή ο ρουχισμός αποτέλεσε ίσως μια από τις σημαντικότερες
παροχές των ΜΚΟ προς τους πρόσφυγες.
Μέσω της απρόσκοπτης και ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο οι πρόσφυγες
είχαν την δυνατότητα να επικοινωνήσουν με τους δικούς τους ανθρώπους που
βρίσκονταν πίσω στην πατρίδα τους ή που είχαν καταφέρει να περάσουν σε κάποια
ευρωπαϊκή χώρα. Επίσης, ενημερώνονταν για θέματα που αφορούσαν περισσότερο
που αφορούσαν την κατάσταση των συνόρων και γενικότερα για το προσφυγικό.
Παράλληλα, τα άτομα νεαρής ηλικίας περισσότερο, είχαν την ευκαιρία να
διαβάσουν κάποιο βιβλίο, να παίξουν κάποιο ηλεκτρονικό παιχνίδι ή να ακούσουν
μουσική. Καθημερινή ήταν η εικόνα μικρών ομάδων να πίνουν τον πρωινό τους καφέ
γύρω από ένα κινητό με διαδικτυακά τραγούδια της Φεϊρουζ (γνωστής Λιβανέζας
τραγουδίστριας).
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Έτσι, το διαδίκτυο αποτέλεσε έναν σημαντικό πυλώνα, στην καθημερινότητα
της δομής, επικοινωνίας με τον ευρύτερα έξω κόσμο και αποτέλεσε ένα εργαλείο στην
καθημερινή ενασχόληση των ανθρώπων ώστε να κυλούν λιγότερο ανώδυνα οι
ατελείωτες ώρες εν αναμονή της αναχώρησης τους.

2.5 Άλλα δρώντα πρόσωπα της δομής εκτός καταυλισμού
Εκτός από τους παραπάνω συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνταν με την
φυσική τους παρουσία εντός του καταυλισμό καθημερινά υπήρχαν και άλλοι που η
δραστηριότητα τους εκτείνονταν εκτός του καταυλισμού αλλά επηρέαζαν την
καθημερινότητά της δομής με ποικίλους τρόπους. Η ανθρωπιστική βοήθεια που
κατέφθανε στον καταυλισμό, οι αντιδράσεις - συμπεριφορά των ντόπιων θετικές και
αρνητικές και τέλος τα τοπικά εμπορικά καταστήματα ήταν κάποια από τα πιο εμφανή
εξωτερικά δρώντα πρόσωπα.
Η ανθρωπιστική βοήθεια τόσο των ιδιωτών όσο και των συλλογικοτήτων
καθώς και των ανθρωπιστικών οργανώσεων που διέρχονταν από την περιοχή ήταν
ίσως μερικά από τα σημαντικότερα εξωτερικά δρώντα πρόσωπα του καταυλισμού,
αφού μπορεί η φυσική τους παρουσία να σταματούσε στην είσοδο του καταυλισμού
για λόγους, όπως η μη ανεξέλεγκτη δραστηριότητα των οργανώσεων και των
ανθρώπων που δραστηριοποιούνταν στην δομή, ωστόσο η προσφορά τους σε υλικά
αγαθά ήταν μεγάλη.
H ανθρωπιστική βοήθεια των ιδιωτών τόσο των ντόπιων κατοίκων, όσο και
από αρκετά μέρη της επικράτειας λάμβανε χώρο πολύ έντονα ιδιαίτερα τις πρώτες
εβδομάδες λειτουργίας του καταυλισμού. Καθημερινά από τις πρώτες πρωινές μέχρι
και τις τελευταίες βραδινές ώρες ΙΧΕ οχήματα κατέφταναν στον καταυλισμό και
παρέδιδαν τρόφιμα, είδη πρώτης ανάγκης ρουχισμό και υποδήματα. Όσο θετικά και αν
ήταν τα συναισθήματα στην διαδικασία παραλαβής της βοηθείας από τους ιδιώτες
(«Η μητέρα μου ήρθε στο Πολύκαστρο σε ηλικία 6 χρόνων από την Καππαδοκία… τους
καταλαβαίνω αυτούς ανθρώπους» [γυναίκα μεσήλικας κάτοικος Πολυκάστρου που
πρόσφερε βαλίτσα με ρουχισμό και μαγειρεμένο φαγητό]) καθώς και η αλληλεπίδραση
τους με τα δρώντα πρόσωπα του καταυλισμού κατά την διάρκεια της παραλαβής της
βοηθείας άλλο τόση δυσκολία και με την πάροδο των ημερών απογοήτευση
παρουσίαζε η εικόνα εκατοντάδων συσσωρευμένων σακουλών το βράδυ, που
περιείχαν συσκευασμένα τρόφιμα αναμεμειγμένα με υποδήματα, τα οποία ήταν
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αναγκαίο να διαχωριστούν και να αποθηκευτούν ανά είδος, ώστε το πρωί να
πραγματοποιηθούν διανομές, με όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες από οργανωτικής
απόψεως. Τρόφιμα τα οποία δεν ήταν συσκευασμένα, όπως συνήθως κάποιο
μαγειρεμένο φαγητό, αποφεύγονταν να παραληφθούν αφού υπήρχε πάντα ο κίνδυνος
αλλοίωσης τους αν δεν καταναλώνονταν άμεσα ή η ακραία πιθανότητα επιτηδευμένης
δηλητηρίασης από τον παρασκευαστή του.
Εκτός, της υλικής βοήθειας αρκετές οικογένειες από την ευρύτερη περιοχή
φιλοξενούσαν είτε άτυπα είτε κατόπιν συνεννόησης με την Ύπατη Αρμοστεία
πρόσφυγες από τον καταυλισμό για το Σαββατοκύριακο ή για περισσότερο χρονικό
διάστημα.
Η ανθρωπιστική βοήθεια που κατέφτανε στον καταυλισμό από τις διάφορες
συλλογικότητες ίσως αποτελούσε την «χρυσή τομή» ανάμεσα στην βοήθεια που
παρείχαν οι ιδιώτες ατομικά και σε αυτή των ΜΚΟ. Δεν ήταν απρόσωπη ώστε να
υπολείπεται συναισθημάτων συμπαράστασης προς στην προσφυγική εμπειρία όπως η
βοήθεια μιας οργάνωσης «κολοσσού» αλλά ούτε υστερούσε σε οργάνωση ή ποσότητα
όπως των ιδιωτών, προκειμένου να δυσχεράνει το έργο των δρώντων προσώπων.
Σύλλογος εργαζομένων δημόσιου νοσοκομείου από την Θεσσαλονίκη, πολιτικές
οργανώσεις που πρόσκεινται στην αριστερά, χριστιανικές ενορίες, ομάδα yoga, είναι
μερικές από τις συλλογικότητες που έφεραν βοήθεια στον καταυλισμό.
Γενικότερα ή ανθρωπιστική βοήθεια κατέφτανε με μεγάλη ένταση τις πρώτες
εβδομάδες και ακολούθησε φθίνουσα πορεία μέχρι που έφτασε σχεδόν μηδενικό
επίπεδο τουλάχιστον την πλευρά.
Εκτός της περίφραξης του καταυλισμού δραστηριοποιούνταν μικροέμποροι οι
οποίοι πωλούσαν κάρτες κινητής τηλεφωνίας, οχήματα ταξί, ή φορτηγάκια συνήθως
με όσπρια και λαχανικά τα οποία και πωλούσαν στους διερχόμενους πρόσφυγες.
Επίσης, κατά τα λεγόμενα κάποιων προσφύγων διακινητές τους προσέγγιζαν έξω από
την περίφραξη του καταυλισμού προκειμένου να κλείσουν κάποια συμφωνία και να
διέλθουν τα σύνορα με τα Σκόπια. Το σουπερμάρκετ της αλυσίδας «Lidl» ήταν
ακόμα ένα δρών πρόσωπο εξωτερικά του καταυλισμού αφού αποτελούσε την
κοντινότερη πηγή αγοράς προϊόντων από τους πρόσφυγες.
Οι ιδιοκτήτες των γειτονικών καλλιεργήσιμων στρεμμάτων αλληλεπιδρούσαν
με τον καταυλισμό αφού, κατά τις πρώτες μέρες εκδήλωναν παράπονα στον
συντονιστή του της δομής για καταπάτηση των χωραφιών τους από τους πρόσφυγες
προκειμένου να κόψουν δρόμο ή ότι παραβιάστηκε κάποια αποθήκη στον χώρο τους.
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χρησιμοποιούνταν ως αερολέσχη από ιδιώτες, οι δεύτεροι αντέδρασαν έντονα στην
διακοπή λειτουργίας της, είτε ερχόμενοι στον καταυλισμό και προσπαθώντας να
έρθουν σε προστριβή με τους συντονιστές είτε ανεβάζοντας ρατσιστικά σχόλια στο
διαδίκτυο.

Εικόνα 12:Αντιδράσεις στο διαδίκτυο
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2.5.1

Σχέσεις–Αλληλεπιδράσεις-προβλήματα

των

δρώντων

προσώπων
Μέσα σε μία δομή οι φορείς οι οποίοι δραστηριοποιούνται μεταξύ τους
διέπονται από μεγάλες διαφορές. Κατά τον Walkup εννοείται ότι υπάρχουν μεγάλες
διαφορές μεταξύ αυτών των οργανώσεων, ιδιαίτερα μεταξύ των ΜΚΟ και των
υπηρεσιών του ΟΗΕ, όσον αφορά τις επιχειρησιακές τους μορφές, εντολές, και τους
σκοπούς. Οι μεγάλες διαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ των δρώντων προσώπων
οδηγούν σε συγκρουσιακές διαπραγματεύσεις

μεταξύ τους με αποτέλεσμα την

λιγότερο αποτελεσματική τους δράση στο πεδίο. (Walkup, 1997, p.38).
Καθημερινά στη δομή πραγματοποιούνταν συναντήσεις μεταξύ των δρώντων
προσώπων που θα πραγματοποιούσαν μια κοινή δράση, η οποία συνήθως ήταν
χρονοβόρες προκειμένου να γεφυρωθούν οι διαφορές που προέκυπταν από τις
διαφορετικές στρατηγικές των «άκαμπτων– συντηρητικών και αμυντικών» ηθοποιών
του καταυλισμού. (Harell-Bond, 2002, p.71). Μία φορά την εβδομάδα όλοι οι φορείς
του camp συγκεντρώνονταν σε container της Ύπατης Αρμοστείας προκειμένου να
γίνει απολογισμός της εβδομάδος που πέρασε και προγραμματισμός δράσεων στην
δομή. Μετά το τέλος της συνάντησης η Ύπατη Αρμοστεία σύντασσε και έστελνε σε
όλους τους εμπλεκόμενους μία έκθεση με το τι συζητήθηκε στο «meeting» που
πραγματοποιήθηκε.
Γενικότερα σε αυτές τις συγκεντρώσεις ήταν εμφανής η επικυριαρχία που
ήθελε να ασκήσει η Ύπατη Αρμοστεία έναντι των άλλων Οργανισμών, καθώς και η
«άμυνα» των άλλων οργανισμών σε αυτή την επίθεση, και η προσπάθεια για
περισσότερη ανεξαρτησία δράσης αναλόγως των στρατηγικών και των στόχων που
είχε η κάθε μία. Κατά τον Walkup οι διεθνείς οργανισμοί διέπονται από δύο
συνιστώσες. Από την μια το γεγονός ότι χαρακτηρίζονται ως φιλανθρωπικές και
ανιδιοτελείς οργανώσεις και από την άλλη ότι το «ορθολογικό» ενδιαφέρον για τη
δική τους επιβίωση απαιτεί από αυτούς να χρησιμοποιούν στρατηγικές επιθετικού
ανταγωνισμού για την επιβίωση και την ανάπτυξη σε μια αγορά όπως
χρησιμοποιούνται από τις πιο κερδοφόρες εταιρείες. (Harell-Bond, 2002, p.71-72).
Οι εκθέσεις που συντάσσονταν από την Ύπατη Αρμοστεία μετά τα «meeting»
γενικά κινούνταν σε ένα ουδέτερο επίπεδο και δεν αποτύπωναν την πραγματικότητα
σε διάφορους τομείς της δομής. Ο Walkup θεωρεί ότι η γλώσσα που χρησιμοποιείται
στις εκθέσεις των ανθρωπιστικών οργανώσεων είναι έτσι σχεδιασμένη ώστε να
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απεικονίζει σκόπιμα μία πιο ευνοϊκή πραγματικότητα ώστε να προστατεύονται οι
εργαζόμενοι από αντίθετες ερμηνείες ή πληροφορίες της πραγματικότητας. Αυτή η
σκόπιμη θωράκιση της πραγματικότητας γίνεται για διάφορους λόγους όπως η
διαιώνιση του εσωτερικού μύθου της αποτελεσματικότητας και είναι αναγκαία για την
διατήρηση του ηθικού του προσωπικού (Harell-Bond, 2002, p.73).
Αξίζει να σημειωθεί ότι η προσπάθεια επικυριαρχίας μεταξύ των ΜΚΟ δεν
ήταν ίδια στo πεδίο όπως και στα meeting. Συχνό ήταν το φαινόμενο να παραπέμπεται
ένας πρόσφυγας από τον ένα στους άλλον «Δεν είναι ο στρατός υπεύθυνος, η Ύπατη
Αρμοστεία» ή το ανάποδο.
Θα ήταν παράλειψη αν δε ειπωθεί, ότι η φράση «Το πρωτόκολλο του
οργανισμού δεν μου το επιτρέπει» δεν περιόριζε πάντα το προσωπικό βοηθείας.
Υπήρχαν εξαιρέσεις, μεμονωμένα πρόσωπα που είτε έπαιρναν μόνα τους μια
πρωτοβουλία είτε έρχονταν σε συνεργασία με άλλα δρώντα πρόσωπα της δομής και
μαζί έπαιρναν το ρίσκο μιας δράσης για την οποία οι φορείς θα ήταν αρνητικοί ή θα
έδιναν άδεια μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, οπότε η δράση ήταν ίσως τότε
ανώφελη. Τέτοιες δράσεις αφορούσαν κυρίως διανομές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.
Όταν αυτές οι δράσεις υλοποιούνταν με επιτυχία συνήθως κάποιοι φορείς
προσπαθούσαν να οικειοποιηθούν αυτή την δραστηριότητα σε αντίθεση με τις
υπόλοιπες φορές που αποστασιοποιούνταν (πχ μια εκδήλωση χωρίς επίσημη άδεια
μπορεί να ακολουθούνταν από προστριβές μεταξύ συρίων και γεζίντι)

2.5.2 Εσωτερικά προβλήματα δρώντων προσώπων
Εκτός των προβλημάτων που υπήρχαν μεταξύ των οργανισμών υπήρχαν και
εσωτερικά προβλήματα τα οποία αντιμετώπιζαν οι φορείς, και ήταν κοινά.
Η απειρία των στελεχών και των εθελοντών τα οποία στελέχωναν τους φορείς
της δομής, η οποία προέκυψε λόγω των βιαστικών διαδικασιών πρόσληψης
προκειμένου να επανδρωθούν οι επιχειρήσεις έκτακτης ανάγκης ήταν ένα από τα
κυριότερα προβλήματα της λειτουργίας όλων των φορέων ανεξαιρέτως εντός της
δομής. Τα περισσότερα μέλη των οργανώσεων είτε ήταν νεαρά σε ηλικία και
στερούνταν πείρας στο πεδίο ή στερούνταν βασικών δεξιοτήτων και ταυτόχρονα
καλούνταν να λάβουν σημαντικές αποφάσεις στην δομή. Για παράδειγμα υπήρχαν
δρώντα πρόσωπα που δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν στα αγγλικά. Εντύπωση μου
είχε προκαλέσει το τραγούδι που προσπαθούσαν να μάθουν εργαζόμενες ΜΚΟ που
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απασχολούσε προσφυγόπουλα από την Συρία «Ο κυρ– Αντώνης πάει καιρός που ζούσε
στην αυλή..», χαρακτηριστικό, με μια δόση αστειότητας, της απειρίας των μελών των
δρώντων προσώπων.
Επιπλέον, η γνώμη που κυριαρχούσε ότι «ο στρατός έχει πείρα από την
διαχείριση ανθρώπων, την επιμελητεία και την διοικητική μέριμνα», έπρεπε να
φιλτράρεται από τα στελέχη του, ότι έχουν να κάνουν με πρόσφυγες και όχι με
στρατιώτες, προκειμένου να μην μετατραπεί ο καταυλισμός σε στρατόπεδο
συγκέντρωσης.
Γενικά, απαιτείται ένα σύστημα μαθητείας του νέου προσωπικού του τομέα
που συνδυάζεται με βετεράνους εργαζόμενους οι οποίοι θα μεταδώσουν την εμπειρία
τους στους νέους εργαζόμενους και εθελοντές για να μην επαναληφθούν αστοχίες του
παρελθόντος (Walkup, 1997, p.56).
Η συχνή αλλαγή των προσώπων στη δομή από τους οργανισμούς στους
οποίους, η οποία σήμαινε συνήθως είτε αλλαγή καθηκόντων η μετάθεση σε άλλη δομή
προστάτευε μεν τα μέλη τους από το να «κάψιμο» που θα αναπτύξουμε αμέσως μετά,
αλλά στερούσε από τον εργαζόμενο την προσαρμογή στο πεδίο (νέα θέση από την
αρχή προσαρμογή, «ποιος είναι ποιος»).
Κατά την Barbara Harell–Bond, η κόπωση–«κάψιμο» των δωρητών διέρχεται
από τέσσερις φάσεις: την υπερβολική εργασία, την αποσύνδεση, την μεταφορά και την
πραγματική παραμόρφωση. (Harell-Bond, 2002, p.73).
Η υπερβολική εργασία πολλές ώρες τη μέρα επιφέρει κόπωση η οποία, σε
συνδυασμό με την ανικανότητα των μελών να είναι αποδοτικοί στην ανακούφιση του
ανθρώπινου πόνου λόγω μη επαρκών προμηθειών και διοικητικών επιπλοκών
προκαλεί απογοήτευση και

αποσύνδεση από το πεδίο. (Walkup, 1997, p.40) Η

αποσύνδεση από το πεδίο συνοδεύεται είτε από μειωμένες ώρες εργασίας στον τομέα
που εργάζονταν. Την αποσύνδεση την παρατήρησα προσωπικά, όχι μειώνοντας τις
ώρες εργασίας, αφού εργαζόμουν στον καταυλισμό, αλλά ασχολούμενος με θέματα
γραφειοκρατίας εντός του container, πιστεύοντας ότι έχουν δει πολλά τα μάτια μου
στο πεδίο, και ότι μπορούν να αντιμετωπιστούν καλύτερα τα θέματα πίσω από ένα
γραφείο. Έτσι, αποσυνδεόμουν από το πεδίο αποφεύγοντας όλο και περισσότερο να
αντιμετωπίζω προβλήματα μεμονωμένων προσφύγων.
Την αποσύνδεση ακολουθεί η μεταφορά του προβλήματος προκειμένου να
μεταφερθεί η ενοχή της αναποτελεσματικότητας μακριά από το προσωπικό βοήθειας
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κατηγορώντας άλλους παράγοντες. Έτσι, το πρόβλημα μεταφέρεται στους δωρητές,
στις κυβερνήσεις υποδοχής, στους μεγάλους οργανισμούς και στην γραφειοκρατία.
Τέλος, ακολουθεί η παραμόρφωση όπου ο πρόσφυγας δεν είναι πια ένας
άνθρωπος με προβλήματα αλλά είναι ο ίδιος το πρόβλημα. Έτσι το τελευταίο στάδιο
συνοδεύεται

συνήθως

από

έλλειψης

δημιουργικότητας,

καινοτομίας

και

αποδοτικότητας του προσωπικού βοηθείας καθώς και από κακή συμπεριφορά προς
τους πρόσφυγες. (Harell-Bond, 2002, p.73).

Εικόνα 13:Ώρα αιχμής στον καταυλισμό
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3.

Διανομές
Ο χώρος διανομής του φαγητού καθώς και ο χώρος διανομής των προϊόντων

αποτελούσαν τα πιο «φορτισμένα» σημεία του καταυλισμού. Σε αυτούς τους χώρους
υπήρχε καθημερινά η μεγαλύτερη συγκέντρωση ατόμων, αφού ήταν οι εστίες από τις
οποίες οι πρόσφυγες προμηθεύονταν, χωρίς χρήματα, την τροφή τους και διάφορα είδη
πρώτης ανάγκης. Επίσης, οι διανομές και το φαγητό ήταν κάποια από τα κυρίαρχα
θέματα στα διάφορα «meeting» των δρώντων προσώπων του καταυλισμού.
Από την έναρξη λειτουργίας του καταυλισμού ο στρατός ήταν υπεύθυνος για
την παρασκευή και τη διανομή του φαγητού και των προϊόντων. Αργότερα η διανομή
του φαγητού δόθηκε σε εταιρία catering και η διανομή των προϊόντων σε
εξειδικευμένη εταιρία ΜΚΟ, υπό την εποπτεία του στρατού.

3.1 Τροφίμα–Είδη πρώτης ανάγκης
3.1.1 Χώρος
Τα προϊόντα τα οποία έρχονταν στον καταυλισμό αποθηκεύονταν και
μοιράζονταν μέσα σε μια μεγάλη σκηνή «rubhall» που υπήρχε εντός του καταυλισμού.
Υπήρχε και μια δεύτερη σκηνή του ίδιου τύπου που χρησιμοποιούνταν μόνο ως χώρος
αποθήκευσης. Η σκηνή ήταν αδιάβροχη, είχε ξύλινο δάπεδο καθώς και φωτισμό.
Εξωτερικά της σκηνής επίσης κατασκευάστηκε ένα σκέπαστρο έτσι ώστε να
προστατεύει από τα καιρικά φαινόμενα τα άτομα που θα τύχαινε να περιμένουν στην
ουρά. Το μεγαλύτερο μειονέκτημα της σκηνής ήταν ότι το υλικό από το οποίο
περιβαλλόταν (πανί), μπορούσε εύκολα να παραβιαστεί, καθώς καθημερινή ήταν η
εικόνα παιδιών να εισχωρούν κρυφά από κάποια χαραμάδα το βράδυ προκειμένου να
πάρουν κάτι από μέσα. (συνήθως κάποια λιχουδιά ή παιχνίδι).

Εικόνα 14:Σκηνή “rub hall”
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Εκτός

από

τη

σκηνή,

κατά

περίπτωση

διανομές

μπορούσαν

να

πραγματοποιηθούν κατευθείαν από το φορτίο το οποίο μετέφερε τα προϊόντα. Πολλές
φορές μάλιστα, προκείμενου να μην απομακρυνθεί ένα φορτίο τροφίμων που δεν
υπήρχε η δυνατότητα να αποθηκευτεί, (αφού δεν υπήρχε ψυγείο-κοντέινερ,
τουλάχιστον τον πρώτο καιρό) ανέκυπτε στους ιθύνοντες το πρόβλημα εάν θα έπρεπε
να διακινδυνευτεί η ασφαλής διανομή σε εξωτερικό χώρο, σε ώρα που δε διατίθεται
κατάλληλο προσωπικό. Διανομές ειδών πρώτης ανάγκης πραγματοποιούνταν, επίσης
και στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο – κοντέινερ του Ερυθρού Σταυρού.

3.1.2 Διαδικασία διανομής
Ενημέρωση προσφύγων
Πριν

την

πραγματοποίηση

μιας

διανομής,

αλλά

και

οποιασδήποτε

δραστηριότητας, έβγαιναν συνήθως ανακοινώσεις από τα μεγάφωνα, σε όλες τις
γλώσσες και διαλέκτους του καταυλισμού (αναλόγως φυσικά και των διερμηνέων που
ήταν διαθέσιμοι) που καθόριζαν το είδος του προϊόντος, τον χώρο, την ώρα και την
διαδικασία της διανομής. Εκτός των μεγαφώνων τοιχοκολλούνταν προγράμματα
διανομής στους πίνακες ανακοινώσεων της δομής.
Η πρόσβαση σε όλους στην ενημέρωση του τι πρόκειται να πραγματοποιηθεί
συνέθετε το πρώτο βήμα μιας επιτυχημένης διανομής, αφού αποφεύγονταν με αυτόν
τον τρόπο παρερμηνείες και παρεξηγήσεις. Στην αρχή μάλιστα σε μια από τις πρώτες
διανομές γάλακτος που πραγματοποιούνταν από το στρατό, υπήρξε το περιστατικό
μιας γυναίκας, η οποία, αφού μετά από πολλή ώρα έφτασε η σειρά της και κατάλαβε
ότι το γάλα που δίνονταν ήταν μόνο για ενήλικες και δεν αφορούσε το βρεφικό γάλα,
άρχισε να κοιτάει προς τον ουρανό και να φωνάζει. Ρωτώντας, να καταλάβω τι έγινε
μου είπαν ότι «ότι λέει στον Αλλάχ να σας ρίξει κατάρες». (Γυναίκα «Κατάρες», 01
Μαρ 16).
Το παραπάνω περιστατικό, δεν αποτελεί υπερβολή, αν λάβουμε υπόψη ότι ένας
ανεπαρκής οργανωτικός χειρισμός (ελλιπής ενημέρωση στην προκειμένη περίπτωση)
λειτούργησε πολλαπλασιαστικά στην ήδη εύθραυστη και καχύποπτη ψυχολογία του
πρόσφυγα και είναι αποτέλεσμα της ανασφάλειας που έχει δημιουργηθεί από όλη την
προσφυγική του πορεία.
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3.1.3 Χρόνος
Τις πρώτες μέρες που οι ανάγκες ήταν μεγάλες και άμεσες λόγω των καιρικών
συνθηκών και των αδιάλειπτων νέων αφίξεων οι διανομές πραγματοποιούνταν από
νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ όλες τις μέρες τις εβδομάδος. Με τη πάροδο του
χρόνου όπου το πλήθος τον αφίξεων και οι ανάγκες μειώθηκαν, οι διανομές
πραγματοποιούνταν σε συγκεκριμένες ώρες κατά την διάρκεια της ημέρας. Πόσο
μάλλον όταν, η παρουσία της ανθρωπιστικής βοήθειας και κυρίως αυτής που
προερχόταν από ιδιώτες άρχισε να μειώνεται με γεωμετρική πρόοδο. Το γεγονός αυτό,
σταδιακά, ήταν ένας ακόμη παράγοντας που συνετέλεσε στη μείωση των ωρών
διανομής, καθώς τα προϊόντα εδώδιμα και μη δεν υπήρχαν πλέον σε ικανό αριθμό.

3.1.4 Τρόποι Διανομής
Υπήρξαν διαφορετικοί τρόποι διανομής οι οποίοι δοκιμάστηκαν μέχρι να
καταλήξουν τα δρώντα πρόσωπα στον πιο ενδεδειγμένο για τα δεδομένα της δομής. Οι
διαδικασίες που προτάθηκαν και πραγματοποιήθηκαν ήταν οι εξής:
1) Υλοποιούνταν διανομή-τοποθέτηση των προϊόντων σε διάφορα σημεία του
καταυλισμού (περίπου ανά δέκα σκηνές), τρόπος καθόλου αποδοτικός, επειδή
δημιουργούσε συνθήκες ανταγωνισμού ανάμεσα στους πρόσφυγες στις οποίες
υπερίσχυε ο «δυνατότερος» διεκδικητής.
2) Το άτομο εισερχόταν στον χώρο διανομής με την ατομική του κάρτα και γέμιζε
την σακούλα που του δινόταν με τα προϊόντα που επιθυμούσε υπό την επίβλεψη του
προσωπικού. Η παραπάνω διαδικασία προϋπέθετε την ύπαρξη πληθώρας και ποικιλίας
προϊόντων προκειμένου να καλύπτονταν όλοι.
3) Η κάθε οικογένεια είχε την κάρτα της, όπου είχαν καταγραφεί αναλυτικά τα
στοιχεία των μελών της (φύλο, ηλικία, προβλήματα υγείας, ανάγκες ένδυσης και
υπόδησης). Ο εκπρόσωπος κάθε οικογένειας προσερχόταν στο rubhall, όπου γινόταν η
αντιπαραβολή των στοιχείων μέσω της μηχανογράφησης και του παρεχόταν το
ανάλογο είδος της δικαιούμενης ποσότητας, το οποίο ταυτόχρονα αφαιρείτο
ηλεκτρονικά από τις λίστες της αποθήκης.
Η προαναφερθείσα διαδικασία ήταν και αυτή που τελεσφόρησε ίσως για τους
παρακάτω λόγους:


Οι ουρές και η αναμονή μειώνονταν στο ελάχιστο, επειδή υπήρχε μία κάρτα ανά
ομάδα.
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Ελαχιστοποιούνταν τα φαινόμενα ανισοκατανομής των προϊόντων, καθώς υπάρχει
ενδελεχής έλεγχος της διανομής τους μέσω των καρτών.



Ήταν ανά πάσα στιγμή ελέγξιμη μέσω της ηλεκτρονικής μηχανογράφησης η
κατάσταση της αποθήκης ως προς τις ποσότητες ή τα ελλείμματα των προϊόντων.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοτικότητα της παραπάνω διαδικασίας

είναι η εξαρχής ορθή καταχώριση των ατομικών στοιχείων των προσφύγων στην
πρώτη τους καταγραφή. Το παραπάνω φυσικά δεν υλοποιήθηκε κατά τις μαζικές
αφίξεις των πρώτων ημερών (άφιξη 1000 προσφύγων, το πρώτο βράδυ) αφού υπήρχε
η ένδειξη ότι θα έμεναν στον καταυλισμό για μια –δύο μέρες μέχρι να περάσουν τα
σύνορα και συνεπώς τους προμηθεύονταν μόνο τα άκρως απαραίτητα με συνοπτικές
διαδικασίες. Μετά από λίγες ημέρες, που η κατάσταση με το κλείσιμο των συνόρων
άρχισε να παγιώνεται, έγιναν εκ νέου καταγραφές με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για
την καλύτερη λειτουργία του συστήματος διανομών.
Στις ευπαθείς ομάδες του καταυλισμού (προβλήματα υγείας, εγκυμονούσες,
μονογονεϊκές οικογένειες) είτε δινόταν σειρά προτεραιότητας κατά τη διάρκεια της
διανομής είτε τους διανέμονταν τα δικαιούμενα είδη ανά σκηνή μετά την λήξη της
εκάστοτε διαδικασίας.

