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Περίληψη
Η παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζει στη μελέτη της θεσμικής
διαχείρισης της προσφυγικής κρίσης στην Ελλάδα, έτσι όπως αυτή εννοιολογείται και
εφαρμόζεται στο πλαίσιο των πολιτικών του Υπουργείου Μεταναστευτικής
Πολιτικής της Ελλάδας καθώς και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) που
δραστηριοποιούνται στη χώρα και αντίστοιχα στην εξέταση του αντίκτυπου που έχει
αυτή η θεσμική διαχείριση στις Σύριες, Αφγανές γυναίκες και στα παιδιά αιτούντες
άσυλο/πρόσφυγες. Η παρούσα έρευνα που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2016 και
ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2017, στοχεύει στην καταγραφή και ανάλυση
στρατηγικών επιβίωσης των υποκειμένων σε δυο Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων
(Κ.Φ.Π), σε μια Ξενοδοχειακή Μονάδα Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων και σε
έξι Διαμερίσματα Φιλοξενίας Προσφύγων στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου στην
Ελλάδα.
Η παρούσα μελέτη ακολουθεί τη μεθοδολογία της εθνογραφικής έρευνας
προκειμένου να αναλύσει και ερμηνεύσει μια σειρά από ζητήματα που αφορούν την
καθημερινότητα των παραπάνω ομάδων στα κέντρα/μονάδες/δομές, ενώ εστιάζει στο
συγκεκριμένο τύπο διαμονής καθώς εντάσσεται στην λύση της «προσωρινής
φιλοξενίας», η οποία αποτελεί την επίσημη θεσμική πρόταση που είχε υιοθετήσει το
ελληνικό σύστημα για τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης εκείνη την χρονική
περίοδο. Σε αυτό το πλαίσιο θα αναλυθούν και οι ρόλοι των υποκειμένων ως
γυναίκες, μητέρες και σύζυγοι, ενώ θα υπάρξει μια προσπάθεια σύγκρισης μεταξύ
των δυο εθνοτικών ομάδων.
Η μελέτη εντάσσεται στο πλαίσιο των ανθρωπολογικών και κοινωνιολογικών
ερευνών που έχουν εστιάσει σε αντίστοιχες δομές και έχουν διερευνήσει τις σχέσεις
μεταξύ των υποκειμένων και τις συνθήκες διαβίωσης – επιβίωσης, τις σχέσεις μεταξύ
των υποκειμένων με το προσωπικό, τους φορείς αλλά και με το ευρύτερο περιβάλλον
(Joliffe 2006, Tsovili&Voutira 2004, Goffman 1961, Ηarrel – Bond 1986).
Η βασική υπόθεση εργασίας της παρούσας διπλωματικής είναι ότι ο βίος των
αιτούντων άσυλο/προσφύγων στα διάφορα κέντρα προσωρινής φιλοξενίας (στα οποία
συμπεριλαμβάνονται τα καμπς, οι ξενοδοχειακές μονάδες και τα διαμερίσματα)
αποτελεί μια συνθήκη, η οποία ενώ είναι θεωρητικά «προσωρινή», παράλληλα
βιώνεται

ως

«αιώνια»

άσυλο/προσφύγων,

ενώ

και

οδηγεί

στην

επηρεάζει

ιδρυματοποίηση

καθοριστικά
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τις

των

αιτούντων

γυναίκες/αιτούντες

άσυλο/πρόσφυγες ως προς την επιτέλεση των κοινωνικών τους ρόλων. Παρόλα αυτά,
η εκάστοτε πληθυσμιακή ομάδα επηρεάζεται ανάλογα από τα πολιτισμικά, εθνοτικά
της χαρακτηριστικά αλλά και την συσχέτιση της με το περιβάλλον (Monsutti 2007).
Παράλληλα,

αυτό

που

ενισχύει

την

ιδρυματοποίηση

των

αιτούντων

άσυλο/προσφύγων είναι η διαδικασία της αναμονής και ανασφάλειας για το παρόν
και μέλλον τους. Χαρακτηριστικό είναι το έργο του J.P. Brekke “While we are
waiting” που αναλύει την κατάσταση στην οποία υποβάλλονται οι αιτούντες άσυλο
στην Σουηδία, όπου η αναμονή έχει άμεση σχέση με τρία χαρακτηριστικά της
μεταναστευτικής πολιτικής – το χρόνο, την

επιστροφή και την ένταξη. Τα

συγκεκριμένα στοιχεία εντοπίζονται και στην παρούσα έρευνα και συσχετίζονται
άμεσα με την συνθήκη της «προσωρινότητας» και τις επιπτώσεις που έχει αυτή στις
ζωές των συνομιλητών.
Στην παρούσα έρευνα θα πραγματοποιηθεί μια παρουσίαση της θεσμικής
διαχείρισης της προσφυγικής κρίσης στην Ελλάδα, ενώ θα γίνει αναφορά στην
περίπτωση μελέτης της Ηπείρου μέσα από διάφορες πολιτικές και πρακτικές που
έχουν υιοθετηθεί. Αντίστοιχα, θα αναλυθεί η συνθήκη της «προσωρινής φιλοξενίας»
των προσφύγων και οι μορφές, διαστάσεις αλλά και ο τρόπος εγκαθίδρυσης της μέσα
από τη λειτουργία των διάφορων κέντρων προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων.
Επιπρόσθετα, θα γίνει αναφορά στο βίωμα της ιδρυματοποίησης μέσα από τους
κοινωνικούς ρόλους που υποστηρίζει το γυναικείο φύλο δυο διαφορετικών εθνοτήτων
σε μια κοινή συνθήκη, αυτή της προσωρινής φιλοξενίας. Αντίστοιχα, θα εξεταστούν
οι εμπειρίες παιδιών, τριών διαφορετικών ηλικιών (προσχολικής, σχολικής και
εφηβικής ηλικίας) από τις δυο διαφορετικές εθνοτικές ομάδες.
Η έρευνα έχει βασιστεί σε πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές. Στηρίζεται
κατά κύριο λόγο στις πρωτογενείς πηγές που προέκυψαν από την επιτόπια
εθνογραφική παρατήρηση στα κέντρα «προσωρινής» φιλοξενίας προσφύγων στην
Φιλιππιάδα και Κατσικά, στη μια ξενοδοχειακή μονάδα στην οποία φιλοξενήθηκαν
πρόσφυγες κατά την χειμερινή περίοδο στην Εξοχή Ιωαννίνων για την διαχείριση του
οποίου ήταν υπεύθυνη η ΜΚΟ Άρσις και στα έξι διαμερίσματα στα οποία
φιλοξενήθηκαν συνομιλητές στην περιοχή των Ιωαννίνων, τα οποία διαχειριζόταν οι
ΜΚΟ Terre des Hommes, Intersos και Solidarity Now. Επίσης, σχεδόν όλοι από τους
15 συνομιλητές είχαν περάσει από τα τρία διαφορετικά είδη δομών/πλαισίων
προσωρινής φιλοξενίας. Επιπλέον, η συλλογή δεδομένων στηρίχθηκε στις
συνεντεύξεις με φορείς βοήθειας και υποστήριξης των προσφύγων, όπως τοπική
5

αυτοδιοίκηση, μη κυβερνητικές οργανώσεις και ιδιώτες. Ακόμη, η συλλογή των
δεδομένων προκύπτει και από δευτερογενείς πηγές που χρησιμοποιούνται για να
στηρίξουν την εν λόγω εργασία και βασίζονται σε έρευνες, εγχειρίδια και αρχεία
ΜΚΟ, άρθρα εφημερίδων, στατιστικά στοιχεία, πρακτικά από συντονιστικές
συναντήσεις των κέντρων φιλοξενίας προσφύγων και σχετικό οπτικοακουστικό
υλικό. Ολοκληρώνοντας, η εργασία βασίζεται στην ελληνική και αγγλική
βιβλιογραφία για το θεωρητικό υπόβαθρό της.
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Summary
This thesis focuses on the study of the institutional management of the refugee
crisis in Greece, as conceptualized and implemented within the framework of the
policies, of the Ministry of immigration policy of Greece as well as of Nongovernmental organizations (NGOs) operating in the country and in the examination
of the impact of this institutional management at Syrian women, Afghan women and
children asylum seekers/refugees. This research started in July 2016 and completed in
July 2017, aims to capture and analyze the survival strategies of the subjects in two
open reception centers for “temporary hospitality” of refugees, a Hotel of “temporary
hospitality” for refugees and six hosting apartments in the region of Epirus in Greece.
This study follows the methodology of ethnographic research in order to
analyze and interpret a range of issues affecting the everyday life of the above groups
in centers/units/structures, while focusing on the specific type of residence part of the
solution of "temporary hospitality", whichwas the official institutional proposal that
has adopted the Greek system for the management of the refugee crisis. In this context
will be analyzed and interpreted the social roles as women, mothers and wives, while
there will be an effort of comparison between the two ethnic groups.
The study is part of anthropological and sociological researches that have
focused on similar structures and have analyzed relationships between subjects and
living– survival conditions, relations among subjects with the personnel, individuals
but also with the wider environment (Joliffe 2006, Tsovili &Voutira 2004, Goffman
1961, Ηarrel – Bond 1986).
The basic assumption of this dissertation is that the life of asylum
seekers/refugees in various temporary hosting centers (including camps, hotels and
apartments) constitutes a condition, while it is theoretically "temporary", alongside
experienced as "everlasting" and leads to the institutionalization of asylum
seekers/refugees, while decisively affects women /asylum seekers/ refugees as to the
performance of their social roles. Nevertheless, each population group is affected by
the cultural/ethnic characteristics but also the correlation with the environment
(Monsutti 2007). At the same time, what enhances the institutionalization of asylum
seekers/refugees is the process of waiting and uncertainty about their present and
future. The work of J.P. Brekke "While we are waiting" is a typical example that
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analyzes the situation in which asylum seekers in Sweden, where they wait is directly
related to three characteristics of migration policy – the time, the return and the
integration. These specific elements are detected in this research and are directly
related to the condition of "impermanence" and the impact this has on the lives of the
respondents.
In this research a presentation of the institutional management of the refugee
crisis in Greece will be held, while there will be a reference to the case study of
Epirus region through various policies and practices adopted. Respectively, the
condition of “temporary refugee hosting” and its’ shapes, dimensions and the way to
establish it through the operation of various temporary refugee hosting centers will be
analyzed. In addition, there will be a reference to the experience of the
institutionalization through social roles that supports the female gender of two
different ethnicities in a common condition of temporary hospitality. Respectively,
will examine the experiences of children, three different ages (pre-school, school and
adolescence) from two different ethnicities.
The research is based on primary and secondary sources. Based primarily on
primary sources obtained from field ethnographic observation in temporary refugee
hosting centers in Filippiada and Katsikas, in a hotel complex which hosted refugees
during the winter in the Exochi of Ioannina for the management of which was
responsible for, the NGO Arsis and in six apartments in which hosted interlocutors in
the region of Ioannina, which was administered by the NGOs Terre des Hommes,
Intersos and Solidarity Now. Also, almost all of the 15 interlocutors have gone
through three different kinds of temporary hospitality structures/framework. In
addition, the data collection was based on interviews with refugees, support actors,
such as local authorities, non-governmental organizations and civilians. Still, the
collection of data occurs and from secondary sources used to support this dissertation
and are based on researches, handbooks and NGO archives, newspaper articles,
statistics, minutes from coordination meetings of refugee accommodation centers and
related audiovisual material. Finally, this thesis is based on the Greek and English
literature for its’ theoretical background.
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Εισαγωγή
Το φαινόμενο της διαχείρισης προσφυγικών κρίσεων δεν αποτελεί
πρωτόγνωρο γεγονός, καθώς εδώ και πολλές δεκαετίες η Ευρώπη έχει λόγο, πολιτική
και τεχνογνωσία στη διαχείριση αντίστοιχων κρίσεων στις χώρες τις Αφρικής, Μέσης
Ανατολής, Ασίας και Λατινικής Αμερικής, όπου εκατομμύρια άνθρωποι εκτοπίζονται
ή διώκονται και αναγκάζονται να μετακινηθούν εντός και εκτός των συνόρων.
Σημαντικοί παράγοντες στην άσκηση πολιτικών, στην επιδίωξη διατήρησης της
ειρήνης και συλλογικής ασφάλειας, αλλά και στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας
έχουν οι διάφορες εθνικές και διεθνείς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) καθώς
και ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών και τα επιμέρους όργανα του. Επίσης, η
Ευρώπη έχει αντιμετωπίσει αντίστοιχα φαινόμενα και στην σύγχρονη ιστορία της και
συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και μετά την πτώση
των

Κομμουνιστικών/Σοσιαλιστικών

καθεστώτων

της

Ανατολικής

και

Νοτιοανατολικής Ευρώπης αλλά και κατά τον πρόσφατο εμφύλιο πόλεμο της Πρώην
Γιουγκοσλαβίας. Οι εικόνες εκτοπισμένων ανθρώπων, αιτούντων άσυλο, προσφύγων
και μεταναστών δεν είναι καινούργιες, ειδικά για μια ήπειρο όπου οι λαοί της έχουν
μετοικίσει οι ίδιοι σε άλλους ηπείρους της υφηλίου, έχουν υπάρξει πρόσφυγες και
εποχιακοί μετανάστες. Παράλληλα, οι εσωτερικές μετακινήσεις πληθυσμών
αποτελούν γεγονός και ειδικά στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου
ενθαρρύνεται η μετανάστευση και η ελευθερία μετακινήσεων μεταξύ των Ευρωπαίων
πολιτών των κρατών μελών, ενώ παρατηρείται το φαινόμενο «brain–drain», δηλαδή η
μετακίνηση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού που έχει υψηλό μορφωτικό
επίπεδο από αναπτυσσόμενες οικονομικά χώρες στις αναπτυγμένες χώρεςτης
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Labrianidis &Vogiatzis 2012, Lianos 2007,Horvat 2004).
Ωστόσο, αυτό που αποτελεί πρωτόγνωρο φαινόμενο είναι «ο μεγάλος
αριθμόςi» των μεταναστών και προσφύγων από τρίτες χώρες που αναζητούν
καταφύγιο και άσυλο στα ευρωπαϊκά εδάφη τα τελευταία χρόνια και ειδικά από το
2015 μέχρι σήμεραii. Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κλήθηκαν για πρώτη
φορά να αντιμετωπίσουν από κοινού την πρόκληση της διαχείρισης, υποδοχής και
θέσπισης κοινής πολιτικής για τους μετακινούμενους μεικτούς μεταναστευτικούς
πληθυσμούς τρίτων χωρών που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Αυτή η μαζική
προσέλευση και η αύξηση του αριθμού των ανθρώπων που ζητούν προστασία από
κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χαρακτηρίστηκε ως προσφυγική κρίση.
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Συγκεκριμένα, η Ευρώπη γνώρισε την μεγαλύτερη μαζική μετακίνηση των ανθρώπων
από το τέλος τους Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου λόγω των πολέμων σε χώρες όπως η
Συρία, το Ιράκ και το Αφγανιστάν. Αυτή η έκρυθμη κατάσταση, οδήγηση την ΕΕ σε
μια δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης. Στα μέτρα αυτά
συμπεριλαμβάνονται και χρηματοδοτούμενα προγράμματα ανθρωπιστικής βοήθειας
για τους πρόσφυγες εντός και εκτός των συνόρων της ΕΕ, η διάσωση των ανθρώπων
στη θάλασσα και η παράλληλη προστασία των συνόρων της ΕΕ, ο σχεδιασμός και η
εφαρμογή του προγράμματος μετεγκατάστασης, επανεγκατάστασης και επιστροφής
στις ασφαλείς χώρεςiii, η υπογραφή της Συμφωνίας μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας τον
Μάρτιο του 2016, η καταπολέμηση της παράτυπης και ανεξέλεγκτης μετανάστευσης
καθώς και η μεταρρύθμιση των κανόνων της ΕΕ για το άσυλο.
Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις κλήθηκαν να εφαρμόσουν την εμπειρία που
είχαν αποκτήσει σε άλλες χώρες, συνθήκες και καταστάσεις σε ένα πολύ διαφορετικό
πλαίσιο αυτή τη φορά, σε ένα πλαίσιο - χωρών όπως η Ελλάδα, Ιταλία, Βουλγαρία
κτλ. Η αλλαγή πεδίου ήταν απότομη και η ενεργοποίηση του μηχανισμού
πραγματοποιήθηκε μέσα σε ένα κλίμα πανικού με στόχο η προσέγγιση για την
αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης να εξυπηρετεί πάνω από όλα την συνέχιση της
πολιτικής - «Ευρώπης Φρούριο» με προτεραιότητα την καταπολέμηση της
τρομοκρατίας, ενίσχυση της ασφάλειας και υποστήριξη της ελεγχόμενης και
επιλεκτικής υποδοχής και αποδοχής των προσφύγων στην κεντρική «πλούσια»
Ευρώπη.
Η Ελλάδα βρέθηκε στο επίκεντρο της προσφυγικής κρίσης, ιδιαίτερα από τον
Οκτώβριο του 2015 έως και τον Μάρτιο του 2016, όταν και έκλεισαν τα σύνορα της
Ελλάδας με την Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ) και
τη Βουλγαρία και εκατοντάδες χιλιάδες αιτούντες άσυλο/πρόσφυγες από χώρες όπως
η Συρία, το Αφγανιστάν, το Ιράκ κτλ, έμειναν εγκλωβισμένοι στην Ελλάδα χωρίς να
έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν προς κάποια άλλη χώρα της κεντρικής
Ευρώπης και να αιτηθούν εκεί άσυλο. Οι εικόνες από την εξαθλίωση και απελπισία
των αιτούντων άσυλο/προσφύγων/μεταναστών που αναζητούσαν τα δικαιώματα και
την «αξιοπρέπεια»iv τους,

είχαν πολιορκήσει τα παγκόσμια Μέσα Μαζικής

Ενημέρωσης. Η Ειδομένη, ένας ανεπίσημος, πρόχειρος, αυτό-οργανωμένος
καταυλισμός στα σύνορα Ελλάδας – ΠΓΔΜ αποτέλεσε σήμα κατατεθέν της
προσφυγικής κρίσης που βίωνε η Ευρώπη το έτος 2016.
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Όλη αυτή η κατάσταση αλλά και τα μέτρα που λήφθηκαν στην πορεία από
την Ευρώπη για τη διαχείριση αυτής της κατάστασης είχαν ως αποτέλεσμα η Ελλάδα
από μια χώρα «διέλευσης (transit)»v να μετατραπεί σε μια χώρα «προσωρινής
φιλοξενίας» των προσφύγων, μέχρι να εφαρμοστεί η κοινή Ευρωπαϊκή πολιτική ή
μέχρι να αναζητηθεί κάποια οριστική λύση στο υπάρχον πρόβλημα της μεγάλης
μετακίνησης πληθυσμών προς την Ευρώπη. Αυτή η απόφαση οδήγησε φυσικά σε
πολλά προβλήματα και δυσκολίες διαχείρισης τόσο όσον αφορά τα πρακτικά ζήτημα
όπως είναι η εγκατάσταση, διαμονή, διατροφή αυτού του πληθυσμού όσο και η
γενικότερη διαχείριση όλου του προσφυγικού ζητήματος. Αυτή λοιπόν την
κατάσταση καλέστηκαν να διαχειριστούν κυρίως οι εθνικές και διεθνείς ΜΚΟ σε
συνεργασία με το Ελληνικό κράτος και με την οικονομική υποστήριξη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύντομα λοιπόν, το βάρος της διαχείρισης μεταφέρθηκε από το
Υπουργείο Άμυνας σε ένα νέο αρμόδιο κρατικό φορέα, το Υπουργείο
Μεταναστευτικής Πολιτικής, το οποίο λειτουργούσε με την καθοδήγηση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη συνεργασία των Διεθνών ΜΚΟ.
Αντίστοιχα, μέσα σε αυτό το πλαίσιο προέκυψε και η ιδέα της στέγασης των
προσφύγων από τον αυτοσχέδιο πρόχειρο καταυλισμό της Ειδομένης, τα λιμάνια,
τους σταθμούς τρένων, λεωφορείων, τις πλατείες και τους δρόμους σε οργανωμένα
επίσημα κέντρα ανοιχτής υποδοχής και «προσωρινής φιλοξενίας» προσφύγων σε όλη
την

επικράτεια

εγκαταλελειμμένα

της

Ελλάδας.

στρατόπεδα

Τα
ή

συγκεκριμένα

παραμελημένες

κέντρα

που

βιομηχανικές

αφορούν
ζώνες

σε

υποβαθμισμένες περιβαλλοντικά περιοχές, αποτέλεσαν την άμεση λύση για τη
στέγαση 60.000– 62.000 προσφύγων που βρέθηκαν εγκλωβισμένοι στην Ελλάδα το
2016. Στα πλαίσια αυτής της λύσης, την ίδια χρονιά δημιουργήθηκαν μεταξύ των
άλλων και 5 κέντρα «προσωρινής φιλοξενίας» και στην περιοχή της Ηπείρου. Για την
ακρίβεια αυτά βρίσκονται στις παρακάτω περιοχές: Κόνιτσα, Κατσικάς, Δολιανά,
Τσεπέλοβο και Φιλιππιάδα. Στην πορεία του χρόνου το Τσεπέλοβο και ο Κατσικάς
έκλεισαν λόγω ακατάλληλων υποδομών για τη φιλοξενία προσφύγων κατά την
περίοδο του χειμώνα, ενώ πολλά από αυτά μπήκαν στο πρόγραμμα «αναβάθμισης»
υποδομών. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Κατσικάς είναι πιθανόν να επαναλειτουργήσει
από τον Οκτώβριο του 2017.
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Χάρτης των ανοιχτών κέντρων υποδοχής και προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων
στην Ελλάδα: Απρίλιο 2016

vi

Η

προσφυγική

κρίση

απασχόλησε

εκτός

από

τους

πολιτικούς,

δημοσιογράφους, φωτορεπόρτερ, καλλιτέχνεςviiκαι τους κοινωνικούς επιστήμονες
αλλά και ερευνητές διαφόρων κατηγοριών. Τους απασχόλησαν πολλά ζητήματα αλλά
κατά κύριο λόγο τους απασχόλησε το θεσμικό ζήτημα της διαχείρισης του
προσφυγικού ζητήματος στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ανθρωπολογικές
έρευνες πάνω σε δυτικούς θεσμούς έχουν βασιστεί σε μεγάλο βαθμό στις
κοινωνιολογικές έρευνες του Βέμπερ και Γκόφμαν, ενώ η «Πολιτική Ανθρωπολογία»
έχει επηρεαστεί ανάλογα. Ωστόσο, σημείο αναφοράς των μετέπειτα μελετών που
αφορούν τη θεσμική διαχείριση της προσφυγικής κρίσης στην Ελλάδα είναι το έργο
της H. Cabot “On the doorstep of Europe”. Η Cabot μελέτησε την κρίση που βιώνει
το άσυλο και η μετανάστευση και την συσχέτιση με την οικονομική και κοινωνική
κρίση που βιώνει η Ελλάδα. Ωστόσο, επειδή το μεταναστευτικό – προσφυγικό δεν
είναι αποκλειστικά εθνικό ζήτημα, οι Brekke & Brochmann στο έργο τους “Stuck in
Transit” αποδεικνύουν τις δυσκολίες που υφίστανται οι πρόσφυγες και σε άλλες
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χώρες, όπως η Ιταλία και παρουσιάζουν τις προβληματικές της συνολικής διαχείρισης
στα πλαίσια της ΕΕ.
Πέρα όμως από την ακαδημαϊκή βιβλιογραφία των ανθρωπιστικών επιστημών
ήταν ιδιαίτερα σημαντική και η ενασχόληση, τοποθέτηση της κοινωνία των πολιτών,
μέσα από τις κινηματικές, υποστηρικτικές δράσεις των εθελοντών, αλληλέγγυων
ομάδων αλλά και θεσμικών ομάδων όπως των ΜΚΟ. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι
παραπάνω ομάδες βρισκόταν από την πρώτη στιγμή στο πλευρό των αιτούντων
άσυλο/προσφύγων/μεταναστών, ενώ παρενέβαιναν εκεί που αδυνατούσαν όλοι οι
υπόλοιποι. Επίσης, όλοι οι παραπάνω φορείς μέσα από επιτόπιες έρευνες, αυτοψίες,
άρθρα, αναφορές και συνεχή παρακολούθηση των καταστάσεων κατάφεραν να
ασκήσουν κριτική στην ΕΕ και παράλληλα να ασκήσουν πιέσεις. Χαρακτηριστικό
ήταν το έργο των παρακάτω οργανώσεων: Γιατροί Χωρίς Σύνορα, Διεθνής Αμνηστία,
Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Human Rights Watch, Ελληνικό
Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες κτλ.
Η πηγή έμπνευσης της συγκεκριμένης έρευνας προκύπτει μέσα από τα
μαθήματα στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος καθώς και μέσα από την
άμεση επαφή με το αντικείμενο, δηλαδή «τη διαχείριση της προσφυγικής και
ανθρωπιστικής κρίσης μέσω των ΜΚΟ» λόγω της ακτιβιστικής και κυρίως
εργασιακής μου εμπειρίας. Συγκεκριμένα, η ενεργή ενασχόληση μου με το έργο των
διάφορων ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα αυτή την στιγμή, μου έδωσε
τη δυνατότητα να ασχοληθώ με διάφορα κοινωνικά ζητήματα και να εξοικειωθώ
παράλληλα με εργαλεία και πρακτικές με σκοπό την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση
αλλά και προσέγγιση καθώς και αντιμετώπιση κοινωνικών ζητημάτων. Η άμεση
εμπλοκή μου στη «διαχείριση της προσφυγικής κρίσης» πραγματοποιήθηκε στα
πλαίσια της συνεργασίας μου ως στέλεχος τους Γραφείου Ανάπτυξης αλλά και
αργότερα ως Υπεύθυνη Διαχείρισης Έργουviii για την υποστήριξη των προσφύγων
στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου στη Μη Κυβερνητική Κοινωνική Οργάνωση
Άρσιςix. Παράλληλα, η προσωπική μου εμπειρία ως πρόσφυγας στην Ελλάδα αλλά
και το ακαδημαϊκό μου ενδιαφέρον για τις ανθρωπολογικές σπουδές με επίκεντρο
τους πρόσφυγες και μετανάστες αποτέλεσαν τους σημαντικότερους παράγοντες για
την ενασχόληση μου με το συγκεκριμένο αντικείμενο.
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Ο προβληματισμός μου όμως γύρω από τη συγκεκριμένη θεματική, δηλαδή
τις εμπειρίες ιδρυματοποίησης των προσφυγικών ομάδων στα κέντρα φιλοξενίας
προσφύγων, άρχισε να δημιουργείται όταν μέσα από τη δουλειά μου, την
ανατροφοδότηση των συναδέλφων και τις προσωπικές παρατηρήσεις πεδίου άρχισα
να αντιλαμβάνομαι τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η συνθήκη της «προσωρινής
φιλοξενίας» στην ψυχολογία των συνομιλητών μου, στην ταυτότητα τους, στην
κοινωνικοποίηση τους, στη διαμόρφωση και διατήρηση των σχέσεων τους και στους
κοινωνικούς ρόλους που έχουν κληθεί να υποστηρίξουν σε ένα ανάλογο πλαίσιο.
Επίσης, αυτό που μου προκάλεσε μεγάλη εντύπωση είναι το πώς το πολιτισμικό
υπόβαθρο, η οικογενειακή κατάσταση, η εθνοτική ομάδα και τα ερεθίσματα του
εκάστοτε περιβάλλοντος καθορίζουν και όλα τα παραπάνω. Ο συγκεκριμένος
προβληματισμός άρχισε να μου προκαλεί ανησυχίες σχετικά με τις εμπειρίες που
βιώνουν οι πρόσφυγες μέσα σε αυτή τη συνθήκη και πως άραγε θα γίνει η αξιοποίηση
των παραπάνω σε ένα μεταβατικό στάδιο της ζωής τους. Παράλληλα, η καθημερινή
επαφή μαζί τους είχε ως αποτέλεσμα να συνειδητοποιήσω ότι οι συγκεκριμένοι
άνθρωποι είναι οι μελλοντικοί συμπολίτες, γείτονες, συνεργάτες, σύντροφοι, φίλοι
μου και να αρχίσω να αναλογίζομαι εάν όλα αυτά που βιώνουν σήμερα θα
δημιουργήσουν ακόμη μεγαλύτερα τραύματα στα ήδη υπάρχοντα και πώς άραγε αυτά
θα επηρεάσουν την κοινωνική τους ένταξη, μετέπειτα ζωή του αλλά και τι επιπτώσεις
θα έχουν στην κοινωνία μας συνολικά. Έτσι λοιπόν, αποφάσισα να ικανοποιήσω την
περιέργεια μου, να διερευνήσω τη συγκεκριμένη θεματική προκειμένου να δώσω
απαντήσεις κυρίως στις δικές μου απορίες αλλά και να μελετήσω επιστημονικά τις
εμπειρίες των συνομιλητών μου μέσα από τις αντίστοιχες πρακτικές της διαχείρισης
της προσφυγικής κρίσης.
Σε γενικές γραμμές οι συνομιλητές μου επηρεάζονται άμεσα από όλες τις
αλλαγές που φέρνει η θεσμική διαχείριση της προσφυγικής κρίσης. Συστατικό
κομμάτι της οποίας είναι το πλαίσιο της «προσωρινής φιλοξενίας» και όλες οι
αντίστοιχες πρακτικές. Για αυτό το λόγο και θα δοθεί μια έμφαση στη θεσμική
ανάλυση της προσφυγικής κρίσης, η οποία επηρεάζει τα υποκείμενα. Τα
παραδείγματα στα οποία θα εστιάσω είναι οι Αφγανές και Σύριες γυναίκες (και κατά
επέκταση τα παιδιά) και θα εξετάσω την εθνικότητα μέσα στο χρόνο και χώρο και
πως αυτή επηρεάζει την πρόσληψη τους ως προς τη διαφορετικότητα. Σε αυτό το
πλαίσιο θα αναλυθούν και οι ρόλοι τους ως γυναίκες, μητέρες και σύζυγοι, ενώ θα
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υπάρξει μια προσπάθεια σύγκρισης γυναικών σε επίπεδο εθνοτικότητας και
οικογενειακής κατάστασης.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι η συνθήκη της «προσωρινής φιλοξενίας των
προσφύγων» αντικατοπτρίζεται μέσα από μια σειρά πολιτικών και πρακτικών αλλά
κυρίως μέσα από τη δημιουργία και λειτουργία αρχικά των Κέντρων Προσωρινής
Φιλοξενίας Προσφύγων ή αλλιώς των λεγόμενων καμπς - καταυλισμών και μετέπειτα
μέσα από τη διαμόρφωση εναλλακτικών Δομών Φιλοξενίας, όπως είναι οι
Ξενοδοχειακές Μονάδες Προσωρινής Φιλοξενίας και τα Διαμερίσματα Φιλοξενίας
στα πλαίσια της άμεσης ανταπόκρισης στη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης που
αντιμετωπίζει η Ελλάδα και η Ευρώπη.
Συνεπώς, με βάση την υπόθεση εργασίας, τα κατευθυντήρια ερωτήματα που
προκύπτουν είναι τα εξής: Τι προεκτάσεις έχει η συνθήκη της προσωρινής φιλοξενίας
μέσα από την διαχείριση της προσφυγικής κρίσης; Ποιες είναι οι πρακτικές που
εγκαθιδρύουν την συγκεκριμένη συνθήκη στην καθημερινότητα των προσφύγων;
Πώς αποτυπώνονται οι εμπειρίες της ιδρυματοποίησης μέσα από αυτή τη συνθήκη
και τι αντανακλάσεις έχουν στην γυναίκα και στο παιδί; Τι σημαίνει να είσαι μητέρα,
σύζυγος και γυναίκα σε ένα κέντρο προσωρινής φιλοξενίας; Τι σημαίνει να είσαι
παιδί σε ένα κέντρο προσωρινής φιλοξενίας; Οι εμπειρίες ιδρυματοποίησης έχουν
διαφορετικές επιρροές στις ομάδες στόχου από τη Συρία σε σχέση με τις ομάδες
στόχου από το Αφγανιστάν; Οι εμπειρίες ιδρυματοποίησης έχουν διαφορετικές
επιρροές σε γυναίκες που υποστηρίζουν διαφορετικές μορφές οικογενειακής
συγκρότησης (μονογονεικές οικογένειες – πυρηνικές οικογένειες); Οι εμπειρίες αυτές
αλλάζουν ανάλογα με τη μορφή διαφορετικών δομών/πλαισίων προσωρινής
φιλοξενίας; Όλα τα παραπάνω θα επιδιώξω να απαντήσω με τα δεδομένα του πεδίου
αλλά και την κατάλληλη βιβλιογραφία στα επόμενα κεφάλαια της συγκεκριμένης
εργασίας.
Η παρούσα διπλωματική εργασία στηρίζεται κατά κύριο λόγο στις
πρωτογενείς πηγές που προέκυψαν από την επιτόπια εθνογραφική παρατήρηση στα
κέντρα προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων στην Φιλιππιάδα και Κατσικά, στη μια
ξενοδοχειακή μονάδα στην οποία φιλοξενήθηκαν πρόσφυγες κατά την χειμερινή
περίοδο στην Εξοχή Ιωαννίνων για την διαχείριση των οποίων ήταν υπεύθυνη η
ΜΚΟ Άρσις και τα έξι διαμερίσματα στα οποία φιλοξενήθηκαν συνομιλητές στην
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περιοχή των Ιωαννίνων τα οποία διαχειριζόταν οι ΜΚΟ Terre des Hommes, Intersos
και Solidarity Now. Επίσης, σχεδόν όλοι από τους 15 συνομιλητές έχουν περάσει από
τα τρία διαφορετικά είδη δομών/πλαισίων προσωρινής φιλοξενίας. Ακόμη, η συλλογή
των δεδομένων για την εργασία προκύπτει και από δευτερογενείς πηγές που
χρησιμοποιούνται για να στηρίξουν την εν λόγω εργασία και βασίζονται σε έρευνες,
εγχειρίδια και αρχεία ΜΚΟ, άρθρα εφημερίδων και σχετικό οπτικοακουστικό υλικό.
Ολοκληρώνοντας, η εργασία βασίζεται στην ελληνική και αγγλική βιβλιογραφία για
το θεωρητικό υπόβαθρο της εργασίας.
Στη συνέχεια, η δομή της διπλωματικής εργασίας έχει ως κάτωθι: Στο 1ο
Κεφάλαιο «Θεωρητική Προσέγγιση, Μεθοδολογία και Εννοιολογική Αποσαφήνιση»,
θα περιγράψω αναλυτικά τη διαδικασία της ερευνητικής μου πορείας στο πεδίο, την
θεωρητική προσέγγιση στην οποία βασίστηκα, ενώ θα επιδιώξω να δώσω κάποιες
εννοιολογικές αποσαφηνίσεις. Παράλληλα, παρουσιάζω αναλυτικά το πεδίο της
έρευνας, όλες τις εναλλαγές και ανατροπές στο πεδίο και τους συνομιλητές μου.
Καταλήγω, με τις κύριες θεματικές των εθνογραφικών μου σημειώσεων και εξηγώ τη
τις δυσκολίες που αντιμετώπισα καθόλη τη διάρκεια της έρευνας μου.
Στο 2οΚεφάλαιο με τίτλο «Εθνογραφικές σημειώσεις από την περίπτωση
μελέτης της Ηπείρου», θα παρουσιάσω ορισμένες εθνογραφικές σημειώσεις
προκειμένου να μπορέσω να εισάγω τον αναγνώστη στο πεδίο και σε ορισμένα
σημαντικά γεγονότα που είχαν σημαντικό ρόλο στην καθημερινότητα των
συνομιλητών μου. Συγκεκριμένα, θα περιγράψω το πεδίο και τις διάφορες δομές, τις
παρεχόμενες υπηρεσίες, την συνύπαρξη των διαφορετικών εθνικοτήτων στα κέντρα
και κάποιες στρατηγικές επιβίωσης που υιοθετούνταν από τους αιτούντες
άσυλο/πρόσφυγες.
Στο 3ο Κεφάλαιο με τίτλο «Η διαχείριση της προσφυγικής κρίσης στην
Ελλάδα: η περίπτωση μελέτης της Ηπείρου», θα αναφερθώ στην διαχείριση της
προσφυγικής κρίσης, αναφέροντας τις πολιτικές και πρακτικές που υιοθετήθηκαν
καθώς και τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης διαχείρισης μέσα από την
περίπτωση μελέτης της Ηπείρου. Το συγκεκριμένο κεφάλαιο περιλαμβάνει αναφορές
από όλο το πρωτογενές και δευτερογενές υλικό που συγκέντρωσα και χρησιμοποίησα
για τη συγγραφή της εργασίας.
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Στο Κεφάλαιο 4ο «Μητέρες, Γυναίκες, Σύζυγοι στα Κέντρα Φιλοξενίας
Προσφύγων» θα αναφερθώ στα βιώματα μέσα από τους κοινωνικούς ρόλους που
υποστηρίζει το γυναικείο φύλο δυο διαφορετικών εθνικοτήτων σε μια κοινή συνθήκη,
αυτή

της

προσωρινής

φιλοξενίας

που

οδηγεί

και

προκαλεί

εμπειρίες

ιδρυματοποίησης.
Στο Κεφάλαιο 5ο «Παιδιά στα Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων» θα
παρουσιάσω τις εμπειρίες παιδιών τριών διαφορετικών ηλικιών (προσχολικής,
σχολικής και εφηβικής ηλικίας) από δυο διαφορετικές εθνοτικές ομάδες (Σύριοι και
Αφγανοί) στα κέντρα προσωρινής φιλοξενίας.
Στο Κεφάλαιο6ο«Συμπεράσματα» θα επανέλθω στην υπόθεση εργασίας και
στα βασικά ερευνητικά ερωτήματα και θα αναφερθώ στα γενικότερα συμπεράσματα
που πρόεκυψαν από την έρευνα πεδίου αλλά και σε προτάσεις για μελλοντικές
έρευνες.
Καταλήγοντας, θα ολοκληρώσω την εργασία με το κεφάλαιο που θα αφορά τα
Παραρτήματα τα οποία θα περιλαμβάνουν φωτογραφικό υλικό από την έρευνα και
την Βιβλιογραφία που χρησιμοποίησα για την παρούσα έρευνα.
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Κεφάλαιο

1ο

«Θεωρητική

Προσέγγιση,

Μεθοδολογία

και

Εννοιολογική Αποσαφήνιση»
Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφω και εξηγώ αναλυτικά τη διαδικασία της
ερευνητικής πορείας που ακολούθησα κατά τη διάρκεια της εθνογραφικής επιτόπιας
έρευνας, την χρονική περίοδο Ιούλιος 2016 – Ιούλιος 2017 σε δυο Κέντρα Φιλοξενίας
Προσφύγων (Κ.Φ.Π), σε μια Ξενοδοχειακή Μονάδα Προσωρινής Φιλοξενίας
Προσφύγων και σε έξι Διαμερίσματα Φιλοξενίας Προσφύγων στην ευρύτερη περιοχή
της

Ηπείρου

στην

Ελλάδα.

Δηλώνω

εξαρχής,

ότι

όλες

οι

παρακάτω

κατηγοριοποιήσεις προέκυψαν πρωτογενώς από την ίδια την επιτόπια και δεν
τέθηκαν εκ των προτέρων. Το παρόν κεφάλαιο ξεκινάει με την αναφορά στην
θεωρητική προσέγγιση στην οποία βασίστηκα για την παρούσα έρευνα. Στην πορεία
συνεχίζει με την επεξήγηση της μεθοδολογίας που αφορά την ερευνητική στρατηγική
που επέλεξα, τον τρόπο συλλογής των δεδομένων και το περιεχόμενο των
εθνογραφικών μου σημειώσεων, ενώ παρουσιάζω και το δείγμα μου. Ολοκληρώνω το
κεφάλαιο με την περιγραφή των δυσκολιών που αντιμετώπισα και με κάποιες
εννοιολογικές αποσαφηνίσεις και επισημάνσεις που σχετίζονται με την παρούσα
εργασία.

1.1 Θεωρητική Προσέγγιση
Προκειμένου να μπορέσω να υποστηρίξω επαρκώς τα δεδομένα της έρευνας μου
και να κατανοήσω τους συνομιλητές μου κατευθύνθηκα προς τις παρακάτω
θεωρητικές προσεγγίσεις. Μια από τις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις που με
απασχόλησαν, αφορούσαν το έργο του Ε. Γκόφμαν «Τα Άσυλα». Ο Γκόφμαν μέσα
από την επιτόπια έρευνα στα ψυχιατρικά νοσοκομεία της Αμερικής, υποστήριξε και
απέδειξε ότι «οποιαδήποτε ομάδα προσώπων – αναπτύσσει μια δική της ζωή που
αποκτά νόημα, λογική, γίνεται φυσιολογική από την στιγμή που θα την πλησιάσεις».
Αυτή η πεποίθηση του Γκόφμαν αποδείχτηκε ότι ισχύει και στην δική μου έρευνα,
όπου οι συνομιλητές μου, παρόλο που δεν βρισκόντουσαν σε «άσυλα» με τη δομή και
τον τρόπο λειτουργίας των ολοπαγών ιδρυμάτων – κοινωνικών καταστημάτων όπως
οι τρόφιμοι, είχαν την δική τους καθημερινότητα, τον δικό τους κόσμο που είχε
λογική. Σε γενικές γραμμές, μέσα από το έργο του Γκόφμαν εντόπισα ότι υπάρχει
παραλληλισμός του ψυχιατρικού ασύλου με τα κέντρα ανοιχτής υποδοχής και
«προσωρινής φιλοξενίας» για τους πρόσφυγες. Αρχικά, τα κέντρα προσωρινής
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φιλοξενίας θα μπορούσαν να ενταχθούν στην κατηγορία των «ολοπαγών ιδρυμάτων»
της κοινωνίας για πρόσωπα που θεωρούνται ταυτόχρονα «ανίκανα» να φροντίσουν
τον εαυτό τους και ταυτόχρονα αντιπροσωπεύσουν μια «απειλή», αν και απροαίρετη
για την κοινότητα (όπως δηλαδή τα ψυχιατρεία, σανατόρια και λεπροκομεία).
Παρόλο που πολλά χαρακτηριστικά είναι πολύ διαφορετικά, ωστόσο η φιλοσοφία
και η αντίληψη για την ομάδα στόχου είναι κοινή. Δεν είναι τυχαίο ότι τα κέντρα
προσωρινής φιλοξενίας βρίσκονται κατά κύριο λόγο μακριά από τα αστικά κέντρα,
όπου η επαφή με την τοπική κοινότητα είναι δύσκολη, ενώ η ένταξη δεν αποτελούσε
προτεραιότητα. Επιπλέον, η ανθρωπιστική βοήθεια καλύπτει κατεξοχήν τις ανάγκες
των ανθρώπων οι οποίοι αδυνατούν να τις καλύψουν από μόνοι τους, διότι μέσα από
αυτή τη συνθήκη καθίστανται «εξαρτημένοι» και «ανίκανοι» να υποστηρίξουν τους
εαυτούς τους. Κάποια επιπλέον χαρακτηριστικά είναι η αίσθηση της «απώλειας» του
εαυτού και η «λαθροβίωση» της ομάδας στόχου, τα οποία θα αναλυθούν στα
παρακάτω κεφάλαια ως εμπειρίες ιδρυματοποίησης.
Ωστόσο, οι εξαιρετικές έρευνες του Brekke στα έργα του “Stuck in Transit” και
“While we are waiting” ήταν ιδιαίτερα βοηθητικές για την κατανόηση της
κατάστασης «προσωρινότητας και αναμονής» που βιώνουν οι αιτούντες άσυλο στην
Σουηδία. Ο Brekke με την βοήθεια προγενέστερων ερευνών (Abazari & Eriksoon
1999) έθεσε ότι το στρες που βιώνουν οι αιτούντες άσυλο κατά τη διάρκεια της
αναμονής τους για την απόφαση, έχει μεγαλύτερες επιπτώσεις στους ίδιους από ότι το
στρες που βίωναν στις χώρες καταγωγής τους. Μάλιστα, στο έργο “Τhe
Psychological Crisis of Refugees” (Arenas 1987), έχει εισαχθεί και ο όρος το
«τραύμα της επιστροφής», το οποίο αναφέρεται στην κατάσταση, όπου ο αιτών
άσυλο οδηγείται σε «παράλυση» λόγο του φόβου της ενδεχόμενης επιστροφής στην
χώρα καταγωγής του. Βασιζόμενος λοιπόν σε όλα τα παραπάνω, ο Brekke εισάγει την
έννοια - κατάσταση της «αναμονής» που βιώνουν οι αιτούντες άσυλο στις χώρες
προορισμού, η οποία κατάσταση έχει άμεση σχέση με την πρόσληψη του χρόνο, της
ένταξης και της επιστροφής από το εκάστοτε υποκείμενο. Σύμφωνα με την
συγκεκριμένη θεωρία, αυτοί οι τρεις παράγοντες καθώς και η ιδέα «για το πού θα
βρίσκομαι στο άμεσο μέλλον, αποτελούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να μπορεί
κανείς να ζήσει το παρόν». Η συγκεκριμένη προσέγγιση με βοήθησε πολύ για να
επαναπροσδιορίσω τα ερευνητικά μου ερωτήματα, ενώ οι παρατηρήσεις και
πεποιθήσεις των συνομιλητών μου βασίζονται σε αυτήν την θεωρία. Περισσότερη
ανάλυση θα ακολουθήσει στα επόμενα κεφάλαια.
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Επιπλέον, το έργο της Ν. Βάϊου «Από τις «γυναίκες» στο «φύλο». Θεωρητικές
προσεγγίσεις και χώροι μετανάστευσης», συνέβαλε σημαντικά στο να κατανοηθεί η
μετανάστευση και ως έμφυλο φαινόμενο και να προσεγγιστεί και στην έρευνα με
αυτήν την οπτική. Σύμφωνα με την Βάϊου «τα στερεότυπα της μετανάστευσης, όπου
ο άντρας παρουσιάζεται ως η ενσάρκωση της κινητικότητας, της εργασίας και η
γυναίκα ως εξαρτημένο μέλος, απομονωμένο και χωρίς δεξιότητες δεν ισχύει πλέον».
Οι γυναίκες «κινούνται» και οι αιτίες της κινητικότητας τους είναι πολλαπλές.
Παράλληλα, όπως υποστηρίζει και η ερευνήτρια «το φύλο όχι μόνο συγκροτείται και
βρίσκεται υπό συνεχή διαπραγμάτευση στη διαδικασία της μετανάστευσης αλλά και
αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στη διαμόρφωση μεταναστευτικών σχεδίων, ατομικών
ή/και συλλογικών – οικογενειακών διαδρομών και επιλογών εγκατάστασης».
Αντίστοιχα, στο έργο της N.C.Behera «Engendering Forced Migration:
Concepts, Methods and Policies», αναφέρει ότι σε όλες τις μέχρι τώρα έρευνες αλλά
και στον τρόπο παρέμβασης των ανθρωπιστικών οργανώσεων και ΜΚΟ, οι γυναίκα
«πρόσφυγας» αντιμετωπίζεται ως «θύμα» (victim) επειδή είναι 1. Εκτοπισμένο άτομο
και 2. Γυναίκα. Οι αναπαραστάσεις των γυναικών – προσφύγων συνήθως
επικεντρώνονται στις εικόνες ως θύματα βίας, βιασμών, βασανιστηρίων, διακίνηση
ανθρώπων κτλ. Όλα τα παραπάνω, φανερώνουν ότι οι γυναίκα – πρόσφυγας
αντιμετωπίζεται και πάλι με στερεότυπα, τα οποία επικεντρώνονται στην παρουσίαση
της ως ευάλωτο άτομο/φύλο. Επίσης, σύμφωνα με την ερευνήτρια όποτε υπάρχει
αναφορά στις έμφυλες διαστάσεις παρεμβάσεων σε καταυλισμούς προσφύγων
(gender), αυτό στην πράξη σημαίνει παρεμβάσεις για τις γυναίκες καθώς στο ευρύ
κοινό η έννοια του κοινωνικού φύλου ταυτίζεται μονάχα με το γυναικείο φύλο. Όλα
τα παραπάνω όμως έρχονται σε σύγκρουση με την πραγματικότητα καθώς οι
διάφορες εθνογραφικές έρευνες της συλλογής έργων “Gender, Conflict and
Migration” (2006), αποδεικνύουν ότι οι γυναίκες δεν βιώνουν με αυτόν τον τρόπο την
μετανάστευση/δίωξη αλλά αντιθέτως διαπραγματεύονται τόσο το κοινωνικό φύλο και
τις εννοιολογήσεις του, όσο και τον ρόλο αλλά και την ταυτότητα τους. Στην
παραπάνω προσέγγιση θα βασιστώ και στα επόμενα κεφάλαια της συγκεκριμένης
έρευνας.
Τέλος, το έργο της Φ. Τσιμπιρίδου με τίτλο “Middle Eastern Womanhood:
Subaltern subjects or postmodern oriental citizens?”, παρουσίαζε μέσα από
διαφορετικές εθνογραφικές μελέτες τις πρακτικές και εμπειρίες που έχουν υιοθετήσει
οι Μουσουλμάνες γυναίκες για να αντισταθούν στις σχέσεων εξουσίας και
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αποδεικνύει το πώς οι ίδιες αντιλαμβάνονται και αντιμετωπίζουν ζητήματα που
αφορούν την μαντίλα, την πολιτειότητα και την πρόσβαση τους στο δημόσιο χώρο
αλλά και την πατριαρχία, παγκοσμιοποίηση και αποικιοκρατία. Όλες οι
προαναφερόμενες προσεγγίσεις καθοδήγησαν την έρευνα μου και βοήθησαν τα
δεδομένα να μπορέσουν να βασιστούν πάνω σε ήδη υπάρχουσες θεωρίες.

