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Στον ανά χείρας τόμο, ο οποίος αριθμεί το 91ο βιβλίο των εκδόσεων
του Ιδρύματος Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
(ΙΜΔΑ), δημοσιεύονται σε εμπλουτισμένη μορφή τα πρακτικά της
εκδήλωσης, με θέμα: «Η ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚH
ΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ», την οποία με αφορμή την
67η επέτειο της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου διοργάνωσε το Ίδρυμά μας, στην αίθουσα της
Βιβλιοθήκης του, Λυκαβηττού 1Γ, την Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2015.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
τ. Υπουργός, επίτιμος Αντιπρόεδρος ΣτΕ,
Πρόεδρος της Νομικής Επιτροπής του ΙΜΔΑ
Κύριοι βουλευτές,
Κυρίες και κύριοι,
Καλώς ήρθατε στο Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του
Ανθρώπου. Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι ανάμεσά σας και σας
καλωσορίζω με την ιδιότητα τόσο του Προέδρου της Νομικής Επιτροπής του Ιδρύματος, όσο και του Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Πραγματικά, σήμερα είναι
μια από τις σημαντικότερες επετείους που αξίζει κανείς να τιμήσει.
Πρόκειται για την 67η επέτειο της Οικουμενικής Διακήρυξης των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου· για το σημαντικότερο, ίσως, κείμενο
που βρίσκεται σε ισχύ τις τελευταίες δεκαετίες. Συνεπώς, είναι μεγίστης σημασίας αυτή η επέτειος να τιμάται με τον καλύτερο τρόπο. Η
Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου είναι ένα
κείμενο διαχρονικό και πάντα επίκαιρο. Είναι ένα κείμενο, το οποίο
αποτέλεσε φάρο για όλους τους λαούς της Γης, προκειμένου να ακολουθούν τις αρχές του. Και παρά το γεγονός ότι δεν τηρήθηκε από
πολλά κράτη, ή τηρήθηκε μερικώς, η αξία του παραμένει διαχρονικά
μεγάλη. Σε αυτό το σημείο, εκπροσωπώντας και την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, θα ήθελα να τονίσω ότι η Οικουμενικη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ενέπνευσε
στη συνέχεια μια σειρά από άλλα κείμενα, είτε σε ευρωπαϊκό είτε σε
παγκόσμιο επίπεδο, καθώς επίσης ενέπνευσε και τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, η οποία, όχι μόνο ήταν εκείνη που
ενέκρινε τη Διακήρυξη, αλλά, σε επόμενη φάση, αποφάσισε και τη
σύσταση Εθνικών Επιτροπών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου σε
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όλες τις χώρες της Γης. Σε αυτό το πλαίσιο, έχει συσταθεί και στην
Ελλάδα μια Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, η
οποία αποτελεί και το επίσημο συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας
στα θέματα που άπτονται των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Δεν θα
μακρυγορήσω. Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να δώσω τον λόγο στην
Πρόεδρο του Ιδρύματος Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του
Ανθρώπου, Καθηγήτρια κυρία Αλίκη Γιωτοπούλου Μαραγκοπούλου, η οποία θα μας απευθύνει χαιρετισμό.

ΑΛΙΚΗ ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ομ. Καθηγήτρια, π. Πρύτανης Παντείου Πανεπιστημίου,
Πρόεδρος ΙΜΔΑ

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,
Επιτρέψτε μου να σας προσφωνώ όλους φίλους, γιατί στο Ίδρυμά
μας αισθανόμαστε ότι φίλοι είναι για μας όλοι εκείνοι οι οποίοι
τάσσονται στον αγώνα υπεράσπισης των δικαιωμάτων και εξάλειψης των αδικιών που γίνονται εις βάρος – κυρίως – των αδυνάτων σ'
αυτή τη γη. Αυτή τη στιγμή, γίνονται φοβερά πράγματα στην κοινωνία και προπαντός χωρίς καμία ντροπή, ενοχή, ή δισταγμό…
Ένα από τα ζητήματα που μου προκαλούν θλίψη κι αγανάκτηση
είναι ο συνολικός τρόπος με τον οποίο η Ευρώπη διαχειρίζεται το
πρόβλημα των προσφυγικών/μεταναστευτικών ροών. Στο μέτρο
που αφορά τη χώρα μας, είναι φοβερό να αναλογίζεται κανείς ότι
ορδές δυστυχισμένων ανθρώπων από εμπόλεμες, ως επί το πλείστον,
περιοχές προσπαθούν να εισέλθουν καθημερινά μέσω της Τουρκίας
από τα θαλάσσια παράλιά μας, με τη διευκόλυνση των αδίστακτων
δουλεμπόρων οι οποίοι, αφού τους πάρουν και τα λίγα χρήματα που
διαθέτουν για να τους μεταφέρουν απέναντι, είναι οι ίδιοι που τους
πνίγουν κατά την άφιξή τους εις την υποτιθέμενη «Γη της Επαγγελίας». Είναι μια κατάσταση απαράδεκτη, δίχως προηγούμενο…
Προσωπικά δεν θυμάμαι να έχουν υπάρξει στο παρελθόν τόσο συστηματικές και μαζικές ροές μεταναστών και προσφύγων προς άλλες
χώρες, ούτε όμως και τέτοια ανθρώπινη εκμετάλλευση από παράνομους διακινητές, που να φτάνει ακόμη και στον πνιγμό μικρών
παιδιών χάριν του κέρδους…
Λυπάμαι ιδιαίτερα για όλα όσα συμβαίνουν… Αυτός ήταν και ο λόγος που το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματός μας κι εγώ προσωπικά αποφασίσαμε να αφιερώσουμε τη σημερινή επέτειο της Παγκό-
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σμιας Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σε αυτούς τους
ανθρώπους. Παρότι είναι βέβαιο ότι δεν μπορούμε σε μια μόνο εκδήλωση σαν τη σημερινή να αντιμετωπίσουμε συνολικά το ζήτημα
της μετανάστευσης – το οποίο έχει ήδη «απλώσει τα πλοκάμια του»
σε όλες τις χώρες –, σκεφθήκαμε ότι, αν καταφέρουμε να επικεντρωθούμε σε ένα μέρος του μόνο, σε ορισμένες συγκεκριμένες πτυχές του
συνολικού προβλήματος, δηλαδή στις συνθήκες που επικρατούν στα
ελληνικά νησιά, τότε θα μπορέσουμε, με τα συμπεράσματα που θα
αντλήσουμε από τις εισηγήσεις των ειδημόνων, να ρίξουμε φως σε
ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας, αλλά και να το διαδώσουμε σε όλο τον
κόσμο, ώστε να μάθει την αλήθεια για το τι συμβαίνει πραγματικά
στην Ελλάδα σε σχέση με το προσφυγικό ζήτημα.
Πρέπει να σας πω στο σημείο αυτό ότι αρχικά παρασύρθηκα και
έγραψα πολλά περισσότερα από αυτά που ακούσατε…. Εκ των υστέρων όμως σκέφθηκα ότι δεν μας το επιτρέπει ο χρόνος… Πρέπει να
είμαστε όσο το δυνατόν πιο σύντομοι. Γι' αυτό έκανα μια μικρή περίληψη… Παραθέτω λοιπόν αυτά τα λίγα τώρα, όσο για τα υπόλοιπα, αν κάποιος ενδιαφέρεται, μπορεί να μας το δηλώσει κι εμείς θα
του τα στείλουμε…
Από την πλευρά μας σκοπεύουμε πάντως – και το δηλώνω ρητώς –
όσα ειπωθούν σήμερα εδώ, καθώς και τα πορίσματα που θα προκύψουν, να αναλάβει το Ίδρυμά μας να τα μεταφράσει στα γαλλικά
και στα αγγλικά και να τα παρουσιάσει σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς και όλα τα διεθνή όργανα, είτε παγκόσμια είτε ευρωπαϊκά.
Έχουμε σε όλα ανεξαιρέτως συμβουλευτική ιδιότητα και μπορούμε
να το κάνουμε… Και θα το κάνουμε.
Δεν θα ήθελα να σας πω περισσότερα… Ευχαριστώ πολύ, κυρίως
τους ομιλητές αλλά και όλους όσοι προσήλθαν... Θα σας αναφέρω
στο σημείο αυτό και μια πρωτοτυπία που κάνουμε σήμερα. Θα είδατε ότι στο τέλος του προγράμματος αναγράφεται «Συμπερασματικές σκέψεις». Συνήθως στα προγράμματα αναφέρεται το πρόσωπο
που θα εκφωνήσει το συμπέρασμα. Στην εκδήλωση, όμως, αυτή θα
επιτρέψουμε σε όλους, ομιλητές και ακροατές, να εκφράσουν ό,τι
αποκόμισαν απ' όσα άκουσαν σήμερα εδώ καθώς και το συμπέρασμα στο οποίο οδηγήθηκαν. Περιμένουμε λοιπόν, με μεγάλη αγω-
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νία, πρώτα τις εισηγήσεις και στο τέλος τις εντυπώσεις όλων, για να
μπορέσουμε να φωτίσουμε, να ρίξουμε δηλαδή ένα μικρό προβολέα
στο προσφυγικό πρόβλημα και στον αγώνα που γίνεται για να εξαλειφθεί – ή τουλάχιστον να περιοριστεί όσο γίνεται – αυτή η άθλια
και βάρβαρη κατάσταση που εξελίσσεται στις μέρες μας…
Σας ευχαριστώ πολύ.

Η ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚH ΚΡIΣΗ ΣΤΗΝ ΜΕΣOΓΕΙΟ
EΧΕΙ ΞΕΠΕΡAΣΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛEΨΕΙΣ ΜΑΣ
ΔΑΝΙΗΛ ΕΣΔΡAΣ
Επικεφαλής του Γραφείου του Διεθνούς Οργανισμού
Μετανάστευσης (ΔΟΜ) στην Ελλάδα
Μια πρωτοφανής ανθρωπιστική κρίση διαδραματίζεται στην Μεσόγειο, στο πλαίσιο της οποίας χιλιάδες Σύριοι και όχι μόνο διασχίζουν το Αιγαίο προς αναζήτηση μιας ασφαλέστερης ζωής.
Οι συνεχιζόμενες κρίσεις στην Μέση Ανατολή οδηγούν τους ανθρώπους αυτούς στην απόφαση να εγκαταλείψουν την χώρα τους επιβιβαζόμενοι σε φουσκωτές βάρκες και αυτοσχέδιες σχεδίες, διακινδυνεύοντας με αυτόν τον τρόπο την ζωή τους.