3.2 Δρώντα πρόσωπα που πραγματοποιούσαν τις διανομές
Όπως προαναφέρθηκε και στην αρχή της ενότητας ο στρατός και εν συνεχεία η
νορβηγική ΜΚΟ «Α drop in the ocean», υπό την επίβλεψη του πρώτου,
πραγματοποιούσαν τις διανομές. Τα κύρια δρώντα πρόσωπα, που λάμβαναν μέρος
κατά την διάρκεια μιας διανομής ήταν:
1) Ο ελεγκτής της ροής, ο οποίος καθόριζε το πόσα άτομα έμπαιναν κάθε στιγμή
στην σκηνή. Η συγκεκριμένη θέση απαιτούσε ακρίβεια και δικαιοσύνη στην τήρηση
της σειράς, καθώς ήταν πολύ συχνά τα φαινόμενα προστριβών. Μια φορά μάλιστα, μία
γυναίκα κατήγγειλε σε εμένα ότι « Η …έκανε τα γλυκά μάτια στον υπεύθυνο για να
τις δώσει προτεραιότητα στην σειρά». Το γεγονός έφτασε και στα αυτιά της
«κατηγορούμενης», η οποία μόλις το έμαθε διαπληκτίστηκε έντονα με την
καταγγέλλουσα (Γυναίκα «Περιστατικό στην ουρά», 07 Μαρ 16).
2) Ο ελεγκτής καρτών που καθόριζε τα είδη και την ποσότητα που θα έπαιρνε το
κάθε νοικοκυριό. Έπρεπε να είναι προσεκτικός στα περιστατικά εξαπάτησης
(πλαστογραφία, πώληση μιας οικογενειακής κάρτας σε άλλη οικογένεια κ.λπ).
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3) Δύο με τρία άτομα τα οποία διένειμαν τα προϊόντα. Σε αυτό το πόστο
παρατηρήθηκε το εξής παράδοξο. Στην αρχή όλοι δέχονταν τα ρούχα που τους
δίνονταν ακόμα και αν δεν ήταν ακριβώς στο νούμερό τους. Με την πάροδο των
ημερών, και καθώς οι πρώτες επείγουσες ανάγκες είχαν καλυφθεί, ιδιαίτερα κάποιες
γυναίκες (25 -40 ετών) άρχισαν να γίνονται πιο επιλεκτικές και δεν παραλάμβαναν ένα
ρούχο αν δεν τους κάλυπτε και αισθητικά ή το έπαιρναν δυσανασχετώντας. Το
φαινόμενο «boutique» προκάλεσε σε κάποιους υπεύθυνους διανομής δυσάρεστη
έκπληξη, η οποία εκφράστηκε με την στερεοτυπική κριτική «καλά είναι στον κόσμο
της… αυτή για να διαλέγει δεν θα έχει ανάγκη». Έχοντας υπόψη όμως, ότι οι
περισσότεροι πρόσφυγες της Ν. Καβάλας, κατάγονταν από μεγάλες πόλεις με
μεσοαστική αντίληψη, όπως το Χαλέπι και η Δαμασκός, θα ήταν σκόπιμο να
αναγνωρίσουμε ίσως ότι η μεγάλη σκηνή rubhall αποτελούσε, υποσυνείδητα έστω, το
υποκατάστατο των αγορών που έκανε μια γυναίκα για τον εαυτό της και την
οικογένειά της, στις μεγάλες σκεπαστές αγορές της χώρας της. Επίσης, η παρουσία
τους στην σκηνή της διανομής, για την επιλογή των καλύτερων δυνητικά προϊόντων,
για τους εαυτούς τους και τις οικογένειές τους, αποτελούσε μία από τις λιγότερο
δυσάρεστες καθημερινές εμπειρίες τους στον καταυλισμό.
4) Ύπαρξη ενός ατόμου με αυξημένες κοινωνικές ικανότητες που δεχόταν από τους
δικαιούχους ή από άλλα δρώντα πρόσωπα, ερωτήσεις και καταγγελίες για ζητήματα
που συχνά προέκυπταν, όπως: χαμένες, ελλιπείς ή εσφαλμένες κάρτες παροχής,
ελαττωματικά αντικείμενα ή τρόφιμα κακής ποιότητας, ψευδείς ισχυρισμούς
προκειμένου να λάβoυν περισσότερα είδη ή τρόφιμα.
5) Εκτός όμως από το επίσημα

εξουσιοδοτημένο προσωπικό που μοίραζε τα

διάφορα προϊόντα, υπήρχε και ένα ανεπίσημα «εξουσιοδοτημένο» προσωπικό. Από τις
πρώτες διανομές παρουσιάστηκαν διάφοροι εθελοντές πρόσφυγες που είτε βοηθούσαν
στη διερμηνεία, είτε στην τήρηση της σειράς, είτε στην ταξινόμηση της αποθήκης.
Η τελευταία αυτή εξέλιξη παρείχε προφανώς πολλά οφέλη όπως ήταν η
διευκόλυνση που προσέφεραν στη συνεννόηση, η λειτουργία τους ως διαπολιτισμικοί
μεσολαβητές, η καλύτερη ροή στη διανομή, η γρηγορότερη διευθέτηση της αποθήκης
ή τέλος η δική τους δημιουργική ενασχόληση, αλλά εγκυμονούσε και κάποιους
κινδύνους. Αρχικά, παρατηρήθηκαν κάποια περιστατικά όπου εθελοντές πρόσφυγες
έπαιρναν περισσότερα προϊόντα για τους ίδιους ή έδιναν περισσότερα σε δικούς τους
ανθρώπους κατά τη διάρκεια των διανομών. Επίσης, κάποιοι από τους «εθελοντές»
είχαν συνάψει ένα είδος εμπορικών σχέσεων με άλλους πρόσφυγες, δίνοντας κάποιο
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είδος από την αποθήκη με αντάλλαγμα χρήματα ή κάποιο άλλο προϊόν που είχαν οι
δεύτεροι στην ιδιοκτησία τους. Μία λύση στα παραπάνω προβλήματα αποτελούσε η
κατά διαστήματα εναλλαγή των εθελοντών προσφύγων ή η εκπροσώπησή όλων των
κοινοτήτων του καταυλισμού στις θέσεις των εθελοντών προσφύγων.

3.3 Διατιθέμενα προϊόντα της αποθήκης (είδη–εναλλακτικές
χρήσεις)
Τα προϊόντα που μοιράζονταν από το κεντρικό rubhall αφορούσαν κυρίως
ρουχισμό, υποδήματα, στεγανοποιημένα φαγώσιμα, ζυμαρικά, κουβέρτες, είδη
υγιεινής, παιχνίδια, βρεφικά είδη–τροφές, σάκους μεταφοράς και σχολικά είδη. Για το
μαγειρεμένο φαγητό θα γίνει παρακάτω ιδιαίτερη μνεία.
Αναλόγως του διαθέσιμου χρόνου τα παραπάνω προϊόντα τα οποία
εισέρχονταν, χωρίζονταν αρχικά ανά είδος και σε δεύτερο χρόνο ανά μεγέθη κ.λπ. Τα
προϊόντα που θα χαρακτηρίζονταν ως «ανάρπαστα» είναι:


το βρεφικό γάλα, αφού τίθεται θέμα επιβίωσης για ένα μωρό που δεν μπορεί να
θηλάσει από την μητέρα του,



τα παιδικά καρότσια, διότι διευκόλυναν τους γονείς από το σωματικό βάρος των
παιδιών τους δεδομένου ότι το Πολύκαστρο που αποτελούσε την κοντινότερη
πόλη στην περιοχή ήταν στα 5 χλμ,



οι πάνες για τα παιδιά και τα σαπούνια απαραίτητα για την ατομική υγιεινή,



οι κουβέρτες και τα υποδήματα το χειμώνα, τα καπέλα το καλοκαίρι,



οι αραβικές πίτες και το τσάι που αποτελούν βασικά στοιχεία της
καθημερινότητάς τους,



τα ράντζα που διέθετε η ύπατη αρμοστεία καθώς στην αρχή

δόθηκαν μόνο

υποστρώματα,


ένα ορειβατικό σακίδιο πλάτης και ένα ζευγάρι μποτάκια αφού θα τους ήταν
χρήσιμα σε περίπτωση που διάλεγαν να κινηθούν μέσω των δρομολογίων των
διακινητών. (ορεινοί όγκοι κ.λπ).
Το γεγονός ότι πολλά από τα προϊόντα που διανέμονταν είχαν οδηγίες σε

γλώσσες που δεν γνώριζαν οι περισσότεροι πρόσφυγες (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά
κ.α) δημιούργησε αρκετά προβλήματα. Παρερμηνείες για παράδειγμα συνέβησαν
αναφορικά με την δοσολογία-παρασκευή του παιδικού γάλακτος. Χαρακτηριστικό
επίσης είναι το παράδειγμα των υπνόσακων με φερμουάρ που τους μοίρασαν από το
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στρατό. Κάποια νοικοκυριά, ιδιαίτερα πρόσφυγες γεζίντι, χρησιμοποιούσαν τους
υπνόσακους ως χαλιά ή ως πατάκια για την είσοδο, μη γνωρίζοντας προφανώς τον
τρόπο χρήση τους και έρχονταν στην αποθήκη προκειμένου να προμηθευτούν κάποια
επιπλέον κουβέρτα για να περάσουν την νύχτα.
Ένα άλλο παράδειγμα εναλλακτικής χρήσης των διατιθέμενων ειδών ήταν τα
κρουασάν. Ποσοτικά τα κρουασάν ήταν το προϊόν που εισέρχονταν περισσότερο στην
αποθήκη διανομών τουλάχιστον τον πρώτο καιρό (έχει μεγάλη θερμιδική αξία, μικρό
κόστος και είναι συσκευασμένο). Η μεγάλη του διάθεση σε συνδυασμό με την έλλειψη
καύσιμου υλικού, οδήγησε στο να χρησιμοποιείται για να ζεσταθούν οι
παρακαθήμενοι γύρω από τα οικήματά τους. Αργότερα οι αρχές του καταυλισμού
κανόνισαν

και

έρχονταν

στον

καταυλισμό

καθημερινά

φορτία

με

ξυλεία

εξυπηρετώντας με αυτόν τον τρόπο τη θέρμανση και το μαγείρεμα.
Επιπρόσθετα, κάποιοι πρόσφυγες, αφού μάζευαν ένα αγαθό στην επιθυμητή
ποσότητα, έστηναν, το βράδυ, στο πίσω μέρος του καταυλισμού πάνω σε πρόχειρα
ξύλα και παλέτες, μια μικρή λαϊκή. Εκεί μπορούσε κάποιος να βρει λαχανικά που
μοιράστηκαν συνήθως στην πρωινή διανομή, μποτάκια, σκοπιανά τσιγάρα που τους
πωλούσαν κάποιοι σε πολύ χαμηλή τιμή στο Πολύκαστρο κ.λπ. «Οι τιμές και το
νόμισμα είναι υπό συζήτηση…τα πράγματα του πάγκου μπορώ να τα ανταλλάξω με άλλα
πράγματα που έχω ανάγκη» (Μαχμούτ Σύριος, 24 ετών).
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι κατά το πρώτο χρονικό διάστημα τα
περισσότερα νοικοκυριά λόγω της έντονης ανασφάλειας που βίωναν, η οποία
προερχόταν κυρίως από την προσφυγική τους εμπειρία, μάζευαν όσα περισσότερα
προϊόντα -τρόφιμα μπορούσαν και τα αποθήκευαν στις σκηνές τους. Κάποιοι μάλιστα
έστηναν δίπλα από τις σκηνές που τους είχαν δοθεί μικρότερα ατομικά αντίσκηνα που
τα χρησιμοποιούσαν ως αποθηκευτικούς χώρους.
Όσα συζητήθηκα στις προηγούμενες ενότητες αφορούν γεγονότα τόσο από την
εμπειρία μου ως δρών πρόσωπο των ομάδων διανομής, όσο και ως παρατηρητή αυτών.
Τα προβλήματα της καθημερινότητας συσσώρευαν πείρα η οποία είχε ως επακόλουθο
γενικά την βελτίωση των διαδικασιών. Οι ανταλλαγές εμπειριών για τις διανομές, μετά
από μία άτυπη συνάντηση που είχα με εθελοντές και επαγγελματίες που
δραστηριοποιούνταν εκείνη την περίοδο σε δομές της Β. Ελλάδας, μας οδήγησαν στα
παρακάτω συμπεράσματα:
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 Οι κάτοικοι των καταυλισμών θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε επαρκή και
κατάλληλα τρόφιμα και είδη, κατά τέτοιο τρόπο που να εξασφαλίζει την επιβίωσή
τους και την αξιοπρέπειά τους.
 Η συμμετοχή τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών του καταυλισμού είναι
ουσιαστικής σημασίας στον σχεδιασμό των διαδικασιών διανομής, προκειμένου να
εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε βασικά προϊόντα από όλες τις ομάδες.
 Όσοι παραβιάζουν τους κανόνες διανομής πρέπει να μετακινούνται μακριά από
τον χώρο διανομής το συντομότερο δυνατό.
 Όπου εμπλέκονται στις διανομές άνδρες πρόσφυγες, υπάρχει μεγαλύτερος
κίνδυνος να κάνουν κατάχρηση της βραχυπρόθεσμης δικαιοδοσίας τους, υποπίπτοντας
σε παραβατικές συμπεριφορές (δωροδοκίες κ.λπ).
 Είναι σημαντικό οι πρόσφυγες να έχουν ακριβή πληροφόρηση σχετικά με το
είδος, τη διανεμηθείσα ποσότητα, την ώρα και τις διαδικασίες διανομής. Μέσω της
παρακολούθησης της διανομής επιβεβαιώνεται αν οι πληροφορίες έχουν κατανοηθεί
από όλους.
 Μέσω της επικοινωνίας με τους κατοίκους και της παρακολούθησης των
διανομών μπορούν να εντοπιστούν τυχόν βασικές ελλείψεις σε προϊόντα.
 Επιβάλλεται η εναλλαγή των δρώντων προσώπων, για να αποφεύγονται οι
εκνευρισμοί και να ξεκουράζεται το προσωπικό. Ο υπερβάλλων ζήλος και οι
συναισθηματισμοί μειώνουν μακροχρόνια την απόδοσή μας, δεσμεύοντας την
δυναμική της ευθυκρισίας μας. Αντίθετα, η αποστασιοποιημένη ματιά, χωρίς να
σημαίνει έλλειψη ευαισθησίας, βοηθά στο να οργανώνουμε καλύτερα τις διανομές,
μάς εξοικονομεί ψυχικές και σωματικές δυνάμεις και έχει μακροπρόθεσμα πολύ
αποδοτικότερα οφέλη.
 Για τους κατοίκους των καταυλισμών που δεν είναι εξοικειωμένοι με τα υπό
διανομή αντικείμενα, θα πρέπει να οργανωθούν συνεδρίες πληροφόρησης (όπως με το
προαναφερθέν παράδειγμα για την εναλλακτική χρήση του υπνόσακου από τους
πρόσφυγες).
 Σε γειτονικούς καταυλισμούς, οι διανομές θα πρέπει να πραγματοποιούνται
ταυτόχρονα για την πρόληψη της μεταπώλησης.
 Οι αρχές της κάθε δομής θα ήταν καλό να συνάπτουν μνημόνιο συμφωνίας με τις
συνεργαζόμενες ΜΚΟ, προκειμένου να εξυπηρετούνται και να εξασφαλίζονται
απαρέγκλιτα οι ανάγκες της δομής. Στα πλαίσια αυτού του μνημονίου οριοθετούνται
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με ακρίβεια τα χρονικά διαστήματα και οι διαδικασίες συνεργασίας μεταξύ των ΜΚΟ
και των αρχών του καταυλισμού.
 Τα προς διάθεση προϊόντα να παρέχονται εκ περιτροπής στους δικαιούχους προς
αποφυγή του κορεσμού ή της έλλειψης.
 Τα άτομα με ειδικές ανάγκες και οι ευπαθείς ομάδες πρέπει να λαμβάνουν
προτεραιότητα στο περιβάλλον της δομής. Ανάλογα με τη φύση της ευπάθειας,
κρίνεται αναγκαίο να εξασφαλίζεται η πρόσβασή τους στους χώρους διανομής
προϊόντων, το συντομότερο δυνατό, χωρίς καμία παρακώλυση.
 Ύπαρξη σταθερών διαδικασιών διανομής, προκειμένου να συνηθίζει ο
φιλοξενούμενος σε μια μόνο διαδικασία.
 Λεπτομερής καταγραφή των ειδών που διατέθηκαν, των δικαιούχων που τα
αποκόμισαν, καθώς και των ελλείψεων που παρατηρούνται μετά το πέρας της
διαδικασίας διανομής.
 Η αποτελεσματική ανταπόκριση σε ερωτήσεις και καταγγελίες θα έχει θετικές
επιπτώσεις στα ζητήματα που ενδέχεται να προκύψουν περαιτέρω. Με τις κοινές, από
πλευράς δρώντων προσώπων απαντήσεις, αποφεύγεται η σύγχυση.
Ειδικότερα συμπεράσματα για το φαγητό:
 Η διανομή οργανώνεται έτσι ώστε οι άνθρωποι να περιμένουν με τακτικό τρόπο,
στις σειρές.
 Τα τρόφιμα πρέπει να είναι συσκευασμένα σωστά, ώστε να μην χύνονται στο
έδαφος.
 Η περιοχή διανομής είναι απαραίτητο να προστατεύεται κατάλληλα από τον ήλιο,
τη βροχή και τον άνεμο και να διατηρείται καθαρή.
Όλα τα παραπάνω πρέπει να γίνονται με άξονα την ασφάλεια του προσωπικού
που πραγματοποιεί τις διανομές των προσφύγων, καθώς και των ειδών που
προορίζονται για την διανομή. (Γιώργος 38, εργαζόμενος στην Ύπατη Αρμοστεία)
(Nicol 34, εθελόντρια ΜΚΟ) (Sara 42, εργαζόμενη ΜΚΟ).

3.4. Συσσίτιο (φορείς–προτιμήσεις δικαιούχων-κατανάλωση–
παρασκευή φαγητού–συνήθειες)
«Η επισιτιστική ασφάλεια καθορίστηκε από τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας
(FAO) στην Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής για τα Τρόφιμα του 1996, ως εξασφάλιση
"όλων των ανθρώπων, σε όλες τις χώρες, να έχουν φυσική και οικονομική πρόσβαση
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σε επαρκή και ασφαλή θρεπτικά τρόφιμα για την κάλυψη των διατροφικών τους
αναγκών και των προτιμήσεων για φαγητό για μια ενεργή και υγιή ζωή "» (ΝRC,
2008, σελ. 402).

3.4.1 Φορείς συσσιτίου
Η παρασκευή και διανομή του συσσιτίου πραγματοποιούνταν τις πρώτες μέρες
από το Στρατό και εν συνεχεία κατόπιν διαγωνισμού το συσσίτιο το ανέλαβε εταιρία
catering, στην οποία γίνονταν έλεγχοι μέσω δειγματοληψιών.
Το φαγητό μοιραζόταν τρεις φορές την μέρα (πρωί, μεσημέρι, βράδυ). Γενικά για
την διανομή του ίσχυε ότι και στις υπόλοιπες διανομές, απλά τα πάντα ήταν πιο
αυτοματοποιημένα λόγω του εθισμού των ανθρώπων στις διαδικασίες.

Εικόνα 15:Διανομή φαγητού από την εταιρία catering

Η αντιπροσωπευτική συμμετοχή εθελοντών προσφύγων, από όλες τις ομάδες
της κοινότητας, στη διανομή του φαγητού βοηθούσε στην ομαλή διεξαγωγή της
διαδικασίας. Σταδιακά βέβαια οι παραπάνω εθελοντές δημιούργησαν μια «κλίκα» και
δυσανασχετούσαν όταν ερχόταν κάποιος πρόσφυγας που ήθελε να συμμετάσχει στην
διαδικασία. Αυτή η δυσφορία προέκυπτε μάλλον για ψυχολογικούς λόγους («κάνω
κάτι ξεχωριστό, σε σχέση με τους άλλους στη δομή, που κάθονται όλη μέρα») παρά για
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υλικούς, αφού η πρόσβαση από μερικά άτομα σε μια επιπλέον μερίδα φαγητό δεν θα
έπληττε τα συμφέροντά τους.
Οι παραπάνω πρόσφυγες εθελοντές ήταν «βοηθοί» των υπαλλήλων του
catering με τους οποίους ανέπτυξαν φιλικές σχέσεις. Οι εργαζόμενοι του catering στον
καταυλισμό θεωρώ ότι ήταν οι άνθρωποι που ήρθαν πιο κοντά με τους πρόσφυγες σε
σχέση με άλλα δρώντα πρόσωπα και γνώριζαν πολλές φορές προσωπικά τους
δεδομένα «Όλους που βλέπεις στη σειρά τους ξέρω... να ο δεύτερος, ο νεαρός αν και
είναι μουσουλμάνος πάει και πίνει μπύρες το βράδυ στο Πολύκαστρο..» (Γιώργος 39
ετών. εργαζόμενος catering). Με την πάροδο του καιρού μάλιστα πρόσφυγες
καλούσαν στην σκηνή τους για τσάι τους εργαζομένους της διανομής Οι πρόσφυγες
έρχονταν σε επαφή με τους διανομείς του catering τρεις φορές, την μέρα εφτά μέρες
την εβδομάδα, κάτι που δεν συνέβαινε με τα υπόλοιπα δρώντα πρόσωπα του
καταυλισμού.
Η αναμονή στις σειρές μετέτρεψε τους υπαλλήλους του catering, άθελά τους,
σε εμπειρικούς ψυχολόγους. «Πρέπει να ξέρεις τι θα πεις σε ποιον….τον κόβεις τον
άλλον, αν τον δεις τσιτωμένο του λες και κανένα αστειάκι» (Γιάννα 53 ετών,
εργαζόμενη catering).
Ένα άλλο γεγονός που γινόταν εθνογραφικά αισθητό σε όλες τις διανομές αλλά
εντονότερα στη διανομή του συσσιτίου, όπου υπήρχαν πολλές σειρές, ήταν ότι οι
άνδρες σχημάτιζαν διακριτά διαφορετικές σειρές από τις γυναίκες. « ισχύει ό,τι και στα
χαμάμ, τα αγόρια μέχρι 7 ετών πηγαίνουν στη σειρά μαζί με την μητέρα τους μετά γίνεται
ο διαχωρισμός και πηγαίνουν μαζί με τον πατέρα τους». (Μουαγιέτ 30 ετών, φοιτητής)
Η διάκριση των φύλων στις σειρές ήταν απόλυτη. Ακόμα και αν μια σειρά είχε λίγους
άνδρες ή γυναίκες αντίστοιχα, δεν ισομοιράζονταν τα άτομα που περίμεναν στις
υπόλοιπες σειρές.

Εικόνα 16:Αναμονή στη διανομή συσσιτίου
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Εκτός από το catering, μαγειρεμένο φαγητό προσέφεραν την πρώτη εβδομάδα
μεγάλες ΜΚΟ, μέσα από μεγάλα διασκευασμένα οχήματα. Οι υπεύθυνοι του catering
είχαν εκφράσει την δυσφορία τους, καθώς ισχυρίζονταν ότι «έχοντας την επιλογή οι
πρόσφυγες να τρώνε από διαφορετικούς φορείς, θα αρχίσουν να κάνουν συγκρίσεις»
(Κώστας 55 ετών, υπεύθυνος εταιρίας catering) Η ανησυχία του ήταν λογική, αφού οι
περισσότεροι εργαζόμενοι στο catering της δομής

είχαν προσληφθεί λόγω της

έκτακτης λειτουργίας της.
Επιπρόσθετα, υπήρχε η δυνατότητα αγοράς (fast food) από καντίνα, που
κατόπιν άδειας του Δήμου λειτουργούσε μέσα στη δομή. Μια μέρα σε συζήτηση που
είχα με τον υπεύθυνο της επιχείρησης για τις τιμές των προϊόντων που διέθετε, αυτός
μου έδειξε μια βεβαίωση από την εταιρία που προμηθεύονταν το κρέας. «Το κρέας που
παίρνω έχει πιστοποίηση χαλάλ, σφάζεται στην Ξάνθη, και είναι διαβασμένο από
μουσουλμάνο». (Χάρης 44 ετών, ιδιοκτήτης καντίνας) «Για να φάμε ένα ζώο, κατά την
παράδοση θα πρέπει να έχει σφαχτεί την στιγμή που έχει ακόμα τις αισθήσεις του από
ένα μουσουλμάνο ο οποίος θα επικαλείται το όνομα του Αλλάχ» (Μουαγιέτ 30 ετών,
φοιτητής). Ο όρος χαλάλ(ι) προέρχεται από την αράβικη ρίζα «halâl» και
ετυμολογείται ως η θυσία, η προσφορά με ευχαρίστηση ( ̒χαλάλι ̓ 2017).
Σύμφωνα με άρθρο της εφημερίδας «Πρώτο Θέμα»:
Λίγα χρόνια νωρίτερα, στην περιοχή της Ξάνθης είχε ξεσπάσει σάλος όταν
αποκαλύφθηκε ότι η εταιρεία «Πίνδος», μία εκ των μεγαλύτερων
πτηνοτροφικών εταιρειών με παραγωγή μέχρι και μισό εκατομμύριο
κοτόπουλα την εβδομάδα, είχε από το 2003, με σχετική σύμβαση, υιοθετήσει
τη μουσουλμανική πρακτική για τμήμα των προϊόντων της. Συγκεκριμένα,
στην ιστοσελίδα της έγραφε: «Η «Πίνδος» εφαρμόζει όλα τα σύγχρονα διεθνή
πρότυπα για την ασφάλεια και την υψηλή ποιότητα των προϊόντων της. Τα
κοτόπουλα “Πίνδος” έχουν την πιστοποίηση «χαλάλ» από τον μουφτή Ξάνθης
για την τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται από τη μουσουλμανική
θρησκεία». Για του λόγου το αληθές, παρατίθεται και η βεβαίωση του μουφτή
Ξάνθης Μεχμέτ Εμίν Σινίκογλου: «Εχουμε αναλάβει τη σχετική υποχρέωση να
μεταβαίνουμε κάθε φορά και κατόπιν σχετικού αιτήματος στο πτηνοτροφείο
της εταιρείας “Πίνδος” που βρίσκεται στη θέση Πίνδος των Ιωαννίνων, ως μια
επιτροπή που αποτελείται από μένα και τους κυρίους... (σ.σ.: παρατίθενται
τέσσερα ονόματα μουσουλμάνων κατοίκων Ξάνθης), προκειμένου να
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διαπιστώνουμε εάν και κατά πόσο τηρείται από τον Ζουμπούλ Αχμέτ, κάτοικο
Ξάνθης και υπεύθυνο σφαγής των πτηνών, η διαδικασία που προβλέπεται από
τη μουσουλμανική θρησκεία και η οποία επιβάλλει την αναφορά κατά τη
σφαγή αυτών της ρήσης «Μπισμιλάχ Εραχμάν Εραχήμ, Αλλάχου Εκμπάρ»,
που σημαίνει πιστοποίηση χαλάλ (halal)
(Πρώτο Θέμα, 2017)

3.4.2 Προτιμήσεις
Δεδομένου ότι το κονδύλιο που δινόταν για το φαγητό ήταν μικρό (κοντά στα 5
ευρώ ανά άτομο τη μέρα) υπήρχαν παράπονα από τους πρόσφυγες κυρίως για τις
ποσότητες. Τις μέρες που στο συσσίτιο είχε κοτόπουλο, η προσέλευση του κόσμου
ήταν μεγάλη και δεν έλλειπαν συχνά οι εντάσεις. Δεν ήταν σπάνιο το φαινόμενο ένας
ενήλικος να κάνει παρατήρηση ή και να βιαιοπραγήσει κατά αγνώστου παιδιού, για
την διεκδίκηση μιας καλύτερης θέσης στη σειρά. Άλλες πάλι μέρες, όπως όταν είχε
φασόλια, η προσέλευση ήταν μικρότερη.
Το ποιο σύνηθες πρόβλημα με το φαγητό ήταν τα παράπονα για την
παρασκευή του (ανάλατο ή περισσότερο πιπέρι κ.λπ). Τουλάχιστον μία με δύο φορές
τον μήνα συγκεντρώνονταν όλοι οι φορείς του camp για να συζητήσουν , πάντα
σύμφωνα με τον προϋπολογισμό ο οποίος ήταν διαθέσιμος, θέματα που αφορούσαν το
φαγητό, όπως: την εισαγωγή τροφών με μεγαλύτερη θρεπτική αξία (αυγά, μέλι κ.λπ),
για τροφές που θα έχουν καλύτερο αντίκτυπο στην ψυχολογία (πχ χουρμάδες, αραβική
πίτα), ειδικές δίαιτες για τις ευπαθείς ομάδες (πχ διπλή μερίδα για τις έγκυες,
περισσότερα λαχανικά για τους καρδιοπαθείς), την πρόσβαση σε οικιακά σκεύη και
καύσιμο μαγειρέματος, για προτιμήσεις των δικαιούχων σε τρόφιμα κ.λπ.
Όταν, ο οικονομικός προϋπολογισμός μας περιόριζε, τότε βρίσκονταν λύσεις
μέσω των ΜΚΟ. που προσέφεραν λαχανικά και παιδικό βρεφικό γάλα καθώς και
οδηγίες για τον τρόπο παρασκευής του. Το πρόβλημα της διαφορετικής παρασκευής
του φαγητού λύθηκε, εν μέρει μέσω της διανομής μπαχαρικών και άλλων προσθετικών
υλών που μοιράζονταν κατά διαστήματα από τις ΜΚΟ.