1.2 Μεθοδολογία
Η επιλογή της ερευνητικής στρατηγικής καθορίστηκε μετά την πρώτη επαφή
με το συγκεκριμένο θέμα. Λόγω της φύσης της ανθρωπολογικής έρευνας, θεώρησα
ότι η έρευνα μου θα είναι αποτελεσματική μονάχα εάν αποκτήσω πρόσβαση στο
πεδίο. Συγκεκριμένα, η πρόσβαση στο πεδίο θα μου έδινε τη δυνατότητα να
μελετήσω και ερευνήσω την επιρροή που έχουν οι διάφορες δομές φιλοξενίας
προσφύγων (κέντρα φιλοξενίας, ξενοδοχειακές μονάδες και διαμερίσματα) στα
υποκείμενα της έρευνας, να μελετήσω το δείγμα υπό το πρίσμα της συνθήκης της
«προσωρινής φιλοξενίας» και να έρθω σε προσωπική επαφή με τους κύριους δρώντες
αλλά και να κατανοήσω καλύτερα τις συγκυρίες. Αυτή η διαδικασία διευκολύνθηκε
από το γεγονός ότι η πρόσβαση μου στο πεδίο ήταν εφικτή λόγω του ρόλου μου και
συγκεκριμένα λόγω της συνεργασίας μου με την ΜΚΟ Άρσις – Κοινωνική
Οργάνωση Υποστήριξης Νέων που δραστηριοποιείται στην ελληνική επικράτεια από
το 1992. Για την ακρίβεια, έχω αναλάβει τον γενικό συντονισμό ενός προγράμματος
με τίτλο “Arsis Refugees Project: Gender and Protection Project in Epirus Region”
και αποσκοπεί στην υποστήριξη των προσφύγων μέσα από την παροχή
ψυχοκοινωνικής

υποστήριξης,

διοργάνωση

δραστηριοτήτων

δημιουργικής

απασχόλησης παιδιών και δράσεων κοινωνικής ένταξης στα κέντρα «προσωρινής
φιλοξενίας» προσφύγων στον Κατσικά, στη Φιλιππιάδα, στα Δολιανά, στο
Τσεπέλοβο και στη Κόνιτσα. Επίσης, ένα κομμάτι του έργου αποτελεί και η
διαχείριση 5 Ξενοδοχειακών Μονάδων Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων κατά
την περίοδο του χειμώνα

το 2016-2017. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε

συνεργασία με τη Διεθνής Οργάνωση OXFAM και με τη χρηματοδότηση της Γενικής
Διεύθυνσης Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής (DGECHO). Το πρόγραμμα θα ολοκληρωνόταν τον Δεκέμβριο του 2017.
Αυτό σημαίνει ότι μεγάλο μέρος των πηγών προέρχεται από την άμεση
εμπλοκή μου στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση, πρακτική υποστήριξη (συντονισμός)
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και αξιολόγηση δράσεων που αφορούν την υποστήριξη των προσφύγων στην Ήπειρο
μέσα από κοινωνικές παρεμβάσεις και την παροχή βασικών υπηρεσιών στους
πρόσφυγες. Μέσα από αυτό το ρόλο είχα: 1) πρόσβαση σε όλα τα πεδία (Κ.Φ.Π), 2)
άμεση, καθημερινή επαφή με τους πρόσφυγες, 3) συνεχόμενη επαφή και σχέση
συνεργασίας με άλλες ΜΚΟ, εθελοντικές ομάδες και εκπροσώπους τοπικής
αυτοδιοίκησης, 4) συμμετοχή στον συντονισμό των Κ.Φ.Π, 5) οικονομική
υποστήριξη από το πρόγραμμα ECHO μέσω της Διεθνής Οργάνωσης OXFAM
(ειδικό

ταμείο

χρηματοδότησης

ανθρωπιστικής

βοήθειας

της

Ευρωπαϊκής

Επιτροπής). Ο συγκεκριμένος ρόλος είχε ως αποτέλεσμα να είμαι άμεσα
εμπλεκόμενη, εν μέρει και υπόλογη για τη διαδικασία που αφορούσε τη διαχείριση
της προσφυγικής κρίσης στην Ήπειρο. Επομένως, μεγάλο μέρος του υλικού
προέρχεται από την εμπλοκή και τον ενεργό ρόλο που είχα όλο αυτό το διάστημα στο
πεδίο καθώς και από πηγές που αφορούν άμεσα τη διαχείριση της προσφυγικής
κρίσης (οδηγίες, νομοθεσίες, κανονισμοί διαχείρισης της κρίσης, εργαλεία
διαχείρισης περιπτώσεων, υλικό από Διεθνείς Όργανα και ΜΚΟ), αλλά και από
υποκείμενα που είχαν και συνεχίζουν να έχουν κυρίαρχο θεσμικό ρόλο και θέση στη
διαχείριση του προσφυγικού. Παράλληλα, το μεγαλύτερο μέρος του υλικού
προέρχεται και από επιτόπια έρευνα μέσω της συμμετοχικής παρατήρησης,
εθνογραφικών ημερολογίων και ημι-δομημένων συνεντεύξεων. Συνεπώς, λόγω των
αρμοδιοτήτων μου απέκτησα κατευθείαν πρόσβαση και επαφή στο πεδίο.
Ολοκληρώνοντας, η έρευνα διεξήχθη από ένα σύνολο πολλαπλών μεθόδων, με
βασική και καθοριστική όμως τη μέθοδο της συμμετοχικής παρατήρησης.
Η έρευνα μου χωρίστηκε σε τρεις περιόδους μέσα στο διάστημα ενός χρόνου.
Κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου (Ιούλιος – Δεκέμβριος 2016) εστίασα κατά
κύριο λόγο στην εξοικείωση με το περιβάλλον, τους συνεργάτες και τους θεσμικούς
φορείς που είχαν λόγο στη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης. Επίσης, κατά τη
διάρκεια της πρώτης περιόδου έδωσα βάση στην συλλογή δεδομένων που αφορούσαν
τη θεσμική διαχείριση της προσφυγικής κρίσης στο πεδίο της Ηπείρου. Παράλληλα,
εντόπισα το δείγμα μου και ξεκίνησα την πρώτη έρευνα μέσα στα δυο κέντρα
ανοιχτής υποδοχής και «προσωρινής φιλοξενίας» προσφύγων στη Φιλιππιάδα και
Κατσικά. Κατά συνέπεια, η αρχική μέθοδος που ακολούθησα ήταν η περιγραφική
παρατήρηση και σταδιακά προχώρησα στην συμμετοχική παρατήρηση. Με τους
αναφερόμενους μεθόδους επιδίωξα την κατανόηση του θεωρητικού-θεσμικού
πλαισίου της μεταναστευτικής πολιτικής στην Ελλάδα, το ρόλο των ΜΚΟ και της
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τοπικής αυτοδιοίκησης. Επίσης, εκείνο το διάστημα κατέγραψα διάφορα γεγονότα,
καθημερινές ιστορίες και δυσκολίες και αντίστοιχα επέλεξα και προσέγγισα το δείγμα
μου. Συμπληρωματικά, προκειμένου να αποκτήσω μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα
βοηθήθηκα πολύ από τις άτυπες συζητήσεις με τους συναδέλφους μου καθώς και με
τους απλούς πολίτες. Ολοκληρώνοντας, με αυτούς τους μεθόδους κατάφερα να
αποκτήσω το βασικό θεωρητικό υπόβαθρο και να συλλέξω μεγάλο μέρος του
δευτερογενούς υλικού. Αξίζει να αναφερθεί ότι τους τελευταίους μήνες της πρώτης
περιόδου κατάφερα να αποκτήσω στενή επαφή με τους συνομιλητές μου και να
δημιουργήσω σχέσεις εμπιστοσύνης.
Η δεύτερη περίοδος χαρακτηρίζεται από μια διαφορετική φάση με πολλές
αλλαγές στο πεδίο που φυσικά είχαν αντίκτυπο και στις ζωές των συνομιλητών.
Συγκεκριμένα, οι δύσκολες καιρικές συνθήκες και οι άσχημες συνθήκες διαβίωσης
οδήγησαν στην εκκένωση πολλών κέντρων «προσωρινής» φιλοξενίας και την
μετακίνηση των αιτούντων άσυλο/προσφύγων σε ξενοδοχειακές μονάδες προσωρινής
φιλοξενίας. Αυτές οι μετακινήσεις συνέβησαν σε όλη την ελληνική επικράτεια και
φυσικά και στην Ήπειρο. Έτσι, ο καταυλισμός του Κατσικά ή αλλιώς το κέντρο
«προσωρινής φιλοξενίας» του Κατσικά, εκκενώθηκε και η Άρσις ανέλαβε τη
μεταφορά ενός αριθμού προσφύγων σε ξενοδοχεία της περιοχής και παράλληλα τη
διαχείριση τους, δηλαδή τη διαχείριση και εξασφάλιση των καθημερινών τους
αναγκών για τους επόμενους έξι μήνες. Επομένως, η δεύτερη περίοδος της έρευνας
αναφέρεται στην «περίοδο των ξενοδοχείων», όπου οι συνομιλητές από τον
καταυλισμό του Κατσικά μεταφέρονται και φιλοξενούνται πλέον στην ξενοδοχειακή
μονάδα της Εξοχής μέχρι και τον Μάιο του 2017. Η μετακίνηση αυτή είχε ως
αποτέλεσμα η έρευνα να λάβει απροσδόκητη κατεύθυνση καθώς όλη αυτή η αλλαγή
είχε μεγάλο αντίκτυπο στους συνομιλητές μου, ενώ παράλληλα μου επιτράπηκε να
μπω σε μια διαδικασία σύγκρισης μεταξύ τους και των υπόλοιπων συνομιλητών που
φιλοξενούνταν ακόμα στον καταυλισμό της Φιλιππιάδας και παρέμεναν στις ίδιες
συνθήκες διαβίωσης. Κατά αυτόν τον τρόπο βρέθηκα να είμαι μάρτυρας των σταδίων
διαχείρισης της προσφυγικής κρίσης μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα και σε
ένα συγκεκριμένο πεδίο, παρατηρώντας τις αλλαγές και τις επιπτώσεις αυτών των
αλλαγών στις ζωές των ανθρώπων μέσα σε διάστημα 11 μηνών. Επιπλέον, συνέχισα
να ακολουθώ τη μέθοδο της συμμετοχικής παρατήρησης προκειμένου να μπορέσω να
απαντήσω σε όλα τα ερευνητικά ερωτήματα. Το σημαντικότερο στοιχείο αυτής της
μεθόδου είναι η «αμεσότητα με το ερευνητικό πεδίο»x. Αξίζει να αναφερθεί ότι λόγω
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της συχνής και συστηματικής μου παρουσίας στο πεδίο μέσα από το ρόλο μου ως
Γενικής Συντονίστριας των παρεμβάσεων και παράλληλα μέσα από το ρόλο της
ερευνήτριας κατάφερα να περνάω πολύ χρόνο με τους αιτούντες άσυλο/πρόσφυγες
και να συμμετέχω στις δραστηριότητες της καθημερινότητας τους.
Η τρίτη και τελευταία ερευνητική περίοδος ξεκινάει από τον Μάιο και
ολοκληρώνεται τον Ιούλιο του 2017. Η συγκεκριμένα περίοδος είναι επίσης μια φάση
εναλλαγών στο πεδίο, καθώς οι συνομιλητές μου που φιλοξενούνταν στον κέντρο
προσωρινής φιλοξενίας της Φιλιππιάδας και στο ένα ξενοδοχείο στην περιοχή της
Ηπείρου μετακινούνται για άλλη μια φορά. Για την ακρίβεια, όσοι διέμεναν στο
ξενοδοχείο τότε αναγκάστηκαν να το εγκαταλείψουν και να μεταφερθούν σε
διαμερίσματα (στην καλύτερη των περιπτώσεων) ή πίσω στους καταυλισμούς –
κέντρα

προσωρινής

φιλοξενίαςxi.

Ωστόσο,

πολλοί

από

τους

αιτούντες

άσυλο/πρόσφυγες εκείνη την περίοδο είχαν λάβει τις αποφάσεις τους για το
πρόγραμμα μετεγκατάστασης ή οικογενειακής επανένωσης και βρισκόταν σε
κατάσταση αναμονής για την αποχώρησης τους για τις χώρες της κεντρικής και
βόρειας Ευρώπης. Επομένως, μεγάλος αριθμός προσφύγων κατάφερε να φύγει πριν ή
λίγο πιο μετά την τελευταία μετακίνηση τους, με αποτέλεσμα να αποφευχθεί η
επιστροφή τους πίσω στους καταυλισμούς ή να είναι αρκετά προσωρινή. Αντίστοιχα,
πολλοί από τους πρόσφυγες που φιλοξενούνταν στην Φιλιππιάδα μεταφέρθηκαν και
εκείνοι σε διαμερίσματα ή έλαβαν αντίστοιχα τις αποφάσεις τους για να φύγουν από
την Ελλάδα. Επομένως, η τρίτη περίοδος χαρακτηρίζεται ως η τελική περίοδος για
την ολοκλήρωση της έρευνας, η οποία μου έδωσε τη δυνατότητα τα μελετήσω το
δείγμα υπό διαφορετικές συνθήκες και δομές φιλοξενίας, αλλά με ένα κοινό
παρανομαστή εκείνο της «προσωρινής συνθήκης» φιλοξενίας, ανεξαρτήτως δηλαδή
από το είδος της δομής. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε και σε αυτήν την περίοδο
ήταν η συμμετοχική παρατήρηση. Παρόλα αυτά, θα ήθελα να ομολογήσω ότι λόγω
του δύσκολου ρόλου μου ως Γενική Συντονίστρια του έργου διαχείρισης των
ξενοδοχείων βρέθηκα πολλές φορές σε δύσκολη θέση και ήταν αδύνατο ειδικά το
τελευταίο διάστημα οι συνομιλητές μου να διαχωρίσουν τους δυο ρόλους μου στο
πεδίο. Με αποτέλεσμα να δεχτώ πολλές πιέσεις και να μην μπορώ πολλές φορές να
υποστηρίξω επαρκώς τον ρόλο μου ως ερευνήτρια.
Επομένως, η διαδικασία της συμμετοχικής παρατήρησης ξεκίνησε από τα
κέντρα «προσωρινής φιλοξενίας» του Κατσικά και της Φιλιππιάδας στην περιοχή της
Ηπείρου. Συγκεκριμένα, είχα πραγματοποιήσει στο σύνολο 24 ερευνητικές
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επισκέψεις πεδίου στον Κατσικά και 38 στη Φιλιππιάδα. Για την ακρίβεια το κέντρο
«προσωρινής φιλοξενίας» της Φιλιππιάδας είναι εκείνο στο οποίο πραγματοποίησα
και τις περισσότερες επισκέψεις καθώς παραμένει ακόμα και σήμερα ανοιχτό και
λειτουργικό, ενώ μέχρι προσφάτως κάποιοι από τους συνομιλητές μου διέμεναν
ακόμα εκεί. Αντίθετα, το κέντρο «προσωρινής φιλοξενίας» του Κατσικά εκκενώθηκε
και έκλεισε τον Δεκέμβριο του 2016, ενώ υπάρχει η πιθανότητα να ανοίξει πάλι τον
Δεκέμβριο του 2017. Στην πορεία, η διαδικασία της συμμετοχικής παρατήρησης
συνεχίστηκε μονάχα στο κέντρο της Φιλιππιάδας και στο ένα ξενοδοχείο στην
περιοχή της Εξοχής στα Ιωάννινα, όπου είχαν μεταφερθεί οι συνομιλητές μου από το
κέντρο του Κατσικά. Τέλος, η διαδικασία συμμετοχικής παρατήρησης ολοκληρώθηκε
στα 6 διαμερίσματα στα οποία φιλοξενήθηκαν συνομιλητές από το ξενοδοχείο Εξοχή
των Ιωαννίνων και από το κέντρο «προσωρινής φιλοξενίας» της Φιλιππιάδας.
Η στρατηγική προσέγγισης με το δείγμα ήταν η εξής: αρχικά, επιδίωξα να
εξοικειωθώ με τον χώρο και τις συνθήκες και να κατανοήσω τον τρόπο λειτουργίας
των κέντρων, τον τρόπο επικοινωνίας των αιτούντων ασύλου/προσφύγων και εν τέλει
τη δυναμική του χώρου και των ανθρώπων. Έπειτα, επικοινώνησα με τους αιτούντες
άσυλο/πρόσφυγες από διαφορετικές ομάδες καθώς και με τους εμπλεκόμενους φορείς
προκειμένου να λάβω πληροφορίες για πρόσωπα και καταστάσεις. Το πρώτο
διάστημα κατά κύριο λόγο παρατηρούσα και κατέγραφα γεγονότα και στοιχεία, ενώ
προσπαθούσα να εντοπίσω τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του υποψήφιου δείγματος.
Ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας ήταν η εξοικείωση μου με το δείγμα, τους
συνομιλητές, η συμμετοχή στις δραστηριότητες αλλά και η συμμετοχή μου στην
καθημερινότητα τους. Ο λόγος που επέμενα μεγάλο χρονικό διάστημα σε αυτήν την
τακτική ήταν διότι ήθελα να δημιουργήσω ουσιαστικές σχέσεις μαζί τους,
προκειμένου να εξαλείψω την οποιαδήποτε σχέση «εξουσίας» που θα μπορούσε να
υπάρχει λόγω του ρόλου που κατείχα στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Αξίζει
να αναφερθεί ότι ποτέ δεν έκρυψα τον ρόλο μου ως Γενική Συντονίστρια αλλά από
την άλλη επιδίωξα να διαχωρίσω και τον ρόλο μου προκειμένου να δημιουργήσω
ουσιαστικές σχέσεις με σκοπό την επίτευξη του ερευνητικού μου στόχου.
Όπως επισήμανα και στην εισαγωγή, ο τρόπος συλλογής των δεδομένων μου
βασίστηκε κυρίως σε πρωτογενείς αλλά και δευτερογενείς πηγές κατά τη διεξαγωγή
της επιτόπιας έρευνας. Η διαδικασία αυτή επέβαλε εντατική επιτόπια εργασία σε
εθνογραφικό επίπεδο και απαιτούσε συνεχή ανάλυση, η οποία επηρέαζε και την
κατεύθυνση της έρευνας, ενώ μου επέτρεπε ως ερευνήτρια να είμαι ανοιχτή σε
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αλλαγές και να επαναπροσδιορίζω την κατεύθυνση της έρευνας. Στην ουσία, η
διαδικασία συλλογής των δεδομένων, ανάλυσης τους, επιστροφής στο πεδίο της
έρευνας και παράλληλης συλλογής άλλων δεδομένων αποσκοπούσε στην κατανόηση
τους πεδίου και του υλικού και εν τέλει απαντούσε στο ερώτημα «εάν τα δεδομένα
βγάζουν νόημα ή όχι»xii.Τις δευτερογενείς πηγές τις συγκέντρωνα καθόλη τη
διάρκεια της έρευνας, ενώ οι πηγές μου βασίζονται κυρίως σε αρχεία, αναφορές,
άρθρα, στατιστικά στοιχεία, μελέτες, εκθέσεις πεδίου και ακαδημαϊκή βιβλιογραφία.
Επιπλέον, πλούσιο υλικό χρησιμοποίησα από το διαδίκτυο, τα Κοινωνικά Μέσα
Δικτύωσης αλλά και τα διάφορα ντοκιμαντέρ που έχουν κυκλοφορήσει τα δυο
τελευταία χρόνια. Τέλος, μεγάλο μέρος των δευτερογενών πηγών είχε προκύψει από
πρακτικά συντονιστικών για το συντονισμό και τη διαχείριση των κέντρων
«προσωρινής φιλοξενίας» αλλά και από επίσημες δηλώσεις των αρμόδιων φορέων,
όπως εκπροσώπων του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής στην Ελλάδα.
Οι πρωτογενείς πηγές καθορίστηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας πεδίου.
Περιλαμβάνουν ποιοτικά δεδομένα που συλλέχθηκαν από την προσωπική μου
έρευνα. Στην ουσία οι πρωτογενείς πηγές περιλαμβάνουν: 1. Εθνογραφικά
ημερολόγια, 2. Εθνογραφικές σημειώσεις πεδίου, 3. Συνεντεύξεις με τους
συνομιλητές, 4. Άτυπες συζητήσεις με αρμόδιους και εμπλεκόμενους φορείς αλλά και
συναδέλφους, 5. Περιγραφές από εργαστήρια και δράσεις με τις γυναίκες, 6.
Φωτογραφικό υλικό και στατιστικά δεδομένα από το πεδίο.
Τα ημερολόγια αποτέλεσαν ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο καθώς ήταν
απαραίτητο μέσο για τον αναστοχασμό πάνω στο πεδίο και στα ερευνητικά
ερωτήματα για μια έρευνα που είχε διάρκεια ενός χρόνου. Την χρήση του
ημερολογίου ως εργαλείο την ξεκίνησα πριν από την διεξαγωγή της έρευνας, όπου
κατέγραφα και συγκέντρωνα τις σκέψεις και ανησυχίες μου. Στην πορεία, αυτή η
διαδικασία με βοήθησε να κατευθύνω τις ερευνητικές ερωτήσεις μου. Για την
ακρίβεια, τα ημερολόγια μετατράπηκαν σε επιτακτικό μέσο κατά τη διάρκεια της
έρευνας μου καθώς τα γεγονότα ήταν τόσα πολλά που εάν δεν τα κατέγραφα δεν θα
μπορούσα να αναλύσω το υλικό μου εύκολα αργότερα. Τα ημερολόγια μου
συγκεντρώνουν διαφόρων ειδών υλικό και πληροφορίες. Συγκεκριμένα περιέχουν:
περιγραφές

χώρου,

τόπου,

προσώπων,

γεγονότων.

Έπειτα,

περιλαμβάνουν

συνεντεύξεις, περιγραφές εργαστηρίων, εργασίας, διαφόρων δραστηριοτήτων από
την καθημερινή ζωή των αιτούντων άσυλο στα κέντρα «προσωρινής φιλοξενίας».
Επίσης, στα ημερολόγια υπάρχουν καταγεγραμμένες διάσπαρτες συζητήσεις,
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αναφορές, αναλύσεις για το σύστημα αλλά και σκέψεις, εντυπώσεις και
συναισθήματα καθώς και ερμηνείες για την έρευνα και τη δράση μου στην Ήπειρο.
Οι εθνογραφικές σημειώσεις αποτελούν βασικό συστατικό των ημερολογίων
που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας μου. Το συγκεντρωμένο υλικό
επιδίωξα να το κατηγοριοποιήσω σε διάφορες θεματικές ανάλογα με τις σημειώσεις
μου. Οι κατηγορίες αυτές τέθηκαν κατόπιν της έρευνας. Οι θεματικές στις οποίες
κατέληξα είναι οι εξής: 1. Περιγραφή των κέντρων «προσωρινής» φιλοξενίας
προσφύγων στον Κατσικά και στην Φιλιππιάδα (ο χώρος, η εσωτερική οργάνωση και
λειτουργία, οι υπηρεσίες), 2. Περιγραφή του ξενοδοχείου «προσωρινής» φιλοξενίας
στην Εξοχή των Ιωαννίνων, 3. Περιγραφή των διαμερισμάτων «προσωρινής
φιλοξενίας», 4. Η αξιοποίηση του χρόνου (ελεύθερος χρόνος), 5. Η εκπαίδευση
(παιδιών και ενηλίκων), 6. Το νοικοκυριό (η φροντίδα της «οικίας»), 7. Οι κοινοτικές
συναντήσεις (community meetings), 8. Η επαφή με την τοπική κοινότητα (η ζωή έξω
από τα κέντρα), 9. Τα ιατρικά ζητήματα, 10. Οι εορτές της προσφυγικής κοινότητας,
11. Η καθημερινότητα στο αστικό πλαίσιο, 12. Η συνύπαρξη και οι σχέσεις
διαφορετικών εθνικοτήτων, 13. Η αντιμετώπιση της παραβατικότητας, 14. Οι σχέσεις
των αιτούντων άσυλο/προσφύγων με τους εργαζόμενους των ΜΚΟ και εθελοντές,
15. Οι έμφυλες διαστάσεις, 16. Ο ρόλος των γυναικών, συζύγων και μητέρων. 17. Ο
βίος και η καθημερινότητα των παιδιών, 18. Οι εμπειρίες ιδρυματοποίησης. Αξίζει να
αναφερθεί ότι δυστυχώς λόγω περιορισμού της συγκεκριμένης διπλωματικής
εργασίας μονάχα ορισμένες κατηγορίες των εθνογραφικών σημειώσεων θα
αναλυθούν παρακάτω, οι οποίες έχουν άμεση σχέση και με την υπόθεση εργασίας.
Στη συνέχεια, τα δεδομένα όμως που καθόρισαν την έρευνα ήταν οι
συνεντεύξεις με ορισμένους συνομιλητές από το ευρύ δείγμα μου. Συνολικά, κατά
την περίοδο της έρευνας ενός χρόνου προέκυψαν πολλές ποιοτικές συνεντεύξεις με
15 άτομα συνολικά. Εκ των οποίων οι 3 ήταν γυναίκες, οι 2 άντρες, 1 έφηβο αγόρι
(ηλικίας 14 χρονών), 1 αγόρι (ηλικίας 7 ετών) αιτούντες άσυλο/πρόσφυγες, Συριακής
καταγωγής από το κέντρο «προσωρινής» φιλοξενίας του Κατσικά (η συγκεκριμένη
ομάδα μεταφέρθηκε αργότερα στο ξενοδοχείο Εξοχή και μετά ορισμένοι από αυτούς
σε διαμερίσματα της πόλης). Αντίστοιχα, από το άλλο πεδίο, οι συνομιλητές μου
ήταν 3 γυναίκες, 1 άνδρας, 2 έφηβες (ηλικίας 14 και 15 χρονών) και 2 κορίτσια
(ηλικίας 6 ετών) αιτούντες άσυλο/πρόσφυγες, Αφγανικής και Συριακής καταγωγής
από το κέντρο «προσωρινής» φιλοξενίας της Φιλιππιάδα (ορισμένοι από την
συγκεκριμένη ομάδα μεταφέρθηκαν σε διαμέρισμα στην περιοχή των Ιωαννίνων).
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Πολλές φορές επίσης, είχα την ευκαιρία να έχω πολύωρες άτυπες συζητήσεις με τους
συναδέλφους

και

συνεργάτες

από διάφορες

οργανώσεις

και

φορείς

που

απασχολούνταν στο πεδίο ή είχαν μεγάλη εμπειρία στο συντονισμό προγραμμάτων
ανθρωπιστικής βοήθειας σε άλλες χώρες που πλήττονταν από πολεμικές συρράξεις ή
φυσικές καταστροφές. Για λόγους σεβασμού και ασφάλειας προς τους συνομιλητές
μου και λαμβάνοντας υπόψη τις επιθυμίες τους στην παρούσα έρευνα δεν θα
αναφέρω ονόματα και άλλα προσωπικά στοιχεία λόγω της ιδιαίτερης κατάστασης
στην οποία βρίσκονται, καθώς οι περισσότεροι από αυτούς ζουν ακόμη υπό το φόβο
δίωξης από καθεστώτα και πολιτικά πρόσωπα στις χώρες καταγωγής τους. Για αυτό
το λόγο θα γίνει χρήση άλλων ονομάτων.
Η γλώσσα επικοινωνίας που χρησιμοποίησα κατά τη διάρκεια της επαφής μου
με τους αιτούντες άσυλο/πρόσφυγες ήταν πολύ σημαντικός παράγοντας για την
πορεία των συνεντεύξεων και τη συλλογή των δεδομένων. Η αλήθεια είναι ότι ήταν
μια από τις μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετώπισα στην έρευνα μου. Οι
περισσότερες συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν στην Αραβική ή Αγγλική γλώσσα,
ορισμένες μονάχα στα Νταρί ή Φαρσί και ελάχιστες στην Ελληνική γλώσσα. Στις
περισσότερες συνεντεύξεις χρειάστηκα τη βοήθεια των διερμηνέων/πολιτισμικών
διαμεσολαβητών. Δυστυχώς όμως, κατά τη διάρκεια των πρώτων δυο χρονικών
περιόδων της έρευνας είχα στη διάθεση μου μονάχα Αραβόφωνο διερμηνέα,
συνεργάτη από την ΜΚΟ Άρσις – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων.
Μονάχα κατά τη διάρκεια της τελευταίας περιόδου είχα στην διάθεση μου
Φαρσόφωνο διερμηνέα/πολιτισμικό διαμεσολαβητή. Για αυτό το λόγο το
προηγούμενο διάστημα επικοινωνούσα με τη χρήση της Αγγλικής γλώσσας όπως και
ορισμένων ελληνικών λέξεων. Παρόλα αυτά, μέσα από την έρευνα και την επαφή
μου με τους συνομιλητές διαπίστωσα ότι ένα μεγάλο πρόβλημα επικοινωνίας δεν
ήταν μόνο η γλώσσα αλλά και το «ποιος μεταφράζει;» ή καλύτερα «ποιο φύλο
μεταφράζει;» και ειδικά στην περίπτωση των γυναικών. Συγκεκριμένα, όλες σχεδόν
οι γυναίκες, ανεξαρτήτως εθνικότητας (Σύριες ή Αφγανές) δυσκολευόταν να
εκφραστούν ελεύθερα ή πολλές φορές αρνιόντουσαν ακόμη και να κουβεντιάσουν
για πιο προσωπικά ζητήματα όταν ο διερμηνέας ήταν άντρας και ειδικά νεαρής
ηλικίας. Επέλεγαν δηλαδή να επικοινωνήσουν στην Αγγλική γλώσσα και με τη
βοήθεια εργαλείων όπως το google translate ή ακόμη και με τη γλώσσα του σώματος
παρά στην μητρική τους, σε περίπτωση που ο διερμηνέας ήταν άντρας. Δυστυχώς, οι
γυναίκες διερμηνείς/πολιτισμικοί διαμεσολαβητές ήταν ελάχιστες και η Άρσις τότε
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δεν είχε καμία γυναίκα. Μια επιπλέον δυσκολία ήταν ότι δεν είχα σταθερό πρόσωπα
ως διερμηνέα λόγω των πολλών αναγκών στο πεδίο και έλλειψης διαθεσιμότητας.
Τέλος, οι γυναίκες μου ανέφεραν συγκεκριμένα: «Δεν μπορούμε να μιλήσουμε
ελεύθερα μπροστά σε άντρα διερμηνέα, διότι ντρεπόμαστε και αυτά που συζητάμε είναι
«γυναικεία ζητήματα» και δεν πρέπει να τα ακούσουν. Επίσης, επειδή ο διερμηνέας
είναι νεαρός και όμορφος μπορεί ο άντρας μου να ζηλέψει και να με παρεξηγήσει. Δεν
κάνει. Καλύτερα μόνες μας». Στην πορεία, οι συνομιλήτριες μου αποκάλυψαν ότι
«γυναικεία ζητήματα» θεωρούν ότι έχει σχέση με την ταυτότητα, συμπεριφορά,
σχέσεις, συναισθήματα και ρόλους τους, τα οποία δεν πρέπει να συζητιούνται
μπροστά στους άντρες ίδιας εθνικότητας. Ολοκληρώνοντας, ο φόβος για τη ζήλια του
συζύγου ή η την τυχόν παρεξήγηση από την κοινότητα ήταν ένας εφικτός και
πραγματικός φόβος, παρόλα αυτά πολλές φορές οι γυναίκες απέφευγαν τις επαφές
προκειμένου οι ίδιες να εμποδίσουν και απαγορεύσουν στους εαυτούς τους, τη
δημιουργία συναισθημάτων για το αντίθετο φύλο και ειδικά για κάποιον που δεν είναι
μέλος της κοινότητας. Συγκεκριμένα, η Μίριαμ, αποχωρισμένη γυναίκα με τέσσερα
ανήλικα παιδιά, Συριακής καταγωγής μου ανέφερε «Καλύτερα να μην βλέπω τον
Αμπντούλ γιατί δεν είμαι ο εαυτός μου όταν το βλέπω, φοβάμαι ότι θα αγαπήσω τα
μάτια του και δεν πρέπει.»
Επιπρόσθετα, όλες οι συνεντεύξεις γινόταν κατά κύριο λόγο με μεμονωμένα
άτομα και ήταν ευκαιριακές, ημιδομημένες, ανοικτές και «εις βάθος». Στην ουσία,
δεν υπήρχαν συγκεκριμένα προσχεδιασμένες συνεντεύξειςxiii. Ωστόσο, όλες οι
συνεντεύξεις προσανατολίζονταν σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο θεματικών. Για την
αποτελεσματική διεξαγωγή των συνεντεύξεων χρησιμοποιούσαν ορισμένες τακτικές.
Αυτές οι τακτικές αναφέρονταν κυρίως σε μια συγκεκριμένη δομή, την οποία συχνά
χρησιμοποιούσα και η οποία πιστεύω πώς διευκόλυνε τις συνεντεύξεις.
Για την ακρίβεια, πάντοτε ξεκινούσα τις συνεντεύξεις μου επιδιώκοντας να
απομακρύνω τους συνομιλητές μου από τα βλέμματα και την περιέργεια των
υπόλοιπων αιτούντων άσυλο/προσφύγων αλλά και εργαζόμενων των ΜΚΟ. Ο
βασικός λόγος ήταν διότι ήθελα οι συνομιλητές μου και εγώ να έχουμε ιδιωτικότητα,
να είμαστε συγκεντρωμένοι σε αυτό που συζητάμε, να μην χρειάζεται να διακόψουμε
τις συνομιλίες μας. Έπειτα, όποτε είχα τη δυνατότητα επέλεγα οι συνεντεύξεις μου να
πραγματοποιούνται μακριά από το χώρο που διέμεναν οι αιτούντες άσυλο/πρόσφυγες
προκειμένου οι συνομιλητές μου να μπορέσουν να νιώθουν πιο άνετα, να ξεχάσουν
έστω για λίγο τις συνθήκες διαβίωσης και τα προβλήματα τους. Άλλοτε πάλι,
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συμμετείχα μαζί τους σε δημιουργικές δραστηριότητες (πχ πλέξιμο, συζητήσεις,
εκδρομές, χορό κτλ) ή όποτε μου το επέτρεπαν σε δραστηριότητες καθημερινότητας
(μαγείρεμα, καθάρισμα, τσάι κτλ), προκειμένου να μπορέσω να τους πλησιάσω και
κατανοήσω καλύτερα. Συνήθως, επαναλάμβανα την ίδια δραστηριότητα συχνά ή
επιδίωκα να είμαι σε επαφή τακτικά με τους συνομιλητές μου. Μετέπειτα, στις
συνεντεύξεις δεν έμπαινα ποτέ στο κυρίως θέμα απευθείας. Αρχικά, λόγω σεβασμού
προς αυτούς και έπειτα διότι οι πιο επιτυχημένες μου συνεντεύξεις γινόταν όταν
αφιέρωνα περισσότερο χρόνο στις ανάγκες τους και μετέπειτα άνοιγα θέματα.
Επίσης, μια πολύ σημαντική τακτική ήταν να μιλάω αρκετή ώρα για τον εαυτό μου
και να απαντάω με ειλικρίνεια σε όλες τις ερωτήσεις που θα μου έθεταν (ακόμη και
στις πιο προσωπικές ερωτήσεις). Ο κύριος λόγος ήταν ότι η επιτυχία της συνέντευξης
θα κρινόταν από τη δημιουργία μιας σχέσης ισότιμης που εμπνέει εμπιστοσύνη.
Επιπλέον, θεωρούσα αντιδεοντολογικό και ανήθικο να προσπαθώ να εξακριβώσω τις
προσωπικές τους εμπειρίες και σκέψεις, χωρίς να επιτρέψω πρώτα να με γνωρίσουν
καλύτερα οι ίδιοι. Σύντομα, ανακάλυψα ότι αυτή η πρώτη γνωριμία ήταν ιδιαίτερα
κρίσιμη για την εξέλιξη της σχέσης μου μαζί τους.
Εφόσον, διέθετα χρόνο για την γνωριμία, προχωρούσα σταδιακά στο κυρίως
θέμα. Εξαρχής, είχα ένα πλαίσιο ερωτήσεων που σχετιζόταν άμεσα με την υπόθεση
εργασίας και τα ερευνητικά μου ερωτήματα. Πολλές φορές όμως, οι ερωτήσεις δεν
περιοριζόταν μονάχα στο θέμα της έρευνας μου, δηλαδή προέκυπταν ερωτήσεις που
δεν είχα σχεδιάσει αρχικά. Άλλοτε πάλι, δεν μπορούσα να καλύψω όλο το
περιεχόμενο των ερωτήσεων μου είτε γιατί η συνέντευξη μου διακόπτονταν είτε διότι
ο συνομιλητής μου δεν είχε πλέον διαθέσιμο ελεύθερο χρόνο. Ωστόσο, σε πολλές
συνεντεύξεις ακολουθούσα την τακτική της επανάληψης ερωτήσεων και μάλιστα σε
διαφορετικούς κάθε φορά συνομιλητές, ώστε εν τέλει να μπορέσω να καταλήξω σε
κάποια συμπεράσματα. Το γενικότερο πλαίσιο των θεματικών που συζητούσα στις
συνεντεύξεις μου ήταν το εξής: 1. Προσωπικά στοιχεία (οικογενειακή κατάσταση,
μορφωτικό επίπεδο, επάγγελμα, ενδιαφέροντα), 2. Πληροφορίες για τη ζωή τους στις
χώρες καταγωγής (πώς ήταν η ζωή τους εκεί, αναμνήσεις, συναισθήματα,
προσωπικές αφηγήσεις, τοποθετήσεις για θέματα όπως η πολιτική κτλ), 3.
Πληροφορίες για τη ζωή τους στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στα κέντρα/δομές
προσωρινής φιλοξενίας (περιγραφές για την καθημερινότητα τους, ελεύθερος χρόνος,
δυσκολίες, ανάγκες, προτάσεις, λύσεις, ανησυχίες, στρατηγικές επιβίωσης), 4. Οι
σχέσεις μεταξύ των μελών της οικογένειας (συζύγους, παιδιά, συγγενείς, γείτονες,
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ομοεθνείς), 5. Οι σχέσεις με τους «άλλους» (εργαζόμενους ΜΚΟ, εκπροσώπους
διοίκησης, τοπική κοινότητα, αιτούντες άσυλο/πρόσφυγες από άλλες εθνοτικές
ομάδες), 6. Τις αλλαγές που έχουν προκύψει στις ζωές τους (ρόλοι, εμφάνιση,
σεξουαλικότητα, σχέσεις, υποχρεώσεις, εμπειρίες, συμπεριφορές, καθημερινότητα),
7. Μέλλον (προσδοκίες, βλέψεις, επιθυμίες). Τα ερωτήματα αυτά είχαν προκύψει
μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση αντίστοιχων μελετών.
Τέλος, πάντοτε αφιέρωνα πολύ μεγάλο χρόνο για την ολοκλήρωση των
συνεντεύξεων, ώστε να υπάρχει ομαλό κλείσιμο, ακριβώς όπως δηλαδή ξεκινούσα
και στην αρχή. Επίσης, έκλεινα τις συνεντεύξεις με κάτι ευχάριστο και αισιόδοξο ή
ακόμη και με ένα αστείο. Σταδιακά είχα καταφέρει να αποκτήσω με τους
συνομιλητές μου και «εσωτερικά αστεία» (inside jokes). Ακόμη, τους άφηνα
περιθώριο για να παραπονεθούν ή ακόμη και να μου εκμυστηρευτούν κάτι. Στις
περισσότερες περιπτώσεις, οι συνομιλητές μου παραπονιόντουσαν για τις συνθήκες ή
την καθημερινότητα τους, ενώ ορισμένες φορές μου ζητούσαν την άποψη ή
συμβουλή μου για κάποια προσωπικά ζητήματα. Καταλήγοντας, εξαρχής όλοι οι
συνομιλητές μου ήταν ενήμεροι για το σκοπό, το λόγο και τον τρόπο που σκόπευα να
χρησιμοποιήσω τις συνεντεύξεις.
Το εθνογραφικό υλικό συμπληρώνεται από φωτογραφικό υλικό από το πεδίο.
Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο παράρτημα της διπλωματικής εργασίας.
Ωστόσο, η πλειοψηφία του φωτογραφικού υλικού αντικατοπτρίζει τους χώρους των
κέντρων

και

ορισμένες

στιγμές

της

καθημερινότητας

των

αιτούντων

άσυλο/προσφύγων. Ένα μεγάλο μέρος του υλικού αυτού προέρχεται από τον
Μοχάμεντ Άλι, πρόσφυγα Συριακής καταγωγής που είναι δημοσιογράφος και διέμενε
στο κέντρο «προσωρινής φιλοξενίας» στον Κατσικά.
Η επιλογή του δείγματος δεν ήταν τυχαία, καθώς οι ομάδες στόχου της
παρούσας έρευνας ήταν οι γυναίκες και τα παιδιά από δυο διαφορετικές εθνικότητες
(Συρία και Αφγανιστάν). Ωστόσο, προκειμένου να καταλάβω την αντίληψη που
έχουν οι δυο κοινότητες για τους κοινωνικούς ρόλους που καλούνται να επιτελέσουν
οι γυναίκες ως σύζυγοι και μητέρες, δεν μπορούσα να μην συμπεριλάβω στην έρευνα
και τους άντρες κατεξοχήν συζύγους των γυναικών. Για αυτόν τον λόγο και στην
περίπτωση των συνομιλητών από το κέντρο φιλοξενίας του Κατσικά έχω
συμπεριλάβει 2 άντρες συζύγους και 1 γιό έφηβο, ενώ στην περίπτωση της
Φιλιππιάδας, 1 άντρα σύζυγο. Επιπρόσθετα, η οικογενειακή κατάσταση των
γυναικών παίζει σημαντικό ρόλο στις αντιλήψεις και πρόσληψη των ρόλων τους. Για
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αυτό το λόγο στην έρευνα συμμετείχαν γυναίκες παντρεμένες με συζύγους και
παιδιά, γυναίκες αποχωρισμένες από τους συζύγους με παιδιά και γυναίκα χωρίς
σύζυγο με παιδιά. Επίσης, συμμετείχαν στο σύνολο 3 έφηβοι εκ των οποίων το 1
ήταν αγόρι και 2 κορίτσια (ηλικίας 14 και 15 χρονών) και 3 παιδιά εκ των οποίων το
1 ήταν αγόρι και 2 κορίτσια (ηλικίας 6 και 7 χρονών). Επίσης, οι ενήλικοι
συνομιλητές μου δεν είχαν μεγάλες ηλικιακές διαφορές, καθώς οι ηλικίες του
κυμαίνονταν από 25 έως 32 ετών. Τα κριτήρια βασίστηκαν στο στόχο της έρευνας,
αλλά και στη δυνατότητα επικοινωνίας καθώς επέλεξα συνομιλητές με τους οποίους
μπορούσα να επικοινωνήσω και απευθείας με τη χρήση της Αγγλικής γλώσσας.
Ορισμένα μεθοδολογικά ζητήματα/προβλήματα έπαιξαν καθοριστικό ρόλο
στη διεξαγωγή της έρευνας. Στον «εθνογραφικό ρεαλισμό» (Γκέφου - Μαδιανού
1999), τα προβλήματα του ανθρωπολόγου με το πεδίο δεν έχουν θέση. Παρόλα αυτά,
με το ρεύμα της «πολιτισμικής κριτικής» (Clifford&Marcus 1986) και η εισαγωγή
του αναστοχασμού, η διαπραγμάτευση των σχέσεων του ανθρωπολόγου με το πεδίο
κατέστη δεδομένη. Τα παρακάτω σχόλια λοιπόν, αφορούν και εντάσσονται στον
αναφερόμενο αναστοχασμό και προβληματισμό και στην ουσία διαπραγματεύονται
τα δικά μου όρια με το πεδίο και τα υποκείμενα της έρευνας.
Καταρχάς, ο διττός ρόλος μου ως ερευνήτρια και Γενική Συντονίστρια της Άρσις
είχε θετικό και αρνητικό αντίκτυπο. Το θετικό ήταν ότι είχα άμεση και εύκολη
πρόσβαση στο πεδίο, υλικό, διερμηνείς και δείγμα χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Από
την άλλη πλευρά, το αρνητικό ήταν ότι υπήρχε σύγκρουση μεταξύ των δυο ρόλων και
δεν ήταν εύκολο να ξεφύγω από το ρόλο της Συντονίστριας πολλές φορές. Επίσης, οι
ίδιοι οι συνομιλητές βρισκόταν σε μια σύγχυση και δεν μπορούσαν να κρατήσουν
εύκολα ισορροπίες, οπότε πολλές φορές μου μιλούσαν για τις ανάγκες τους και
ζητούσαν να τις ικανοποιήσω εν ώρα συνέντευξης. Βέβαια, η θέση μου ως
Συντονίστρια μου επέτρεπε να κατανοήσω και τις πραγματικές δυσκολίες και
εξελίξεις στο πεδίο που ίσως να μην κατανοούσα απολύτως εάν ήμουν εκτός
«συστήματος». Παρόλα αυτά, επειδή δούλεψα με μικρό δείγμα για μεγάλο χρονικό
διάστημα κατάφερα σταδιακά να διαχωρίσω τους ρόλους μέσα μου αλλά και με τους
συνομιλητές μου.
Παράλληλα, κάποια προσωπικά μου χαρακτηριστικά όπως το φύλο, η ηλικία (η
οποία είναι πολύ κοντά στις ηλικίες των συνομιλητών) και η οικογενειακή μου
κατάσταση (παντρεμένη), διευκόλυνε πολύ την πρόσβαση μου και στις δυο ομάδες
(Σύριοι και Αφγανοί) καθώς και στα δυο φύλα. Θεωρώ ότι ειδικά το τελευταίο
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αποτέλεσε το εισιτήριο μου για να γίνω αποδεκτή στους «κόσμους» των συνομιλητών
μου. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης με την Χαφίντα, γυναίκα,
αιτών άσυλο/πρόσφυγας, Συριακής καταγωγής από την Φιλιππιάδα μου ανέφερε
«Γιατί δεν φοράς βέρα; Πρέπει να φοράς για να καταλαβαίνουμε ότι είσαι παντρεμένη.
Ξέρεις, παίζει ρόλο γιατί μετά είσαι μια από εμάς, μας καταλαβαίνεις και δεν
«κινδυνεύουμε» από εσένα». Η αλήθεια είναι ότι η στάση των ανθρώπων,
ανεξαρτήτως εθνικότητας άλλαζε όταν ενημερωνόταν ότι είμαι παντρεμένη.
Σύμφωνα με το υλικό μου, το οποίο θα αναλύσω και στην πορεία, παντρεμένη
γυναίκα σημαίνει ενήλικη γυναίκα και επομένως κοινωνικά αποδεκτή, σοβαρή,
σεβαστή και ειδικά όταν έχει και τέκνα/παιδιά. Επιπλέον, στην πορεία αντιλήφθηκα
ότι οι συνομιλητές μου θεωρούσαν αυτονόητο ότι η παντρεμένη γυναίκα δεν
ενδιαφέρεται για άλλους άντρες. Επομένως, η παντρεμένη γυναίκα δεν αποτελεί
κίνδυνο για τις υπόλοιπες γυναίκες. Μάλιστα, πολλές γυναίκες στα κέντρα φιλοξενίας
ήταν απόμακρες από γυναίκες ανύπαντρες ή άλλων εθνικοτήτων καθώς φοβόντουσαν
να μην «χάσουν» τους άντρες του ή να μην απατηθούν. Δυστυχώς, ο φόβος τους ήταν
δικαιολογημένος καθώς πολλές εθελόντριες είχαν σεξουαλικές επαφές με
παντρεμένους άντρες αιτούντες άσυλο/πρόσφυγες, γεγονός που είχε θορυβήσει,
ανησυχήσει τις γυναίκες, οι οποίες γινόταν πιο καχύποπτες, απόμακρες και
προστατευτικές.
Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον ζήτημα ήταν το γεγονός ότι η ταυτότητα μου ως
«πρόσφυγας» είχε πολύ μεγάλη σημασία για τους συνομιλητές. Συγκεκριμένα, στις
συζητήσεις μαζί τους είχα αποκαλύψει ότι και εγώ είμαι πρόσφυγας και ότι έχω έρθει
στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου της Γιουγκοσλαβίας. Αυτό το
χαρακτηριστικό είχε θετική επιρροή καθώς οι συνομιλητές μου συνειδητοποιούσαν
ότι είχαμε κοινές εμπειρίες, φόβους και ανησυχίες και παράλληλα ένιωθαν ότι υπήρχε
ταύτιση και κατανόηση από την πλευρά μου για την κατάσταση τους. Αναφορικά, ο
Χάζεμ σύζυγος της Μίριαμ, αιτών/άσυλο από τον Κατσικά τόνισε το εξής: «Δεν μας
καταλαβαίνει κανείς. Οι Ευρωπαίοι δεν μπορούν να καταλάβουν τι περνάμε εμείς, δεν
έχουν ζήσει πόλεμο, δεν ξέρουν τι σημαίνει να μην έχεις σπίτι και ασφαλή χώρα. Εσύ,
καταλαβαίνεις, τα έχεις ζήσει, μας νιώθεις.»Επιπρόσθετα, όταν με σύστηναν στους
άλλους αιτούντες άσυλο/πρόσφυγες λέγανε: «Από εδώ η Γέλενα, πρόσφυγας και αυτή
από την Γιουγκοσλαβία αλλά ζει στην Ελλάδα». Οι επόμενες ερωτήσεις πάντοτε
αφορούσαν «Πώς κατάφερα και επιβίωσα/έμεινα στην Ελλάδα; Γιατί δεν πήγα σε άλλη
χώρα;», καθώς υπάρχει κοινή αντίληψη (και ειδικά από τους Σύριους) ότι η Ελλάδα
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δεν είναι χώρα όπου μπορεί κανείς να έχει μέλλον και να εκπληρωθούν τα όνειρα του
όπως στην «Αλμάνια» (δηλαδή Γερμανία και το «Γερμανικό όνειρο»). Τέλος, θεωρώ
ότι η ταύτιση τους μαζί μου πήγαζε από την ανάγκη να εντοπίσουν άτομα με τα οποία
να έχουν κοινές εμπειρίες, σκέψεις και ανησυχίες, οι οποίες ευδοκιμούν μια καλύτερη
επικοινωνία, κατανόηση, αλληλεγγύη και ίσως και ελπίδα.
Άλλο ένα μεθοδολογικό ζήτημα το οποίο θα ήθελα να αναφέρω αφορά τη
δυσκολία χρήσης κάποιων ερευνητικών εργαλείων για τη διευκόλυνση της
διεξαγωγής των συνεντεύξεων, όπως το μαγνητόφωνο και σημειωματάριο. Τα
συγκεκριμένα βοηθητικά εργαλεία δεν γινόταν αποδεκτά από τους συνομιλητές είτε
επηρέαζαν αρνητικά τη δουλειά, καθώς πολλοί λόγω αμηχανίας ή φόβου κακής
χρήσης τους, άλλαζαν κατευθείαν ύφος και τον τρόπο ομιλίας τους απέναντι μου.
Συνεπώς, αποφάσισα ότι θα τα αποφύγω με αποτέλεσμα οι συνεντεύξεις μου να
βασιστούν στην αμεσότητα και χωρίς εργαλεία στο πεδίο.
Τέλος, κατά τη διάρκεια της πρώτης ερευνητικής περιόδου η έρευνα μου
διεξάγονταν εν μέρει «εξ’ αποστάσεως», καθώς η βάση μου ήταν στη Θεσσαλονίκη,
ενώ περιοριζόταν σε συχνές επισκέψεις πεδίου. Ωστόσο, λόγω επαγγελματικών
υποχρεώσεων μετακόμισα στα Ιωάννινα στη μέση της χρονιάς με αποτέλεσμα να
είμαι στο πεδίο καθημερινά. Συγκρίνοντας, τις δυο καταστάσεις, καταλήγω ότι η
άμεση, καθημερινή επαφή διευκολύνει σημαντικά τον ερευνητή και προσδίδει
προστιθέμενη αξία στην ερευνητική διαδικασία, με αποτέλεσμα το πεδίο να γίνει πιο
κατανοητό. Ολοκληρώνοντας, θεωρώ ότι άξιζε τον κόπο η συγκεκριμένη προσπάθεια
έρευνας και ότι κατάφερα να καλύψω ορισμένα ερευνητικά σημαντικά ερωτήματα
αλλά κυρίως να βελτιώσω τις ερευνητικές μου δεξιότητες και γνώσεις. Παρόλα αυτά,
θεωρώ ότι η ταυτόχρονη απασχόληση/εργασία στον ίδιο τομέα με την ερευνητική –
ακαδημαϊκή δουλειά είναι ιδιαίτερα δύσκολο εγχείρημα καθώς πολλές φορές είναι
επικίνδυνο και εξαντλητικό. Εν τέλει, θεωρώ ότι τα συμπεράσματα μου μπορεί να
ήταν πολύ διαφορετικά εάν κατείχα μονάχα τον έναν από τους δυο ρόλους, δηλαδή
τον ρόλο της ερευνήτριας και εξωτερικής επόπτριας.