Κατά την διάρκεια του 2015, με βάση τα στατιστικά στοιχεία του
Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, εκτιμάται ότι 858.805 πρόσφυγες και μετανάστες έχουν διασχίσει την Μεσόγειο. Σε αυτό το σημείο, αξίζει να προσθέσουμε ότι οι παράτυποι μετανάστες και πρόσφυγες που έχασαν την ζωή τους στην προσπάθεια τους να διασχίσουν τα διεθνή σύνορα ανέρχονται στους 4.926 για το 2015, εκ των
οποίων οι 3.548 θάνατοι καταγράφηκαν στην Μεσόγειο.
Ο αριθμός αυτός έχει αναμφισβήτητα μετατρέψει την Μεσόγειο σε ένα «συλλογικό νεκροταφείο», όπου χιλιάδες γυναίκες, παιδιά αλλά
και ασυνόδευτα ανήλικα βρίσκουν τραγικό θάνατο καθημερινά.
Τα ελληνικά νησιά εξακολουθούν να δέχονται έναν εξαιρετικά αυξημένο αριθμό νεοεισερχόμενων προσφύγων και μεταναστών, με τις
αφίξεις να αγγίζουν τις 712.159 κατά τους πρώτος 11 μήνες του 2015
και τη Μυτιλήνη να δέχεται τον μεγαλύτερο αριθμό αυτών.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης – Γραφείο
Ελλάδος παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια στα κύρια σημεία εισόδου
και εξόδου μεταναστών, όπως στη Μυτιλήνη, τη Σάμο, την Κω και
την περιοχή της Ειδομένης.
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Με σκοπό την ενίσχυση της παροχή βοήθειας προς τους εισερχόμενους μετανάστες και την υποστήριξη των προσπαθειών της Ελληνικής Ακτοφυλακής, της Ελληνικής Αστυνομίας, της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, των τοπικών αρχών και της κοινωνίας των πολιτών
που εργάζονται ήδη στη Λέσβο, την Κω και τα γύρω νησιά των Δωδεκανήσων, ο ΔΟΜ Ελλάδας αναμένεται να συντονίσει τη διανομή
μη διατροφικών ειδών για την αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών
των νεοεισερχόμενων μεταναστών, ενώ ήδη διανέμεται πόσιμο νερό
στα σημεία εισόδου των μεταναστών.
Στην περιοχή της Ειδομένης, ο ΔΟΜ Ελλάδας συμβάλλει στις συνεχιζόμενες προσπάθειες των κυβερνήσεων της Ελλάδας, της πρώην
Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και της Σερβίας για
την αντιμετώπιση της κατάστασης ανάγκης, μέσω της δημιουργίας
ενός δικτύου ανταλλαγής πληροφοριών για την φύση και την κλίμακα των ροών.
Η ανθρωπιστική κρίση, την οποία διανύουμε, αποτελεί φαινόμενο
που απαιτεί διεθνή συνεργασία και συντονισμό για την αντιμετώπισή του, ενώ προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στην εξεύρεση ασφαλών νόμιμων εναλλακτικών διαδρομών των προσφύγων και των παράτυπων μεταναστών. Η πραγματικότητα έχει υπερβεί τις προβλέ-
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ψεις μας, οι ανάγκες υπερβαίνουν τους διαθέσιμους πόρους, η απόγνωση των ανθρώπων αυτών τους οδηγεί να πάρουν θανάσιμα ρίσκα ενώ το οργανωμένο έγκλημα των λαθρεμπόρων επεκτείνεται μέρα με την μέρα.
Τα κράτη μέλη οφείλουν να ανακτήσουν τον έλεγχο της διαχείρισης
της μετανάστευσης από τα χέρια των λαθρεμπόρων.
Στο πλαίσιο αυτό, ο ΔΟΜ σε συνεργασία με την Υπηρεσία Ασύλου
του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης υλοποιεί το πρόγραμμα μετεγκατάστασης που στοχεύει στην μετεγκατάσταση 63.531 αιτούντων άσυλου από την Ελλάδα σε άλλα κράτη
μέλη εντός δύο ετών.
Στα πλαίσια του προγράμματος, ο ΔΟΜ αναλαμβάνει την μεταφορά των αιτούντων άσυλο σε άλλα κράτη - μέλη. Πριν την αναχώρηση των αιτούντων άσυλο, ο ΔΟΜ Ελλάδας διοργανώνει συνεδρίες
«πολιτιστικού προσανατολισμού, ενώ αναλαμβάνει την παροχή
υπηρεσιών υγείας (health services package) στους αιτούντες άσυλο
που έχουν επιλεγεί για μετεγκατάσταση, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι αιτούντες ταξιδεύουν ασφαλείς.
Επιπροσθέτως, ο ΔΟΜ πρεσβεύει ότι, όπου αυτό είναι εφικτό, η εθελοντική επιστροφή και επανένταξη είναι η πιο επιθυμητή μορφή
επιστροφής, δεδομένου ότι λαμβάνει υπόψη την απόφαση του ατόμου και επιτρέπει στον επιστρέφοντα να προετοιμαστεί για την επιστροφή του. Μπορεί επίσης να παράσχει μια βιώσιμη και ανθρωπιστική απάντηση στους μετανάστες που έχουν εγκλωβιστεί σε κάποια
χώρα μετάβασης και στερούνται οικονομικών πόρων.
Τα προγράμματα εθελοντικής επιστροφής αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης στη διαχείριση της μετανάστευσης.
Από το 2010, το γραφείο του ΔΟΜ έχει βοηθήσει πάνω από 28.000
υπηκόους τρίτων χωρών να επιστέψουν στην χώρα καταγωγής τους
με ασφάλεια και αξιοπρέπεια.
Προκειμένου να βοηθηθούν οι υπήκοοι τρίτων χωρών που παραμένουν εγκλωβισμένοι στην Ελλάδα, στις αρχές Δεκέμβριου 2015, εγκρίθηκε έκτακτη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
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Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα διέλευσης και
δέχεται σημαντικό αριθμό μεταναστών, είναι ζωτικής σημασίας να
παρέχεται η επιλογή της εθελοντικής επιστροφής και επανένταξης,
δεδομένου ότι η εθελοντική επιστροφή είναι ζωτικής σημασίας για
τους ανθρώπους που δεν θέλουν πλέον να παραμείνουν στην Ελλάδα. Είναι επιτακτική ανάγκη οι μετανάστες που νιώθουν εγκλωβισμένοι να έχουν την ευκαιρία να επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής
τους.

ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΟΣΚΩΦ
Εθνικός Εισηγητής για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,
Χθες πάλι είχαμε περίπου 30 χαμένες ζωές στο Φαρμακονήσι. Η
κατάσταση θυμίζει την «Κοινοτοπία του κακού» της Hannah Arendt
με την απάθεια των απλών ανθρώπων έναντι της γενοκτονίας. Έχουμε εθιστεί και υπηρετούμε την ύπαρξη της κόλασης, κάνοντας
την δουλειά μας, «σφυρίζοντας αδιάφορα» ή κάνοντας ζάπινγκ και
αλλάζοντας κανάλι επειδή δεν αντέχουμε άλλο ή επειδή «μας ρίχνει
την ψυχολογία». Σαν να λέμε «πάρτε τους από μπροστά μας να μην
τους βλέπουμε», να μην μας θυμίζουν τι άραγε; Μήπως τους παππούδες μας;
Αδιαφορούμε βέβαια λιγότερο για τους 14 νεκρούς στην Καλιφόρνια και βέβαια καμιά σύγκριση με το χτύπημα στο Παρίσι που αποτελεί σοκ σχεδόν αντίστοιχο με το 9/11. Το συμπέρασμα είναι ότι
μια απώλεια ζωής στην Δύση είναι απείρως σημαντικότερη από μια
απώλεια ζωής ενός πρόσφυγα, ακόμη κι αν πρόκειται για μωρά παιδιά.
Κατά την γνώμη μου μια ανθρωπιστική κρίση σαν την σημερινή είναι το αποτέλεσμα μιας πολιτικής κρίσης και θα έλεγα μιας κρίσης
πολιτισμού, αξιών και συλλογικότητας. Τα μωρά δεν πνίγονται κάθε
μέρα λόγω του πολέμου, αλλά λόγω της αμηχανίας και αμφιθυμίας
της διεθνούς κοινότητας να υπερασπιστεί την Ανθρώπινη Ασφάλεια.
Όχι επειδή δεν υπάρχουν νόμοι, μηχανισμοί ή προσωπικό. Αυτό
που κυριαρχεί είναι το πολιτικό κόστος και η λαϊκή απαίτηση να
μην εμφανιστούν τα ευρωπαϊκά σύνορα ως ξέφραγο αμπέλι. Βεβαίως και οφείλουμε να φυλάμε σύνορα. Όταν όμως πεθαίνουν παιδιά
αυτήν την στιγμή, επειδή εμείς οι λαοί της Ευρώπης αισθανόμαστε
ανασφαλείς και πιέζουμε τους πολιτικούς να ασχολούνται λιγότερο
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με την εύρεση ενός ασφαλούς τρόπου διέλευσης των προσφύγων και
περισσότερο με τον φόβο μην παραδώσουμε την Ευρώπη στο έλεος
ανθρώπων που τους θεωρούμε επικίνδυνους, τότε χρειάζεται επείγοντος μιαν άλλη προσέγγιση.
Το έλλειμμα μας, λοιπόν, είναι έλλειμμα πολιτικής συλλογικότητας… Το φάντασμα των πνιγμένων παιδιών, ωστόσο, θα συνεχίσει
να στοιχειώνει τις συνειδήσεις μας αλλά και τις αξίες και τις δομές
που υποτίθεται ότι εξασφαλίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και την
ίδια τη ζωή.