3.4.3 Χώρος Κατανάλωσης
Η κατανάλωση του φαγητού γινόταν σχετικά πρόχειρα το πρωί λίγο πιο
συμμαζεμένα το μεσημέρι και με «ιεροτελεστία» το βράδυ. Την ώρα του βραδινού
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φαγητού οι περισσότερες οικογένειες συγκεντρώνονταν

στις οικίες τους, άναβαν

συνήθως μια φωτιά έξω από την σκηνή τους, έτρωγαν το φαγητό τους και
συζητούσαν. Ήταν εκείνη η ώρα που κάποιες μητέρες αντιλαμβάνονταν ότι έχασαν τα
παιδιά τους, αφού δεν γύρισαν στο σπίτι από το πρωί που περιφέρονταν παίζοντας με
άλλα παιδιά στον καταυλισμό, και έρχονταν έντρομες με κάποιον πρόσφυγα που
γνώριζε αγγλικά για να τα καλέσουμε από το μεγάφωνο.
Τις μέρες που είχε καλό καιρό κάποιες οικογένειες μετέβαιναν στο
Πολύκαστρο από το πρωί, οπότε και γευμάτιζαν εκεί. Επίσης, μερικές ομάδες
εξορμούσαν σε χώρους εγγύς του camp, και έκαναν πικνίκ με φαγητό και μουσική.

3.4.4 Ιδιαίτερες περιπτώσεις παρασκευής φαγητού
Το δεύτερο βράδυ στον καταυλισμό περπατώντας στους διαδρόμους ανάμεσα
στις σκηνές συνάντησα μια ομάδα νεαρών προσφύγων, που είχαν κόψει σύρμα από
την περίφραξη του καταυλισμού και το είχαν μετατρέψει σε σχάρα, πάνω στην οποία
έψηναν τα ψάρια που είχαν πιάσει με αυτοσχέδια καλάμια λίγες ώρες πριν. Μη
θέλοντας να τους ρωτήσω αν φοβούνται για την υγεία τους, χαμογέλασα και
απομακρύνθηκα αμήχανα.
Την πέμπτη μέρα λειτουργίας του καταυλισμού ήρθε ένας ντόπιος παραγωγός
ο οποίος δώρισε στον καταυλισμό άδειους ντενεκέδες (πανομοιότυπους με αυτούς που
χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση του τυριού). Το παραπάνω υλικό άλλαξε άρδην
τα πάντα στο θέμα φαγητό, αφού οι πρόσφυγες κάνοντας λίγες τρύπες στο καπάκι και
ανάβοντας μέσα στον ντενεκέ την φωτιά, άρχισαν να το χρησιμοποιούν σαν μάτι για
μαγείρεμα φαγητού και ζέσταμα του νερού. Έτσι, ενώ μέχρι τότε υπήρχε μόνο η
δυνατότητα κατανάλωσης φαγητού (συσσίτιο catering), δίνεται πλέον και η ευκαιρία
παρασκευής. Αργότερα μοιράστηκαν και διάφορα μαγειρικά σκεύη, από ΜΚΟ οπότε
το θέμα «συμμετοχή» στην παρασκευή φαγητού οργανώθηκε ακόμα καλύτερα.
Τα παραπάνω δύο περιστατικά δεν τα παρέθεσα για να δείξω τόσο την ανέχεια
που υπήρχε ιδιαίτερα τις πρώτες μέρες και είναι ευρέως γνωστή. Θέτοντας αυτά τα
δύο παραδείγματα τίθεται σίγουρα το θέμα των αντανακλαστικών και της
ευρηματικότητας που δημιουργούνται στον άνθρωπο, στις δύσκολες καταστάσεις,
προκειμένου να επιβιώσει.
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Κλείνοντας την ενότητα για
το φαγητό, αξίζει να ειπωθεί ότι οι
μουσουλμάνοι δεν πετούσαν ποτέ
το φαγητό που περίσσευε μέσα στα
σκουπίδια, αλλά το τοποθετούσαν
δίπλα

σε

κάποια

σακούλα

προκείμενου να το πάρει κάποιος
που δεν έχει να φάει. « Είναι
χαράμ(ι) να πετάξουμε το φαγητό
στα σκουπίδια, δεν το επιτρέπει το
Κοράνι» Η λέξη χαράμι προέρχεται
από την αραβική ρίζα «harām» και
σημαίνει «το απαγορευμένο με
θρησκευτικούς και ηθικούς όρους».
Στα ελληνικά αποδίδεται ως «αυτό
που δεν έχει όφελος».( ̒ χαράμι ̓,
2017).
Εικόνα 17:Εναλλακτικός τρόπος μαγειρέματος
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4.

Έκφραση της θρησκευτικότητας στη δομή
Σε αυτό το κεφάλαιο αναπτύσσεται και καταγράφεται ο τρόπος έκφρασης της

θρησκευτικότητας των κατοίκων του καταυλισμού. Η έρευνα αφορά τους
μουσουλμάνους σουνίτες του καταυλισμού που αποτελούσαν και την συντριπτική
πλειοψηφία των κατοίκων. Αρχικά παρατίθενται λίγα θεωρητικά στοιχεία για τον
σουνιτισμό, δείγματα έκφρασης θρησκευτικότητας μέσα από την έρευνα πεδίου στον
καταυλισμό και τέλος θα δοθεί έμφαση στη γιορτή του Ραμαζανίου η οποία συνέπεσε
με την παραμονή των προσφύγων στον καταυλισμό. Η θρησκευτική μειονότητα των
γεζίντι θα αναλυθεί σε ξεχωριστή ενότητα.

4.1 Σουνιτισμός
Oι περισσότεροι μουσουλμάνοι του καταυλισμού ήταν σουνίτες. Ο
σουνιτισμός και ο σιϊτισμός συνιστούν τους δύο κλάδους του Ισλάμ. Η κυριότερη
διαφορά των δύο δογμάτων, που αποτελεί και αιτία μεγάλων εντάσεων, είναι ότι οι
σουνίτες θεωρούν σε αντίθεση με τους σιϊτες («sia» το σχίσμα) ότι η διαδοχή του
Μωάμεθ δεν χρειάζεται να είναι κληρονομική. Τον σουνιτισμό τον συναντούμε,
επίσης στην βιβλιογραφία και με τον όρο «ορθόδοξο Ισλάμ». Πάντως, είναι το
πολυπληθέστερο από τα δύο ισλαμικά δόγματα.
Οι σουνίτες δίνουν μεγάλη έμφαση στην πιστή τήρηση των γραφών του
Κορανίου, που θεωρείται θεμέλιος λίθος του Ισλάμ και της παράδοσης του. Εξάλλου ο
χαρακτηρισμός σουνίτης, προσδίδει και το δόγμα του, αφού προέρχεται από το
ουσιαστικό «sunna» που σχετίζεται με το αραβικό ρήμα «sanna» και αναφέρεται σε
μια κανονιστική πράξη που θεμελιώθηκε ή θεσμοθετήθηκε από ένα άτομο, που στις
προκειμένη περίπτωση είναι ο προφήτης Μωάμεθ. Κατ’ επέκταση, ετυμολογικά έχει
επικρατήσει η λέξη «σούνα» να αναφέρεται σε ένα «καλά–πατημένο» έθιμο μιας
φυλής. (Martin, 2003, pp. :666 -667) (̒ Σουνίτες , 2018). Kατά τον Γ. Μακρύ ο όρος
««σουνίτες» αποτελεί εξελληνισμένη μορφή του αραβικού sunni και αναφέρεται στους
al-sunna wa al-jamaa (άνθρωποι της παράδοσης και της κοινότητας» (Μακρύς, 2014
σελ. 122).
Kατά την παράδοση η «sunna» που άφησε ο Μωάμεθ ως παρακαταθήκη
καταγράφηκε από του πρώτους πιστούς μουσουλμάνους ακολούθους μέσω των χαντίθ.
Τα χαντίθ αποτελούν προσπάθεια συστηματοποίησης και καταγραφής των
παραδόσεων του Ισλάμ και θεωρούνται ως ένα επικουρικό βοήθημα του Κορανίου. Οι
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σουνίτες ακολουθούν πιστά, κατά την παράδοση τα γραφόμενα των χαντίθ, αν και
αμφισβητείται η αυθεντικότητα και εγκυρότητα κάποιων από αυτά (Martin, 2003,
pp. :666 -667). Η διαφορά του από τον όρο «sunna», είναι ότι ο όρος sunna
αναφέρεται σε αυτή καθαυτή τη γνώμη του προφήτη, ενώ ο όρος hadith αναφέρεται σε
διήγηση ή πρακτική αυτής της γνώμης– πρακτικής. Οι σουνίτες ακολουθούν πιστά,
κατά την παράδοση τα γραφόμενα των hadith, αν και αμφισβητείται η αυθεντικότητα
και εγκυρότητα κάποιων από αυτά (Μακρύς, 2014 σελ.140).

4.2 Δείγματα έκφρασης θρησκευτικότητας στη δομή
4.2.1 «masjid», πρόχειροι χώροι προσευχής
Από τις πρώτες ακόμη εβδομάδες λειτουργίας του καταυλισμού τέθηκε το
θέμα της δημιουργίας ενός χώρου προσευχής για τους μουσουλμάνους κατοίκους της
δομής. Το ζήτημα πρωτίστως αναδείχτηκε από οργανώσεις που σχετίζονται με τα
ανθρώπινα δικαιώματα και οι οποίες επισκέπτονταν το camp, και όχι τόσο από τους
ίδιους τους πρόσφυγες αφού μοναδική έγνοια τους, τουλάχιστον στην αρχή, ήταν το
πώς θα καταφέρουν να διασχίσουν τα σύνορα είτε νόμιμα είτε μέσω διακινητών.
Ωστόσο, μετά το πέρας των πρώτων εβδομάδων όπου η κατάσταση άρχιζε να φαίνεται
ότι θα παραμείνει αμετάβλητη, το θέμα ενός χώρου προσευχής masjid τέθηκε σε μικρό
βαθμό και από τους ίδιους τους πρόσφυγες.
Με τον όρο masjid εννοούμε τον τόπο εκτέλεσης της υποχρεωτικής
τελετουργικής προσευχής salat, που πραγματοποιείται πέντε φορές τη μέρα, σύμφωνα
με την μουσουλμανική παράδοση. Η αραβική λεκτική ρίζα s-j-d από την οποία
προέρχεται το ουσιαστικό υποδηλώνει τη στάση της υποκλίσεως του σώματος. Το
Κοράνι περιέχει πάνω από είκοσι αναφορές στο masjid, προσφέροντας άφθονα
στοιχεία για την σημασία αυτού του χώρου στην ζωή των μουσουλμάνων, παρά το
γεγονός ότι η μορφή του και η σημασία του έχουν υποβληθεί σε εκτεταμένη
επεξεργασία. Tα πρώτα masjid λειτουργούσαν σε κλειστές άδειες αυλές. Αργότερα
άρχισαν να φιλοξενούνται σε περίτεχνα κτίσματα με την προσθήκη μάλιστα ενός
minbar (άμβωνα), προκειμένου να κηρύττουν οι ιμάμηδες. Πάντως, σήμερα μια
ποικιλία σχετικών ιδρυμάτων αγκαλιάζονται από αυτόν το όρο και χρησιμοποιούνται
για αρκετές άλλες δραστηριότητες, εκτός της προσευχής και του κηρύγματος (Martin,
2003, pp. :666 -667).
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Στον καταυλισμό τα masjid λειτούργησαν με την στενή έννοια του όρου σε δύο
άδειες σκηνές (ανδρών και γυναικών), οι οποίες χρησιμοποιούνταν ως χώρος
προσευχής. Η προσέλευση τις καθημερινές στα masjid ήταν πολύ μικρή έως και
μηδαμινή αφού, κατά το Κοράνι υπάρχει και η δυνατότητα κατά μόνας προσευχής.

4.2.2 Η προσευχή της Παρασκευής
Τις Παρασκευές παρατηρούνταν μεγαλύτερη προσέλευση στις σκηνές- masjid.
Οι συμμετέχοντες ήταν κυρίως άνδρες. Κατά τις 17:00 συνήθως το απόγευμα
προσέρχονταν εντός της σκηνής με τα «χαλιά της προσευχής». Στη συνέχεια έβγαζαν
τα υποδήματα τους και λέγοντας αρχικά την γνωστή φράση «allahu akbar», δηλαδή
«ο Θεός είναι μεγάλος», άρχιζαν την προσευχή της Παρασκευής. Η προσευχή
διαρκούσε περίπου μισή ώρα, περιελάμβανε ευχές που λέγονταν με συρτό ρυθμό
(σχεδόν ψαλτά) και ανά διαστήματα επικύψεις και μεγάλες μετάνοιες στο έδαφος.
(επιτόπια παρατήρηση).
Σύμφωνα με την Ηuda, η Παρασκευή είναι μια ξεχωριστή μέρα για τους
μουσουλμάνους, που όμως δεν είναι εφάμιλλη της Κυριακής όπως στους Χριστιανούς
η οποία θεωρείται μέρα αργίας και ανάπαυσης. Το Κοράνι δίνει την δυνατότητα
συνέχισης της εργασίας πριν και μετά τη λήξη της προσευχής. Επίσης, αξίζει να
σημειωθεί ότι η λέξη Παρασκευή στα Αραβικά είναι «al-jumu’ah», που σημαίνει
«συνάθροιση».
Η προσευχή της Παρασκευής είναι από τα πιο έντονα υπογραμμισμένα
καθήκοντα στο Ισλάμ. Σύμφωνα με τον προφήτη Μωάμεθ ένας μουσουλμάνος που
χάνει τρεις παρατεταμένες προσευχές την Παρασκευή, χωρίς κάποιο βάσιμο λόγο,
κινδυνεύει να γίνει άπιστος. (Huda, 2017b).

4.2.3 «subha» Το κομποσκοίνι των μουσουλμάνων και άλλα
φυλακτά
Αρκετοί ενήλικοι άνδρες μουσουλμάνοι κυκλοφορούσαν στον καταυλισμό
κρατώντας στο χέρι ένα αντικείμενο που έμοιαζε με κομπολόι –κομποσκοίνι. Από τον
τρόπο με το οποίο το κρατούσαν προσέδιδαν μια ιερότητα στο αντικείμενο (κινούσαν
αργά τις χάντρες με τα δάκτυλά τους).
«Αυτό το αντικείμενο ονομάζεται σούμπα. Το χρησιμοποιούμε ώστε να
συγκεντρωνόμαστε όταν προσευχόμαστε στον θεό. Λέμε την έκφραση σουμπαναλαχ
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(δηλαδή δόξα τον Αλλάχ) ή άλλες δικές μας αυτοσχέδιες προσευχές. Κάθε σούμπα
αποτελείται από 33 χάντρες» (Μπάρα 40-50 ετών, έμπορος). Κατά την διάρκεια της
συζήτησης μας με τον Μπάρα, ήρθαν άλλοι δύο μουσουλμάνοι κοντινής ηλικίας και
συμμετέχοντας και αυτοί στην συζήτηση μου έδειξαν τα σούμπα τους. Το ένα είχε
ξύλινους καφετί κόκκους και το άλλο πέτρινες γκριζωπές χάντρες.
«Το χρησιμοποιώ σαν φυλακτό για τα παιδιά» μου είπε η Ρόχα (38 χρονών,
μητέρα 3 παιδιών) όταν σε μια επίσκεψη στην σκηνή τους είδα, πάνω από τα
υποστρώματα των παιδιών, πρόχειρα καρφιτσωμένο ένα σούμπα».
Τα μικρά παιδιά της δομής δεν παρατηρήθηκε να φέρουν σούμπα, ωστόσο
είχαν κρεμασμένα στον λαιμό τους με ένα σκοινάκι, πολύ μικρές δερμάτινες
κουμπωμένες θήκες, οι οποίες περιείχαν εσωτερικά τυλιγμένα χαρτάκια με ευχές από
το Kοράνι.

4.2.4 Η νίψη και η συρτή ομιλία
Αρκετοί μουσουλμάνοι της δομής, άντρες και γυναίκες, φορούσαν μονίμως
παντόφλες (συνήθως κλειστές) και δεν έβαζαν κανονικά υποδήματα, ανεξαρτήτως των
καιρικών συνθηκών. Στην αρχή είχα την εντύπωση ότι αυτό συνέβαινε λόγω της
έλλειψης υποδημάτων, αλλά το φαινόμενο συνεχίστηκε και μετά τις μαζικές διανομές
που πραγματοποιήθηκαν στον καταυλισμό.
«Οι μουσουλμάνοι δεν φορούν παπούτσια συνήθως για να έχουν εύκολη
πρόσβαση στο πλύσιμο των ποδιών, αφού για να προσευχηθούν πρέπει να έχουν
καθαρό πρόσωπο, χέρια και πόδια. Αυτός είναι ο λόγος που κάποιοι ιδιαίτερα
την περίοδο του Ραμαζανίου, που η προσευχή είναι πιο συχνή, δεν κάνουν
χειραψίες γιατί θα πρέπει να ξαναπλυθούν. Αν παρατηρήσεις κάποιοι
μουσουλμάνοι στον χαιρετισμό σαλάαμ αλέικουμ («salaam alaikum» δηλαδή
ειρήνη σε εσένα) ανταποδίδουν συρτά αλέικουμ σαλαάμ («alaikum salaam» λένε
μακρόσυρτα το σαλάαμ), σημάδι συνήθως ότι είναι πολύ θρήσκοι»
(Αμπούντ, Σύριος dιερμηνέας)
«Έχω σοβαρό πρόβλημα, η χημική τουαλέτα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες
είναι μακριά από την σκηνή μου και δεν μπορώ να κάνω ούτε την προσευχή μου, αφού
δεν έχω πρόσβαση στο να πλυθώ και να είμαι καθαρός» μου είπε μία μέρα ο Αχμάντ
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(52 ετών ανάπηρος) θέλοντας να αναδείξει το πρόβλημα. Ο Μακρύς στην επιτόπια
έρευνα που πραγματοποίησε στο Σουδάν αναφέρει για την προετοιμασία πριν την
προσευχή «Καθώς δεν υπήρχε νερό, οι πιστοί έπλυναν τα πόδια τους και τα χέρια τους
με τη λεπτή άμμο της ερήμου» (Μακρύς, 2014, σελ. 239).

4.3 Η περίοδος του Ραμαζανίου
Οι μουσουλμάνοι όλου του κόσμου τον ένατο μήνα του ισλαμικού ημερολογίου
εορτάζουν το Ραμαζάνι. Αποτελεί ενθύμηση της χρονολογίας 610 μ.Χ, όταν, σύμφωνα
με την παράδοση, αποκαλύφθηκε στον προφήτη Μωάμεθ το Κοράνι. Θεωρείται ένας
από τους πέντε βασικούς πυλώνες της ισλαμικής πίστης. Οι υπόλοιποι είναι: η
1)ομολογία της πίστης σε ένα Θεό και στον Προφήτη του των Μωάμεθ, 2)η προσευχή
στον Θεό πέντε φορές την ημέρα, 3)η ελεημοσύνη και το 4)χατζ (προσκύνημα στη
Μέκκα) μία φορά στη διάρκεια της ζωής ενός πιστού.
Το Ραμαζάνι αποτελεί κινητή εορτή, λόγω των διαφοροποιήσεων μεταξύ του
ισλαμικού και του γρηγοριανού ημερολογίου. Το 2016 το Ραμαζάνι βρήκε τους
πρόσφυγες του καταυλισμού στους τελευταίους 2 μήνες που εξετάζουμε από τις 6
Ιουνίου μέχρι και τις 5 Ιουλίου (30 μέρες).
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Εικόνα 18:Σκηνές από την περίοδο του Ραμαζανίου

4.3.1 Η νηστεία
Κατά την διάρκεια αυτού του μήνα οι μουσουλμάνοι καλούνται να
ανανεώσουν την πνευματική τους κατάσταση μέσω της καθημερινής νηστείας, των
πράξεων φιλανθρωπίας και της προσευχής. «Η νηστεία και η προσευχή δεν λέει κάτι
από μόνη της. Όλα αυτά είναι τα εργαλεία για να για να καθαρίσουμε την ψυχή μας, και
να έρθουμε σε επαφή με τον θεό» (Αχμάντ 52 ετών, ανάπηρος). Ο λόγος του Αχμάντ
έρχεται σε αντίθεση με τον ισλαμισμό (απάντηση της Ανατολής στην νεωτερικότητα
της Δύσης και τον προτεσταντισμό του 19ου αιώνα) που απαρτίζεται από
θρησκευτικούς κανόνες (sharia) οι οποίοι διαμορφώνουν τη συμπεριφορά των πολιτών
στο δημόσιο βίο (Μακρύς, 2014, σελ. 60).
Η νηστεία του Ραμαζανίου είναι γνωστή ως σουάμ (swam) ή σιάμ (siam) Ο όρος σουάμ
στα αραβικά δεν σημαίνει μόνο «αποχή» από τρόφιμα και ποτά αλλά και από κακές
ενέργειες, σκέψεις και λέξεις. Επίσης, με την έννοια σουάμ εννοείται το γεγονός ότι οι
μουσουλμάνοι που βρίσκονται σε ευνοϊκότερη θέση συμπάσχουν με τους ασθενείς και
τους φτωχούς. Κατά την διάρκεια αυτού του μήνα οι μουσουλμάνοι απέχουν από την
ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου από την κατανάλωση φαγητού ποτού και από το
κάπνισμα. Κατά τον Μακρύ
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το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι η αποχή του Ραμαζανιού λειτουργεί ως
απόδειξη της εσωτερικής ενότητας των μουσουλμάνων, καθώς η umma
(ομάδα) αρχίζει και τελειώνει την αποχή την ίδια ακριβώς ώρα. Στις μέρες μας
η ενότητα αυτή εκλαμβάνεται συχνά από τους μη ανήκοντες στην Κοινότητα
των Πιστών ως απειλής εναντίον της ασφάλειας τους, εξαιτίας της χροιάς την
οποία σχεδόν εξ ορισμού έχει η αποχή του Ramadan
(Μακρύς, 2014, σελ.282)
Η ώρα της ανατολής και της δύσης του ηλίου διαφέρει από χώρα σε χώρα,
ανάλογα με το γεωγραφικό πλάτος. Αυτό σημαίνει ότι στο Ραμαζάνι που
γιορτάστηκε στη δομή το καλοκαίρι του 2016, οι ώρες νηστείας ήταν
περισσότερες αφού οι μέρες ήταν μεγαλύτερες (Save the children, 2016
Ραμαζάνι) (Huda, 2017b)
Κατά την περίοδο του Ραμαζανίου, οι ώρες της νηστείας ανακοινώνονται
καθημερινά το πρωί μέσω της salate el fajr, δηλαδή της πρωινής προσευχής. Στις
μουσουλμανικές κοινότητες το κάλεσμα του ιμάμη για προσευχή, μέσω των
μεγαφώνων του τζαμιού σηματοδοτεί και την επίσημη καθημερινή έναρξη της
νηστείας.
Στην περίοδο της νηστείας οι μουσουλμάνοι τρώνε δύο γεύματα ένα νωρίς το
πρωί και ένα μετά την δύση του ηλίου. suhoor ονομάζεται το γεύμα που τρώγεται,
πριν την ανατολή του ηλίου και πρέπει να καταναλωθεί πριν από το πρωινό κάλεσμα
για προσευχή, που όπως ειπώθηκε σηματοδοτεί την έναρξη της νηστείας. iftar είναι το
γεύμα το οποίο ο πιστός μπορεί να καταναλώσει μετά το βραδινό κάλεσμα για
προσευχή που σηματοδοτεί την λήξη της ημερησίας νηστείας. Το iftar (break-fast)
αποτελεί το κυρίως γεύμα της ημέρας περιλαμβάνει συνήθως ορεκτικά, σούπα, σαλάτα
και φρούτα. Στο «iftar» είναι σύνηθες οι οικογένειες να καλούν άλλες οικογένειες ή
οικονομικά ασθενέστερους για να μοιραστούν μαζί τους το δείπνο ((Huda, 2017c).
Κατά την διάρκεια του μήνα του Ραμαζανίου η νηστεία τηρείται με ευλάβεια
από όλους τους μουσουλμάνους. Εξαιρούνται οι ταξιδιώτες (υπό αυτήν την έννοια
μπορούσαν να εξαιρεθούν και οι πρόσφυγες), οι ασθενείς, οι έγκυες (όταν οι ίδιες το
ζητήσουν), οι λεχώνες, οι θηλάζουσες, οι ηλικιωμένοι και όσοι είναι γενικότερα σε
κατάσταση έντονης σωματικής αδυναμίας. Για τα παιδιά, επίσης η νηστεία είναι
προαιρετική.
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4.3.2 Η προσευχή
Εκτός της νηστείας, σημαντικό μέρος καταλαμβάνει και η σαλάτ η προσευχή
των μουσουλμάνων που διεξάγεται 5 φορές την μέρα.
οι βασικές αρχές που διέπουν τη salat περιλαμβάνουν τον απόλυτα θεσμικό
χαρακτήρα της, την καθημερινή υποχρεωτική φύση της, η οποία αναφέρεται
σε κάθε πιστό που έχει περάσει την παιδική ηλικία και έχει σώας τας φρένας,
τη χρησιμοποίηση κατά το δυνατό της αραβικής γλώσσας, ειδικότερα για την
απαγγελία των κορανικών στοίχων, την πραγματοποίηση της σε ατμόσφαιρα
ηρεμίας και νηφαλιότητας, η οποία εστιάζει την προσοχή στον σωστό ρυθμό
και στην ένταση της φωνής, καθώς και στην υιοθέτηση της κατάλληλης σε
κάθε περίπτωση και χρονική στιγμή σωματικής στάσης.
(Μακρύς, 2014, σελ. 241)
Κατά την περίοδο του Ραμαζανίου, επιπλέον της σαλάτ, διεξάγονται
ειδικές βραδινές προσευχές κατά τις οποίες απαριθμούνται μεγάλα τμήματα
του Κορανίου. Αυτές οι ειδικές προσευχές είναι γνωστές ως taraweeh. Η λέξη
taraweeh προέρχεται από μια αραβική λέξη που σημαίνει ξεκούραση και
χαλάρωση. Η προσευχή μπορεί να είναι πολύ μεγάλη (πάνω από μία ώρα),
κατά τη διάρκεια της οποίας κάποιος στέκεται όρθιος για να διαβάσει από το
Κοράνι και εκτελεί πολλούς κύκλους κίνησης (στέκεται όρθιος, γονατιστός,
υποκλίνεται κ.λπ).
Μετά από κάθε τέσσερις κύκλους διαβάσματος, κάποιος κάθεται για μια
σύντομη περίοδο ανάπαυσης προτού συνεχίσει- εδώ προέρχεται το όνομα taraweeh
(δηλαδή ησυχία προσευχής). Κατά τη διάρκεια της νηστείας του Ραμαζανίου,
διαβάζονται μεγάλα τμήματα του Κορανίου. Το Κοράνι χωρίζεται σε ίσα μέρη (juz) με
σκοπό την ανάγνωση των τμημάτων ίσου μήκους κατά τη διάρκεια κάθε νύχτας του
Ραμαζανίου. Έτσι, το 1/30 του Κορανίου διαβάζεται σε διαδοχικές βραδιές, έτσι ώστε
μέχρι το τέλος του μήνα να έχει ολοκληρωθεί η ανάγνωσή του.
Γενικώς, συνιστάται στους μουσουλμάνους να παρευρίσκονται στις προσευχές
taraweeh στο τζαμί (μετά την isha, [τελευταία προσευχή της ημέρας]). Αυτό ισχύει
τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες. Ωστόσο, μπορεί κανείς να εκτελέσει τις
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προσευχές μεμονωμένα στο σπίτι. Αυτές οι προσευχές είναι εθελοντικές, αλλά
συνιστώνται και εφαρμόζονται ευρέως. (Huda, 2018).

4.3.3 eid ul-fitr, η γιορτή λήξης του Ραμαζανίου
Το τέλος του μήνα του Ραμαζανίου σηματοδοτείται από την γιορτή eid ul-fitr
(εορτασμός του τέλους της νηστείας). Η γιορτή δεν αφορά μόνο την λήξη της νηστείας
αλλά έχει και ευχαριστιακό χαρακτήρα προς τον θεό που έδωσε δύναμη στους πιστούς
να διαβούν το μήνα της νηστείας με αυτοσυγκράτηση και προσευχή.
Την ημέρα του eid, οι μουσουλμάνοι συγκεντρώνονται από νωρίς το πρωί σε
υπαίθριους χώρους ή τζαμιά για να εκτελέσουν την προσευχή της ημέρας. Μετά την
προσευχή επισκέπτονται συγγενείς και φίλους, δίνουν δώρα στα παιδιά και
ανταλλάσουν ευχές και γευματίζουν όλοι μαζί. Αυτές οι δραστηριότητες παραδοσιακά
συνεχίζονται για τρεις ημέρες. Στα περισσότερα μουσουλμανικά κράτη οι μέρες αυτές
θεωρούνται ως επίσημες αργίες (Save the children, 2016: Ραμαζάνι).