1.3 Εννοιολογική Αποσαφήνιση
Κέντρα Ανοιχτής Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας
Η ελληνική πολιτεία σύμφωνα με το ευρωπαϊκόxiv και εθνικό δίκαιοxv, οφείλει
να εξασφαλίσει αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για όλους τους αιτούντες άσυλο
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στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο έχουν δημιουργηθεί και τα κέντρα ανοιχτής
υποδοχής και προσωρινής φιλοξενίας σε όλη την επικράτεια και ειδικά μετά την
εκκένωση του άτυπου καταυλισμού της Ειδομένης. Τα συγκεκριμένα κέντρα
χωρίζονται σε δυο κατηγορίες: η μια αφορά τους αιτούντες άσυλο διεθνής
προστασίας και η άλλη, τους πολίτες τρίτων χωρών ή τους ανιθαγενείςxvi. Αυτός ο
διαχωρισμός είναι ιδιαίτερα σημαντικός, αλλά δεν θα αναλυθεί στο συγκεκριμένο
κεφάλαιο. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι η κατανόηση των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών αυτών των κέντρων. Για την ακρίβεια τα συγκεκριμένα κέντρα
διαφέρουν από τα παραδοσιακά ολοπαγή ιδρύματα που περιγράφει ο Goffman
(1961), όπως και από τα κέντρα κράτησης. Η διαφορά υφίσταται στο γεγονός ότι τα
συγκεκριμένα κέντρα είναι ανοιχτής υποδοχής που σημαίνει ότι: 1. Έχει
προαποφασιστεί η υποστήριξη/βοήθεια που θα προσφερθεί στον φιλοξενούμενο
χωρίς κάποια δική του παρέμβαση, δηλαδή έχουν ήδη καθοριστεί οι παρεχόμενες
υπηρεσίες από την διοίκηση και το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής 2. Η
διαμονή του φιλοξενούμενου είναι με την θέληση/επιλογή του και έχει τη δυνατότητα
να εγκαταλείψει το κέντρο σε περίπτωση που έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία
καταγραφής. Έπειτα, η προσωρινή φιλοξενία παραπέμπει στα εξής: 1. Ο πληθυσμός
είναι μεταβαλλόμενος, 2. Το κέντρο είναι είτε ο πρώτος είτε ο τελευταίος
προορισμός/καταφύγιο ενός ατόμου, 3. Η φιλοξενία είναι προσωρινή χωρίς όμως να
διευκρινίζεται τι σημαίνει προσωρινότητα από άποψη χρόνου (μερικές ημέρες μέχρι
και χρόνο). Ακόμη, έχει σημασία να κατανοήσει κανείς το πώς αντιλαμβάνονται οι
ίδιοι, οι αιτούντες άσυλο/πρόσφυγες την προσωρινότητα στα συγκεκριμένα κέντρα.
Όλα τα παραπάνω θα καλυφθούν παρακάτω.
Στρατηγικές επιβίωσης:
Σύμφωνα και με την Black (1994) στρατηγικές επιβίωσης νοούνται οι
πρακτικές εκείνες που υιοθετούνται από ορισμένα άτομα για να πετύχουν καλύτερες
συνθήκες διαβίωσης. Αντίστοιχα, σύμφωνα με τον Sen (1983) οι στρατηγικές
επιβίωσης χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν «μια βραχυχρόνια αντίδραση των
προσφύγων για καταστάσεις όπου απειλείται η ζωή τους» και έρχονται σε αντίθεση με
τις στρατηγικές βιοπορισμού. Οι στρατηγικές επιβίωσης αποτελούν ένα βασικό
κομμάτι των εθνογραφικών σημειώσεων και αφορούν ένα κανονικό κύκλο
δραστηριοτήτων που θα αναλυθεί στο επόμενο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας.
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Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες:
Σύμφωνα

με

τον

Συνήγορο

του

Πολίτηxvii,

ευάλωτες

κοινωνικές

ομάδες, ευπαθείς ή ομάδες υψηλού κινδύνου ονομάζονται εκείνες οι ομάδες του
πληθυσμού που έχουν περιορισμένη ή καθόλου πρόσβαση σε κοινωνικά και δημόσια
αγαθά και δυσκολεύονται ή αδυνατούν σε πολλά επίπεδα και σε διάφορους τομείς να
έχουν ποιότητα ζωής (π.χ. στέγη, εργασία, ικανοποιητικό εισόδημα, εκπαίδευση,
ιατρική περίθαλψη, κοινωνική ασφάλιση κ.ά.). Πρόκειται κυρίως για αστέγους,
ανέργους/μακροχρόνια άνεργους, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), πάσχοντες (σοβαρά
παθολογικά προβλήματα, ψυχικές ασθένειες), αποφυλακισμένους, χρήστες και πρώην
χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών, οροθετικούς, άτομα από θρησκευτικές ή
πολιτισμικές μειονότητες, ρομά / τσιγγάνους, μονογονεικές οικογένειες, ανήλικους
παραβάτες, κακοποιημένες γυναίκες, θύματα εμπορίας (trafficking), πρόσφυγες,
μετανάστες, παλιννοστούντες, πληγέντες από θεομηνίες και φυσικές καταστροφές
(πυρόπληκτοι, σεισμοπαθείς, πλημμυροπαθείς).
Επομένως, οι πρόσφυγες είναι από μόνοι τους ευπαθή κοινωνική ομάδα.
Ωστόσο, μέσα σε αυτήν την ομάδα υπάρχουν οι υποομάδες οι οποίες με βάση τα
παρακάτω κριτήρια κρίνονται ότι έχουν μεγαλύτερη ευαλωτότητα. Συγκεκριμένα,
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3907/2011 είναι οι: ασυνόδευτοι
ανήλικοι, άτομα με αναπηρία ή που πάσχουν από ανίατη ασθένεια, υπερήλικες,
γυναίκες σε κύηση ή λοχεία, μονογονεικές οικογένειες με ανήλικα τέκνα, θύματα
βασανιστηρίων, βιασμού ή άλλης σοβαρής μορφής ψυχολογικής, σωματικής ή
σεξουαλικής βίας ή εκμετάλλευσης και θύματα εμπορίας ανθρώπων ή διακίνησης. Τα
παραπάνω κριτήρια χρησιμοποιούνται από τις κοινωνικές/ανθρωπιστικές ΜΚΟ και
την Ύπατη Αρμοστεία για τους πρόσφυγες προκειμένου με την χρήση εξειδικευμένου
προσωπικού και άλλων εργαλείωνxviii να εντοπίσουν ποιες υποομάδες βρίσκονται σε
μεγαλύτερη ευαλωτότητα και αντίστοιχα να επιδιώξουν την προστασία του
(protection) προκειμένου να μην εκτεθεί σε περαιτέρω κινδύνους. Η διαχείριση
τέτοιων περιπτώσεων (case management) είναι περίπλοκή διαδικασία, ειδικά όταν
υπάρχουν πολλά και διαφορετικά επίπεδα ευαλωτότητας σε μια υπόθεση. Αυτό όμως
που έχει σημασία είναι ότι η ευαλωτότητα δεν αντιμετωπίζεται με τα ίδια κριτήρια
και από τους αιτούντες άσυλο/πρόσφυγες λόγω διαφορετικών κοινωνικών και
πολιτισμικών

πεποιθήσεων.

Παράλληλα,

πολλοί

από

τους

αιτούντες

άσυλο/πρόσφυγες έχουν αντιληφθεί ότι η ευαλωτότητα σημαίνει καλύτερη διαχείριση
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και περισσότερη προσοχή. Επομένως, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου γίνεται
χρήση της συγκεκριμένη έννοιας για λόγους στρατηγικής επιβίωσης.
Αποχωρισμένες γυναίκες
Αποχωρισμένες γυναίκες είναι οι γυναίκες που έχουν χωρισθεί από τους
συζύγους τους, ίσως και από τους άλλους συγγενείς (αλλά όχι απαραίτητα) με
αποτέλεσμα να μην έχει αναλάβει κανείς την φροντίδα τους σύμφωνα με το έθιμο.
Συνήθως, οι αποχωρισμένες γυναίκες είναι συνοδοί παιδιών και οι σύζυγοι τους είτε
βρίσκονται στην χώρα καταγωγής είτε στην χώρα τελικού προορισμού. Οι
περισσότερες αντίστοιχες περιπτώσεις επιδιώκουν στην πορεία οικογενειακή
επανένωση. Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλές από τις αποχωρισμένες γυναίκες
συνοδεύονται με τα αδέρφια τους (συνήθως ενήλικες) ή με τα παιδιά τους, τα οποία
εάν είναι αγόρια, εφηβικής ηλικίας, αναλαμβάνουν και ανεπίσημα τον ρόλο του
συνοδού. Εκτός από τις αποχωρισμένες γυναίκες υπάρχουν και οι μονογονεικές
οικογένειες, όπου οι γυναίκες έχουν μείνει χωρίς συζύγους με τέκνα ή χωρίς.
Επομένως, σε αυτές τις περιπτώσεις είναι και οι αρχηγοί της οικογένειας. Σύμφωνα
με τις Τσοβίλη και Βουτυρά (2004), οι αποχωρισμένες γυναίκες μπορεί να είναι και
αρχηγοί οικογενειών για το διάστημα του ταξιδιού και της επιβίωσης τους σε άλλες
χώρες.
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Κεφάλαιο 2o «Παρουσίαση Εθνογραφικού Υλικού»
2.1 Το πεδίο της Ηπείρου
Μια από τις περιοχές της Ελλάδας που φιλοξένησε πρόσφυγες ήταν και η περιοχή
της Ηπείρου στην Βορειοδυτική Ελλάδα. Η Ήπειρος δεν είχε μεγάλη επαφή με την
προσφυγική κρίση, καθώς αποτελούσε άγνωστη τοποθεσία για τις πρόσφατες
προσφυγικές ομάδες, παρόλο που βρισκόταν κοντά στα σύνορα με τις άλλες
Βαλκανικές χώρες (Αλβανία και ΠΓΔΜ). Η Ήπειρος εάν και ήταν εξοικειωμένη με
τους μετανάστες ήδη από το παρελθόν, λόγω του μεγάλου αριθμού των Αλβανών που
βρήκαν το δεύτερο σπίτι τους την δεκαετία του ’90 στην περιοχή αλλά και λόγω των
πιο πρόσφατων μεταναστευτικών ροών από το Πακιστάν που υποστηρίζουν τις
βιομηχανίες της περιοχήςxixδεν είχαν έρθει όμως σε επαφή με τους Σύριους και
Αφγανούς πρόσφυγες μέχρι τότε.
Οι πρώτες αφίξεις προσφύγων πραγματοποιήθηκαν τον Μάρτιο του 2016.
Καθημερινά ερχόταν λεωφορεία γεμάτα αιτούντες άσυλο/πρόσφυγες με προορισμό
το πρώην στρατόπεδο του στρατού στο χωριό Κατσικάς, το πρώην κέντρο φιλοξενίας
ασυνόδευτων ανηλίκων στην Κόνιτσα, το κτήριο του Δήμου Πογωνίου στα Δολιανά,
το χώρο της μαθητικής εστίας του Τσεπέλοβου και το πρώην στρατόπεδο της
αεροπορίας στη Φιλιππιάδα. Στο σύνολο στην περιοχή θα λειτουργούσαν 5 Κ.Φ.Π με
συνολική χωρητικότητα 2.000 φιλοξενούμενων.
Παρόλα αυτά η υποδοχή της τοπικής κοινότητας και αυτοδιοίκησης ήταν
ιδιαίτερα φιλική, δεκτική και οργανωμένη με ορισμένες μεμονωμένες αρνητικά
ακραίες αντιδράσεις. Οι πρώτες ομάδες που υποδέχτηκαν τους πρόσφυγες ήταν οι
τοπικές οργανωμένες ομάδες και ΜΚΟ. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση του Κατσικά
Ιωαννίνων, οι Παγουρίστας και το παράρτημα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ήταν
οι δυο πρώτες ομάδες που μαζί με τον στρατό υποδέχτηκαν τους πρόσφυγες στο
στρατόπεδο - Κ.Φ.Π. Αντίστοιχα, στο Τσεπέλοβο και στην Κόνιτσα ομάδες
ηλικιωμένων ντόπιων γυναικών και διάφοροι αλληλέγγυοι μαζί με το στρατό και την
αεροπορία ήταν οι πρώτοι που προσέγγισαν τους πρόσφυγες, όπως και ορισμένοι
καθηγητές Πανεπιστημίου μαζί με τους φοιτητές τους. Αντίστοιχα, στην Φιλιππιάδα
η πρωτοβουλία αλληλεγγύης της Πρέβεζας και το κοινωνικό ιατρείο βρισκόταν στην
υποδοχή και διανομή ειδών το πρώτο διάστημα. Το γεγονός ότι αυτές οι ομάδες ήταν
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οι πρώτες στην υποδοχή και φροντίδα των προσφύγων έχει μεγάλο ενδιαφέρον καθώς
στην πορεία αποδείχθηκε ότι υπάρχει η σύγκριση μεταξύ των ντόπιων εθελοντικών
ομάδων και των ΜΚΟ στο κομμάτι της ουσιαστικής και άμεσης παρέμβασης και
κυρίως από την πλευρά των τοπικών ομάδων. Για την ακρίβεια, διάφοροι
εκπρόσωποι αυτών των ομάδων σε διάφορες συζητήσεις πολύ συχνά τόνιζαν το εξής
«εμείς ήμασταν εκεί όταν δεν ήταν κανένας, πριν έρθουν όλες οι ΜΚΟ και μας βγάλουν
από το παιχνίδι», ενώ η κάθε συζήτηση έληγε με την διαπίστωση ότι «εμείς κάναμε
ότι κάναμε αφιλοκερδώς και πολύ καλύτερα από αυτούς, χωρίς να έχουμε την υλική
υποστήριξη, το κάναμε με την καρδιά και διάθεση μας, ενώ όλοι οι υπόλοιποι άργησαν
να έρθουν και μέχρι να συγχρονιστούν οι άνθρωποι υποφέρανε εδώ πέρα». Αυτή η
άποψη είναι η επικρατέστερη μεταξύ των εθελοντών και αλληλέγγυων, παρόλο που
σε πολλές από αυτές τις ομάδες ή σε μεμονωμένα άτομα απαγορεύτηκε η είσοδος και
η παρέμβαση μέσα στα κέντρα λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς αργότερα από το
στρατό ή τους συντονιστές των κέντρων (τσακωμοί μεταξύ μελών, κατηγορίες για
ακατάλληλη συμπεριφορά, χρήση αλκοόλ ή άσκηση εξουσίας προς τους πρόσφυγες).
Φυσικά, αντίστοιχες συμπεριφορές δεν έλειψαν και από τις ξένες εθελοντικές ομάδες
αλλά και από εργαζόμενους των ΜΚΟ. Αυτό που έχει όμως ενδιαφέρον είναι ότι
πολλοί που συμμετείχαν σε αυτές τις ομάδες μετά προσλήφθηκαν σε ΜΚΟ ή σε
προγράμματα του ΟΑΕΔ για την υποστήριξη των προσφύγων. Σε κάθε περίπτωση
υπήρχε μια αντιπαράθεση μεταξύ των ΜΚΟ και εθελοντικών ομάδων ως προς το
ποιος κάνει καλύτερη δουλειά, η οποία πολλές φορές οδήγησε σε συγκρούσεις και
δυσκολίες σε επίπεδο συνεργασιών.
Ωστόσο, η παρουσία των παραπάνω ομάδων δεν κράτησε πολύ καθώς πολύ
σύντομα οι «μεγάλες» ΜΚΟ ήρθαν για να αντικαταστήσουν την φροντίδα
προσφύγων, φέρνοντας μαζί τους την τεχνογνωσία και γραφειοκρατία της
ανθρωπιστικής βοήθειας. Αξίζει να σημειωθεί ότι εκείνη την περίοδο ο Ταξίαρχος
ήταν αυτός που είχε τον απόλυτο έλεγχο των Κ.Φ.Π σε συνεργασία με τους διοικητές
του κάθε κέντρου. Ο στρατός ήταν αυτός που κάλυπτε το κενό του Υπουργείου μέχρι
εκείνο να προετοιμαστεί και να ορίσει τους αρμόδιους συντονιστές των κέντρων και
να επιλέξει τις ΜΚΟ που θα συμμετείχαν βοηθητικά στον συντονισμό. Σε γενικές
γραμμές ο στρατός ήταν υπεύθυνος για τη διανομή φαγητού, για το στήσιμο των
σκηνών ή για το καταμερισμό των δωματίων ανά οικογένεια, όπως επίσης για την
παροχή βασικών ειδών και για τον έλεγχο και ασφάλεια τους. Η παρουσία του
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στρατού στα Κ.Φ.Π έχει μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς η παρουσία τους ήταν
καθημερινή και 24ώρη. Στην ουσία ο στρατός ήταν η πρώτη ομάδα η οποία ήρθε σε
στενή επαφή με τους πρόσφυγες. Οι στρατιώτες, οι οποίοι ήταν οι περισσότεροι
νεαροί άντρες, μοιραζόταν τα τσιγάρα τους με τους πρόσφυγες, μαθαίνανε για τις
χώρες και τους πολέμους σε αυτές, όπως επίσης ήταν και εκείνοι οι οποίοι ήξεραν
όλα τα μυστικά της κοινότητας. Οι στρατιώτες αποτέλεσαν και τους πρώτους
συνομιλητές μου κατά τη διάρκεια της πρώτης επαφής με το πεδίο και την ομάδα
στόχου. Τέλος, ο συντονισμός των Κ.Φ.Π αρχικά υποστηρίχθηκε και από την Ύπατη
Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες, η οποία είχε αναλάβει το έργο του διαμεσολαβητή
μεταξύ κράτους, ΜΚΟ και τοπικών φορέων. Στην πορεία η κατάσταση στο κομμάτι
της διοίκησης άλλαξε ριζικά.
Η τοπική κοινότητα που βρισκόταν κοντά στα Κ.Φ.Π δεν αντέδρασε αρνητικά
εξαρχής με την παρουσία των προσφύγων. Οι περισσότεροι είχαν ακούσει ότι δεν θα
έμεναν οι πρόσφυγες εκεί για πάντα και αυτή η προσωρινότητα προκαλούσε
ανακούφιση. Χαρακτηριστικά, όπως ανέφερε ο κ. Παναγιώτης από τον Κατσικά «οι
πρόσφυγες κορίτσι μου δεν θα μείνουν εδώ πολύ. Έτσι λένε. Άλλωστε που να μείνουν
εκεί; Έχεις πάει να δεις πώς είναι εκεί; Λένε ότι κανένας δεν θέλει να μείνει στην
Ελλάδα. Όλοι θέλουν να πάνε στην Γερμανία. Τι να κάνουν μωρέ εδώ; Εδώ εμείς
φεύγουμε δεν θα φύγουν αυτοί;». Η πεποίθηση ότι οι πρόσφυγες δεν θα μείνουν πολύ
και παράλληλα η αίσθηση ότι η Ελλάδα δεν είναι ο τελικός τους προορισμός
βοηθούσε στην αποδοχή τους από την τοπική κοινότητα. Βέβαια, αυτός ο τρόπος
σκέψης δεν αντικατόπτριζε μονάχα τις απόψεις των ντόπιων αλλά και της ελληνικής
πολιτικής μέχρι εκείνη την στιγμή. Επιπλέον, οι ντόπιοι ήταν ικανοποιημένοι με την
παρουσία των προσφύγων στα κοντινά Κ.Φ.Π καθώς είχαν ενισχύσει σημαντικά την
τοπική οικονομία. Συγκεκριμένα, πολλοί από τους πρόσφυγες λόγω της κακής
σίτισης κατέφευγαν στα κοντινά supermarket για να ενισχυθούν με συμπληρωματική
τροφή, τσιγάρα και είδη πρώτης ανάγκης. Παράλληλα, πολλοί από αυτούς καθόταν
στις καφετέριες της περιοχής, ενώ σύντομα την οικονομία της περιοχής ενίσχυσαν
ακόμη περισσότερο οι εργαζόμενοι των ανθρωπιστικών ΜΚΟ. Συγκεκριμένα, όπως
αναφέρει ο κ. Γιώργος από τη Φιλιππιάδα «παιδί μου, πάλι καλά που ήρθαν αυτοί οι
πρόσφυγες και εσείς γιατί βλέπουμε ανθρώπους στο μαγαζί. Έχουμε να δουλέψουμε
έτσι πολύ καιρό. Εάν και αυτοί είναι φτωχοί και ταλαιπωρημένοι, ξοδεύουν χρήματα
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για καφέ και τσιγάρα. Απλά πες τους να μην περπατάνε το βράδυ στον δρόμο γιατί είναι
μαύροι και δεν φαίνονται στο σκοτάδι και θα τους χτυπήσει κανένα αυτοκίνητο.»

2.2 Τα κέντρα ανοιχτής υποδοχής και «Προσωρινής» Φιλοξενίας της
Ηπείρου
Το κάθε Κ.Φ.Π είχε τις ιδιαιτερότητες του. Καταρχάς, όλα τα κέντρα ήταν πολύ
μακριά το ένα από το άλλο. Συγκεκριμένα, μόνο το Κ.Φ.Π στον Κατσικά ήταν
σχετικά κοντά σε μεγάλο αστικό κέντρο με δυνατότητα πρόσβασης σε αυτό μέσω της
συγκοινωνίας. Το Κ.Φ.Π της Φιλιππιάδας ήταν μεταξύ Άρτας και Φιλιππιάδας πάνω
στον αυτοκινητόδρομο της περιοχής. Η πρόσβαση στη Φιλιππιάδα ήταν εφικτή με τα
πόδια εάν και η απόσταση δεν ήταν και τόσο κοντινή. Αντίστοιχα, το Κ.Φ.Π στην
Κόνιτσα ήταν στο κέντρο του χωριού αλλά πολύ μακριά από τα Ιωάννινα. Επίσης, το
Κ.Φ.Π στα Δολιανά ήταν στην αρχή του μικρού και σχεδόν εγκαταλελειμμένου
χωριού χωρίς καλή συγκοινωνία για τα Ιωάννινα. Τέλος, το Κ.Φ.Π στο Τσεπέλοβο
ήταν ιδιαίτερα απομακρυσμένο από τα Ιωάννινα και βρισκόταν και πάλι στην αρχή
του χωριού. Έπειτα η χωρητικότητα των Κ.Φ.Π δεν ήταν ίδια. Ορισμένα είχαν
χωρητικότητα 200 ατόμων (όπως Δολιανά, Τσεπέλοβο και Κόνιτσα) και άλλα 500 ή
και 1.500 ατόμων, όπως η Φιλιππιάδα και ο Κατσικάς. Η χωρητικότητα εξαρτιόταν
και από το είδος της δομής, δηλαδή τα κέντρα που είχαν κτήρια (όπως Δολιανά,
Τσεπέλοβο και Κόνιτσα) ήταν αυτά που είχαν και την μικρότερη χωρητικότητα, ενώ
ο Κατσικάς και η Φιλιππιάδα που ήταν στρατόπεδα μπορούσαν να φιλοξενήσουν
περισσότερα άτομα. Παράλληλα, στα στρατόπεδα η βασική στέγαση των προσφύγων
ήταν οι σκηνές, ενώ στα υπόλοιπα κέντρα υπήρχε η δυνατότητα στέγασης σε
δωμάτιο.
Στα Κ.Φ.Π που υπήρχε κτήριο, εκείνο συνήθως είχε ένα μεγάλο προαύλιο χώρο
από τσιμέντο ή πέτρα, όπου υπήρχε η δυνατότητα χρήσης τους από τα παιδιά ή τους
ενήλικες. Στην είσοδο υπήρχε ένα κεντρικός χώρος υποδοχής και μετέπειτα κάποιοι
λιγοστοί χώροι-αίθουσες που χρησιμοποιούνταν για διάφορους σκοπούς (αποθήκες –
διανομή ειδών, χώροι συνεύρεσης, χώροι πρόσβασης στο ιντερνέτ, χώροι
απασχόλησης παιδιών, χώροι σίτισης, χώροι προσευχής, χώροι διασκέδασης). Η
ύπαρξη κοινών δημόσιων χώρων έπαιζε πολύ σημαντικό ρόλο στην κοινωνικοποίηση
των προσφύγων αλλά και στην μεταξύ τους συνεύρεση, ενώ παράλληλα ο χώρος
διευκόλυνε τους εργαζόμενους των ΜΚΟ να προσεγγίσουν τους πρόσφυγες. Στην
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πορεία, τα δωμάτια είχαν την δυνατότητα να φιλοξενήσουν μέχρι και 4 ενήλικες και
αρκετά ανήλικα ανάλογα με τις ηλικίες τους. Στις περισσότερες περιπτώσεις η κάθε
οικογένεια είχε το δωμάτιο της, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις όπως στο Τσεπέλοβο
οι οικογένειες έπρεπε να μοιραστούν από κοινού ένα δωμάτιο όλοι μαζί. Οι
τουαλέτες ήταν χωρισμένες ανά διάδρομο ή όροφο, ενώ οι κουζίνες ήταν κλειστές για
κοινή χρήση. Σε πολλές περιπτώσεις η έλλειψη επιπλέον χώρων ή η κακή κατάσταση
ορισμένων άλλων χώρων δεν επέτρεπε την παροχή ορισμένων υπηρεσιών ή την
δυσκόλευε (ιατρική εξέταση, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, νομική συμβουλευτική).
Σε αυτές τις δομές υπήρχε η καθημερινή παρουσία του στρατού ή των υπαλλήλων της
δομής (όπως περίπτωση της Κόνιτσας), οι οποίοι συνήθως είχαν δικό τους ιδιωτικό
χώρο/αίθουσα στην είσοδο των κτηρίων. Τις περισσότερες ώρες της ημέρας το
συγκεκριμένο προσωπικό περνούσε την ώρα του μέσα σε αυτές τις αίθουσες. Τα
Κ.Φ.Π που βρισκόταν στα Ζαγοροχώρια (Τσεπέλοβο, Δολιανά και Κόνιτσα) δεν
είχαν σε κοντινή απόσταση νοσοκομεία, παρά μονάχα ιατρεία, ενώ δεν υπήρχε
ποικιλία supermarkets, ούτε ιδιαίτερη κοινωνική ζωή στα χωριά. Τέλος, εκτός από τα
Δολιανά και την Φιλιππιάδα όλα τα υπόλοιπα Κ.Φ.Π φιλοξενούσαν μόνο Σύριους
πρόσφυγες. Τα Δολιανά αποτέλεσαν ξεχωριστή περίπτωση καθώς φιλοξενούσαν και
Σύριους και Αφγανούς με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλές εθνοτικές συγκρούσεις
και διάφορες δυσκολίες συμβίωσης και εν τέλει να ξεσπάσουν πολλά βίαια επεισόδια
μελλοντικά.
Από την άλλη πλευρά, τα Κ.Φ.Π που ήταν στρατόπεδα και αποτελούν το πεδίο
στο οποίο ζούσαν οι συνομιλητές μου, είχαν πιο πολλά κοινά χαρακτηριστικά.
Αρχικά και τα δυο είχαν χαλίκια και κοτρόνες στο έδαφος, κανένα δέντρο για σκιά,
ελλιπής περίφραξη (συνήθως συρματόπλεγμα), τριγύρω χωράφια και δρόμους
ταχείας κυκλοφορίας, ενώ ήταν κοντά σε λίμνες (λίμνη Παμβώτιδα και Ζηρού). Οι
πρόσφυγες σε αυτά τα δυο Κ.Φ.Π φιλοξενούνταν σε σκηνές της Ύπατης Αρμοστείας
για τους Πρόσφυγες ανά οικογένειες ή ανά άτομα ίδιου φύλου (κυρίως μόνοι άντρες
καθώς οι μόνες γυναίκες δεν υπήρχαν). Οι τουαλέτες βρισκόντουσαν στην άκρη των
κέντρων και ήταν χημικές. Οι αποστάσεις στο κέντρο ήταν μεγάλες, ενώ η ένταση
της ηλεκτρικής ενέργειας δεν αρκούσε για να καλύψει όλες τις ανάγκες με
αποτέλεσμα να μην έχει ρεύμα όλες τις ώρες της ημέρας. Δημόσιοι και κοινοί χώροι
δεν υπήρχαν αρχικά, ενώ στα συγκεκριμένα κέντρα υπήρχαν πρόσφυγες που άνηκαν
σε διαφορετικές εθνοτικές ομάδες (Σύριοι, Αφγανοί, Παλαιστίνιοι, Ιρακινοί , Γιαζίντι
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και Κούρδοι), οι οποίοι ήταν χωρισμένοι σε γειτονιές ανάλογα με το που «άνηκε» ο
καθένας και αναλόγως με το ποιος ερχόταν «πρώτος» ή «τελευταίος». Η έλλειψη
δημόσιων κοινών χώρων δυσκόλευε την κοινωνικοποίηση και επικοινωνία των
προσφύγων, ενώ οι ΜΚΟ δεν είχαν διαθέσιμες υποδομές για να παρέχουν υπηρεσίες,
ούτε κάποιο συγκεκριμένο χώρο για να αλληλεπιδράσουν με τους πρόσφυγες. Τέλος,
η πρόσβαση σε supermarkets και νοσοκομεία ήταν πιο εύκολη καθώς τα δυο
συγκεκριμένα Κ.Φ.Π δεν απείχαν πολύ μακριά από τις δημόσιες υπηρεσίες των
Ιωαννίνων και της Άρτας.

2.3 Το προφίλ των αιτούντων άσυλο/προσφύγων στην Ήπειρο
Ολοκληρώνοντας, το προφίλ των προσφύγων, ανεξαρτήτως εθνοτικής ομάδας
ήταν το εξής: Νεαρά ζευγάρια, ηλικίας από 25 έως 45 ετών με συνοδεία μικρών
παιδιών (ο μέσος όρος παιδιών ανά οικογένεια ήταν 4 παιδιά), αρκετές γυναίκες
έγκυες σε προχωρημένη εγκυμοσύνη. Μερικές οικογένειες ήταν διευρυμένες, δηλαδή
με γονείς – παππούδες ή αδέλφια – θείους/θείες (ευρύτεροι συγγενείς). Επίσης,
υπήρχαν πολλές μητέρες μόνες με παιδιά (αποχωρισμένες από τους άντρες τους).
Επιπρόσθετα, υπήρχαν και ελάχιστες περιπτώσεις αντρών μόνων με παιδιά
(μονογονεικών ή αποχωρισμένων από συζύγους). Τέλος, μεγάλη ομάδα ήταν οι
νεαροί άντρες μόνοι (είτε ανύπαντροι είτε παντρεμένοι, αποχωρισμένοι από τις
συζύγους τους). Το 40% του πληθυσμού ήταν παιδιά, ενώ υπήρχαν ελάχιστες
περιπτώσεις ασυνόδευτων ανηλίκων αναλογικά με τον αριθμό του πληθυσμού
(μονάχα 8 περιπτώσεις). Οι άντρες ήταν πλειοψηφία αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό ώστε
οι γυναίκες να θεωρηθούν μειοψηφία. Οι Σύριοι είχαν καλό μορφωτικό επίπεδο (οι
περισσότεροι δευτεροβάθμια αλλά και τριτοβάθμια εκπαίδευση) και ιδιαίτερα οι νέοι
άνθρωποι, ηλικίας 18-30 ετών, οι οποίοι μιλούσαν Αγγλικά. Οι πλειοψηφία του
πληθυσμού των Συρίων μιλούσε καλά Αγγλικά, ενώ οι περισσότεροι στις χώρες τους
ήταν πολιτικοί μηχανικοί, αρχιτέκτονες, εκπαιδευτικοί, δημοσιογράφοι και πολλοί
ξυλουργοί, κουρείς και ράφτες. Οι περισσότερες γυναίκες ήταν νοικοκυρές στις
χώρες τους, ενώ οι πιο νεαρές σπούδαζαν βιολογία, φιλολογία κτλ. Από την άλλη
πλευρά οι Αφγανοί είχαν χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο (πρωτοβάθμια σε ελάχιστες
περιπτώσεις δευτεροβάθμια εκπαίδευση), μονάχα ορισμένοι νεαροί άντρες μιλούσαν
Αγγλικά. Ελάχιστες γυναίκες είχαν πάει σχολείο, ενώ οι περισσότερες ήταν
νοικοκυρές (μονάχα μια περίπτωση είχε σπουδάσει φιλολογία και ήταν καθηγήτρια
ποίησης). Όσον αφορά τους Γιαζίντι της περιοχής, δυστυχώς δεν υπάρχουν στοιχεία
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καθώς ποτέ κανένας δεν μπόρεσε να συλλέξει πληροφορίες εξαιτίας μεγάλης
δυσκολίες επικοινωνίας αλλά και της σύντομης παραμονής τους στην περιοχή. Τέλος,
οι Κούρδοι παρουσιάζουν τα ίδια στοιχεία με τους Σύριους (καθώς είναι Κούρδοι της
Συρίας), ενώ οι άλλες ομάδες (Παλαιστίνιοι και Ιρακινοί) είχαν πολύ μικρή
αριθμητικά παρουσία με αποτέλεσμα να μην μπορεί να βγει κάποιο συγκεκριμένο
συμπέρασμα.

2.4 Οι ΜΚΟ και άλλοι φορείς
Τον Μάρτιο του 2016 ήρθαν και οι πρώτοι πρόσφυγες στην Ήπειρο και μαζί τους
και οι διάφορες διεθνείς ΜΚΟ. Συγκεκριμένα, οι ομάδες και φορείς που είχαν
παρουσία στην Ήπειρο όλο το υπόλοιπο διάστημα ήταν: τοπικές ομάδες/φορείς:
Παγουρίστας, Παράρτημα Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Ιωαννίνων, Κοινωνικό
Ιατρείο Πρέβεζας, Αντιρατσιστική Πρωτοβουλία Πρέβεζας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
– τμήμα νηπιαγωγών/παιδαγωγών, Κέντρο Νέων Ηπείρου, ελληνικές ΜΚΟ/φορείς:
Άρσις, Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, Αποστολή, Solidarity Now, 2tree
ξένες ΜΚΟ/φορείς: Hope for Kids, Calaid, Olvidados, Lighthouse Relief, Refugee
Support, Soup&Socks, Libraries without Borders, Fablab, Pangea, διεθνείς
ΜΚΟ/φορείς: OXFAM, Γιατροί του Κόσμου, Γιατροί χωρίς Σύνορα, Τerre des
Hommes, Ιntersos, UNHCR, International Medical Corps, Mercy Corps, Διεθνής
Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

2.5 Το πρόβλημα της στέγασης
Σε γενικές γραμμές κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου έρευνας, οι αιτούντες
άσυλο/πρόσφυγες της περιοχής βρισκόταν σε μια κατάσταση πανικού και μεγάλη
ψυχολογικής άλλα και κοινοτικής έντασης. Οι περισσότεροι δεν μπορούσαν ακόμη
να συνειδητοποιήσουν ότι κατέληξαν στην Ήπειρο, δυσκολευόταν ή αρνιόντουσαν να
προσαρμοστούν στις συνθήκες, ενώ παράλληλα όλες οι εξελίξεις στο πεδίο
δημιουργούσαν ακόμη περισσότερες εντάσεις. Μια μεγάλη ταλαιπωρία για τις ομάδες
που φιλοξενούνταν στα Κ.Φ.Π στον Κατσικά και στη Φιλιππιάδα ήταν το κομμάτι
της στέγασης. Οι περισσότεροι κοιμόντουσαν σε σκηνές που είχε παραχωρήσει ο
στρατός και η Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες εκ των οποίων οι περισσότερες
δεν ήταν αδιάβροχες και ανθεκτικές στις κακές καιρικές συνθήκες. Το πρόβλημα
αυτό άρχισε να γίνεται αισθητό όταν τελείωνε το καλοκαίρι και οι σκηνές
πλημμύριζαν από τις βροχές. Σύντομα λοιπόν, οι συγκεκριμένες σκηνές
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αντικαταστήθηκαν από καινούργιες οι οποίες ήταν αδιάβροχες. Παρόλα αυτά δεν
ήταν επαρκής κίνηση προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες. Μάλιστα, κατά το
τέλος τους καλοκαιριού η περιοχή είχε για μια εβδομάδα έντονους σεισμούς, οι
οποίοι είχαν ταλαιπωρήσει και θορυβήσει τους κατοίκους. Κατά τη διάρκεια εκείνων
των ημερών πανικού, οι συνομιλητές μου με ρωτούσαν εάν θέλουν να με
φιλοξενήσουν στις δικές τους σκηνές, λέγοντας μου «Μην ανησυχείς στον Κατσικά
έχουμε επαρκή χώρο για όλους σας! Τώρα που έχουμε και αδιάβροχες σκηνές δεν
παθαίνει κανείς τίποτα!», επιδιώκοντας να αστειευτούν με τις συνθήκες.
Πολλοί σύντομα όμως, η Ύπατη Αρμοστεία και ο ΔΟΜ μαζί με τις διοικήσεις
των Κ.Φ.Π αποφάσισαν να αντικαταστήσουν τις καινούργιες σκηνές με κοντέινερ.
Έτσι σύντομα, η επένδυση πραγματοποιήθηκε με την αγορά των κοντέινερ τα οποία
συνήθως είχαν μέσα κουκέτες για να κοιμούνται οι αιτούντες άσυλο/πρόσφυγες και
κλιματιστικό με ορισμένα παράθυρα κυκλικά. Η αντικατάσταση των σκηνών με
κοντέινερ είχε ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2016 αλλά με πολλές επιπλοκές.
Συγκεκριμένα, στη Φιλιππιάδα όλες οι σκηνές αντικαταστάθηκαν με κοντέινερ και οι
περισσότεροι παρέμειναν εκεί μέχρι τις αρχές, μέσα του νέου έτους, όπου και έλαβαν
αποφάσεις για να φύγουν. Ορισμένες μόνο οικογένειες μεταφέρθηκαν σε ξενοδοχεία
και διαμερίσματα τον Δεκέμβριο του 2016. Από την άλλη, στον Κατσικά, ενώ οι
σκηνές

άρχισαν

να

αντικαθίστανται

από

κοντέινερ

λόγω

γενικότερης

ακαταλληλότητας του καμπ, αποφασίστηκε μέχρι το τέλος τους έτους να εκκενωθεί
και όλοι να μεταφερθούν σε ξενοδοχεία ή διαμερίσματα.
Οι ΜΚΟ ήταν υπεύθυνες για τον εντοπισμό ευάλωτων ομάδων στα Κ.Φ.Π, που
στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν κυρίως γυναίκες αποχωρισμένες με παιδιά,
μονογονεικές οικογένειες, οικογένειες ή άτομα με προβλήματα υγείας που είχαν
μεταφερθεί σε ορισμένα ξενοδοχεία της πόλης των Ιωαννίνων από αρχές Οκτωβρίου
του 2016. Επίσης, ορισμένοι από αυτούς ήταν υποψήφιοι και για το πρόγραμμα
μετεγκατάστασης και θα έφευγαν σύντομα με αποτέλεσμα να δικαιούνται διαμονή σε
διαμερίσματα της περιοχής. Όλη αυτή η κατάσταση, η οποία δεν ήταν σαφής στους
πρόσφυγες και κυρίως δεν ήταν ξεκάθαρα τα κριτήρια για το ποιος είναι ευάλωτος ή
όχι, είχε δημιουργήσει μεγάλες εντάσεις στα δυο κέντρα. Αυτές οι εντάσεις είχαν
φτάσει στο σημείο όπου ορισμένοι χρησιμοποιούσαν «ψεύτικες ή ανύπαρκτες»
ευαλωτότητες προκειμένου να πάρουν μια θέση σε ένα ξενοδοχείο ή διαμέρισμα και
να δημιουργηθούν συγκρούσεις μεταξύ των κοινοτήτων. Αντίστοιχα, στο Κ.Φ.Π του
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Κατσικά, η Ύπατη Αρμοστεία είχε κατηγορηθεί ότι λόγω προσωπικών σχέσεων με
ορισμένους αιτούντες άσυλο/πρόσφυγες (που τύχαινε να είναι και οι επίσημοι
εκπρόσωποι της προσφυγικής κοινότητας) προωθούσε ορισμένα άτομα που δεν είχαν
δικαιολογημένες ευαλωτότητες να μεταφερθούν κρυφά σε διαμερίσματα. Όλες αυτές
οι φήμες είχαν δημιουργήσει ένταση μεταξύ των προσφύγων και οδήγησαν ακόμη και
στη διοργάνωση πορείας μέχρι το χωριό του Κατσικά εναντίον της Ύπατης
Αρμοστείας.
Παράλληλα, εκτός από ζητήματα εντός της κοινότητας το πρόβλημα της
στέγασης και η ανάγκη των ανθρώπων να ζήσουν αξιοπρεπώς, είχε οδηγήσει και σε
εντάσεις μεταξύ των Σύριων και Αφγανών, όπου οι τελευταίοι θεωρούσαν ότι
υπάρχει «θετική διάκριση» υπέρ των Σύριων, οι οποίοι λόγω του πολέμου είχαν
προτεραιότητα νομικά, ενώ για τους ίδιους μετά από 30 χρόνια πολέμου και
συρράξεων οι πιθανότητες λιγόστευαν. Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο Ahmad,
Αφγανός πρόσφυγας από το Κ.Φ.Π της Φιλιππιάδας «παντού μπροστά οι Σύριοι,
πρώτοι για το πρόγραμμα μετεγκατάστασης, πρώτοι για την οικογενειακή επανένωση,
πρώτοι για το άσυλο στην Ελλάδα, οι μόνοι που έχουν πάντα αραβόφωνους διερμηνείς,
πρώτοι στον λόγο, πρώτοι στα κοντέινερ, πρώτοι στα ξενοδοχεία και διαμερίσματα …
ενώ εμείς πάντα δεύτεροι. Αυτό μας πειράζει και ενοχλεί πολύ. Δεν θέλω να το
συζητήσω γιατί θα δημιουργηθούν πάλι εντάσεις και δεν το θέλουμε. Καλύτερα έτσι,
μακριά ο ένας από τον άλλον. Αυτή στη μια πλευρά του καμπ, εμείς στην άλλη. Απλά να
ξέρεις οι Άραβες πάντα σκέφτονται μόνο τους εαυτούς τους.»Οι ΜΚΟ προκειμένου να
μην προκαλέσουν και άλλες εντάσεις εντός της κοινότητας, επέλεξαν να κρατήσουν
ισορροπίες και έτσι μετέφεραν μια μεγάλη ομάδα Αφγανών από τη Φιλιππιάδα σε
ξενοδοχεία και διαμερίσματα το 2017.

2.6 Η συνύπαρξη των εθνοτικών ομάδων στα Κ.Φ.Π
Οι εμπειρίες συνύπαρξης των διαφορετικών εθνοτικών ομάδων στον ίδιο
χώρο, όπως στα Κ.Φ.Π, διέφεραν ανάλογα με τη χρονική περίοδο, την δυναμική και
αριθμό της κάθε ομάδας και τις ανάγκες/εξελίξεις στο πεδίο. Για την ακρίβεια είναι
δύσκολο να βγάλει κανείς συγκεκριμένα συμπεράσματα, παρόλα αυτά υπάρχουν
κάποιες παρατηρήσεις με βάση τα γεγονότα του πεδίου. Όπως αναφέρθηκε και
προηγουμένως, οι Σύριοι για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν η ομάδα που
απολάμβανε εν μέρει κάποια παραπάνω πλεονεκτήματα σε σχέση με τις άλλες
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ομάδες. Ο βασικός λόγος ήταν ότι αριθμητικά υπερείχαν για μεγάλο χρονικό
διάστημα και στα δυο Κ.Φ.Π. Επίσης, εξαρχής είχαν επιλέξει εκπροσώπους της
κοινότητας να διαπραγματεύονται καταστάσεις και συνθήκες σε διάφορες
συντονιστικές συναντήσεις, είχαν πιο αναπτυγμένο το αίσθημα της «διεκδικήσεις των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων της κοινότητας τους», είχαν
περισσότερες σχέσεις με τις ΜΚΟ, φορείς και τοπική κοινότητα, βρισκόντουσαν σε
καλύτερη οικονομική κατάσταση, είχαν μεγαλύτερο μορφωτικό επίπεδο, γνώριζαν
καλά Αγγλικά και υπήρχε από τους φορείς μια «θετική διάκριση» απέναντι τους. Η
συσπείρωση τους λειτουργούσε ως πλεονέκτημα με αποτέλεσμα στον Κατσικά να
έχουν τον πάνω έλεγχο του κέντρου. Αυτός όμως ο έλεγχος στο συγκεκριμένο Κ.Φ.Π
προκάλεσε συγκρούσεις με την κοινότητα των Γιαζίντι, η οποία είχε εκφράσει ότι
νιώθουν απειλή και φόβο για τη ζωή τους από τους Σύριους αιτούντες
άσυλο/πρόσφυγες. Έτσι, πάνω σε μια αντιπαράθεση η κοινότητα αποφάσισε να
εγκαταλείψει το Κ.Φ.Π, με αποτέλεσμα να φύγουν όλοι και να μεταφερθούν
αργότερα σε έναν άλλο χώρο ώσπου να βρεθεί μια καλύτερη λύση για την φιλοξενία
τους στην περιοχή. Αξίζει να αναφερθεί ότι η κοινότητα των Γιαζίντι ήταν ιδιαίτερα
απόμακρη, κλειστή και απομονωμένη στον Κατσικά. Στην πορεία, οι Αφγανοί που
φιλοξενούνταν στο ίδιο Κ.Φ.Π επειδή ήταν μειοψηφία επιδίωξαν να συνάψουν
σχέσεις με τους Σύριους και σύντομα έγιναν μια κοινότητα. Αυτό φαινόταν κυρίως
στις κοινοτικές συναντήσεις ή συντονιστικές συναντήσεις που ερχόταν πάντα
εκπρόσωποι και από τις δυο ομάδες και είχαν κοινή γραμμή, την από κοινού
συμμετοχή σε πορείες και διαδηλώσεις κατά της διοίκησης, την συμμετοχή σε
εκδηλώσεις και γιορτές. Βέβαια, οι σχέσεις τους ποτέ δεν έγιναν πιο ουσιαστικές.
Στην περίπτωση όμως της Φιλιππιάδας η κατάσταση δεν ήταν ακριβώς έτσι.
Συγκεκριμένα, στην Φιλιππιάδα υπήρχε επίσης μια μικρή κοινότητα Γιαζίντι, η οποία
αποχώρησε από το Κ.Φ.Π για τους ίδιους λόγους. Αλλά υπήρχαν περίοδοι που ο
αριθμός των Αφγανών και Σύριων ήταν ίδιος. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να υπάρχει
διαφορά στην δυναμική. Τις πρώτες ημέρες της συμβίωσης υπήρχαν σοβαρά
προβλήματα, όπου οι μεν θεωρούσαν ότι απειλούνται από το δε και το αντίστροφο.
Αυτό το πρόβλημα λύθηκε στην πορεία με την αναδιάρθρωση των σκηνών και με την
καθημερινή συμβίωση. Οι διαφορές και οι συγκρούσεις τους όμως δεν
αντικατοπτρίζονταν στην καθημερινότητα τους καθώς και οι δυο ομάδες απέφευγαν
όσο γινόταν η μια την άλλη και δεν άνοιγαν δημοσίως τα προσωπικά τους ζητήματα.
49

Παρόλο που πολλές φορές υπήρχαν κατηγορίες ή παράπονα εναντίον της μιας ή
άλλης ομάδας. Αυτό όμως που έχει ενδιαφέρον είναι ότι τα παιδιά αρνιόντουσαν να
συνυπάρξουν για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ επαναλάμβαναν και καθρέφτιζαν
απόψεις ενηλίκων. Το συγκεκριμένο θέμα θα αναλυθεί παρακάτω. Σε κάθε
περίπτωση, οι δυο εθνοτικές ομάδες με την πάροδο του χρόνου έμαθαν να ζουν μαζί.
Σε αυτό τους βοήθησε και η κοινή γραμμή των ΜΚΟ να μην επιμένουν στην
ενίσχυση της διάκρισης λόγω εθνικότητας με αποτέλεσμα μέσω δράσεων ή
υπηρεσιών να τους αναγκάζουν στην συνύπαρξη, αλλά και λόγω των πολλών
συγκυριών που έζησαν μαζί (εορτές, θάνατοι, χειμώνας, καταστροφές), οι οποίες τους
έφεραν πιο κοντά.

2.7 Στρατηγικές επιβίωσης
Οι στρατηγικές επιβίωσης των αιτούντων άσυλο/προσφύγων είναι πολλαπλές.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας διαπιστώθηκαν πολλές πρακτικές οι οποίες
επαναλαμβανόταν από διαφορετικές ή ίδιες ομάδες. Μια από αυτές τις πρακτικές
είναι η «κλοπή» του ηλεκτρικού ρεύματος. Ένα από τα μεγάλα προβλήματα των
κέντρων ήταν ότι το ηλεκτρικό ρεύμα δεν μπορούσε να υποστηρίξει όλες τις ανάγκες
στα στρατόπεδα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν συνεχόμενες διακοπές. Οι αιτούντες
άσυλο/πρόσφυγες με την χρήση απλών καλωδίων και με πρόχειρες συνδέσεις
«έκλεβαν» ρεύμα και συνδέονταν άτυπα προκειμένου να ικανοποιήσουν τις ανάγκες
τους. Συνήθως, οι συνδέσεις γινόταν το βράδυ, κρυφά, ενώ η προχειρότητα τους και
παράλληλα τα φθηνά εργαλεία που χρησιμοποιούσαν έθεταν σε κίνδυνο την ζωή
τους. Παρόλο που η διοίκηση και ο στρατός/αεροπορία προειδοποιούσαν για τους
κινδύνους και απέτρεπαν αντίστοιχες πράξεις εν τέλει η «κλοπή» συνεχιζόταν, ώσπου
οι αρχές ανέλαβαν την αναβάθμιση τους ρεύματος και των υποδομών για να
προστατέψουν τους πρόσφυγες και ικανοποιήσουν τις ανάγκες.
Μια άλλη στρατηγική επιβίωσης ήταν η κλοπή των τροφίμων και πρώτων
υλών από τις αποθήκες. Αυτή η πρακτική γινόταν πολύ συχνά στις αρχές, όπου οι
αιτούντες άσυλο/πρόσφυγες είχαν κακή και μη επαρκή σίτιση. Συγκεκριμένα, στα
δυο Κ.Φ.Π τα παιδιά έτρωγαν κάθε μέρα το ίδιο πρωινό για 9 μήνες (κρουασάν και
ένα χυμό). Αντίστοιχα, πολλές λεχώνες μητέρες δεν μπορούσαν να θηλάσουν, με
αποτέλεσμα να μην έχουν πρόσβαση σε συμπληρωματική βρεφική τροφή και τα
νεογέννητα να πεινάνε. Σε γενικές γραμμές, όλος ο πληθυσμός ήταν εξαντλημένος
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και πεινασμένος, ενώ η γνώση ότι υπάρχει μια αποθήκη με διαθέσιμη τροφή δίπλα
τους, την οποία δεν μπορούν να την χρησιμοποιήσουν οδηγούσε τον πληθυσμό σε
απόγνωση και εν τέλει στις συγκεκριμένες πράξεις. Η συχνή κλοπή τροφίμων
οδήγησε στη δημιουργία διαφορετικού τύπου αποθηκών (μορφή καταστημάτων) με
τη δυνατότητα ο καθένας να μπορεί να αναζητήσει ότι θέλει ανά πάσα στιγμή με
ελάχιστο περιορισμό την ποσότητα των ειδών (δηλαδή δεν μπορούσε κάποιον να
πάρει 10 σακούλες ρύζι σε μια ημέρα).
Η δημιουργία χώρου εκπαίδευσης/απασχόλησης παιδιών (κυρίως εκμάθηση
μητρικής γλώσσας), η δημιουργία χώρου συνεύρεσης (tea tent), η δημιουργία
κουρείου – κομμωτηρίου, η αγορά φθηνότερων τσιγάρων (αγορά λαθραίων τσιγάρων
από γειτονικές χώρες), η κατασκευή επίπλων σε εργαστήριο ξυλουργίας, η
δημιουργία κήπων μπροστά στις σκηνές κτλ και σε γενικές γραμμές η κάλυψη όλων
των παραπάνω αναγκών μέσα από κοινοτικές πρωτοβουλίες, εφευρέσεις και
καινοτομίες μπορούν να θεωρηθούν ως στρατηγικές επιβίωσης.
Τέλος, εκτός από όλα τα παραπάνω, στρατηγικές επιβίωσης θεωρώ και όλες
εκείνες τις πρακτικές που συνειδητά ή υποσυνείδητα χρησιμοποιούσαν οι αιτούντες
άσυλο/πρόσφυγες προκειμένου να διαπραγματευτούν τις συνθήκες διαβίωσης τους.
Τέτοιες πρακτικές ήταν και οι απόπειρες αυτοκτονίας, η χρήση μιας ευαλωτότητας
για την διαπραγμάτευση καλύτερων συνθηκών ή η χρήση των παιδιών για τον ίδιο
λόγο. Σε γενικές γραμμές όλες οι τυχόν «χειριστικές» πρακτικές που αποσκοπούσαν
στην βραχυπρόθεσμη επιβίωση των υποκειμένων.

2.8 Η Ξενοδοχειακή Μονάδα «Προσωρινής» Φιλοξενίας –
Εξοχή στα Ιωάννινα
Κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης της έρευνας, ορισμένοι από τους
συνομιλητές μου μεταφέρθηκαν από το Κ.Φ.Π του Κατσικά στο ξενοδοχείο στην
Εξοχή των Ιωαννίνων. Το συγκεκριμένο ξενοδοχείο άνηκε σε ιδιώτη ο οποίος
ενδιαφέρθηκε να το μισθώσει για ορισμένους μήνες, ώστε να φιλοξενηθούν
προσωρινά οι πρόσφυγες. Το ξενοδοχείο είχε χωρητικότητα 180 ατόμων και
βρισκόταν έξω από το χωριό Πέραμα. Επίσης, το ξενοδοχείο διέθετε μεγάλο
εξωτερικό χώρο, πισίνα (της οποίας δεν γινόταν χρήση) και υποδοχή όπου υπήρχε
χώρος συνεύρεσης. Η απόσταση από το χωριό δεν ήταν μεγάλη, αλλά για την
πρόσβαση στα Ιωάννινα απαιτούνταν η χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Η
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OXFAMείχε αναλάβει την εκμίσθωση του ξενοδοχείου και την παροχή πρώτων
ειδών, ενώ η Άρσις τον συντονισμό και την καθημερινή διαχείριση των αναγκών.
Επίσης, οι άλλες οργανώσεις επισκέπτονταν το ξενοδοχείο προκειμένου να
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και να διοργανώσουν δράσεις για ενήλικες και
παιδιά. Αξίζει να αναφερθεί ότι η μετάβαση από το Κ.Φ.Π στο ξενοδοχείο δεν ήταν
εύκολη υπόθεση. Αρχικά, ήταν ιδιαίτερα δύσκολος ο συντονισμός και η εκτέλεση της
συγκεκριμένης αποστολής λόγω χρονικής πίεσης. Επίσης, πολλοί αιτούντες
άσυλο/πρόσφυγες δεν ήταν συνεργάσιμοι, καθώς προκάλεσαν ζητήματα και έφεραν
αντιδράσεις για τα δωμάτια. Συγκεκριμένα, ο Μαχμούντ, αιτών άσυλο/πρόσφυγας
από την Συρία ανέφερε «έχω τόσο καιρό να κοιμηθώ σε καλό κρεβάτι και απαιτώ να
πάρω το καλύτερο δωμάτιο, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το δώσατε στον Μ….. και
όχι σε έμενα; Εάν δεν το πάρω εγώ δεν μετακομίζω στο ξενοδοχείο. Θα μείνω στον
δρόμο». Παρόμοιες αντιδράσεις υπήρχαν καθόλη τη διάρκεια της «προσωρινής
φιλοξενίας» και αποδείχτηκαν εν τέλει τα εξής: 1. Ότι η διαπραγμάτευση για τις
καλύτερες συνθήκες δεν σταματάει ποτέ, 2. Ότι η συλλογικότητα είναι πολύ εύκολο
να χαθεί προκειμένου να ικανοποιηθούν προσωπικές/ατομικές προσδοκίες, 3. Ότι
είναι δύσκολη η επιστροφή των ατόμων που ζούσαν τόσο καιρό σε συνθήκες και
κανόνες καμπς να επιστρέψουν στην κανονικότητα και να συνηθίσουν την συμβίωση
με άλλους όρους. Όλα τα παραπάνω θα αναλυθούν και στα επόμενα κεφάλαια.
Ολοκληρώνοντας, οι τελευταίοι αιτούντες άσυλο/πρόσφυγες έμειναν στο
ξενοδοχείο μέχρι τέλος Μαΐου και μετέπειτα λόγω έλλειψης κονδυλίων για την
συνέχιση της μίσθωσης των ξενοδοχείων είτε μεταφέρθηκαν σε διαμερίσματα είτε σε
Κ.Φ.Π. Η διαδικασία της εκκένωσης ήταν πολύ δύσκολη και περίπλοκή και είχε κατά
το πλείστον αρνητικές συνέπειες στους αιτούντες άσυλο/πρόσφυγες.