Είναι αυτή η δημοκρατία μας; Είναι αυτό το ηθικό πλεονέκτημα της
Δύσης και το αφήγημα με το οποίο μεγαλώνουμε τα παιδιά μας; Παραδίδουμε τα παιδιά μας ομήρους σε στερεότυπα, τοξικούς φόβους
και ανασφάλειες, που όχι απλώς δηλητηριάζουν κι εκμαυλίζουν την
δυνατότητα να σταθούμε διπλά στον άλλο, αλλά στοιχίζουν χιλιάδες
ζωές, εδώ, δίπλα μας. Εμείς μπορεί να μην είμαστε ακραίοι, μήπως,
όμως, είμαστε όμηροι της ατζέντας των ακραίων περί της «Ευρώπης
φρούριο»; Μήπως, επίσης, ο φόβος και η καταστολή λειτουργούν ως
αυτοεκπληρούμενη προφητεία του φόβου και του εφιάλτη μας; Δηλαδή, αν αρνούμαστε την πραγματικότητα και δεν αναλαμβάνουμε
τις δικές μας ευθύνες, μήπως μας επιστραφούν οι συνέπειες από την
πίσω πόρτα; Η καταστολή και η βία, άλλωστε, δεν λύνουν το
πρόβλημα αλλά το αναπαράγουν...
Τι προτείνουμε; Ρεαλισμό, να τους ταρακουνήσουμε επαναφέροντάς
τους στην αντικειμενική πραγματικότητα:
Αλήθεια πρώτη: Το προσφυγικό/μεταναστευτικό δεν είναι πρόβλημα, αλλά μια πραγματικότητα που κινεί την ιστορία, τον πολιτισμό
και την ανάπτυξη. Ας μιλήσουμε λοιπόν για την πραγματικότητα
και όχι για τα τοξικά συναισθήματα του φόβου που ευνοούν την καταστολή και την νοοτροπία «μακριά από εμάς», «not in my back
yard».
Αλήθεια δεύτερη: Αντιμετωπίζουμε τους πρόσφυγες ως μια υγειονομική βόμβα ή απειλή στην εθνική και προσωπική μας ασφάλεια.
Στην καλύτερη περίπτωση φιλανθρωπικά, με οίκτο. Όχι όμως ως
«εργάτες που αναλαμβάνουν τις dirty-difficult-dangerous δουλειές»,
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που τροφοδοτούν με φτηνό και ευέλικτο εργατικό δυναμικό την
Δύση που γερνάει κι έχει χάσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της
παραγωγής, ως παράγοντα συμβολής στην επιβίωση των ασφαλιστικών ταμείων, στο δημογραφικό, στην συν-ανάπτυξη κλπ. Αν το τονίζαμε αυτό, ίσως και να μην ήταν τόσο «καυτή πατάτα» το προσφυγικό/μεταναστευτικό ζήτημα.
Αλήθεια τρίτη: Ποιος διακινεί αυτούς τους ανθρώπους και για ποιο
λόγο; Η απάντηση είναι ότι τους διακινεί το οργανωμένο έγκλημα
για τα 3 d (dirty-difficult-dangerous) αλλά και για να τροφοδοτήσει
τις δικές μας ανάγκες για σύγχρονους δούλους. Και μπορεί ως πολιτεία και κράτος να μην επιτρέπουμε την δουλεία και να κάνουμε
προσπάθειες να την πολεμήσουμε. Αλλά ως κοινωνία; Τα θύματα
του trafficking τα διοχετεύει το οργανωμένο έγκλημα και η μαφία
για να τροφοδοτήσει την αυξημένη ζήτηση από μια εύρωστη αγορά
ανθρώπινων καταναλωτικών προϊόντων. Δεν θέλουμε να γίνουμε
«αποθήκη ψυχών», αλλά φοβάμαι ότι δεν έχουμε την αντίστοιχη ευαισθησία στο να μην γίνουμε «αποθήκη ανθρώπινων καταναλωτικών προϊόντων». Μιλάμε για μια αγορά, όπου η Δύση «πουλάει» ως
εικόνα –image– και προσελκύει ξένους αλλά η Δύση συμβαίνει να
αγοράζει κιόλας όσο-όσο και αυτό είναι επικίνδυνο. Είμαστε δηλαδή
κι εμείς απειλή για αυτούς τους ανθρώπους. Όχι μόνο στα σύνορα
μας αλλά και όταν αυτοί οι άνθρωποι φτάσουν ως εύκολη λεία μέσα
στις πρωτεύουσες μας και τους υποδέχονται τα κυκλώματα εκμετάλλευσης του trafficking.
Εδώ προκύπτει η τέταρτη αλήθεια: Αγοράζουμε 27 εκατομμύρια
σύγχρονους σκλάβους που τους βλέπουνε ως ξένους, οιονεί τρομοκράτες, απειλή για την κοινωνία. Παράλληλα, όμως, φροντίζουμε η
εκμετάλλευση τους να θεωρείται αποδεκτή. Φέρνω το παράδειγμα
του αρχαιότερου επαγγέλματος: της πόρνης. Τι δεν λέμε; Την αλήθεια. Ότι το αρχαιότερο επάγγελμα είναι ο κλέφτης, και μάλιστα ο
κλέφτης ανθρώπων, αυτός που κερδίζει από την εκμετάλλευση της
υπεραξίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Αλλά προσέξτε, κερδίζει ο
κλέφτης επειδή κάποιος άλλος νοικοκύρης αγοράζει το ανθρώπινο
προϊόν που του προσφέρει ο κλέφτης!
Τo trafficking, επομένως, ανθεί επειδή στηρίζεται σε μια πολιτική
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οικονομία στην οποία συμμετέχουμε όλοι μας. Αν δεν είναι έτσι,
γιατί δεν έχει καταδικαστεί ούτε ένας πελάτης; Γιατί ξεπλένονται
χρήματα με μεγάλη σχεδόν επιτυχία και την συνδρομή δικηγόρων,
λογιστών κ.λ.π.. Ο δικός μας ρόλος ως πελάτες, είτε άμεσοι είτε
έμμεσοι, τους κάνει αόρατους και το έγκλημα σπάνιο κι αυτό όχι
επειδή δεν υπάρχουν αλλά επειδή δεν θέλουμε να τους βλέπουμε,
δεν τους αναζητούμε, δεν μας αφορά…. Γι' αυτό μιλάμε για νούμερα
«σπανίου εγκλήματος» στην επιστήμη της εγκληματολογίας.
Επιστρέφω στους βαθύτερους λόγους που δεν έχουν να κάνουν με
την αγορά αλλά με το έλλειμμα αλληλεγγύης που στηρίζει την αγορά. Στην Ελλάδα το 60% των συμπολιτών μας θεωρεί ότι δεν εμπιστεύεται το διπλανό του… Επίσης ένα ποσοστό 60% θεωρεί ότι είναι
σημαντικό να είσαι πλούσιος και να έχεις καταναλωτικά προϊόντα…. Στην Ευρώπη το αντίστοιχο ποσοστό είναι μόλις 30%. Τα
«προϊόντα» αυτά περιλαμβάνουν υπηρεσίες όπως η πορνεία και η
εκμετάλλευση εργασίας. Στα εργοστάσια, τα χωράφια, τα στούντιο,
την πορνεία, την επαιτεία των ασυνόδευτων παιδιών σε κίνηση, των
παιδιών στρατιωτών, στην εξώθηση τους σε παράνομες δραστηριότητες τύπου βαποράκια, τσαντάκηδες, στο εμπόριο βρεφών για παράνομες υιοθεσίες, ιστών, ωαρίων, οικιακής δουλείας, κ.λ.π.
Μπορούμε άραγε να το αντιστρέψουμε; Απαιτείται αφήγημα και
συλλογικότητες σε επίπεδο πολιτικών και πνευματικών ταγών, δημόσιας διοίκησης αλλά και κοινωνίας.
Εμείς κινούμαστε στον άξονα του Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς
για την ταυτοποίηση πιθανών θυμάτων. Επιδιώκουμε τη διεύρυνση
των επαγγελματιών που μπορούν να συμβάλλουν στην ταυτοποίηση
και αρωγή περισσότερων πιθανών θυμάτων που δεν φτάνουν στον
Εισαγγελέα ή τον αστυνομικό. Μέσω του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης
του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, επιμορφώνουμε περισσότερους επαγγελματίες σχετικά με την ταυτοποίηση θυμάτων στους
κλάδους της υγείας, στην Επιθεώρηση Εργασίας, στον χώρο της εκπαίδευσης κλπ. Επίσης μέσω του Κοινοβουλίου, αγωνιζόμαστε να
εφαρμοστούν επαναστατικά μέτρα όπως ταμείο αποζημίωσης για
θύματα, δίωξη νομικών προσώπων που «ξεπλένουν χρήμα», μαγνητοσκόπηση μαρτυρικών καταθέσεων, προστασία μαρτύρων.
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Παράλληλα, προωθούμε παρεμβάσεις στα σχολεία (μαθητές, γονείς,
εκπαιδευτικούς) για την εκπαίδευση των ανθρωπίνων, κοινωνικών
και εργατικών δικαιωμάτων, όπως και για την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Θέλουμε να στοχεύσουμε στους αυριανούς «πελάτες» και
να χτυπήσουμε τα στερεότυπα εκεί που γεννιούνται. Τα ανθρώπινα
δικαιώματα πρέπει να ενταχθούν σε επίπεδο δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά σταδιακά, και στη βάση ευρύτερων θεμάτων, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
Τέλος, προωθούμε τη συμμετοχή κρατικών φορέων σε προγράμματα
της Ε.Ε, την συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα για την θωράκιση
των προμηθευτικών αλυσίδων των εταιριών (supply chains) από
φαινόμενα εκμετάλλευσης, την συ-στράτευση του κόσμου της Τέχνης
στην κοινωνική αφύπνιση αναφορικά με τον περιορισμό της «ζήτησης» και την θεσμοθέτηση της συνεργασίας με την τοπική αυτοδιοίκηση, τις οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών και τους διεθνείς
οργανισμούς.
Ευχαριστώ πολύ.

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ
Υπεύθυνη του Τομέα Προστασίας Προσφύγων του Γραφείου
της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα

Θα μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις...
Η πρώτη παρατήρηση που θα ήθελα να κάνω αφορά στη διπλή φύση της κρίσης, την οποία βιώνουμε σε αυτή τη γωνιά της Ευρώπης,
καθώς πρόκειται για μια κρίση ανθρωπιστική και προσφυγική. Η
διάκριση αυτή θα κατευθύνει τις απαντήσεις μας, οι οποίες είναι
διαφορετικές σε κάθε περίπτωση.