4.3.4 Το Ραμαζάνι στον καταυλισμό
Οι θρησκευτικές πρακτικές/συνήθειες, της περιόδου του Ραμαζανίου
εφαρμόστηκαν, και στον καταυλισμό, κάποιες σε μικρό και άλλες σε μεγαλύτερο
βαθμό.
Αρκετές μέρες πριν την έναρξη του Ραμαζανίου τα αρμόδια υπουργία έστειλαν
στη δομή σχετική αλληλογραφία ενημερώνοντας σε ό,τι αφορούσε τις ιδιαιτερότητες
της περιόδου του Ραμαζανίου. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν «meeting» με τα
δρώντα πρόσωπα του καταυλισμού όπου διευθετήθηκαν θέματα όπως:


Ύπαρξη 2 συσσιτίων παράλληλα, ένα για αυτούς που νηστεύουν δύο φορές την
ημέρα (iftar πριν το πρώτο φως, suhoor μετά το τελευταίο φως) και το κανονικό
συσσίτιο (πρωί, μεσημέρι, βράδυ).



Προσφορά τροφών πλούσιων σε διατροφική αξία (αβγά, φρούτα, μέλι, γιαούρτι,
χουρμάδες, αμύγδαλα, γλυκά κ.α.) με την συνεισφορά των ΜΚΟ, στους τηρώντες
την νηστεία του Ραμαζανίου.



Καθορισμός επιπλέον masjid (πρόχειρος χώρος προσευχής) για την εξυπηρέτηση
των θρησκευτικών τους καθηκόντων, αφού οι άντρες προσεύχονται σε
διαφορετικό χώρο από τις γυναίκες.



Εκδηλώσεις, τριημέρου των γιορτών eid ul-fitr (γεύματα, happenings κ.λπ)
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Όλα τα παραπάνω τέθηκαν υπό το πλαίσιο ότι ο σεβασμός των θρησκευτικών
δικαιωμάτων των μουσουλμάνων δεν πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο που θα θίγει την
θρησκευτικότητα όσων δεν είναι μουσουλμάνοι ή όσων δεν επιθυμούν να
συμμετέχουν. Οποιεσδήποτε κινήσεις έπρεπε να γίνουν με διακριτικότητα και να
έχουν ως άξονα το σεβασμό στις αρχές της θρησκευτικής ελευθερίας.
Με άξονα δράσης τα παραπάνω, στα μέσα Μαΐου έγινε καταγραφή όσων
μουσουλμάνων επιθυμούσαν να ακολουθήσουν το πρόγραμμα συσσιτίου του
Ραμαζανίου. Από τους 3815 που ήταν καταγεγραμμένοι μόλις 427 δήλωσαν να
συμμετέχουν στο προσαρμοσμένο πρόγραμμα.
Ο μικρός αριθμός συμμετεχόντων θεωρήθηκε δικαιολογημένος αφού όπως
αναφέρθηκε και παραπάνω το Κοράνι δίνει την δυνατότητα στις ευπαθείς ομάδες να
μην τηρήσουν την νηστεία. Βέβαια υπήρχαν και οι περιπτώσεις κάποιων που
επιχειρούσαν να πάρουν και από τα δύο είδη συσσιτίων εκμεταλλευόμενοι την
κατάσταση ή περιπτώσεις άλλων που συνέχιζαν με το παλιό πρόγραμμα συσσιτίου και
αποθήκευαν το φαγητό για να το καταναλώσουν τις ώρες που προβλέπονταν,
φοβούμενοι ότι με το νέο πρόγραμμα δεν θα καλύπτονται θρεπτικά (επιτόπια
παρατήρηση).
Η μικρή συμμετοχή των μουσουλμάνων του καταυλισμού στην νηστεία δεν
συνεπαγόταν και με αποχή από τα υπόλοιπα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Κατά την
περίοδο του Ραμαζανίου οικεία ήταν η εικόνα των μουσουλμάνων να μελετάνε το
Κοράνι κάτω από μία τεχνητή σκιά, συνήθως έξω από τη σκηνή τους. Ανεξάρτητα από
τη νηστεία όμως, η καθημερινότητα στην δομή είχε πολλές νεκρές ώρες, οπότε η
ενασχόληση με τη μελέτη του Κορανίου ίσως αποτελούσε και ένα είδος ασχολίας.
Επίσης, το Ραμαζάνι του 2016 ήταν επιφορτισμένο από την κατάσταση ανασφάλειας
στην οποία ζούσαν (εγκλωβισμένοι στα βόρεια σύνορα της χώρας) οπότε η επίκληση
στο ιερό ήταν ακόμη πιο έντονη «Προσεύχομαι στον θεό αυτήν την περίοδο να
ξαναενωθούμε όλη η οικογένεια μαζί», μου είπε μία μέρα του Ραμαζανίου ο Μπελάλ
που η οικογένεια του ήταν διασπαρμένη σε Τουρκία, Ελλάδα και Γερμανία»(Μπελάλ 24
ετών, φοιτητής).
Εκτός της μελέτης του Κορανίου και της προσευχής (salat) που
πραγματοποιούνταν κατά την διάρκεια της ημέρας αυτόνομα ή σε επίπεδο
οικογενειακό, μετά την δύση του ηλίου παρατήρησα κάποιες φορές την συγκέντρωση
μουσουλμάνων γύρω από το masjid Εκεί μελετούσαν για περίπου μια ώρα το Kοράνι
ενώ παράλληλα προσεύχονταν. Κατά την διάρκεια αυτών των τελετών δεν πλησίαζα
67

κοντά (λόγω διάκρισης) αλλά έμαθα εκ των υστέρων κατάφερα να συγκεντρώσω
ορισμένες πληροφορίες.
«Τα βράδια του μήνα που διαρκεί το Ραμαζάνι μαζευόμαστε για την προσευχή
΄taraweeh’, διαβάζουμε δηλαδή αποσπασματικά καθημερινά κομμάτια του
Κορανίου τα οποία μας βοηθούν στον πνευματικό αγώνα που κάνουμε… η
προσευχή ‘taraweeh’ είναι προαιρετική… αν θέλει κάποιος μπορεί να την
παρακολουθήσει και από το διαδίκτυο, αφού η τηλεόραση της Σαουδικής
Αραβίας αναμεταδίδει ζωντανά την προσευχή καθημερινά από τη Μέκκα.»
(Μπελάλ 24 ετών, φοιτητής)
Γενικά η κινητικότητα στη δομή, το μήνα της νηστείας, ήταν μειωμένη όπως
επίσης και η συμμετοχή-συγκέντρωση μουσουλμάνων στις διάφορες δραστηριότητες
των ΜΚΟ ή στους κοινούς χώρους του camp. Eπιπρόσθετα, κατά την περίοδο του
Ραμαζανίου είχαν μειωθεί οι προστριβές μεταξύ των κατοίκων της δομής (Ραμαζάνι
μήνας αυτοσυγκράτησης, προσευχής κ.λπ). Το παραπάνω γεγονός σχετίζεται έμμεσα
(δομή ειδική περίπτωση) με την εργαλειακή χρήση της θρησκείας προκειμένου να
υπάρξει κοινωνική ειρήνη.
Η γιορτή eid ul–fitr (εορτασμός του τέλους της νηστείας) διήρκησε στον
καταυλισμό για τρεις ημέρες, όπως είθισται εξάλλου κατά την παράδοση του
Κορανίου. Κατά την διάρκεια αυτών των ημερών πραγματοποιήθηκαν επιπλέον
γεύματα (αρνί, γλυκά κ.α.) και δόθηκαν από τις ΜΚΟ δώρα στα παιδιά. Επίσης,
έλαβαν χώρα διάφορα happenings και μουσικές εκδηλώσεις, όπως η μεγάλη συναυλία
που πραγματοποίησε η φιλαρμονική του Δήμου Αμπελοκήπων (με συμμετοχή 60
μουσικών) εντός του χώρου της δομής.
Κάτι άλλο που μου έγινε αντιληπτό τις τρεις μέρες που διήρκησε η γιορτή είναι
ότι δεν απηύθυναν τον κλασσικό χαιρετισμό, salaam alaikum, στον συνομιλητή τους
αλλά χρησιμοποιούσαν την φράση ramadan mubarak (ευλογημένο ραμαζάνι).
Παρόλο το εορταστικό κλίμα αυτών των τριών ημερών, δεν ήταν λίγες οι
φορές που μνήμες από ανάλογους εορτασμούς στο παρελθόν επισκίαζαν τους
τωρινούς. «Ούτε δώρα στα παιδιά μας δεν μπορούμε πάρουμε ευτυχώς που μας δίνουν
οι… (το όνομα ΜΚΟ που έκανε τις διανομές παιχνιδιών)» (Σανάα, μητέρα 2 παιδιών).
«Φέτος δεν μπορέσαμε να τηρήσουμε την ΄σαντακα αλ φιτ’ (φιλανθρωπία), δηλαδή να
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δώσουμε δώρα σε φτωχούς αδελφούς μας αφού όλοι είμαστε στην ίδια κακή κατάσταση
αλλά χαμντού λιλά (δόξα τω Θεώ) πάλι καλά» (Αχμάντ 52 ετών, ανάπηρος).
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5.

Η χιτζάμπ και οι προεκτάσεις της στον καταυλισμό
5.1. Γενικά για τη μαντίλα
Το πρώτο πράγμα που προσέχει κανείς παρατηρώντας, την ενδυμασία των

προσφύγων του καταυλισμού (οριεανταλιστική ματιά–«βάρβαρη Ανατολή») είναι το
γεγονός ότι οι γυναίκες φορούν μία μαντίλα στο πρόσωπο με ποικίλους τρόπους
σχέδια. Τι συμβολίζει όμως αυτό το φορτισμένο και κορεσμένο από νοήματα ύφασμα;
Αρχικά για τη καλύτερη κατανόηση οφείλω να θα παραθέσω τα βασικά τρία
είδη μαντήλας που υπάρχουν στο Ισλάμ σύμφωνα με σύγχρονα περιοδικά μόδας:
1) Το νικάμπ είναι ένα μαντήλι το οποίο καλύπτει το κεφάλι αφήνοντας έκθετα
μόνο τα μάτια. Καλύπτει το σώμα μέχρι την μέση της πλάτης και από
μπροστά μπορεί να εκτείνεται μέχρι τη μέση του στήθους. Το φοράνε κυρίως
οι γυναίκες στις αραβικές χώρες, αλλά και μουσουλμάνες που ζουν στη
Δύση.
2) Η μπούρκα καλύπτει ολόκληρο το πρόσωπο και το σώμα και είναι εκείνος ο
τύπος ενδυμασίας που καλύπτει τα περισσότερα. Όσες φοράνε μπούρκα
έχουν ολόκληρο το πρόσωπό τους καλυμμένο, ενώ ένα πλέγμα εφαρμόζεται
στο σημείο που βρίσκονται τα μάτια. Το πλέγμα είναι αραιό ώστε να
επιτρέπει σε όποια φοράει μπούρκα να βλέπει, ωστόσο είναι τόσο πυκνό όσο
χρειάζεται ώστε να μην φαίνονται ούτε τα μάτια.
3) Η λέξη ΄χιτζάμπ’ είναι ένας γενικός όρος που χρησιμοποιείται για το σεμνό
μουσουλμανικό φόρεμα ο οποίος εφαρμόζεται και στα μαντήλια που
καλύπτουν τα μαλλιά. Αυτό τον τύπο μαντίλας φορούν κυρίως στις δυτικές
χώρες. Καλύπτει το κεφάλι και το λαιμό αφήνοντας σε πλήρη θέα το
πρόσωπο.
( lady.com, 2017).
Στον καταυλισμό, που οι περισσότερες γυναίκες μουσουλμάνες ήταν Σύριες,
φορούσαν χιτζάμπ το οποίο και θα αναλυθεί ενδελεχώς παρακάτω καθώς οι λόγοι που
μια γυναίκα φοράει αυτό κάλυμμα μπορεί να ποικίλουν.
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Η κυριαρχούσα άποψη που κυκλοφορεί στο δυτικό κόσμο για την μαντίλα
αντικατοπτρίζεται στις παρακάτω σειρές ενός άρθρου της εφημερίδας
Καθημερινής
Πρόσωπα χαμένα πίσω από το χιτζάμπ, ρούχα μακριά που δεν αφήνουν κανένα
σημείο του σώματος γυμνό στο μάτι, μάτια θλιμμένα. Είναι οι εικόνες που
έρχονται στο νου (κάποιου) όταν μιλάει για τις γυναίκες στον ισλαμικό κόσμο
του 21ου αιώνα. Πολίτες δεύτερης κατηγορίας, χωρίς δικαιώματα, έρμαια των
σκοταδιστικών ερμηνειών του ισλαμικού νόμου από κληρικούς, θρησκευτικά
συμβούλια, με λίγα λόγια από φανατικούς.
(Καθημερινή,2009)
Είναι όμως έτσι; Γιατί ενώ στον ηγεμονικό λόγο, της δύσης, η μαντίλα-χιτζαμπ
ορίζεται ως μέσω καταπίεσης και είναι συνυφασμένη με εικόνες τρομοκρατικών
ενεργειών, στα περισσότερα κεφάλια των γυναικών του καταυλισμού έμοιαζε σαν ένα
αξεσουάρ που τις ολοκλήρωνε, κατά περίπτωση, ψυχολογικά - σεξουαλικά, πολιτικά,
ή θρησκευτικά;

5.2. Θρησκευτική-ισλαμική αποτύπωση
Η αποσαφήνιση του όρου «hijab» θα μας βοηθήσει στο να κατανοήσουμε την
θρησκευτική της αποτύπωση. Σε πιστή μετάφραση στα αραβικά μεταφράζεται ως
«κάλυψη» ενώ προέρχεται από την αραβική ρίζα hajaba που σημαίνει «προστατεύω,
δεν επιτρέπω την παρατήρηση». Τόσο στην Ανατολή, όσο και στην Δύση, συμβολίζει
γενικά τη σεμνή και κατάλληλη ενδυμασία για τις γυναίκες. Η ευρύτερη σημασία του
όρου δεν αναφέρεται σε κάποιο συγκεκριμένο ένδυμα όπως αναλύσαμε στην αρχή,
αλλά σε γενικές πεποιθήσεις που αφορούν τον διαχωρισμό του άνδρα από την
γυναίκα. Η καταχρηστική της χρήση στην καθημερινότητα των Αράβων υποδηλώνει
την υποχρέωση των γυναικών να φορούν κάλυμμα κεφαλής καθώς κατά το Κοράνι «η
χιτζάμπ καθιστά τις γυναίκες μητέρες όλων των πιστών» (Martin, 2003, p. ).
Ο λόγος του Κορανίου που δόθηκε προηγουμένως πιθανόν να συνδέεται
έμμεσα με την απάντηση που μου έδωσε η 38χρονη Φαχριά όταν τη ρώτησα το λόγο
που φοράει μαντίλα. «Η Παναγία, αν το γνωρίζεις, που εσείς εδώ σέβεστε τόσο,
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φορούσε μαντίλα» (Παναγία–μητέρα όλων των ανθρώπων ) (Φαχριά, 38 χρονών,
ράφτρα).
Εάν επιχειρήσουμε να διευρύνουμε τη επεξήγηση που δίνει το Κοράνι,
αντιλαμβανόμαστε ότι δεν γίνεται λόγος για ένα συγκεκριμένο ενδυματολογικό
κώδικα ανδρών ή γυναικών, αλλά διδάσκει τους πιστούς άνδρες πως θα μιλούν πίσω
από μια χιτζάμπ (προστασία-διαχωρισμό) στις γυναίκες τους. Υπεύθυνοι για την
χιτζάμπ στο Κοράνι είναι οι άνδρες και όχι οι σύζυγοι. Η σεμνότητα του όρου
προσδιορίζει και τα δύο φύλα (βλέμμα, βάδισμα, απόκρυφα σημεία). Το Κοράνι
κάνοντας λόγο για την ενδυμασία των γυναικών αναφέρει το khumiir, ένδυμα που
καλύπτει μόνο το λαιμό και το στήθος και το jilbab που είναι ένας είδος μαντώ και
συμβολίζει την τιμιότητα. Ο σημερινός κώδικας που χρησιμοποιείται ευρέως από τις
γυναίκες του αραβικού κόσμου και υπήρχε σε ευρεία κλίμακα στον καταυλισμό
προέρχεται από τα κείμενα των χαντίθ (προφορική παράδοση με ρίζες τις πρώτες
ισλαμικές γενιές μετά τον θάνατο του Μωάμεθ που καθόριζε τον τρόπο ζωής και
συμπεριφοράς των μουσουλμάνων) (Martin, 2003).
Καταλήγοντας, στην παραπάνω μέρος έγινε μια απόπειρα να αναλυθεί
θεωρητικά γιατί κατά το Ισλαμικό δόγμα η γυναίκα απαιτείται να έχει καλυμμένα
σημεία του σώματός της (σεμνότητα –προστασία- διαχωρισμός).

5.3. Σεξουαλική και ψυχολογική αποτύπωση
Εκτός από την θρησκευτικό ζήτημα του χιτζάμπ σύγχρονοι διανοούμενοι του
Ισλάμ, όπως ο Sidiqqi(1983) ισχυρίζονται ότι υπάρχουν και άλλες διαστάσεις του
θέματος που σχετίζονται με την σεξουαλικότητα. Για παράδειγμα η μαντίλα θεωρείται
ότι λειτουργεί ως μέσο υποταγής της γυναίκας προς τον άνδρα και ως απόδειξη
υπακοής της προς τους νόμους του Ισλάμ. Επίσης, μπορεί να θεωρηθεί κατά κάποιο
τρόπο μια ψυχολογική υπενθύμιση στην γυναίκα ότι η κανονική της θέση δεν είναι
στον δημόσιο βίο αλλά στο σπίτι (η σκηνή εξάλλου ήταν και το μοναδικό μέρος που
φορούσαν την μαντίλα πιο χαλαρά ή καθόλου.). Ένα από τα πρώτα βράδια που
χρειάστηκε να πάμε τρόφιμα στην σκηνή μια οικογένειας η οποία αδυνατούσε να
πάρει η ίδια, η μητέρα βγήκε στο πέτο της σκηνής ρίχνοντας τη χιτζάμπ πρόχειρα και
μισοκαλύπτωντας τα μαλλιά της. Ήταν δηλαδή ανάμεσα στα «σύνορα» του
κοινωνικού βίου «όπου η γυναίκα δεν έχει θέση» και του σπιτιού (σκηνής) του οποίου
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τον χώρο μπορεί να δραστηριοποιηθεί (Καζάνα, 2009, σελ.17) (επιτόπια παρατήρηση
στο camp της Ν. Καβάλας).
Μια άλλη αιτία που σχετίζεται με την σεξουαλικότητα είναι ότι η μαντίλα
προφυλάσσει τις γυναίκες από τα ανδρικά βλέμματα. Κατά την Καζάνα(2009) με αυτό
τον τρόπο οι γυναίκες βάζουν ένα τοίχος, ούτως ώστε οι άνδρες να μην τις
αντιμετωπίζουν ως σεξουαλικά αντικείμενα ενώ παράλληλα διαφημίζουν ολόκληρο το
σώμα τους ως σεξουαλικό αντικείμενο. Οι λέξεις awra(h), fitna, και zina είναι
συνυφασμένες με την ισλαμική αντίληψη για την γυναικεία σεμνότητα. Η awra(h)
(αιδίο) προσδιορίζει κατά κυριολεξία τα απόκρυφα μέρη του σώματος τα οποία πρέπει
να καλύπτονται. Με τον όρο fitna εννοείται το χάος, ο πειρασμός και η διαφωνία ενώ
με τον όρο zina αποδίδεται η ομορφιά που μπορεί να επιδειχθεί δημοσίως δηλαδή τα
χέρια και το πρόσωπο. Κρυφή zina θεωρείται το υπόλοιπο σώμα.
Συμπεραίνοντας λοιπόν, ολόκληρο το σώμα αντιμετωπίζεται όπως το αιδοίο το
οποίο αποτελεί ένα ευάλωτο και ευαίσθητο αντικείμενο που πρέπει να καλυφθεί για να
αποφευχθεί η αμηχανία. Επίσης awra (αιδοίο) μιας γυναίκας θεωρούνται και οι
γυναικείες χορδές καθώς μπορούν διεγείρουν σεξουαλικά ένα άνδρα, παρασύροντάς
τον στην αμαρτία. Ως εκ τούτου οι γυναίκες θα πρέπει να παραμένουν σιωπηλές
(Καζάνα, 2009, σελ.81).
Πλην όμως αυτού, από το τί δηλαδή προσδιορίζει το Ισλάμ ως σεξουαλικά
αποδεκτό, για τη γυναίκα μεγάλη σημασία έχει και το πως προσδιορίζει η ίδια τον
εαυτό της και τα «θέλω» της μέσα από τον τρόπο που φοράει τη μαντίλα. Πιο
συγκεκριμένα, κάποιες νεαρές γυναίκες του καταυλισμού φορώντας μαντήλες με
έντονα χρώματα και έχοντας έντονα βαμμένα τα μάτια τους (και όλα αυτά παρά τις
κακουχίες τους) εξέπεμπαν ένα μήνυμα σαν να σου έλεγαν «κοίταξε με». Άλλες πάλι
φορώντας μια λυτή και πιο σφιχτή μαντίλα σου εξέπεμπαν το μήνυμα «μην τολμήσεις
να με κοιτάξεις». Σε κάθε περίπτωση η μαντίλα από «παθητικό» αντικείμενο (άμυνα)
που αναλύθηκε ότι είναι στην προηγούμενη παράγραφο μετατρέπεται αναλόγως την
θέληση της γυναίκας σε «επιθετικό» αντικείμενο. Η γυναίκα έχει την δυνατότητα
επιλογής (αποδοχής-απόρριψης). Μάλιστα πολλές φορές μπορεί να φτάσει σε σημείο
ναρκισσισμού «Δες φοράνε την μαντίλα με αυτόν τον τρόπο και νομίζουν ότι είναι και
κάποιες». Μου είπε μια μέρα ο Αχμέτ θέλοντας να μου δείξει κάποιες
συμπατριώτισσές του Σύριες που τις θεωρούσε «ψηλομύτες» και για αυτό φλέρταρε με
κοπέλες από τις ΜΚΟ. (Αχμετ 22 χρονών, φοιτητής) (επιτόπια παρατήρηση στο camp
της Ν. Καβάλας).
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Προεκτείνοντας, την χρήση της μαντίλας ως «επιθετικό» αντικείμενο αρκεί να
ρίξουμε μια ματιά σε μεγάλους οίκους μόδας όπως η αμερικανική εταιρία DKNY η
οποία «ανέθεσε σε δύο σχεδιάστριες, τη Γιάντα Γκολσαρίφι και την Ταμάρα αλ
Γκαμπάνι, που έχουν την καταγωγή τους από τη Μέση Ανατολή, να δημιουργήσουν
ρούχα πλήρως εναρμονισμένα με τη μουσουλμανική ιδεολογία αλλά σε κάθε
περίπτωση κομψά προκειμένου οι ‘γυναίκες να αισθάνονται και να δείχνουν
γοητευτικές και σεμνές ταυτόχρονα’ αναφέρει η εφημερίδα Ιndependent. Τελευταία
μάλιστα η εταιρία Nike προάγει το pro–hijab, ευέλικτο είδος μαντίλας που
διευκολύνει τις μουσουλμάνες κατά την άθληση.(« Βήμα », 2015) (« The Last News »,
2017).

5.4. Η μαντίλα ως πολιτική θέση
Η χιτζάμπ έχει όμως αδιαμφισβήτητα και πολιτικές προεκτάσεις καθώς όπως
θα αναπτύξουμε ακολούθως πρόκειται για έναν τρόπο έκφρασης της αντίστασης των
γυναικών της Συρίας και εναργής διατύπωσης της διαφωνίας τους με την κουλτούρα,
τις πολιτικές και αργότερα τις καθαυτές ενέργειες του καθεστώτος του Άσαντ.
Οι περισσότερες Σύριες πληροφορήτριες που φορούσαν μαντίλα, όταν
καλούνταν να υποστηρίξουν κάποια από τις δύο πλευρές του πολέμου προέτασσαν μια
ουδέτερη στάση, δίνοντας συνήθως την αόριστη απάντηση ότι είναι «γενικά με την
ειρήνη» (ίσως γιατί δεν ήθελαν να εκφραστούν ανοικτά απέναντι σε μια επίσημη
κρατική αρχή ή γιατί είχαν κουραστεί από τον πόλεμο) είτε τάσσονταν με το μέρος του
«ελεύθερου επαναστατικού στρατού», όπως τον ονόμαζαν και κατά του καθεστώτος
Άσαντ. Η στάση τους μάλιστα ήταν πιο πολωμένη όταν η οικογένεια τύγχανε να έχει
νεκρούς από το καθεστώς. Από τη δική μου πλευρά πράγματι, δεν συνάντησα κάποια
γυναίκα με καλυμμένα τα μαλλιά που να τάσσονταν υπέρ του καθεστώτος.
Προκειμένου όμως, να αποκωδικοποιήσω τις απαντήσεις αυτών των γυναικών
και να γίνουν πιο εύληπτη η «δύναμη» της μαντίλας θα ήταν ορθότερο να
ανατρέξουμε στην πολιτική κατάσταση της Συρίας μερικά χρόνια πριν αρχίσει ο
εμφύλιος πόλεμος. Το κομμάτι της έρευνας που ακολουθεί θα λειτουργήσει ως γέφυρα
για να μιλήσουμε και για τους χριστιανούς της Συρίας, των οποίων η παραμονή στον
καταυλισμό διήρκησε μόνο λίγες μέρες.
Η ανάλυση και η μελέτη των παραπάνω φαινομένων βασίζεται τόσο στην
επιτόπια έρευνα στον καταυλισμό όσο και στην διατριβή του Παναγιώτη Γέρου η
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οποία πραγματεύεται το πώς λειτουργεί η θρησκευτικότητα στην καθημερινότητα
εσωτερικά και ανάμεσα σε κοινότητες που αποτελούν μειονότητες, όπως η χριστιανική
στην Συρία και στην πλειονότητα που αποτελούν οι σουνίτες μουσουλμάνοι. Μεταξύ
άλλων, ο Γέρου καταπιάνεται με την εκμετάλλευση-στήριξη αυτών των θρησκευτικών
μειονοτήτων από το καθεστώς, αλλά και αντιστρόφως, προκειμένου να εδραιώσει την
εξουσία του. Τέλος, εξετάζει την στάση-αντίδραση της πλειονότητας απέναντι σε
αυτήν πολιτική που έχει αντίκρισμα στο καταυλισμό, κατά περίπτωση, μέσω της
μαντίλας ως πολιτική στάση.
Η έρευνα του συγγραφέα πραγματοποιήθηκε πριν να ξεσπάσει ο πόλεμος στην
Συρία (πριν το 2009) στην πόλη της Δαμασκού, συνθήκη η οποία συμβάλει περαιτέρω
στην έρευνα για τους πρόσφυγες του καταυλισμού, αφού οι περισσότεροι κάτοικοι
προέρχονταν από την Δαμασκό και το Χαλέπι. Σε γενικές γραμμές οι χριστιανοί της
Συρίας συμβιώνουν με τους μουσουλμάνους σουνίτες της χώρας με τους τελευταίους
να συνιστούν την συντριπτική πλειοψηφία της χώρας. Οι χριστιανικές κοινότητες
εκπροσωπούν κατά προσέγγιση το 10% του πληθυσμού.
Ο Γέρου στην έρευνα του, ξεφεύγει από τα κλισέ να θεωρήσει τις
θρησκευτικές ταυτότητες και διακρίσεις ως δεδομένα, οι οποίες έχουν την δυνατότητα
να διασχίζουν κάθετα το χρόνο. Αντίθετα, αποδεικνύει μέσω της επιτόπιας έρευνας
που πραγματοποίησε ότι οι κοινοτικές διαφορές αναδύονται, συστηματοποιούνται, και
κυρίως πολιτικοποιούνται μέσα σε συγκεκριμένες πολιτικές συνθήκες αλλά και το πως
οι κοινότητες χρησιμοποιούν αυτήν την μεταβαλλόμενη κατάσταση προκειμένου να
διεκδικήσουν οικονομικούς πόρους και πολιτικοοικονομική ισχύ. Με άλλα λόγια
μελετάει και αποδεικνύει την χρησιμότητα της θρησκείας ως «εργαλείο» για την
επίτευξη των παραπάνω σκοπών από το παρελθόν μέχρι σήμερα.
Πρώτο ιστορικό παράδειγμα για αυτό το επιχείρημα αποτελούν οι εντάσεις που
είχαν ξεσπάσει στη «Μείζονα Συρία» (σημερινή Συρία, περιοχή ιστορικής
Παλαιστίνης και Λιβάνου) ανάμεσα στους χριστιανούς και τους δρόζους το 1860.
Αυτές οι εντάσεις αποτέλεσαν την αρχή για ριζικές μεταβολές στις σχετικά αρμονικές
σχέσεις που υπήρχαν μέχρι τότε. Αυτές οι κρίσεις είχαν την απαρχή τους στον
αναπροσδιορισμό του κοινοτισμού την εποχή εκείνη που προήλθε από την προσπάθεια
της Οθωμανικής διοίκησης να εκσυγχρονίσει τις κρατικές δομές αλλά και παράλληλα
από την επιρροή της ευρωπαϊκής αποικιοκρατίας. Δηλαδή ο κοινοτισμός αποτελεί ένα
νεωτερικό φαινόμενο.
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Προκείμενου