2.9 Τα Διαμερίσματα «Προσωρινής» Φιλοξενίας προσφύγων
Τα διαμερίσματα υιοθετήθηκαν ως μια προσωρινή λύση στο πρόβλημα της
στέγασης των προσφύγων και ιδιαίτερα των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων ήδη από το
τέλος τους 2016. Στην Ήπειρο δημιουργήθηκαν σύντομα διαμερίσματα (στο σύνολο
100) για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του πληθυσμού. Τα περισσότερα από αυτά τα
διαμερίσματα ήταν διάσπαρτα μέσα στην πόλη των Ιωαννίνων ή στα γύρω χωριά. Η
διαχείριση τους γινόταν από διάφορες οργανώσεις, οι οποίες αναλάμβαναν την
διαχείριση τους, την επίπλωση, κάλυψη βασικών αναγκών και καθοδήγηση των
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αιτούντων άσυλο/προσφύγων. Τα διαμερίσματα συνεχίζουν και υπάρχουν μέχρι και
σήμερα. Οι συνομιλητές ενώ από την μια επιθυμούσαν πολύ να μεταφερθούν σε
διαμερίσματα από την άλλη όταν πραγματοποιήθηκε αυτό, τα παράπονα τους ήταν
πολλά. Ο βασικός λόγος ήταν ότι τα διαμερίσματα ήταν μικρά και απόμακρα από το
κέντρο. Επίσης, πολλοί διαπραγματευόταν την μεταφορά τους σε άλλα ανάλογα με
τις προτιμήσεις και προσδοκίες τους. Τέλος, υπήρχαν πολλές καταγγελίες για
καταστροφές επίπλων στα διαμερίσματα με αποτέλεσμα πολλές οργανώσεις να μην
ξέρουν πώς να το κατανοήσουν και διαχειριστούν. Όταν ρώτησα την Μίριαμ «γιατί
παραπονιέσαι πάλι αφού τώρα μένεις σε ένα ωραίο διαμέρισμα και οι συνθήκες είναι
αξιοπρεπείς;», μου απάντησε «δεν ξέρω γιατί είμαι αχάριστη. Έζησα σε τόσα καμπς, σε
ξενοδοχείο και ενώ τώρα έχω αυτό που θέλω, συνειδητοποιώ ότι ποτέ δεν θα είναι το
σπίτι μου και δεν μπορώ να νιώσω ευγνωμοσύνη γιατί τώρα καταλαβαίνω τι έχω
αναγκαστεί να αφήσω πίσω.» Επομένως, ίσως μια εξήγηση στην αλλοπρόσαλλη
συμπεριφορά και αντίδραση των αιτούντων άσυλο/προσφύγων είναι ότι εκτός του ότι
πάντοτε θα διαπραγματεύονται για κάτι καλύτερο διότι είναι ο μόνος τρόπος
επιβίωσης, παράλληλα όταν φτάσουν πολύ κοντά σε αυτό που αναζητούν τότε
έρχονται αντιμέτωποι με το τραύμα τους, τις ψυχικές τους απώλειες με αποτέλεσμα
να μην μπορούν πολλές φορές να το διαχειριστούν.
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Κεφάλαιο 3ο «Η διαχείριση της προσφυγικής κρίσης στην Ελλάδα: Η
περίπτωση μελέτης της Ηπείρου».
Το προσφυγικό/μεταναστευτικό ζήτημα δεν ήταν κάτι άγνωστο για την
Ελλάδα, ούτε και για την κοινωνία της. Η Ελλάδα ανέκαθεν ήταν χώρα αποστολής,
υποδοχής και διέλευσης μεικτών μεταναστευτικών και προσφυγικών ομάδων. Τα
τελευταία χρόνια κα ειδικά το 2015-16 η αύξηση των ροών προς την Ελλάδα και από
εκεί προς την Ευρώπη, μετέτρεψαν την χώρα κατεξοχήν σε χώρα διέλευσης/transit.
Παράλληλα η ένταση των ροών το 2015 οδήγησε

στην αποδοχή και

«επισημοποίηση» του διαδρόμου των Δυτικών Βαλκανίων.
Συγκεκριμένα, η Βαλκανική οδός είχε αποτελέσει μια επιλογή για τους
μετακινούμενους πληθυσμούς ήδη από το 2012xx, με αποτέλεσμα με την πάροδο του
χρόνου να εξελιχθεί από πολλές απόψεις και να αποτελέσει την επικρατέστερη
διαδρομή που οδηγούσε στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Όπως χαρακτηριστικά
ανέφερε ο Χάζεμ, πρόσφυγας από την Συρία «για το πέρασμα μέσω της Ελλάδας και
των άλλων Βαλκανικών χωρών γνωρίζαμε εδώ και καιρό. Είναι ένας δρόμος
δοκιμασμένος. Ήταν η καλύτερη μας επιλογή. Είναι ασφαλής δρόμος καθώς έχουν
αναπτυχθεί πολλά κρυφά μονοπάτια. Μερικά χρησιμοποιούνται μόνο από τους Άραβες,
άλλα μόνο από τους Αφγανούς και μερικά μόνο από τους Αφρικανούς. Πολλά βέβαια
είναι και κοινά μονοπάτια διότι αλλιώς δεν γίνεται. Είναι χωρισμένα από την μαφία
των διακινητών και πάει ανά εθνικότητα. Φυσικά, εμπλέκονται όλοι στην διακίνηση
Άραβες, Αφγανοί, Έλληνες, Τούρκοι, Αλβανοί, Μακεδόνες και Σέρβοι. Το πιο δύσκολο
κομμάτι είναι εκεί στην Ουγγαρία γιατί αυτοί είναι πολύ αυστηροί και άγριοι… χτυπάνε,
σε στέλνουν πίσω και πας και φυλακή καμιά φορά. Όλο το υπόλοιπο κομμάτι είναι μια
χαρά, δεν μας ενοχλεί κανένας να περάσουμε. Είναι ασφαλές, λιγότερο κουραστικό και
φθηνό. Από την Ελλάδα στην Ουγγαρία είσαι με 1 ή 1, 5 χιλιάρικο… μια χαρά, σε
σχέση με άλλους δρόμους, που είναι και πιο επικίνδυνοι και ακριβοί. Όλες αυτές οι
χώρες , όπως και η Ελλάδα είναι transit… ξέρουμε που θα σταματήσουμε για στάση και
που θα πάμε μετά. Η Ειδομένη είναι η τελευταία στάση πριν φύγουμε τελείως από την
Ελλάδα. Επίσης, ακολουθώντας αυτό το δρόμο έχεις λίγες πιθανότητες να αποτύχεις.
Συνήθως, εάν δεν τα καταφέρεις την πρώτη φορά, επιστρέφεις πάλι εδώ και μετά
δοκιμάζεις πάλι. Εάν μείνεις μόνος στη διαδρομή είτε γιατί οι άλλοι τα καταφέρουν είτε
γιατί σε εγκατέλειψαν, τότε ακολουθείς τις γραμμές τους τρένου για να μην χαθείς.
Βεβαία, καλό είναι να έχεις και μπαταρία στο κινητό πάντα γιατί μπορείς να πάρεις
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τηλέφωνα να ρωτήσεις, να έχεις παρέα στο ταξίδι, φακό αλλά και εάν πιάσεις ιντερνετ
να μπεις στα google map ή στα διάφορα groups στο Facebook. Είναι καλό να έχεις
παρέα όμως, τα βράδια είναι δύσκολα.»
Αξίζει να αναφερθεί ότι για πολλούς μήνες (σχεδόν ολόκληρο το 2015 και
τους πρώτους τρείς μήνες του 2016), η ελληνική πολιτεία αγνοούσε τον πληθυσμό
που διέμενε έστω και προσωρινά στο έδαφος της, τόσο από άποψη αριθμών (καθώς
δεν γινόταν καταγραφές παρά μόνο όταν έπρεπε), όσο και από πλευρά ταυτότητας
των προσώπων. Χαρακτηριστικό είναι ότι όλες οι πληροφορίες για τους αριθμούς των
αιτούντων άσυλο/προσφύγων που εγκατέλειπαν την Ελλάδα προέρχονταν από
στοιχεία που έδινε η Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες της ΠΓΔΜ στην Ύπατη
Αρμοστεία της Ελλάδας και αφορούσαν μόνον αριθμούς προσώπων που
καταγράφονταν κάθε ημέρα, χωρίς ονοματεπώνυμα και τα υπόλοιπα στοιχεία τους.
Πέρα όμως από τα στοιχεία καταγραφής και αποτύπωσης που όφειλε να διατηρεί το
κράτος, υπήρχε και γενική απουσία του σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή απουσία παροχής
στέγασης, διατροφής, συντονισμού, διαχείρισης της συνολικής κατάστασης κτλ.
Σύμφωνα λοιπόν και με την έκθεση του συνηγόρου του πολίτη με θέμα «Η
πρόκληση των μεταναστευτικών ροών και της προστασίας των προσφύγων: ζητήματα
διοικητικής διαχείρισης και δικαιωμάτων» από το 2015 και μέχρι και τον Μάρτιο του
2016, πρόσωπα εισέρχονταν μαζικά στην ελληνική επικράτεια παράνομα ή παράτυπα
αποχωρούσαν από αυτή επίσης παρανόμως και εν συνέχεια, η παράνομη αυτή
είσοδος και έξοδος γινόταν σε σειρά χωρών, μέχρι την παράνομη είσοδο στη χώρα
προορισμού. Όλη αυτή η διαδικασία είχε ως αποτέλεσμα η Ευρώπη να αντιληφθεί ότι
δεν μπορεί να ελέγξει την κατάσταση, τους ανθρώπους που φτάνουν σε αυτήν και να
εντοπίσει ότι η μεγάλη αδυναμία υφίσταται στην έλλειψη παρακολούθησης της
κατάστασης, καταγραφής των ανθρώπων που μετακινούνται και κυρίως τον έλεγχο
των ανθρώπινων ροών στην Ευρώπη.
Η Ελλάδα λοιπόν βρέθηκε στο επίκεντρο αμφότερων των κρίσεων που
δοκιμάζουν τη συνοχή της Ευρώπης, ως οικονομικής και πολιτικής οντότητας. Μετά
από οκτώ συνεχόμενα έτη ύφεσης, συρρίκνωσης των εισοδημάτων αλλά και των
δικαιωμάτων των πολιτών, η κρίση, από οικονομική – δημοσιονομική είχε
μετεξελιχθεί σε ευρύτερα κοινωνική, με χαρακτηριστικά πλέον ανθρωπιστικής και
μάλιστα «έκτακτης ανάγκης». Μέσα σε αυτό το αναμφίβολο πλαίσιο, οι κρατικές,
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διοικητικές και κοινωνικές δομές, κλήθηκαν να διαχειριστούν τις ροές μετακίνησης
πληθυσμών από τρίτες χώρες.
Αντιμέτωποι με αυτήν την κατάσταση, οι ηγέτες των κρατών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης που διατηρούν το προνόμιο της διαμόρφωσης της εξωτερικής πολιτικής
απέδειξαν μια αμηχανία στην διαχείριση της κατάστασης. Άργησαν να αντιληφθούν
το μέγεθος του ζητήματος και μόνο όταν πλέον είχε γίνει πρώτο θέμα στα Ευρωπαϊκά
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στα Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης με εικόνες
εξαθλίωσης των ανθρώπων και με συνεχόμενες αναφορές για παραβιάσεις των
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για έκτακτες ανάγκες που αφορούσαν την σίτιση και
στέγαση οδήγησαν τα κράτη να αντιδράσουν αποσπασματικά. Αρχικά δεν υπήρχε ένα
πλαίσιο συνεκτικό, ούτε κάποιο κοινό σχέδιο. Δίστασαν να αναλάβουν τις ευθύνες
τους και να δράσουν άμεσα με αποτέλεσμα να φτάσουμε στο σημείο της
«ανθρωπιστικής κρίσης» στα νότια σύνορα της ΕΕ και την έξαρση των ρατσιστικών
και ξενοφοβικών τάσεων μέσα στους κόλπους της Ευρώπης. Το ζήτημα της
διαχείρισης κατέστη αντικείμενο πολιτικών αντιπαραθέσεων μεταξύ κρατών μελών,
αλλά και μεταξύ πολιτικών και κομματικών συσχετισμών εντός των κρατών. Μια από
τις πλέον χαρακτηριστικές εκφράσεις αυτής της υποχώρησης του κοινού, ευρωπαϊκού
πολιτικού οικοδομήματος, αποτέλεσε η λεγόμενη κοινή δήλωση/συμφωνία ΕΕ –
Τουρκίας της 18 Μαρτίου του 2016 με σκοπό τη δημιουργία ενός πλαισίου
διαχείρισης των μεικτών ροών, το οποίο δημιουργούσε ένα κλίμα αφιλόξενο για τους
ήδη διαμένοντες και αποτρεπτικό για επίδοξους νέους εισερχόμενους. Συγκεκριμένα,
η συμφωνία ΕΕ- Τουρκίας είχε σκοπό τον γεωγραφικό περιορισμό των εισερχόμενων
που δέχεται η Ελλάδα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή
Ένωση μέσω του της Επιτροπής αλλά και των επιμέρους οργανισμών της, καλέστηκε
να συνδράμει και να υποστηρίξει την υλοποίηση ενός σχεδίου, παρέχοντας βοήθεια
στον συντονισμό της προσφυγικής κρίσης, προσφέροντας τεχνογνωσία, διαθέτοντας
ανθρώπινους πόρους και χρηματοδότηση τόσο έκτακτη και εξαιρετική όσο και μέσω
της δημιουργίας τακτικών χρηματοδοτικών εργαλείων.
Έτσι λοιπόν, όπως αναφέρει και ο Συνήγορος του Πολίτη στην έκθεση του για
το προσφυγικό «η Ελλάδα διήλθε από διαφορετικές φάσεις στην αντιμετώπιση του
ζητήματος των μεικτών ροών των πληθυσμών τρίτων χωρών. Η πρώτη φάση ήταν η
απροθυμία αναγνώρισης τους ζητημάτων και λήψης ακόμη και των στοιχειώδη μέτρων
προπαρασκευής για μια αποτελεσματική διαχείριση του. Στην πορεία, ακολούθησε μια
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διάχυτη αμηχανία αντίδρασης και έναν αδικαιολόγητος αιφνιδιασμός. Η έλλειψη
σχεδιασμού, μιας συνεκτικής πολιτικής και στρατηγικού σχεδίου χαρακτήρισε αυτή τη
φάση, σε τέτοιο βαθμό που το βάρος της διαχείρισης των ροών οδήγησε στη διατήρηση
της Βαλκανικής Διαδρομής για μεγάλο χρονικό διάστημα, επιτρέποντας κατά αυτόν τον
τρόπο τη περισσότερο ή λιγότερο ασφαλή διέλευση των μετακινούμενων πληθυσμών.
Και τέλος, η Τρίτη φάση χαρακτηρίστηκε από την Κοινή Δήλωση ΕΕ- Τουρκίας τον
Μάρτιο του 2016. Την δήλωση ακολούθησε το κλείσιμο της Βαλκανικής Οδού και η
εκκένωση

της

Ειδομένης.

Από

εκεί

και

πέρα

η

διαχείριση

της

προσφυγικής/μεταναστευτικής κρίσης μπήκε σε μια διαφορετική φάση, όπου οι ροές
είναι πλέον ελεγχόμενες, ο πληθυσμών μεταναστών/προσφύγων/αιτούντων άσυλο
μετρήσιμος και περιορισμένος».

3. 1 Ημερομηνία – σταθμός: Μάρτιος 2016
OMάρτιος του 2016 ήταν ένας καθοριστικός μήνας καθώς σημαντικά
γεγονότα αποτέλεσαν αφορμή για την «έμπρακτη έναρξη» της διαχείρισης της
προσφυγικής κρίσης από το ελληνικό κράτος και συγκεκριμένα από το νεοσύστατο
Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Μέχρι και εκείνο το μήνα, δεν υπήρχε καμία
επίσημη τοποθέτηση από το Υπουργείο εκτός από υποσχέσεις που αφορούσαν την
μελλοντική παρέμβαση του κράτους και διάφορες δηλώσεις που ανέφεραν ότι «η
Ευρώπη πρέπει να λάβει επίσημη θέση για το προσφυγικό και να σχεδιάσει μια
συγκεκριμένη στρατηγική η οποία δεν θα επιβαρύνει τις χώρες του Νότου και ότι η
προσφυγική κρίση δεν είναι ελληνικό πρόβλημα αλλά ευρωπαϊκό». Εξαρχής, δηλαδή η
προσφυγική κρίση ή το προσφυγικό ζήτημα αντιμετωπίστηκε ως πρόβλημα, ενώ το
πρώτο διάστημα η προτεραιότητα ήταν η εύρεση των «υπευθύνων» για τη διαχείριση
του.
Κατά τα άλλα, όλη η διαχείριση είχε μπει στον «αυτόματο πιλότο», όπου
άμεση εμπλοκή είχαν οι διάφορες ελληνικές και ξένες εθελοντικές ομάδες,
ανεξάρτητοι εθελοντές, αλληλέγγυοι, ελληνικές και ξένες ΜΚΟ καθώς και απλοί
πολίτες που δεν άνηκαν σε κάποια συγκεκριμένη ομάδα. Θα μπορούσε να πει κανείς
ότι η Ελλάδα δεν είχε δει πότε μέχρι τότε τόσες πολλές ομάδες και ΜΚΟ από την
Ευρώπη και Αμερική να μετακομίζουν στην κυριολεξία στην χώρα για να
υποστηρίξουν τους πρόσφυγες λόγω του κενού από πλευράς τοποθέτησης και
παρέμβασης του κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε γενικές γραμμές η
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κοινωνία των πολιτών είχε αντικαταστήσει το ρόλο του κράτους. Ξαφνικά η Ελλάδα
είχε γίνει η πιο επίκαιρη χώρα από άποψη ανθρωπιστικής/προσφυγικής κρίσης και
από τις χώρες της Αφρικής που παραδοσιακά είχαν μεγάλο αριθμό ομάδων
υποστήριξης και ανθρωπιστικής βοήθειας. Από την άλλη πλευρά, η αλληλεγγύη και
υποδοχή των περισσότερων Ελλήνων παρά την οικονομική και κοινωνική κρίση
συζητήθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο, με αποτέλεσμα ακόμα και απλοί πολίτες να
βραβευτούν για την στάση τουςxxi Η τοπική αυτοδιοίκηση, ο στρατός και τα
πανεπιστήμια άργησαν να εμπλακούν σε όλη τη διαδικασία, παρόλο που και εκεί
υπήρχαν κάποιες μεμονωμένες κινήσειςxxii
Αφετηρία λοιπόν αποτέλεσε η κοινή δήλωση ΕΕ - Τουρκίας. Το Υπουργείο
ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να εκκενώσει τον αυτοσχέδιο, αυτό-οργανωμένο
καταυλισμό της Ειδομένης στα βόρεια σύνορα της Ελλάδας μέσα στον μήνα, χωρίς
να δώσει δημοσίως λεπτομέρειες για το πώς θα πραγματοποιηθεί αυτό και με ποιον
τρόπο. Τις ίδιες ημέρες μετά τις δυο ανακοινώσεις ακολούθησε το βίαιο κλείσιμο των
συνόρων με την ΠΓΔΜ. Οι αντιδράσεις των προσφύγων/μεταναστών στον
καταυλισμό ήταν ιδιαίτερα έντονες. Οι περισσότεροι άνθρωποι βρισκόταν σε μια
κατάσταση απελπισίας, θυμού και μεγάλης έντασης εξαιτίας της αλλαγής της
κατάστασης και της αβεβαιότητας του μέλλοντος. Οι καθημερινές συγκρούσεις με
την αστυνομία και τους σύνορο-φύλακες της ΠΓΔΜ ήταν αναπόφευκτες. Οι
περισσότεροι επιδίωξαν να περάσουν τα σύνορα με τη βία ανεπιτυχώς, πολλές φορές
ακόμη αναζητώντας διαφορετικούς οδούς και περάσματα. Επιπρόσθετα, αρκετές
φορές τα γυναικόπαιδα έμπαιναν μπροστά στις ζώνες μαχών/πρώτη γραμμή με την
αστυνομία, συμμερίζοντας την αγωνία των γονέων τους και κάνοντας επίκληση στο
συναίσθημα προκειμένου οι Σκοπιανοί φύλακες να τους αφήσουν να περάσουν στην
άλλη πλευρά, ενώ οι εθνοτικές συγκρούσεις δεν έλειπαν. Η ένταση και η
αβεβαιότητα των ημερών είχαν ως αποτέλεσμα η κατάσταση να είναι επικίνδυνη για
πολλές ομάδες, κυρίως μικρά παιδιά και γυναίκες αλλά και για εργαζόμενους
ανθρωπιστικών οργανώσεων. Ο θυμός και η βία ήταν έκδηλη, ενώ κανένας δεν ήξερε
τι θα συμβεί σε μερικές ώρες ή μέρες. Όλες αυτές οι εικόνες είχαν μεταφερθεί στα
ΜΜΕ καθώς και στα ΚΜΔ (Social Media) με αποτέλεσμα όλος ο κόσμος να
περιμένει να δει τι θα συμβεί με την περίπτωση της Ειδομένης. Παράλληλα, οι
συνθήκες υγιεινής είχαν χειροτερέψει, ενώ υπήρχε μεγάλη ανάγκη για ιατρική
υποστήριξη και σίτιση. Όλη αυτή η αιφνίδια κατάσταση χαρακτηρίστηκε ως
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«κατάσταση εκτάκτου ανάγκης ή κοινώς emergency» η οποία είχε φτάσει στην
αποκορύφωση εκείνες της ημέρες. Με την επίκληση της κατάστασης εκτάκτου
ανάγκης όλα ήταν εφικτά και αποδεκτά, ο καθένας μπορούσε να παρέμβει καθώς η
κατάσταση δεν ήταν ελεγχόμενη από κανέναν, ενώ η ανθρωπιστική βοήθεια από το
εξωτερικό όλο και αυξανόταν καθημερινά, παρόλα αυτά δεν αρκούσε για να καλύψει
όλες τις ανάγκες.
Δυστυχώς όμως, η αντίδραση της κυβέρνησης δεν ήταν πάντοτε η
αναμενόμενη. Χαρακτηριστικό ήταν το γεγονός όταν λίγες μέρες πριν την εκκένωση
της Ειδομένης και την έναρξη της διαχείρισης της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης, η
ελληνική αεροπορία σε μια επίδειξη εξουσίας και δύναμης έκανε βόλτες για πολλές
ώρες πάνω από τους εξαντλημένους πρόσφυγες και μετανάστες της Ειδομένης. Ήταν
από τις πιο φριχτές στιγμές, εκείνης της περιόδου, καθώς οι περισσότεροι άνθρωποι,
θύματα πολέμου και βομβαρδισμών στις χώρες τους, αναγκάστηκαν να ξανά βιώσουν
στην «ασφαλή» χώρα της ΕΕ, αντίστοιχες εμπειρίες και εικόνες του παρελθόντος σε
μια δύσκολη στιγμή. Οι περισσότεροι άνθρωποι και κυρίως τα μικρά παιδιά και οι
γυναίκες έπαθαν την συγκεκριμένη μέρα κρίση πανικού, ενώ στην εικόνα των
αεροπλάνων ούρλιαζαν, έκλαιγαν και έτρεχαν να κρυφτούν. Αυτή ήταν μια από τις
κινήσεις του ελληνικού κράτους, δηλαδή η δημιουργία φόβου και η επίδειξη
δύναμης, προκειμένου να προετοιμάσει τον πληθυσμό για την εκκένωση της περιοχής
και την μετακίνηση τους σε ανοιχτά κέντρα προσωρινής φιλοξενίας των προσφύγων,
τα οποία βρισκόταν σε κατάσταση προετοιμασίας προκειμένου να υποδεχτούν τον
πληθυσμό τις επόμενες ημέρες.
Το κράτος αποφάσισε να μην συμπεριλάβει στη διαδικασία της εκκένωσης τις
ΜΚΟ που τόσο καιρό υποστήριζαν τους πρόσφυγες και κάλυπταν τα κενά τους
κράτους. Επίσης, το κράτος αποφάσισε να μην προβεί σε επίσημες ενημερώσεις
σχετικά με την διαδικασία και για αυτό το λόγο η εκκένωση πραγματοποιήθηκε
μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Συγκεκριμένα, η ίδια η αστυνομία
προχώρησε στην ενημέρωση των προσφύγων για την υποχρεωτική αποχώρηση από
την περιοχή και την εγκατάσταση τους στα κέντρα φιλοξενίας σε όλη την Ελλάδα
χωρίς να επιτρέψει την συμμετοχή των παρατηρητών σε αυτή τη διαδικασία. Το
μήνυμα προς τους πρόσφυγες/μετανάστες ήταν απλό και ξεκάθαρο «δεν έχετε άλλη
επιλογή παρά να μεταφερθείτε από την Ειδομένη σε οργανωμένα κέντρα φιλοξενίας και
να ακολουθήσετε τη νόμιμη οδό για την μετακίνηση σας στα άλλα κράτη της Ευρώπης».
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Η επιχείρηση εκκένωσης εν τέλει ολοκληρώθηκε με επιτυχία τον ίδιο μήνα, χωρίς
κάποια αναφορά για αντιδράσεις από την πλευρά των προσφύγων. Το γεγονός αυτό
φυσικά δεν μπορεί επαρκώς να αποδειχθεί καθώς δεν υπήρχε δυνατότητα πρόσβασης
και επαφής με τον πληθυσμό ούτε από τους δημοσιογράφους ούτε από άλλους
ανεξάρτητους φορείς. Η Ειδομένη είχε εκκενωθεί και το μόνο που είχε μείνει πίσω
ήταν σκουπίδια, σκηνές και κουβέρτες της Ύπατης Αρμοστείας καθώς και ένα άδειο
βενζινάδικο EKO.
Η Ειδομένη δεν αποτέλεσε μονάχα μια από τις ιστορικές στιγμές στη
διαχείριση της προσφυγικής κρίσης, αποτέλεσε παράλληλα και ένας σταθμός
ορόσημο τόσο για τους πρόσφυγες όσο και για τους ανθρώπους που ασχολήθηκαν
ενεργά για την υποστήριξη των ανθρώπων αυτών σε αυτό το πλαίσιο. Συγκεκριμένα,
όπως αναφέρει η Τζαμίλα, πρόσφυγας από την Συρία, «δεν θα ξεχάσω ποτέ την
περίοδο που ήμουν μόνη μου με τα δυο μικρά παιδιά στην Ειδομένη. Ένας τόπος
συγκέντρωσης όλων των απελπισμένων. Ήμουν τόσο φοβισμένη εκεί, ευτυχώς είχα βρει
κάποιες οικογένειες από την πόλη μου αλλά και άλλες γυναίκες μόνες και ήμουν μαζί
τους. Είχα βρει προστασία εκεί μαζί με αυτούς. Ένιωθα ασφάλεια. Αλλά ήταν μια τρέλα
όλο αυτό, η απόλυτη εξαθλίωση, είχαμε χάσει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια μας εκεί, δεν
είχαμε τίποτα. Η Ειδομένη όμως ήταν και μια ελπίδα, ήταν η ελπίδα μας ότι ήρθε το
τέλος και η αρχή μιας νέας διαδρομής. Όταν μας έδιωξαν από εκεί και μας μετέφεραν
εδώ ήμουν απελπισμένη. Έλεγα είμαι τόσο άτυχη τώρα, δεν θα φύγω ποτέ από εδώ.
Πόσο τυχεροί ήταν όσοι ήρθαν πριν από εμένα και πέρασαν από εκεί και κατάφεραν να
φτάσουν εκεί που ήθελαν. Η μεγαλύτερη στιγμή απελπισίας ήταν όταν μπήκα σε αυτό το
λεωφορείο και δεν ήξερα που πάω. Φοβόμουν μην με γυρίσουν πίσω. Ήμουν ικανή να
κάνω τα πάντα απλά να μην πάω πίσω.»
Επιπλέον, η Ειδομένη ήταν σημαντικός σταθμός και για όλους εκείνους που
βρισκόταν εκεί για να υποστηρίξουν τους πρόσφυγες. Πολλοί από αυτούς, ακριβώς
λόγω της συγκεκριμένης τους εμπειρίας και των δύσκολων καταστάσεων που
αντιμετώπισαν, προσλήφθηκαν αργότερα κατευθείαν σε διάφορες ΜΚΟ αλλά και στο
Υπουργείο. Όποιος βίωσε την εμπειρία της Ειδομένης, θεωρούνταν αρκετά έμπειρος
για να απασχοληθεί και ως επαγγελματίας στο προσφυγικό. Τέλος, πολλές από τις
Διεθνείς ΜΚΟ που είχαν έρθει μονάχα προσωρινά να παρέχουν ανθρωπιστική
βοήθεια, μετά την εκκένωση της Ειδομένης, αποφάσισαν να εγκατασταθούν μόνιμα
στην Ελλάδα λόγω της προσφυγικής κρίσης, ενώ διάφορες αυτό - οργανωμένες
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ομάδες, εθελοντών κτλ αποφάσισαν να συστήσουν οργανώσεις για να μπορέσουν να
υποστηρίξουν τους πρόσφυγες σε πιο οργανωμένο, θεσμικό πλαίσιο.
Οι πρόσφυγες μεταφέρθηκαν στα διάφορα κέντρα ανοιχτής υποδοχής και
προσωρινής φιλοξενίας, όπως ονομάστηκαν από το Υπουργείο. Η φιλοσοφία των
συγκεκριμένων δομών ήταν ότι δεν ήταν κέντρα – κράτησης, κλειστού τύπου, όπου
ήταν υποχρεωτική η διαμονή των προσφυγών. Για την ακρίβεια, τα κέντρα
ονομάστηκαν «ανοιχτής υποδοχής» καθώς οι πρόσφυγες ήταν ελεύθεροι να
μετακινούνται και δεν υπήρχε ο αναγκαστικός χαρακτήρας διαμονής. Ωστόσο, τα
συγκεκριμένα κέντρα είχαν «προσωρινό» χαρακτήρα, διότι δημιουργήθηκαν στα
πλαίσια της ανθρωπιστικής κρίσης εκτάκτου ανάγκης και δεν αποτελούσαν βιώσιμη
λύση, ούτε μακροπρόθεσμη λύση. Αυτό είναι φανερό και από τον τρόπο λειτουργίας
τους και από την τοποθεσία και υποδομές τους αλλά και από την ονομασία τους.
Παρόλα αυτά, όλος αυτός ο πληθυσμός ακόμη και να μην ήθελε να μεταφερθεί εκεί
δεν είχε και άλλη επιλογή.
Τα περισσότερα από αυτά τα κέντρα βρισκόταν γύρω από τη Θεσσαλονίκη,
ενώ μερικά υπήρχαν και στην Κεντρική αλλά και στην Δυτική και Ανατολική
Ελλάδα. Όλοι οι πρόσφυγες/μετανάστες από την Ειδομένη μεταφέρθηκαν σε κέντρα
της Βόρειας Ελλάδας, ενώ οι υπόλοιποι που βρισκόταν στην Αθήνα και αυτοί που
ήταν στα νησιά μεταφέρθηκαν σε διάφορα κέντρα της Νότιας. Αξίζει να αναφερθεί
ότι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου δημιουργήθηκαν τα λεγόμενο hotspots ή
αλλιώς τα κέντρα πρώτης ταυτοποίησης και υποδοχής, τα οποία αποσκοπούσαν στην
πρώτη ταυτοποίηση του πληθυσμού και είναι κέντρα κλειστού τύπου.
Λόγω της έκτακτης κατάστασης αλλά και έλλειψης προετοιμασίας από
πλευράς κράτους, τα κέντρα ανοιχτής φιλοξενίας και προσωρινής υποδοχής
αφορούσαν κυρίως παλαιά ή εγκαταλελειμμένα στρατόπεδα του στρατού, της
αεροπορίας, του λιμενικού τα οποία βρισκόταν κατά κύριο λόγο στα περίχωρα
πόλεων. Ορισμένα κέντρα ήταν μη χρησιμοποιημένοι ή εγκαταλελειμμένοι
βιομηχανικοί χώροι που άνηκαν σε ιδιώτες, ενώ ελάχιστοι από αυτούς τους χώρους
ήταν δομές κρατικές που είχαν παραχωρηθεί για τη λειτουργία κοινωνικών δομών
όπως ξενώνες σε ΜΚΟ, ιδρύματα ή στους εκάστοτε δήμους. Επιπρόσθετα, αρκετοί
πρόσφυγες βρήκαν στέγαση σε καταλείψεις που ήδη υπήρχαν στις μεγάλες πόλεις
(Notara) ή καταλείψεις που έγιναν μόνο για αυτό το λόγο, δηλαδή για την κάλυψη
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της διαμονής των προσφύγων (ιδιωτική κατάληψη Hotel Plaza – Aθήνα). Άλλη μια
περίπτωση ήταν το παλιό αεροδρόμιο Ελληνικό, όπου οι ίδιοι οι πρόσφυγες είχαν
προχωρήσει σταδιακά σε κατάληψη. Φυσικά, όλα αυτά γινόταν με την ανοχή του
κράτους. Ολοκληρώνοντας, υπήρχαν πρόσφυγες που είχαν τους οικονομικούς πόρους
για να καλύψουν μόνοι τους σε ιδιωτικό κατάλυμα τη διαμονή τους (κυρίως
ξενοδοχεία), ενώ αρκετοί φιλοξενήθηκαν σε ελληνικές οικογένειες για μεγάλα
χρονικά διαστήματα.
Καταλήγοντας, η μεταφορά των προσφύγων στα Κ.Φ.Π έγινε με την βοήθεια
της Ύπατης Αρμοστείας, ενώ υπήρχε δυσκολία στον καταμερισμό των προσφύγων
ανά εθνικότητα είτε ανά ειδική κατηγορία (μονογονεικές οικογένειες, μόνοι άντρες,
οικογένειες, Σύριοι, Αφγανοί, Κούρδοι και Γιαζίντι). Για την ακρίβεια, σε κάθε
κέντρο υπήρχαν διαφορετικές εθνικότητες, εκτός από μερικές εξαιρέσεις (όπως η
Πέτρα Ολύμπου στην Πιερία), γεγονός που προκάλεσε πολλές συγκρούσεις
μελλοντικά και δυσκόλεψε την ομαλή λειτουργία των κέντρων. Αξίζει να τονιστεί ότι
αρχικά υπήρχε και μεγάλη άγνοια για τις διαφορές των διαφορετικών εθνοτικών
ομάδων τόσο από τους συντονιστές των κέντρων υποδοχής όσο και από το
προσωπικό των ανθρωπιστικών οργανώσεων. Επίσης, αρχικά δεν ήταν ξεκάθαρο
ποιος ακριβώς θα έχει την ευθύνη του συντονισμού και της καθημερινής διαχείρισης
των Κ.Φ.Π, καθώς στην πράξη εμπλεκόταν διαφορετικά Υπουργεία, όπως Υπουργείο
Εθνικής Αμύνης αλλά και Υπουργείο Εργασίας, ενώ το Υπουργείο Μεταναστευτικής
Πολιτικής δεν είχε ακόμα εντοπίσει και ορίσει υπεύθυνους για να αναλάβουν τη
διαχείριση τους, ούτε είχε εξασφαλίσει πόρους για την βιωσιμότητα του. Παράλληλα,
δεν ήταν ξεκάθαρος και ρόλος της Ύπατης Αρμοστείας αλλά και των υπόλοιπων
ΜΚΟ και των διάφορων εθελοντικών ομάδων αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Επιπρόσθετα, μέχρι εκείνη την στιγμή κανένας δεν ήξερε να εξηγήσει
επαρκώς στους πρόσφυγες τι επιπτώσεις θα είχε η συμφωνία ΕΕ – Τουρκίας για το
αίτημα ασύλου και την μετέπειτα ζωή τους. Εκτός από το μέτρο που αφορούσε το
κλείσιμο των συνόρων και τον έλεγχο των ροών δεν ήταν ξεκάθαρο τι θα γινόταν με
όλο αυτό τον πληθυσμό των 62.000 ανθρώπων που είχαν εγκλωβιστεί στην Ελλάδα.
Η συμφωνία ΕΕ – Τουρκίας επικύρωνε επίσης τη δυνατότητα «επιστροφής» των
προσφύγων που ερχόταν στην Ελλάδα πίσω στην Τουρκία μετά την επικύρωση της
συμφωνίας. Αυτή η συμφωνία βασίστηκε και στην επίσημη αναγνώριση από την
Ευρωπαϊκή Ένωση της Τουρκίας ως ασφαλής τρίτη χώρα.xxiii
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Παράλληλα, προτεραιότητα εκείνη την περίοδο αποτελούσε η καταγραφή του
πληθυσμού που βρισκόταν στην ελληνική επικράτεια μέσω της πρακτικής της
προκαταγραφής – preregistration και μετέπειτα καταγραφής – registration που θα
βρισκόταν στα Κ.Φ.Π. Το επόμενο μέτρο που ακολούθησε τη συμφωνία ΕΕ –
Τουρκίας ήταν ο σχεδιασμός και η εφαρμογή του προγράμματος «μετεγκατάστασης ή
αλλιώς του προγράμματος relocation», που ουσιαστικά αφορούσε τη σταδιακή
μετεγκατάσταση των προσφύγων με ποσόστωση σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ανάλογα με το αίτημα του καθενός προκειμένου να εξεταστούν σε αυτές τις
χώρες οι αιτήσεις ασύλου και να παρθούν οι αντίστοιχες αποφάσεις για το καθεστώς
τους. Σε αυτήν την περίπτωση η Ελλάδα θα έπρεπε να φιλοξενήσει 57.000 πρόσφυγες
σύμφωνα με την ποσόστωση. Η πρακτική της καταγραφής ουσιαστικά εξυπηρετούσε
αυτό το σκοπό, δηλαδή την αποτύπωση των αιτημάτων προκειμένου μετά να γίνει και
η αντίστοιχη κατανομή και διαλογή ανάλογα με την κάθε περίπτωση που θα
οδηγούσε στην ελεγχόμενη μετακίνηση πληθυσμών. Για την ακρίβεια, οι πρόσφυγες
από τον Μάρτιο του 2016 είχαν τις εξής επιλογές: 1. Δικαίωμα υποβολή αιτήματος
ασύλου στην Ελλάδα, 2. Δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης, 3. Δικαίωμα
υποβολής

αίτησης

για

μετεγκατάσταση.

Σε

περίπτωση

που

το

αίτημα

μετεγκατάστασης τους δεν γινόταν αποδεκτό σε κάποια χώρα επιλογής είχαν τη
δυνατότητα να κάνουν αίτηση ασύλου στην Ελλάδα αλλά όχι και το αντίστροφο.
Αντίστοιχα, εάν το αίτημα οικογενειακής επανένωσης δεν γινόταν δεκτό είχαν τη
δυνατότητα για τις επόμενες δυο επιλογές. Τέλος, υπήρχε και σαν επιλογή το
πρόγραμμα του εθελοντικού επαναπατρισμού, του οποίου την ευθύνη έχει ο Διεθνής
Οργανισμός Μετανάστευσηςxxiv. Αξίζει να σημειωθεί ότι το έτος 2016, το
Αφγανιστάν ανακοινώθηκε ως ασφαλής τρίτη χώρα, με αποτέλεσμα να νομιμοποιηθεί
και η επαναπροώθηση και των Αφγανών υπηκόων.xxv

3.2 Ημερομηνία – σταθμός: Οκτώβριος 2016
Ο Οκτώβριος του 2016 αποτέλεσε μια ημερομηνία σταθμός για τη διαχείριση
της προσφυγικής κρίσης. Για την ακρίβεια, οι προηγούμενοι μήνες ήταν μήνες
εντάσεων, προσαρμογής και αναδιοργάνωσης χωρίς να υπάρχει ξεκάθαρη γραμμή για
το μέλλον και τις βλέψεις της κυβέρνησης. Το μεγάλο όμως ζήτημα ήταν οι συνθήκες
διαβίωσης των αιτούντων άσυλο/προσφύγων σε όλη την Ελλάδα. Χαρακτηριστικές
ήταν οι εικόνες των ΜΜΕ που μετέδιδαν τις διαμαρτυρίες και πορείες των
προσφύγων, οι οποίοι αναζητούσαν «δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια και πρόσβαση στα
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δικαιώματα τους». Η συγκεκριμένη περίοδος είχε ταυτιστεί με τις αλλαγές στο
κομμάτι της στέγασης, σίτισης και εκπαίδευσης. Σύντομα οι πρώτες πρόχειρες σκηνές
αντικαταστάθηκαν από αδιάβροχες σκηνές και στην πορεία από κοντέινερ. Όλες οι
παραπάνω επενδύσεις είχαν μεγάλο οικονομικό κόστος, το οποίο καλύπτονταν με την
χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι πρόσφυγες ήταν εξαγριωμένοι με
αυτές τις πολιτικές αποφάσεις, καθώς η εφαρμογή τους ήταν ιδιαίτερα χρονοβόρα.
Επίσης, οι περισσότεροι είχαν κουραστεί να ακούνε για αλλαγές και να δίνονται
υποσχέσεις για καλύτερες συνθήκες, οι οποίες όμως δεν ήταν ουσιαστικές. Τέλος,
πολλοί πρόσφυγες κατέκριναν τις παραπάνω αποφάσεις που αφορούσαν τις αλλαγές
στις υποδομές στέγασης καθώς θεωρούσαν ότι ήταν σπατάλη χρημάτων και ότι με
αυτά τα χρήματα που είχαν ξοδευτεί μέχρι εκείνη την στιγμή θα μπορούσαν να
έμεναν όλοι τους σε διαμερίσματα. Η αλήθεια είναι ότι αυτό ισχύει και σύμφωνα με
την Ειρήνη, εκπρόσωπο της Ύπατης Αρμοστείας «τα χρήματα που υπάρχουν στη
διάθεση είναι μονάχα για την αγορά οικίσκων παρόλο που θα μπορούσαν να καλύψουν
τη διαμονή των προσφύγων σε άλλου είδους καταλύματα. Παρόλα αυτά, έτσι
λειτουργούν τα πράγματα και η ΕΕ για αυτό προορίζει τα χρήματα της αυτήν την
στιγμή.» Όλη αυτή η κατάσταση είχε δημιουργήσει εντάσεις και καχυποψία από την
πλευρά των αιτούντων άσυλο/προσφύγων. Σύντομα βέβαια, έγιναν καταγγελίες που
αφορούσαν τη κακή διαχείριση και αξιοποίηση των χρημάτων για το προσφυγικόxxvi,
ενώ η συγκεκριμένη προσφυγική κρίση χαρακτηρίστηκε ως η πιο ακριβή όλων των
εποχών. Αυτό όμως δεν σταμάτησε την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και
βιομηχανίας στον τομέα της κάλυψης των προσφυγικών αναγκών. Χαρακτηριστική
είναι η παρουσία της ΙΚΕΑ στο τομέα κατασκευής καινοτόμων οικίσκων για τους
πρόσφυγεςxxvii.
Εκτός από την στέγαση, η εύρεση λύσεων για τη σίτιση αποτέλεσε
προτεραιότητα στη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης επί του πεδίου. Όπως
αναφέρθηκε και παραπάνω, στην πρώτη φάση η σίτιση εξαρτιόταν από τον
στρατό/αεροπορία κτλ. Ωστόσο, η ποιότητα δεν ήταν καλή και η ποσότητα ήταν
μικρή. Οι πρόσφυγες συνήθιζαν να πετάνε το φαγητό προς ένδειξη δυσαρέσκειας,
ενώ πολλά παιδιά ήταν υποσιτισμένα με θέματα υγείας που οφείλονταν στην κακή
διατροφή. Το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής σε συνεργασία με τις ΜΚΟ
προκειμένου να βελτιώσει τις συνθήκες, προσέλαβε διάφορες εταιρείες catering για
να αναλάβουν την σίτιση αιτούντων άσυλο/προσφύγων. Στην ουσία, ενώ βελτιώθηκε
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η ποιότητα του φαγητού, οι πρόσφυγες ήταν δυσαρεστημένοι καθώς το φαγητό δεν
ήταν πάντοτε τόσο καλό ενώ δεν συμβάδιζε με τις διατροφικές τους συνήθειες. Για
αυτό το λόγο, πολλοί μαγείρευαν μέσα σε σκηνές και κοντέινερ με αποτέλεσμα να
υπάρχουν κίνδυνοι τραυματισμών λόγω ακατάλληλων υποδομών (σε πολλά Κ.Φ.Π
είχαν ξεσπάσει φωτιές). Ωστόσο και στο κομμάτι της σίτισης είχαν γίνει καταγγελίες
οι οποίες αφορούσαν στημένους διαγωνισμούς προμηθευτών με αποτέλεσμα όλα τα
παραπάνω να δημιουργήσουν ακόμη μεγαλύτερη καχυποψία από την πλευρά των
προσφύγων και φυσικά ακόμη περισσότερες αντιδράσειςxxviii.
Η εκπαίδευση των παιδιών ήταν ένα ακόμη αγκάθι στη διαχείρισης της
προσφυγικής κρίσης. Οι αιτούντες άσυλο/πρόσφυγες ζητούσαν την εγγραφή των
παιδιών στο σχολείο και την παρακολούθηση μαθημάτων καθώς τα παιδιά τους είχαν
ανάγκη από εκπαίδευση και απασχόληση. Όπως αναφέρει η Αida, αιτών
άσυλο/πρόσφυγας από το Αφγανιστάν «θέλω η μικρή να πάει σχολείο, εάν και δεν
ξέρω πόσο θα μείνουμε εδώ ή εάν αξίζει τον κόπο, παρόλα αυτά πρέπει να κάνει κάτι.
Έχει μείνει πολύ πίσω γιατί δεν έχει πάει εδώ και 2 χρόνια και εγώ πρέπει να
ξεκουραστώ λίγο από αυτήν». Σύμφωνα με τα δεδομένα της παρούσας έρευνας η
ανάγκη για εκπαίδευση ήταν περισσότερο μια λύση για την απασχόληση των παιδιών
παρά ουσιαστική επιθυμία των γονέων ώστε τα παιδιά τους να ενταχθούν σε ένα
οργανωμένο εκπαιδευτικό σύστημα και να αναπτύξουν τις γνώσεις τους. Ωστόσο, η
εκπαίδευση ήταν ένα δύσκολο ζήτημα και τα Υπουργεία δεν ήταν απολύτως έτοιμα
να οργανωθούν καταλλήλως για να καλύψουν αυτή την ανάγκη των προσφύγων.
Έτσι λοιπόν, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής δημιούργησε τις Δομές
Υποδοχής και Εκπαίδευσης Προσφύγων με στόχο την εκπαιδευτική ένταξη των
ανηλίκων προσφύγων, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιάζουσες και δύσκολες συνθήκες.
Στην πράξη αυτό σήμαινε ότι οι ΔΥΕΠxxix θα εφάρμοζαν εβδομαδιαίο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα 20 ωρών (δηλαδή 4 ωρών ημερησίως) για να καλύψουν τη διδασκαλία
της ελληνικής, των μαθηματικών, των αγγλικών και των ΤΠΕ, ενώ θα περιλάμβανε
καλλιτεχνικές και αθλητικές δραστηριότητες. Οι ΔΥΕΠ λειτουργούσαν είτε εντός
των κέντρων «προσωρινής» φιλοξενίας είτε εντός των σχολικών μονάδων κατά το
απογευματινό ή πρωινό πρόγραμμα προκειμένου να μην επιβαρύνουν οργανωτικά τις
σχολικές μονάδες. Ο απώτερος στόχος αυτού του πιλοτικού προγράμματος ήταν να
διαμορφωθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για τη σχολική επιτυχία σε ένα κανονικό
εκπαιδευτικό σύστημα μελλοντικά.
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Παρόλα αυτά τα προβλήματα στην εκπαίδευση ήταν πολλά και το πρόγραμμα
δεν είχε ιδιαίτερη επιτυχία. Αρχικά, όλα τα παιδιά έπρεπε να εμβολιαστούν. Έπειτα,
έπρεπε να βρεθούν σχολεία που θα μπορούσαν να υποδεχτούν τους νέους μαθητές.
Επιπλέον, υπήρχαν καθυστερήσεις στις προσλήψεις από το Υπουργείο τόσο των
δασκάλων όσο και των συντονιστών εκπαίδευσης. Το διδακτικό υλικό δεν κάλυπτε
απόλυτα τις ανάγκες των παιδιών, ενώ οι μαθησιακές ανάγκες διέφεραν ανάλογα με
το παιδί με αποτέλεσμα ο διαχωρισμός ανά ηλικία να μην ήταν αποτελεσματικός.
Παράλληλα, πολλά παιδιά διαφορετικών εθνικοτήτων ή ίδιου φύλου δεν ήθελαν να
είναι μαζί στις ίδιες τάξεις, ενώ οι γονείς δεν ενθάρρυναν τα παιδιά να
παρακολουθούν τα μαθήματα συστηματικά και κυρίως τα κορίτσια τα οποία είχαν
αναλάβει και την υποστήριξη των οικογενειών. Η εκπαίδευση των παιδιών αιτούντων
άσυλο/προσφύγων δεν ήταν εύκολη υπόθεση στην περιοχή της Ηπείρου, καθώς
υπήρχε

συχνή

μετακίνηση

των

προσφύγων.