Πότε έχουμε ανθρωπιστική κρίση; Όταν απειλείται η ζωή. Και η
ζωή δεν απειλείται σε οποιαδήποτε κατάσταση. Πρέπει να υπάρχουν
συγκεκριμένα στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι απειλείται πραγματικά η ζωή. Η απειλή της ζωής δεν σχετίζεται με τη απουσία δομών ή την ανικανότητα ανταπόκρισης του κράτους· έχει να κάνει με
την πραγματική απειλή της ζωής. Στην εν λόγω κρίση υφίσταται
πραγματική απειλή της ζωής και το πρώτο αποδεικτικό στοιχείο είναι οι πνιγμοί. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πεθαίνουν κατά τη
διάρκεια ενός ταξιδιού που ενέχει τον κίνδυνο του θανάτου. Το
στοιχείο αυτό είναι ο πυρήνας της ανθρωπιστικής κρίσης. Φέτος είχαμε 217 πνιγμένους που καταγράφηκαν και 126 αγνοούμενους.
Το δεύτερο στοιχείο της ανθρωπιστικής κρίσης είναι οι συνθήκες
υποδοχής των ανθρώπων αυτών. Όταν το επίπεδο των συνθηκών
υποδοχής απειλεί την υγεία του πληθυσμού λόγω των υγειονομικών
συνθηκών και υπάρχει δυσκολία στη προσπάθεια να βρεθεί νερό,
τροφή και κατάλυμα, μιλάμε για ανθρωπιστική κρίση.
Η δεύτερη φύση της κρίσης είναι η προσφυγική. Όπως αναφέρθηκε,
769.000 ήταν οι αφίξεις που είχαμε στις 8 Δεκεμβρίου του 2015. Το
92% των αφίξεων αυτών ήταν άνθρωποι προερχόμενοι από τις 10
χώρες που γεννούν πρόσφυγες, σύμφωνα με τη κατάταξη της Υπά-
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της Αρμοστείας, με πρώτες τη Συρία, το Αφγανιστάν και το Ιράκ.
Συνεπώς, μιλάμε για προσφυγική και όχι για μεταναστευτική ροή.
Τα χαρακτηριστικά αυτών των ανθρώπων έχουν αλλάξει τη στάση
της κοινής γνώμης στην Ελλάδα. Το αφήγημα του «βρώμικου μετανάστη» μεταλλάχθηκε σε αυτό του «πρόσφυγα πολέμου». Η αλλαγή
στάσης συνδέεται με το γεγονός ότι μετακινούνται και δεν μένουν
στάσιμοι στη χώρα, ωστόσο σχετίζεται και με τις πολιτικές που υιοθετούνται. Το τελευταίο είναι πολύ σημαντικό στοιχείο, γιατί ένα
μεγάλο μέρος της ανταπόκρισης της κοινωνίας έρχεται από τους εθελοντές και από την προσφορά των Ελλήνων στη προσπάθεια να
καλύψουν τις άμεσες ανάγκες των προσφύγων καθημερινά.
Η προσφυγική κρίση έχει ακόμη μια διάσταση. Έδειξε ανάγλυφα, με
τον πιο κραυγαλέο τρόπο, την ανεπάρκεια των εργαλείων της ΕΕ και
του ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου. Η πορεία προς ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου έχει κλονισθεί. Η καλή λειτουργία ενός
συστήματος ασύλου είναι να μπορεί ο πρόσφυγας, με την είσοδο του
σε χώρα της ΕΕ, να έχει εμπιστοσύνη σε ένα σύστημα, ώστε να
ζητήσει την διεθνή προστασία, πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει. Συνεπώς είναι μια καλή ευκαιρία για τη ΕΕ να εξετάσει τον τρόπο προσαρμογής της σε αυτό που επιβάλλει η πραγματικότητα. Μέχρι στιγμής, τα σύστημα οικοδομείται στη βάση της θέλησης των κρατών. Η
πρακτική αυτή θα έχει ημερομηνία λήξης όσο δεν λαμβάνεται υπόψη η ευημερία των προσφύγων, ως ατόμων που απολαμβάνουν
διεθνούς προστασίας αλλά και ως ανθρώπων εν γένει.
Η δεύτερη παρατήρηση που θα ήθελα να κάνω, αφορά στον επείγοντα χαρακτήρα της κατάστασης που βιώνουμε στη χώρα μας. Η εν
λόγω κατάσταση ωστόσο, έχει δύο όψεις για την Ελλάδα.
Από την μία πλευρά, αποτελεί μια καλή ευκαιρία να εξελίξουμε, λόγω της πίεσης που ασκείται, πολιτικές και μέτρα τα οποία δεν έχουμε καταφέρει να υλοποιήσουμε τα τελευταία χρόνια. Για παράδειγμα, εδώ και χρόνια γίνεται αναφορά στην ανάγκη δημιουργίας
«transit» δομών για τους ασυνόδευτους ανήλικους, καθώς, από τη
στιγμή που φθάνουν στην ελληνική επικράτεια και έως ότου γίνουν
οι διαδικασίες για να τοποθετηθούν σε κέντρα υποδοχής – διαδικασίες που μπορεί να κρατούν έως και ένα μήνα – δεν υπάρχει αρμό-
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διος φορέας να αναλάβει την ευθύνη τους. Λόγω της πίεσης, το εν
λόγω μοντέλο υποδοχής των ασυνόδευτων ανηλίκων σε μια transit
κατάσταση έχει γίνει πραγματικότητα στη Λέσβο και στην Κω. Παράλληλα, η δημιουργία των hot spots αποτελεί, εξίσου, μια ευκαιρία
προς εκμετάλλευση, δεδομένου ότι, ανεξαρτήτως του αριθμού εισόδων το τελευταίο διάστημα στη χώρα, αυτά τα κέντρα έλειπαν πάντοτε. Υπό αυτές τις συνθήκες, το γεγονός ότι θα δημιουργηθούν κέντρα πρώτης υποδοχής, και κυρίως στα Δωδεκάνησα, είναι εξαιρετικά σημαντικό.
Από την άλλη πλευρά, αυτή η επείγουσα κατάσταση μπορεί να αποδειχθεί παγίδα. Τα πάντα απορροφώνται από την ανάγκη ανταπόκρισης στις συνθήκες που δημιουργεί η κρίση, έχοντας όλοι μας την
αίσθηση ότι η κατάσταση δεν είναι μόνιμη και ότι οι άνθρωποι αυτοί θα φύγουν στο τέλος. Η αντίληψη αυτή μπορεί να αποπροσανατολίσει τους παίκτες – κρατικούς ή μη – από το στόχο της βελτίωσης
των συνθηκών στην Ελλάδα για ένα μέρος των ανθρώπων που εισέρχονται. Αυτό θα πρέπει να αποτελεί την απάντηση σε όσα η ΕΕ ζητάει από την Ελλάδα. Η Ευρώπη ζητάει πολλά και δίνει λίγα, όμως
κι εμείς απαντάμε με τα ελάχιστα. Η Ελλάδα μπορεί να κάνει πολλά
περισσότερα απ' όσα μέχρι τώρα έχει πράξει. Η πρόκληση για τη
χώρα είναι να φτιάξει αυτά που έχει τη δυνατότητα να φτιάξει. Όχι
για τις 750.000 ανθρώπων που εισέρχονται, αλλά έστω για ένα μέρος
εξ αυτών. Δεν νοείται μία χώρα που καταγράφει τα τελευταία 3 χρόνια 10-12.000 αιτούντες άσυλο και με εκκρεμείς αιτήσεις ασύλου ενεργών υποθέσεων περί τις 20.000, να έχει 1400 θέσεις υποδοχής για
αιτούντες άσυλο και ασυνόδευτους ανηλίκους. Επομένως, είναι απαραίτητο να δουλέψουμε για κάτι που θα αποφέρει αποτελέσματα εις
βάθος χρόνου και θα στηρίζεται σε ένα σύστημα με βασικούς άξονες.
Αναφορικά με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες:
Η Ύπατη Αρμοστεία εμπλέκεται στη διαχείριση της κρίσης και έχει
αναπτύξει δράση στο ανθρωπιστικό και στο πολιτικό-θεσμικό κομμάτι, σε σχέση με την υποδοχή και την μετεγκατάσταση των προσφύγων. Η ανθρωπιστική βοήθεια, πάντοτε σε συνεργασία με το
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κράτος, περιλαμβάνει την παροχή ειδών πρώτης ανάγκης, την κατασκευή προσωρινών κέντρων στέγασης στα νησιά, βοήθεια στα κέντρα της Αθήνας και της Ειδομένης. Αναφορικά με τη μετεγκατάσταση, η Ύπατη Αρμοστεία έχει δεσμευτεί από τις 25 Οκτωβρίου και
μετά να δημιουργήσει 20.000 θέσεις υποδοχής για αιτούντες άσυλο
και υποψήφιους για μετεγκατάσταση στην Ελλάδα υπό τη μορφή
ενοικιαζόμενης στέγης, κουπονιών για ξενοδοχεία (voucher hotels)
και ανάδοχων οικογενειών. Η ανάληψη αυτής της ευθύνης συνιστά
μεγάλη πρόκληση για τον Οργανισμό. Οι συνθήκες υποδοχής στην
Ελλάδα είναι, άλλωστε, ένας από τους λόγους για τους οποίους έχει
ανασταλεί η Συνθήκη του Δουβλίνο και η ύπαρξη επαρκούς υποδοχής είναι βασική προϋπόθεση στην επανεξέταση από τα κράτη της
επιστροφής στο προηγούμενο καθεστώς. Τέλος, αποτελεί πρόκληση,
καθώς η υπόθεση εργασίας του προγράμματος αφορά στην ύπαρξη
του προβλεπόμενου αριθμού αιτήσεων ασύλου στην χώρα και αυτή
τη στιγμή οι αιτήσεις είναι πολύ λιγότερες.
Ευχαριστώ πολύ.

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΥ
Γενική Διευθύντρια του Ελληνικού Τμήματος
των Γιατρών χωρίς Σύνορα

Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη.
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα υλοποιούν προγράμματα για τους πρόσφυγες, τους μετανάστες και τους αιτούντες άσυλο εδώ και πολλά
χρόνια. Η άφιξη ενός μεγάλου αριθμού ανθρώπων στη χώρα μας – η
οποία αποτελεί τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – δεν
είναι κάτι νέο. Ωστόσο, αυτό που βιώνουμε τώρα είναι κάτι μοναδικό.