ο

κοινοτισμός

να

έχει

υπόσταση

χρησιμοποίησε

την

εννοιολόγηση της θρησκευτικής διαφοράς αφού οι θρησκευτικές ταυτότητες
μετατράπηκαν την εποχή αυτή στον βασικό δείκτη πολιτικής μεταρρύθμισης και σε
πυλώνα συγκρότησης πολιτικών διεκδικήσεων. Κατά την διάρκεια των τελευταίων
αιώνων οι μεγάλες δυνάμεις άρχιζαν να εμφανίζονται ως αυτόκλητοι προστάτες των
χριστιανικών μειονοτήτων με απώτερο σκοπό να διεισδύσουν στα εσωτερικά της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η ενίσχυση των ντόπιων χριστιανών οδήγησε εντέλει
στο να μετατρέπουν οι ίδιοι μετέπειτα

σοβαροί ανταγωνιστές των ευρωπαίων

εμπόρων. Η οικονομική επέμβαση στην περιοχή συνοδεύτηκε και από ιεραποστολές
των καθολικών των οποίων η δραστηριότητα δημιούργησε προστριβές με τους
ορθοδόξους, αφού οι τελευταίοι έβλεπαν πολλά κομμάτια τους να προσχωρούν στον
Καθολικισμό. Ταυτόχρονα, ιδρύθηκαν χριστιανικά εκπαιδευτικά ιδρύματα όπου
σταδιακά διαμόρφωσαν μια χριστιανική ελίτ. Η κοινότητα άρχισε να αποκτά
υποκείμενα που κέρδιζαν χώρο και προσπαθούσαν να εδραιωθούν. Σταδιακά οι
μουσουλμάνοι της περιοχής άρχισαν να αντιδρούν αφού έβλεπαν ότι παραμερίζονταν
τόσο πολιτικά όσο και στο εμπόριο. Όλα τα παραπάνω καθώς και οι μεταρρυθμίσεις
του Τανζιμάτ, σύμφωνα με την οποίες όλοι οι Οθωμανοί υπήκοοι αποκτούσαν ίσα
δικαιώματα, οδήγησαν ορισμένους μουσουλμάνους σε βιαιοπραγίες εναντίον των
χριστιανών.
Ένα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο που ίσως αποτελεί απόδειξη ότι οι
θρησκευτικές διαφορές δεν αποτελούσαν παλιότερα μια διαχωριστική γραμμή,
συντελεί το γεγονός ότι οι χριστιανοί της Συρίας τουλάχιστον μέχρι την ανάπτυξη των
κοινοτήτων δεν αποτελούσαν ποτέ συμπαγείς μειονότητες, ούτε αναγκάστηκαν να
καταφύγουν σε ορεινές περιοχές προκειμένου να προστατευτούν από την σουνιτική
Οθωμανική διοίκηση, αλλά συμβίωναν ειρηνικά με τον υπόλοιπο σουνιτικό πληθυσμό.
Στα μετέπειτα χρόνια σημαντικό κεφάλαιο στην εδραίωση της χριστιανικής
κοινότητας ήταν η υποστήριξη όλων των κινημάτων του παναραβικού εθνικισμού που
είχαν προοδευτικό πολιτικό προσανατολισμό και απέβλεπαν στην εκκοσμίκευση της
συριακής κοινωνίας. Ιδιαίτερο ρόλο στην προώθηση των παναραβικών κινημάτων
διαδραμάτισε η χριστιανική ελίτ, αφού είχε εκτεθεί σε παρόμοιες ιδεολογίες μέσω των
εκπαιδευτικών δυτικών ιδρυμάτων στα οποία είχε φοιτήσει. Έτσι, την περίοδο μετά
την συριακή ανεξαρτησία η χριστιανική ταυτότητα λειτουργεί ως ένα πολιτισμικό
κεφάλαιο που στήριζε την σχετικά προνομιούχο θέση της χριστιανικής κοινότητας. Η
παραπάνω άνθιση διακόπτεται για λίγο από την κατάληψη της εξουσίας από τους
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αλαουίτες (Hassif al-Assad), σοσιαλιστικό αυταρχικό κίνημα έντονα επηρεασμένο από
το παναραβικό εθνικιστικό κίνημα, όπου εθνικοποίησε τομείς της οικονομίας και έτσι
έπληξε και τα συμφέροντα των χριστιανών (εθνικοποίηση χριστιανικών σχολείων
1967 κλπ).
Η χριστιανική κοινότητα καλούνταν να επιβιώσει σε ένα πλαίσιο όπου
κυρίαρχη

ηγεμονική

αντίληψη

στον

δημόσιο

λόγο

είναι

η

έννοια

της

«εκκοσμίκευσης». Έτσι, παρήγαγε τεχνολογίες προκειμένου στην ουσία να μετατρέψει
το μειονέκτημά της -την θρησκευτικότητα- σε πλεονέκτημα, που θα προέκυπτε από
την αλληλεπίδρασή της με καθεστώς του ΄Ασαντ. Μια πρώτη αντίδραση ήταν η
συγκέντρωση χριστιανών σε νεόδμητα προάστια όπως στην περίπτωση της Δαμασκού,
προκειμένου να ζούνε κοντά στους ομοθρήσκους τους.
Μια άλλη τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε είναι ότι οι θρησκευτικές και
κοινοτικές πρακτικές συναρθρώνονται με αυτές της κοινωνικής τάξης, του φύλου και
της ηλικίας. Η άποψη δηλαδή που συνάντησε ο Γέρου στην επιτόπια έρευνα που
διεξήγαγε, ότι «οι χριστιανοί είναι πιο μορφωμένοι και προοδευτικοί, τηρούν τους
κανόνες υγιεινής (αποφεύγοντας τα δημόσια λουτρά), αποφεύγουν τους γάμους στο
εσωτερικό μιας εκτεταμένης οικογένειας και ότι προτιμούν τις μικρές οικογένειες σε
αντίθεση με τους μουσουλμάνους» (Γέρου, 2009, σελ. 9) συχνά παρουσιάζονταν ως
κυρίαρχη αντίληψη από τα μέλη της χριστιανικής κοινότητας. Ακόμα και αν υπήρχε
αναντιστοιχία ανάμεσα στα λεγόμενα του μέλους της κοινότητας και στο τι έπραττε ο
ίδιος (πχ μπορεί να ήταν αγρότης αλλά να μιλούσε για ανώτερη μόρφωση έναντι των
μουσουλμάνων) η άποψη αυτή εκφράζονταν σαν σύμβολο και σαν γενίκευση για την
κοινότητα. Οι παραπάνω συζητήσεις και η έκφραση ανωτερότητας από πλευράς των
χριστιανών προς στις άλλες κοινότητες δεν εκφράζονταν γενικά έξω από την
κοινότητα. Σύμφωνα με τον Γέρο η μεταξύ τους σχέση διάγεται από μια εθιμοτυπία
και μια τυπική ευγένεια, προκειμένου να κυλάει ομαλά η καθημερινότητα.
Στην πόλη του Νάχρ της Συρίας ο Γέρου εντοπίζει, επιπλέον τον διαχωρισμό
των δύο κοινοτήτων μέσω των έμφυλων σχέσεων. Η μουσουλμανική μαντίλα, και
γενικότερα το ντύσιμο των μουσουλμάνων γυναικών, η υποτιθέμενη απουσία έμφυλων
διαχωρισμών στη χριστιανική κοινότητα, αλλά και η φιλελεύθερη στάση των
χριστιανών σ’ ότι αφορά τη θέση και τα δικαιώματα των γυναικών, παρουσιάζονταν
και ερμηνεύονταν ως ενδείκτες της κοινοτικής διαφοράς αλλά και ως εμπόδια στις
διακοινοτικές επαφές. Από μαρτυρίες μεγάλων χριστιανών γυναικών μαντίλα
φορούσαν παλιότερα

και οι χριστιανές. Σταδιακά, λόγω της νεωτερικότητας η
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μαντίλα έτεινε να εγκαταλειφθεί εξ’ ολοκλήρου από τις νεότερες γενιές. Μέχρι
σήμερα στην ύπαιθρο της Συρίας οι ηλικιωμένες χριστιανές ακόμη φορούν μαντίλα,
ανεξάρτητα από το θρήσκευμά τους. Επιπλέον, η συνήθεια αυτή έχει παραμείνει στα
πλαίσια της εκκλησιαστικής τελετουργίας σε αρκετές, αν και όχι σε όλες, τις συριακές
εκκλησίες.
Σε αντιδιαστολή του παραδείγματος της μαντίλας με τις χριστιανές οι
μουσουλμάνες μέχρι το 1970 ντύνονταν αρκετά φιλελεύθερα. Σε φωτογραφίες που
είδε ο συγγραφές, οι γυναίκες φορούσαν κοντές, ακόμη και μίνι φούστες, ή ήταν
ντυμένες με τρόπο που σήμερα θα ερμηνευόταν σαν προκλητικός και ανάρμοστος.
«Όταν μάλιστα ζητούσα από αυτές τις γυναίκες να μου σχολιάσουν το ντύσιμο της
εποχής αυτής, πολλές εξέφραζαν μια νοσταλγία. Θυμάμαι την περίπτωση μιας
γειτόνισσάς μου γύρω στα πενήντα, που μου είχε πει. «Αχ, αυτές ήταν άλλες εποχές.
Υπήρχε τότε πολλή ελευθερία και μπορούσαμε να φοράμε τέτοια. Τώρα οι μουσουλμάνοι
έχουν γίνει πολύ φανατικοί. Δεν βλέπεις ότι η πόλη έχει γεμίσει από μουχατζιμπίν (οι
γυναίκες που φέρουν την μαντίλα). Πού να βγεις έξω τώρα με τέτοια ρούχα». Το εν
λόγω ντύσιμο είναι γνωστό και με τον όρο ως «ισλαμικό ντύσιμο» και υιοθετήθηκε
κυρίως από κοσμικές οικογένειες (μητέρα με φιλελεύθερο ντύσιμο, κόρη με ισλαμικό),
ιδιαίτερα μετά το 1980. Η εμφάνιση αυτού του κώδικα ντυσίματος αποτελούσε μια
αντίδραση απέναντι στο μπααθικό κοσμικό αυταρχικό καθεστώς του Άσαντ, όπου
ήταν αρνητικά προσκείμενο στην ισλαμική ταυτότητα. Έτσι ο συγκεκριμένος κώδικας
ντυσίματος εκφράζει την επιστροφή στην ισλαμική ταυτότητα και κατά κάποιο τρόπο
μια συγκεκαλυμμένη αντίσταση στο καθεστώς. Είναι άρα προφανές ότι και οι δύο
κοινότητες χρησιμοποιούν τη θρησκεία πολιτισμικά η κάθε μία για τους δικούς της
σκοπούς.
Επίσης, οι Σύριες χριστιανές έχουν την ευθύνη να κρατούν ανέπαφα τα όρια
της θρησκευτικής συλλογικότητας, αφού δεν τους επιτρέπεται να παντρευτούν ή και
να έχουν δεσμούς με άλλους άνδρες από άλλες θρησκευτικές κοινότητες, γεγονός που
δεν ίσχυε τα πρώτα χρόνια της εκκοσμίκευσης αφού γίνονταν και γάμοι μεταξύ μελών
διαφορετικών χριστιανικών κοινοτήτων που άνηκαν κυρίως σε μια πνευματική ελίτ.
Σήμερα, σύμφωνα με τον Γέρο η σύναψη σχέσης μιας χριστιανής με έναν
μουσουλμάνο μπορεί να επιφέρει ακόμα και ένα «έγκλημα τιμής» που η ποινή για τον
θύτη δεν θα είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Ακόμα και αν δεν υπάρξει ένας αληθινός θάνατος
επέρχεται ένας «κοινωνικός θάνατος» στην γυναίκα που θα τολμήσει να συνάψει
σχέση με κάποιον ετερόδοξο.
Η ενδυνάμωση του ισλαμικού στοιχείου εκλήφθηκε ως απειλή από τους
χριστιανούς. Έτσι, αν και το καθεστώς του Άσαντ είναι ένα κοσμικά αυταρχικό
καθεστώς, προκειμένου να στηρίξει την εξουσία του στηρίζει της θρησκευτικές
μειονότητες κάτι που κάνουν και οι ίδιες αφού επιζητούν σύμπλευση με το καθεστώς
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για να προστατευτούν από το αναδυόμενο Ισλαμ, που είναι όμως εντέλει δημιούργημα
του ίδιου του καθεστώτος λόγω της απαγόρευσης της θρησκευτικότητας στο δημόσιο
τομέα που επέβαλε Η στήριξη στις μειονότητες από το καθεστώς, εμφανίζεται και σε
τομείς του δημόσιου τομέα «Ο λόγος ενός αλαουίτη ή ενός χριστιανού αξιωματικού
στον Στρατό έχει πολλή περισσότερη πέραση από το λόγο ενός μουσουλμάνου, ακόμα
και αν είναι ανώτερος στο βαθμό», μου είπε μια μέρα ένας Σύριος διερμηνέας
κατηγορώντας τον Άσαντ και θέλοντας να μου επισημάνει τις διακρίσεις που έκανε το
καθεστώς υπέρ των μειονοτήτων. (Σύριος Διερμηνέας ΜΚΟ)
Συνεπώς, η αποθάρρυνση του μπααθικού εθνικισμού για τις θρησκευτικές
μειονότητες δεν υφίσταται, αφού και το ίδιο το μπααθικό καθεστώς οι αλαουίτες
αποτελούν μια μειονότητα που ψάχνει στήριξη από τις μειονότητες. Στα πλαίσια της
«πολιτικής χρησιμοποίησης» της κοινότητας των χριστιανών από καθεστώς
επιτρέπεται στην κοινότητα να έχει δικά της δικαστήρια που εκδικάζουν θέματα
γάμου, κληρονομιών κλπ. Επίσης η κοινότητα έχει τα δικά της ιδρύματα, οργανισμούς
κλπ. Η παραπάνω ανοχή του καθεστώτος προς τις κοινότητες συνυπάρχει ταυτόχρονα
με την ανεκτικότητα που επιδεικνύει στο να περιχαρακώνουν οι κοινότητες τα όρια
τους, με οποιοδήποτε τρόπο ακόμα και με προσβολή των δικαιωμάτων της γυναίκας.
Το παραπάνω σχήμα δεν αποτελεί παραδοξότητα αλλά επιβεβαιώνει το γεγονός ότι το
καθεστώς θεωρεί τις θρησκευτικές μειονότητες ως πολιτικά υποκείμενα που η
επιβίωση τους θα εξασφαλίσει την στήριξή τους προς αυτό. Παράλληλα, βέβαια
ενισχύει την περιχαράκωση της χριστιανικής κοινότητας διασπείροντας τον φόβο «του
τι μπορεί να συμβεί σε περίπτωση που οι σουνίτες–ακραίο Ισλάμ έρθουν στη
εξουσία».
Μέσα από την ερεύνα του Γέρου επιχείρησα να κάνω πιο κατανοητή τις
διακοινοτικές σχέσεις μέσα από τον χρόνο καθώς και τα «παιχνίδια εξουσίας» με το
καθεστώς. Επίσης, εκτός των συμπερασμάτων για την χριστιανική μειονότητα που θα
αναλυθούν στην επόμενη ενότητα, δίνεται απάντηση στο αρχικό ερώτημα που τέθηκε
γιατί «ισλαμικό ντύσιμο» συνεπάγεται (χωρίς να οδηγηθούμε στην δημιουργία
στερεοτύπου) με αντίδραση στο κοσμικό αυταρχικό καθεστώς του Άσαντ.
Ολοκληρώνοντας, θεωρώ ότι οι παραπάνω προεκτάσεις που δόθηκαν για την
χρήση της χιτζάμπ (θρησκευτικές, σεξουαλικές, ψυχολογικές, πολιτικές) δεν θα πρέπει
να θεωρηθούν ότι λειτουργούν ταυτόχρονα ή μονομερώς αλλά κατά περίπτωση. Ο
απλός μεταπρατισμός η συνήθεια δηλαδή «φοράω τη μαντήλα επειδή φορούσε και η
μαμά μου» (Ράχμα, Σύρια 25 χρόνων) αποτελεί ακόμα έναν λόγο που αν και δεν
φαίνεται «ελκυστικός» όπως οι παραπάνω, έχει την θέση του στις διάφορες
αιτιολογίες.
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5.5. Οι χριστιανοί του καταυλισμού
Η χριστιανική μειονότητα της Συρίας έγινε ευρέως γνωστή στην κοινή γνώμη
μετά από την απαγωγή του Mητροπολίτη Παύλου του Χαλεπίου από σύριους αντάρτες
στις 23 Απρ 13. Λίγες μέρες μάλιστα πριν την απαγωγή του είχε φυγαδεύσει μια
συνοδεία συρίων μοναχών σε Μοναστήρι της Βέροιας.
Οι περισσότεροι χριστιανοί λόγω της οικονομικής τους ευχέρειας είχαν την
επιλογή να εγκαταλείψουν από την αρχή την Συρία και να μεταβούν σε ευρωπαϊκές
χώρες. Πλην λίγων χριστιανών ορθόδοξων Σύριων που ήταν περαστικοί από τον
καταυλισμό (1 μέρα έως μια εβδομάδα διαμονή), δεν καταγράφηκαν άλλοι χριστιανοί,
τουλάχιστον το πρώτο εξάμηνο το οποίο και μελετάμε.
Οι πλειοψηφία διέμενε για λίγο χρονικό διάστημα στον καταυλισμό μέχρι να
νοικιάσει με δικά της έξοδα κάποιο σπίτι στο Πολύκαστρο ή στην ευρύτερη περιοχή.
Επίσης, κάποιες οικογένειες χριστιανών προσφύγων φιλοξενήθηκαν σε οικήματα της
τοπικής εκκλησίας.
Τα συμπεράσματα του Γέρου, που αναλύθηκαν στην προηγούμενη ενότητα,
αναφορικά με την χριστιανική μειονότητα ταιριάζουν τουλάχιστον με όσα
παρατήρησα στους χριστιανούς της δομής. Οι περισσότεροι ήταν δυτικότροπα
ντυμένοι, με ολιγομελείς οικογένειές, μορφωμένοι, σε καλή οικονομική κατάσταση
και σου απέπνεαν τον αέρα μιας μπουρζουαζίας (όχι στην ανώτερη της μορφή).
Μάλιστα, ο πατέρας μιας χριστιανικής οικογένειας που ήρθε να μου ζητήσει ένα
ράντζο παραπάνω μου είπε χαρακτηριστικά «Τι δεν είμαστε το ίδιο με τους
υπόλοιπους». Ενώ συνήθως οι περισσότεροι πρόσφυγες επικαλούνταν ότι φθάρθηκε το
είδος που του διανεμήθηκε ή ότι η ποσότητα ήταν ανεπαρκής, ο συγκεκριμένος θέλησε
να κάνει επίκληση στην διαφορετικότητα. Η φράση του Σύριου χριστιανού ίσως
ενσαρκώσει όλο τον «ελιτισμό–πρόοδο–μόρφωση» που αναφέρει ο Γέρου,
προκειμένου η κοινότητα να διαφοροποιηθεί από τους μουσουλμάνους και να
αλληλεπιδράσει με το καθεστώς (Σύριος χριστιανός, 44 ετών).
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6.

Γεζίντι
Στη συνέχεια παρατίθενται στοιχεία για την κοινότητα των γεζίντι που

διαβίωσε στον καταυλισμό για εφτά μήνες, προτού μετακινηθεί σε νέο χώρο
φιλοξενίας στις Σέρρες λόγω των επανειλημμένων απειλών που δέχονταν από άλλες
ομάδες του καταυλισμού.
Βασικοί άξονες γύρω από τους οποίους κινείται η θεματική του κεφαλαίου
είναι ο τρόπος διαβίωσης τους, η ιστορία τους, η θρησκεία τους, το πώς
αυτοπροσδιορίζονται αλλά και πως τους βλέπουν οι άλλοι, μέσα από τα σύμβολα και
από τα έθιμα τους. Όλες οι δοθείσες πληροφορίες προκύπτουν από τις συνεντεύξεις
και την επιτόπια παρατήρηση όπως επίσης και από σχετικά άρθρα που γράφτηκαν
πρόσφατα με αφορμή τη μεγάλη έκταση που έλαβαν τα περιστατικά ωμότητας που
δέχτηκε η κοινότητα από τον ΙSIS. Πολύτιμη είναι και η συνδρομή της ιστορικής
ανθρωπολογικής έρευνα της Αύρας Ward (Γεζίντι «Κούρδοι Λάτρεις του Αγγέλου–
Παγωνιού»).
Οι γεζίντι ξεχώριζαν στον καταυλισμό από τις άσπρες ενδυμασίες τους, το
ερυθρόλευκο βραχιόλι που φορούσαν στο χέρι καθώς και την συνεχή απτική επαφή
που είχαν με το έδαφος (κάθονταν οκλαδόν, έκαναν σχέδια με κλαδιά κλπ).

6.1 Ανθρωπογεωγραφία–Γλώσσα-Προέλευση ονόματος
Οι γεζίντι είναι Κούρδοι που πριν διωχθούν ζούσαν σε 75 χωριά του Β. Ιράκ,
στην περιοχή γύρω από το τέμενος τους, στο Λαλίς. Τα χωριά αυτά βρίσκονται στο
Τσεμπέλ Σεμάν και στην κοιλάδα Αφρίν. Κοινότητες γεζίντι υπάρχουν ακόμα στη
Γεωργία, στην Αρμενία, στη Συρία καθώς και στη νοτιοανατολική Τουρκία όπου ζουν
πολλοί Κούρδοι. Σύμφωνα με δημοσκόπηση της κυβέρνησης του Ιρακ την δεκαετία
του 1960 μόνο στο Β. Ιράκ κατοικούσαν περίπου 45.000 γεζίντι. Οι γεζίντι της
Διασποράς υπολογίζονται κοντά στους 200.000. Στον καταυλισμό της Νέας Καβάλας
καταγράφηκαν 428 (90 οικογένειες, εκ των οποίων 130 παιδιά) γεζίντι.
Η γλώσσα τους είναι διάλεκτος της κουρδικής (kurmanji). Οι κουρδικές
διάλεκτοι είναι παραφθορές των περσικών και γράφονται με αραβικούς χαρακτήρες. Η
ιδιάζουσα διάλεκτος που χρησιμοποιούσαν έκανε την επικοινωνία μαζί τους πολύ
δύσκολη ακόμα και όταν υπήρχε διερμηνέας αφού δεν μιλούσαν την επίσημη
κουρδική. Επίσης, οι περισσότεροι όπως και κάποιοι ηλικιωμένοι Σύριοι δεν ήξεραν
να διαβάζουν τους κοινούς αριθμούς (αραβικούς, αλγόριθμους) γεγονός που
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δυσχέραινε τα πράγματα ακόμα περισσότερο αφού γίνονταν παρερμηνείες με την ώρα
ή την ποσότητα κατά τις διανομές.
Οι υποθέσεις για την προέλευση του ονόματος γεζίντι ποικίλουν. Σύμφωνα με
τον νεαρό Sherfan: «το όνομα γεζίντι προέρχεται από τον χαλίφη Γεζίντ. Ο χαλίφης
είναι διάδοχος του Μωάμεθ πολίτικος και θρησκευτικός αρχηγός του Ισλάμ. Η γενέθλια
μέρα του χαλίφη Γεζίντ γιορτάζεται από τους γεζίντι γιατί πιστεύουν πως ήταν η
ενσάρκωση του θείου πνεύματος.»
Σε αυτόν αποδίδεται εξάλλου η άδεια που έδωσε να πίνουν οινοπνευματώδη
ποτά. Οι σιίτες μουσουλμάνοι μισούν τον Γεζίντ, γιατί αυτός έδωσε εντολή να
σκοτώσουν τον Χουσεϊν, εγγονό του Μωάμεθ καθώς και πολλούς συντρόφους του και
αναγνώστες του Κορανίου. Μάλιστα επιτέθηκε και εναντίον του ιερού ναού των
Μέκκα. Σύμφωνα με ένα ενδεχόμενο οι σιίτες μουσουλμάνοι έδωσαν το όνομα του
χαλίφη στην εν λόγω κοινότητα προκειμένου να στιγματιστεί για την θεολογία της.
Επίσης, το όνομα γεζίντι μοιάζει με την περσική λέξη γιαζντ, που σημαίνει «ανώτερο
ον».
Σύμφωνα με μια άλλη παράδοση των γεζίντι κατάγονται από τον Αδάμ μόνο
και όχι από τον Αδάμ και την Εύα. Σύμφωνα με την παράδοση τους είναι σύνηθες
χαρακτηριστικό των θρύλων τους οι υπερφυσικές εμφανίσεις ανθρώπων που φέρνουν
άγγελοι από τον ουρανό ή που γεννιούνται μόνο από άνδρες. Οι γεζίντι είναι γνωστοί
και σαν ντάσενι, και κάποιοι από αυτούς ισχυρίζονται ότι αυτό είναι το αρχαίο όνομα
της φυλής τους· ντάσενι ή ντασισανιγιάτ ήταν το όνομα μιας νεστοριανής επισκοπής
της οποίας η εξαφάνιση συμπίπτει με την εμφάνιση των γεζίντι σε αυτά τα μέρη.
Πολλές πόλεις των γεζίντι είναι συριακές, με ονόματα στην αρχαία συριακή
γλώσσα. «μπα΄σίκα» σημαίνει «το σπίτι αυτού που άδικα κατηγορείται», «ταλχάς»
«λόφος των βασάνων» όπου πολλοί χριστιανοί μαρτύρησαν από τους Πέρσες.

6.1.1 Φυλετική διάρθρωση των γεζίντι
Προσπαθώντας να προσεγγίσω τους γεζίντι αναζήτησα στο διαδίκτυο διάφορες
πληροφορίες για αυτούς. Εκτός από τα κλασσικά άρθρα που κάνουν λόγω για τις
βαρβαρότητες που δέχτηκαν από τον ISIS, ανέσυρα μία σελίδα από το διαδίκτυο,
Yezidi truth.org, που ιεραρχούσε τους γεζίντι σε διάφορες τάξεις έχοντας ως κριτήριο
τη σχέση τους ως προς την θρησκεία.
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Την επόμενη μέρα που επισκέφθηκα τον καταυλισμό πλησίασα μια ομάδα
γεζίντι που καθόταν οκλαδόν κάτω από τον ίσκιο ενός στεγάστρου και αφού
χαιρετηθήκαμε τυπικά, με νοήματα τους είπα δύο από τα ονόματα των τάξεων που
είχα διαβάσει πιρ , καούαλ. Στην αρχή ξαφνιάστηκαν αμέσως μετά όμως χαμογέλασαν
και κάλεσαν έναν νεαρό Κούρδο ο οποίος καταλάβαινε την διάλεκτό τους και γνώριζε
άπταιστα αγγλικά. Θέλησαν να μάθουν από πού γνωρίζω αυτές τις λέξεις και αφού
τους εξήγησα, ο μεγαλύτερος άντρας της ομάδας, ο Heider (κοντά στα 50) άρχισε με
ενδιαφέρον να αναλύει την ιεραρχία των γεζίντι. Οι υπόλοιποι τον παρακολουθούσαν
και κάποιες φορές διστακτικά τον συμπλήρωναν γεγονός που υποδείκνυε έντονα την
ύπαρξη της πατριαρχίας.

Εικόνα 19:Με τους Γεζίντι στο πεδίο

Σύμφωνα λοιπόν με τον Heider η κοινότητά τους χωρίζεται σε εφτά τάξεις οι
οποίες αποτελούνται από την 1) πριγκιπική οικογένεια, 2) τις τρεις οικογένειες των
σεϊχιδων κληρονόμων με αρχηγό τον Μπαμπά Σείχ, 3) τους Πεσιμάν, 4) τους Πίρ, 5)
τους Καούαλ 6) τους Φακίριδες και 7) τους Μουρίντ.
1) Ο Μιρ είναι ο αρχηγός της θρησκείας τους και αρχηγός της πριγκιπικής
οικογένειας. Αποτελεί τον ανώτατο ισόβιο άρχοντα της φυλής στον οποίο οι γεζίντι
επιβάλλεται να δείχνουν απόλυτο σεβασμό και υπακοή και τον οποίο κανείς δεν έχει
το δικαίωμα να τον καθαιρέσει σε όποια πράξη και αν προβεί. Το εισόδημα του
προέρχεται από τις εισφορές στον λατρευτικό χώρο Λαλίς και από την περιφορά
λατρευτικών συμβόλων στα χωριά των γεζίντι. Ο Μιρ ζει τον περισσότερο καιρό στην
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Βαγδάτη και στην Μουσούλη, γεγονός φυσικό προκειμένου να έρχεται σε
διαπραγμάτευση με την εκάστοτε εξουσία για τα δικαιώματα της κοινότητας του.
Επίσης, διαδοχή του Μίρ προέρχεται από την οικογένειά τους χωρίς να είναι
απαραίτητα ο πρωτότοκος γιος του κατόπιν συμβουλίου των σεϊχιδων.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα της απόλυτης θρησκευτικής υπακοής στον
αρχηγό τους σε ό,τι και αν διαπράξει αποτελεί το παράδειγμα που παραθέτει η Αύρα
Ward (1997, p. 121)
Το 1930 Μιρ των γεζίντι ήταν ο Σειγίντ Μπέης. Αυτός φαίνεται ότι
ήταν διεφθαρμένος και ανήθικος. Έγιναν παράπονα για την κακή του
συμπεριφορά και την κακή διαχείριση της περιουσίας των γεζίντι,
καθώς όχι μόνο ξόδευε τα σημαντικά έσοδα που είχε, λόγω του
αξιώματός του, σε ποτά και σε χορεύτριες στην πόλη της Μοσούλης
αλλά

ακόμη

υποθήκευε

και

ολόκληρα

χωριά

των

γεζίντι,

χρησιμοποιώντας τοκογλύφους για να αποκτήσει περισσότερα
χρήματα για τις διασκεδάσεις του. Το Ιρακινό Υπουργείο
Εσωτερικών εξέτασε το ενδεχόμενο της απόλυσης του και της
δημιουργίας για τους γεζίντι ενός νόμου για την διαχείριση της
κοινωνίας τους, σύμφωνα με τους ήδη υπάρχοντες νόμους που
ρύθμιζαν τις υποθέσεις της χριστιανικής και της εβραϊκής
θρησκευτικής κοινότητας. Για αυτό το λόγο κάλεσε πνευματικούς
αρχηγούς να υποβάλουν τις προτάσεις τους. Οι παραπάνω υπόβαλαν
ένα υπόμνημα το οποίο έλεγε:
«Ο Μιρ είναι ο ανώτατος άρχων της θρησκείας μας. Είναι
ελεύθερος και δε υπάρχουν νόμοι για αυτόν. Ο ίδιος είναι ο
νόμος, και κανείς δεν έχει το δικαίωμα να του αντισταθεί ή
να διαπραγματευτεί μαζί του. Δεν μπορεί να απομακρυνθεί
εκτός αν χαθεί από φυσικό θάνατο ή δολοφονία. Αυτή η
εξουσία του ανήκει από την ίδρυση της θρησκείας ως
σήμερα».
Από το παραπάνω υπόμνημα έχουμε την δυνατότητα να συμπεραίνουμε τα
εξής:


Η παρέμβαση του Ιρακινού Κράτους, προκειμένου να διευθετηθούν τα ζητήματα,
που όπως θα δούμε από τις μαρτυρίες των πληροφορητών μας παρακάτω, δεν
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υπήρξε και ποτέ φιλικό απέναντι στην κοινότητα, δικαιολογείται από την
υπερβολική εξουσία που ασκούσε ο ανώτατος άρχοντας Μιρ στους πιστούς του ή
οποία ενοχλούσε προφανώς την ιρακινή εξουσία της εποχής που έβλεπε έναν
απόλυτο χειραγωγό–εν δυνάμει κίνδυνο μιας κοινότητας που διαβίωνε εντός των
συνόρων της.