Συγκεκριμένα,

οι

αιτούντες

άσυλο/πρόσφυγες μετακινήθηκαν από τα Κ.Φ.Π στα ξενοδοχεία και από εκεί στα
διαμερίσματα, με αποτέλεσμα η πρόσβαση και μετακίνηση στο σχολείο να μην
αποτελεί πάντοτε εύκολη υπόθεση. Εκτός από τα πρακτικά προβλήματα, οι
αντιδράσεις της τοπικής κοινότητας και κυρίως των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων
ήταν ορισμένες φορές ιδιαίτερα έντονες με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν
αντιδράσεις και να υπάρχει αρνητικό κλίμα. Ένα αντίστοιχο παράδειγμα αποτελεί και
η αντίδραση της τοπικής κοινότητας της Φιλιππιάδας όπου οι ΔΥΕΠ ποτέ δεν
λειτούργησαν λόγω αντιδράσεων από την τοπική κοινότητα. Αυτό είχε ως
αποτέλεσμα συνολικά 70 παιδιά να μην έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευσηxxx. Από
την άλλη πλευρά, στα ΔΥΕΠ των Ιωαννίνων ενώ τα παιδιά παρακολουθούσαν τα
μαθήματα, ορισμένα αναγκάστηκαν να διακόψουν την εκπαίδευση τους καθώς
μεταφέρθηκαν από ξενοδοχεία της περιοχής σε ξενοδοχεία της Αττικής χωρίς
προειδοποίηση εκ των προτέρων. Τέλος, τα παιδιά αιτούντες άσυλο/πρόσφυγες δεν
είχαν καμία απολύτως επαφή με τα παιδιά της κοινότητας καθώς δεν υπήρχαν κοινά
μαθήματα και δράσεις, ενώ μάλιστα θα υποστήριζε κανείς ότι δεν γινόταν και
κάποιες προσπάθειες προς αυτήν την κατεύθυνση από την πλευρά των εκπαιδευτικών
προκειμένου να μην δημιουργηθούν εντάσεις. Τέλος, σύμφωνα με την μαρτυρία της
Άννας, δασκάλας του δημοτικού σχολείου στα Ιωάννινα, οι πλειοψηφία των γονέων
ανέφερε τα εξής «πρώτα μας φέρατε τα Αλβανάκια μετά τους Ρομά και τώρα τους
πρόσφυγες; Δεν το ανεχόμαστε πλέον αυτό. Να πάνε αλλού σχολείο!».Επίσης, η Άννα
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υποστήριζε ότι τα παιδιά που είχαν το μεγαλύτερο πρόβλημα με τους πρόσφυγες ήταν
τα παιδιά που κατάγονταν από την Αλβανία.
Εκτός από την εκπαίδευση ένα μεγάλο πρόβλημα ήταν και η διαχείριση της
μετακίνησης των προσφύγων. Τα περισσότερα Κ.Φ.Π βρισκόταν μακριά από τα
αστικά κέντρα και οι αιτούντες άσυλο/πρόσφυγες δυσκολευόταν να πληρώσουν το
αντίτιμο για το εισιτήριο. Στην περιοχή της Ηπείρου, η μετακίνηση ήταν ακόμη πιο
δύσκολη καθώς το κόστος των εισιτηρίων ήταν ιδιαίτερα υψηλό (1,50 ευρώ για μια
μετακίνηση), δεν υπήρχαν μηνιαίες κάρτες, ούτε εκπτώσεις για ευάλωτες κοινωνικές
ομάδες. Επίσης, η συγκοινωνία δεν ήταν συχνή. Έτσι, οι περισσότεροι αιτούντες
άσυλο/πρόσφυγες είτε μετακινούνταν με τα πόδια είτε με τα ποδήλατα. Η δυσκολία
μετακίνησης όμως οδηγούσε στην απόκλιση τους από διάφορα κοινωνικά δρώμενα
της περιοχής και δυσκόλευε την κοινωνικοποίηση τους σε ένα πλαίσιο εκτός των
δομών «προσωρινής» φιλοξενίας.
Ωστόσο, ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα στην διαχείριση των αιτούντων
άσυλο/προσφύγων ήταν η έλλειψη της έγκαιρης και αξιόπιστης ενημέρωσης. Η
έλλειψη ενημέρωσης ήταν μεγάλο εμπόδιο που είχε πολλές επιπτώσεις σε
διαφορετικά επίπεδα αλλά κυρίως στις ζωές των ανθρώπων. Το πρόβλημα αυτό
ξεκινούσε από την έλλειψη ενημέρωσης των προσφύγων/αιτούντων άσυλο για τον
τόπο, μέρος, δομή «προσωρινής φιλοξενίας» που θα μετακινηθούν μέχρι την
πρόσβαση στις διαθέσιμες πληροφορίες και τις νομικές διαδικασίες που θα πρέπει να
ακολουθήσουν προκειμένου να μετακινηθούν νόμιμα σε άλλες χώρες της ΕΕ.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν οι μετακινήσεις σε διάφορα Κ.Φ.Π από τα νησιά
στην ενδοχώρα. Η εκ των προτέρων ενημέρωση των προσφύγων για την τοποθεσία
της μετεγκατάστασης τους, το είδος και τις συνθήκες διαμονής τους ήταν κάτι που
δεν συνηθίζονταν από τους υπεύθυνους φορείς. Όλες οι πληροφορίες δινόταν
τελευταία στιγμή. Αυτή η πρακτική γινόταν για πολλούς λόγους. Ένας λόγος
σχετίζονταν με το γεγονός ότι η έλλειψη σωστού συντονισμού και η παράλληλη
γραφειοκρατία δυσκόλευαν την καλή προετοιμασία για τις μετεγκαταστάσεις με
αποτέλεσμα κανένας να μην μπορεί να ανακοινώσει τίποτα επίσημα ή να διαδώσει
πληροφορίες καθώς δεν ήταν τίποτα σίγουρο μέχρι τελευταία στιγμή. Ένα άλλος
λόγος ήταν ότι υπήρχε δυσκολία να καθοριστεί ποιος είναι υπεύθυνος για την
ενημέρωση. Η εμπλοκή πολλών φορέων δυσκόλευε το να καθοριστεί εξαρχής ποιος
είναι αρμόδιος για τι και ποιος αναλαμβάνει τις ευθύνες για κάθε διαδικασία. Γεγονός
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που είχε ως αποτέλεσμα κανένας να μην θέλει να αναλάβει τις ευθύνες στις δύσκολες
στιγμές ή να ρίχνει ο ένας στον άλλον τις ευθύνες. Αυτό ήταν πολύ συνηθισμένο
μεταξύ της Ύπατης Αρμοστείας και του Υπουργείου ή των διεθνών ΜΚΟ και του
Υπουργείου ή των Δήμων και του Υπουργείου. Σε κάθε περίπτωση το κράτος
βρισκόταν πάντα στην απέναντι πλευρά. Τέλος, ένας ακόμη λόγος ήταν ότι η
εσκεμμένη ενημέρωση τελευταίας στιγμής αποσκοπούσε στην μείωση των
αντιδράσεων από την πλευρά των προσφύγων. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο
Μοχάμεντ, protection officer της UNHCR «είναι καλύτερα να τους ενημερώνεις
τελευταία στιγμή διότι αλλιώς εάν το ξέρουν από πιο πριν θα αρχίσουν τις αντιδράσεις
και δεν θα βγάλεις άκρη ποτέ, ενώ εάν τους ενημερώνεις τελευταία στιγμή τότε
σοκάρονται και αργούν να αντιδράσουν γιατί καταλαβαίνουν ότι δεν έχουν άλλη
επιλογή και αργούν να οργανωθούν συλλογικά. Ο αιφνιδιασμός είναι καλύτερος
ορισμένες φορές». Φυσικά, αντίστοιχες πρακτικές έχουν ως αποτέλεσμα να
δημιουργούνται ακόμα πιο αρνητικές αντιδράσεις καθώς οι άνθρωποι χάνουν την
εμπιστοσύνη απέναντι στους φορείς, γίνονται καχύποπτοι και επιπλέον ο
αιφνιδιασμός χειροτερεύει την ψυχολογική τους κατάσταση. Επίσης, οι πρόσφυγες
στερούνται το δικαίωμα της πρόσβασης στην σωστή και έγκαιρη ενημέρωση, ενώ
παράλληλα στερούνται και το δικαίωμα της γνώσης και επιλογής. Από την άλλη
πλευρά, η τοπική κοινότητα και οι τοπικοί φορείς δεν έχουν αρκετό χρόνο να
χωνέψουν την πληροφορία και αντίστοιχα να αντιδράσουν αλλά παράλληλα δεν
έχουν την ευκαιρία να προετοιμαστούν καλύτερα και να ενημερωθούν για τους νέους
φιλοξενούμενους. Όπως και για τους πρόσφυγες, έτσι και σε αυτήν την περίπτωση, η
έλλειψη έγκαιρης ενημέρωσης στην πράξη μπορεί να καθυστέρησε τις αντιδράσεις
αλλά δεν τις απέτρεψε τελείως, ενώ αντίθετα δημιούργησε ένα αρνητικό κλίμα, μια
αίσθηση εισβολής τους «ξένου» στον χώρο και όξυνε τις ξενοφοβικές και
ρατσιστικές τάσεις. Στην συγκεκριμένη περίπτωση συνέβη κάτι παρόμοιο με τους
πρόσφυγες στην Ήπειρο με αποτέλεσμα οι περισσότεροι να είναι πάρα πολύ
θυμωμένοι ή φοβισμένοι κατά την άφιξη τους στην περιοχή. Από την άλλη πλευρά οι
αντιδράσεις από την τοπική κοινότητα διαφοροποιούνταν ανά περιοχή.
Επιπρόσθετα, ένα ακόμη ζήτημα ήταν η διαχείριση της παραβατικότητας και
για την ακρίβεια η διαχείριση των αιτούντων άσυλο/προσφύγων που είχαν
«προβληματική ή/και επικίνδυνη συμπεριφορά» μέσα στα κέντρα «προσωρινής»
φιλοξενίας. Συγκεκριμένα, υπήρχαν πρόσωπα που δημιουργούσαν προβλήματα,
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εντάσεις και συνήθως παρενοχλούσαν γυναίκες ή παιδιά, ασκούσαν βία, διακινούσαν
παράνομες ουσίες και εν τέλει έθεταν σε κίνδυνο την κοινότητα ή δημιουργούσαν
εντάσεις. Το ζήτημα όμως ήταν ότι κανείς δεν είχε ξεκάθαρες οδηγίες για την
διαχείριση τέτοιων περιπτώσεων σε θεσμικό πλαίσιο. Συνήθως, η ίδια η κοινότητα
έβρισκε τις λύσεις της μέσα από διάφορους κοινοτικούς μηχανισμούς. Τις
περισσότερες φορές η κοινότητα οριοθετούσε, απομάκρυνε ή και απομόνωνε τα
συγκεκριμένα άτομα. Σε ορισμένες όμως περιπτώσεις κάτι τέτοιο ήταν αδύνατο με
αποτέλεσμα να υπάρχει αίτημα από την ίδια την κοινότητα για παρέμβαση της
αστυνομίας ή της διοίκησης των Κ.Φ.Π. Σε αυτές τις περιπτώσεις όμως δεν υπήρχε
κάποια ξεκάθαρη γραμμή, η οποία να αποτελεί κοινή πρακτική, ενώ φαινόταν ότι η
παρέμβαση της αστυνομίας και η καταστολή θεωρούνταν ως τελευταία λύση. Εν
τέλει, φαινόταν στην πράξη ότι η λύση ήταν η μεταφορά του προβλήματος αλλού,
αντί η διευθέτηση του ή υιοθέτηση κάποιας συγκεκριμένης γραμμής. Δηλαδή όποτε
κάποιος

δημιουργούσε

προβλήματα

μετά

από

κάποιες

προειδοποιήσεις,

μεταφέρονταν σε άλλο Κ.Φ.Π της Ελλάδας. Συνεπώς, η παραβατικότητα
αντιμετωπίζονταν άτυπα με την μετακίνηση των προσώπων μέχρι να γίνει κάτι
σοβαρό και να επέμβουν οι αρχές. Όπως αναφέρει και ο Νίκος, αστυνομικός στον
Κατσικά «δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα γιατί δεν ξέρουμε τι να κάνουμε
μετέπειτα; Πού να τους βάλουμε; Δεν έχουμε ούτε χωρητικότητα για κρατούμενους,
ούτε τίποτα. Απλά τους παίρνουμε τα αποτυπώματα για να τους φοβίσουμε λίγο και
μετά τους αφήνουμε να φύγουν. Ούτως ή άλλως το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να
φύγουν από εδώ … και εμείς αυτό θέλουμε.»
Ένα ακόμη ζήτημα που αφορούσε την διαχείριση της προσφυγικής κρίσης
ήταν το θέμα της διοίκησης των Κ.Φ.Π. Αρχικά, το Υπουργείο Μεταναστευτικής
Πολιτικής βασίστηκε στην στήριξη της Ύπατης Αρμοστείας, του ΔΟΜ και κάποιων
άλλων Διεθνών ΜΚΟ που χρηματοδοτήθηκαν από την ΕΕ για να αναλάβουν την
υποστήριξη των κέντρων. Οι εκπρόσωποι αυτών των οργανώσεων ουσιαστικά είχαν
τους πόρους για να εξασφαλίσουν καλύτερες συνθήκες στα κέντρα κατόπιν έγκρισης
του Υπουργείου. Παράλληλα, το Υπουργείο είχε διορίσει απευθείας τους συντονιστές
των Κ.Φ.Π. Ωστόσο, οι συγκεκριμένοι διορισμοί και τα πρόσωπα που είχαν επιλεχθεί
ήταν πολιτικά πρόσωπα, δηλαδή άτομα που είτε ήταν μέλη του κυβερνώντος
κόμματος είτε ήταν πρώην δήμαρχοι της περιοχής. Στην πλειοψηφία τα συγκεκριμένα
πρόσωπα δεν είχαν καμία εμπειρία στη διαχείριση αντίστοιχων καταστάσεων, ενώ
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πολλοί δεν ασχολήθηκαν ποτέ ουσιαστικά με την υποστήριξη των προσφύγων μέσω
της βελτίωσης του συντονισμού των Κ.Φ.Π. Το γεγονός αυτό είχε πολλές αρνητικές
συνέπειες, ενώ δημιουργούσε συγχύσεις και εντάσεις. Μάλιστα πολλά από τα
αρμόδια πρόσωπα χρησιμοποίησαν αυτήν την εμπειρία/προϋπηρεσία για να
εξελιχθούν αργότερα πολιτικά. Η λογική επιλογής προσώπων που είχαν κατά το
παρελθόν εξουσίες βασίστηκε στην τακτική «ελέγχου» της τοπικής κοινότητας,
προκειμένου να μην υπάρχουν οι αρνητικές αντιδράσεις ή τυχόν εμπόδια στο έργο
αλλά και στην διαχείριση της κατάστασης από άτομα «εμπιστοσύνης» και ελέγχου.

3.3 Ημερομηνία – σταθμός: Δεκέμβριος 2016
Ο Δεκέμβριος του 2016 ήταν ένας μήνας που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη
διαχείριση της προσφυγικής κρίσης. Για την ακρίβεια η περίοδος από τον Οκτώβριο
του 2016 μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2017 χαρακτηρίστηκε ως μια περίοδος
«προετοιμασίας για την χειμωνοποίηση» (winterization), δηλαδή μια περίοδος όπου η
Ελλάδα έπρεπε να προετοιμαστεί για την κάλυψη των άμεσων αναγκών των
προσφύγων

κατά

τη

διάρκεια

της

χειμερινής

περιόδου.

Το

Υπουργείο

Μεταναστευτικής Πολιτικής καθώς και οι άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς στη διαχείριση
της προσφυγικής κρίσης είχαν επίγνωση των κακών συνθηκών διαβίωσης των
προσφύγων στα Κ.Φ.Π και έπρεπε να συντονιστούν προκειμένου να έχουν μια
συλλογική παρέμβαση με σκοπό την προστασία και παροχή κατάλληλων υποδομών
και ειδών στους αιτούντες άσυλο/πρόσφυγες. Αυτή η αποστολή απαιτούσε ένα σωστό
σχεδιασμό, συντονισμό και άμεση δράση. Δυστυχώς όμως, όλα τα παραπάνω
απέτυχαν καθώς ο χειμώνας ήρθε γρήγορα και οι αιτούντες άσυλο/πρόσφυγες
εκτέθηκαν στους κινδύνους. Η αργοπορημένη παρέμβαση και αδυναμία εύρεσης
λύσης για την προστασία των αιτούντων άσυλο/προσφύγων οδήγησε στον θάνατο 4
ανδρών στη Μόρια της Λέσβου κατά τη διάρκεια προσπάθειας τους να ζεσταθούν και
προστατευτούν από το κρύοxxxi. Σύντομα, αυτό το δυσάρεστο γεγονός οδήγησε στην
δημόσια κατακραυγή καθώς και στην αντίδραση των υπόλοιπων προσφύγων για τις
συνθήκες διαβίωσης και την αδιαφορία της Ελλάδας και Ευρώπης όσον αφορά την
υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κατά επέκταση των δικαιωμάτων που
δικαιούνται οι πρόσφυγες. Εξαιτίας της έκτακτης κατάστασης στα εκτεθειμένα από
το ψύχος Κ.Φ.Π, η ΕΕ σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
έλαβαν κάποια μέτρα για τη διαχείριση της κατάστασης που αφορούσαν κατά κύριο
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λόγο την μεταφορά των αιτούντων άσυλο/προσφύγων από τους καταυλισμούς –
Κ.Φ.Π σε ξενοδοχεία ή διαμερίσματα.
Στην περίπτωση μελέτης της Ηπείρου, ο συντονισμός και η συνεργασία των
φορέων για την «προετοιμασία της χειμωνοποίησης» δεν ήταν ικανοποιητικός. Οι
περισσότερες οργανώσεις από αρχές του χειμώνα ξεκίνησαν να διανέμουν κουβέρτες,
χειμωνιάτικα ρούχα και θερμάστρες, ενώ δεν έλειψαν και οι περιπτώσεις που
οργανώσεις διένεμαν και ότι είχε απομείνει από το καλοκαίρι, όπως παραδείγματος
χάρη αντηλιακά. Φυσικά, αντίστοιχες πρακτικές διόγκωναν την οργή των αιτούντων
άσυλο/προσφύγων. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε και ο Μαχμούντ, αιτών
άσυλο/πρόσφυγας από την Συρία «Προσβάλλομαι ιδιαίτερα με αυτό που γίνεται αυτήν
την στιγμή… ήδη είναι άσχημο συναίσθημα να εξαρτιέσαι από την ανθρωπιστική
βοήθεια, φαντάσου πόσο άσχημα νιώθεις όταν σου μοιράζουν αντηλιακό εν μέσω
χειμώνα». Παρόλα αυτά, οι φορείς πραγματοποίησαν κάποιες προσπάθειες
προκειμένου να βελτιώσουν στο ελάχιστο δυνατό τις συνθήκες. Συγκεκριμένα,
παραχώρησαν κάποια είδη πρώτης ανάγκης για τον χειμώνα σε όλες τις δομές και
αποφάσισαν να δώσουν προτεραιότητα στην μεταφορά κυρίως οικογενειών με
ευαλωτότητες από την Φιλιππιάδα και τον Κατσικά σε ξενοδοχεία των Ιωαννίνων.
Παρόλα αυτά, όλοι οι πρόσφυγες δεν μεταφέρθηκαν την ίδια στιγμή με αποτέλεσμα
ορισμένοι να παραμείνουν στα Κ.Φ.Π μέχρι και την παραμονή της πρωτοχρονιάς.
Παράλληλα, η εύρεση καταλυμάτων και η συνεργασία με τα ξενοδοχεία δεν ήταν
εύκολη υπόθεση εκείνη την περίοδο. Αρχικά, πολλά ξενοδοχεία δεν ήθελα να
φιλοξενήσουν τους πρόσφυγες παρόλο που τα χρήματα για την κάλυψη της διαμονής
τους ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητικά. Οι βασικοί λόγοι ήταν ότι φοβόντουσαν για
φθορές στις ιδιοκτησίες τους, ενώ πολλοί δεν ήθελαν τα ξενοδοχεία τους να
ταυτιστούν με την φιλοξενία προσφύγων καθώς θεωρούσαν ότι θα στιγματίσουν τις
υπηρεσίες τους μετέπειτα. Σε γενικές γραμμές ήταν φανερό ότι οι πλειοψηφία των
ξενοδόχων δεν είχε γνωρίσει ή δει πρόσφυγες, εκτός από τις εικόνες των ειδήσεων
στα ΜΜΕ. Επίσης, οι απόψεις των περισσότερων για την συγκεκριμένη ομάδα
στόχου, βασίζονταν σε στερεότυπα που οδηγούσαν σε ξενοφοβικές αντιδράσεις.
Επιπλέον, πολλά ξενοδοχεία εκείνη την περίοδο δεν ήταν διαθέσιμα, ενώ η
χωρητικότητα τους δεν μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες όλων των προσφύγων. Για
αυτό το λόγο και οι πρόσφυγες/αιτούντες άσυλο από τον Κατσικά δεν μπορούσαν να
φιλοξενηθούν όλοι σε ένα ξενοδοχείο. Αυτή η δυσκολία προκάλεσε πολλές
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αντιδράσεις καθώς η κοινότητα δεν ήθελε να αποχωριστεί μεταξύ της. Όπως
χαρακτηριστικά αναφέρει η Χαφίντα «δεν θέλουμε να αποχωριστούμε ο ένας τον
άλλον, τόσο καιρό είμαστε όλοι μαζί, περάσαμε τόσα όλοι μαζί, δεν θέλουμε να
αποχωριστούμε και πάλι.» Οι αιτούντες άσυλο/πρόσφυγες κατά τη διάρκεια της
«προσωρινής τους φιλοξενίας» στην Ελλάδα, λόγω της ρευστότητας που χαρακτήριζε
την κατάσταση με τις συνεχόμενες μετακινήσεις σε διαφορετικές δομές φιλοξενίας
ανά την επικράτεια, βίωνε συνέχεια τη διαδικασία των αποχωρισμών μεταξύ
οικογενειών, συγγενών και φίλων. Αυτή η διαδικασία δημιουργούσε ακόμη
μεγαλύτερο τραύμα στο ήδη υπάρχον, ενώ κάθε φορά ο αποχωρισμός γινόταν όλο και
πιο δύσκολος. Η Συριακή κοινότητα του Κατσικά είχε αναπτύξει ιδιαίτερα στενούς
δεσμούς μεταξύ της με αποτέλεσμα να υπάρχει άρνηση για μετακίνηση σε
διαφορετικά ξενοδοχεία λόγω της απομάκρυνσης των ανθρώπων μεταξύ τους.
Ωστόσο, οι αιτούντες άσυλο/πρόσφυγες σταδιακά κατανόησαν τις επιπτώσεις και
τους κινδύνους που θα είχε η άρνηση τους, δηλαδή ότι δεν θα είχαν άλλη επιλογή
διαμονής και τελικά αποφάσισαν να αποδεχτούν τις προτεινόμενες λύσεις για την
περίοδο φιλοξενίας τους τον χειμώνα στην Ελλάδα.
Εκτός από τα παραπάνω μέτρα, η επόμενη φάση της διαχείρισης εμπεριείχε και
αποφάσεις για το κλείσιμο ορισμένων Κ.Φ.Π, οι οποίοι θεωρούνταν ακατάλληλοι.
Παράλληλα, το σχέδιο προέβλεπε και την αναβάθμιση/βελτίωση των υποδομών
ορισμένων άλλων Κ.Φ.Π, οι οποίοι είχαν κριθεί λειτουργικοί προκειμένου να
μπορέσουν να φιλοξενήσουν τους αιτούντες άσυλο/πρόσφυγες μετά το τέλος του
χειμώνα στις ανακαινισμένες δομέςxxxii. Παράλληλα, άλλη μια απόφαση ήταν και η
παραχώρηση ενός συγκεκριμένου ποσού χρημάτων (cash program) για την
οικονομική υποστήριξη των προσφύγων με σκοπό την ανεξαρτητοποίηση τους από
την ανθρωπιστική βοήθεια και την ανάκτηση της αξιοπρέπειας τους αλλά και την
σταδιακή αυτονομία και ένταξη τους. Το αναφερόμενο πρόγραμμα έδωσε την
δυνατότητα οι αιτούντες άσυλο/πρόσφυγες να λαμβάνουν μηνιαίως ένα μικρό
χρηματικό ποσό, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση, το οποίο να μην
ξεπερνάει το ποσό των χρημάτων που παίρνουν οι άποροι/άνεργοι Έλληνες πολίτες
από την πολιτεία, προκειμένου να αποφευχθούν οι τοπικές αντιδράσεις. Στην
περίπτωση της Ηπείρου το πρόγραμμα αυτό είχε ορισμένα προβλήματα τα οποία
σχετίζονταν με: 1. Την δυσκολία μετάβασης από την εξάρτηση της ανθρωπιστικής
βοήθειας στην αυτονομία και ατομική κάλυψη όλων των αναγκών, 2. Την δυσκολία
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οικονομικής διαχείρισης, 3. Την εκμετάλλευση των χρημάτων από ορισμένα μέλη της
οικογένειας και την χρήση τους για άλλα έξοδα αντί για τις ανάγκες όλων των
οικογενειακών μελών. Χαρακτηριστικά, η Αιντα, αιτών άσυλο/πρόσφυγας Αφγανικής
καταγωγής αναφέρει «το cash δεν μας φτάνει για να καλύψουμε τις ανάγκες μας. Ο
άντρας μου παίρνει τα χρήματα και λέει ότι δεν μας φτάνουν για τις πάνες και το γάλα.»
Σε γενικές γραμμές ήταν πολύ συχνό το φαινόμενο, οι άντρες, ως αρχηγοί
οικογενειών να διαχειρίζονται τα χρήματα με αποτέλεσμα να μην επαρκούν για την
κάλυψη αναγκών

όλων των μελών. Μάλιστα, πολλές

φορές οι

άντρες

χρησιμοποιούσαν χρήματα για να αγοράσουν τσιγάρα ή αλκοόλ, ενώ ανάγκες, όπως
είδη υγιεινής, πάνες, βρεφικό γάλα κτλ. Δεν καλύπτονταν. Παρόλα αυτά οι γυναίκες
συνήθως δεν διεκδικούσαν απευθείας τις ανάγκες τους αλλά απαιτούσαν από τις
ΜΚΟ να καλύψουν αυτά τα ειδή. Όλη αυτή η διαδικασία είχε προκαλέσει δυσκολίες
και στους εκπροσώπους των ΜΚΟ.
Καταλήγοντας, την συγκεκριμένη περίοδο – σταθμός για τη διαχείριση της
προσφυγικής κρίσης, το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής επιδίωξε να ελέγξει
και τις ΜΚΟ που δραστηριοποιούνταν στην ελληνική επικράτεια μέσα από την
δημιουργία του Εθνικού Μητρώου Ελληνικών και Ξένων Μη κυβερνητικών
οργανώσεωνxxxiii. Το μητρώο αυτό αποτέλεσε το πρώτο βήμα καταγραφής φορέων
παρέμβασης και εμπλοκής στην θεσμική διαχείριση της προσφυγικής κρίσης μετά
από κρατικό αίτημα και διάστημα ενός έτους δραστηριοποίησης στο Ελληνικό πεδίο.

3.4 Ημερομηνία – σταθμός: Μάιος 2017
Ο Μάιος είναι ο τρίτος και τελευταίος σταθμός της έρευνας μου αναφορικά με το
σκέλος που αφορά την καταγραφή πρακτικών και στρατηγικών διαχείρισης της
προσφυγικής κρίσης στην Ελλάδα και κατά επέκταση στην Ήπειρο. Από τον
Δεκέμβριο περίπου του 2016 έως και τέλος Μαΐου του 2017, οι αιτούντες
άσυλο/πρόσφυγες από τα Κ.Φ.Π του Κατσικά και της Φιλιππιάδας είχαν μεταφερθεί
σε διάφορα ξενοδοχεία της περιοχής των Ιωαννίνων εκ των οποίων και πολλοί
συνομιλητές μου. Αυτή η περίοδος όμως είχε ημερομηνία λήξης καθώς ο χειμώνας
είχε τελειώσει, τα Κ.Φ.Π είχαν εν μέρει αναβαθμιστεί και τα κονδύλια είχαν μειωθεί.
Επομένως, έπρεπε να βρεθεί μια βιώσιμη λύση προκειμένου οι αιτούντες
άσυλο/πρόσφυγες να φιλοξενηθούν στην Ελλάδα σε καλύτερες συνθήκες.
Παράλληλα, πολλοί από τους υποψήφιους για το πρόγραμμα μετεγκατάστασης ή της
οικογενειακής επανένωσης είχαν ήδη μεταφερθεί στις χώρες προορισμούς της
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κεντρικής και βόρειας Ευρώπης, ενώ υπήρχε πρόοδος και στις αιτήσεις ασύλου που
είχαν καταθέσει υποψήφιοι προκειμένου να ζητήσουν προστασία στην χώρα. Τέλος,
το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής σε συνεργασία με τις Διεθνείς ΜΚΟ και
τοπικούς φορείς είχαν αναλάβει την ενοικίαση ακόμη περισσότερων διαμερισμάτων
και την εγκατάσταση αιτούντων άσυλο/προσφύγων σε αυτά με σκοπό την
αστικοποίηση της προσφυγικής κρίσης και την σταδιακή ένταξη τους στο κοινωνικό
ιστό. Παρόλα αυτά το ερώτημα και πρόβλημα παρέμενε το ίδιο και αφορούσε την
δυσκολία επεξήγησης και καθορισμού των κριτηρίων επιλογής για την διαμονή σε
διαμέρισμα στους αιτούντες άσυλο/πρόσφυγες. Η χρήση κατεξοχήν κριτηρίων
ευαλωτότητας είχε οδηγήσει πολλούς να δημιουργούν ή επινοούν ευαλωτότητες
προκειμένου να αποκτήσουν προσβασιμότητα σε αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης.
Αυτή η περίοδος στην περιοχή της Ηπείρου σήμαινε πρακτικά το τέλος των
ξενοδοχείων. Οι διάφορες οργανώσεις έπρεπε να διαπραγματευτούν με το Υπουργείο
και το ταμείο χρηματοδότησης της ΕΕ προκειμένου να βρεθούν λύσεις για την
μετεγκατάσταση των αιτούντων άσυλο/προσφύγων από τα ξενοδοχεία σε άλλες
δομές. Ωστόσο, τα διαθέσιμα διαμερίσματα της περιοχής δεν μπορούσαν να
καλύψουν την διαμονή όλου του πληθυσμού που μέχρι εκείνη την στιγμή βρισκόταν
στα ξενοδοχεία, ενώ τα έργα στα Κ.Φ.Π της περιοχής δεν είχαν ολοκληρωθεί.
Δυστυχώς, οι προτεινόμενες λύσεις από το Υπουργείο ήταν η επιστροφή των
αιτούντων άσυλο/προσφύγων πίσω σε Κ.Φ.Π που ήταν λειτουργικά σε διάφορες
περιοχές της Ελλάδας. Αυτό στην πράξη σήμαινε: 1. Την μετακίνηση του πληθυσμού
για άλλη μια φορά μέσα σε διάστημα 5 μηνών, 2. Τον χωρισμό του πληθυσμού σε
μικρές υποομάδες και την μετεγκατάσταση του σε διαφορετικά Κ.Φ.Π, 3. Την
υποβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης φιλοξενίας για άλλη μια φορά. Η
συγκεκριμένη είδηση δημιούργησε πολλές εντάσεις μεταξύ του προσφυγικού
πληθυσμού και εν τέλει οδήγησε στο συμβιβασμό τους καθώς γνώριζαν δεν υπήρχε
άλλη εναλλακτική. Ωστόσο, ένα από τα θετικά εκείνης της περιόδου ήταν η
αναχώρηση πολλών αιτούντων άσυλο/προσφύγων σε άλλες χώρες, με αποτέλεσμα να
επιστρέψουν εν τέλει πολλοί λίγα άτομα στους καταυλισμούς πίσω, στα λεγόμενα
Κ.Φ.Π.
Άλλο ένα χαρακτηριστικό εκείνης της περιόδου είναι ότι το Υπουργείο και οι
φορείς στράφηκαν στην «αστικοποίηση» και παράλληλα στην «προσωρινή ένταξη»
των αιτούντων άσυλο/προσφύγων. Τα βασικά χαρακτηριστικά των νέων στρατηγικών
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για το δεύτερο μισό του 2017 αφορούσαν δράσεις ένταξης. Δηλαδή, πρόσβαση των
αιτούντων άσυλο/προσφύγων στα κοινωνικά αγαθά, δημόσιες κοινωνικές υπηρεσίες,
προετοιμασία για την εύρεση εργασίας, παροχή μαθημάτων ελληνικής γλώσσας και
υποστήριξη στην επιδίωξη της εξαρτοποίησης /αυτονομίας τους. Τέλος, η στρατηγική
τόσο της Ελλάδας όσο και την ΕΕ στρεφόταν στη διατήρηση του ελέγχου των
προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών από το Αιγαίο.

3.5 Σύνοψη
Η αποτύπωση της διαχείρισης της προσφυγικής κρίσης στην Ελλάδα είναι ένα
επίτευγμα δύσκολο καθώς η πλήρης ανάλυση και αξιολόγηση της είναι αδύνατη διότι
αποτελεί ακόμη μια διαδικασία σε εξέλιξη. Η συγκεκριμένη εργασία αποτελεί μια
προσπάθεια αποτύπωσης και κατανόησης της διαχείρισης από το 2016 έως το 2017
προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την καλύτερη κατανόηση του βίου των
συνομιλητών της παρούσας έρευνας. Αξίζει να αναφερθεί ότι η διαχείριση της
προσφυγικής κρίσης θα αποτελέσει ένα αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης
ελληνικής, ευρωπαϊκής αλλά και παγκόσμιας ιστορίας και δυστυχώς μέχρι στιγμής
αποδεικνύεται ότι δεν έχει γίνει μια αντίστοιχη συνειδητοποίηση της σημαντικότητας
της.
Μέσα σε διάστημα ενός χρόνου, η διαχείριση της προσφυγικής κρίσης είχε
περάσει τρεις μεγάλες φάσεις στο κομμάτι των στρατηγικών και αντίστοιχα στο
κομμάτι των πρακτικών εφαρμογής. Η πρώτη φάση αφορούσε την συστηματική
αδιαφορία ως προς την προσφυγική κρίση, έλλειψη ενδιαφέροντος για τον εντοπισμό
των αναγκών των αιτούντων άσυλο/προσφύγων, έλλειψη πρωτοβουλίας για την
προετοιμασία οργανωμένης, στοχευμένης και θεσμικής βοήθειας προς την ομάδα
στόχου αλλά και την πρόληψη των επακόλουθων κρίσεων.
Η δεύτερη φάση αφορούσε την αδυναμία ελέγχου της κατάστασης, την
κατάκλιση του φόβου από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη και την
αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης με «χαρακτηριστικά εκτάκτου ανάγκης».
Κατά την διάρκεια της συγκεκριμένης φάσης, εδραιώθηκε η πρακτική της
αντιμετώπισης του ζητήματος ως κάτι «προσωρινό». Για αυτό το λόγο και οι
στρατηγικές που ακολουθήθηκαν βασίστηκαν στην προχειρότητα του σχεδιασμού,
στην κάλυψη μονάχα βασικών έκτακτων αναγκών και όχι στον μακροπρόθεσμο
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σχεδιασμό και στις μελλοντικές ανάγκες. Στην ουσία, η δεύτερη φάση
χαρακτηρίζεται από την άρνηση αποδοχής της κατάστασης και κατά επέκταση την
άρνηση της αποδοχής ότι οι αιτούντες άσυλο/πρόσφυγες δεν θα μείνουν τελικά όλοι
«προσωρινά» στην Ελλάδα και αντίστοιχα ότι η «προσφυγική κρίση» δεν είναι μια
«προσωρινή» κρίση. Παράλληλα, αποδείχθηκε ότι η «προσωρινότητα» εν τέλει
μπορεί να αποτελεί και μια πράξη «αιωνιότητας», καθώς διαπιστώνεται ότι η
ελάχιστη διαμονή για οποιαδήποτε απόφαση γίνεται σε διάστημα ενός χρόνου.
Η τρίτη φάση της συγκεκριμένης διαχειριστικής περιόδου αφορά τις εναλλαγές
στρατηγικών, την έλλειψη θεσμικού συντονισμού και διαδικασιών καθώς και την
έλλειψη υιοθέτησης μιας κοινής γραμμής από την πλευρά των φορέων διαχείρισης.
Σε γενικές γραμμές όλη η διαχείριση στην πράξη φαίνεται ότι δεν ακολούθησε
κάποιο ολοκληρωμένο και εμπεριστατωμένο σχέδιο στρατηγικής και συνεκτικής
πολιτικής. Επιπρόσθετα, όλη η υποστήριξη των αιτούντων άσυλο/προσφύγων
βασίστηκε στην δυτικοευρωπαϊκή αντίληψη περί ανθρωπισμού (humanitarianism) και
εγείρει το ερώτημα για τον τρόπο που προσλαμβάνονται οι πρόσφυγες καθώς και ο
τρόπος απόδοσης της βοήθειας προς αυτούς με βάση το διεθνές ανθρωπιστικό
καθεστώς προστασίας (Harrell–Bond 1986). Διαπιστώνεται λοιπόν, ότι η όλη
προσέγγιση από τους φορείς και το κράτος πραγματοποιήθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε
να υπάρξει ανάδειξη κυρίως της προσφυγικής ταυτότητας των ανθρώπων. Όλες οι
υπόλοιπες ταυτότητες είχαν εξαφανιστεί ή αποδυναμωθεί, ενώ οι πρακτικές
απόδοσης βοήθειας υιοθετούσαν ένα πατερναλιστικό ύφος, αγνοώντας την
προσαρμοστικότητα, τις ικανότητες και επιθυμίες των υποκειμένων. Δεν είναι τυχαίο
που σε πολλά Κ.Φ.Π υπήρχαν συνθήματα ή μηνύματα στους τοίχους που έγραφαν
«Το όνομα μου δεν είναι πρόσφυγας.»
Σε όλη αυτή την διαδικασία ήρθε να προστεθεί και η στρατηγική για την ένταξη
των προσφύγων/αιτούντων άσυλο χωρίς όμως να είναι ξεκάθαρο ποιον αφορά αυτή η
ένταξη. Ακόμη και σε αυτήν την περίπτωση οι στρατηγικές ένταξης εμπεριείχαν
στοιχεία «προσωρινότητας» καθώς δεν υπήρχαν εγγυήσεις βιωσιμότητας και
συνέχειας των αναφερόμενων στρατηγικών, ενώ ο πληθυσμός τον οποίο αφορούσαν
βρισκόταν σε μια μόνιμη αβεβαιότητα για το μέλλον του, διότι οι μετακινήσεις από
τόπο σε τόπο και από δομή σε δομή ήταν συχνές και απρόβλεπτες. Επομένως η ιδέα
της ένταξης ήταν κάτι αστείο και ουτοπικό. Στην ουσία το βασικό χαρακτηριστικό
της συγκεκριμένης διαχείρισης ήταν η προσωρινότητα, η οποία προκαλούσε
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ανασφάλεια και παράλληλα απελπισία στους αιτούντες άσυλο/πρόσφυγες στην
Ελλάδα. Όπως αναφέρει και ο Brekke στην έρευνα του “While we are waiting”, όπου
περιγράφει την αντίστοιχη διαδικασία που βιώνουν οι αιτούντες άσυλο από την
Ερυθραία και Βοσνία στην Σουηδία, «η συγκεκριμένη διαδικασία οδηγεί την
πλειοψηφία των ανθρώπων να βιώνουν ένα ψυχολογικό τραύμα καθώς δεν μπορούν να
ζήσουν το παρόν εφόσον δεν ξέρουν εάν θα υπάρξει μέλλον». Ολοκληρώνοντας, όλη
αυτή η διαχείριση της «κακοποίησης» οδηγεί τους αιτούντες άσυλο/πρόσφυγες σε μια
διαδικασία «ιδρυματοποίησης», απώλειας εαυτού και αδράνειας, η οποία έχει
πολλαπλές επιπτώσεις που θα αναλυθούν στο επόμενο κεφάλαιο.
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Κεφάλαιο 4ο «Μητέρες, Γυναίκες, Σύζυγοι στα Κέντρα Φιλοξενίας
Προσφύγων»
4.1 Γιατί γυναίκες;
Αυτή

η

έρευνα

λοιπόν

επικεντρώνεται

στις

γυναίκες

αιτούντες

άσυλο/πρόσφυγες από την Συρία και το Αφγανιστάν που φιλοξενήθηκαν στις
διάφορες δομές και κέντρα «προσωρινής» φιλοξενίας προσφύγων στην περιοχή της
Ηπείρου από το 2016 έως το 2017. Οι λόγοι που επέλεξα την συγκεκριμένη ομάδα
στόχου είναι πολλοί. Αρχικά, όπως αναφέρθηκα και στα προηγούμενα κεφάλαια, η
γυναίκα - πρόσφυγας παρουσιαζόταν ανέκαθεν ως «θύμα», «ευάλωτη ομάδα» που
υποφέρει από τις επιπτώσεις δίωξης ή εκτοπισμού, «εκείνη» που αποτελεί το «θύμα»
και πληρώνει τις «αμαρτίες» των ανδρών. Οι πιο συνηθισμένες εικόνες και
αναπαραστάσεις γυναικών – προσφύγων είναι ως «θύματα» βίας, βιασμών,
ενδοοικογενειακής βίας, διακίνησης κτλ. Εκτός αυτού, σύμφωνα με τηνN.C. Behera
στο

έργο

της

“Engendering

Forced

Migration:

Concepts,

Methods

and

Policies”,υπάρχουν επίσης οι πεποιθήσεις ότι «οι άντρες είναι εκείνοι που πολεμούν»
και οι «γυναίκες εκείνες που επιδιώκουν την ειρήνη». Σε αυτά τα πλαίσια
διαπιστώνονται και τα στερεότυπα όπου οι άντρες χαρακτηρίζονται ως «ενεργοί» και
οι γυναίκες ως «παθητικές», οι άντρες ως «λογικοί» και οι γυναίκες ως
«συναισθηματικές». Ακόμη και όταν οι άντρες παρουσιάζονται ως «θύματα» πάντοτε
είναι «ήρωες», ενώ διακρίνεται ο ανδρισμός και η θυσία τους (Burguieres 1990).
Αυτή η υπό εκπροσώπηση ή διαστρέβλωση του γυναικείου φύλου, έχει ως
αποτέλεσμα την ανεπαρκή αναγνώριση της γυναικείας συνδρομής, εμπλοκής και
συμμετοχής στις συγκρούσεις, πολέμους όπως επίσης και στην διαδικασία της
μετανάστευσης. Οι γυναίκες – πρόσφυγες λοιπόν είναι μια ομάδα που έχει και άλλες
όψεις, όπως επίσης και πολλαπλές ταυτότητες και κοινωνικούς ρόλους, οι οποίοι
επηρεάζονται από τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά και τις εκάστοτε συνθήκες.
Επομένως, ένας λόγος που επέλεξα την συγκεκριμένη ομάδα ήταν διότι ήθελα να
διερευνήσω και αναδείξω αυτές τις άγνωστες οπτικές. Άλλος ένας λόγος ήταν ότι το
φύλο και η ηλικία μου, μου επέτρεπαν μια ευκολότερη προσέγγιση και επικοινωνία
με την συγκεκριμένη ομάδα στόχου. Επίσης, ένας επιπλέον λόγος ήταν ότι η
συγκεκριμένη ομάδα ήταν αυτή που επηρεάζονταν από την συνθήκη της
«προσωρινής» φιλοξενίας περισσότερο από τις άλλες ομάδες.
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Ο λόγος που επέλεξα να μελετήσω γυναίκες από δυο διαφορετικές
εθνοτικές ομάδες, δηλαδή Αφγανές και Σύριες, οφείλεται στο γεγονός ότι με
ενδιέφερε η δυναμική αυτών των δυο ομάδων, οι ομοιότητες και διαφορές τους και η
αλληλοεπίδραση τους υπό την ίδια συνθήκη. Επίσης, ανεξαρτήτως της εθνικότητας,
οι γυναίκες είχαν πολλά κοινά χαρακτηριστικά, όπως η ηλικία, ο αριθμός των παιδιών
και η οικογενειακή κατάσταση. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η συνύπαρξη τους
υπήρχε μονάχα στο Κ.Φ.Π στην Φιλιππιάδα, ενώ στον Κατσικά ο αριθμός των
γυναικών Αφγανών ήταν ελάχιστος έως και μηδενικός. Επιπρόσθετα, ορισμένες από
τις συνομιλήτριες μου ήταν: 1. Παντρεμένες με παιδιά και συνοδευόμενες από
συζύγους, 2. Παντρεμένες με παιδιά αλλά αποχωρισμένες από τους συζύγους (οι
σύζυγοι συνήθως βρισκόταν στην χώρα προορισμού ή καταγωγής) – επομένως ήταν
και οι αρχηγοί των οικογενειών, 3. Γυναίκες μόνες με παιδιά (οι σύζυγοι είχαν
σκοτωθεί/πεθάνει, οι γυναίκες ήταν χήρες) – επομένως ήταν και οι αρχηγοί των
οικογενειών.

4.2 Το προφίλ των συνομιλητριών
Επιδιώκοντας να σκιαγραφήσω το προφίλ των 6 συνομιλητριών μου(4 Σύριων
και 2 Αφγανών) συνειδητοποίησα ότι οι δυο ομάδες έχουν πολλά κοινά
χαρακτηριστικά.

Εκτός

από

την

οικογενειακή

κατάσταση

που

ανέφερα

προηγουμένως, οι γυναίκες είχαν περίπου ίδιο αριθμό παιδιών (3 με 4 παιδιά) καθώς
κα ίδιων ηλικιών παιδιά (2,3 ετών μέσος όρος των μικρότερων παιδιών και 6,7 μέσος
όρος των μεγαλύτερων παιδιών), με ορισμένες εξαιρέσεις (έφηβοι 14, 15 και 16
ετών), παρόλο που όλα τα παιδιά δεν ήταν μαζί τους. Επίσης, οι γυναίκες
κυμαίνονταν από 25 έως 32 ετών ήταν ήδη παντρεμένες 10 έτη. Επιπρόσθετα, εκτός
από μια συνομιλήτρια που ήταν φιλόλογος όλες οι υπόλοιπες ασχολιόντουσαν με τα
οικιακά. Ωστόσο, όλες οι Σύριες είχαν αποφοιτήσει από το Λύκειο και μια από το
Πανεπιστήμιο Φιλολογίας της Δαμασκού, ενώ οι Αφγανές είχαν απολυτήρια από
ορισμένες τάξεις δημοτικού. Ακόμη, αξίζει να αναφερθεί ότι και οι 6 συνομιλήτριες
είχαν περάσει από την Τουρκία και το Αιγαίο για να φτάσουν στην Λέσβο και Κω.
Από εκεί μεταφέρθηκαν στην Αθήνα, όπου έμειναν ορισμένες ημέρες και στην
πορεία βρέθηκαν στην Ειδομένη. Παρέμειναν στην Ειδομένη περίπου ένα μήνα,
ώσπου έκλεισαν τα σύνορα και από εκεί μεταφέρθηκαν στην Ήπειρο. Όταν ξεκίνησα
την έρευνα μου σχεδόν όλες βρισκόταν στην Ελλάδα ήδη ένα χρόνο. Οι δυο
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αποχωρισμένες γυναίκες επιδίωκαν οικογενειακή επανένωση με τους συζύγους τους
στην Γερμανία. Από την άλλη, οι τρεις παντρεμένες και η μια μονογονεική είχαν
κάνει αίτηση για το πρόγραμμα μετεγκατάστασης και είχαν επιλέξει ως χώρες
προορισμού την Γερμανία και Σουηδία. Το επίπεδο των Αγγλικών τους ήταν καλό,
επομένως μπορούσε κανείς να επικοινωνήσει μαζί τους σε ένα βασικό επίπεδο, ενώ
γνώριζαν ελάχιστες λέξεις ελληνικών. Καμία από τις συνομιλήτριες μου δεν
επιθυμούσε να μείνει άλλο στην Ελλάδα. Οι μισές από αυτές αντιμετώπιζαν
γυναικολογικά προβλήματα, κυρίως ενοχλήσεις, έντονοι πόνοι περιόδου, κολπίτιδες,
ουρολοιμώξεις. Ορισμένες, είχαν ζητήματα όπως ταχυπαλμίες, υπερένταση, αϋπνίες
και χαμηλή πίεση. Σε γενικές γραμμές είχαν τα συνηθισμένα συμπτώματα που έχει η
πλειοψηφία των προσφύγων. Επιπλέον, οι συνομιλήτριες ήταν πιστές Μουσουλμάνες
και πολλές από αυτές είχαν και έντονες πολιτικές πεποιθήσεις ή ανησυχίες. Οι Σύριες
κατεξοχήν ήταν εναντίον του καθεστώς Άσαντ καθώς και του Ισλαμικού Κράτους,
ενώ παράλληλα κατηγορούσαν την Ρωσία και Τουρκία για τις παρεμβάσεις τους στον
πόλεμο. Οι Αφγανές από την άλλη, ήταν από την φυλή Χαζάρ και δεν είχαν τις
καλύτερες απόψεις για γυναίκες άλλων Αφγανικών φυλών (Παστούν και Ταζτίκοι)
όπως και για τις Ιρανές. Επίσης, εκτιμούσαν ιδιαίτερα τους Αμερικάνους και
θεωρούσαν ότι οι παρεμβάσεις τους ήταν σωτήριες για την χώρα. Ολοκληρώνοντας,
η Ελλάδα δεν ήταν η πρώτη χώρα «προσωρινής» παραμονής, καθώς οι Αφγανές
είχαν φιλοξενηθεί για κάποιο χρονικό διάστημα στο Ιράν και οι Σύριες στην Τουρκία.
Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι η ίδια ομάδα μελετήθηκε σε τρεις διαφορετικές φάσεις
διαχείρισης της προσφυγικής κρίσης και σε τρία διαφορετικά πεδία, δηλαδή: Κ.Φ.Π,
Ξενοδοχεία και Διαμερίσματα.