Τα προγράμματά μας από το 1996 προσαρμόζονταν στις ανάγκες,
όπως αυτές δημιουργούνταν από τις ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές μετανάστευσης. Άλλοτε πολιτικές αποτροπής, άλλοτε καταστολής, άλλοτε απλά αδιαφορίας. Είχαμε πολυκλινικές στην Αθήνα και
στη Θεσσαλονίκη, όταν θεωρούσαμε ότι ο μεγάλος αριθμός ανθρώπων που ζούσαν στις πόλεις αυτές χρειαζόταν ιατρική φροντίδα.
Από το 2008, έχουμε προγράμματα σε πολλά σημεία εισόδου και εξόδου της χώρας, όπως είναι ο καταυλισμός των Αφγανών στην Πάτρα
και το transit camp στον Έβρο – όταν κάποτε ήμασταν αντιμέτωποι
με αυξημένες εισροές στην περιοχή–, σε χώρους κράτησης, κέντρα
κράτησης, αστυνομικά τμήματα (όταν η πολιτική το 2011-2012 άλλαξε και είχαμε πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων που κρατούνταν),
αλλά και στην επαρχία, σε χωράφια και σε αγρούς όπου οι μετανάστες έβρισκαν εποχική εργασία υπό συνθήκες εκμετάλλευσης κ.ά.
Οι βασικοί άξονες της δράσης μας είναι η ιατρική φροντίδα και η
ψυχολογική υποστήριξη. Ωστόσο, η προσπάθειά μας στοχεύει πρωτίστως στην προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Ο ιατρός και
ο ψυχολόγος – ή αλλιώς οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές των Για-
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τρών χωρίς Σύνορα – είναι πολύ συχνά το μοναδικό σημείο επαφής
και ανταλλαγής ελπίδας με τους ανθρώπους αυτούς.
Μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου, 760.000 άνθρωποι περίπου έφτασαν στα ελληνικά νησιά το 2015, σε σύγκριση με 43.500 το 2014. Άνθρωποι ως
επί το πλείστον προερχόμενοι από εμπόλεμες ζώνες, από τη Συρία,
το Αφγανιστάν, το Ιράκ και άλλα μέρη. Αυτό που παρατηρούμε είναι ένας αυξανόμενος αριθμός αφίξεων οικογενειών, γυναικών και
παιδιών. Παρά την επιδείνωση των καιρικών συνθηκών και καθώς
πλησιάζει ο χειμώνας, 140.000 άνθρωποι πέρασαν από την Τουρκία
στα ελληνικά νησιά, μόνο το μήνα Νοέμβριο. Το 65% από αυτούς
έφτασε στη Λέσβο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας
του ΟΗΕ, ενώ το 20% περίπου στα Δωδεκάνησα, όπου ακόμα και σήμερα δεν υφίσταται οργανωμένο σύστημα υποδοχής. Από το Σεπτέμβριο έχουν υπάρξει 330 καταγεγραμμένοι πνιγμοί στο Αιγαίο.
Στο σύνολο, αν υπολογίσουμε τα άτομα που έχουν χάσει τη ζωή τους
στα τουρκικά ύδατα είναι περισσότεροι από 700, εκ των οποίων το
μεγαλύτερο ποσοστό είναι παιδιά. Αυτά τα νούμερα αντιστοιχούν
σε νούμερα χωρών που βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση.
Οι ομάδες των Γιατρών χωρίς Σύνορα βρίσκονται στη Λέσβο, τα Δωδεκάνησα, τη Σάμο, το Αγαθονήσι και την Ειδομένη. Μόνο στη Λέσβο έχουμε παράσχει ιατρική φροντίδα σε 11.000 ανθρώπους από
τον Ιούλιο. Πάνω από το 60% αυτών των ανθρώπων δέχθηκε ιατρική
φροντίδα μέσα στους τελευταίους δύο μήνες. Περισσότερες από
22.000 είναι οι ιατρικές συνεδρίες που έχουν παράσχει οι ομάδες μας
στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας τους τελευταίους μήνες. Οι
ομάδες μας παρέχουν παράλληλα, όπως προαναφέρθηκε, ψυχολογική υποστήριξη στους επιζώντες των ναυαγίων. Επίσης παρέχουμε
στη Λέσβο και στη Σάμο υπηρεσίες μεταφοράς των αφιχθέντων μεταναστών και προσφύγων από τα σημεία κοντά στις παραλίες αφίξεως μέχρι τα σημεία καταγραφής. Δημιουργούμε υποδομές για την
υγιεινή, όπως τουαλέτες, και καταυλισμούς για τη στέγαση τους.
Διανέμουμε επίσης είδη πρώτης ανάγκης, όπως κουβέρτες, ρούχα,
οικογενειακές σκηνές.
Οι προκλήσεις είναι πολλές με βασικότερη τον χειμώνα. Από τον
Οκτώβριο, οι ομάδες μας έχουν παρατηρήσει την αύξηση των αν-
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θρώπων, που υποφέρουν από λοιμώξεις του αναπνευστικού και υποθερμία, γεγονός που συνδέεται άμεσα με τις ολοένα και πιο δύσκολες συνθήκες στη θάλασσα και το κρύο. Την ίδια στιγμή, άτομα με
πολύ σοβαρά ιατρικά προβλήματα δεν δέχονται να σταματήσουν
για τη νοσηλεία που χρειάζονται, από φόβο και αγωνία μήπως κλείσουν τα σύνορα και δεν τους αφήσουν να περάσουν. Γυναίκες, οι
οποίες βρίσκονται στις τελευταίες μέρες της εγκυμοσύνης, δε δέχονται να σταματήσουν για να λάβουν την απαραίτητη περίθαλψη.
Άνθρωποι με χρόνιες ασθένειες, λ.χ. διαβήτη, όπως εν προκειμένω οι
Σύριοι – οι οποίοι έχουν ένα επιδημιολογικό προφίλ που μοιάζει με
το δικό μας – δεν έχουν τα φάρμακά τους, διότι οι διακινητές τους
τα έχουν πετάξει στη θάλασσα. Είναι ενδιαφέρον να αναφέρουμε
ότι, επειδή οι ομάδες μας βρίσκονται σε διάφορα σημεία στο δρόμο
τους, από την άφιξή τους στα νησιά ως την Ειδομένη αλλά και σε
άλλες χώρες, καταγράφεται μια σημαντική επιδείνωση της κατάστασης της υγείας τους, καθώς το ταξίδι συνεχίζεται. Στατιστικά, τα ιατρικά περιστατικά που αντιμετωπίζουμε είναι κυρίως τραύματα,
αφυδάτωση, ψυχολογικό τραύμα, στρες, καταστάσεις που είναι σε
πολύ μεγάλο βαθμό συνδεδεμένες με τις συνθήκες του ταξιδιού τους.
Άλλη πρόκληση είναι η αλλαγή των μονοπατιών του ταξιδιού, κάθε
φορά που γίνεται μια μεταβολή στην πολιτική των συνόρων κάποιας χώρας. Συνεπώς κι εμείς πρέπει να μεταφερόμαστε για να ακολουθήσουμε τον καινούριο δρόμο, όπως διαμορφώνεται. Η περαιτέρω υιοθέτηση περιοριστικών πολιτικών, όπως η ανύψωση φραχτών, αλλά και η διάκριση των εθνικοτήτων, δημιουργούν μια νέα
κατάσταση με ανθρώπους που χρήζουν προστασίας αλλά δεν έχουν
τη δυνατότητα πρόσβασης ή μάλλον το σύστημα δεν έχει τη δυνατότητα να χειριστεί έναν τόσο μεγάλο αριθμό αιτήσεων ασύλου, με
αποτέλεσμα, πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους να μην έχουν τη
δυνατότητα να γυρίσουν πίσω με ασφάλεια. Άνθρωποι π.χ. από το
Ιράν, αν γυρίσουν πίσω, αυτό θα σημάνει την καταδίκη τους. Αυτό
είναι πολύ σημαντικό, διότι μιλάμε για τους Σύριους, για τους Αφγανούς ή για τους Ιρακινούς, αλλά υπάρχουν εξίσου πολλοί άλλοι
για τους οποίους κάνουμε τη διάκριση σήμερα, οι οποίοι δεν δύνανται να γυρίσουν πίσω. Αν θα το κάνουν αυτό, θα είναι με κίνδυνο
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της ζωής τους.
Οι ομάδες μας έχουν ως προτεραιότητα να δημιουργήσουν χώρους
αναμονής ή χώρους κατάλληλους για τις σημερινές συνθήκες, π.χ.
θερμαινόμενες σκηνές. Ωστόσο, αυτό δεν είναι πάντα προφανές. Σε
νησιά όπως η Κως, η αντίσταση από τις τοπικές αρχές είναι μεγάλη,
γιατί η παροχή υπηρεσιών θεωρείται ότι «ελκύει την έλευση μεταναστών και προσφύγων». Κάτι τέτοιο, όμως, δεν ισχύει.
Θα ήθελα να δώσω το παράδειγμα του Φαρμακονησίου. Χιλιάδες
άνθρωποι καταφτάνουν στο Φαρμακονήσι· είναι ένα νησί όπου δεν
υπάρχει τίποτα, είναι ένας μεγάλος βράχος, έχει στρατιωτική ζώνη
με 25-30 στρατιώτες, όπου δεν υπάρχει χώρος να προστατευτούν οι
άνθρωποι, αφού πρέπει να σκαρφαλώσουν πρώτα από τα βράχια
– συνήθως βρεγμένοι φτάνουν σ' αυτό το νησί – πρέπει να μείνουν
μέρες εκεί πέρα, δεν υπάρχει φαγητό, νερό, ούτε καν ένα στέγαστρο
για να προστατευθούν. Μιλάμε για οικογένειες, παιδιά, μωρά. Φανταστείτε να βρεθείτε τρεις μέρες βρεγμένοι στο κρύο σ' ένα νησί που
φυσάει. Οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν πού φτάνουν, τι θα συναντήσουν. Συνεπώς, αυτό που τους ελκύει να κάνουν αυτό το ταξίδι, δεν
είναι οι καλές οι συνθήκες που νομίζουν ότι υπάρχουν στα ελληνικά
νησιά, αλλά το γεγονός ότι δεν έχουν άλλη επιλογή.