Ο παραλογισμός του παραπάνω υπομνήματος συνδέεται με τη σημερινή
περιρρέουσα άποψη των Συρίων ή άλλων Ιρακινών, οι οποίοι θεωρούν ότι οι
γεζίντι είναι «τρελοί, παράλογοι και μυστήριοι». Στερεότυπο που προέκυψε
αθροιστικά ίσως από γεγονότα σαν το παραπάνω, τη θεολογία τους και γενικά το
φόβο του ξένου.

2) Δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Μιρ έρχεται ο Μπάμπα Σέιχ τον οποίο εκλέγει ο
Μιρ από μια άλλη οικογένεια που ονομάζεται Μπαμπά Σέιχ ή από την δική του
οικογένεια. Αποτελεί και αυτό ισόβιο αξίωμα και πληρώνεται από τις διάφορες
θρησκευτικές τελετές (βάφτιση , κηδεία κ.α).
3) Ακολουθούν οι περίπου 300 οικογένειες των σεϊχιδων που εκτελούν τα χρέη ιερέα
και πνευματικού απέναντι στους απλούς πιστούς. Είναι υπεύθυνοι για την οργάνωση
των διάφορων θρησκευτικών εορτών στο Λαλίς και σε άλλα ιερά.
4) Ακολουθούν στην Ιεραρχία οι Πιρ που είναι γέροντες, περίπου 200 οικογένειες
απόγονοι του Σέιχ Άντι, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την φύλαξη του ιερού
προσκυνήματος τους του Λαλις και εν συνεχεία 5) οι Καούαλ οι οποίοι αποτελούν
τους ψάλτες τους και παίζουν τους ιερούς ύμνους με Νταφ (τύμπανο) και Σεμπάμπ
(ξύλινο αυλό).
6) Οι φακίριδες είναι υπεύθυνοι για την φροντίδα του ναού. Κληρονομούν τον τίτλο
τους και αφού περάσουν μια περίοδο μύησης και δοκιμασίας η οποία περιλαμβάνει
νηστεία και περισυλλογή κάνουν ένα ζεστό λουτρό και φορούν κατάσαρκα ένα χιτώνα
από τραχύ μαλλί την χίρκα. «Είναι οι προστάτες του ναού μαζί με τους κοτσάκ
(προσκυνητές που έμειναν μετά την επίσκεψή τους στο ναό και τον υπηρετούν) όπως
μου μετέφερε ο Ηeider.
Στην ερώτηση μου στον Ηeider για τον αν οι γυναίκες έχουν κάποια
συμμετοχή στην θρησκευτική πυραμίδα μου αποκρίθηκε ότι υπάρχουν οι φακριγιά
(καλόγριες) που ζουν υπό την καθοδήγηση μιας ηγουμένης και είναι υπεύθυνες για την
φροντίδα και αυτές των ιερών χώρων.
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Ρωτώντας τον σε ποια τάξη ανήκει αυτός και οι άλλοι τρεις νεαροί οι οποίοι
τον συνόδευαν μου είπε ότι ανήκουν στους 7) Μουρίντ δηλαδή στους απλούς πιστούς
που ανήκουν σε ένα σεϊχη πνευματικό–καθοδηγητή.

6.1.2 Ταυτότητα
Σε διάφορες συζητήσεις που είχα καθημερινά μαζί τους οι περισσότεροι
αυτοπροσδιορίζονταν πρώτα ως γεζίντι και μετά ως Κούρδοι. «Είμαστε πρώτα γεζίντι
και μετά Κούρδοι» μου είπε μια μέρα με περιφάνια ο Rowan ένας μεσήλικας γεζίντι
«…Πατρίδα μας είναι η θρησκεία». «Είμαι πρώτα Κούρδος και μετά γεζίντι μου είπε
μια μέρα ο δυτικοθρεμένος 28χρόνος γεζίντι που με βοηθούσε στην διερμηνεία. Ο
αυτοπροσδιορισμός με βάση την θρησκεία είναι λογικό να υφίσταται εφόσον, όπως
είδαμε και παραπάνω η κοινωνικοπολιτική τους οργάνωση είναι αυστηρά φυλετική κα
θεοκρατική.

6.2. Θρησκεία των γεζίντι
6.2.1 Επιρροές
Η θρησκεία των γεζίντι αποτελεί μείξη τριών θρησκειών, του χριστιανισμού,
του μουσουλμανισμού και του ζωροαστρισμού. Η αρχή της δεν δύναται να
προσδιοριστεί αφού η θρησκεία, τους απαγόρευε την γραπτή παράδοση. «Αυτό ήταν
και το φυσικό» όπως μου είπε σε μια συζήτηση που είχαμε ένας νεαρός γεζίντι, από
τους λίγους που είχαν σπουδάσει και γνώριζαν αγγλικά «…αφού η έλλειψη παιδείας
και η αμάθεια ήταν το ισχυρό όπλο των ισόβιων και αμετάκλητων αρχηγών μας Μιρ
προκειμένου οι πιστοί να έχουν απόλυτη υπακοή σε αυτούς και να δουλεύουν για
αυτούς». Ο παραπάνω λόγος του με οδήγησε στο να αναρωτηθώ αν η προσφυγική
κρίση οδηγήσει σε μια ραγδαία αλλαγή της απόλυτης υποταγής στον αρχηγό, αφού
ίσως η θεωρητικά ελεύθερη πρόσβαση στην εκπαίδευση διατηρήσει όλο αυτό το
αξιακό σύστημα μόνο σαν μία παλιά παράδοση στην μνήμη της κοινότητας όπως
λόγου χάρη συμβαίνει με το θεσμό της βασιλείας στις ευρωπαϊκές χώρες. Βέβαια η
διασπορά τους σε όλον τον κόσμο λόγω της προσφυγικής κρίσης οδηγεί εκ των
προτέρων στην αδυναμία ελέγχου του Μιρ αρχηγού προς στους πιστούς.
Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι στην Αρμενία τα παιδιά των αρμενίων
υποχρεώθηκαν από τη Σοβιετική Ένωση να πάνε στο σχολείο και έμαθαν εκτός από
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κούρδικα, ρώσικα και αρμένικα. Το 1989 μάλιστα η Αρμενική Ακαδημία Επιστημών
δημοσίευσε μία μελέτη σχετικά με την θρησκεία των γεζίντι
Πρώτη, πηγή για την θρησκεία τους αποτελούν οι ιεραπόστολοι καθώς και οι
περιηγητές του 17ου και του 18ου αιώνα. Η παλαιότερη βιντεοσκοπημένη μαρτυρία
τους είναι μόλις το 1990 όπου φαίνεται το τέμενος του Λαλίς, τους ιερού τους χώρου.
Η θεολογία τους επηρεάστηκε κατά χρονολογική σειρά πρώτα από τον ζωροαστρισμό
μετέπειτα από τον χριστιανισμό και τέλος από τον μουσουλμανισμό. «Έχουμε πολλά
στοιχεία και σύμβολα δικά σας» μου είπε ο Heider.
Το παραπάνω θα το αντιληφθεί κάποιος αμέσως διαβάζοντας στίχους από το
Μαύρο Βιβλίο (Mas’haf Rish) το οποίο αναφέρεται στη δημιουργία του κόσμου. Θα
παρατηρήσει πολλές ομοιότητες με την Παλαιά Διαθήκη, ιδιαίτερα στον τρόπο
γραφής.
Εν αρχή ο θεός δημιούργησε το μαργαριτάρη…την πρώτη μέρα
Κυριακή δημιούργησε έναν άγγελο με το όνομα Αζαζήλ[…] τη
δεύτερη μέρα[…] έπειτα ο θεός διέταξε τον Γαβριήλ να βάλει τον
Αδαμ στον Παράδεισο, όπου θα είχε την άδεια να φάει τους
καρπούς όλων των πράσινων φυτών εκτός από σιτάρι[…]
(Ward,1997, pp 184-185)
Ο Ζωροαστρισμός υπήρξε των άλλων δυο κυρίαρχων δογμάτων οκτώ αιώνες
νωρίτερα στην περιοχή. Η γενέτειρα του Ζωροάστρη, Ουραμία, βρίσκεται πολύ κοντά
στην περιοχή των γεζίντι. Σε αυτή την περιοχή της Περσίας υπάρχουν λάτρεις του
διαβόλου που λατρεύουν τις μουριές (όπως οι και οι γεζίντι), γιατί πιστεύουν ότι
κατοικούνται από το πνεύμα του σατανά. Ο Ζωροάστρης πίστευε ότι διαρκής μάχη
δίνεται για την ψυχή του ανθρώπου ανάμεσα στο καλό (στο δημιουργό) και το πνεύμα
του κακού. Κατά τον Ζωροάστρη και τα δύο πνεύματα υπήρχαν πολύ πριν την
δημιουργία του κόσμου και εκδήλωναν αυτόνομα την ενέργειά τους θετική ή
αρνητική. (Ward,1997, pp. 112-114).
Την παραπάνω θρησκεία του Ζωροαστρισμού έρχεται και επιβάλει ως επίσημη
θρησκεία του κράτους ο στρατηγός Αρντεσίρ, απόγονος των βασιλιάδων της Περσίας
το 225μ.Χ. Κατά την περίοδο διαδοχής του γιού του επικρατεί στην περιοχή η
θρησκεία των Μανιχαίων που συνδύαζε το χριστιανικό με το ζωροαστρικό δόγμα, με
βασικό άξονα την πάλη μεταξύ του κακού και του καλού. Τον 7ο αιώνα το Ισλάμ
υπερίσχυσε στην Περσία και ο ζωροαστρισμός αρχίζει να παρακμάζει. (Ward,1997,
pp. 112-114) Τελικά τον 11ο αιώνα εμφανίζονται οι Οθωμανοί όπου εισβάλουν στην
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Περσία, κατακτούν την Βαγδάτη και αναγνωρίζουν για πνευματικό αρχηγό του Ισλάμ
τον χαλίφη της Βαγδάτης.

6.2.2 Ο ιδρυτής της θρησκείας του Σέιχ Αντί
Εκείνη την περίοδο κάνουν ιδιαίτερα αισθητή την εμφάνισή τους οι σούφι. Οι
σούφι αποτελούν ένα «εναλλακτικό Ισλάμ», πιστεύουν ότι οι μουσουλμάνοι ζητούν
την αλήθεια της θείας αγάπης και γνώσης σε άμεση σχέση με το θεό. Με
μυστικιστικούς τρόπους προσπαθούν να εξιχνιάσουν την ουσία του ανθρώπου και του
θεού και να βιώσουν την παρουσία του στον κόσμο.
Ο όρος «σούφι» πιθανόν προέρχεται από τα ρούχα που φορούσαν οι
ισλαμιστές ασκητές, που φτιάχνονταν από το «σουφ» (τραχύ μαλλί). Οι λατρευτικοί
νόμοι του Κορανίου καθώς και η «σαρία» (ο θρησκευτικός νόμος) ήταν τελείως έξω
από την φιλοσοφία τους. Δεν περιορίζονται στο Κοράνι και δέχονται και άλλα
δόγματα (ζωροαστρισμό, χριστιανισμό) προκειμένου να φτάσουν στην ένωση τους με
το θείο. (Ward,1997, pp. 29-30)
Σε αυτή την περιοχή με τα πολλά δόγματα που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους
έρχεται και μαθητεύει ο σημαντικότερος προφήτης των γεζιντί, σεΐχ Αντί. Ο Αντί
αφού διδάχτηκε την θεολογία των σούφι αποσύρθηκε στο Λαλίς, τον ιερό χώρο των
γεζίντι. Εκεί προσέλκυσε χριστιανούς, σούφι και άλλους μαθητές. Έζησε ασκητικά,
έγραψε ψαλμούς στα αραβικά και «οριοθέτησε» την θρησκεία των γεζίντι. Σε μεγάλη
συνέλευση που πραγματοποίησε καθόρισε την τελετουργία της λατρείας, τις
κατηγορίες των πιστών και τους κανόνες συμπεριφοράς με τους οποίους πρέπει να
ζουν, με κυριότερο από αυτούς την εγκράτεια. Ανάμεσα στις εντολές του ήταν να μην
τηρούν γραπτά κείμενα γεγονός το οποίο, σε συνδυασμό με τον τρόπο ζωής τους,
οδήγησε στην ελλιπή γνώση για τη διάρθρωση του πολιτισμού τους τουλάχιστον μέσα
από την βιβλιογραφία.
Ένα από τα σημαντικότερα λιγοστά γραπτά κείμενα, που έχουν συγγραφεί από
τους γεζίντι

είναι το «κιτάμπ–ελ–τζελούα» (βιβλίο της Αποκάλυψης) που το

υπαγόρευσε ο ίδιος ο Αντί στον γραμματέα του λίγο πριν πεθάνει. Το βιβλίο είναι
γραμμένο στα αραβικά απαρτίζεται από περίπου 500 λέξεις και θεωρείται το
σημαντικότερο ιερό βιβλίο της θεωρίας των γεζίντι. Άλλο σημαντικό βιβλίο θεωρείται
«κιτάμπ–ελ–ασουάντ» (Το Μαύρο βιβλίο) που αφορά την ιστορία της δημιουργίας του
κόσμου και είναι γραμμένο το 1342 από τον σεϊχ Χασάν ελ Μπαρσί μετέπειτα αρχηγό
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των γεζίντι. Επίσης υπάρχουν κάποιοι μικροί ψαλμοί και ποιήματα γραμμένα και αυτά
από τον σειχ Αντί ή από τους μετέπειτα αρχηγούς.
Ο Σειχ Αντί πέθανε και τάφηκε στο Λαλίς. Ο τάφος έγινε ιερό προσκύνημα,
και σταδιακά χτίστηκαν και άλλα ιερά στην γύρω περιοχή με αποτέλεσμα να
θεωρείται σήμερα ο ιερός τόπος και η «κοιτίδα» της κοινότητάς τους. (Ward,1997, p.
32, p.182)

6.2.3 Η θεολογία τους
Η θρησκεία των γεζίντι είναι περισσότερο εξευμενιστική παρά ευχαριστιακή.
Θεότητα για τους γεζίντι θεωρείται μόνο ο δημιουργός του σύμπαντος, όχι ο
συντηρητής του. Η συντήρηση έχει αφεθεί στους επτά αγγέλους με ποιον σημαντικό
τον Αζεζήλ. Ο θεός τον οποίο ονομάζουν χούντα (khuda στα κουρδικά), δεν
ασχολείται με τις υποθέσεις του κόσμου αλλά έχει δώσει την δικαιοδοσία αυτή στους
αγγέλους. Σύμφωνα με την παράδοση των Εβραίων επειδή ο Αζεζήλ αρνήθηκε να
υπηρετήσει τον Αδάμ και να αποδεχθεί την ανωτερότητα του ανθρώπου ο θεός τον
έδιωξε από κοντά του. Οι γεζίντι όμως πιστεύουν πως ο χούντα τον συγχώρεσε και του
ανέθεσε ως ανταμοιβή να διευθύνει τον κόσμο. (Ward,1997, p. 115)
Ο άγγελος αυτός στις άλλες θρησκείες, όπως στον χριστιανισμό και τον
μουσουλμανισμό αποκαλείται σατανάς. Οι γεζίντι αποφεύγουν να προφέρουν αυτή την
λέξη καθώς και να συνδυάζουν το «sh» με το « ta» επειδή έχει σχέση με το όνομα
σατανάς. (sheitan στα αραβικά). Τον άγγελο Αζεζήλ που ο υπόλοιπος κόσμος τον
χαρακτηρίζει ως «σατανά» αυτοί τον αποκαλούν «Μέλεκ Τάος» (¨Άγγελος-Παγώνι)
και συμβολίζει την περηφάνια (σελ 116). «Δεν λατρεύουμε τον Μελέκ-Τάος όπως εσείς
τον Ιησού Χριστό ή οι μουσουλμάνοι τον Μωάμεθ ευχαριστιακά αλλά προσπαθούμε να
τον κρατούμε εξευμενισμένο… βέβαια δεχόμαστε και τον Χριστό και τον Μωάμεθ σαν
προφήτες.» (συνέντευξη Heider, 22 Μαρ 16).
Ο Μέλεκ Τάος λατρεύεται μέσω του σαντζάκ ένα πουλί φτιαγμένο συνήθως
από μπρούντζο με ξύλινη βάση, το οποίο παριστάνει σχηματικά ένα παγώνι. Υπάρχουν
6 ιερά σύμβολα σαντζάκ του Αγγέλου Παγωνιού όσες και οι περιφέρειες στις οποίες
διέμεναν οι γεζίντι (Το Σεϊχάν, Το Σιντζάρ, το Χεργάν στην περιοχή του Χαλεπίου, το
ες–Σαμ στη Συρία, στην Αρμενία και στη Γεωργία). Το ιερό σύμβολο απαγορεύεται να
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το δουν αλλόθρησκοι. Περιφέρεται στις επαρχίες των γεζίντι προκειμένου να
βοηθηθούν οι πιστοί και να μαζευτούν χρήματα για την πριγκιπική οικογένεια.
Συμπερασματικά, στην θρησκεία τους κυριαρχεί η αγάπη, η ηρεμία που
απορρέει από «μέσα μας» όπως μου είπε χαρακτηριστικά ο Ηeider κλείνοντας τα
μάτια του και ενώνοντας τα δάχτυλα του. Κατά την Ward οι γεζίντι αναγνωρίζουν το
κακό σαν κάτι που προκαλείται από τον άνθρωπο και όχι από τον διάβολο και το οποίο
υπάρχει μέσα στη ζωή μαζί με το καλό. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη του
καλού είναι το κακό. (Συνέντευξη Heider, 22 Μαρ 16),(Ward, 1997,p. 120)

6.2.4 Λαλίς, ο ιερός χώρος
Στην πρώτη συνάντηση που είχα με μια ομάδα γεζίντι τους ρώτησα τί είναι οι
γεζίντι και πού πιστεύουν. Ο γεροντότερος της ομάδας των γεζίντι ο Ηeider (περίπου
50 ετών) πήρε ένα κλαδί και μαζί με τους υπόλοιπα μέλη της ομάδας άρχιζαν να
σχεδιάζουν στο έδαφος μικρά κτίρια με πυραμιδοειδής σκεπές. Μου είπαν ότι αυτός
είναι ο ιερός τους χώρος, Λαλίς (βορειοδυτικά της Μοσούλης), όπου ασκήτεψε και
είναι θαμμένος ο Σέιχ Αντί, «Έχει την αξία που έχουν τα Ιεροσόλυμα για εσάς» , μου
πρόσθεσαν θέλοντας να μου κάνουν περισσότερο κατανοητό τη σημασία αυτού του
χώρου.
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Εικόνα 20:Ιερός χώρος Λαλίς

Με το καιρό και χωρίς να τους ρωτήσω κάτι περισσότερο άρχισαν να μου
αναλύουν το πώς είναι διαμορφωμένα τα κτίρια του ιερού τους τόπου καθώς και το
πώς τα χρησιμοποιούν.
«Το Λαλίς είναι περιστοιχισμένο από τρεις πέτρινους τοίχους και στη βόρεια
πλευρά του από το βουνό. Ένα ποτάμι διασχίζει την κοιλάδα και περνάει μπροστά από
το ιερό…. Κατά την παράδοση λέγεται ότι το κτήριο ήταν παλιά χριστιανική μονή που
ιδρύθηκε από νεστοριανούς μοναχούς».
«Το νερό αποτελεί για μας καθαρτικό μέσο. Υπάρχει επίσης μια πηγή που την
αποκαλούμε ιερά πηγή και επιτρέπεται μόνο στους γεζίντι να τη δουν… Εκτός από το
ιερό του Σέιχ Άντι υπάρχουν και πολλά άλλα σκορπισμένα ιερά στην κοιλάδα του Λαλίς
που είναι αφιερωμένα στους πρώτους συντρόφους του.»
Σε ερώτηση που έκανα αν μπορούν να προσέλθουν οι γυναίκες στο Λαλίς για
να ασκήσουν τα λατρευτικά τους καθήκοντα μου απάντησαν θετικά και μου
πρόσθεσαν ότι υπάρχει «το ιερό της Φάχρα που είναι η προστάτης των λεχώνων. Οι
γυναίκες που είναι ετοιμόγεννες παίρνουν χώμα από το ιερό της το βάζουν κάτω από το
μαξιλάρι τους και το πίνουν με νερό λίγο πριν την γέννα. Επίσης, στείρες γυναίκες
παίρνουν χώμα το οποίο το βάζουν κάτω από το μαξιλάρι τους πριν συνευρεθούν με
τους άνδρες τους.»
Τέλος, μου έκαναν λόγο για μια σπηλιά, στον ευρύτερο χώρο του ιερού, όπου
εμπεριέχει μια πέτρινη κολόνα σκεπασμένη με τσιμέντο. Οι γυναίκες που
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επισκέπτονται την σπηλιά προσπαθούν αγκαλιάσουν την κολόνα ενώνοντας τις άκρες
των δακτύλων τους. Στην περίπτωση που είναι στείρες προσεύχονται να ανοίξει η
μήτρα τους, στην περίπτωση που είναι ανύπαντρες να βρούνε σύζυγο. Επιπλέον η
κάθε γυναίκα προσφέρει ένα δώρο στο ιερό για να εισακουσθεί το αίτημα της. Αν στο
τέλος εκπληρωθεί η επιθυμία της προσφέρει και άλλο δώρο ως ένδειξη
ευγνωμοσύνης(Ward,1997, pp. 44-45)
«Επιπρόσθετα, ανέφεραν ένα ιερό με το όνομα πίρι χατζάλι, που γιατρεύει τους
ψυχικά αρρώστους. Όσοι έχουν χάσει τα λογικά τους βάζουν το κεφάλι τους σε χώμα
ανακατωμένο με νερό από το ιερό και πιστεύουν πως έτσι γιατρεύονται. Τους βαριά
ψυχικά άρρωστους τους αλυσοδένουν για μια νύχτα μέχρι ο άγιος να τους
θεραπεύσει». (Ηeider ).

6.2.5 Άλλες λατρευτικές συνήθειες
Εκτός από τον σέιχ Αντί και τα ιερά που υπάρχουν γύρω από το Λαλίς οι
γεζίντι λατρεύουν όλα τα στοιχεία της φύσης καθώς και όλα τα φυσικά φαινόμενα. Ο
ήλιος παίζει ιδιαίτερο ρόλο στην λατρεία τους. Μάλιστα, κάτι που δεν περνούσε
απαρατήρητο στον καταυλισμό ήταν το γεγονός ότι προσεύχονταν πάντα με
κατεύθυνση προς τον ήλιο καθώς και ότι νωρίς το πρωί φιλούσαν το σημείο που
έπεφταν έντονα οι ακτίνες του ήλιου (συνήθεια βέβαια που υπάρχει κατά κάποιο
τρόπο και στον χριστιανισμό αφού όλα τα ιερά είναι στραμμένα προς την Ανατολή).
Εκτός του ήλιου, το νερό και το χώμα που αναφέρθηκαν στο Λαλίς διαδραματίζουν
κύριο ρόλο στην θεραπεία της ψυχής και του σώματος (επιτόπια παρατήρηση, Νέα
Καβάλα).
Τα δέντρα επίσης περιβάλλονται από τους γεζίντι με μεγάλο σεβασμό. Σε
κάποια χωριά των γεζίντι υπάρχουν χωριά τα οποία περιστοιχίζονται από μικρούς
τοίχους. Οι γεζίντι πιστεύουν ότι μέσα σε αυτά δέντρα ζούν υπερφυσικά όντα τα οποία
έχουν την δυνατότητα να θεραπεύσουν τους αρρώστους που τα επισκέπτονται. Η
λατρεία με τα δέντρα σχετίζεται προφανώς με τα προγενέστερα δόγματα που υπήρχαν
στην περιοχή. (Ward,1997, p. 116) (yeziditruth.org).
Το φίδι επίσης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην λατρεία τους, καθώς το
συναντούμε σε πολλές λατρευτικές παραστάσεις των ιερών τους. Όπως η ιουδαϊκή, η
χριστιανική και η μουσουλμανική θρησκεία έχουν και αυτοί στην παράδοσή τους την
ιστορία του προπατορικού αμαρτήματος. Η διαφορά σε σχέση με τις άλλες θρησκείες,
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που θεωρούν ότι ο διάβολος (Άγγελος Παγώνι για τους γεζίντι) μετασχηματίστηκε σε
φίδι για να παρασύρει την Εύα να γευτεί τους καρπούς του απαγορευμένου δέντρου με
το άνδρα της προκειμένου να γίνουν παντοδύναμοι, έγκειται στο γεγονός ότι το φίδι
απλά έδωσε στον άνθρωπο πρακτικές οδηγίες για τη βιολογική λειτουργία του
σώματος. (Γεωργοπούλου – Νικολακάκου, 1995, σελ. 146-157) (Ward, 1997, p.120).
Μέρα αργίας για τους γεζίντι είναι η Τετάρτη, γεγονός που στον καταυλισμό
δεν γινόταν αντιληπτό, αφού αυτός ο κανόνας είναι ελαστικός και μπορούν αν θέλουν
να κάνουν κάποια δραστηριότητα. (Συνέντευξη 28χρονου γεζίντι, 25 Μαρ 16).