4.3 Η ζωή στα Κ.Φ.Π
Οι συνομιλήτριες μου μαζί με τα μέλη των οικογενειών τους αποτέλεσαν τους
πρώτους «κατοίκους/φιλοξενούμενους» των κέντρων «προσωρινής» φιλοξενίας
προσφύγων του Κατσικά και της Φιλιππιάδας. Πριν φτάσουν στην περιοχή δεν
γνώριζαν τίποτα απολύτως για την περιοχή. Παρόλα αυτά, όλοι τους είχαν μια εικόνα
για τα αντίστοιχα Κ.Φ.Π και σε άλλες χώρες, όπως επίσης είχαν ζήσει και την
εμπειρία της Ειδομένης. Εγκαταστάθηκαν στις πρώτες σκηνές που δόθηκαν στους
αιτούντες άσυλο/πρόσφυγες και στην πορεία μετεγκαταστάθηκαν στα κοντέινερ.
Πολλές από τις συνομιλήτριες μου είχαν διαπραγματευτεί τον χώρο τους με άλλους
ομοεθνείς προκειμένου να αλλάξουν τοποθεσίες και να εγκατασταθούν κάπου όπου
81

θα είχαν μεγαλύτερη ασφάλεια και παράλληλα θα ήταν πιο κοντά σε συγγενείς και
φίλους.
Η καθημερινότητα των γυναικών ήταν δύσκολη στα Κ.Φ.Π, κυρίως διότι δεν
υπήρχαν οι κατάλληλες υποδομές, οι αποστάσεις ήταν μεγάλες και οι ανάγκες
πολλαπλές. Οι πρώτες λέξεις που ερχόταν στο μυαλό τους όταν έκλειναν τα μάτια και
σκεφτόταν τον χώρο ήταν: η κούραση, η σκόνη και η δυσκολία πρόσβασης στο νερό.
Σύμφωνα με την Χαφίντα «η κούραση είναι ψυχολογική αλλά και σωματική γιατί κάθε
μέρα πρέπει να φροντίσεις, πλύνεις τα παιδιά, να πάς 10 φορές μέχρι τις βρύσες και
άλλες τόσες μέχρι την αποθήκη. Επίσης, η ζέστη ή το κρύο είναι ανυπόφορα. Υπάρχουν
μέρες που δεν μπορείς να κουνήσεις τα πόδια σου».
Σε

γενικές

γραμμές,

οι

γυναίκες

καθημερινά

έπρεπε

να

κάνουν

προγραμματισμό προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τους, ενώ μέλη της
οικογενείας συμμετείχαν σε αυτήν την διαδικασία και συνήθως τα μεγαλύτερα
παιδιά. Η καθημερινότητα τους ξεκινούσε με το πρωινό ξύπνημα και προσευχή,
συνέχιζε με το ξύπνημα των παιδιών και την προετοιμασία για το πρωινό (είτε
περιμένοντας στην ουρά για το κρουασάν είτε έχοντας στην σκηνή/κοντέινερ κάποια
τροφή). Έπειτα, η ημέρα συνεχιζόταν με το τσάι της γειτονιάς/γυναικών, συνέχιζε με
τις επισκέψεις εκπροσώπων από ΜΚΟ. Στην πορεία ξεκινούσε το πρόγραμμα
καθαριότητας και προετοιμασίας του φαγητού καθώς και η ταυτόχρονη φροντίδα των
παιδιών και ιδιαίτερα των μικρότερων. Η ημέρα συνέχιζε με τους ίδιους ρυθμούς
μέχρι το απόγευμα και από εκεί και πέρα η ζωή τους περιοριζόταν εντός του χώρου
τους, καθώς η κυκλοφορία στα Κ.Φ.Π διακόπτονταν για τις γυναίκες και συνεχιζόταν
μονάχα για τους άντρες τις βραδινές ώρες. Σε γενικές γραμμές η αίσθηση τους ήταν
ότι ο χρόνος δεν περνούσε γρήγορα και ότι η ζωή τους περιορίζονταν και εξαρτιόταν
από ημερομηνίες – προθεσμίες που σχετίζονταν με τις ημερομηνίες που είχαν σχέση
με την «φυγή» τους από την χώρα, πχ ημερομηνία εγγραφής, συνέντευξης, έκδοσης
κάρτας καταγραφής, αίτησης κτλ. Όπως έλεγε και η Άιντα «ίδιες είναι όλες οι ώρες,
ημέρες, μήνες, Σαββατοκύριακα... όλα θα αλλάξουν όταν θα ξέρω ότι θα φύγω από
εδώ».
Οι γυναίκες όταν διέμεναν στα Κ.Φ.Π, η μετακίνηση τους περιορίζονταν
μονάχα εντός του χώρου των κέντρων και συγκεκριμένα στα πλαίσια της περίφραξης.
Ποτέ δεν είχαν την περιέργεια ή την δυνατότητα να διερευνήσουν τι υπάρχει πίσω
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από τους φράχτες, τον αυτοκινητόδρομο είτε σε κάποιο καινούργιο κοντέινερ του
Κ.Φ.Π. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι δεν τους ενδιέφερε να δουν παραπέρα ή να
ανακαλύψουν κάτι καινούργιο. Σύμφωνα με την Μίριαμ «δεν θέλω να δω τι έχει
παραπέρα. Δεν με ενδιαφέρει. Αφού εδώ θα πρέπει να μείνω και πάλι.» Από την άλλη
η Αιντα ανέφερε ότι «φοβάται να πάει πίσω από την περίφραξη ή να βγει στον δρόμο
γιατί μπορεί να της συμβεί κάτι ή να αντιμετωπίσει κάτι επικίνδυνο.» Εκτός αυτού, οι
περισσότερες γυναίκες δεν επισκεπτόταν συχνά τις τουαλέτες και ειδικά το βράδυ,
ενώ δεν έκαναν και συχνά μπάνιο. Ο βασικός λόγος ήταν ότι λόγω κακού φωτισμού,
μεγάλης απόστασης από την σκηνή/κοντέινερ στις γυναικείες τουαλέτες αλλά και
έλλειψης συνοδείας δεν ένιωθαν ασφαλείς να μετακινηθούν μέσα στα Κ.Φ.Π και
ειδικά το βράδυ. Επίσης και στα δυο Κ.Φ.Π είχαν γίνει καταγγελίες για παρενόχληση
γυναικών κοντά στις τουαλέτες. Επομένως, θεωρούνταν μια «επικίνδυνη» περιοχή. Ο
φόβος και η ανασφάλεια των γυναικών σχετιζόταν τόσο με τον έξω όσο και των έσω
κόσμο, ενώ υπήρχε ακόμη η πεποίθηση ότι ασφάλεια θα υπάρξει μόνο όταν θα
φτάσει κανείς στην χώρα προορισμού. Όπως μάλιστα ανέφερε και ο Μαχμούντ μέχρι
τότε «είμαστε όλοι σε κίνδυνο».
Τα οικιακά ήταν η κύρια ενασχόληση των γυναικών. Ωστόσο πλέον δεν
γινόταν με την ίδια όρεξη και θέληση για φροντίδα και προσφορά. Ο βασικός λόγος
ήταν η διάθεση των γυναικών καθώς και η δυσκολία να προσφέρουν χωρίς τις
απαραίτητες υποδομές. Παρόλα αυτά, είχε μεγάλο ενδιαφέρον η εφευρετικότητα των
γυναικών προκειμένου να βρίσκουν λύσεις, χρησιμοποιώντας τα υπάρχουσα υλικά
που έχουν. Συγκεκριμένα, στο μαγείρεμα με τα σκεύη, την χρήση της πέτρα και
στάχτης για το καθάρισμα κτλ.
Ελεύθερος χρόνος δεν έμενε στις συνομιλήτριες μου σύμφωνα με τα λεγόμενα
τους κάτι που ερχόταν σε σύγκρουση με τις δικές μου διαπιστεύσεις. Η Τζαμίλα
έλεγε ότι «όλη μέρα ήταν απασχολημένη και δεν έχει χρόνο για κάτι άλλο.» Την ίδια
άποψη συμμερίζονταν σχεδόν όλες οι συνομιλήτριες. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της
επιτόπιας έρευνας μου διαπίστωνα ότι λόγω catering πολλές φορές δεν χρειαζόταν να
μαγειρεύουν, τα παιδιά τους έπαιζαν μέσα στα Κ.Φ.Π, ενώ αντίστοιχα οι άντρες τους
κυκλοφορούσαν όλη μέρα με άλλους άντρες μέσα και έξω από τα Κ.Φ.Π. Επομένως,
δεν μπορούσα να πειστώ με την απάντηση τους. Μετά από διάφορες συνεντεύξεις
συνειδητοποίησα ότι είχαμε διαφορετική αντίληψη για το τι σημαίνει ελεύθερος
χρόνος. Για τις ίδιες ελεύθερος χρόνο σήμαινε δεν έχω υποχρεώσεις και υποχρεώσεις
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έχουν όλες οι παντρεμένες γυναίκες εφόσον έχουν παιδιά. Επομένως, εμείς δεν
έχουμε ελεύθερο χρόνο, δηλαδή δεν είμαστε ξέγνοιαστες. Από την άλλη, εγώ
αντιλαμβανόμουν τον ελεύθερο χρόνο ως τον χρόνο που αφιερώνω για να κάνω κάτι
εκτός του προγράμματος και των υποχρεώσεων μου. Παρόλα αυτά, στον κόσμο των
συνομιλητριών μου αυτό δεν ονομάζεται και κατανοείται με τον ίδιο τρόπο. Στην
πράξη όμως οι συνομιλήτριες μου στον ελεύθερο χρόνο τους κυρίως πλέκανε, πίνανε
τσάι και κουβεντιάζανε, κάνανε αποτρίχωση με κλωστή και επιδίωκαν να μάθουν
Αγγλικά.
Η εκπαίδευση δεν αποτελούσε για τις περισσότερες συνομιλήτριες
προτεραιότητα και ειδικά για τις Σύριες. Συγκεκριμένα η Λειλα έλεγε ότι «δεν
υπάρχει λόγος να πάω σχολείο, αφού θα φύγω από εδώ σε λίγο καιρό». Μονάχα οι
Αφγανές έκαναν κάποιες προσπάθειες προκειμένου να μάθουν λίγα Ελληνικά ή
Αγγλικά μέσα από τα μαθήματα και προγράμματα των ΜΚΟ στα Κ.Φ.Π. Ο βασικός
λόγος ήταν ότι οι Αφγανές ήταν πιο συνειδητοποιημένες καθώς γνώριζαν ότι οι
πιθανότητες για άσυλο στην Ελλάδα είναι πιο πιθανές από ότι σε άλλες χώρες.
Παρόλο που γινόταν πολλές προσπάθειες για την κινητοποίηση των γυναικών στην
εκπαίδευση η ανταπόκριση δεν ήταν μεγάλη. Σε γενικές γραμμές, οι συνομιλήτριες
μου είχαν άρνηση να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε εκπαιδευτική διαδικασία η οποία
δεν ήταν κομμάτι της χώρας προορισμού τους. Θα επένδυαν στην εκπαίδευση μονάχα
εάν γνώριζαν ότι στην Ελλάδα θα είναι το μέλλον τους.
Η πρόσβαση στην ιατρικές υπηρεσίες ήταν ιδιαίτερα προβληματική στα
Κ.Φ.Π λόγω έλλειψης διαθέσιμου ιατρικού προσωπικού, δυσκολίας πρόσβασης στις
δημόσιες υπηρεσίες, δυσκολία διερμηνείας και μεταφοράς. Οι συνομιλήτριες μου όσο
περισσότερο περνούσε ο καιρός και συνέχιζαν να βρίσκονται στα Κ.Φ.Π στην
Ελλάδα, τόσο περισσότερο ανέφεραν ότι χειροτέρευε η υγεία τους. Αντίστοιχα, όποτε
οι γιατροί δεν εντόπιζαν κάποια συγκεκριμένη ασθένεια ή κάποιο πρόβλημα υγείας
από την μια ένιωθαν ανακούφιση και από την άλλη ήταν βέβαιες ότι οι γιατροί δεν
είχαν κάνει σωστή διάγνωση. Τα περισσότερα προβλήματα που αντιμετώπιζαν ήταν
ψυχοσωματικά. Ωστόσο, δυο από τις συνομιλήτριες μου δίσταζαν να απευθυνθούν
στους ιατρούς καθώς δεν υπήρχαν γυναίκες διερμηνείς. Τα ζητήματα που τους
απασχολούσαν ήταν γυναικολογικά, ενώ οι άντρες τους δεν τις άφηναν να
επισκεφτούν γιατρό εάν δεν υπήρχε εγγύηση ότι θα υπήρχε γυναίκα διερμηνέας.
Αυτό φυσικά ήταν ακατόρθωτο καθώς οι γυναίκες διερμηνείς ήταν ελάχιστες στην
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περιοχή. Ο βασικός λόγος ήταν ότι οι άντρες ήθελαν να διαφυλάξουν την τιμή των
συζύγων τους και για αυτό δεν ήθελαν τα γυναικολογικά ζητήματα να συζητηθούν με
άντρες διερμηνείς. Ωστόσο, επειδή η μια εκ των δυο συνομιλητριών μου είχε
απίστευτους πόνους, ο σύζυγος αναγκάστηκε να υποχωρήσει και να δεχτεί την
παρουσία άντρα διερμηνέα εν ώρα εξέτασης. Σε κάθε περίπτωση οι γυναίκες δεν
έφερναν αντιρρήσεις σε αυτές τις απαγορεύσεις καθώς θεωρούσαν δεδομένο ότι οι
σύζυγοι τους είναι οι θεσμοφύλακες αξιοπρέπειας και έχουν λόγο πάνω σε αυτό. Από
την άλλη, η δική μου αίσθηση ήταν ότι οι συγκεκριμένες συμπεριφορές από τους
συζύγους κατά βάθος άρεσαν στις γυναίκες καθώς όπως ανέφερε και η Μίριαμ «είναι
ο τρόπος του να μου δείχνει την αγάπη του. Με προστατεύει.»Ίσως για αυτόν τον λόγο
και να μην επιδίωκαν να διαπραγματευτούν αντίστοιχες συμπεριφορές ή αντιδράσεις
τους.
Η συνύπαρξη των διαφορετικών εθνοτικών ομάδων στην συγκεκριμένη
συνθήκη και ειδικά των γυναικών είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αρχικά, υπήρχε μια
επιθυμία/ανάγκη και από τις δυο πλευρές για αποστασιοποίηση και διαφοροποίηση.
Αυτό έγινε αρχικά μέσω της χωροθέτησης, όπου δημιουργήθηκαν οι Αφγανικές και
Συριακές γειτονιές. Στην πορεία αυτή η εθνοτική οριοθέτηση επεκτάθηκε και σε άλλα
επίπεδα όπως στην χρήση τουαλετών, βρυσών, κουζινών και κοινόχρηστων χώρων.
Σε γενικές γραμμές είχαν δημιουργήσει κάποιες νοητές γραμμές διαχωρισμού μεταξύ
τους. Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις μου, όποτε οι Σύριες καθόταν για τσάι κοντά
στις κουζίνες, οι Αφγανές επιδίωκαν να μην πάνε την ίδια ώρα για δουλειές και το
αντίστροφό. Ωστόσο, έχω να ομολογήσω ότι οι Σύριες διεκδικούσαν πιο προκλητικά
τον δημόσιο χώρο, τις υπηρεσίες σε σχέση με τις Αφγανές, οι οποίες ήταν πάντοτε
πιο χαμηλών τόνων. Στην ουσία οι εθνοτικές διαφορές υπήρχαν και μπορούσε να
καταλάβει κανείς ότι υπήρχε μια κρυφή σύγκρουση μεταξύ των δυο κοινοτήτων, η
οποία όμως ήταν σιωπηλή και εκφράζονταν με νοηματοδοτήσεις που είχε εφεύρει η
ίδια η κοινότητα και κατανοούσε μόνο αυτή.
Σε όλο αυτό το κλίμα υπήρχαν περίοδοι που οι δυο κοινότητες είχαν από
κοινού στάση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Συγκεκριμένα, οι δυο κοινότητες
είχαν κοινές διεκδικήσεις που αφορούσαν την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και
την μεταφορά τους σε άλλους χώρους/δομές κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Για αυτό
άλλωστε και όλες οι γυναίκες συμμετείχαν μαζί με τους άντρες τους σε διαμαρτυρίες
και πορείες για την διεκδίκηση των παραπάνω αιτημάτων. Αντίστοιχα, διεκδικούσαν
85

συχνότερη παρουσία ιατρών, βελτίωση των τρόπων μετακίνησης – ΜΜΜ αλλά και
την απομάκρυνση ανθρώπων που ήταν επικίνδυνοι στα Κ.Φ.Π σε άλλες περιοχές.
Αυτό που είχε επίσης σημασία ήταν ότι υπήρχε μεταξύ τους σεβασμός κατά την
περίοδο εορτών και θρήνων, όπως παραδείγματος χάρη κατά το θάνατο κάποιου
ανθρώπου από την κοινότητα. Οι περισσότεροι θάνατοι στα Κ.Φ.Π ήταν λόγω
εγκεφαλικού ή καρδιακής προσβολής. Όταν όμως συνέβαινε κάτι αντίστοιχο, τότε
παρατηρούσε κανείς ότι υπήρχε μια σιωπηλή αλληλοϋποστήριξη.
Εκτός όμως από όλα τα παραπάνω υπήρχε και ζήλια μεταξύ των δυο ομάδων
γυναικών. Όπως ανέφερα και προηγουμένως οι Αφγανές ήταν πιο χαμηλών τόνων και
αποτελούσαν πιο κλειστή κοινότητα σε σχέση με τις Σύριες. Σε γενικές γραμμές δεν
επιθυμούσαν να έχουν πολλές συναναστροφές μεταξύ τους. Ωστόσο, όταν
συνέβαινεη αλληλοεπίδραση τους, είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πολλές φορές, οι
διάφορες ΜΚΟ που δραστηριοποιούταν στα Κ.Φ.Π διοργάνωναν δραστηριότητες για
την απασχόληση γυναικών αλλά και για την δημιουργία σχέσεων μεταξύ των δυο
ομάδων. Οι περισσότερες από αυτές τις δράσεις ήταν αποτυχημένες καθώς οι
γυναίκες δεν επιθυμούσαν να λάβουν μέρος. Μονάχα οι δράσεις που αφορούσαν την
εξωστρέφεια, όπως πχ επισκέψεις στις κοντινές πόλεις, εκδρομές και ψώνια
κινητοποιούσαν τις γυναίκες. Σε αυτές τις περιπτώσεις στις δράσεις συμμετείχαν και
οι δυο εθνοτικές ομάδες, καθώς η επιθυμία για εξωστρέφεια και απομάκρυνση από τα
Κ.Φ.Π ήταν πιο μεγάλη από την αμηχανία που υπήρχε μεταξύ τους. Όταν λοιπόν,
βρισκόντουσαν μαζί στον εξωτερικό χώρο, παρατηρούσε κανείς την αλληλεπίδραση
τους. Τις περισσότερες φορές, υπήρχε αμηχανία και δυσκολία επικοινωνίας. Ωστόσο,
η γλώσσα του σώματος, τα βλέμματα, οι κοινές εμπειρίες δημιουργούσαν θετικά
συναισθήματα και ευχαρίστηση, με αποτέλεσμα μετά από πολλές προσπάθειες να
υπάρχει αποδοχή της συνύπαρξης και να δημιουργηθούν κάποιες συμπάθειες μεταξύ
τους αλλά και φιλίες. Χαρακτηριστική ήταν η φιλία της νεαρής Αφγανής Άιντας με
την Σύρια Χαφίντα που λόγω γνώσης Αγγλικών κατάφεραν να έχουν καλή
επικοινωνία και να κάνουν μεταξύ τους παρέα.
Παρόλα αυτά δεν έλειπαν και οι ζήλιες. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια ενός
εργαστηρίου ψυχοκοινωνικής υποστήριξης για τις Αφγανές γυναίκες είχε ειπωθεί ότι
«οι Σύριες είναι πιο τυχερές από εμάς γιατί οι άντρες τους, τις προσέχουν και σέβονται
ενώ εμάς, όχι.» Αυτή, η διαπίστωση είχε προέλθει λόγω της αλληλεπίδρασης των δυο
ομάδων κατά τη διάρκεια εκδρομών, όπου οι Σύριοι άντρες συνόδευαν πολλές φορές
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τις γυναίκες τους, ενώ ορισμένοι από αυτούς έδειχναν φροντίδα και στοργή απέναντι
τους. Θα μπορούσε να χαρακτηρίσει κανείς την παραπάνω δήλωση ως ένα παράπονο
στα πλαίσια της σύγκρισης των συζυγικών σχέσεων μεταξύ των δυο ομάδων, καθώς
σύμφωνα με τις συνομιλήτριες μου «ο σεβασμός μιας γυναίκας και η θέση της
εδραιώνεται μέσα από την συμπεριφορά τους άντρα της.»Οι Αφγανές κατέληγαν σε
πολλές συγκρίσεις και έπειτα σε διαπιστεύσεις μετά από συναναστροφές με τις
Σύριες αλλά και με γυναίκες άλλων εθνικοτήτων. Συγκεκριμένα, μέσα από τις επαφές
τους με τις γυναίκες που εργαζόταν στις ΜΚΟ (κυρίως Ευρωπαίες) ανέφεραν ότι θα
επιθυμούσαν να περιποιούνται περισσότερο και ζητούσαν να διοργανωθούν
εργαστήρια περιποίησης. Σε αυτά τα εργαστήρια συμμετείχαν όλες ενεργά, όπου
βαφόταν, χτενιζόταν και έβγαζαν πολλές φωτογραφίες με το κινητό τους. Όταν όμως
τελείωναν τα εργαστήρια μεταμορφωνόταν και πάλι στον παλιό εαυτό τους. Με
αυτόν τον τρόπο μπορούσαν να ανακαλύψουν κρυφά και άλλες πτυχές της
θηλυκότητας, του εαυτού τους. Όπως αναφέρει η Άιντα «Οι φωτογραφίες μου
θυμίζουν πως θα μπορούσα να δείχνω αλλιώς από ότι τώρα.» Κατά κάποιο τρόπο
μέσα από αυτά τα εργαστήρια περιποίησης, ικανοποιούνταν μια ανάγκη τους σε ένα
προστατευμένο περιβάλλον και ταυτόχρονα εκφραζόταν η θηλυκότητα τους.
Παρόλα αυτά η σύγκριση δεν περιορίζονταν μονάχα εκεί. Οι Αφγανές
γυναίκες ένιωθαν ότι αδικούνται σε σχέση με τις Σύριες σε πολλά επίπεδα.
Θεωρούσαν ότι όλες οι δράσεις στα Κ.Φ.Π, όλες οι υπηρεσίες αλλά και η ίδια η
πολιτική της Ευρώπης ωφελεί μονάχα τους Σύριους και καμία άλλη εθνικότητα.
Συγκεκριμένα η Σινκάι, Αφγανή πρόσφυγας κατά τη διάρκεια μιας κουβέντας και
μέσα από την οργή της μου ανέφερε τα παρακάτω: «Όλες οι δράσεις, τα πάντα
αφορούν μόνο τους Σύριους. Αυτοί έχουν πάντοτε διερμηνεία, πρώτοι φεύγουν από την
Ελλάδα, πάντοτε λαμβάνουν πρώτοι τα είδη μέσα στα καμπς, εκείνοι είναι πρώτοι σε
όλα. Παίρνουν τα κοντέινερ που βρίσκονται σε καλύτερα σημεία, πάντα είναι μπροστά
σε όλα και πάντοτε μιλάνε πρώτοι. Να ξέρεις ότι φταίτε για αυτό όλοι εσείς που τους
υποστηρίζετε και εμείς που έχουμε μάθει να φοβόμαστε και δεν παίρνουμε αυτό που
θέλουμε». Μετά από αυτήν την κουβέντα με την συνομιλήτρια μου διαπίστωσα ότι η
«σύγκρουση» μεταξύ των δυο ομάδων δεν οφείλεται μονάχα στις εθνοτικές,
πολιτισμικές ή πολιτικές τους διαφορές αλλά στην διαχείριση τους από «εμάς». Στην
ουσία, ο τρόπος αντιμετώπισης και η θετική διάκριση που υπάρχει από θεσμικής
άποψης προς τους Σύριους, δημιουργεί συναισθήματα δυσαρέσκειας και θυμού στους
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Αφγανούς με αποτέλεσμα να μην επιθυμούν οποιαδήποτε σύναψη σχέσεων με τους
Σύριους. Αυτό φυσικά εντείνεται ακόμη περισσότερο κατά τη διάρκεια της
συνύπαρξης τους στα Κ.Φ.Π, όπου αυτή η διάκριση εφαρμόζεται στην πράξη μέσα σε
ένα πλαίσιο «επιβίωσης».
Από την άλλη πλευρά, οι Σύριοι έδειχναν μια αδιαφορία για τους Αφγανούς
και θα μπορούσε να ειπωθεί ότι έδειχναν ακόμη και μια υπεροψία. Συγκεκριμένα,
όπως μου ανέφερε η Μίριαμ «Για εμένα είναι σαν να μην υπάρχουν. Δεν με ενοχλούν
και δεν έχω κάτι μαζί τους και αυτοί τα ίδια τραβάνε με εμάς, αλλά δεν υπάρχει και
λόγος να κάνουμε παρέα. Δεν έχουμε τίποτα κοινό. Κοίτα, αυτές τις γυναίκες! Δεν
μπορώ να μιλήσω μαζί τους… είναι πολύ διαφορετικές από εμάς.» Αξίζει όμως να
ειπωθεί ότι οι Σύριες που είχαν περισσότερες επαφές με τις Αφγανές δεν είχαν την
ίδια άποψη, όπως παραδείγματος χάρη η Χαφίντα, η οποία υποστήριζε «Δεν έχω
τίποτα με τις Αφγανές. Τώρα που τις έχω γνωρίσει καλύτερα, συνειδητοποίησα ότι
έχουμε πολλά κοινά. Είμαστε γυναίκες από την Ανατολή, όλες στην ίδια μοίρα…
είμαστε στην ίδια κατάσταση, δεν ξέρουμε εάν θα έχουμε μέλλον εμείς και οι
οικογένειες μας. Δεν πρέπει να μας χωρίζει τίποτα. Αυτές είναι και πιο ταλαιπωρημένες
σε σχέση με εμάς. Έχουν πιο πολλά χρόνια πόλεμο και έχουν γίνει πρόσφυγες πιο
πολλές φορές από ότι εμείς. Ακόμη και οι ανάγκες μας ίδιες είναι… και η Άιντα έχει
ανάγκη για βρεφικό γάλα, όπως και εγώ… και η Άιντα ανησυχεί για το παιδί της, όπως
και εγώ.. και σε αυτήν λείπει η οικογένεια της, όπως και εμένα. Επομένως; Τι έχουμε
να χωρίσουμε;». Έχω να ομολογήσω ότι αυτή η συνέντευξη ήταν μια από τις πιο
συγκινητικές στα πλαίσια της έρευνας μου. Διότι, τότε συνειδητοποίησα δυο
πράγματα, ότι ανεξαρτήτως εθνικότητας, αυτές οι γυναίκες αντιμετωπίζουν τα ίδια
τραύματα, τις ίδιες αγωνίες και έχουν τις ίδιες ανάγκες και ανησυχίες. Επίσης, το
φύλο παίζει σημαντικό ρόλο καθώς αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ τους.
Δηλαδή, ανεξαρτήτως της διαφορετικότητας τους, όλα τα παραπάνω είναι κοινά
καθώς επηρεάζονται από το φύλο και τους κοινωνικούς ρόλους που καλούνται να
υποστηρίξουν καθόλη τη διάρκεια της ζωής τους. Η δεύτερη διαπίστωση αφορά το
γεγονός ότι οι Αφγανές έχουν βιώσει την εμπειρία της προσφυγιάς πολλαπλές φορές
στην μέχρι τώρα ζωή τους. Το διαπίστωσα αυτό και μέσα από τις συζητήσεις με τις
συνομιλήτριες μου αλλά και μέσα από την συνέντευξη με τον Άχμεντ, Αφγανό
πρόσφυγα, ο οποίος μου ανάφερε το εξής «Δεν είμαστε πρώτοι φορά πρόσφυγες, όταν
είχαμε συγκρούσεις είχαμε φύγει μια φορά προσωρινά στο Ιράν και μια στο Πακιστάν.
88

Αυτή μετά επέστρεφε πίσω για να δει εάν υπάρχει ασφάλεια και μετά ακολουθούσα και
εγώ.» Επομένως, πολλές από τις Αφγανές δεν είχαν βιώσει την προσφυγιά μονάχα
μια φορά, ενώ οι γυναίκες ως πρόσφυγες πήγαιναν πρώτες στις χώρες προορισμού ή
καταγωγής προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι οι άντρες τους δεν θα κινδύνευαν
(Khattak: 2006). Ολοκληρώνοντας, η αλληλεπίδραση των Αφγανών και Σύριων
γυναικών αιτούντων άσυλο/προσφύγων περιοριζόταν στο πλαίσιο της συνύπαρξης
και συμβίωσης τους στα Κ.Φ.Π, όπου μέσα από την συμβίωση τους,
συνειδητοποίησαν τις διαφορές και ομοιότητες τους αλλά και παράλληλα πολλές
άλλες πτυχές του εαυτού τους.

4.4 Η ζωή στις Ξενοδοχειακές Μονάδες «Προσωρινής» Φιλοξενίας
Οι περισσότερες συνομιλήτριες μου παρέμειναν από 8 έως 10 μήνες περίπου
στα Κ.Φ.Π του Κατσικά και της Φιλιππιάδας. Στην πορεία λόγω της
«χειμωνοποίησης» και παράλληλης αναβάθμισης των κέντρων μεταφέρθηκαν σε
ξενοδοχεία στην περιοχή των Ιωαννίνων. Η πρώτη μεταφορά πραγματοποιήθηκε για
τους Αφγανούς αιτούντες άσυλο/πρόσφυγες από την Φιλιππιάδα τον Οκτώβριο του
2016 και η δεύτερη για τους Σύριους αιτούντες άσυλο/πρόσφυγες από τον Κατσικά
τον Δεκέμβριο του 2016. Ο ενθουσιασμός και η ανακούφιση όλων ήταν μεγάλη, αλλά
ταυτόχρονα υπήρχε ανησυχία καθώς και τύψεις για όσους παρέμεναν πίσω στα
Κ.Φ.Π. Μάλιστα, οι περισσότερες από τις συνομιλήτριες μου διεκδίκησαν από τους
υπεύθυνους φορείς την μεταφορά και άλλων αιτούντων άσυλο/προσφύγων στα
ξενοδοχεία. Όπως ανέφερε και η Τζαμίλα «Νιώθω άσχημα που εγώ θα φύγω και
εκείνοι θα μείνουν πίσω… είναι πολύ δύσκολα να ζεις εκεί με αυτόν τον καιρό. Θα
κάνω ότι μπορώ για να πιέσω τις οργανώσεις να έρθουν και αυτοί μαζί μας». Εκτός
από αυτή την διαπραγμάτευση, οι συνομιλήτριες μου διεκδίκησαν έντονα και τα
δωμάτια τους στα ξενοδοχεία.
Η μεταφορά τους σε ξενοδοχεία οδήγησε σε πολλές αλλαγές στην
καθημερινότητα αλλά και συμπεριφορά τους. Αρχικά, υπήρχε μεγάλος ενθουσιασμός
και ανυπομονησία. Στην πορεία ακολούθησε μια περίοδος γκρίνιας και παραπόνων
για τις συνθήκες με αποτέλεσμα να υπάρξουν συγκρούσεις με του υπευθύνους των
ΜΚΟ. Μετέπειτα, ακολούθησε μια περίοδος αποδοχής και συνήθειας στην νέα
πραγματικότητα και εν τέλει ολοκληρώθηκε με μια περίοδος απελπισίας και
απόγνωσης για την επόμενη ημέρα.
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Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσίαζε η δυσκολία προσαρμογής στην νέα
πραγματικότητα. Για την ακρίβεια, ενώ οι συνθήκες είχαν καλυτερέψει σε μεγάλο
βαθμό και πλέον κάθε άτομο είχε τις κατάλληλες υποδομές για την διαμονή του, οι
περισσότεροι ακολουθούσαν τις ίδιες συνήθειες καθημερινής ρουτίνας όπως και στα
Κ.Φ.Π. Συγκεκριμένα, οι περισσότεροι κοιμόντουσαν όλη μέρα, υπήρχε άρνηση για
οποιαδήποτε δραστηριοποίηση ακόμη και για την περιποίηση του νέου χώρου.
Επίσης, δεν υπήρχε διάθεση για συμμετοχή σε δραστηριότητες αλλά ούτε και για
επίσκεψη στην πόλη των Ιωαννίνων προκειμένου να υπάρξει εξοικείωση με το νέο
περιβάλλον. Όλη αυτή η αδράνεια ήταν ιδιαίτερα έντονη κυρίως στους Σύριους
πρόσφυγες, οι οποίοι ανέμεναν κάθε μέρα το τηλέφωνο από την Υπηρεσία Ασύλου
για τις αιτήσεις τους στην Ελλάδα. Όλη η ζωή τους περιστρέφονταν και εξαρτιόνταν
από αυτό το τηλεφώνημα. Χαρακτηριστικά, όπως επιβεβαιώνει και η Τζαμίλα «Δεν
μπορώ να πάω πουθενά, περιμένω τηλέφωνο για να φύγουμε. Θα κάτσω εδώ να
περιμένω». Αξίζει να αναφερθεί ότι τους τελευταίους μήνες του έτους είχαν πρόοδο
τα αιτήματα μετεγκατάστασης αλλά και επανένωσης και πολλοί αιτούντες/πρόσφυγες
λάμβαναν θετικές απαντήσεις για τα αιτήματα τους. Επομένως, υπήρχε μια κοινοτική
αναστάτωση. Από την άλλη πλευρά, οι Αφγανοί είχαν αποδεχτεί ότι τα δικά τους
αιτήματα

δεν

αποτελούν

προτεραιότητα

επομένως

είχαν

αποφασίσει

να

προσπαθήσουν την σταδιακή ένταξη τους στην ελληνική κοινωνία.
Το νοικοκυριό για τις γυναίκες συνέχιζε να είναι προτεραιότητα. Παρόλο που
του catering συνεχιζόταν, πολλές γυναίκες μαγείρευαν συμπληρωματικά γεύματα στις
κουζίνες τους ξενοδοχείου ή στα δωμάτια τους. Ωστόσο, οι συνθήκες ήταν καλύτερες
καθώς υπήρχαν πλέον συσκευές και υλικά καθαριότητας και αντίστοιχα όλα τα σκεύη
μαγειρικής. Η Λέιλα ανέφερε ότι «Έχω μεγαλύτερη διάθεση για να μαγειρέψω και
ασχοληθώ με την καθαριότητα. Δες εδώ, τι γλάστρες έχω βάλει στο δωμάτιο!» Επίσης,
το νοικοκυριό αποτελούσε πλέον μια συλλογική διαδικασία που πολλές φορές
γινόταν ομαδικά, ενώ πάντοτε συμμετείχαν και τα μεγαλύτερα παιδιά των
οικογενειών και ειδικά τα κορίτσια. Με το πέρασμα του χρόνου, όταν οι γυναίκες
συνειδητοποίησαν ότι θα φιλοξενούνταν πολύ περισσότερο χρόνο απ’ ότι περίμεναν,
ξεκίνησαν να επισκέπτονται τις λαϊκές αγορές για την αγορά φρούτων και λαχανικών,
όπως επίσης και τα καταστήματα της αγοράς των Ιωαννίνων. Παράλληλα, πίεζαν του
άντρες τους για να κατασκευάσουν αντικείμενα για τα δωμάτια τους. Ορισμένες
συνομιλήτριες μάλιστα, όπως η Μίριαμ επέμεναν πολύ «Του έχω πει τόσες φορές να
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φτιάξει επιπλέον ντουλάπες για το δωμάτιο και δεν έχει κάνει τίποτα ακόμα… όλη μέρα
παίζει χαρτιά και καπνίζει. Θα του τα πω ένα χεράκι απόψε!» Σε κάθε περίπτωση, οι
Σύριες «συνομιλήτριες» είχαν το πάνω χέρι στο τομέα του νοικοκυριού.
Η μετακίνηση από την άλλη ήταν ένα πρόβλημα και ειδικά στην περίπτωση
του Ξενοδοχείου Εξοχή, όπου είχαν μεταφερθεί οι πρόσφυγες από τον Κατσικά.
Συγκεκριμένα η συγκοινωνία δεν ήταν καλή και η απόσταση από το κέντρο της
πόλης ήταν 5 χιλιόμετρα. Το γεγονός αυτό αποθάρρυνε τις γυναίκες να κυκλοφορούν
συχνά στην πόλη. Τις περισσότερες φορές αυτό γινόταν στο πλαίσιο των
οργανωμένων δράσεων με την Άρσις. Αντίθετα, οι Αφγανοί που διέμεναν στο κέντρο
της πόλης είχαν το πλεονέκτημα της εύκολης μετακίνησης που συνέβαλλε πάρα πολύ
και στην κινητοποίηση και ένταξη τους. Χαρακτηριστικό είναι ότι ορισμένες
συνομιλήτριες μου, όπως η Άιντα και η Σινκάι, κυκλοφορούσαν όλη μέρα μέσα στην
πόλη και είχαν ανακαλύψει τα πιο φθηνά καταστήματα της. Αυτό αποτελούσε και μια
προτεραιότητα των συνομιλητριών μου καθώς προκειμένου να μπορέσουν να
διαχειριστούν καλύτερα τα οικονομικά τους, έπρεπε να πραγματοποιούν καλή έρευνα
αγοράς και τιμών των προϊόντων.
Η ευκολία ή δυσκολία της μετακίνησης και γενικότερα η προσβασιμότητα σε
ένα χώρο υπηρεσιών έπαιξε σημαντικό ρόλο και στην αξιοποίηση του ελεύθερου
χρόνου των συνομιλητριών. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι συνομιλήτριες μου δεν
μπορούσαν να αποβάλλουν τις πρακτικές και συνήθειες ιδρυματοποίησης που είχαν
αποκτήσει κατά τη διαμονή τους στα Κ.Φ.Π, όπως ήταν η εμμονή με τον ύπνο κατά
τη διάρκεια τους ελεύθερου χρόνου τους. Όπως ανέφερε και η Τζαμίλα «Κοιμάμαι για
να περάσει πιο γρήγορα ο καιρός, οι μέρες… θα αρχίσω να ζω όταν θα φύγω από
εδώ.» Αντίστοιχα, η δυσκολία της μετακίνησης ενώ αποτελούσε εμπόδιο,
χρησιμοποιούνταν και ως δικαιολογία για την αδράνεια τους πολλές φορές. Ωστόσο,
αυτό που είχε προστεθεί στον ελεύθερο χρόνο των γυναικών ήταν η τηλεόραση.
Συγκεκριμένα, πολλές από τις γυναίκες παρακολουθούσαν όλη μέρα τηλεόραση ή
ήταν συνδεδεμένες από τα κινητά τους τηλέφωνα με το διαδίκτυο. Κατά κύριο λόγο
έκαναν χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, επικοινωνούσαν με φίλους και
συγγενείς από χώρες καταγωγής ή και προορισμού και έβγαζαν συνέχεια
φωτογραφίες σε διάφορες στιγμές της καθημερινότητας τους. Αντίστοιχα, για τις
Αφγανές συνομιλήτριες που βρισκόταν στο κέντρο των Ιωαννίνων, εκτός από την
τηλεόραση, το διαδίκτυο, οι βόλτες μέσα στην πόλη ήταν συχνές και κυρίως οι
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βόλτες στα καταστήματα. Σε γενικές γραμμές, οι μεταφορά των αιτούντων
άσυλο/προσφύγων στα ξενοδοχεία είχε μειώσει τις δράσεις κοινωνικοποίησης τους.
Οι βασικοί λόγοι ήταν ότι οι ίδιοι οι πρόσφυγες είχαν ανάγκη για μεγαλύτερη
ιδιωτικότητα, ενώ δεν υπήρχαν και πολλοί διαθέσιμοι χώροι για συγκεντρώσεις, ούτε
πολλές δράσεις και υπηρεσίες για τους πρόσφυγες εντός των ξενοδοχειακών
μονάδων. Επομένως, οι συλλογικές συγκεντρώσεις, συζητήσεις και δράσεις είχαν
μειωθεί και παράλληλα το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή.
Η ευκολία ή δυνατότητα μετακίνησης είχε αντίκτυπο και στην εκπαίδευση. Οι
Αφγανές συνομιλήτριες που ζούσαν στο κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων είχαν πιο
άμεση πρόσβαση στα προγράμματα εκμάθησης Ελληνικών και Αγγλικών σε σχέση
με τις Σύριες που βρισκόταν εκτός πόλης και έπρεπε να μετακινούνται συνεχώς.
Επομένως, μονάχα οι Αφγανές συμμετείχαν στα προγράμματα εκπαίδευσης, ενώ οι
Σύριες αρνιόντουσαν να συμμετέχουν, χρησιμοποιώντας το ίδιο επιχείρημα «δεν
χρειάζεται να μάθω Ελληνικά καθώς δεν θα μείνω εδώ, θα μάθω Αγγλικά και
Γερμανικά όταν θα πάω εκεί.» Η άρνηση αυτή σχετίζονταν άμεσα με τη μη αποδοχή
της πιθανότητας παραμονής τους στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις μου, η πρόσβαση στις ιατρικές υπηρεσίες και
οι ιατρικές ανάγκες είχαν διαμορφωθεί ανάλογα. Αρχικά, όταν οι συνομιλήτριες μου
συνειδητοποίησαν ότι η πρόσβαση στις ιατρικές υπηρεσίες ήταν εφικτή και κυρίως
πιο εύκολη, ζητούσαν σχεδόν καθημερινώς να επισκεφτούν διαφορετικούς ιατρούς
και να πραγματοποιήσουν ιατρικές εξετάσεις. Σύμφωνα με την Λέιλα «Ήταν μια
ευκαιρία να εξεταστώ καθώς τόσους μήνες δεν το έχω κάνει και ανησυχώ μήπως έχω
τίποτα.» Αυτή η ανησυχία είχε κυριεύσει την πλειοψηφία των προσφύγων, με
αποτέλεσμα ακόμη και για πονοκέφαλο να πηγαίνουν κατευθείαν στο νοσοκομείο.
Παράλληλα, οποιονδήποτε πόνο ένιωθαν, κατευθείαν τον αντιμετώπιζαν με φάρμακα,
καθώς υπήρχε μια εξάρτηση από αυτά. Βέβαια, όπως με ενημέρωσε και η Τζαμίλα
«Εμείς στην Συρία χρησιμοποιούσαμε φάρμακα συνέχεια για τα πάντα. Έτσι έχουμε
μάθει. Δεν μας περνάνε οι πόνοι με το τσάι.» Στην πορεία, οι συνομιλήτριες μου
ένιωσαν μεγαλύτερη ασφάλεια και σταμάτησαν να πηγαίνουν τόσο συχνά στα
νοσοκομεία, καθώς διαπίστωσαν ότι θα υπάρξει ανταπόκριση σε περίπτωση ανάγκης.
Ωστόσο,
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αντιμετωπιστούν και κατά επέκταση η διαδικασία της αναμονής και ανασφάλειας για
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το μέλλον μέσα σε μια διαδικασία και πλαίσιο «προσωρινότητας», είχαν προκαλέσει
ψυχολογική κούραση.
Η συνύπαρξη δεν αποτελούσε πλέον ζήτημα, όχι τουλάχιστον στο επίπεδο
των δυο εθνοτικών ομάδων, καθώς οι Αφγανοί και Σύριοι δεν έμεναν πλέον μαζί.
Υπήρχαν όμως ζητήματα μεταξύ της κοινότητας, ενώ οι συνομιλήτριες μου ανέφεραν
δυσκολίες στην διαχείριση των παιδιών, συγγενών καθώς και συζύγων. Όσον αφορά
τα παιδιά, η ζωή στα ξενοδοχεία δεν ήταν όπως στα Κ.Φ.Π., διότι δεν υπήρχε ο
εξωτερικός χώρος των καταυλισμών, οι οργανώσεις με τα διάφορα προγράμματα
απασχόλησης. Το γεγονός αυτό, δυσκόλευε τις συνομιλήτριες μου, οι οποίες έπρεπε
να ασχολούνται πολύ περισσότερο με τα παιδιά, ενώ δεν υπήρχαν χώροι εκτόνωσης
για αυτά. Παράλληλα, οι άντρες πλέον δεν είχαν κάποιες ασχολίες, ούτε
βρισκόντουσαν σε ένα χώρο όπου μπορούσαν να διαπραγματευτούν πράγματα και
καταστάσεις με φορείς. Επίσης, δεν υπήρχαν πολλοί διαθέσιμοι χώροι συνάθροισης
στα ξενοδοχεία, με αποτέλεσμα να εκδηλώνουν εκνευρισμό και να υπάρχουν
συμπτώματα κατάθλιψης. Συνεπώς, οι άντρες έχαναν τους παραδοσιακούς
κοινωνικούς τους ρόλους που τους ήθελαν να είναι υπεύθυνοι για την οικονομία και
φροντίδα της οικογένειας, δηλαδή, άντρες «κουβαλητές». Το γεγονός αυτό
προκαλούσε μεγάλη αναστάτωση που φυσικά είχε επιπτώσεις στις σχέσεις τους με
την γυναίκες (Behera: 2006). Η Μίριαμ ανέφερε ότι «Δεν είμαι καλά με τον
Μαχμούντ, έχει συνέχεια νεύρα, δεν θέλει να κάνει τίποτα. Με δυσκολεύει πολύ».
Παράλληλα, υπήρχαν και διάφορες συγκρούσεις μεταξύ φίλων και συγγενών για την
φασαρία εν ώρα κοινής ησυχίας, για αντικείμενα που γυρνούσαν ο ένας στον άλλον
και δεν τα επέστρεφαν ποτέ ή τα επέστρεφαν χαλασμένα , για το γεγονός ότι η Χ
μαγείρευε συνέχεια και μύριζε ο διάδρομος κτλ. Στην ουσία, ήταν η πρώτη φορά που
οι συνομιλήτριες μου αντιμετώπιζαν προβλήματα συμβίωσης, συγκατοίκησης και όχι
προβλήματα που αφορούσαν τις απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης. Τέλος, η επαφή με
τις άλλες εθνοτικές ομάδες γινόταν στα πλαίσια κοινών δράσεων εκτός των
ξενοδοχείων, δηλαδή κατά τη διάρκεια δράσεων εξωστρέφειας στην πόλη των
Ιωαννίνων.
Η «προσωρινή» φιλοξενία στα ξενοδοχεία είχε όμως και ως αποτέλεσμα την
μεγαλύτερη επαφή των αιτούντων άσυλο/προσφύγων με την τοπική κοινότητα. Στην
ουσία ήταν η πρώτη φορά που οι δυο ομάδες είχαν μεταξύ τους αλληλοεπίδραση.
Αυτή η επαφή είχε προσελκύσει πολύ το ενδιαφέρον των συνομιλητριών μου.
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Καταρχάς, οι περισσότερες είχαν δημιουργήσει πολύ καλές σχέσεις με το
προσωπικού του ξενοδοχείου και ειδικά με τις γυναίκες που ήταν υπεύθυνες για την
καθαριότητα. Η Χαφίντα είχε αποκτήσει καινούργια φίλη την Σοφία, με την οποία
μιλούσαν άπειρες ώρες για το φαγητό, τις συνταγές, τα παιδιά, μάθαιναν η μια στην
άλλη λέξεις, άκουγαν μαζί μουσική και έβλεπαν τηλεόραση. Αντίστοιχα, η Άιντα είχε
καλή σχέση με την κα Σούλα από το μανάβικο και την κα Ελπίδα από το περίπτερο.
Όλη αυτή η αλληλοεπίδραση είχε ως αποτέλεσμα να κοινωνικοποιηθούν παραπάνω
και οι δυο ομάδες και να αποκτήσουν σταδιακά μια νέα καθημερινότητα με νέους
ανθρώπους. Ταυτόχρονα, αναπτύχθηκαν συναισθήματα αλληλεγγύης μεταξύ των
γυναικών καθώς και ένα ιδιαίτερο δέσιμο μεταξύ τους.
Η ζωή των συνομιλητριών μου είχε καλυτερέψει σημαντικά από άποψη
υποδομών και συνθηκών, ωστόσο πολλά πράγματα δεν άλλαξαν. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα ήταν οι απαντήσεις των γυναικών σχετικά με τις πρώτες λέξεις που τους
ερχόταν στο μυαλό όταν σκέφτονται τα ξενοδοχεία: κρεβάτι, πόλη και χρόνος.
Ιδιαίτερα το τελευταίο είναι σημαντικό καθώς ο χρόνος ήταν αυτό που άγχωνε τις
συνομιλήτριες μου διότι όσο περισσότερο καθυστερούσαν οι απαντήσεις για τα
αιτήματα τους τόσο πολύ φοβόντουσαν ότι δεν θα κατάφερναν ποτέ να φύγουν από
την Ελλάδα.

4.5 Η ζωή στα Διαμερίσματα
Η δυνατότητα «προσωρινής» φιλοξενίας στις ξενοδοχειακές μονάδες έφτασε
στο τέλος της τον Μάιο του 2017. Το συγκεκριμένο είδος φιλοξενίας θεωρήθηκε ως
μη βιώσιμη λύση, ενώ οι εναλλακτικές ήταν είτε η διαμονή σε διαμερίσματα της
πόλης είτε η επιστροφή πίσω στα Κ.Φ.Π. Έτσι λοιπόν, όλες οι Αφγανές και οι δυο
παντρεμένες συνομιλήτριες μου μεταφέρθηκαν σε διαμερίσματα της πόλης των
Ιωαννίνων, ενώ η μια αποχωρισμένη Σύρια γυναίκα με τα παιδιά της έλαβε θετική
απόφαση για την Γερμανία, όπου πήγε να βρει τον σύζυγο της. Δυστυχώς όμως,
υπήρξαν και περιπτώσεις κυρίως μόνων αντρών που επέστρεψαν για κάποιο χρονικό
διάστημα πίσω στα Κ.Φ.Π. Η επιστροφή ήταν πολύ δύσκολη και οι περισσότεροι από
αυτούς ξεκίνησαν πάλι να κάνουν χρήση αλκοόλ κατά τη διαμονή τους στα Κ.Φ.Π.
Η αλλαγή ήταν για άλλη μια φορά δύσκολη. Η κούραση των αιτούντων
άσυλο/προσφύγων και οι καινούργιες προκλήσεις που θα έπρεπε να αντιμετωπίσουν
σε ένα νέο περιβάλλον προκαλούσαν δυσφορία και απογοήτευση στις περισσότερες
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συνομιλήτριες. Παρόλο που η ανακούφιση ήταν μεγάλη διότι δεν θα επέστρεφαν πάλι
πίσω στις συνθήκες και ζωή των Κ.Φ.Π, ο αποχωρισμός με τους φίλους τους ήταν
δύσκολος. Όπως υποστήριζε η Λέιλα «Όσο περνάει ο καιρός τόσο πιο πολύ δεν
αντέχω να αποχωρίζομαι τους άλλους… πόσα αντίο θα πω ακόμα;» Σε γενικές
γραμμές, η επιλογή της μετακόμισης σε διαμερίσματα δεν ήταν κάτι το οποίο
αποδέχτηκαν με ευχαρίστηση οι συνομιλήτριες μου και ειδικά οι Σύριες, διότι δεν
ήταν αυτό που επιθυμούσαν οι ίδιες. Αντίθετα, οι Αφγανές ενώ στεναχωρήθηκαν που
δεν θα ήταν πλέον όλες μαζί, από την άλλη αποδέχθηκαν την καινούργια αλλαγή με
χαρά καθώς το αντιλήφθηκαν ως ένα βήμα παραπέρα, ένα βήμα που σηματοδοτεί την
ένταξη τους στην ελληνική κοινωνία.
Τα περισσότερα διαμερίσματα δεν βρισκόταν στο κέντρο της πόλης των
Ιωαννίνων, αλλά σε συνοικίες είτε στην είσοδο είτε στην έξοδο της πόλης. Όπως
αναφέρθηκε και παραπάνω, η μετακίνηση αποτελούσε ένα εμπόδιο καθώς η
συγκοινωνία δεν ήταν καλή και κυρίως ήταν πολύ ακριβή. Ωστόσο, ορισμένες
οργανώσεις προσέφεραν δωρεάν εισιτήρια λεωφορείου για ορισμένες μετακινήσεις.
Παράλληλα, την ίδια περίοδο είχε δοθεί προτεραιότητα στην «αστικοποίηση»
(urbanization) και ένταξη των προσφύγων από άποψη στρατηγικής, με αποτέλεσμα
να λειτουργήσει το Κοινοτικό Κέντρο «Μικρή Πόλη» για την δημιουργική
απασχόληση και εξυπηρέτηση των αιτούντων άσυλο/προσφύγων. Έτσι οι
περισσότερες οικογένειες που μεταφέρθηκαν στα διαμερίσματα είχαν υποστήριξη
από αντίστοιχες υπηρεσίες.
Παρόλα αυτά, οι συνομιλήτριες μου που ήταν αποχωρισμένες ή μονογονεικές
οικογένειες αντιμετώπιζαν ιδιαίτερα προβλήματα με την μετακόμιση τους σε
διαμερίσματα. Αρχικά, τα διαμερίσματα ήταν σε μεγάλη απόσταση από το κέντρο της
πόλης, επομένως βρισκόταν και μακριά από τις υπηρεσίες. Έπειτα, οι γυναίκες δεν
είχαν την υποστήριξη των άλλων γυναικών και ΜΚΟ, όπως είχαν συνηθίσει κατά το
παρελθόν. Επομένως, είχαν να φροντίσουν από μόνες τους εξ’ ολοκλήρου τα παιδιά,
όλες τις άλλες ανάγκες (μαγείρεμα, καθάρισμα κτλ) και να διαχειριστούν και τα
οικονομικά. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δυσκολευτούν αρκετά. Μάλιστα, η Σινκάι
είχε κατηγορηθεί και για παραμέληση παιδιών από υπεύθυνους της ΜΚΟ που
διαχειριζόταν τα διαμερίσματα επειδή είχε σταματήσει να φροντίζει τα παιδιά, ενώ η
παραμέληση μπορεί να έθετε σε κίνδυνο ακόμη και την ζωή τους. Όταν την ρώτησα
τι ακριβώς συμβαίνει, μου απάντησε «Δεν μπορώ να δεχτώ αυτές τις κατηγορίες …
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έρχονται αυτές από την οργάνωση και νομίζουν ότι με μια επίσκεψη τα ξέρουν όλα.
Τους έχω πει τόσες φορές ότι θέλω βοήθεια γιατί είμαι μόνη μου με τόσα παιδιά και
αυτά είναι τρελαμένα εδώ μέσα όλη μέρα! Αντί να με βοηθήσουν, με κατηγορούν! Τι
ξέρουν και αυτές;». Η αλήθεια είναι ότι η συνομιλήτρια μου δεν έδινε μεγάλη
σημασία στις ανάγκες των παιδιών, όχι τουλάχιστον όπως θα έδινε μια Ευρωπαία και
ειδικά μια Ελληνίδα μητέρα. Από την άλλη, κατανοούσα πόσο μεγάλη ανάγκη είχε
για υποστήριξη καθώς όλες αυτές οι αλλαγές και παράλληλα η ευθύνη τεσσάρων
παιδιών την είχαν οδηγήσει σε μια ψυχολογική εξάντληση.
Οι παντρεμένες συνομιλήτριες μου είχαν διαφορετικές εμπειρίες από την
«προσωρινή» τους φιλοξενία στα διαμερίσματα. Σε γενικές γραμμές ήταν
ικανοποιημένες, παρόλο που δεν έλειπαν παράπονα για την τοποθεσία των
διαμερισμάτων, την δυσκολία μετακίνησης κτλ. Επίσης, η μετακόμιση σε
διαμερίσματα είχε ενδυναμώσει κάπως τους άντρες τους, οι οποίοι ασχολήθηκαν με
την φροντίδα του σπιτιού, ενώ δεν έλειπαν και οι μαζώξεις καθώς και τα τραπέζια σε
φίλους. Μάλιστα, πολλές φορές φιλοξενούσαν και φίλους που έμεναν στα Κ.Φ.Π. για
κάποιο χρονικό διάστημα. Η διαμονή στο διαμέρισμα είχε προσφέρει ακόμη
μεγαλύτερη ιδιωτικότητα με αποτέλεσμα να βελτιωθούν και οι σχέσεις μεταξύ των
ζευγαριών. Ωστόσο, μεγάλα προβλήματα δημιουργούσαν τα παιδιά και η αδυναμία
εκτόνωσης τους. Επίσης, μια από τις συνομιλήτριες μου, η Μίριαμ είχε προβλήματα
με την πεθερά της, η οποία έμενε μαζί τους και ασχολιόταν συνέχεια μαζί της και με
το σπίτι. Παρόλα αυτά, η ζωή τους είχε βελτιωθεί σε μεγάλο βαθμό και κυρίως επειδή
οι αιτήσεις τους για μετεγκατάσταση είχαν αξιολογηθεί θετικά και θα έφευγαν
σύντομα για την Σουηδία. Αυτή η θετική απάντηση είχε αλλάξει τελείως την διάθεση
των συνομιλητών μου, οι οποίοι ήταν πλέον αισιόδοξοι, ευδιάθετοι και η ζωή τους
είχε αποκτήσει νόημα. Θεωρώ ότι αυτός ο παράγοντας είχε επηρεάσει και την
συμπεριφορά
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Ολοκληρώνοντας, η διαμονή των συνομιλητριών μου ήταν σύντομη καθώς μετά από
δυο μήνες έφυγαν από τα διαμερίσματα.