Στην Κω, ακόμα και οι δημόσιες δημοτικές τουαλέτες ήταν κλειδωμένες, παρά την προσφορά της οργάνωσής μας να διασφαλίσει την
καθαριότητά τους. Οι γυναίκες από τη Συρία και τα μικρά κορίτσια
από το Αφγανιστάν, υπέφεραν από υψηλά ποσοστά ουρολοίμωξης,
διότι δεν έπιναν νερό, προκειμένου να μην χρειαστεί να ουρήσουν,
καθώς δεν υπήρχε τουαλέτα.
Οι Γιατροί χωρίς Σύνορα έχουν απευθύνει επανειλημμένως έκκληση
για την δημιουργία ενός συστήματος υποδοχής, τώρα εν μέσω της
κρίσης, προ της κρίσης, χρόνια πριν... Προσφάτως η οργάνωση διαθέτει τα μέσα για τη διάσωση στη θάλασσα – βάρκες καθώς και
πλήρωμα –, επείγουσα ιατρική φροντίδα στη στεριά, όπως ιατρικές
ομάδες σ' επιφυλακή π.χ. στο βόρειο μέρος της Λέσβου, ασθενοφόρα
για να ενισχύσουμε το σύστημα για την έγκαιρη μεταφορά των ανθρώπων στο νοσοκομείο. Το να τους διασώζουμε δεν αρκεί, εάν τη
στιγμή που φτάνουν στη στεριά, το σύστημα δεν μπορεί να στηρίξει
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περαιτέρω τη διάσωση αυτών των ανθρώπων. Οι οργανώσεις και οι
κάτοικοι της Σκάλας στη Λέσβο – δεν θέλω να πω ότι έχουν συνηθίσει – αλλά δυστυχώς έχουν την ατυχία να βλέπουν πάρα πολύ συχνά τα πτώματα μικρών παιδιών στις ακτές τους… Μια φωτογραφία
του μικρού Αϊλάν έκανε το γύρο του κόσμου. Πολλοί άνθρωποι αισθάνθηκαν έναν πόνο εκείνη τη στιγμή. Εμείς δεν βλέπουμε φωτογραφίες, αλλά βιώνουμε αυτή την πραγματικότητα καθημερινά.
Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η φωτογραφία να έχει έναν τέτοιο αντίκτυπο, όταν αυτή είναι η πραγματικότητα που βιώνουμε.
Συνήθως εντοπίζονται μικρά παιδιά και βρέφη.
Η Ευρώπη οφείλει να σταματήσει να αποφεύγει τις ευθύνες της και
να παρέχει ασφαλή και νόμιμη διέλευση στους ανθρώπους που αναζητούν ασφάλεια. Είναι απαράδεκτο το γεγονός, ότι για να αποκτήσει κάποιος πρόσβαση σε διεθνή προστασία στην Ευρώπη, προϋποθέτει την διακινδύνευση της ζωής του στη θάλασσα. Όλοι οι θάνατοι
που συμβαίνουν στη θάλασσα μπορούν να αποτραπούν. Πρόκειται
για αποστάσεις, τις οποίες οι ομάδες μας βλέπουν με τα κυάλια από
τις ακτές. Δεν υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογία. Στο ερώτημα
αν και τι πρέπει να κάνουμε για να καταπολεμήσουμε το φαινόμενο
του trafficking, τουλάχιστον του smuggling (της παράνομης δηλαδή
μεταφοράς/διακίνησης ανθρώπων από τις ακτές της Τουρκίας στην
Ελλάδα) είναι να επιτρέψουμε έναν νόμιμο τρόπο και ασφαλή. Οι
άνθρωποι γνωρίζουν το ρίσκο που παίρνουν πάρα πολύ καλά. Δεν
έχουν επιλογή. Άρα, εν μέρει, υπάρχει κάτι απλό να κάνουμε: ένα
ελεγχόμενο σύστημα. Δεν χρειάζεται να πεθαίνουν άνθρωποι στο
ποτάμι όπως κάποτε, διότι εάν υπάρχει μια νόμιμη, κατευθυνόμενη
και ελεγχόμενη διέλευση, απλά θα περπατά κανείς και θα μπορεί να
φτάσει κάπου, όπου θα ζητήσει προστασία. Ξέρουμε ότι ο κόσμος
μας δεν είναι τόσο ιδανικός αλλά παλεύουμε γι' αυτό.
Το δικαίωμα στην υγεία – διότι είμαστε σε ένα Ίδρυμα το οποίο μάχεται για τα ανθρώπινα δικαιώματα – είναι ένα δικαίωμα το οποίο
γνωρίζουμε ότι χάνει έδαφος στη Δύση, όχι μόνο για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες αλλά και για τον υπόλοιπο κόσμο. Πέραν
αυτού όμως, η έλλειψη σεβασμού στα παιδιά, στο δικαίωμα προστασίας των ανθρώπων που διώκονται από τη βία και τον πόλεμο, η
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έλλειψη σεβασμού ακόμα και για την ίδια την ανθρώπινη υπόσταση
είναι ανησυχητικά φαινόμενα για τις δυτικές κοινωνίες στις οποίες
ανήκουμε… Τόσος πόνος, τόση αγωνία δεν χρειάζονται…
Τα ίδια τα κράτη δεν σέβονται τα θεσμοθετημένα δικαιώματα. Πέρα
από την προσφυγική κρίση, που σήμερα επικεντρωθήκαμε στην «ορατή κρίση» μόνο, δηλαδή στα δεινά που βλέπουμε να βιώνουν οι
άνθρωποι που περνούν στην Ευρώπη, υπάρχει ένα πρόβλημα το
οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο. Η μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση
σήμερα, πέρα από τον πόλεμο στη Συρία και τις επεκτάσεις του, είναι το γεγονός ότι 60.000.000 άνθρωποι είναι εκτοπισμένοι, δεν
ανήκουν πουθενά, δεν έχουν κανένα δικαίωμα και βιώνουν αυτές
και χειρότερες συνθήκες.
Μπροστά σε οποιαδήποτε κρίση, οι κοινωνίες μας έχουν δύο επιλογές: είτε να τις διαχειριστούν σωστά, προτάσσοντας τις αξίες που θα
ήθελαν να διέπουν τις κοινωνίες τους, είτε να μην τις διαχειριστούν
και να ενδώσουν στο φόβο, στην ξενοφοβία, την τρομοκρατία, κάνοντας έτσι το πρόβλημα να διογκωθεί ώστε συχνά να μην είναι πλέον
καν διαχειρίσιμο. Οι κρίσεις, όπως ανέφεραν οι προλαλήσαντες,
φέρνουν και ευκαιρίες. Επομένως είναι στο χέρι μας, έστω και με μια
καθυστέρηση μηνών, ετών, δεκαετιών, να κάνουμε τις κρίσεις ευκαιρίες. Θεωρώ ότι η ανεπάρκεια του συστήματος είναι κάτι πολύ
περισσότερο από μια ανεπάρκεια υποδομών ή νόμων, ή και εφαρμογής των νόμων αυτών. Είναι μια κρίση αξιών. Οι πολιτικές μας πρέπει να έχουν στο κέντρο τους τον άνθρωπο. Οι πολιτικές μας πρέπει
να είναι ανθρώπινες.
Σας ευχαριστώ.

ΝΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
Εκπαιδευτικός, Μέλος της Ομάδας Υποστήριξης
Προσφύγων και Μεταναστών Καλύμνου

Ευχαριστούμε το ΙΜΔΑ, για τη δυνατότητα που μας έδωσε να φέρουμε ως εδώ την δική μας μαρτυρία. Την απόγνωση και τις προσδοκίες των κυνηγημένων από τον πόλεμο και την πείνα λαών. Την
αλληλεγγύη και την αρχοντιά του πιο φτωχού λαού της Ευρώπης,
του δικού μας λαού, απέναντι σ' αυτή την κοσμογονία. Επιχειρώντας να δώσουμε τη δική τους μαρτυρία στο μεγάλο προσφυγικό
ζήτημα, συνήθως η φωνή μας χάνεται ανάμεσα στο βουητό της θάλασσας και στους ήχους της κατασκευασμένης επικαιρότητας των
ΜΜΕ. Η φωνή μας γίνεται, πολλές φορές ουρλιαχτό, αλλά και πάλι
δεν καταφέρνει να διαπεράσει οφθαλμούς και ώτα, ερμητικά κλειστά, στην ιστορική ανάγκη, την κοινωνική προτεραιότητα και τον
ανθρώπινο πόνο.
Σε μια εποχή που εμείς οι κάτοικοι αυτών των νησιών βασανιζόμαστε από τα προβλήματα της ανέχειας και της ανεργίας, ειδικότερα
εκείνης των νέων, των παιδιών μας, παλεύοντας να σταθούμε όρθιοι
απέναντι στη σαρωτική κρίση, ήρθε το μεγάλο τσουνάμι της απερίγραπτης μαζικής δυστυχίας των προσφύγων να ανασκευάσει όλες
μας τις προτεραιότητες.
Πιστεύαμε πάντα ότι η γλώσσα μπορεί να περιγράψει όλες τις καταστάσεις και να αποδώσει όλα τα συναισθήματα. Κι όμως διαπιστώσαμε μέσα από την εμπειρία του προσφυγικού ότι η γλώσσα είναι
αδύναμη και λειψή να μεταφέρει αποτελεσματικά όλη αυτή την
εμπειρία,
Αν μιλήσει κανείς, με τις συμβατικές λέξεις, για μια πανευρωπαϊκή
αναλγησία που υψώνει φράχτες, οργανώνει μηχανισμούς καταστολής και κλείνει το μάτι στο μαφιόζικο κύκλωμα που διακινεί τον
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κόσμο από τη μια ακτή του Αιγαίου στην άλλη ή κατ' ευθείαν στον
πάτο της θάλασσας, σίγουρα θα φανεί επιεικής και δεν θα έχει καταφέρει να αναδείξει τη βαριά συνενοχή και υπόθαλψη, τη συναυτουργία της μεγάλης ευρωπαϊκής «οικογένειας» σε μια συστηματική
γενοκτονία. Εξοπλίζουν και χρηματοδοτούν τα πιο ακραία ισλαμοφασιστικά στοιχεία, υποδαυλίζουν εμφύλιους, βομβαρδίζουν στο όνομα της εξάλειψης αυτών που στήριξαν, θεσπίζουν ως ασπίδα του
πλούσιου βορρά το Δουβλίνο ΙΙ και ΙΙΙ, καταργούν το Mare Nostrum
που επιχειρούσε διασώσεις στη θάλασσα και στήνουν επάλληλα τείχη.