6.2.6 Πανηγύρια των γεζίντι
Οι γεζίντι έχουν 4 σημαντικές θρησκευτικές εορτές: 1) Την γιορτή του νέου
χρόνου που ονομάζεται sere sal (Πρωτοχρονιά), 2) Την γιορτή της Θυσίας, 3) Την
γιορτή των 7 ημερών, 4) Τα γενέθλια του Σέιχ Αντί την πρώτη Παρασκευή του
Δεκεμβρίου μετά από νηστεία 3 ημερών.
Στις 18 Απρ 16 (5 Απρ για τους γεζίντι που είναι παλαιοημερολογίτες) και ενώ
βρισκόμουν στον καταυλισμό με ειδοποίησαν ότι στην άκρη του αεροδιαδρόμου
(αφού όπως αναφέρθηκε ο καταυλισμός ήταν μέχρι πρότινος αερολέσχη) είχε ανάψει
φωτιά. Όταν πήγα στο σημείο είδα κοντά στους 80 γεζίντι να έχουν ξύλα τα οποία
στην κορυφή τους είχαν αυτοσχέδια αναμμένα στουπιά. Στην μέση είχαν ανάψει μια
μεγαλύτερη φωτιά και τραγουδούσαν γύρω από αυτήν χτυπώντας κάποια σιδερένια
σκεύη. Με πλησίασαν και μου πρόσφεραν ευδιάθετοι φρούτα από την διανομή που
είχε πραγματοποιηθεί εκείνο το βράδυ. Ενδιάμεσα από τα τραγούδια κάποιοι νεαροί
γεζίντι φώναζαν συνθήματα για τους ypk (γιαπακί), την πολιτοφυλακή των Κούρδων
που γλίτωσε πολλούς γεζίντι από τον ISIS.
Προσπαθώντας να καταλάβω την αιτία για αυτήν την σύναξη, αναζήτησα τον
28χρόνο γεζίντι διρμηνέα που ήταν ο μοναδικός που ήξερε αγγλικά. Μου εξήγησε ότι
κάθε χρόνο την πρώτη Τετάρτη του Απριλίου με το παλιό ημερολόγιο οι γεζίντι
γιορτάζουν την Πρωτοχρονιά. Οι καούαλ (ψάλτες) αυτή τη μέρα παίζουν ντέφι και
ψάλουν. Χρησιμοποιούν μόνο το ντέφι από όργανα προκειμένου ο θεός να μην
ενοχληθεί αφού είναι αυτή την ημέρα που κάθε χρόνο αποφασίζει για το επόμενο έτος
και δίνει στους αγγέλους του εντολές, προκειμένου να τις μεταφέρουν στην γη.
«Βέβαια φέτος το ντέφι αντικαταστάθηκε από ένα μαγειρικό σκεύος και αντί για
πυροτεχνήματα στην γιορτή έχουμε δάδες με φωτιά» μου είπε χαμογελώντας ο
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28χρόνος. Καθώς κατάλαβε ότι ενδιαφερόμουν να μάθω και άλλες λεπτομέρειες για
την γιορτή πρόσθεσε ότι
«αυτή την ημέρα θεωρείται ότι ο Άγγελος Παγώνι κατέβηκε στην γη για να
μεταφέρει την ηρεμία και την γαλήνη σε όλο τον κόσμο. Οι γυναίκες βάφουν
αυγά σε όλα τα χρώματα του ουράνιου τόξου και τοποθετούν χρωματιστά
λουλούδια και χρωματιστούς φλοιούς από αυγά πάνω σε λάσπη στις πόρτες των
σπιτιών τους, ώστε όταν κατέβει ο Άγγελος Παγώνι να αναγνωρίσει τα σπίτια
που ανήκουν σε γεζίντι. Επίσης, το νωρίς το πρωί οι γυναίκες μόνο πηγαίνουν
στα νεκροταφεία με χρωματιστά λουλούδια, φαγητά και φωτογραφίες των
νεκρών, καθαρίζουν τους τάφους στρώνουν τραπεζομάντηλα και γλεντούν με
τους νεκρούς.»
(Συνέντευξη 28χρονου γεζίντι)
Μετά την Πρωτοχρονιά κυριότερη είναι η γιορτή της «τζαμαϊγια»
(συνέλευση). Η γιορτή της «συνέλευσης» θεωρείται το πανηγύρι του φθινοπώρου και
πραγματοποιείται γύρω από τον τάφο του Σέιχ Αντί στο Λαλίς. Η γιορτή έχει διάρκεια
6-13 Οκτ κάθε χρόνο και οι γεζίντι είναι υποχρεωτικό να συμμετέχουν σε αυτό το
πανηγύρι τουλάχιστον μια φορά στη ζωή τους αφού αποτελεί τη μεγαλύτερη
συγκέντρωση της κοινότητας. Οι προσκυνητές συγκεντρώνονται από όλες τις
περιφέρειες των γεζίντι και αφού πλυθούν στο ποτάμι που είναι κοντά στον ιερό τόπο
εισέρχονται στο ναό και φιλούν όλες τις πέτρες του. Μικροπωλητές και πλανόδιοι
επίσης πλαισιώνουν το πανηγύρι. Το βράδυ κατασκηνώνουν στο ναό σε πρόχειρα
καταλύματα, ακόμα και στην πλαγιά που υπάρχει γύρω από το Λαλίς. Την εβδομάδα
αυτή όλα τα ιερά σύμβολα βρίσκονται συγκεντρωμένα στο ιερό του Σέιχ Αντί και
πραγματοποιούνται θυσίες όπως πχ την 5η μέρα του εορτασμού σφάζεται ένας ταύρος
που λέγεται ότι το αίμα που θα στάξει στο μανδύα του δωρητή του θα φέρει καλή τύχη
σε αυτόν και την οικογένεια του. Καθημερινά το βράδυ λαμβάνει χώρα μια πομπή από
τους θρησκευτικούς αρχηγούς της κοινότητας όπου συνοδεύουν μια αναμμένη δάδα
που συμβολίζει το Θεό–Ήλιο, υπό την καθοδήγηση ενός φακίρη. Κατά την διάρκεια
της εβδομάδας οι αρχηγοί της φυλής συζητούν τις υποθέσεις της κοινότητας υπό την
καθοδήγηση που ζητούν από τον Άγγελο Παγώνι και τέλος μετρούν της εισπράξεις της
χρονιάς και κατανέμουν τα έξοδα για τον επόμενο χρόνο.
(Υeziditruth.org) (Ward, 1997, pp.136-140).
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Περίπου στα μέσα Φεβρουαρίου κάθε χρόνου οι άνδρες που είναι προστάτες
του ιερού τόπου Λαλίς νηστεύουν για σαράντα μέρες και εν συνεχεία σφάζουν ένα
αρνί σε ανάμνηση της θυσίας του Αβραάμ (που θα θυσίαζε τον γιό του Ισμαήλ αλλά η
θυσία στη συνέχεια αντικαταστάθηκε από ένα αρνί). Λέγεται ότι το αίμα του κάθε
αρνιού που θυσιάζεται εκείνη τη μέρα λειτουργεί σαν καθαρτήριο για τις ψυχές των
γεζίντι. (Υeziditruth.org).
Τελευταία σημαντική γιορτή των γεζίντι είναι αυτή της ανάμνησης των
γενεθλίων του Σέιχ Αντί και γιορτάζεται την πρώτη Παρασκευή του Δεκεμβρίου μετά
από νηστεία τριών ημερών. Η νηστεία τηρείται από το πρωί μέχρι το ηλιοβασίλεμα και
το βράδυ πραγματοποιούνται εορτασμοί. (Υeziditruth.org), (Ward, 1997, p.141).
Εβδομαδιαία ως μέρα αργίας θεωρείται για τους γεζίντι η Τετάρτη κάτι που
πότε δεν ήταν ιδιαιτέρως αντιληπτό στον καταυλισμό αφού τους πρώτους έξι μήνες
τουλάχιστον οι κάτοικοι δεν είχαν κάποια έντονη ασχολία ώστε να φαίνεται έντονα
αυτή η διαφορά. Την ημέρα αυτή θεωρείται ότι ο Άγγελος Παγώνι κατέβηκε στη γη.
(Yeziditruth.org), (Ward, 1997, p.122).

6.3

Έθιμα- Τελετουργία

6.3.1 Γέννηση – Βάφτιση
Η γέννα πραγματοποιείται μέσα στο σπίτι με την βοήθεια κάποιας μαμής.
Αφού ολοκληρωθεί η γέννα η μαμή παίρνει το ύστερο και το θάβει στο υπόγειο του
σπιτιού μέσα σ’ένα ύφασμα. Η μάνα πρέπει να μείνει στο κρεβάτι της για επτά ημέρες
για να προστατευτεί από τους δαίμονες, έχοντας δίπλα την γκλίτσα του Σεΐχη της
(πνευματικού της οικογένειας). Κάτω από το μαξιλάρι της βάζουν χώμα από τον τάφο
του Σέιχ Αντύ. Το μωρό απαγορεύεται να βγεί από το σπίτι μέχρι να σαραντίσει. Αλλά
και η μητέρα πρέπει να είναι προσεχτική μέχρι να περάσουν 40 μέρες. Απαγορεύεται
να την επισκεφθούν γυναίκες που έχουν την περίοδό τους ή άλλες γυναίκες που δεν
γέννησαν. Επίσης απαγορεύεται αυτό το διάστημα μα μπαίνουν στο σπίτι χρωματιστά
φρούτα (αν είναι κίτρινα το παιδί θα πάθει ίκτερο κλπ) Μετά τη γέννα ζυμώνεται
επίσης άζυμο ψωμί προς τιμήν της Κυρά Φαχρά (Αγία που βοηθάει τις γυναίκες κατά
την γέννα καθώς και τις στείρες), το οποίο και μοιράζεται στους φτωχούς
(Yeziditruth.org), (Ward, 1997, pp. 150-154).
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Η ονοματοδοσία του παιδιού γίνεται από τον πατέρα. Το όνομα ανήκει σε
παππού ή σε κάποιον νεκρό συγγενή. Με το που σαραντίσει το παιδί ο Σεΐχης έρχεται
στο σπίτι της οικογένειας του κόβει δύο τούφες από τα μαλλιά, μια για τον εαυτό του
και μια για τον Πιρ, τον ανώτατο αρχηγό και δέχεται ένα δώρο από τους γονείς.
Η βάφτιση των παιδιών μοιάζει πολύ με την χριστιανική βάφτιση. Το
βαπτιστήριο των γεζίντι βρίσκεται στο Λαλίς. Ο Σεΐχης βουτάει το παιδί τρεις φορές
σε μια δεξαμενή γεμάτη νερό και τη δεύτερη φορά δηλώνει ότι το παιδί ανήκει στην
θρησκεία των γεζίντι. Τα κορίτσια βαφτίζονται σε διαφορετική δεξαμενή από τα
αγόρια. Το βάπτισμα δεν θεωρείται απαραίτητο για την σωτηρία της ψυχής ή δεν
αποτελεί μύηση στο δόγμα όπως στον Χριστιανισμό, αλλά δίνει αγνότητα. 20 μέρες
μετά την βάφτιση πραγματοποιείται από τους γεζίντι η τελετή της περιτομής και
θεωρείται εξίσου σημαντική με την βάφτιση (Yeziditruth.org), (Ward,1997, pp.150154).

6.3.2 Γάμος
Οι περισσότεροι γάμοι γίνονται κατόπιν συμφωνίας των γωνιών στους γεζίντι,
αλλά δεν είναι λίγες οι φορές που γνωρίζουν τις επιθυμίες των παιδιών τους. Πριν το
γάμο ο πατέρας του γαμπρού συνοδευόμενος από έναν Σεΐχη πηγαίνει στο πατέρα της
κοπέλας για να συμφωνηθεί η προίκα. Αφού κλείσει η συμφωνία ο Σεΐχης γράφει τη
συμφωνία βάζει την σφραγίδα του και δίνε στη νύφη χώμα από τον τάφο του Σάιχ
Αντύ και παίρνει σε αντάλλαγμα χρήματα και δώρα. Ακολουθεί γλέντι και ορίζεται ο
χρόνος που θα τελεστεί ο γάμος. Τρεις μέρες πριν την τέλεση του γάμου γίνεται γλέντι
στο σπίτι της νύφης και του γαμπρού. Η νύφη 2 μέρες πριν από το γάμο ντύνεται με
άσπρη ενδυμασία και βάφει τα χέρια της με χέννα.
Η τελετή του γάμου πραγματοποιείται από τον Σεΐχη και έναν Πιρ. Οι
μελλόνυμφοι ενώνουν τα χέρια ο Σεϊχης του ρωτάει αν θέλουν να παντρευτούν και
εφόσον πάρει θετική απάντηση τους σημαδεύει στους ώμους και στο μέτωπο με
κόκκινο μελάνι. Αφού τελειώσει ο γάμος η νύφη οδηγείται στο σπίτι του γαμπρού.
Όταν φτάσει στο σπίτι ο γαμπρός πρέπει να την χτυπήσει με μια μικρή πέτρα
συμβολίζοντας έτσι με αυτόν τον τρόπο την εξουσία που έχει επάνω της. Ακολουθεί
γλέντι όπου οι συγγενείς δίνουν δώρα στο ζευγάρι.
Ενδιαφέρον προκαλούν οι κανόνες που υπάρχουν στους γεζίντι αναφορικά με
τις έμφυλες σχέσεις. Σε περίπτωση που κάποιος άντρας κλέψει την γυναίκα κάποιου
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άλλου πρέπει να πληρώσει την τιμή της γυναίκας, να δώσει την αδερφή του ή την
μητέρα του σε αυτόν. Ο Κάθε άντρας γεζίντι μπορεί να συνυπάρξει με έξι γυναίκες,
μία κάθε χρόνο. Αν ένας άντρας λείπει μακριά από την γυναίκα του για περισσότερο
από ένα χρόνο στον γυρισμό δεν έχει κανένα δικαίωμα στην γυναίκα και ο γάμος του
ακυρώνεται αυτόματα, ούτε όμως μπορεί να παντρευτεί άλλη γυναίκα χωρίς την
έγκριση των γονέων της. . (http://www.yeziditruth.org), (Ward, 1997, pp.147-149).

6.3.3 Ταφικά Έθιμα
Μετά τον θάνατο ενός γεζίντι έρχεται στο σπίτι του ο Σεΐχης του
συνοδευόμενος από τον δικό του Πιρ όπου πλένουν και περιποιούνται το νεκρό.
Τοποθετούν στα κλειστά μάτια, στο στόμα και στα αυτιά χώμα από τον τάφο του Σέιχ
Αντύ και εν συνεχεία τον ράβουν με ένα σάβανο.
Εν συνεχεία ο νεκρός συνοδεύεται με πομπή στον τάφο όπου ακολουθεί η χήρα
που έχει το πρόσωπο της αλειμμένο με πυλό, είναι ντυμένη στα λευκά και συνοδεύεται
από τους άλλους συγγενείς. Οι νεκροί τοποθετούνται στον τάφο στο δεξί τους πλευρό
και είναι στραμμένοι προς την «Κίμπλα» (δηλαδή προς τον Βορρά που βρίσκεται η
Μέκκα). . (http://www.yeziditruth.org), (Ward, 1997:155-156)
Οι γεζίντι πιστεύουν ότι μετά τον θάνατο ο αρχάγγελος Γαβριήλ κόβει τον
λαιμό του θανόντα για να ελευθερώσει το πνεύμα του να βγει έξω και αναλόγως να
πάει στον παράδεισο ή στην κόλαση μέχρι να εξιλεωθεί ανάλογα με τις αμαρτίες που
έχει κάνει (http://www.yeziditruth.org), (Ward, 1997, pp.155-156).

6.3.4 Ενδυμασία
Κατά την Αύρα Ward οι άνδρες γεζίντι φορούν πουκάμισο, φαρδιά παντελόνια
και έναν μανδύα, όλα σε λευκό χρώμα. Φορούν επίσης ένα τουρμπάνι στο κεφάλι που
είναι μαύρο και τα μαλλιά τους πέφτουν κατσαρά ως τους ώμους. Οι γυναίκες δεν
σκεπάζουν το πρόσωπό τους. Αυτή ήταν εξάλλου και η ειδοποιός διαφορά για να τις
ξεχωρίσει ένα άπειρο μάτι από τις Σύριες ή της Ιρακινές του καταυλισμού. Οι
παντρεμένες ντύνονται στα άσπρα και φορούν ένα άσπρο μαντήλι που σκεπάζει το
σαγόνι τους. Οι ανύπαντρες φορούν ένα άσπρο πουκάμισο και παντελόνι και από
πάνω ένα μακρύ μεταξωτό χρωματιστό φόρεμα και μια ζώνη στολισμένη με ασήμι.
Στο κεφάλι φορούν χρωματιστά μαντίλια και από πάνω ένα σκουφί. Οι γεζίντι σε
αντίθεση με τις άλλες τις θρησκείες δεν φορούν γαλάζιο χρώμα, που θεωρείται ότι

97

διώχνει το κακό μάτι, συνήθεια η οποία ακούγεται λογική εφόσον πιστεύουν στη
συνύπαρξη του κακού και του καλού. (Επιτόπια Παρατήρηση, Νέα Καβάλα) (Ward,
1997, p.122)
Ο παραπάνω κώδικας ντυσίματος σε καμιά περίπτωση δεν τηρούνταν στο
καταυλισμό σε μεγάλο ποσοστό, αφενός λόγω των δυσχερειών που αντιμετώπισαν
κατά το ταξίδι (ορεινές – θαλάσσιες διαβάσεις, φθορά του ρουχισμού τους) και
αφετέρου λόγω του ότι τα διάφορα ρούχα που προμηθεύονταν δεν είχαν σχέση με την
παραδοσιακή τους ενδυμασία. Πάντως, αξίζει να σημειωθεί ότι τα μεγαλύτερα σε
ηλικία ζευγάρια τηρούσαν περισσότερο τον κώδικα παραδοσιακής ενδυμασίας σε
αντίθεση με τους νεώτερους.
Τα παιδιά των γεζίντι ήταν τα μοναδικά που ξεχώριζαν από όλα τα άλλα παιδιά
του καταυλισμού, αφού φορούσαν όλα στο χέρι τους ένα ερυθρόλευκο βραχιόλι
φτιαγμένο από κλωστές.

6.3.5 Διατροφικές συνήθειες
Οι γεζίντι οργανωμένα ως κοινότητα δεν είχαν κάνει ποτέ κάποιο ιδιαίτερο
παράπονο για το είδος ή την ποσότητα του φαγητού, παρά μόνο όταν μια Μκο
πραγματοποίησε μια μεγάλη διανομή σε πράσινα λαχανικά (μαρούλια). Όπως με
πληροφόρησαν αργότερα η θρησκεία τους απαγορεύει την κατανάλωση μαρουλιών,
επίσης δεν επιτρέπεται να τρώνε κόκορα γιατί μοιάζει με παγώνι, κολοκύθια, φασόλια
και μπάμιες. Γενικότερα οι νηστείες τους είναι ελαστικές, με την έννοια ότι υπάρχει η
συλλογική ευθύνη και μπορεί ένα μέλος της οικογένειας να νηστέψει για όλους.
Επιπρόσθετα κατά την διάρκεια των νηστειών δεν τρώνε ζωικές τροφές όπως οι
Χριστιανοί και επίσης γευματίζουν μόνο μια φορά τη μέρα όπως κα οι Μουσουλμάνοι
(Επιτόπια Παρατήρηση, Νέα Καβάλα) (Συνέντευξη 28χρονου γεζίντι, 01 Μαρ 2016)
(Ward,1997, p. 121).

6.3.6 Αγώνας για επιβίωση της κοινότητας
Η επιβίωση της φυλής ήταν προβληματική από την ίδρυσή της. Στην τωρινή
ιστορία η ιρακινή κυβέρνηση καθιέρωσε την στρατολόγηση τους. Οι θρησκευτικοί
αρχηγοί τους ξεσηκώθηκαν αλλά ο ιρακινός στρατός κατέπνιξε την εξέγερση με
αγριότητα. Όπως μου διηγήθηκε ο Ηeider
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«Το 1977 ο Ιρακινός στρατός μας έδιωξε από τα χωριά μας και μας έβαλε σε
ένα καταυλισμό. Την γη μας την πήραν οι Άραβες. Κατά την περίοδο προεδρίας
του Σαντάμ από το 1979 μέχρι το 2003 νιώσαμε μεγάλη καταπίεση. Ήμασταν
πολίτες 3ης κατηγορίας. Ήταν οι σουνίτες. Οι σιϊτες και μετά εμείς. Μετά την
πτώση του Σαντάμ ήρθαν οι κούρδοι αντάρτες και ξαναβρήκαμε την ελευθερία
μας. Οι καλές μέρες δεν κράτησαν για πολύ. Οι τζιχαντιστές άρχισαν να
μπαίνουν στα χωρία μας να μας σφάζουν και νε καίνε τους ιερούς μας τόπους
γιατί μας θεωρούσαν αιρετικούς. Μάλιστα στο χωριό Κότζο σκότωσαν 1000
άνδρες και πήραν τις γυναίκες, όπου όπως ακούσαμε αργότερα τις πούλησαν σαν
σκλάβες για 400 δολάρια σε άντρες του Ισλαμικού χαλιφάτου. Μια από αυτές τις
γυναίκες ήταν και η 21χρόνη Νάντι Μουράντ που κατάφερε να αποδράσει και
αποτελεί σύμβολο του αγώνα μας…. Στο όρος Σιντζάρ είχαν αποκλειστεί
περίπου 15000 γεζίντι από τους τζιχαντιστές για μια εβδομάδα. Οι κούρδοι
αντάρτες Πεσμεργκά κατάφεραν να σπάσουν τον κλοιό του ΙSIS και να
φυγαδεύσουν τους αποκλεισμένους γεζίντι προς την πόλη Ντοκ του Ιράκ όπου
περιφρουρούνταν από την πολιτοφυλακή των Κούρδων ypk (γιαπακί) και την
πόλη Καμισλί της Συρίας, όποτε και διέμειναν σε έναν καταυλισμό.»
(συνέντευξη Heider, 22 Μαρ 16)
Σε όλη τη διάρκεια της συζήτησης ο Ηeider μιλούσε στο α΄ πληθυντικό,
θέλοντας να μου εξιστορήσει τις κακουχίες που πέρασε η φυλή τα τελευταία χρόνια
σαν να ήταν ο «επίσημος εκπρόσωπός» της, παρόλο που η ερώτηση που του απεύθυνα
ήταν για την προσωπική του ιστορία. Σε αντίστοιχες συνεντεύξεις με Σύριους ή
Ιρακινούς οι πληροφορητές έδιναν βάρος περισσότερο στην προσωπική τους ιστορία.
Ο «συλλογικός λόγος» που έβγαλε εκ μέρους της κοινότητας, δικαιολογείται ίσως
αφού πρόκειται για μια κοινότητα με ιδιαίτερο θρησκευτικό στίγμα, συνεχώς σε δίωξη
και συνεπώς περιχαρακωμένη προκειμένου να αντιμετωπίσει τους διώκτες της.
Ο διώξεις που δέχθηκαν οι γεζίντι από τους isis άφησαν στον καταυλισμό τις
δικό τους αποτύπωμα. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις των γεζίντι που δεν
κυκλοφορούσαν καθόλου στον καταυλισμό ή έβγαιναν μόνο από την σκηνή τους μόνο
για την σωματική τους ανάγκη. Ψυχολόγοι από τις διάφορες οργανώσεις που τους
πλησίαζαν είπαν ότι αυτή η συμπεριφορά προέκυπτε από τις κακουχίες ψυχολογικές
και σωματικές που πέρασαν όλη αυτή την περίοδο και τους έχει φέρει σε κατάσταση
απελπισίας.
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Σε όλα αυτά ήρθαν να προστεθούν νέοι διωγμοί από

τους υπόλοιπους

μουσουλμάνους κατοίκους του καταυλισμού οι οποίοι είχαν επιθετική στάση απέναντι
στους γεζίντι λόγω του ότι παρεξηγημένα, όπως αναλύθηκε παραπάνω, τους
προσδιορίζουν ως «σατανικούς και αλλόκοτους» ανθρώπους. Από τον Απρίλιο 2016 η
κατάσταση η κατάσταση άρχισε να επιδεινώνεται, οι γεζίντι έκαναν καθημερινά
παράπονα για απειλές που δέχονταν από τους μουσουλμάνους. Δεν ήταν λίγες φορές
που δημιουργούνταν έντονες προστριβές μεταξύ των μουσουλμάνων και των γεζίντι
στις ουρές των διανομών. Στις 04 Αυγούστου οι 428 γεζίντι του καταυλισμού μάζεψαν
τα πράγματά τους και κατασκήνωσαν έξω από τον καταυλισμό παραπονούμενοι για
την επιθετική αντιμετώπιση που τύγχαναν από τον μουσουλμανικό προσφυγικό
πληθυσμό του καταυλισμού. Τελικά μεταφέρθηκαν, μετά από παρέμβαση του Υπ.
Μετανάστευσης σε νέο κέντρο φιλοξενίας στις Σέρρες όπου διαβίωναν αποκλειστικά
μέλη της κοινότητά τους. (Skai.gr) (Anexartitos.gr) (επιτόπια παρατήρηση, Νέα
Καβάλα).

6.4 Η μειονοτικοποίηση των γεζίντι ως πλεονέκτημα «Μια άλλη
ματιά»
Αναστοχάζομενος μετά το τέλος των συνεντεύξεων, οι γεζίντι, αποτελέσαν
τους πιο πρόθυμους πληροφορητές της δομής οι οποίοι μάλιστα μου έδωσαν πολλές
πληροφορίες για τα το «κυνήγι» το οποίο έχει υποστεί η κοινότητα τους σε όλη την
διάρκεια ύπαρξής της. Η εικόνα που αποκόμισα για αυτούς ήταν ένα μείγμα
ανθρωπιάς για τα όσα έχουν περάσει, θυματοποίησης των εαυτών τους και εξωτισμού
για τις παραδόσεις τους. Η εικόνα της «κυνηγημένης μειονότητας των

γεζίντι»

αποτελεί κοινό τόπο των περισσότερων άρθρων που κυκλοφορούν για αυτούς στο
διαδίκτυο. Μήπως όμως η οριενταλιστική ματιά η οποία έχει αναπτυχθεί για αυτούς
σήμερα, καθώς και η μειονοτική εμπειρία διαχρονικά, δεν αποτέλεσε τελικά
μειονέκτημα αλλά πλεονέκτημα;
Στη μελέτη της Φωτεινή Τσιμπιρίδου «το κυνήγι μαγισσών» προς τους γεζίντι
εξετάζεται αποδομητικά. Στον αντίποδα κάθε ουσιοκρατικής και οριενταλιστικής
παραδοχής που αναζητά εκ του μακρόθεν χαρακτηριστικά και υποστασιοποιεί τους
Άλλους ετεροπροσδιορίζοντας τις θρησκείες τους, η έννοια της «παράδοσης» μας
ενδιαφέρει επειδή αποδίδει τους τρόπους με τους οποίους τα ίδια τα υποκείμενα
εννοιολογούν τη θρησκευτική τους εμπειρία, συγχρονικά και διαχρονικά. Παράλληλα,
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επιμένουμε στη σημασία του κοινωνικο-πολιτικού πλαισίου/συν-κείμενου μέσα στο
οποίο εκδηλώνονται και συγκροτούνται οι εμπειρίες, γίνονται ορατές οι σχέσεις
εξουσίας και ηγεμονίας που καθιστούν την κάθε θρησκευτική παράδοση …
Αποδομώντας λοιπόν την παράδοση των γεζίντι θα πρέπει να προσέξουμε τους
τρόπους με τους οποίους τα υποκείμενα διαπραγματεύονται την υπόστασή τους
αντλώντας από ή βασιζόμενα σε αυτή την εμπειρία αναχωρητισμού, εξαίρεσης,
αποκλεισμού (έτερο και αυτό), αλλά και υπερηφάνειας, αντοχής, αντίστασης, εμμονής,
άρνησης κ.λπ. Μακράν από το να δούμε του γεζίντι ως παθητικά θύματα της Ιστορίας
ίσως θα πρέπει να μάθουμε γι’ αυτούς, όπως και από αυτούς, για το πώς παραμένουν
ενεργοί δράστες σε πείσμα ενός περιβάλλοντος που τους θέλει για 17 τουλάχιστον
φορές, σύμφωνα με τις δικές τους αφηγήσεις, στο μάτι του κυκλώνα της γενοκτονίας.»
Στην μελέτη δίνονται παραδείγματα μέσω των οποίων χρησιμοποιήθηκε η
παράδοση προκειμένου η μειονοτική εμπειρία να αποτελέσει το κίνητρο για την
επιβίωση της φυλής, όπως :
το 1932 οι Βρετανοί ενθάρρυναν τη θρησκευτική έκφραση της κουρδικότητας,
κρίνοντας ότι ο θρησκευτικός κατακερματισμός των Κούρδων αποτελούσε το
καλύτερο

ανάχωμα

σε

μια

ενδεχόμενη

κομμουνισμό…Χάρη

στη

διαδικασία

ροπή

τους

μειονοτικοποίησης,

προς
οι

τον

Yazidi

προσέδωσαν θεσμική διάσταση στην προφορικότητα της παράδοσής τους, που
εκφραζόταν μέσω των δικών τους πρακτικών ορθοπραξίας και τελετουργικών,
όπως το ετήσιο προσκύνημα στον τάφο του ιδρυτή της κοινότητας, Shaikh
‘Adi στην περιοχή του Shaikhan και το ιερό όρος Λαλίς. Το πλούσιο
πολιτισμικό υπόστρωμα συγκρητισμού που ανέκαθεν χαρακτήριζε την περιοχή
του βορείου Ιράκ ενσωματώθηκε στην κατασκευή της δικής τους διακριτής
παράδοσης, ενώ ο θεσμός του Εμιράτου, που στην ουσία οργάνωνε ιεραρχικά
τις φυλές, τους αναγνωρίστηκε ως αναπόσπαστο κομμάτι της ιδιαίτερης Yazidi
ταυτότητας, χωρίς να απειληθεί από τη νεωτερική κατασκευή του έθνουςκράτους. Η απρόσκοπτη άσκηση της εξουσίας των εμίρηδών τους επί των
Yazidi στο πλαίσιο της ιρακινής επικράτειας, αλλά και η παντελής απουσία
τιμωρητικών επιδρομών της RAF, σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε κατά καιρούς
με άλλους κουρδικούς ή σιιτικούς πληθυσμούς, αποτελούσε το μεγαλύτερο
διαπιστευτήριο περί της πολιτικής νομιμοποίησης της κοινότητας στις σχέσεις
της με το αποικιακό και το μεταποικιακό ιρακινό κράτος. (Τσιμπιρίδου, 2017)
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Έτσι, είναι προφανές ότι η θρησκευτική μειονότητα των γεζίντι με μια άλλη
ανάγνωση έχει μια ενεργητική στάση διαχρονικά εκμεταλλευόμενη το ίδιο το γεγονός
της μειονοτικής εμπειρίας και της ιδιαιτερότητας της θρησκευτικής τους παράδοσης
προκειμένου να επιβιώσει. Για να κάνουμε προβολή των παραπάνω με την
πραγματικότητα του καταυλισμού η μειονοτική τους εμπειρία και η ιδιαιτερότητα της
θρησκευτικής τους παράδοσης ήταν μέσα στην ρητορική τους όταν στις 04 Αυγ 16,
κατασκήνωσαν έξω από τη δομή προκειμένου να διεκδικήσουν να μετακινηθεί η
κοινότητα τους σε έναν άλλον καταυλισμό.

7.