4.6 Θηλυκότητα, Συντροφικότητα και Μητρότητα
Στα πλαίσια της έρευνας μου επιδίωξα να μελετήσω την επιρροή της
συνθήκης της «προσωρινής» φιλοξενίας των προσφύγων στις Σύριες και Αφγανές
γυναίκες αιτούντες άσυλο/πρόσφυγες. Οι τρεις διαφορετικές μορφές «προσωρινής»
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φιλοξενίας, δηλαδή η διαμονή στα Κ.Φ.Π, στα ξενοδοχεία και διαμερίσματα είχαν
επιπτώσεις στην έκφραση τις θηλυκότητας, συντροφικότητας και μητρότητας. Πριν
όμως προχωρήσω σε μια ανάλυση και σύγκριση, θα ήθελα να επεξηγήσω τι ακριβώς
αντιλαμβάνονταν οι συνομιλήτριες μου με τους παραπάνω όρους.
Με το όρο θηλυκότητα νοούνται όλες αυτές τις πρακτικές που νοηματοδοτούν
την έκφραση της θηλυκής πλευράς των γυναικών, δηλαδή το σύνολο των
χαρακτηριστικών που μια γυναίκα μαθαίνει να υποστηρίζει με βάση το κοινωνικό της
φύλο. Στην ερώτηση μου τι σημαίνει θηλυκότητα, έλαβα πολλές διαφορετικές
απαντήσεις από τις συνομιλήτριες μου. Όλες αυτές οι απαντήσεις με βοήθησαν να
καταλάβω πώς αντιλαμβάνονταν οι ίδιες την θηλυκότητα και παράλληλα να
κατανοήσω πώς την υποστήριζαν μέσα από την συνθήκη της «προσωρινής»
φιλοξενίας. Οι παρακάτω εκδοχές για τη θηλυκότητα αντικατοπτρίζουν την ίδια
πολύπλευρη φύση της. Στην ουσία τα διαφορετικά στοιχεία της γυναικείας
ταυτότητας που αναπτύσσονται και εκφράζονται διαφορετικά για κάθε γυναίκα και
αποτελούν αποτελέσματα τόσο της ιδιοσυγκρασίας της όσο και των βιωμάτων της.
Σύμφωνα με την Λέιλα, η θηλυκότητα έχει σχέση με την περίοδο. Όπως
ανέφερε η ίδια «η περίοδος μου, μου υπενθυμίζει τις αλλαγές αλλά και δυνατότητες του
σώματος μου. Όταν έχεις περίοδο σημαίνει ότι είσαι γυναίκα, είσαι θηλυκό».
Αντίστοιχα, για την Άιντα, η θηλυκότητα έχει σχέση με την περιποίηση και φροντίδα
της εμφάνισης. Χαρακτηριστικά, υποστήριζε «η γυναίκα, το θηλυκό πρέπει να
φροντίζει τον εαυτό της, να στολίζεται, να φοράει όμορφα την μαντίλα της, να τονίζει
τα μάτια της και να χτενίζει τα μαλλιά της.»Από την άλλη πλευρά, η Μίριαμ ανέφερε
ότι «γυναίκα σημαίνει μητρότητα. Δεν είναι μόνο η γέννηση αλλά και το μεγάλωμα των
παιδιών. Μόνο εμείς οι γυναίκες ερχόμαστε πιο κοντά στη ζωή, δίνουμε ζωή.»
Συμπληρωματικά, η Χαφίντα λέει «οι γυναίκες θέλουν όλους να τους έχουν
ευχαριστημένους. Αυτό που χαρακτηρίζει τις γυναίκες είναι το συναίσθημα αλλά και η
γυναικεία διαίσθηση. Άλλοτε είμαστε αδύναμες και άλλοτε πιο δυνατές από τους
άντρες.» Ακόμη, η Τζαμίλα τόνιζε ότι «γυναίκα καταλαβαίνεις ότι είσαι όταν έρθεις σε
ερωτική επαφή με τον άντρα σου. Τότε καταλαβαίνεις ότι είσαι πλήρης.». Όλες οι
παραπάνω απαντήσεις συσχετίζονται και τις άλλες έννοιες όπως η μητρότητα και η
ερωτική συντροφικότητα. Σύμφωνα με την αντίληψη των συνομιλητριών μου η
θηλυκότητα εμπεριέχει και την μητρότητα, ερωτική συντροφικότητα αλλά και το
αντίστροφο. Ωστόσο, όπως αναφέρουν και οι ίδιες οι τρόποι έκφρασης της
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θηλυκότητας διαφέρουν ανάλογα με την γυναίκα αλλά και την συνθήκη στην οποία
αυτή εκφράζεται.
Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα μου, για τις γυναίκες αιτούντες
άσυλο/πρόσφυγες αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι η μητρότητα. Η
μητρότητα κατά κάποιο τρόπο αποτελεί προτεραιότητα αλλά και το κλειδί για την
κοινωνική τους αναγνώριση και αποδοχή στον αντρικό κόσμο. Σύμφωνα με τις
αντιλήψεις των συνομιλητριών μου «γυναίκα που έχει σύζυγο και παιδιά έχει και
πρόσβαση στον δημόσιο λόγο καθώς και δικαίωμα να είναι αρχηγός οικογένειας σε
περίπτωση απουσίας του άντρα. Η μητρότητα είναι ιερή και κοινωνικά/θρησκευτικά
σεβαστή. Ο σκοπός των γυναικών είναι να δίνουν ζωή στους ανθρώπους».
Σε δεύτερη θέση έρχεται η ερωτική συντροφικότητα. Οι συνομιλήτριες μου
υποστήριζαν ότι «οι γυναίκες πρέπει να είναι δυνατές και να φροντίζουν τους άντρες
τους, γιατί εκείνοι πρέπει να αφοσιωθούν στην προστασία της πατρίδας, των αξιών και
της οικογένειας και οι γυναίκες να φροντίζουν στην διατήρηση της τάξης και
ισορροπίας αλλά και μεταλαμπάδευσης της αγάπης και στα υπόλοιπα μέλη της
οικογένειας.»
Τέλος, έρχεται η θηλυκότητα με την έννοια της προσωπικής περιποίησης και
φροντίδας. Οι γυναίκες αιτούντες άσυλο/πρόσφυγες αναφέρουν ότι «η θηλυκότητα
και φροντίδα του εαυτού είναι σημαντική. Οι γυναίκες πρέπει να είναι σεμνές για να
είναι σεβαστές, να αναδεικνύουν την εξωτερική ομορφιά μόνο στους άντρες τους.»
Ωστόσο, αυτό που έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι εάν αυτά τα χαρακτηριστικά
αλλοιώνονται στα πλαίσια της μετανάστευσης και κυρίως κατά τη διάρκεια της
«προσωρινής» φιλοξενίας.
Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα μου, η συνθήκη της «προσωρινής» φιλοξενίας
επηρέαζε πολύ την μητρότητα, συντροφικότητα αλλά και την θηλυκότητα. Αρχικά οι
συνομιλήτριες παραδέχτηκαν ότι η μητρότητα μετατρεπόταν από κάτι ιερό σε ένα
βάρος. Συγκεκριμένα, οι περισσότερες συνομιλήτριες μου ήταν ιδιαίτερα ψυχολογικά
και σωματικά επιβαρυμένες με την ανατροφή και φροντίδα των παιδιών και στα τρία
πλαίσια. Αυτό είχε διάφορες επιπτώσεις και στις ίδιες αλλά και στα παιδιά. Κατά
κύριο λόγο εκείνες ήταν απασχολημένες μονάχα με την φροντίδα των παιδιών,
χάνοντας πολλές φορές την ψυχραιμία και υπομονή τους. Επίσης, αυτό είχε συνέπειες
στην φροντίδα του εαυτού τους. Παράλληλα, οι περισσότερες από τις συνομιλήτριες
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μου είχαν την ανάγκη να μοιραστούν αυτό το βάρος με άλλες γυναίκες ή με τους
συζύγους τους, ωστόσο ζητούσαν στήριξη και από τα μεγαλύτερα παιδιά της
οικογένειας με αποτέλεσμα να μεταφέρουν το βάρος και σε αυτά. Ωστόσο, οι
συνθήκες συνέβαλλαν και στην ανάπτυξη εμπιστοσύνης απέναντι στα παιδιά με
αποτέλεσμα να υπάρχει φροντίδα για την οικογένεια από όλα τα μέλη της. Πολλές
φορές οι συνομιλήτριες μου έχαναν την ψυχραιμία τους λόγω των συνθηκών καθώς
και του βάρους της φροντίδας των παιδιών. Αντίστοιχα, αρκετές φορές είχαν
κατηγορηθεί και για αμέλεια των παιδιών λόγω διαφορετικής κουλτούρας από
διάφορους φορείς. Παράλληλα, οι συνομιλήτριες μου δεν επιθυμούσαν να ξαναγίνουν
μητέρες σε αυτές τις συνθήκες καθώς ένιωθαν μεγάλη ανασφάλεια, ενώ υπήρχε
συσσωρευμένη κούραση. Οι περισσότερες δεν ήξεραν πώς να το διαπραγματευτούν
αυτό με τους άντρες τους καθώς φοβόντουσαν να μην κατηγορηθούν ότι
αρνιόντουσαν την μητρότητα. Μάλιστα, δυο από τις συνομιλήτριες μου κατέφυγαν σε
κρυφή αντισύλληψη προκειμένου να προστατευτούν από αντίστοιχες καταστάσεις. Σε
γενικές γραμμές, η μητρότητα ενώ από την μια πλευρά αποτελούσε την πηγή της
δύναμης για τον αγώνα επιβίωσης των γυναικών από την άλλη ήταν ένα βάρος το
οποίο δυσκολευόταν να ομολογήσουν.
Η ερωτική συντροφικότητα ήταν επίσης κάτι το οποίο δεν εκφραζόταν
εύκολα. Συγκεκριμένα, λόγω των δύσκολων καταστάσεων οι σχέσεις μεταξύ των
συζύγων ήταν τεταμένες, επικρατούσε η δυσαρέσκεια και κυρίως ο εκνευρισμός. Οι
άντρες δεν εξέφραζαν δημοσίως τον ερωτισμό τους απέναντι στις γυναίκες και εάν
γινόταν αυτό ήταν κατά εξαίρεση. Παρόλα αυτά, υπήρχε κρυφός ερωτισμός σε
διαφορετικά επίπεδα. Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις μου, οι περισσότεροι άντρες
ακόμη και οι παντρεμένοι φλέρταραν με πολλές ξένες εθελόντριες ή και
απασχολούμενες γυναίκες στις ΜΚΟ, γεγονός που ενοχλούσε σε μεγάλο βαθμό τις
γυναίκες αιτούντες άσυλο/πρόσφυγες που αντιλαμβανόταν τον ερωτισμό και την
προκλητικότητα των άλλων γυναικών. Από την άλλη πλευρά, οι μονογονεικές ή
αποχωρισμένες γυναίκες έκαναν το ίδιο πράγμα με ελεύθερους άντρες ή ξένους
άντρες. Τέλος, πολλές γυναίκες μεταξύ τους είχαν αναπτύξει κάποιες σχέσεις
ομοφυλοφιλικού ερωτισμού στα πλαίσια των καθημερινών τους αλληλεπιδράσεων.
Όλα αυτά όμως βρισκόταν σε ένα επίπεδο πλατωνικό, κρυφό και έφτανε μέχρι την
ανταλλαγή βλεμμάτων, χαμόγελων και κάποιων αγγιγμάτων. Όλα τα παραπάνω,
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αποδείκνυαν την ανάγκη των ανθρώπων για ερωτισμό, ανεξαρτήτως συνθηκών,
εθνικότητας ή ηλικίας.
Τέλος, η θηλυκότητα με την έννοια της φροντίδας και περιποίησης των
γυναικών ήταν κάτι που πραγματοποιούνταν σπάνια και ανάλογα τις συνθήκες και
καταστάσεις. Η έκφραση της θηλυκότητας είχε σχέση και με τη διάθεση των
γυναικών. Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις μου, οι γυναίκες που δεν ήταν σε καλή
διάθεση δεν επιδίωκαν να περιποιηθούν τους εαυτούς τους. Επίσης, οι νεαρές
γυναίκες κυρίως οι ελεύθερες ενδιαφερόταν περισσότερο για τον καλλωπισμό τους.
Σε κάθε περίπτωση η φροντίδα ήταν μια ανάγκη και οι γυναίκες νοσταλγούσαν τις
εποχές και στιγμές που είχαν τις δυνατότητες να φροντίσουν τους εαυτούς τους και
να αναδείξουν της θηλυκότητα τους. Μάλιστα, όταν μου ανέφεραν ότι «εδώ πέρα που
βρισκόμαστε έχουμε χάσει τον εαυτό μας», εννοούσαν και αυτό το κομμάτι της
ταυτότητας τους, δηλαδή την αλλοίωση της θηλυκότητα τους.

4.7 Η σύγκριση
Όλα τα παραπάνω δεδομένα μας επιτρέπουν την περαιτέρω ανάλυση του
ρόλου των γυναικών στα πλαίσια της «προσωρινής» φιλοξενίας των προσφύγων στην
Ελλάδα. Μέσα σε ένα έτος, μια ομάδα γυναικών αιτούντων άσυλο/προσφύγων
Αφγανικής και Συριακής καταγωγής, διαφορετικών οικογενειακών καταστάσεων
φιλοξενήθηκε σε τρεις διαφορετικές δομές: Κέντρα Προσωρινής Φιλοξενίας,
Ξενοδοχειακές Μονάδες και Διαμερίσματα. Στα πλαίσια αυτών των συνθηκών
διαπραγματεύτηκαν πολλά πράγματα, αλλά κυρίως τους ρόλους τους ως γυναίκες,
μητέρες και σύντροφοι. Οι ρόλοι αυτοί πολλές φορές ήρθαν σε σύγκρουση με τους
παραδοσιακούς ρόλους που υποστήριζαν οι συγκεκριμένες γυναίκες στις χώρες
καταγωγής τους. Η εμπειρία της μετανάστευσης και κυρίως της «προσωρινής»
διαμονής σε μια χώρα διέλευσης/transit όπως είναι η Ελλάδα επηρέασε σημαντικά
τους παραδοσιακούς ρόλους των γυναικών και οδήγησε στην υποστήριξη νέων
ρόλων.
Συγκεκριμένα, οι γυναίκες αναγκάστηκαν να αναλάβουν πολλές φορές
ηγετικούς ρόλους, όπως παραδείγματος χάρη να γίνουν αρχηγοί των οικογενειών και
προστάτες του εαυτού τους καθώς και των παιδιών τους. Άλλοτε πάλι αναγκάστηκαν
να πάρουν αποφάσεις από τις οποίες κρινόταν το μέλλον όλης της οικογένειας ή
ακόμη και να υποστηρίξουν αποφάσεις με σκοπό την επιβίωση της οικογένειας.
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Πολλές από τις συνομιλήτριες μου αναγκάστηκαν να διαφύγουν και ταξιδέψουν
μόνες τους, να περάσουν από διάφορες χώρες, να έρθουν σε επαφή με διακινητές, να
περάσουν σύνορα και να επιβιώσουν με ανήλικα παιδιά σε διάφορες δομές
«προσωρινής» φιλοξενίας προσφύγων στην Ελλάδα προκειμένου να φτάσουν σε μια
ασφαλή χώρα υποδοχής. Όλη αυτή η εμπειρία αλλά και η ανάληψη αυτού του ρόλου
δεν είχαν καμία σχέση με τους παραδοσιακούς ρόλους που υποστήριζαν στις χώρες
καταγωγής τους. Οι περισσότερες από τις συνομιλήτριες μου παντρεύτηκαν μόλις
ενηλικιώθηκαν και έτσι προκειμένου να γλιτώσουν από την

πατριαρχία

δημιούργησαν δικές τους οικογένειες, όπου η παράδοση συνεχίστηκε με την
«ηγεμονία» των αντρών τους (Τσιμπιρίδου: 2011). Οι περισσότερες από αυτές δεν
είχαν ταξιδέψει ποτέ και κυρίως ποτέ υπό τέτοιες συνθήκες. Επομένως, ξαφνικά
αναγκάστηκαν να καθοδηγήσουν ή υποστηρίξουν τις οικογένειες τους σε ένα τέτοιο
πλαίσιο. Ορισμένες από αυτές ακόμη δεν έχουν αντιληφθεί απόλυτα τι ακριβώς τους
έχει συμβεί και δεν έχουν καταφέρει να αναλογιστούν ακόμη τις διαφορές σε σχέση
με το παρελθόν.
Σύμφωνα λοιπόν με τα δεδομένα μου, οι γυναίκες διαπραγματεύτηκαν τους
ρόλους τους κυρίως κατά την παραμονή τους στα Κ.Φ.Π, όπου έπρεπε να
διεκδικήσουν τις άμεσες και βασικές συνθήκες για την διαβίωση τους. Κατά τη
διάρκεια παραμονής τους στα Κ.Φ.Π δεν φοβήθηκαν ποτέ να διαπραγματευτούν
δημοσίως όλες τις ανάγκες και απαιτήσεις τους. Συμμετείχαν ενεργά στις κοινοτικές
συναντήσεις, πορείες και διαδηλώσεις. Αρνιόντουσαν να αποδεχτούν τις συνθήκες με
διαφορετικούς τρόπους. Άλλοτε με άρνηση για οποιαδήποτε συμμετοχή και
διαπραγμάτευση ως ένδειξη δυσαρέσκειας και άλλοτε με την δημόσια διαδήλωση και
έκφραση. Αυτός ο αγώνας δεν σταμάτησε με την μεταφορά τους στα ξενοδοχεία,
καθώς οι γυναίκες και εκεί επιδίωκαν να διεκδικήσουν και πάλι ότι παραπάνω
μπορούσαν από τις υπάρχουσες συνθήκες και δυνατότητες. Παρόλο που, πολλοί
άντρες αποδοκίμαζαν την παρουσία τους στις κοινοτικές συναντήσεις των
ξενοδοχείων, οι ίδιες επέμεναν με την συλλογική τους παρουσία και επιδίωκαν είτε
αυτοπροσώπως

είτε

μέσω

άλλων

να

θέσουν

ζητήματα

της

δικής

τους

καθημερινότητας και πραγματικότητας (όπως ζητήματα με τα πλυντήρια, το φως, τα
απαραίτητα είδη). Εν τέλει, η μεταφορά τους και στην τρίτη δομή «προσωρινής»
φιλοξενίας, δηλαδή στα διαμερίσματα δεν τις σταμάτησε προκειμένου να
προσφέρουν στις οικογένειες τους ότι περνούσε από το χέρι τους, είτε μέσω
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επίκλησης για την κάλυψη των αναγκών στις ΜΚΟ είτε μέσω άλλων μέσων. Ωστόσο,
οι γυναίκες ήταν πάντοτε οι πρώτες που διεκδικούσαν τα δικαιώματα να είναι
συλλογικά, αντιδρούσαν όταν όλοι δεν είχαν τις ίδιες δυνατότητες και δικαιώματα,
ενώ παράλληλα με έμμεσους τρόπους επηρέαζαν και τους άντρες. Επίσης, οι γυναίκες
στις δύσκολες στιγμές ήταν πάντοτε μεταξύ τους ενωμένες, ενώ απέτρεπαν την χρήση
βίας μεταξύ των αντρών. Σε κάθε περίπτωση οι ρόλοι τους ως αρχηγοί –εκπρόσωποι
της οικογένειας τους ήταν πιο ενεργοί στις δύσκολες συνθήκες όπως στα Κ.Φ.Π, ενώ
όσο καλυτέρευαν οι συνθήκες τόσο υπήρχε ο σταδιακός καθησυχασμός καθώς και η
τάση επιστροφής στους παραδοσιακούς τους ρόλους.
Ένα άλλο χαρακτηριστικό το οποίο έπαιξε ρόλο ήταν ότι εκτός από αρχηγοί –
εκπρόσωποι των οικογενειών, οι γυναίκες συνέχιζαν να είναι και μητέρες αλλά με
σκοπό την σκληραγώγηση των παιδιών τους και την θέσπιση κάποιων ορίων. Πολλές
φορές όμως επειδή κάτι τέτοιο ήταν αδύνατο να το καταφέρουν, έκαναν χρήση της
βίας και αυστηρότητας όπως οι άντρες προκειμένου να επιβληθούν στα παιδιά και
κυρίως οι γυναίκες που ήταν χωρίς άντρες συνοδούς. Παράλληλα, αρκετές φορές
αναγκαζόταν να πάρουν δύσκολες αποφάσεις με σκοπό την εξασφάλιση της
επιβίωσης, όπως αποχωρισμό των παιδιών ή ενθάρρυνση των παιδιών να συνεχίσουν
μόνοι τους το ταξίδι προκειμένου οι πιθανότητες να επιτύχουν τον σκοπό τους να
αυξηθούν.
Αντίστοιχα, οι γυναίκες παραμελούσαν τις προσωπικές τους επιθυμίες και την
φροντίδα τους και θυσιαζόντουσαν για την οικογένεια τους, όπως ακριβώς έκαναν
και οι άντρες. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλές γυναίκες συμμετείχαν στον αγώνα στις
χώρες καταγωγής με πολλαπλούς τρόπους, ενώ ορισμένες είχαν πάρει ακόμη και
όπλα στα χέρια τους (όπως οι Κούρδες). Μια πρακτική αντίστοιχα ήταν και η θυσία
των Αφγανών γυναικών να επιστρέψουν μετά τον διωγμό πίσω στην χώρα τους, όταν
ακουγόταν ότι η κατάσταση έχει καλυτερέψει προκειμένου να εξασφαλίσουν πρώτες
ότι οι συνθήκες είναι καλές και το τοπίο ασφαλές για να ενημερώσουν τους άντρες να
επιστρέψουν μετέπειτα και οι ίδιοι. Επομένως, η παρουσίαση των γυναικών
προσφύγων μόνο ως «θύματα» δεν ισχύει (Behera: 2006) καθώς διεκδικούν και
πολλούς άλλους τίτλους.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η οικογενειακή κατάσταση των γυναικών έπαιξε
σημαντικό ρόλο στην διαπραγμάτευση των κοινωνικών τους ρόλων. Όσες γυναίκες
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δεν συνοδεύονταν από κάποιον άντρα (αποχωρισμένες είτε μονογονεικές) δεν είχαν
και άλλη επιλογή προκειμένου να διεκδικήσουν αυτά που θέλουν, να προστατευτούν
αλλά και να επιβιώσουν. Στην ουσία η μόνη τους επιλογή ήταν να αναλάβουν τα
ηνία. Αντίθετα, οι παντρεμένες γυναίκες παρόλο που είχαν ενεργό ρόλων δεν
αντικαθιστούσαν τον ρόλο του άντρα τους παρά μόνο όταν ήταν απαραίτητο.
Τέλος, οι γυναίκες από τις δυο εθνοτικές ομάδες είχαν περισσότερες
ομοιότητες ως προς τους ρόλους και ανάγκες τους παρά διαφορές. Ωστόσο, η μεγάλη
διαφορά μεταξύ των δυο ομάδων υπήρξε στο κομμάτι της εκπαίδευσης, δηλαδή στο
μορφωτικό επίπεδο αλλά και στα χρόνια καταπίεσης και εμπειρίας πολέμου. Στην
πράξη αυτό σημαίνει ότι οι Σύριες λόγω του μορφωτικού τους επιπέδου είχαν πολύ
καλύτερη επίγνωση των δικαιωμάτων τους ως πρόσφυγες σε σχέση με τις Αφγανές
και διεκδικούσαν πιο δυναμικά και συλλογικά τα δικαιώματα τους στον δημόσιο
χώρο. Επίσης, για τις Σύριες ήταν ξεκάθαρο ότι η πιθανότητα να μείνουν στην
Ελλάδα δεν την διαπραγματευόταν και για αυτό το λόγο άλλωστε υπήρχαν και όλες
αυτές οι αρνήσεις από την πλευρά τους.
Από την άλλη πλευρά, οι Αφγανές ενώ δεν διεκδικούσαν τον ίδιο τρόπο τα
δικαιώματα τους ήταν απόλυτα συνειδητοποιημένες για τις εξελίξεις αλλά και τις
δυνατότητες τους. Επομένως, συμμετείχαν στην γενικότερη διεκδίκηση αλλά
ταυτόχρονα εστίαζαν και στην προετοιμασία τους για παραμονή στην Ελλάδα.
Επίσης, οι Αφγανές ήταν πλέον τόσο εξαντλημένες από τη βία και τους πολέμους που
το μόνο πράγμα που τους ενδιέφερε ήταν η ειρήνη. Οι συγκεκριμένες γυναίκες είχαν
πλέον σκληραγωγηθεί στις κακές συνθήκες διαβίωσης και δεν ήθελαν να συνεχιστεί
όλη η υπόλοιπη ζωή τους με αυτόν τον τρόπο. Για αυτούς τους λόγους και
διαπραγματευόταν πιο εύκολα πολλές πτυχές των ρόλων τους και παράλληλα ήταν
πιο δεκτικές στις αλλαγές αλλά και δύσκολες καταστάσεις.
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Κεφάλαιο 5. «Παιδιά στα Κ.Φ.Π»
Τα παιδιά αιτούντες άσυλο/πρόσφυγες στην Ήπειρο υπολογίζεται ότι άγγιζαν
το 40% του συνολικού πληθυσμού. Στην παρούσα έρευνα, το δείγμα μου είναι 3
παιδιά, ηλικίας 6 και 7 ετών και 3 παιδιά, ηλικίας 14 και 15 ετών. Παράλληλα, θα
επιδιώξω να αναφερθώ και σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Τα παραπάνω παιδιά
είχαν άμεση σχέση με τις συνομιλήτριες μου καθώς είχαν συγγενικούς δεσμούς και
ήταν Συριακής και Αφγανικής καταγωγής.
Αρχικά, θα ήθελα να αναφερθώ ότι τα περισσότερα παιδιά ζούσαν σε μια
συνθήκη «προσωρινής» φιλοξενίας τα τελευταία τουλάχιστον δυο χρόνια καθώς η
ζωή τους ήταν από καταυλισμό σε καταυλισμό της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Συγκεκριμένα, τα παιδιά είχαν υποστεί πολλές αλλαγές σε διαφορετικά περιβάλλοντα
και όπως και οι γονείς έτσι και αυτά είχαν σκοπό την «επιβίωση». Τα παιδιά στα δυο
Κ.Φ.Π του Κατσικάς και της Φιλιππιάδας είχαν εξοικειωθεί πολύ γρήγορα με το
περιβάλλον καθώς και τις συνθήκες ζωής εκεί. Συγκεκριμένα, κυκλοφορούσαν σε
όλους τους χώρους με άνεση, ενώ ήταν οι πρώτοι που μάθαιναν τα νέα, γνώριζαν τις
εξελίξεις, τα πρόσωπα και είχαν την περιέργεια να εξερευνήσουν την περιοχή και
πέρα από τους φράχτες των Κ.Φ.Π.
Η καθημερινότητα των παιδιών στα Κ.Φ.Π ήταν σχεδόν ίδια κάθε μέρα. Τα
παιδιά ξυπνούσαν πιο νωρίς από τους γονείς, έτρωγαν το πρωινό τους που ήταν
συνήθως κρουασάν και χυμός και έπειτα έπαιζαν μέσα στον χώρο μέχρι αργά το
απόγευμα. Σε γενικές γραμμές, η ημέρα των παιδιών ξεκινούσε και τελείωνε με
παιχνίδι, ενώ στην πορεία προστέθηκε και η δημιουργική απασχόληση όπως και η
δομημένη εκπαίδευση.
Συγκεκριμένα, τα ίδια τα παιδιά ζήτησαν από τους γονείς και τις ΜΚΟ να
πάνε «Μαντράσα» (δηλαδή σχολείο). Όταν ρώτησα τον Ναίμ, Αφγανός αιτών
άσυλο/πρόσφυγας γιατί ήθελε να πάει στο «Μαντράσα» μου είπε «γιατί τα κανονικά
παιδιά πάνε και εγώ πρέπει και θέλω να πάω. Στην χώρα μου πήγαινα αλλά μετά
σταμάτησα και μου άρεσε». Τα περισσότερα παιδιά είχαν επίγνωση της
σημαντικότητας του σχολείου, όχι μονάχα επειδή είχαν την εμπειρία του σχολείου
και επειδή οι γονείς τόνιζαν την σημαντικότητα της εκπαίδευσης για την εξέλιξη
τους, αλλά επειδή ήξεραν ότι εάν πήγαιναν σχολείο θα επέστρεφαν σε μια
«κανονικότητα». Δυστυχώς όμως, για πολλά παιδιά η «κανονικότητα» ήταν η ζωή σε
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καταυλισμούς. Συγκεκριμένα, υπήρχαν μικρά παιδιά έως και 6 χρονών που δεν είχαν
πάει ποτέ σχολείο και δεν ήξεραν τι σημαίνει εκπαίδευση παρόλο που κατανοούσαν
ότι ήταν κάτι σημαντικό για αυτούς. Από την άλλη υπήρχαν παιδιά τα οποία είχαν
πάει σχολείο και διέκοψαν και άλλα που δεν είχαν πάει ποτέ. Ορισμένα όμως
πήγαιναν σχολείο ακόμα και κατά την διάρκεια των πολέμων. Επομένως, οι εμπειρίες
και τα επίπεδα των παιδιών διέφεραν σε μεγάλο βαθμό και αυτό αυτόματα
δημιουργούσε και δυσκολίες στην εκπαιδευτική διδασκαλία.
Στο Κ.Φ.Π του Κατσικά ήταν η πρώτη φορά που δημιουργήθηκε το πρώτο
«Μαντράσα». Κατόπιν αιτημάτων των παιδιών δημιουργήθηκε και το πρώτο άτυπο
σχολείο στον καταυλισμό. Ο σκοπός ήταν η άτυπη εκπαίδευση των παιδιών αλλά και
η απασχόληση τους σε καθημερινό επίπεδο. Όπως ανέφερε και ο Ομάρ, ο οποίος
ήταν δάσκαλος και είχε προτείνει στην κοινότητα την δημιουργία του σχολείου «δεν
πρέπει να περιμένουμε πότε θα φύγουμε από εδώ για να πάνε τα παιδιά μας σχολείο. Η
διαμονή μας εδώ μπορεί να κρατήσει πολύ περισσότερο από ότι νομίζουμε. Τα παιδιά
και εμείς πρέπει να απασχολήσουμε κάπως το μυαλό μας για να μην τρελαθούμε
τελείως.» Έτσι λοιπόν, η κοινότητα με την βοήθεια των ανεξάρτητων εθελοντών
έφτιαξαν με ότι υλικά είχαν τον πρώτο «Μαντράσα». Τα μαθήματα ξεκινούσαν κάθε
μέρα νωρίς το πρωί όπου εθελοντές δίδασκαν κυρίως Αγγλικά και Μαθηματικά, ενώ
οι δάσκαλοι της κοινότητα δίδασκαν την μητρική και συγκεκριμένα τα Αραβικά.
Αυτό βέβαια είχε ως αποτέλεσμα οι Αφγανοί να μην συμμετέχουν ενεργά καθώς
θεωρούσαν ότι οι Άραβες είχαν το προβάδισμα και είχαν δημιουργήσει ένα σχολείο
μονάχα για τα δικά τους παιδιά. Έτσι, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα τα παιδιά
των Αφγανών σταμάτησαν να έρχονται τελείως στο σχολείο και το «Μαντράσα»
έγινε το πρώτο Αραβικό σχολείο μέσα στο Κ.Φ.Π του Κατσικά. Στην Φιλιππιάδα
όμως δεν πραγματοποιήθηκαν ίδιες πρωτοβουλίες και τα παιδιά το πρώτο εξάμηνο
δεν συμμετείχαν σε καμία εκπαιδευτική δραστηριότητα, εκτός από ορισμένες
μεμονωμένες δράσεις που υποστηρίζονταν από τις ΜΚΟ.
Ωστόσο, η εκπαίδευση των προσφύγων εμπλουτίστηκε σταδιακά από δράσεις
δημιουργικής απασχόλησης όπου τα παιδιά περνούσαν τον χρόνο τους σε ένα
προστατευμένο πλαίσιο εντός των Κ.Φ.Π και παράλληλα εξοικειωνόταν με υλικά
(ψαλίδια, χαρτόνια, μπογιές κτλ), ασχολιόντουσαν με κατασκευές, έβλεπαν παιδικές
ταινίες, μάθαιναν τραγούδια. Αυτές οι δράσεις υποστηριζόταν κυρίως από τις ΜΚΟ
ενώ είχαν στόχο να ευαισθητοποιήσουν τα παιδιά πάνω σε θέματα υγιεινής,
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διατροφής κτλ. Η πρόσβαση στην επίσημη εκπαίδευση όμως καθυστέρησε πολύ.
Έτσι λοιπόν, το Υπουργείο αποφάσισε να εφαρμόσει την εκπαίδευση στα ΔΙΕΠ τον
Οκτώβριο του 2016, όπως άλλωστε αναφέρθηκε και στα προηγούμενα κεφάλαια.
Στην περίπτωση των παιδιών του Κατσικά, το σχολείο ξεκίνησε σύντομα σε σχέση με
τα άλλα Κ.Φ.Π, ωστόσο υπήρχαν διάφορες δυσκολίες όπως αναφέρθηκα και στα
προηγούμενα κεφάλαια. Η μετακόμιση τους στα ξενοδοχεία και διαμερίσματα ενώ
διευκόλυνε την πρόσβαση των παιδιών στα σχολεία, παράλληλα δημιούργησε και
άλλα προβλήματα.
Αρχικά, τα παιδιά δυσκολευόταν να διαβάσουν μετά το σχολείο, καθώς δεν
είχαν υποστηρικτικό πλαίσιο με αποτέλεσμα να ματαιώνονται σταδιακά, έπειτα οι
γονείς δεν ενθάρρυναν το σχολείο και ειδικά οι Σύριοι, καθώς θεωρούσαν ότι τα
παιδιά τους χάνουν χρόνο διότι δεν θα μείνουν στην χώρα για μεγάλο χρονικό
διάστημα. Στην ουσία μετέδιδαν τις προσδοκίες τους στα παιδιά, αποτρέποντας τους
να συνεχίσουν στο σχολείο και προσπαθώντας να πείσουν τα παιδιά και κυρίως τον
ίδιο τον εαυτό τους ότι θα φύγουν σύντομα. Επίσης, τα παιδιά είχαν σταματήσει να
διδάσκονται την μητρική, γεγονός που προκαλούσε πανικό στους γονείς διότι
φοβόταν ότι μπορεί να παιδιά να χάσουν την επαφή με την εθνική τους ταυτότητα και
μνήμη. Επιπλέον, οι γονείς αποθάρρυναν τα κορίτσια στην εφηβική ηλικία να
πηγαίνουν σχολείο προκειμένου να μην έχουν πολλές επαφές με το άλλο φύλο αλλά
και να συνεχίσουν να υποστηρίζουν τι ανάγκες των οικογενειών, όπως το νοικοκυριό
και τη φροντίδα των μικρότερων αδελφών.
Στην περίπτωση της Φιλιππιάδας, τα παιδιά δεν μπόρεσαν να πάνε ποτέ
σχολείο καθώς υπήρχε μεγάλη αντίδραση από την τοπική κοινότητα. Ωστόσο, το
Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων δίδασκε μαθήματα Ελληνικής Γλώσσας εντός του
Κ.Φ.Π. Τα μαθήματα ξεκίνησαν τέλος τους 2016 αρχές του 2017, ωστόσο και σε
αυτήν την περίπτωση υπήρχαν πολλές δυσκολίες. Μια από τις δυσκολίες ήταν ότι τα
παιδιά δυσκολευόταν να ακολουθήσουν το πρόγραμμα και το ωράριο. Συγκεκριμένα,
δεν είχαν την αίσθηση ότι πήγαιναν σχολείο καθώς βρισκόταν στον ίδιο χώρο με τα
κοντέινερ τους και δεν υπήρχε και η κατάλληλη υποστήριξη από την πλευρά των
γονέων. Όπως μου ανέφερε η Χάνα «δεν είναι κανονικό σχολείο αυτό, ούτε θρανία δεν
έχουμε και είναι στο καμπ. Εγώ θέλω να πάω σχολείο έξω, όπως τα άλλα παιδιά.»
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Εκτός από τις κατάλληλες υποδομές, τα παιδιά είχαν αναπτύξει μεγάλη
ανταγωνιστικότητα μεταξύ τους και κυρίως οι Αφγανοί με τους Σύριους. Για την
ακρίβεια, οι Αφγανοί ήταν καλύτεροι μαθητές από τους Σύριους και είχαν σε
σύντομο χρονικό διάστημα μεγάλη πρόοδο. Ο βασικός λόγος ήταν ότι γνώριζαν πως
η εκμάθηση της Ελληνικής θα αποτελέσει μια διέξοδο για τους ίδιους και παράλληλα
θα βοηθούσε στην μελλοντική τους ένταξη καθώς οι ελπίδες μετεγκατάστασης ήταν
λιγότερες για αυτούς σε σχέση με τους Σύριους. Η αποδοχή της πραγματικότητας
αποτελούσε και το βασικό τους κίνητρο. Ωστόσο, η πρόοδος των Αφγανών με την
ταυτόχρονη ενθάρρυνση εκ μέρους των δασκάλων απέναντι τους, οδήγησε σε
συγκρούσεις και ζήλιες. Μάλιστα, βρέθηκα αυτόπτης μάρτυρας σε ένα περιστατικό
όπου οι Σύριοι βγήκαν από το κοντέινερ διδασκαλίας εν ώρα μαθήματος και πάνω
στον θυμό τους άρχισαν να πετάνε πέτρες στις δασκάλες και στα παιδιά από το
Αφγανιστάν, λέγοντας «κακοί Αφγανοί, να φύγετε από εδώ αμέσως!» Φυσικά,
ακολούθησε πετροπόλεμος, ενώ ενεπλάκησαν και οι γονείς και εν τέλει οι Σύριοι δεν
ξαναήρθαν ποτέ ξανά στο σχολείο. Ολοκληρώνοντας, εκτός από τις δυσκολίες που
υπήρχαν στις υποδομές, έλλειψη κρατικής οργάνωσης, καθυστερήσεις στην
προετοιμασία τους ελληνικού συστήματος υποδοχής προσφύγων παιδιών στα
σχολεία, έλλειψη υποστήριξης των μαθητών εκτός τάξης, προβλήματα ενημέρωσης
και επικοινωνίας, το μεγαλύτερο εμπόδιο αποτελούσε η αστάθεια που σχετιζόταν με
την συνεχόμενη μετακίνηση γονέων και παιδιών (από καμπ σε καμπ, ξενοδοχεία,
διαμερίσματα, άλλες πόλεις, άλλες χώρες) και η συνολική αστάθεια της ζωής τους.
Όλη αυτή η αστάθεια προϊόν της προσωρινότητας που χαρακτήριζε το σύστημα
διαχείρισης του προσφυγικού στην Ελλάδα είχε ως αποτέλεσμα, οι αιτούντες
άσυλο/πρόσφυγες να δυσκολεύονται να επενδύσουν οπουδήποτε και αυτό φυσικά
επηρέαζε σε όλα τα επίπεδα και τα παιδιά.
Σύμφωνα με την ανατροφοδότηση που λάμβανα από τους παιδαγωγούς, ο
θυμός ήταν το κυρίαρχο συναίσθημα που εξέφραζαν τα παιδιά αρχικά. Ο θυμός
εκφράζονταν με διαφορετικούς τρόπους και δεν αφορούσε μονάχα παιδιά άλλης
εθνικότητας, κάτι το οποίο μάθαιναν να νιώθουν και εκφράζουν από τους γονείς τους,
αλλά αφορούσε και με ότι άλλο σχετίζονταν. Τα παιδιά στην ουσία εισέπρατταν τον
θυμό από τους ίδιους τους γονείς και στην πορεία τον μετουσίωναν και
μεταλαμπάδευαν. Δυστυχώς, ο θυμός ήταν το βασικό συναίσθημα που μετέφεραν οι
γονείς στα παιδιά τους. Για την ακρίβεια, αυτό παρατηρούνταν κυρίως στους
107

έφηβους άντρες. Πάρα πολλοί από αυτούς, όπως και ο ένας συνομιλητής μου ένιωθαν
θυμό και οργή που σχετίζονταν με την πολιτική διαχείρισης των προσφύγων, τις
συνθήκες, τον φόβο επιστροφής πίσω στην Τουρκία ή σε άλλη χώρα και κυρίως το
«αδιέξοδο» στο οποίο ένιωθαν ότι βρίσκονται. Στις μικρότερες ηλικίες ο θυμός
συνήθως ξεθύμαινε μετά από παιδαγωγικές και ψυχολογικές παρεμβάσεις, όπως
επίσης και μετά την δημιουργική τους απασχόληση ή αλληλοεπίδραση με άλλα
παιδιά ίδιας ηλικίας.
Ο θυμός επηρέαζε σημαντικά την κοινωνική συμπεριφορά κυρίως των
εφήβων. Οι επιδράσεις του ήταν διαφορετικές ανάλογα με τον χαρακτήρα του κάθε
παιδιού. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα κορίτσια δεν είχαν πολλές επαφές με τον
«έξω» κόσμο, όπως επίσης δεν εκφράζονταν ελεύθερα, δεν συμμετείχαν στις
δραστηριότητες και ήταν δύσκολη η προσέγγιση τους. Επομένως, δεν ήταν εύκολο να
παρατηρήσει κανείς την κοινωνική τους συμπεριφορά καθώς ήταν σχεδόν αδύνατη η
πρόσβαση σε αυτήν την ομάδα στόχου. Από την άλλη, τα αγόρια έφηβοι ήταν
εκείνοι, οι οποίοι ήταν και πιο αποδεκτοί στον κόσμο των «ενηλίκων» γυναικών και
αντρών, επομένως μπορούσε κανείς να έρθει εύκολα σε επαφή μαζί τους. Οι έφηβοι
σε γενικές γραμμές βρισκόταν σε μια απόγνωση καθώς ήταν η ομάδα στόχου που δεν
είχε τρόπο απόδρασης, ιδιαίτερη υποστήριξη και κάποιο συγκεκριμένο ρόλο μέσα
στα Κ.Φ.Π. Συνήθως, οι έφηβοι εκτελούσαν εντολές των γονέων, συμμετείχαν ως
παρατηρητές στις συζητήσεις και επιδίωκαν να συνδεθούν με το διαδίκτυο
προκειμένου να ασχοληθούν με τα Μέσα Κοινωνική Δικτύωσης. Όλη αυτή η
αδράνεια και παράλληλα οι ανησυχείς των εφήβων τους είχαν οδηγήσει σε μια
απόγνωση. Πολλά από τα παιδιά έπιναν κρυφά αλκοόλ, μάλωναν συχνά μεταξύ τους,
πείραζαν τα κορίτσια και σε γενικές γραμμές είχαν μια τάση προς της
παραβατικότητα. Επίσης, πολλές φορές προκειμένου να αποδείξουν ότι σύντομα θα
«ενηλικιωθούν» έκαναν χρήση βίας και ήταν οι πρώτοι που μάλωναν μεταξύ τους.
Όπως αναφέρει και ο Ναίμ «δεν έχουμε και να κάνουμε τίποτα άλλο εδώ μέσα παρά να
μαλώνουμε μεταξύ μας». Ωστόσο, οι έφηβοι άλλαξαν πολύ σύντομα συμπεριφορά και
διάθεση όταν μεταφέρθηκαν στα ξενοδοχεία και μετέπειτα στα διαμερίσματα.
Αρχικά, ξεκίνησαν να ανακαλύπτουν την περιοχή, σύντομα έκαναν φιλίες με
ντόπιους, επιδίωξαν να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, να βελτιώσουν τα Αγγλικά
τους και να κοινωνικοποιηθούν μέσα στο αστικό πλαίσιο. Μάλιστα, ορισμένοι από
αυτούς δημιούργησαν και ερωτικές σχέσεις με Ελληνίδες συνομήλικες. Στην ουσία
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αυτό που είχαν ανάγκη οι έφηβοι ήταν να αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα κανονικό,
υποστηρικτικό περιβάλλον.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ένα άλλο ζήτημα το οποίο απασχόλησε την έρευνα
μου ήταν η διαπαιδαγώγηση των παιδιών μέσω άσκησης βίας. Συγκεκριμένα, οι
γονείς προκειμένου να επιβληθούν στα παιδιά ή για να τα συμμορφώσουν, επέλεγαν
την άσκηση βίας, δηλαδή τα χτυπούσαν. Αυτό ήταν μια κοινή πρακτική και γινόταν
κυρίως από τις μητέρες στα μικρότερα παιδιά. Φυσικά, η συγκεκριμένη πρακτική
παρόλο που δεν ήταν κάτι άγνωστο για τους περισσότερους παιδαγωγούς ήταν κάτι
αντιπαιδαγωγικό και κατακριτέο. Παρατηρώντας, τα δυο κορίτσια την Αντίμπα και
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δραστηριοτήτων τους, συνειδητοποίησα ότι λειτουργούσαν με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή
επίλυαν τις συγκρούσεις τους με την χρήση βία. Σε γενικές γραμμές, μιμούνταν τις
συμπεριφορές των γονιών του, διότι είχαν μάθει ότι μονάχα έτσι μπορούν να
λύσουντις συγκρούσεις τους. Η αλλαγή αυτής της συμπεριφοράς και η μη χρήση της
συγκεκριμένης πρακτικής ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσε να αλλάξει από την μια
μέρα στην άλλη. Συγκεκριμένα, οι παιδαγωγοί επιδίωκαν συνεχόμενα να εξηγήσουν
στους γονείς ότι δεν έπρεπε να «χτυπάνε» τα παιδιά τους, ωστόσο αυτό δεν ήταν
αποδεκτό καθώς οι γονείς συνέχιζαν να το κάνουν όταν ήταν μόνοι με τα παιδιά τους.
Παρόλα αυτά, οι παιδαγωγοί εισήγαγαν την έννοια της τιμωρίας και έτσι τα παιδιά
βρισκόταν αντιμέτωπα με δυο διαφορετικές πρακτικές κατά την διάρκεια της ίδιας
ημέρας, δηλαδή την τιμωρία στις παιδαγωγικές δραστηριότητες και το ξύλο στο
«σπίτι». Αυτό φυσικά προκαλούσε σύγχυση σε όλους αλλά στην πορεία
παρατηρήθηκε ότι πολλοί από τους γονείς άρχισαν να υιοθετούν και αυτοί την
τακτική της τιμωρίας καθώς αποδείχτηκε πιο αποτελεσματική από τον φόβο και πόνο.
Άλλο ένα σημαντικό ζήτημα που παρατηρήθηκε κατά την επαφή μου με τα
παιδιά ήταν οι διάφορες δυσκολίες ανάπτυξης. Πολλά από τα παιδιά στα Κ.Φ.Π είχαν
καθυστερημένη σωματική ανάπτυξη σε σχέση με την ηλικία τους. Αυτό ήταν φανερό
από τα οστά, το ύψος τους και κάποια άλλα χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία
των Γιατρών του Κόσμου, περίπου το 7% των παιδιών στα Κ.Φ.Π είχε
καθυστερημένη μυϊκή ανάπτυξη σε σχέση με τις ηλικιακές προδιαγραφές. Κάποιοι
από τους βασικούς λόγους ήταν η κακή διατροφή για μεγάλο χρονικό διάστημα, η
έλλειψη βιταμινών, καθώς και η ζωή σε εμπόλεμες ζώνες που επηρέαζε αρνητικά την
ζωή των ανθρώπων. Παράλληλα, η ψυχολογική πίεση ή η διαταραχή επηρέαζε
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έμμεσα και την σωματική ανάπτυξη. Αντίστοιχα, υπήρχαν και ορισμένα παιδιά με
αναπηρίες κινητικές αλλά και αυτισμό ή σύνδρομο down. Στις περισσότερες
περιπτώσεις των εμφανών αναπηριών, οι γονείς ήταν υποστηρικτικοί, ενώ ήταν και
συνοδοί των παιδιών. Παρόλα αυτά, λόγω των υποδομών και συνθηκών στα Κ.Φ.Π,
ορισμένα από αυτά τα παιδιά αποκλείονταν από τις δραστηριότητες ή δυσκολεύονταν
να συμμετέχουν. Παράλληλα, στην περίπτωση των αναπηριών που δεν ήταν εύκολο
κανείς να εντοπίσει παρά μονάχα με την επαφή των παιδιών, όπως ο αυτισμός, οι
γονείς επιδίωκαν να το κρύψουν, απομακρύνοντας τα παιδιά από τους δημόσιους
χώρους, ενώ δεν ανέφεραν τυχόν ανάγκες ούτε ζητούσαν υποστηρικτικό πλαίσιο.
Ωστόσο, οι διάφοροι εργαζόμενοι των ΜΚΟ κατάφεραν να εντοπίσουν τέτοιες
περιπτώσεις και να μεταφέρουν τα παιδιά σε προστατευμένα πλαίσιο όπως
διαμερίσματα, ενώ ταυτόχρονα προσέφεραν στους γονείς υποστηρικτικό πλαίσιο.
Αυτό που με απασχόλησε αρκετά κατά τη διάρκεια της έρευνας μου ήταν οι
ρόλοι των παιδιών στην υποστήριξη και φροντίδα της οικογένειας. Συγκεκριμένα,
σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις των ανήλικων κοριτσιών που είχα ως συνομιλήτριες,
οι βασικές τους ευθύνες ήταν η υποστήριξη των γονέων και η συμμετοχή στην
καθημερινή φροντίδα, επιβίωση μέσα στις διαφορετικές δομές «προσωρινής»
φιλοξενίας της Ηπείρου. Σύμφωνα με τις μητέρες – συνομιλήτριες μου, τα κορίτσια
όφειλαν να το κάνουν αυτό καθώς ήταν ένας τρόπος διαπαιδαγώγησης προκειμένου
τα κορίτσια να είναι σε θέση να υποστηρίξουν το δικό τους νοικοκυριό σε ορισμένα
χρόνια από τώρα. Αυτό όμως είχε ως αποτέλεσμα πολλές φορές τα κορίτσια να
στερούνται την εκπαίδευση ή να παρεμποδίζεται η εκπαίδευση τους και να χάνουν
πολύ σύντομα την παιδικότητα τους, διότι αναγκαζόταν να αναλάβουν ευθύνες.
Επίσης, οι ρόλοι τους δεν περιοριζόταν μονάχα στην φροντίδα του σπιτιού αλλά και
στην ανατροφή των παιδιών, δηλαδή άλλων αδελφών. Όπως μου έλεγε συνέχεια η
Αντίμπα «θέλω να πάω σχολείο αλλά πρέπει να προσέξω τον μικρό μου αδελφό γιατί η
μαμά δεν μπορεί και εάν δεν το κάνω εγώ θα μείνει μόνος του και θα κλαίει.» Το
γεγονός αυτό δεν οφείλονταν μονάχα στο γεγονός ότι αυτό ζητούσε η οικογένεια από
τα παιδιά αλλά και στο γεγονός ότι πολλές φορές δεν υπήρχε υποστηρικτικό πλαίσιο
για την ανατροφή των παιδιών σε αυτές τις συνθήκες. Αυτό βέβαια, δεν ήταν εφικτό,
ούτε στις συνθήκες έξω από τα Κ.Φ.Π, καθώς οι ίδιες δυσκολίες υπήρχαν και στα
ξενοδοχεία αλλά και στα διαμερίσματα. Ολοκληρώνοντας, τα παιδιά πολλές φορές
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είχαν και άλλους ρόλους, όπως το να μεταδίδουν νέα και εξελίξεις, στην ουσία
λειτουργούσαν και ως αγγελιοφόροι μέσα στα Κ.Φ.Π.
Η συγκεκριμένη ομάδα στόχου παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, ωστόσο ο
όγκος της έρευνας μου και η δυσκολία του θέματος δεν μου επέτρεψαν να εξετάσω
ορισμένα ζητήματα περισσότερο, εκτός από κάποιες βασικές εθνογραφικές
παρατηρήσεις που αφορούσαν την ζωή των παιδιών στο πεδίο. Αυτό όμως που αξίζει
να αναφερθεί είναι ότι τα παιδιά αυτά είναι παιδιά που δεν έχουν γνωρίσει κάποια
άλλη συνθήκη από εκείνη των εμφύλιων πολέμων, συγκρούσεων, συρράξεων, βίας,
ανθρώπινης απώλειας όπως επίσης και δεν έχουν ζήσει σε ένα άλλο δομημένο
«κανονικό» πλαίσιο. Είναι παιδιά τα οποία έχουν μεγαλώσει μέσα σε πρόχειρους
καταυλισμούς, ορισμένα μάλιστα θα παραμείνουν εκεί για πολύ καιρό ακόμα και
κανείς δεν ξέρει πως όλα αυτά θα επηρεάσουν τις προσωπικότητες τους αλλά και πως
αυτά τα παιδιά, που θα αποτελέσουν τους μελλοντικούς μας συμπολίτες, θα
μπορέσουν να ενταχθούν εύκολα σε μια οργανωμένη κοινωνία. Ολοκληρώνοντας,
κανένας δεν γνωρίζει τι είδους υποστήριξη θα χρειαστούν και τι ανάγκες θα έχουν
στο μέλλον και πως αυτές θα μπορέσουν να καλυφθούν στο μέλλον.
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Κεφάλαιο 6ο «Συμπεράσματα»
Στην παρούσα διπλωματική εργασία επιδίωξα να παρουσιάσω και αναλύσω
την διαχείριση της προσφυγικής κρίσης από το 2016 έως το 2017 στην περιοχή της
Ηπείρου στην Ελλάδα, εστιάζοντας στον αντίκτυπο που έχει αυτή στις Αφγανές και
Σύριες, γυναίκες/μητέρες/συζύγους και παιδιά στα Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων
(Κ.Φ.Π) και να εξετάσω τις εμπειρίες ιδρυματοποίησης. Η υπόθεση εργασίας μου
είναι ότι ο βίος των αιτούντων άσυλο/προσφύγων στα διάφορα Κ.Φ.Π (στα οποία
συμπεριλαμβάνονται τα καμπς, οι ξενοδοχειακές μονάδες και τα διαμερίσματα)
αποτελεί μια συνθήκη, η οποία ενώ είναι θεωρητικά «προσωρινή», παράλληλα
βιώνεται