Αν πάλι μιλήσει κανείς για τη συγκινητική αλληλεγγύη και το απίστευτο κουράγιο που δείχνει η πλειοψηφία των ανθρώπων μας στα
νησιά στην ανακούφιση της προσφυγικής δυστυχίας, με αυτές τις
στείρες λέξεις, θα έχει υποτιμήσει τις γυναίκες μας που μαγειρεύουν
καθημερινά για εκατοντάδες πεινασμένα στόματα, τους ανθρώπους
μας που πέρασαν εξαντλητικούς μήνες να τακτοποιούν αποφόρια για
να ντύσουν όσους θαλασσοβρεγμένους έχουν την τύχη να ξεβράζονται ζωντανοί στις ακτές μας, τους ψαράδες μας, που ορκίζονται να
μην ξαναπιάσουν πνιγμένο στα δίχτυα τους.
Αντί για όλα αυτά θα μπορούσε κανείς να πει μόνο: «Αν συγκλόνισε
όλο τον κόσμο η εικόνα του Αϊλάν, που δεν έζησε στην ελάχιστη ζωή του τίποτα άλλο πέρα από τον πόλεμο, τα βομβαρδισμένα κτίρια
και τα άθαφτα κουφάρια και που τελείωσε αυτή την ελάχιστη ζωή
του ξαπλωμένος μπρούμυτα, για πάντα, στη βρεγμένη άμμο, να ξέρετε ότι εκατοντάδες άλλους ακόμη ανθρώπους τους κατάπιε η θάλασσα κι απ' αυτούς οι μισοί ήταν παιδιά» Και κανένας δεν βρέθηκε,
μέσα σε όλη αυτή την ευρωπαϊκή νομομάθεια να μιλήσει για ένα
διαρκές συντονισμένο έγκλημα.
Εμείς λοιπόν στην Κάλυμνο, μισήσαμε το Αιγαίο… Δεν μας ευχαριστούν πια ούτε τα ειδυλλιακά δειλινά του, ούτε τα δροσερά νερά
του, ούτε τα ψάρια του… Κουβαλάει πολύ άδικο θάνατο… Από τη
στιγμή που έπαψε να ξεβράζει αστερίες και κοχύλια και ξεβράζει
πτώματα, δεν είναι πια το πέλαγος που αγαπήσαμε…
Σε μια προσπάθεια να αναβιώσουν σ' αυτή την αίθουσα ελάχιστα
από τα βιώματα των νησιών από την πίκρα της προσφυγιάς, θα σας
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μεταφέρουμε μερικά μόνο αποσπάσματα από το προσφυγικό μας
ημερολόγιο:
Σάββατο, 14/6/2014
Φέραμε τον 17χρονο Yassin στο σπίτι, μετά από 4 μέρες στο νοσοκομείο. Το
ένα πόδι στο γύψο και το άλλο μπαταρισμένο ως το γόνατο. Το ένα από το πέσιμο στα βράχια της Συκάτης, το άλλο απ' τα θραύσματα της βόμβας στη Δαμασκό. Μόλις μπήκαμε στο σπίτι, τον ρώτησα τι θέλει πιο πολύ. Μου είπε να
κάνω μπάνιο. Έμεινα για μια στιγμή με το μυαλό άδειο. Ο Γιώργος τον πήρε
στην πλάτη και τον ανέβασε στη σκάλα. Του τυλίξαμε τα πόδια με σακούλες
σκουπιδιών και τα μπατάραμε με μονωτική ταινία. Τον πλύναμε, όπως πλέναμε τους γιους μας, όταν ήταν μωρά.
Παρασκευή, 30/10/2015
4:00 τα ξημερώματα. Γυρίσαμε απ' το λιμάνι. Μια τραγική νύχτα. Δεν έχουμε πλήρη εικόνα για το πόσοι χάθηκαν. Οι 100 περίπου ζωντανοί σπαρταρούσαν απ' το κρύο και τον τρόμο. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν πάνω από 30
άτομα σε απερίγραπτα θλιβερή κατάσταση. Οι περισσότεροι είναι αυτοί που
δεν ξέρουν τι απέγιναν οι δικοί τους άνθρωποι. Μεγάλος θρήνος. Και κάτι
μωρά ξεπαγιασμένα. Ο Ρούντυ, 10 χρονών ήρθε ασυνόδευτος. Βούλιαξε, κολύμπησε, ξεπάγιασε, και τώρα τρέμει στην αγκαλιά μου σαν πουλάκι. Δεν
έχει σταματήσει το κλάμα. Ήρθαν αρκετοί Καλύμνιοι στο λιμάνι και τους
βγάλαμε τις κάλτσες για να τις δώσουμε στους ξεπαγιασμένους. «Ξεφτίλα.»
λέω: Το κλάμα του Ρούντυ και ο θρήνος της μάνας που της κατάπιε η θάλασσα το μωρό της και τα βογγητά της σημερινής νύχτας να γίνουν εφιάλτες για
όσους μετρούν εισπράξεις απ' τον πόλεμο, για όσους ορθώνουν φράχτες και
για όσους, σε Συνόδους Κορυφής, αποφασίζουν τις χωματερές των ανθρώπων…
Δευτέρα, 2 /11/ 2015
Η Βάσω πέρασε μια τραγική νύχτα στο νοσοκομείο. Η μαμά της 4χρονης
Ντούλια άνοιξε το νεκροτομείο και βρήκε το μωρό της. Του άλλαζε πάνες
όλη τη νύχτα. Η Βάσω είναι κουρέλι. Μας ξεπερνά, αυτή η κατάσταση μας
ξεπερνά...

38
Τετάρτη, 4/11/2015
Μια από τις πιο τραγικές μέρες στις ζωές όσων ταξιδέψαμε από την Κάλυμνο
στην Κω… Το γκαράζ του καραβιού γεμάτο φέρετρα… Κοιτάζω όλους τους
συγγενείς που θρηνούν… Αισθάνομαι απίστευτη ναυτία. Μέσα στην πίκρα
τους βλέπω καλοντυμένους κι αισθάνομαι μια ικανοποίηση. Τους ντύσαμε με
τα αποφόρια και πάνε να θάψουν τους δικούς τους με μια εμφάνιση αξιοπρέπειας. Ακόμα και για το 15χρονο Χοζάν, που θα θάψει σε λίγο τη μάνα
του, βρήκαμε ένα στενό τζινάκι. Σκέφτομαι μήπως αυτό το αίσθημα της ικανοποίησης είναι ντροπή… Όμως θα ήταν πιο ντροπιαστικά τα αισθήματα, αν
ήταν ντυμένοι σαν φασουλήδες.
Μια μέρα εφιάλτης. Δεν είχα ιδέα για τα ταφικά έθιμα των μουσουλμάνων.
Ένα μαρμάρινο τραπέζι όλο κι όλο και πλένουν, μόνοι τους, τους νεκρούς
τους. Ο Αμπντούλ, ο γίγαντας, ο ασουλούπωτος, έπλυνε τη γυναίκα του και
το παιδί του, τους τύλιξε σε άσπρα σεντόνια και τους έβγαλε από το λουτήρα
κρεμασμένους στους ώμους του. Όπως κουβαλάμε εμείς τα σφαχτάρια το Πάσχα… Τους έβαλε στα κασονένια φέρετρα και ξάπλωσε ανάμεσά τους. Τρέμω
σύγκορμη… Πάω στον ήλιο και πάλι τρέμω σύγκορμη. Και ρίχνω μια ματιά
στα 14 φέρετρα των παιδιών, που μοιάζουν πιο πολύ με συρτάρια ντουλάπας
και σκέφτομαι το ταξίδι τους για μια καλύτερη ζωή. Θέλω να φτύσω και να
ξεράσω πάνω σ' όλους αυτούς που ορίζουν πως είναι κι αυτό ένα είδος κανονικότητας που πρέπει να το υποστούμε.
Σάββατο, 5/12/2015
Χτες τη νύχτα είχαμε ένα μαραθώνιο τηλεφωνημάτων προκειμένου να
καταφέρουμε το καλύτερο για ένα μωράκι 8 μηνών από το Ιράκ, με σοβαρό
πρόβλημα υγείας. Το πιο ζεστό χέρι βοήθειας μας προσφέρθηκε από την
ΚΑΤΑΛΗΨΗ στη ΝΟΤΑΡΑ 26. Τα παιδιά εκεί ανέλαβαν να τους πάρουν
από το πλοίο στον Πειραιά και να τους συνοδέψουν στο Νοσοκομείο των Παίδων, να μείνουν μαζί τους όλη τη μέρα, μήπως χρειαστούν κάτι και να προσφέρουν στην οικογένεια στέγη και φαγητό!!! Τους ευχαριστούμε γιατί μας
κάνουν υπερήφανους!
Υ.Γ. Ακόμα ψάχνουμε τους «θεσμικούς φορείς»…
Κυριακή, 6/12/15
Γυρίσαμε από το λιμάνι μετά τα μεσάνυχτα. Ένα καράβι της Frontex, με
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Άγγλους κομάντος και παρατεταμένα τα όπλα στο κατάστρωμα, έφερε 220
ανθρώπους, καταπαγωμένους και καταπεινασμένους, μετά από 24 ώρες παραμονής σε βραχονησίδα. Είδαμε και πάλι την απόγνωση της πείνας, μωρά τυλιγμένα με «αλουμινόχαρτο» και σκηνές από ταινία επιστημονικής φαντασίας. Λευκές στολές, μάσκες, περιπολικά με αναμμένους φάρους και αγγλικούς υπότιτλους. «Step back. I am the Commander»
Ειδικά εκείνη τη νύχτα συνειδητοποιήσαμε όλοι πολύ καλά, ότι η χώρα μας
είναι πια μια «μπανανία». Άλλοι υποδύονται το πολιτικό προσωπικό της κι
άλλοι είναι οι commanders.
Ποιοι είμαστε όλοι εμείς;
Είμαστε μια ομάδα ανθρώπων που αποφασίσαμε, μέσα σ' αυτή τη
δύσκολη κατάσταση, να τιμήσουμε όσο μπορούμε τη μεταναστευτική και προσφυγική ιστορία αυτού που κάποτε ξέραμε ως τόπο μας.