Διακινητές («μια εμπορική συναλλαγή»)
Στις περισσότερες συνεντεύξεις τις οποίες πραγματοποίησα όταν η συζήτηση

περιέρχονταν γύρω από την πορεία που διένυσαν οι πρόσφυγες μέχρι εδώ, σημαντικό
χώρο καταλάμβαναν ή σχέσεις τους καθώς και οι δοσοληψίες με τους διακινητές. Τη
σχέση αυτή θα προσπαθήσω να ξετυλίξω παρακάτω μέσα από τις συζητήσεις που είχα
με τους πληροφορητές.
«Ο συνηθέστερος τρόπος συναλλαγής είναι ο εξής: ο πρόσφυγας βάζει τα
χρήματα σε έναν ηλεκτρονικό λογαριασμό σε μια εταιρία σαν την «Western
Union». Συνήθως αν δεν μπορεί να είναι ο ίδιος δικαιούχος στον λογαριασμό
βάζει τα χρήματα στο λογαριασμό κάποιου συγγενή του ή άλλου έμπιστου
προσώπου, που θεωρείται ο νόμιμος. Αφού βάλει τα χρήματα στον ηλεκτρονικό
λογαριασμό παραλαμβάνει έναν κωδικό αποδέσμευσης χρημάτων, τον οποίο και
δίνει στον διακινητή λίγο πριν μπει στην βάρκα για να περάσει στην Ελλάδα.
Άλλοι δίνουν κάποια χρήματα μπροστά 2-3 μέρες πριν το ταξίδι και τα υπόλοιπα
χρήματα μόλις μπουν στην βάρκα. Κοντά στο 70% κινείται με την ηλεκτρονική
συναλλαγή οι υπόλοιποι με μετρητά. Γενικά ο δεύτερος τρόπος είναι πιο
επίφοβος λόγω καταστροφής ή κλοπής των χρημάτων για αυτό χρησιμοποιείται
ευρέως ο πρώτος.»
«Οι διακινητές γενικά όταν τους ρωτάμε ποιες είναι οι δίοδοι για να περάσει
κάποιος με ασφάλεια στην Ελλάδα ενημερώνουν τον κόσμο μόνο για το Αιγαίο,
την Βουλγαρία την απορρίπτουν λέγοντας ότι έχει πολλοί δύσβατους ορεινούς
όγκους που κάποιος πρέπει να διασχίσει μέχρι να περάσει στην Ευρώπη. Την
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συνοριακή γραμμή του Έβρου ποταμού που χωρίζει την Ελλάδα με την Τουρκία,
την αγνοώ τελείως, δεν έχω ακούσει ποτέ κάποιον διακινητή να αναφέρεται για
αυτό το πέρασμα».
(Αχμέτ, 38 ετών, καθηγητής αγγλικών)
«Από το Χαλέπι μέχρι τα σύνορα με την Τουρκία πήγαμε με ένα λεωφορείο
της γραμμής. Εκεί συναντήσαμε έναν διακινητή Σύριο ο οποίος για να μας
περάσει στην Τουρκία πήρε 250 δολάρια για κάθε άτομο. Γενικά οι διακινητές
φαίνονται σαν απλοί καθημερινοί άνθρωποι που έχουν ανάγκη να βγάλουν
κάποια χρήματα. Είναι συνήθως ντόπιοι αγρότες που γνωρίζουν καλά τα
περάσματα προς την Τουρκία απλοί τυχοδιώκτες, όχι κάτι το ιδιαίτερο.
Περάσαμε από την Συρία στην Τουρκία τα μεσάνυκτα, ο διακινητής προχωρούσε
μπροστά και εμείς από πίσω. Κατά διαστήματα όταν αντιλαμβάνονταν ότι
περνούσε κάποια τουρκική στρατιωτική περίπολος μας έκανε νόημα να
σταματήσουμε. Μετά από περπάτημα τεσσάρων ωρών φτάσαμε σε μια πρόχειρη
στάση λεωφορείων εντός της Τουρκίας, εκεί ήρθαμε σε επαφή με άλλους
διακινητές οι οποίοι μας έβαλαν σε ένα λεωφορείο με προορισμό την πόλη
Αντάμπ της Τουρκίας.» (Samar 53 ετών, καθαρίστρια)
«Φτάσαμε το πρωί στην Σμύρνη εκεί καταλάβαμε ότι λιμενικό, στρατός και
αστυνομία παίρνουν ποσοστά από τους διακινητές για να κάνουν τα στραβά
μάτια. Επειδή, η Σμύρνη έχει ένα μεγάλο κόλπο ο οποίος την τέμνει σε βάθος,
μια ομάδα διακινητών, εκμεταλλευόμενη το γεγονός ότι δεν γνωρίζαμε καλά την
περιοχή, μας έβαλε σε μια βάρκα και μας κατέδειξε την απέναντι ακτή ως
κάποιο ελληνικό νησί. Αφού αποβιβαστήκαμε στην ακτή η οποία είναι
ουσιαστικά η άλλη μεριά του λιμανιού της Σμύρνης, ήρθαμε σε επαφή με άλλους
διακινητές, που μάλλον θα ήταν σε συνεννόηση με τους προηγμένους και αφού
τους δώσαμε κάποια επιπλέον χρήματα, κοντά στα 200 δολάρια ανά άτομο, μας
έστειλαν αυτή την φορά προς την κατεύθυνση της Μυτιλήνης.»
(Σαμάρ 53 ετών, καθαρίστρια)
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Εικόνα 21:Λιμάνι της Σμύρνης

«Ξεκινήσαμε από το Χαλέπι στις 1 Μαρ 16 περίπου 50 άτομα όλο το σόι
μας και με μικρά λεωφορεία φτάσαμε στα σύνορα με την Τουρκία. Εκεί ήρθαμε
σε επαφή με έναν σύριο ντόπιο διακινητή. Του δώσαμε 1000 συριακές λίρες για
κάθε άτομο περίπου (50 δολάρια) και αφού περπατήσαμε μέσα στην νύκτα 2χλμ
περίπου περάσαμε στα Άδανα της Τουρκίας. Από εκεί με λεωφορείο της γραμμής
μεταβήκαμε σε μια κεντρική πλατεία της Σμύρνης. Εκεί οι διακινητές
«ψαρεύουν» τους πρόσφυγες και κανονίζουν τις λεπτομέρειες του ταξιδιού,
δηλαδή το ποσό που θα πληρωθούν, συνήθως η ταρίφα είναι 1000 ευρώ ο
ενήλικας 500 ευρώ ο ανήλικος, τον τρόπο (ηλεκτρονικά ή μετρητά) τα σημεία
συνάντησης και τις χρονικές λεπτομέρειες. Αφού κλείσει η συμφωνία συνήθως οι
περισσότεροι πρόσφυγες διανυκτερεύουν για ένα – δύο βράδια σε ξενοδοχείο της
Σμύρνης ή σε γνωστούς τους σύριους που βρίσκονται ήδη στην Σμύρνη. Σε αυτό
το διάστημα γίνονται οι τελευταίες ετοιμασίες για το ταξίδι, όπως η αγορά ενός
καλού σωσίβιου από την αγορά της Σμύρνης. Τα περισσότερα μαγαζιά με ψιλικά
στην Σμύρνη είχαν στις βιτρίνες τους και διάφορα είδη σωσιβίων που
κυμαίνονταν από 13 μέχρι 80 τουρκικές λίρες αναλόγως της ποιότητας. Η
συνάντηση δόθηκε μετά από 2 μέρες, κοντά στο σούρουπο σε ένα σημείο σχετικά
έξω από την πόλη. Εκεί μαζί με άλλους πρόσφυγες επιβιβαστήκαμε σε μικρά
«βανάκια», όπου μας μετέφεραν σε ένα απόμερο σημείο της παραλίας της
Σμύρνης μετά από 1.5 ώρα περίπου. Κατά την διάρκεια της μεταφοράς μας οι
διακινητές

μας

μοίρασαν

κάτι

σαμπρέλες
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από

λάστιχα

για

να

τα

χρησιμοποιήσουμε σαν σωσίβια, αφού περιλαμβάνονταν μέσα στην τιμή. Στην
παραλία υπήρχε κρυμμένη ανάμεσα στα δέντρα μια παλιά λέμβος την οποία ο
διακινητής μαζί με άλλους νεαρούς πρόσφυγες την έριξαν στην θάλασσα. Η
λέμβος ήταν κοντά στα 7,5 μέτρα, παλιό σκαρί. Μπήκαμε στριμωχτά κοντά στα
50 άτομα. Ο διακινητής ήταν αγχωμένος, μας έλεγε να κάνουμε γρήγορα με το
δέσιμο των σωσιβίων, για να μην μας ανακαλύψει το λιμενικό. Πριν ανέβει ο
κάθε πρόσφυγας στην βάρκα έπρεπε να είχε ολοκληρώσει οποιαδήποτε
οικονομική εκκρεμότητα με τον διακινητή. Η βάρκα είχε μία μικρή μηχανή στην
οποία ο διακινητής έδειξε σε έναν πρόσφυγα πως λειτουργεί, προκειμένου να την
χειριστεί αφού ο διακινητής μας συνόδευε μέχρι την ακτή μόνο. Κάποιοι ζήτησαν
άλλα σωσίβια γιατί ήταν φθαρμένα. Ο διακινητής τους είπε ότι δεν χρειάζεται
γιατί το ταξίδι διαρκεί 20 λεπτά, τελικά διήρκησε 7,5 ώρες λόγω των κακών
καιρικών συνθηκών.»
(Μωχάμαντ, 52 ανάπηρος επιπλοποιός)
«Εμείς κάτσαμε 12 μέρες στην Σμύρνη μέχρι να ηρεμήσει η θάλασσα. Για κάθε
ενήλικα πληρώσαμε 600δολ. και για κάθε ανήλικο 300 δολ. Για τον νεογέννητο
γιο μας δεν δώσαμε χρήματα. Κάναμε 5 προσπάθειες για να φύγουμε με τα
«καράβια του θανάτου» από την Σμύρνη αλλά πάντοτε μας έπιανε το τουρκικό
λιμενικό και μας γύρισε πίσω. Τελικά καταφέραμε και περάσαμε την έκτη φορά.
Η βάρκα στην οποία επιβαίναμε δεν ήταν για πάνω από 30 άτομα και εμείς
ήμασταν κοντά στα 80. »
(Σύριος έμπορος ρούχων και δασκάλα
σύζυγος του)
«Ο διακινητής μου πήρε 500δολ για κάθε τρία παιδιά»
(Φαχριά 39 ετών, μητέρα 11 παιδιών)
«Στην πόλη Φαλούτζα που βρισκόμουν ο αδερφός μου ήρθε σε επαφή με
κάποιους διακινητές και μέσω αυτών πέρασα μαζί με τα παιδία μου στην
Τσορούμ, πόλη της Τουρκίας, όπου και διανυκτερεύσαμε σε κάτι γνωστούς για
δύο ημέρες . Για κάθε άτομο οι διακινητές μας πήραν από 300δολ ανεξαρτήτως
ηλικίας. Από εκεί με λεωφορείο της γραμμής πήγαμε στην Σμύρνη. Επειδή, δεν
ήθελα να έρθω σε επαφή με τους διακινητές επειδή είμαι γυναίκα πήρα τον
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άντρα μου στην Γερμανία και έκλεισε αυτός την συμφωνία με τους διακινητές
800δολ για μένα και 500δολ για το κάθε παιδί. Μετά την δύση του ηλίου
μαζευτήκαμε αρκετοί πρόσφυγες σε ένα σπίτι που μας είχαν ορίσει οι διακινητές,
στο κέντρο της πόλης, ήρθε ένας διακινητής και άρχισε να μας βάζει ανά
οικογένειες σε ταξί τα οποία συνεργάζονταν με τους διακινητές. Η αστυνομία
είδε την πομπή με τα ταξί, αλλά δεν μας σταμάτησε γιατί συνεργάζεται με τους
διακινητές. Το βράδυ φτάσαμε στην παραλία της Σμύρνης εκεί περίμεναν και
άλλοι πρόσφυγες. Οι διακινητές μας μοίρασαν σωσίβια και μπήκαμε στην
βάρκα. Ένας πρόσφυγας χειριζόταν την μικρή μηχανή της βάρκας και άρχισε το
ταξίδι μας. Οι διακινητές μας είπαν να μην ανησυχούμε γιατί από την απέναντι
στην Χίο θα έχουν δικούς τους ανθρώπους που θα τους κάνουν σήματα με
φακούς το βράδυ. Τελικά μόλις βγήκαμε από τα ύδατα της Τουρκίας μας
περισυνέλεξε το ελληνικό λιμενικό και αποβιβαστήκαμε στην Χίο…»
(Σάμια, Ιρακινή, 50 ετών)
Συνοψίζοντας, όλες τις παραπάνω περιγραφές συμπέρανα ως κοινά σημεία,
από τις αφηγήσεις των πληροφορητών μου, τα εξής:


Στις περισσότερες συνεντεύξεις ο διακινητής δεν περιγράφεται σαν ένα αδίστακτο
πρόσωπο, ο οποίος θέλει να εκμεταλλευτεί τους πρόσφυγες οι οποίοι βρίσκονται
σε ανάγκη. Υπάρχουν φυσικά και αυτά τα περιστατικά όπως η ιστορία με
εξαπάτηση στο λιμάνι της Σμύρνης λόγω του σχήματος του αλλά αποτελούν την
μειοψηφία, τουλάχιστον σύμφωνα με τις διηγήσεις. Μέσα από τις περιγραφές ο
διακινητής έχει το πρόσωπο ενός εμπόρου ο οποίος πραγματοποιεί μια τυπική
εμπορική συναλλαγή με τον πελάτη του πρόσφυγα, προσπαθώντας να επιτύχει μια
καλή οικονομική συμφωνία. Όταν μια οικογένεια είναι πολυμελής ή υπάρχουν
ανήλικοι, τότε υπάρχει και έκπτωση σε σχέση με τους ενήλικες έως και 50%.



Οι τιμές και οι κανόνες είναι, λίγο πολύ, γνωστοί μεταξύ διακινητή ή εμπόρου και
χωρίζονται σε δύο επίπεδα–ομάδες διακινητών. Η 1η ομάδα βρίσκεται στα
χερσαία σύνορα μεταξύ Συρίας και Τουρκίας και εκεί ο κάθε πρόσφυγας
καταβάλει περίπου 250 -500 €, προκείμενου να διέλθει από την Συρία στην
Τουρκία. Από τα Τουρκοσυριακά σύνορα μετακινούνται συνήθως με ΜΜΜ μέχρι
την Σμύρνη, χωρίς την εμπλοκή των διακινητών και διαμένουν για 2-3 μέρες σε
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φιλικά σπίτια ή δημόσιους χώρους. Εκεί έρχονται σε επαφή με την 2η ομάδα
διακινητών και κλείνεται η συμφωνία προκειμένου να ταξιδέψουν με τα «καράβια
του θανάτου» οι τιμές κοστολογούνται περίπου στις διπλάσιες από εκείνες της 1ης
ομάδας, 500 -1000 €, αλλά διαφοροποιούνται όπως και στην πρώτη περίπτωση,
κατόπιν διαπραγμάτευσης.


Οι δυο ομάδες διακινητών δεν φαίνεται να συνεργάζονται άμεσα μεταξύ τους και
αποτελούνται συνήθως από ντόπιους χαμηλού βιοτικού επιπέδου που γνωρίζουν
καλά τα δρομολόγια κοντά στα σύνορα και αναπτύσσουν σχέσεις με τις τουρκικές
αρχές ασφαλείας προκείμενου να διευκολύνεται η «συναλλαγή» με τον πρόσφυγα.
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Επίλογος
Στην

εθνογραφική

μελέτη

αυτή

επιχειρήθηκε

να

σκιαγραφηθεί

η

καθημερινότητα στο καταυλισμού της νέας Καβάλας, καθώς και οι πολιτισμικές
ιδιαιτερότητες και τα βιώματα των κατοίκων της Δομής όπως αυτές αποτυπώθηκαν
μέσα από την προσφυγική εμπειρία κατά τους πρώτους έξι μήνες λειτουργιάς της. Η
μελέτη βασίστηκε κυρίως τις συνεντεύξεις των πληροφορητών και στην επιτόπια
παρατήρηση, εργαλεία που σε συνδυασμό με τις βιβλιογραφικές πηγές, με βοήθησαν
να προσεγγίσω νοήματα από την κοινωνική εμπειρία του χώρου, στον οποίο μαζί με
άλλα πρόσωπα δραστηριοποιηθήκαμε για αυτό το χρονικό διάστημα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή τη εθνογραφική έρευνα ασχολήθηκε με ένα
φάσμα μόνο της πολυσύνθετης ζωής σε ένα καταυλισμό, και πιο συγκεκριμένα
μάλιστα σε αυτόν της Νέας Καβάλας για τους πρώτους έξι μήνες από την αρχή
λειτουργίας του. Γενικολογήσεις είναι ασφαλέστερο να αποφεύγονται, αφού και κατά
τον Γιώργο Αγγελόπουλο (2016β)
οι καταυλισμοί που δημιουργήθηκαν διέφεραν παρασάγγας μεταξύ τους ως
προς το θέμα της διοίκησης και της πρόσβασης. Άλλη η πραγματικότητα σε
μια οργανωμένη μόνιμη ανοιχτή δομή φιλοξενίας όπως ο Ελαιώνας και τα
Διαβατά, άλλη η πραγματικότητα σε έναν καταυλισμό περιορισμένης
πρόσβασης στα νησιά και άλλη σε έναν αυτο-οργανωμένο καταυλισμό σε μια
ακτή.
Επιπρόσθετα, κρίνεται σκόπιμο να ειπωθεί ότι «Δεδομένων των περιορισμών
που επέβαλαν οι κυρίαρχες σε διεθνές επίπεδο πολιτικές αντιμετώπισης των
ανθρωπιστικών κρίσεων - καταστροφών, το αρνητικό διεθνές περιβάλλον αναφορικά
με την Ελλάδα, η οικονομική και πολιτική κατάσταση της χώρας, η απουσία
τεχνογνωσίας και οι απροετοίμαστες ή/και ανύπαρκτες κρατικές δομές, εκτιμάμε ότι η
λειτουργία των προσφυγικών καταυλισμών συνέβαλε ποικιλοτρόπως θετικά.»
(Αγγελόπουλος, 2016β)
Με άλλα λόγια η δημιουργία των δομών ήταν ίσως η αποδοτικότερη αντίδραση
σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ωστόσο, τώρα που δεν βρισκόμαστε σε
κατάστασης έκτακτης ανάγκης αντιλαμβανόμαστε ότι οι δομές έχουν ολοκληρώσει
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τον «κύκλο» τους και η συντήρηση τους έχει ως παραγόμενα αποτελέσματα την
«ιδρυματοποίηση, ακύρωση των προοπτικών πολιτισμικής και εργασιακής ένταξης
όσων βρίσκονται εντός καταυλισμών και στις ταυτοτικές αναδιατάξεις τόσο όσων
βρίσκονται

εντός

όσο

και

όσων

βρίσκονται

εκτός

καταυλισμών»

(Αγγελόπουλος,2016β). Στη δομή της Νέας Καβάλας, μετά την πάροδο του πρώτου
εξαμήνου, οι πρόσφυγες άρχισαν να μετακινούνται σταδιακά σε διαμερίσματα στην
ενδοχώρα μέσω προγραμμάτων τα οποία χρηματοδοτούσαν ΜΚΟ, οπότε τα αρνητικά
παραγόμενα αποτελέσματα, που προαναφέρθηκαν δεν έγιναν αντιληπτά, τουλάχιστον
την πρώτη περίοδο την οποία μελετάμε.
Σήμερα οι συνθήκες στην δομή έχουν βελτιωθεί κατά πολύ σε σχέση με την
αρχικές. Οι πρόσφυγες διαμένουν σε container, τους παρέχεται θέρμανση τα
απαραίτητα οικιακά είδη καθώς και ένα χρηματικό επίδομα ανά οικογένεια. Η
ανθρωπογεωγραφία του καταυλισμού έχει αλλάξει. Οι περισσότεροι Σύριοι έχουν
φύγει από τον καταυλισμό και διαμένουν σε διαμερίσματα ή ξενοδοχεία στις γύρω
πόλεις. Οι λίγοι εναπομείναντες παλιοί πρόσφυγες εκτελούν τα χρέη οικοδεσπότη
στους καινούριους που καταφθάνουν κατά μερικές δεκάδες εβδομαδιαία από τα νησιά
και κατάγονται κυρίως από τις Αφρικανικές χώρες. Τα παιδιά είναι αυτά που
αλληλεπιδρούν πρώτα μεταξύ τους μέσα από τα διάφορα παιχνίδια. Στους
μεγαλύτερους το τοίχος του ξένου απαιτεί περισσότερο χρόνο για να γκρεμιστεί. Τα
σαββατοκύριακα έρχονται παλιοί φιλοξενούμενοι του καταυλισμού προκειμένου να
επισκεφθούν τους φίλους τους Κάποιοι αναπολούν το τι περάσανε με μια νοσταλγία.
Αναρωτιέμαι αν ο παραπάνω λόγος εμπεριέχει κάποια στοιχεία ιδρυματισμού.
Σημαντικός είναι και ο ρόλος του σχολείου αφού καθημερινά

οι υπεύθυνοι της

πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συγκεντρώνουν τα παιδιά για να
μεταβούν με λεωφορεία σε σχολεία στις γύρω περιοχή. Γενικότερα υπάρχει ηρεμία σε
σχέση με την ένταση του πρώτου καιρού.
Καταλήγοντας, θα ήθελα να τονίσω την σημασία της αυτοοργάνωσης. Η
παθητική στάση από τους πρόσφυγες και η ενεργητική βοήθεια από μέρους μας ενέχει
κινδύνους ιδρυματοποίησης τους. Αντίθετα η θέση να μην βοηθούμε τους πρόσφυγες
αλλά να τους δείξουμε τον τρόπο με τον οποίο θα βοηθήσουν οι ίδιοι τους εαυτούς
τους (ενθαρρύνοντας μορφές αυτό-οργάνωσης που αφορούν την καθαριότητα, για
τρόπους μαγειρέματος στο ύπαιθρο, στησίματος σκηνών κλπ. (Αγγελόπουλος, 2016).

109

Εικόνα 22:Πρόσφυγες στήνουν σκηνές

Τα πρώτα σημεία αυτό – οργάνωσης προέκυψαν από τους ίδιους τους
πρόσφυγες και μάλιστα τα παιδιά. Τις πρώτες μέρες και μέχρι να κατασκευαστεί μια
παιδική χαρά από το στρατό, τα παιδιά αυτό-οργανώθηκαν χρησιμοποιώντας κάποια
άδεια βαρέλια που υπήρχαν στον καταυλισμό, μετατρέποντάς τα σε παιχνίδι. Με το
πέρασμα των ημερών άρχισαν να ξεφυτρώνουν στην δομή μικρές επιχειρήσεις. Το
αυτοσχέδιο κουρείο ενός πρόσφυγα που φτιάχτηκε με υλικά που αξιοποίησε από τις
διανομές ή βρήκε παρατημένα στην εγγύς περιοχή δεν υστερούσε σε τίποτα από έναν
κανονικά στεγασμένο κουρείο. Παράλληλα, κάποιοι έφτιαξαν μικρά μποστάνια με
φυτά που αγόρασαν οι ίδιοι ή τους παρείχαν οργανώσεις, τα οποία τα κατανάλωναν ή
τα μεταπωλούσαν σε αυτοσχέδια μανάβικα. Αρκετοί επέκτειναν τις αυλές τους
φτιάχνοντας αυτοσχέδιες περιφράξεις.
Σε υποδοχή προσφύγων που πραγματοποιήθηκε στα μέσα Απριλίου 2016,
λόγω του ότι δεν υπήρχε η δυνατότητα οι σκηνές να στηθούν πριν την άφιξη των
προσφύγων η διαδικασία πραγματοποιήθηκε ως εξής: Η κάθε οικογένεια παραλάμβανε
την σκηνή που θα στεγαζόταν και μαζί με ένα από τα δρώντα πρόσωπα του
καταυλισμού, που τους έδειχνε τον «τρόπο» έστησαν τις σκηνές τους. Αυτό που
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παρατήρησα μάλιστα, ήταν ότι νεαροί πρόσφυγες που βρίσκονταν κοντά στις σκηνές
έσπευδαν για να βοηθήσουν και να αναλάβουν το ρόλο του «αρχηγού του
συνεργείου».

Εικόνα23:Αυτοοργάνωση του παιδικού παιχνιδιού με τα βαρέλια

Εικόνα 24:Αυτοσχέδιο κουρείο
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Εικόνα 25 :Μποστάνι προσφυγικής οικογένειας

Συνεπώς, η κουλτούρα της μετάδοσης της τεχνολογίας σε αυτόν που χρειάζεται
βοήθεια έχει αμφίδρομα θετικά αποτελέσματα, τόσο στους πομπούς όσο και στους
δέκτες :
 O παραλήπτης της βοήθειας δεν νοιώθει αμέτοχος ή ότι είναι δέκτης μιας
φιλανθρωπίας (από πάνω προς τα κάτω) αλλά μιας αλληλεγγύης (ίδιο επίπεδο),
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αφού μαζί με τα δρώντα πρόσωπα κατασκευάζει την σκηνή που θα μείνει το
βράδυ.


Οι οργανώσεις εθελοντικές και μη προστατεύουν τα μέλη τους από το
«κάψιμο» που μπορεί να προκληθεί, από την υπερβολική κούραση και έχουν την
δυνατότητα να διοχετεύσουν την εξοικονομήσιμη ενέργεια των ανθρώπων τους σε
άλλους τομείς που θα βελτιώσουν την παραμονή των κατοίκων της δομής.
Η κουλτούρα της αυτό-οργάνωσης, ως τρόπος προσέγγιση στην λύση του

προσφυγικού καλλιεργήθηκε σε μικρό βαθμό, τουλάχιστον στην δομή που
μελετήσαμε. Ωστόσο, κλείνω την εργασία με την πρόταση αυτή γιατί αποτελεί, ίσως
ένα από τα κλειδιά ομαλής ένταξης των προσφύγων στις τοπικές κοινωνίες. Ωστόσο, ο
παραπάνω τρόπος προσέγγισης βρίσκεται ακόμα σε νηπιακή μορφή. Ίσως η
αυτοοργάνωση να είναι ένα από τα σημαντικότερα κλειδιά ομαλής ένταξης των
προσφύγων.
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ΑΝΑΦΡΟΡΕΣ
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΤΡΙΩΝ/-ΤΩΝ
(Νεαρή πρόσφυγας Σύρια κοντά στην κεραία του Διαδικτύου)
(Ηλικιωμένος Γεζίντι, περιστατικό με «skype»)
(Χάμζα, νεαρός Σύριος, δυσπιστία στην «UN»)
(Νίκος, νομικός σύμβουλος UN)
(Σύριος 28 ετών, πολιτικός μηχανικός, «πρόγραμμα μετεγκατάστασης»)
(Μωχάμαντ, 52 ανάπηρος επιπλοποιός)
(Φαχριά 39 ετών, μητέρα 11 παιδιών)
(Σαμάρ 53 ετών, καθαρίστρια)
(Μίρινα 35 ετών, δασκάλα, μητέρα 2 παιδιών)
(Ομάρ 39 ετών, διερμηνέας ΜΚΟ «Μετάδραση»)
(Αυγανός μεταφραστής Ύπατης Αρμοστείας, 02 Απριλίου 2016)
(Αφγανός μεταφραστής Ύπατης Αρμοστείας, 02 Απριλίου 2016)
(Σύρο, ιταλός εθελοντής ΜΚΟ «We are here»)
(Νίκος, πρόσφυγας από την Αφρική μεγαλωμένος στην Αθήνα, διερμηνέας Ύπατης
Αρμοστείας, 02 Απριλίου 2016)
(Σύριος διερμηνέας της Ύπατης Αρμοστείας από πατέρα Σύριο και μητέρα πόντια)
(Διασώστης ΕΚΑΒ, 10 Μαρτίου 2016)
(Γυναίκα μεσήλικας κάτοικος Πολυκάστρου που πρόσφερε βαλίτσα με ρουχισμό και
μαγειρεμένο φαγητό, 07 Μαρτίου 16)
(Νεαρός Σύριος πρόσφυγας με γυναίκα και παιδί, 02 Απρ 16)
(Σύρια πρόσφυγας, 02 Απριλίου 2016)
(Σύρια πρόσφυγας προς στον άντρα της, 29 Φεβρυαρίου 2016)
(Σύρια πρόσφυγας, 40 -50 ετών, 02 Απριλίου 2016)
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(Γιώτα, εργαζόμενη σε ΜΚΟ στην Ειδομένη)
(Αχμέτ, 38 ετών, καθηγητής Αγγλικών)
(Παρακευάς, 29 ετών, Γιατρός της δομής)
(Αχμάντ 52 ετών, ανάπηρος)
(Σανάα, μητέρα 2 παιδιών)
(Μπελάλ 24 ετών, φοιτητής)
(Μπάρα 40 - 50 ετών, έμπορος)
(Ρόχα,36 ετών μητέρα 3 παιδιών)
(Αμπούντ, Σύριος Διερμηνέας)
(Φαχριά, Σύρια,38 χρονών, Ράφτρα)
(Ράχμα, Σύρια, 25 χρόνων, Οικιακά)
(Σύριος Διερμηνέας ΜΚΟ)
(Σύριος Χριστιανός, 44 ετών)
(Κώστας 55 ετών, υπεύθυνος εταιρίας catering)
(Χάρης 44 ετών, ιδιοκτήτης κάντινας
(Γυναίκα «Κατάρες», 01 Μαρτίου 2016)
(Γυναίκα «Καταγγελία», 07 Μαρτίου 2016)
(Μαχμούτ Σύριος, 24 ετών)
(Γιώργος 38, εργαζόμενος στην Ύπατη Αρμοστεία)
(Νικόλ 34, εθελόντρια ΜΚΟ)
(Σάρα 42, εργαζόμενη ΜΚΟ)
(Μουαγιέτ 30 ετών, φοιτητής)
(Γυναίκα μεσήλικας κάτοικος Πολυκάστρου που πρόσφερε βαλίτσα με ρουχισμό και
μαγειρεμένο φαγητό)
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(Γιάννης, Επισκέπτης Καθηγητής Πανεπιστημίου, «σχόλιο για παραμονή στην χώρα»)
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