ως

«αιώνια»

και

οδηγεί

στην

ιδρυματοποίηση

των

αιτούντων

άσυλο/προσφύγων, ενώ επηρεάζει καθοριστικά τις γυναίκες ως προς την επιτέλεση
των κοινωνικών τους ρόλων. Παρόλα αυτά, η εκάστοτε πληθυσμιακή ομάδα
επηρεάζεται ανάλογα από τα πολιτισμικά, εθνοτικά της χαρακτηριστικά αλλά και την
συσχέτιση της με το περιβάλλον. Παράλληλα, αυτό που ενισχύει την ιδρυματοποίηση
των αιτούντων άσυλο/προσφύγων είναι η διαδικασία της αναμονής και ανασφάλειας
για το παρόν και μέλλον τους. Σύμφωνα λοιπόν, με τα προηγούμενα κεφάλαια και
την υπόθεση εργασίας, καταλήγω στα παρακάτω συμπεράσματα:
Αρχικά, στο 1ο Κεφάλαιο «Θεωρητική Προσέγγιση, Μεθοδολογία και
Εννοιολογική Αποσαφήνιση», αναφέρομαι στην μεθοδολογία της εθνογραφικής
έρευνας και περιγράφω τις δυσκολίες που αντιμετώπισα στην προσέγγιση των
συνομιλητών μου, λόγω της σύγκρουσης των ρόλων μου στο πεδίο ως ερευνήτρια
αλλά και ως συντονίστρια προγράμματος παροχής υποστήριξης προσφύγων στην
περιοχή της Ηπείρου. Ο διττός ρόλος στο πεδίο είχε ως αποτέλεσμα να δυσκολέψει
τους συνομιλητές μου να με εμπιστευτούν, ενώ η μεγαλύτερη δυσκολία ήταν
εσωτερική, καθώς ο διαχωρισμός των δυο ρόλων δεν ήταν εφικτός για μεγάλο
χρονικό διάστημα. Θεωρώ ότι εάν είχα μονάχα τον ρόλο της ερευνήτριας ίσως να
μπορούσα να παρατηρήσω διαφορετικά το πεδίο και τα υποκείμενα, ενώ η έρευνα
μου ίσως να ήταν και πιο αντικειμενική.
Στη συνέχεια, στο 2ο Κεφάλαιο «Παρουσίαση Εθνογραφικού Υλικού»,
επιχειρώ να παρουσιάσω το πεδίο όπου διαδραματίζονται οι εξελίξεις στην περιοχή
της Ηπείρου (Κ.Φ.Π, ξενοδοχεία και διαμερίσματα), να περιγράψω το προφίλ των
αιτούντων άσυλο/προσφύγων, τις ΜΚΟ και τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς, ενώ
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παράλληλα να επεξηγήσω το πρόβλημα της στέγασης καθώς και τα ζητήματα που
αφορούν την συνύπαρξη των διαφορετικών εθνοτικών ομάδων στα Κ.Φ.Π, αλλά και
τις στρατηγικές επιβίωσης Το συγκεκριμένο κεφάλαιο είναι ένα εισαγωγικό κεφάλαιο
όπου επιδιώκω κυρίως να παρουσιάσω το «σκηνικό» και να αποτυπώσω την
ψυχολογία των υποκειμένων. Εξαρχής όμως, είναι φανερή η ρευστότητα της
κατάστασης, οι δύσκολες συνθήκες διαβίωσης, η έλλειψη ενός συγκροτημένου
πλάνου καθώς και οι πολλαπλές αλλαγές που αφορούν το πεδίο.
Παρόλα αυτά, στο συγκεκριμένο κεφάλαιο επιθυμώ να εισάγω και τον
αναγνώστη στην ιδιαιτερότητα του πεδίου της Ηπείρου, όπου διαδραματίζονται τα
γεγονότα. Η Ήπειρος είναι μια περιοχή, η οποία έχει τα εξής χαρακτηριστικά που
επηρεάζουν τη διαχείριση του προσφυγικού: 1. Γεωγραφική απομόνωση από τα άλλα
μεγάλα αστικά κέντρα, 2. Σύνορα με δυο γειτονικές χώρες (Ιταλία – υδάτινα σύνορα,
Αλβανία – χερσαία σύνορα), 3. Δύσκολες καιρικές συνθήκες με βαρύ χειμώνα
(γεγονός που δεν συνηθίζεται και τόσο στα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδας). Όλοι οι
παραπάνω παράγοντες, έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο στον τρόπο διαχείρισης της
προσφυγικής κρίσης. Συγκεκριμένα, η γεωγραφική απομόνωση έχει ως αποτέλεσμα η
περιοχή να μην έχει επαφή, επικοινωνία και αναπτυγμένα δίκτυα συνεργασίας με
κοντινές πόλεις που να διαχειρίζονται την ίδια κατάσταση και κατά συνέπεια να
συγκεντρώνεται όλος ο φόρτος στα Ιωάννινα. Σε αντίθεση με την βόρεια Ελλάδα,
όπου υπάρχει ένας δίαυλος επικοινωνίας και συνεργασίας (π. χ Σερρών – Κιλκίς –
Θεσσαλονίκης) και αντίστοιχα συντονισμένες προσπάθειες διαχείρισης του
προσφυγικού. Έπειτα, το γεγονός ότι η Ήπειρος συνορεύει με άλλες δυο χώρες έχει
μέγιστη σημασία καθώς αποτελεί μια παραδοσιακή περιοχή «εξόδου» (μέσω
παράτυπης διαδικασίας) των αιτούντων άσυλο/προσφύγων από την Ελλάδα. Σε
επίπεδο τοπικής διαχείρισης, αυτό οδηγεί σε μια ιδιαίτερα συντηρητική, προσεκτική
και ελεγχόμενη διαχείριση της προσφυγικής ροής, προκειμένου η συγκεκριμένη
περιοχή να μη αποτελέσει πόλο έλξης διακινητών και μη ελεγχόμενων
μεταναστευτικών ροών. Τέλος, οι δύσκολες καιρικές συνθήκες λόγω των
απρόβλεπτων κακοκαιριών καθιστούν δύσκολη τη διαχείριση των ανθρώπων που
φιλοξενούνται σε κοντένειρ ή κτήρια χωρίς θέρμανση στα ορεινά Κ.Φ.Π καθώς και
την πρόσβαση για την παροχή της ανθρωπιστικής βοήθειας. Επομένως, ο αριθμός
των αιτούντων άσυλο/προσφύγων που μπορεί να φιλοξενηθούν στην περιοχή είναι
περιορισμένος, καθώς καθοριστικός παράγοντας είναι και οι συνθήκες/υποδομές,
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τουλάχιστον κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου φιλοξενίας και ιδιαίτερα κατά την
χειμερινή περίοδο. Όλοι οι παραπάνω παράγοντες καθιστούν την Ήπειρο μια
«ευάλωτη» περιοχή, ιδιαίτερης σημασίας που έχει προσελκύσει τις διάφορες
οργανώσεις και αντίστοιχα χρηματοδοτήσεις. Το συγκεκριμένο κεφάλαιο διευκολύνει
στην κατανόηση του επόμενου κεφαλαίου, το οποίο ασχολείται αναλυτικά με τη
διαχείριση της προσφυγικής κρίσης στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Ήπειρο.
Το 3ο Κεφάλαιο «Η διαχείριση της προσφυγικής κρίσης στην Ελλάδα: Η
περίπτωση μελέτης της Ηπείρου» είναι ένα από τα πιο σημαντικά κεφάλαια της
παρούσας έρευνας καθώς επιδίωξα να αναλύσω την διαχείριση της προσφυγικής
κρίσης, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα την περίπτωση μελέτης της Ηπείρου,
λαμβάνοντας υπόψη γεγονότα που συνέβησαν με μια συγκεκριμένη χρονική σειρά.
Σύμφωνα λοιπόν με όλα τα παραπάνω, διαπίστωσα ότι η προσφυγική κρίση, δεν
αποτελούσε τελικά μια πραγματική κρίση για τους εξής λόγους: Αρχικά, διότι δεν
ήταν κάτι το απρόβλεπτο και αναπάντεχο. Ήδη από το 2012, ήταν αποδεδειγμένο ότι
η Ελλάδα γνώριζε ότι είχε μετατραπεί και σε χώρα «transit – διέλευσης» μεικτών
μεταναστευτικών ροών, οι οποίες αυξανόταν σταδιακά. Ωστόσο, η όλη θεσμική
πολιτική και στρατηγική ήταν η παρακολούθηση της κατάστασης από μακριά, η
αδιαφορία, η έλλειψη πρωτοβουλιών για την πρόληψη μέτρων αντιμετώπισης και η
αναμονή για την εύρεση της λύσης από την «μεγάλη» Ευρώπη. Ένας άλλος λόγος
ήταν ότι η συγκεκριμένη «κρίση» δεν ήταν κάτι το μη ελεγχόμενο, ειδικά εάν
αναλογιστεί

κανείς

τον

μικρό

αριθμό

αιτούντων

άσυλο/προσφύγων

που

«εγκλωβίστηκαν» στην Ελλάδα με το κλείσιμο των Βαλκανικών συνόρων (60.000)
και συγκρίνοντας με τον αριθμό των αιτούντων άσυλο/προσφύγων που φιλοξενούνται
ήδη στις χώρες όπως η Τουρκία, Ιορδανία και Λίβανο. Παράλληλα, εάν λάβει κανείς
υπόψη και την προηγούμενη εμπειρία της Ελλάδας στη διαχείριση πολύ μεγαλύτερου
αριθμού μεταναστών από τις πρώην σοσιαλιστικές γειτονικές χώρες τη δεκαετία του
’90, αντιλαμβάνεται ότι ο αριθμός είναι σχετικά μικρός και διαχειρίσιμος. Αυτό που
αποδείχθηκε ήταν ότι η Ελλάδα αλλά και η Ευρώπη δεν ήταν έτοιμες πολιτικά να
διαχειριστούν ένα αντίστοιχο ζήτημα την στιγμή που η τρομοκρατικά, η ακροδεξιά
και η ισλαμοφοβία κέρδιζαν όλο και περισσότερο έδαφος, ενώ το οικοδόμημα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης έτριζε συνεχόμενα από τα πολλαπλά χτυπήματα.
Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα μου, αυτό που χαρακτηρίζει την θεσμική
διαχείριση της προσφυγικής κρίσης για το έτος 2016-2017, ήταν η διαχείριση της
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κατάστασης βασιζόμενης στην αντίληψη ότι ήταν βραχυπρόθεσμη, προσωρινή με την
πρόφαση της «έκτακτης ανάγκης». Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετώπισε
όλη την παραπάνω κατάσταση με πανικό, πολλές συμφωνίες με χώρες προέλευσης
προσφύγων (Τουρκία και Αφγανιστάν), περισσότερους ελέγχους και έγκριση πολλών
κονδυλίων για να αποτρέψει τη διόγκωση του προβλήματος στο κατώφλι της. Για
αυτό το λόγο και η Ελλάδα όλο το πρώτο διάστημα λειτουργούσε εξαρτώμενη
αποκλειστικά από την διαχείριση των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω των
Διεθνών Ανθρωπιστικών Οργανώσεων, όπως και του ταμείου DG ECHO. Έτσι και η
πρώτη περίοδος διαχείρισης χαρακτηρίζεται από την εξάρτηση της Ελλάδας στους
πόρους και πολιτικές της Ευρώπης. Όλη η παραπάνω παρέμβαση και ενεργοποίηση
των κονδυλίων και ταμείων ανθρωπιστικής βοήθειας βασίστηκε στο επιχείρημα ότι η
Ελλάδα βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης «emergency» λόγω της
δυσκολίας διαχείρισης της προσφυγικής κρίσης.
Αξίζει εδώ να αναφερθεί ότι ακαδημαϊκή έρευνα έχει αναφερθεί στον τρόπο
που αντιμετωπίζονται τα πρακτικά προβλήματα, όπως στην περίπτωση της έκτακτης
ανάγκης στην ανθρωπιστική κρίση. Η λεγόμενη «Ανθρωπολογία της Ανθρωπιστικής
Βοήθειας», έχει καθιερωθεί μέσα από τον επαναπροσδιορισμό της «έκτακτης
ανάγκης». Σύμφωνα με τους εισηγητές αυτής της αντίληψης (Voutira 1998:2) «μια
ανθρωπολογική προσέγγιση απέναντι στην καταστροφή προτάσσει τον τρόπο που οι
ίδιοι οι υφιστάμενοι την καταστροφή προσλαμβάνουν το γεγονός και σχεδιάζουν την
αντιμετώπιση του με βάση τις δικές τους ανάγκες. Εστιάζει στην ανάλυση του
τοπικού πλαισίου σχέσεων εξουσίας, το οποίο επανακαθορίζεται μέσα από ένα
γεγονός τόσο οριακό όπως μια καταστροφή, και τελικά συζητεί τους παράγοντες
εκείνους που ονοματίζουν μια κατάσταση ως «έκτακτη»: π.χ. ποιος αποφασίζει; με
ποια

κριτήρια;

ποιος

επωφελείται;

Έτσι,

η

ανθρωπολογική

προσέγγιση

αποκωδικοποιεί τα πολιτισμικά πλαίσια εντός των οποίων μια ανθρωπιστική βοήθεια
μπορεί να καταστεί αποτελεσματικότερη, λαμβάνοντας υπόψη όχι το δυτικό κανόνα
αλλά τις εντόπιες νοηματοδοτήσεις της βοήθειας αυτής (προσδοκίες, δίκτυα
συνεργασίας, κ.ο.κ)». Σε γενικές γραμμές, όλη η παροχή της βοήθειας είχε
προαποφασιστεί και υλοποιηθεί χωρίς την συμμετοχή των ίδιων των αιτούντων
άσυλο/προσφύγων, οι οποίοι αντιμετωπίστηκαν ως παθητικοί αποδέκτες αυτής της
βοήθειας και όχι ως ενεργά όντα – δρώντα – υποκείμενα που συναποφασίζουν για την
τύχη τους. Όλη η αναφερόμενη διαδικασία επικυρώθηκε μέσα από το έργο και ρόλο
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των Διεθνών Ανθρωπιστικών Οργανώσεων, οι οποίες προσήλθαν εκτάκτως στην
Ελλάδα για να διευκολύνουν την κατάσταση και οργανώσουν την παροχή
ανθρωπιστικής βοήθειας μέχρι το ελληνικό κράτος να είναι σε θέσει να τα αναλάβει
εξολοκλήρου. Επομένως, ένα μέρος της θεσμικής διαχείρισης της προσφυγικής
κρίσης ταυτίστηκε με το έργο των παραπάνω οργανώσεων, οι οποίες επιδίωκαν να
εφαρμόσουν πρακτικές και τεχνοκρατικά εργαλεία για την ανακούφιση των
προσφύγων σε ένα πεδίο πολύ διαφορετικό από αυτό που είχαν συνηθίσει (βλ.
Αφρική και Μέση Ανατολή).
Επιπλέον, οι Διεθνείς Οργανώσεις αντιμετώπισαν πολλές δυσκολίες που
σχετίζονταν με την προσαρμογή τους σε διαφορετικά καθεστώτα, αλλά και ζητήματα
συνεργασίας με τους χρηματοδότες, κράτος, τοπική αυτοδιοίκηση καθώς και τη
διαχείριση ανταγωνισμού μεταξύ τους για την εξασφάλιση περισσότερων πόρων στην
παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Όλη αυτή η κατάσταση ήταν ανεξέλεγκτη για
μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ η συσχέτιση του ποσού των κονδυλίων που
δαπανήθηκαν με τα αποτελέσματα και το έργο ήταν εν τέλει δυσανάλογη. Μεγάλα
ποσά χρησιμοποιήθηκαν άσκοπα, πολλές προτάσεις δεν μπορούσαν να εφαρμοστούν
στο ιδιαίτερο ελληνικό πλαίσιο, ενώ τα γραφειοκρατικά εμπόδια καθυστερούσαν την
ολοκλήρωση βασικών έργων. Από την άλλη πλευρά, οι τοπικές οικονομίες
ενισχύθηκαν με το έργο και τις επενδύσεις των Διεθνών Ανθρωπιστικών
Οργανισμών,

ενώ

πολλοί

επιστήμονες

κοινωνικών/ανθρωπιστικών

σπουδών

κατάφεραν να βρουν εργασία στο αντικείμενο τους. Ολοκληρώνοντας, ένα ερώτημα
που αφήνει η συγκεκριμένη περίοδος της διαχείρισης της προσφυγικής κρίσης είναι τι
θα γίνει μελλοντικά με την αποχώρηση των Διεθνών Ανθρωπιστικών Οργανώσεων
και παράλληλη διακοπή χρηματοδοτικών πόρων Ανθρωπιστικής βοήθειας στην
Ελλάδα; Μια διαπίστωση είναι ότι οι Διεθνείς Ανθρωπιστικές Οργανώσεις δεν
μπορούν να δικαιολογήσουν την παρουσία τους για μεγάλο χρονικό διάστημα στην
Ελλάδα, εξαιτίας του μικρού αριθμού των αιτούντων άσυλο/προσφύγων στη χώρα,
καθώς και της πολυάριθμης παρουσίας των οργανώσεων σε μια τόσο μικρή περιοχή,
αλλά κυρίως διότι η προσφυγική κρίση δεν μπορεί πλέον να δικαιολογηθεί ως
κατάσταση «έκτακτης ανάγκης» (emergency).
Κατά συνέπεια, όπως αποδεικνύεται και από τα δεδομένα του παραπάνω
κεφαλαίου, όλη η διαχείριση της προσφυγικής κρίσης βασίστηκε στην λογική και
στον σχεδιασμό για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στα πλαίσια της
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κατάστασης «έκτακτης ανάγκης» με απώτερο σκοπό την «προσωρινή» ανακούφιση
των αναγκών, χωρίς όμως να υπάρχει περιθώριο για την παράλληλα μακροπρόθεσμη
διαχείριση και την εξασφάλιση ενός ασφαλούς πλαισίου φιλοξενίας. Αντίστοιχα,
αυτό συνδυάστηκε και με την λογική ότι η συγκεκριμένη κατάσταση θα ελεγχθεί
σταδιακά και δεν θα επαναληφθεί μελλοντικά. Στην πράξη, ενώ όλα τα παραπάνω
μέτρα ήταν «προσωρινά», οδήγησαν σε μεγάλη «αναμονή», η οποία προκάλεσε
ακόμη περισσότερη «τραυματοποίηση» των αιτούντων άσυλο/προσφύγων και
παράλληλα όξυνε την ιδρυματοποίηση τους. Ένα άλλο χαρακτηριστικό της θεσμικής
διαχείρισης της προσφυγικής κρίσης είναι η προτεραιοποίηση συγκεκριμένων
εθνοτικών ομάδων, όπως παραδείγματος χάριν των Σύριων. Οι Σύριοι πρόσφυγες
απολάμβαναν πολλά περισσότερα προνόμια και δικαιώματα σε σχέση με τους άλλους
πρόσφυγες και εξαιτίας της κατάστασης στην χώρα τους αλλά και της εμφανής
συμπάθειας που λάμβαναν παγκοσμίως. Αυτή η «θετική διάκριση» ήταν εμφανής
στην καθημερινότητα των ανθρώπων, ενώ αποτελούσε και έναν από τους βασικούς
λόγους των συγκρούσεων μεταξύ διαφορετικών εθνοτικών ομάδων στο πεδίο καθώς
ενισχύονταν το αίσθημα «αδικίας» που ένιωθαν οι υπόλοιποι δικαιούχοι.
Παράλληλα, από την περίπτωση μελέτης της Ηπείρου αποδεικνύεται ότι
παρόλο που κάποιοι από τους συνομιλητές είχαν την ευκαιρία να μετακινηθούν σε
καλύτερες δομές φιλοξενίας με την πάροδο του χρόνου, οι στρατηγικές επιβίωσης
όπως και οι εμπειρίες ιδρυματοποίησης δεν μπορούσαν να εξαλειφθούν.
Συγκεκριμένα, οι στρατηγικές επιβίωσης αποσκοπούσαν στην διασφάλιση καλύτερων
όρων διαμονής, ανεξαρτήτως συνθηκών και σταδιακών αλλαγών καθώς και την
επιδίωξη της κυριαρχίας στους εκάστοτε χώρους. Πολλές φορές μάλιστα, οι
στρατηγικές επιβίωσης λειτουργούσαν εις πείσμα των κεντρικών πολιτικών και
πρακτικών στα διάφορα Κ.Φ.Π. Επιπρόσθετα, οι εμπειρίες ιδρυματοποίησης ήταν
εμφανείς από την «απώλεια τους εαυτού» των αιτούντων άσυλο/προσφύγων, όπως
και την αυτοθυματοποίηση ή την άρνηση που υιοθετούσαν για μεγάλο χρονικό
διάστημα. Όλα τα παραπάνω ενισχύονταν εξαιτίας της αναμονής και αβεβαιότητας
για το μέλλον τους.
Ολοκληρώνοντας, σε αυτό το κεφάλαιο απαντάω και σε ορισμένα από τα
ερευνητικά μου ερωτήματα. Συγκεκριμένα, οι προεκτάσεις της συνθήκης προσωρινής
φιλοξενίας οδηγούν στην αβεβαιότητα και περαιτέρω «τραυματοποίηση» των
προσφύγων που δυσχεραίνει την ψυχοσωματική τους υγεία και οδηγεί στην ανάπτυξη
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στρατηγικών επιβίωσης αλλά και στην ενίσχυση της ιδρυματοποίησης μέσα στα
Κ.Φ.Π. Η συγκεκριμένη συνθήκη εγκαθιδρύεται μέσα από καθημερινές πρακτικές
που αφορούν την διαχείριση της φιλοξενίας, στέγασης, σίτισης και παροχής
ανθρωπιστικής βοήθειας στους πρόσφυγες στις διάφορες δομές φιλοξενίας, οι οποίες
είναι σχεδιασμένες για την «προσωρινή» κάλυψη των αναγκών.
Στο 4ο κεφάλαιο «Μητέρες, Γυναίκες, Σύζυγοι στα Κ.Φ.Π.» προσπάθησα να
αναλύσω την πρόσληψη όλης της παραπάνω διαχείρισης μέσα από τις εμπειρίες των
γυναικών. Οι συνομιλήτριες μου ήταν μια ποικιλόμορφη ομάδα, καθώς αποτελούνταν
από γυναίκες δυο διαφορετικών εθνικοτήτων (Αφγανές και Σύριες) που συμβίωναν
στα ίδια Κ.Φ.Π για κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά κυρίως γυναικών που
υποστήριζαν διαφορετικές μορφές οικογενειακής συγκρότησης (Παντρεμένες,
Αποχωρισμένες από τους συζύγους, Μονογονεικές). Όλες όμως, βρισκόταν στην ίδια
ηλικία, είχαν παιδιά και όσες ήταν μόνες, δηλαδή ασυνόδευτες από συζύγους είχαν
και έναν επιπλέον ρόλο ήταν και αρχηγοί οικογενειών. Μέσα από την έρευνα μου
εξέτασα το πώς και με ποιον τρόπο η διαχείριση της προσφυγικής κρίσης είχε
αντίκτυπο

στις

ζωές

των

γυναικών;

Πώς

αποτυπώνονταν

οι

εμπειρίες

ιδρυματοποίησης; Τι σήμαινε να είσαι μητέρα, σύζυγος και γυναίκα στα Κ.Φ.Π; Εάν
οι εμπειρίες ιδρυματοποίησης είχαν διαφορετικές επιρροές ανάλογα με την
εθνικότητα της ομάδας στόχου; Τέλος, εάν οι παραπάνω εμπειρίες είχαν διαφορετικές
επιρροές στις γυναίκες ανάλογα με τις μορφές οικογενειακής συγκρότησης που
υποστήριζαν;
Μια σημαντική διαπίστωση της συγκεκριμένης έρευνας είναι ότι οι γυναίκες
στην πράξη δεν εκπροσωπούν την εικόνα του «θύματος». Παρόλα αυτά, η
αντιμετώπιση τους από την θεσμική διαχείριση ήταν η αντίστοιχη. Η γυναίκα
δυστυχώς αντιμετωπιζόταν ως ευάλωτη όχι μόνο εξαιτίας της κατάστασης που
βρισκόταν αλλά εξαιτίας τους φύλου της. Αυτή η θυματοποίηση πηγάζει από τον
δυτικό τρόπο αντίληψης των γυναικών και κυρίως των Μουσουλμάνων γυναικών. Η
επαφή μου όμως με τις γυναίκες απέδειξε το ακριβώς αντίθετο, ότι η θυματοποίηση
πρέπει να αποδομηθεί, όχι επειδή δεν είναι πραγματική αλλά επειδή δεν είναι το
κύριο χαρακτηριστικό των γυναικών. Το κύριο χαρακτηριστικό των γυναικών είναι η
δυναμικότητα και η εναλλαγή του ρόλου τους σε σχέση με το παρελθόν, δηλαδή την
ζωή τους στις χώρες καταγωγής. Συγκεκριμένα, ενώ οι γυναίκες στο παρελθόν
επικεντρωνόταν κυρίως στο ρόλο τους ως μητέρες και νοικοκυρές και δεν
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συμμετείχαν ενεργά στη λήψη αποφάσεων και συμμετοχή στο δημόσιο χώρο, στην
περίπτωση της «προσφυγιάς», ο ρόλος τους ήταν ενεργός και διεκδικητικός,
ανεξαρτήτως εάν συνοδευόταν από τους συζύγους ή όχι. Σε γενικές γραμμές, οι
γυναίκες είχαν αναλάβει τον ρόλο των αρχηγών λόγω της κατάστασης και στις
περισσότερες περιπτώσεις είχαν αναλάβει να διαχειριστούν και την κατάθλιψη, θυμό
των αντρών, οι οποίοι είχαν χάσει το κοινωνικό τους ρόλο.
Παρόλα αυτά, η μητρότητα συνέχιζε να αποτελεί ένα από τα βασικά
μελήματα και χαρακτηριστικά τους, το οποίο αποτελούσε το κλειδί για την αποδοχή,
διεκδίκηση, πρόσβαση στις υπηρεσίες, ενώ με την μητρότητα επικυρώνονταν και ο
ρόλος τους στο αντίθετο φύλο και στον δημόσιο χώρο. Μια γυναίκα – μητέρα είχε
δικαίωμα λόγου και αντίστοιχα σεβασμό στις διάφορες κοινοτικές συναντήσεις
λήψης αποφάσεων στα Κ.Φ.Π. Παράλληλα, η συντροφικότητα ή η αναζήτηση της
δεν είχε εξαφανιστεί στα Κ.Φ.Π. Η κάθε κοινότητα με τον δικό της τρόπο εξέφραζε
την ανάγκη για συντροφικότητα. Οι γυναίκες και ιδιαίτερα αυτές που δεν
συνοδεύονταν από άντρες, επιδίωκαν να γνωρίσουν άντρες, ενώ εξέφραζαν την
ανάγκη τους κρυφά. Αντίστοιχα, η θηλυκότητα διατηρούνταν με διαφορετικούς
μηχανισμούς και κυρίως ήταν εμφανής μονάχα στον στενό κύκλο των γυναικών. Η
ανάδειξη της γυναικείας θηλυκότητας ήταν κάτι που χαροποιούσε τις γυναίκες,
καθώς τους θύμιζε το παρελθόν ή αποτελούσε μια αντανάκλαση των επιθυμιών τους
για το μέλλον, ενώ παράλληλα τους ενδυνάμωνε.
Ο αντίκτυπος της προσφυγικής κρίσης στις ζωές των γυναικών ήταν έντονος.
Οι μεγαλύτερες δυσκολίες που είχαν να αντιμετωπίσουν εκτός από τις συνθήκες
διαβίωσης ήταν η αυτοπροστασία τους μέσα στα Κ.Φ.Π, η διαφύλαξη των
κοινωνικών τους θέσεων και η υποστήριξη των νέων κοινωνικών ρόλων. Αντίστοιχα,
είχαν να αντιμετωπίσουν και διαχειριστούν τους άντρες και τα παιδιά και να
αποτελέσουν τη δύναμη και ελπίδα προκειμένου να ανταπεξέλθουν στη διαδικασία
της αναμονής για το άγνωστο μέλλον. Παρόλα αυτά, οι εμπειρίες της
ιδρυματοποίησης αποτελούσαν πραγματικότητα και για εκείνες, ιδιαίτερα όταν
χανόταν η ελπίδα για το μέλλον. Αυτές, οι εμπειρίες τους αποτυπωνόταν με την
άρνηση, αμέλεια προς τα παιδιά και τους εαυτούς τους, προβλήματα υγείας και
δυσκολίες στις σχέσεις με άλλες γυναίκες αλλά και άντρες. Επιπρόσθετα, οι εμπειρίες
ιδρυματοποίησης δεν είχαν κάποιες ιδιαίτερες διαφορές ανάλογα με την εθνικότητα
των γυναικών. Ωστόσο, ο αντίκτυπος ήταν διαφορετικός για τις γυναίκες που
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συνοδευόταν σε σχέση με αυτές που ήταν μόνες. Αυτό όμως που παρατηρήθηκε ήταν
ότι οι Αφγανές γνώριζαν ότι οι πιθανότητες τους να φύγουν από την Ελλάδα ήταν
λιγότερες σε σχέση με τις Σύριες και για αυτό το λόγο έκαναν μεγαλύτερες
προσπάθειες για την αποδοχή της πραγματικότητας, ενώ ήταν πιο δραστήριες. Το
γεγονός αυτό επηρέαζε και την διαβίωση τους στα Κ.Φ.Π. Η αλληλεπίδραση των δυο
ομάδων στο ίδιο πεδίο είχε ως αποτέλεσμα να μπουν πολλές φορές στη διαδικασία
αναστοχασμού για την θέση τους ως γυναίκες αλλά και τις σχέσεις τους με τους
άντρες, ενώ η «θετική διάκριση» προς τις Σύριες ήταν κάτι που ενοχλούσε τις
Αφγανές και προκαλούσε εντάσεις μεταξύ τους. Τέλος, οι γυναίκες που ήταν μόνες
ένιωθαν μεγαλύτερη ανασφάλεια και είχαν να αντιμετωπίσουν περισσότερες
προκλήσεις, αλλά αντίστοιχα απολάμβαναν και προνόμια λόγω της ευαλωτότητας
τους. Ολοκληρώνοντας, ένα μεγάλο ερώτημα είναι εάν η εικόνα των γυναικών
αιτούντων άσυλο/προσφύγων ως «θύματα» θα αλλάξει μελλοντικά και θα
επαναπροσδιορίσει τον τρόπο της θεσμικής τους μεταχείρισης αλλά και κατά πόσο η
γυναίκα που καλείται να υποστηρίξει ένα ενεργό, δραστήριο ρόλο ως αρχηγός
οικογένειας, θα συνεχίσει να το κάνει αυτό στο επόμενο στάδιο της εγκατάστασης
στην χώρα προορισμού ή θα επιστρέψει στους παραδοσιακούς της ρόλους μετέπειτα;
Στο τελευταίο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας με τίτλο «Τα παιδιά στα
Κ.Φ.Π.» προσπάθησα να παρουσιάσω τη ζωή των παιδιών στα Κ.Φ.Π. και
συγκεκριμένα στην περιοχή της Ηπείρου. Στην ουσία είχα έρθει σε επαφή με δυο
ηλικιακές ομάδες όπου διαπίστωσα ότι ένα από τα βασικά ζητήματα που
αντιμετωπίζουν οι γονείς και τα παιδιά είναι η απουσία μιας «κανονικότητας»,
δηλαδή μιας σταθερότητας. Παρόλο που η παραμονή τους στην Ήπειρο ήταν μεγάλη,
το πλαίσιο χαρακτηριζόταν από συνεχόμενες αλλαγές. Όλα τα παραπάνω, επηρέαζαν
σε μεγάλο βαθμό την ζωή των παιδιών. Αρχικά, τα παιδιά δεν μπορούσαν και δεν
είχαν μάθει να τηρούν κανόνες και διαδικασίας. Παράλληλα, η έλλειψη της
εκπαίδευσης είχε ως αποτέλεσμα τα παιδιά να παραμείνουν μεγάλο χρονικό διάστημα
χωρίς συγκεκριμένο πλαίσιο, γεγονός που δυσκόλευε την δυνατότητα ανάπτυξης και
εξέλιξης. Παράλληλα, τα παιδιά δεν είχαν μάθει να ζουν σε έναν κόσμο χωρίς
πολέμους και βία. Αυτό αποτυπώνονταν στην καθημερινή τους ομιλία και
συμπεριφορά καθώς και στη συσχέτιση τους με τους άλλους. Η διαβίωση σε
κατάσταση ειρήνης και ασφάλειας δεν ήταν κάτι γνώριμο για τα παιδιά, ενώ το
πλαίσιο, πεδίο δεν βοηθούσε στην αποδοχή της νέας κατάστασης. Η καθημερινότητα
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των παιδιών χαρακτηρίζονταν από βία και εθνοτικές συγκρούσεις, ως αποτέλεσμα
αναπαραγωγής συμπεριφορών των γονέων, γεγονός που προκαλούσε αναστάτωση
στις κοινότητες. Αντίστοιχα, οι γονείς ήταν ιδιαίτερα ψυχολογικά κουρασμένοι και
δεν μπορούσαν να ασχοληθούν με τα παιδιά προκειμένου να εξαλειφθούν όλα τα
παραπάνω στοιχεία. Στις μεγαλύτερες ηλικίες το όνειρο για μια καλύτερη ζωή στην
Γερμανία ήταν αυτό που τους κρατούσε σε εγρήγορση, δηλαδή η ελπίδα για τη γη της
απαγγελίας. Ωστόσο, οι περισσότεροι από αυτούς είχαν ελλιπής πληροφορίες για τις
χώρες και τη ζωή στην χώρα προορισμού, ενώ ήταν πολύ αρνητική στην αποδοχή
μιας άλλης πραγματικότητας. Στην περίπτωση των παιδιών δεν μπορώ να αναφερθώ
σε εμπειρίες ιδρυματοποίησης καθώς τα περισσότερα παιδιά δεν έχουν γνωρίσει ή
ζήσει την ζωή τους από άλλο περιβάλλον εκτός των διάφορων Κ.Φ.Π, δηλαδή
προσφυγικών καταυλισμών και αντίστοιχου πλαισίου. Τα παιδιά δεν διεκδικούσαν
κάτι άλλο, καθώς δεν γνώριζαν και για άλλη συνθήκη. Το μόνο που διεκδικούσαν
ήταν το «Μαντράσα» ως το πρώτο βήμα για μια νέα ζωή.
Ολοκληρώνοντας την παρούσα εργασία, θα ήθελα να αναφέρω ότι η
συγκεκριμένη έρευνα ολοκληρώθηκε σε ένα πολύ κρίσιμο στάδιο της διαχείρισης της
προσφυγικής κρίσης. Συγκεκριμένα, από το καλοκαίρι του 2017, η Ελλάδα είχε να
αντιμετωπίσει τις παρακάτω προκλήσεις: οι προσφυγικές ροές από την Τουρκία είχαν
αρχίσει και πάλι να αυξάνονται, ενώ το πρόγραμμα μετεγκατάστασης για τους
αιτούντες άσυλο/μετανάστες θα ολοκληρωνόταν τους επόμενους μήνες. Μετέπειτα,
οι διαδικασίες τις οικογενειακής επανένωσης καθυστερούσαν ιδιαίτερα, ενώ πολλοί
αιτούντες άσυλο και μετανάστες θα επέστρεφαν στην Ελλάδα από τις χώρες της
Κεντρικής Ευρώπης με την επανεφαρμογή της Συνθήκης του Δουβλίνου. Τα Κ.Φ.Π
είχαν μειωθεί στον αριθμό, ενώ πολλά θα έμπαιναν στο στάδιο της αναβάθμισης
προκειμένου να παραμείνουν λειτουργικά για το επόμενο διάστημα, χωρίς όμως να
είναι ξεκάθαρος ο χαρακτήρας τους. Παράλληλα, τα διαμερίσματα δεν μπορούσαν να
καλύψουν όλες τις ανάγκες των αιτούντων άσυλο/προσφύγων, ενώ δεν αποτελούσαν
βιώσιμη λύση. Τα χαρακτηριστικά των μεικτών μεταναστευτικών προσφυγικών ροών
είχαν αλλάξει καθώς υπήρχαν αφίξεις και από πολλές Αφρικανικές χώρες.
Αντίστοιχα, πολλές Διεθνείς Οργανώσεις είχαν ανακοινώσει την αναχώρηση τους
από την Ελλάδα, διότι πλέον η διαχείριση της κατάστασης δεν βρισκόταν στο
κόκκινο σημείο της «έκτακτης ανάγκης» αλλά στο κομμάτι της σταδιακής
διαχείρισης και στην προετοιμασία της ένταξης και εύρεσης βιώσιμων λύσεων για
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τον πληθυσμό. Ωστόσο, δεν υπήρχε ξεκάθαρη γραμμή πώς το κράτος θα μπορούσε να
καλύψει το κενό των Διεθνών Οργανώσεων και την εξασφάλιση των πόρων. Όλα τα
παραπάνω, θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην εξέλιξη της θεσμικής διαχείρισης της
προσφυγικής κρίσης καθώς και στο βίο των αιτούντων άσυλο/προσφύγων.
Λαμβάνοντας τα υπόψη, θα ήθελα να αναφέρω ότι η παρούσα έρευνα δεν θεωρείται
ολοκληρωμένη καθώς δεν έχει μελετηθεί η διαδικασία της διαχείρισης έως την
ολοκλήρωση της.
Αντίστοιχα, από την παρούσα έρευνα προκύπτουν και πολλά ερωτήματα που
θα μπορούσαν ίσως να εμπνεύσουν μελλοντικές έρευνες. Ίσως ένα από τα
βασικότερα ερωτήματα είναι η επιρροή της παραπάνω συνθήκης στη διάρκεια του
χρόνου, δηλαδή η «προσωρινή» διαχείριση της προσφυγικής κρίσης από την χώρα
πρώτης υποδοχής στην μετέπειτα ζωή των αιτούντων άσυλο/προσφύγων; Κατά πόσο
όλα τα παραπάνω θα επηρεάσουν την διαδικασία ένταξης των αιτούντων
άσυλο/προσφύγων στην Ελλάδα; Ποιο ρόλο θα αναλάβουν οι γυναίκες στην επόμενη
φάση; Πώς άνθρωποι που έχουν μάθει να ζουν και λειτουργούν σε ένα βίαιο πλαίσιο
θα προσαρμόσουν τις ζωές τους στις ειρηνικές χώρες; Πώς τα παιδιά των
καταυλισμών θα καταφέρουν να ζήσουν σε ένα κανονικό πλαίσιο, όπως τα υπόλοιπα
παιδιά της Ευρώπης;
Σε κάθε περίπτωση, η παραπάνω έρευνα αποτέλεσε μια προσπάθεια
κατανόησης του παραπάνω θεσμικού πλαισίου και προσέγγισης της ομάδας στόχου
που επηρεάζεται άμεσα από αυτό. Δυστυχώς, η συγκεκριμένη φάση της προσφυγικής
διαχείρισης αποδεικνύει ότι η προσωρινότητα δεν αποτελεί μια βιώσιμη λύση. Αξίζει
όμως να αναφερθεί ότι όλοι οι αιτούντες άσυλο/πρόσφυγες που φιλοξενούνται αυτή
την στιγμή στην Ελλάδα και Ευρώπη αποτελούν μονάχα ένα μικρό ποσοστό του
συνόλου των ανθρώπων που διώκονται ή αναγκάζονται να μεταναστεύσουν, αλλά
κυρίως αφορούν μονάχα ένα ποσοστό των ανθρώπων που είχε τη δυνατότητα να
μετακινηθεί παράνομα με την βοήθεια των διακινητών. Θα μπορούσε να πει κανείς
ότι ο αριθμός των αιτούντων άσυλο/προσφύγων που βρίσκονται στην Ελλάδα,
αποτελούν θύματα διακινητών ή αντίθετα αποτελούν την ομάδα των ανθρώπων που
είχε την «πολυτέλεια» να δώσει χρήματα σε διακινητές με ότι κόστος αυτό ενέχει,
ενώ παράλληλα υπάρχουν εκατομμύρια ακόμη πρόσφυγες, οι οποίοι δεν μπορούν να
το κάνουν αυτό λόγω έλλειψης πόρων και παρόλα αυτά έχουν τις ίδιες ανάγκες. Η
Ευρώπη δεν είναι σε θέση να σταματήσει τις ροές των μεταναστών και προσφύγων
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στην ήπειρο της και επιβάλλεται μια κοινή πολιτική διευθέτηση προκειμένου να
εξασφαλιστεί ο νόμιμος και ασφαλής τρόπος μετακίνησης ανθρώπων καθώς και η
φιλοξενία τους σε αξιοπρεπές συνθήκες διαβίωσης.
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Η αναφορά στον «μεγάλο αριθμό» προσφύγων και μεταναστών είναι σχετική, καθώς σύμφωνα με
την αναφορά της Διεθνής Αμνηστίας και τα στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας για τους Πρόσφυγες σε
σχέση με τον συνολικό αριθμό των προσφύγων ανά τον κόσμο (65 εκατομμύρια), οι χώρες που έχουν
υποδεχτεί περισσότερους πρόσφυγες είναι η Τουρκία (2.773.800), το Λίβανο (1.035,700), το
Πακιστάν (1.576.800) και το Ιράν (978,100) για το 2016. Ποσοστό πολύ μικρότερο σε σχέση με τον
αριθμό που έχει υποδεχτεί συνολικά η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Περισσότερες πληροφορίες
στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.unhcr.org/news/videos/2017/2/58b3f4714/which-countrieshost-the-most-refugeesquest.html ,
ii

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ο αριθμός των προσφύγων και μεταναστών που αναζήτησαν
προστασία στην Ευρώπη από το 2015 μέχρι το 2016 ανέρχεται στο ένα εκατομμύριο. Περισσότερες
πληροφορίες
στον
παρακάτω
σύνδεσμο:
http://publications.europa.eu/webpub/com/factsheets/refugee-crisis/el/
iii

Η ΕΕ αναγνώρισε ότι η Τουρκία και το Αφγανιστάν είναι ασφαλείς χώρες, παρόλο που υπάρχουν
σημαντικές ενδείξεις και αναφορές ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Παραπάνω πληροφορίες στο
παρακάτω σύνδεσμο: https://www.newsdeeply.com/refugees/community/2017/02/07/how-thesafe-country-concept-is-putting-refugees-out-in-the-cold
iv

Το κυρίαρχο σύνθημα που υπήρχε γραμμένο στις σκηνές της Ειδομένης ήταν «θέλουμε
αξιοπρέπεια». Το συγκεκριμένο σύνθημα ήταν κυρίαρχο κατά την περίοδο της Αραβικής
Επανάστασης. Χαρακτηριστικό είναι το έργο της Φ. Τσιμπιρίδου&Μ. Μπαρτσίδη (2016), “Dignity as
gocal civic virtue: Redefining democracy in the era of neoliberal governmentality”, στο Sabah
Alnasseri (ed.) Arab Revolutions and Beyond, New York: Macmillan – Palgrave, 31-54.
v

Σύμφωνα με την ορολογία που έχει δώσει η Α. Παπαδοπούλου – Κουρκουλά για την κατάσταση
“transit” (διέλευση) στο έργο της “Transit Migration: The missing link between Emigration and
Settlement” (2008:4),
vi

Περισσότερες
πληροφορίες
στον
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/53941

παρακάτω

σύνδεσμο:

vii

Χαρακτηριστικά είναι τα έργα καλλιτεχνών για το προσφυγικό όπως του Bansky, καθώς και άλλων
ανώνυμων καλλιτεχνών του δρόμου όπως και τη δημιουργία έργων τέχνης στο υποθαλάσσιο
μουσείου.
Περισσότερες
πληροφορίες
στους
παρακάτω
συνδέσμους:
http://aestheticsofcrisis.org/2015/refugees-welcome&http://inhabitat.com/haunting-drownedfigures-send-a-chilling-message-in-europes-first-undersea-sculpture-museum
viii

Το πρόγραμμα με τίτλο “Arsis Refugees Project: Gender and Protection Project in Epirus Region”
αποσκοπεί στην υποστήριξη των προσφύγων μέσα από την παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης,
διοργάνωση δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και δράσεων κοινοτικής
ενσωμάτωσης/ένταξης στα κέντρα προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων στον Κατσικά, στη
Φιλιππιάδα, στα Δολιανά, στο Τσεπέλοβο και στη Κόνιτσα. Επίσης, ένα κομμάτι του έργου αποτελεί
και η διαχείριση Ξενοδοχειακών Μονάδων Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων κατά την περίοδο
του χειμώνα το 2016-2017. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη Διεθνής
Οργάνωση OXFAM και με τη χρηματοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπιστικής Βοήθειας και
Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DGECHO).
ix

Η Άρσις είναι κοινωνική μη κυβερνητική οργάνωση που δραστηριοποιείται από το 1992 για την
υποστήριξη παιδιών και νέων και την προάσπιση των δικαιωμάτων τους. Λειτουργεί με κέντρα την
Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, το Βόλο, την Κοζάνη, την Αλεξανδρούπολη και τα Ιωάννινα. Περισσότερες
πληροφορίες υπάρχουν στον παρακάτω σύνδεσμο: http://arsis.gr/

129

x

C. Robson, «Η έρευνα του πραγματικού κόσμου», εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 2010, κεφάλαιο 11
«Μέθοδοι παρατήρησης», σελ. 368.
xi

Η Άρσις διαχειρίστηκε συνολικά 5 ξενοδοχεία στην περιοχή της Ηπείρου, όπου φιλοξενήθηκαν
συνολικά 300 άτομα εκ των οποίων στο ένα από τα ξενοδοχεία μονάχα φιλοξενήθηκαν οι
«συνομιλητές» μου από το κέντρο του Κατσικά. Στα υπόλοιπα φιλοξενήθηκαν αιτούντες
άσυλο/πρόσφυγες που είχαν μεταφερθεί από άλλα κέντρα φιλοξενίας προσφύγων της Κεντρικής
Μακεδονίας.
xii

P. Omidian, “Qualitative Measures and Refugee Research: The case of Afghan Refugees” in
Psychosocial Wellness of Refugees. Issues in Qualitative and Quantitative Research, F. Ahearn, ed.
Berghahn Books, New York, Oxford 2000: p59
xiii

Colin Robson, ό.π.σ σελίδα 330.

xiv

Οδηγία 2013/33/ΕΕ, άρθρα 17, 18, 28 και 31

xv

Ν. 4375/2016, άρθρα 1,8 και 10 και ΠΔ 220/2007, άρθρα 12 και 13.

xvi

Ν. 4375/2016, άρθρο 10. Παρ. 4 και 5.

xvii

Περισσότερες
πληροφορίες
στον
παρακάτω
solidarity.gr/452/evalotes-efpatheis-omades#_ftn1

σύνδεσμο:

https://www.synigoros-

xviii

“Vulnerability Screening Tool – Identifying and addressing vulnerability: a tool for asylum and
migration systems”, UNHCR and IDC, supported by Oak Foundation, 2016.
xix

Πολλοί οικονομικοί μετανάστες από το Πακιστάν εργάζονται στις βιομηχανίες εκτροφής
κοτόπουλων Πίνδος και Νητσιάκος της Ηπείρου.
xx

Αυτό ήταν και το θέμα που με απασχόλησε στην προηγούμενη πτυχιακή μου εργασία στα πλαίσια
των προπτυχιακών σπουδών στο τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών. Τίτλος
εργασίας «Η διαμόρφωση της πολιτικής ασύλου στην Σερβία: Μια ανθρωπολογική προσέγγιση.»,
Θεσσαλονίκη 2012.
xxi

Περισσότερες
πληροφορίες
στον
παρακάτω
σύνδεσμο:
http://www.kathimerini.gr/857215/gallery/epikairothta/kosmos/to-prosfygiko-xarise-poylitzer-setreis-ellhnes.
xxii

Παραπάνω πληροφορίες στους παρακάτω συνδέσμου: https://www.auth.gr/news/articles/20006
και https://www.neolaia.gr/2016/07/08/panepistimio-mathainei-ellinika-se-prosfigopoyla/
xxiii

Περισσότερες πληροφορίες για την απόφαση του ΣτΕ στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.iefimerida.gr/news/319460/ste-i-toyrkia-einai-asfalis-hora-gia-epanaproothisi-prosfygon
xxiv

Περισσότερες
πληροφορίες
στον
σύνδεσμο
παρακάτω:
http://www.yptp.gr/asylo.php?option=ozo_content&perform=view&id=3469&Itemid=465&lang=&la
ng=&lang=&lang=
xxv

Περισσότερες πληροφορίες για την συμφωνία ΕΕ και Αφγανιστάν υπάρχουν στον παρακάτω
σύνδεσμο:
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_afghanistan_joint_way_forward_on_migration_issues.pdf
xxvi

Περισσότερες
πληροφορίες
στον
παρακάτω
http://www.protagon.gr/epikairotita/gramma-ntropis-gia-tin-ellada-44341385382
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σύνδεσμο:

xxvii

Η εταιρεία ΙΚΕA δημιούργησε καινοτόμους οικίσκους και μπήκε δυναμικά στην βιομηχανία της
ανθρωπιστικής βοήθειας, όπου και βραβεύτηκε για το έργο της, ενώ παράλληλα αυξήθηκαν οι
παραγγελίες των ανθεκτικών νέων οικίσκων για να καλύψουν την στέγαση των προσφύγων.
Περισσότερες
πληροφορίες
στον
παρακάτω
σύνδεσμο:
https://www.theguardian.com/artanddesign/2017/jan/27/why-ikea-flatpack-refugee-shelter-wondesign-of-the-year
xxviii

Περισσότερες
πληροφορίες
στον
παρακάτω
σύνδεσμο:
http://www.protothema.gr/politics/article/604635/kataggelia-vouleuti-tou-suriza-melos-mas-pireergo-sitisis-metanaston-upsous-750000-euro/
xxix
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Περισσότερες πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.efsyn.gr/arthro/sholeio-kai-stifilippiada-gia-ta-prosfygopoyla
xxxi

Περισσότερες πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο:http://www.enikos.gr/politics/428964/ikomision-adeiazei-tin-kyvernisi-gia-tis-synthikes-se-kentra-prosfygon
xxxii

Περισσότερες πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.voria.gr/article/ekkenothikan-schedon-i-mises-domes-filoxenias-se-v-ellada-ke-ipiro
xxxiii

https://mko.ypes.gr/
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Φωτογραφία από το Κ.Φ.Π στα Λαγγαδίκια στην Κεντρική Μακεδονία.
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Παράρτημα

Κέντρο προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων, Κατσικάς, Ιωάννινα.
Είσοδος δομής.
Νοέμβριος 2016

Κέντρο προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων, Κατσικάς, Ιωάννινα.
Γυναίκα με καρότσι.
Δεκέμβριος 2016
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Κέντρο προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων, Κατσικάς, Ιωάννινα.
Αυτοσχέδιος κήπος.
Οκτώβριος 2016

Κέντρο προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων, Κατσικάς, Ιωάννινα.
Εκκένωση.
Δεκέμβριος 2016
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Κέντρο προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων, Φιλιππιάδα, Ιωάννινα.
Οι σκηνές.
Ιούλιος 2016

Κέντρο προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων, Φιλιππιάδα, Ιωάννινα.
Τοποθέτηση isobox/container.
Οκτώβριος 2016
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Κέντρο προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων, Φιλιππιάδα, Ιωάννινα.
Ηλιοβασίλεμα.
Μάρτιος 2017.

Κέντρο προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων, Φιλιππιάδα, Ιωάννινα.
Φωτιά στο container μιας ΜΚΟ.
Μάιος 2017.
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Ξενοδοχειακή μονάδα προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων, Πέραμα, Ιωάννινα.
Απόγευμα στο ξενοδοχείο.
Φεβρουάριος 2017.

Ξενοδοχειακή μονάδα προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων, Πέραμα, Ιωάννινα
Μεσημεριανές βουτιές.
Μάιος 2017.
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