Στο όνομα των 3.500 Καλύμνιων που βρήκαν καταφύγιο στη Γάζα
και τη Δαμασκό στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, στο όνομα των περίπου
30.000 Καλύμνιων, που ζουν ως μετανάστες στα τέσσερα σημεία του
ορίζοντα και στο όνομα των 5000 Καλύμνιων που πήραν το δρόμο
της ξενιτιάς μέσα στα τελευταία 4 χρόνια, είπαμε ότι θα εξασφαλίζουμε ένα πιάτο ζεστό φαΐ κι ένα ζεστό αποφόρι σε κάθε άνθρωπο
που φτάνει στις ακτές μας, κυνηγημένος είτε από τον πόλεμο είτε
από την πείνα.
Για μας, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες είναι το ίδιο. Θύματα ενός
άθλιου συστήματος, που ταΐζει με ανθρώπινο κρέας τις μηχανές του
και τις κάνες των όπλων του.
Ο πρόσφυγας είναι ο πιο ευάλωτος άνθρωπος στη γη. Τα έχει χάσει
όλα… Πατρίδα, σπίτι, συχνά ολόκληρη την οικογένειά του ή μέρος
της, φίλους, δουλειά, στήριξη, ελπίδα…. Τρέχει κυνηγημένος, όχι
από επιλογή αλλά από ανάγκη, ταξιδεύει σε απάνθρωπες συνθήκες,
φτάνει σε τόπους που δεν ξέρει καν πώς λέγονται , αγνοεί τη γλώσσα
που μιλιέται, αντιμετωπίζει την εχθρότητα ή την επιφύλαξη, κρυώνει, πεινάει, είναι υποκείμενος σε κάθε είδους εξαπάτηση και δεν ξέρει τι τον περιμένει το επόμενο λεπτό. Για όλους αυτούς τους λόγους
είναι ένας άνθρωπος που έχει ανάγκη από στήριξη…
Ο μετανάστης αναγκάζεται από την ανεργία και την φτώχεια να
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πάρει τους δρόμους, για τη δική του επιβίωση και της οικογένειάς
και λίγο ως πολύ βιώνει παρόμοιες καταστάσεις με τον πρόσφυγα. Γι
αυτό το λόγο, ειδικά από ανθρώπους σαν κι εμάς που ζήσαμε τη
μετανάστευση στα σπίτια μας, η αλληλεγγύη είναι αυτονόητη…
Η σελίδα μας στο διαδίκτυο μας έφερε κοντά σε μια παγκόσμια κοινότητα αλληλεγγύης. Ανέδειξε τη γενική διάσταση του προσφυγικού
αλλά και την ειδική του βαρύτητα στην Κάλυμνο και μας γέμισε με
μηνύματα κουράγιου και συμπαράστασης. Δεν δεχτήκαμε και δεν
δεχόμαστε δεκάρα τσακιστή από οποιονδήποτε θέλει να συνδράμει.
Και οι δεκάδες φίλοι που απλώνουν χέρι βοήθειας, άνθρωποι από
κάθε γωνιά της Ελλάδας και το εξωτερικό, δεν μας άφησαν μήνες
τώρα χωρίς προμήθειες και προπληρωμένα φαγώσιμα, πάνες, γάλατα, φάρμακα, ρούχα και εισιτήρια.
Δεν μείναμε ούτε από «χέρια», αν και τους πρώτους μήνες εξαντλήσαμε τα ελάχιστα που είχαμε. Σιγά-σιγά όμως και «τα χέρια» πλήθαιναν από συντοπίτες μας, που αποφάσισαν – για πρώτη ίσως φορά στη ζωή τους αλλά σίγουρα όχι για τελευταία – ότι ο ορίζοντας
του κόσμου δεν σταματά στους τέσσερις τοίχους του σπιτιού μας, αλλά και από άλλους ανθρώπους, που ήρθαν να περάσουν τις διακοπές τους και μας έφεραν «τα χέρια» και το χαμόγελό τους… Από την
Αθήνα ως τη Χιλή και μέχρι τη μακρινή Τασμανία...
Και στήθηκαν επιπλέον περιφερειακές ομάδες στήριξης. Δέκα πλέκτριες που πλέκουν καθημερινά ζεστή αλληλεγγύη, τρεις γιατροί
που φτάνουν στο Καταφύγιο πριν κλείσουν το τηλέφωνο και τρεις
φαρμακοποιοί που μας προμηθεύουν δωρεάν, μήνες τώρα τα αναγκαία φάρμακα πρώτης βοήθειας…
Η αλληλεγγύη πραγματικά γκρέμισε σύνορα και φράχτες και μας
έδωσε τη χαρά, μέσα από την δυστυχία της προσφυγιάς, να γνωριστούμε με μερικές από τις πιο ζεστές καρδιές του κόσμου…
Δεν τα λέμε όλα αυτά για να εισπράξουμε τον έπαινο κανενός. Κάνουμε το απολύτως αυτονόητο… Αν το αυτονόητο φαντάζει μεγάλο,
θα πρέπει να αναρωτηθούμε για τις προτεραιότητές μας…
Το προσφυγικό ζήτημα είναι η Ιστορία σε ζωντανό χρόνο, είναι όμως και μια κόψη ξυραφιού για τους μισαλλόδοξους και τους

41

κακεντρεχείς. Ακροβατούμε πάνω στην καχυποψία αυτών που δίνουν μόνο με αντάλλαγμα και θεωρούν αδιανόητη την αλληλεγγύη
σε ανθρώπους που δεν πρόκειται να ξαναδείς ποτέ στη ζωή σου και
που συνήθως είναι υπερβολικά πληγωμένοι, ακόμα και για να χαμογελάσουν.
Ακροβατούμε πάνω στη μισαλλοδοξία των φασιστοειδών, που ονειρεύονται μόνο διακρίσεις, συρματοπλέγματα και μίσος αλλά και πάνω στην υποκρισία και το φαρισαϊσμό όσων παριστάνουν τον ελεήμονα στον ομοαίματο πλησίον, βρίσκουν όμως αδιανόητη την αλληλεγγύη σε κάθε άνθρωπο πέρα από χρώμα, σημαία και θρησκεία…
Ζήσαμε κι εδώ την προσπάθειά τους να στήσουν προβοκάτσιες, να
βγουν οι πατριδοκάπηλοι κροκόδειλοι να χύσουν δάκρυα για σημαίες και πατρίδες… Αποκρούσαμε μόνοι μας τις προκλήσεις και τις
απειλές τους, χωρίς καμία, μα καμία βοήθεια ή συμπαράσταση από
θεσμικό φορέα, κομματική παράταξη ή κάποια άλλη συλλογικότητα…
Ακροβατούμε απέναντι στην εχθρότητα και τις παγίδες που στήνει
ένα άθλιο «μαυραγορίτικο κύκλωμα», που δεν έλειψε, δυστυχώς, ούτε από την Κάλυμνο. Ένα σμήνος όρνια που μυρίστηκε λαβωμένους
κι έτρεξε ν' αρπάξει ό,τι μπορεί… 40- 50% έφτασε από τους μαυραγορίτες η προμήθεια συναλλάγματος… Διπλή τιμή σε ενοικιαζόμενα, τριπλή σε μετακινήσεις, 5 ευρώ η φόρτιση του κινητού. Τα ξέρουμε. Δεν έχουμε μεταφυσικούς ενστερνισμούς, αλλά κάτι λέει και
η λαϊκή θυμοσοφία για το άδικο χρήμα: Πάει χαράμι… Χαραμίας,
άλλωστε, είναι ο κλέφτης και στα Αραβικά…
Πολλές φορές, πάλι, ακροβατούμε πάνω στην έντονη καχυποψία και
των ίδιων των προσφύγων, γιατί πρέπει στην πράξη να διαψεύσουμε όλη τη φρικιαστική εμπειρία που είχαν από το μαφιόζο, το μαυραγορίτη, το διακινητή, το δουλέμπορο αλλά και όλο το συνάφι των
τυχοδιωκτών που οσμίστηκε χρήμα και τους περικύκλωσε.
Και μια μικρή υποσημείωση σε σχέση με το περίφημο χρήμα των
προσφύγων. Πούλησαν στην πατρίδα τους ό,τι είχαν και δεν είχαν
και σε τιμές εξευτελιστικές. Πάντα στον πόλεμο υπάρχει ένα κύκλωμα που προσπορίζεται πλούτο. Το ζήσανε οι δικοί μας στο μεγάλο
πόλεμο. Με αυτό το αντίτιμο του κόπου μιας ζωής, πήραν τους
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δρόμους και πληρώνουν τους περατάρηδες…
Πάνω σ' αυτή την κόψη του ξυραφιού σταθήκαμε και στεκόμαστε
όρθιοι και ακέραιοι.. Δεν παριστάνουμε τους φιλάνθρωπους, γιατί η
βασική μας αντίληψη δεν είναι η επιβίωση με ελεημοσύνη αλλά η
διεκδίκηση για μια ζωή με αξιοπρέπεια…
Μέσα στο 2015 δεχτήκαμε στα βράχια μας πάνω από 10 χιλιάδες
πρόσφυγες και μετανάστες. Μεταφέραμε πάνω από 250 περιπτώσεις
στο νοσοκομείο και είδαμε να γεννιούνται εκεί και 4 προσφυγόπουλα. Στην αρχή μπορούσαμε να τους δίνουμε μόνο ένα σάντουιτς και
λίγο κουράγιο. Σιγά- σιγά κι όσο οργανωνόμασταν καλύτερα, φροντίσαμε να έχουν γάλα και πάνες για τα μωρά τους, ζεστό τσάι και
ψωμί το πρωί, ένα πιάτο μαγειρεμένο φαΐ, φάρμακα και ρούχα, είδη
προσωπικής υγιεινής και καθαριότητας κι όλα αυτά με την αστείρευτη γενναιοδωρία ενός τσακισμένου από την κρίση λαού. Ούτε
σπυρί ρύζι από κράτος· ούτε δεκάρα τσακιστή από την αφιλόξενη
Ευρωπαϊκή Ένωση…
Τα καταφέρνουμε!
Να φοβούνται οι συστημικοί άνθρωποι από μάρμαρο, τους λαούς
που καταφέρνουν να αυτό-οργανώνονται. Από τη στιγμή που κάναμε τα παλιά Σφαγεία της Καλύμνου ένα χώρο ζωής και ελπίδας,
μπορούμε ίσως να ξανακάνουμε τις χώρες μας τόπους αξιοπρέπειας.
Κι επειδή ο μικρός Ρούντυ είναι για μας είναι ένα ορόσημο ελπίδας,
για όσους αναρωτιούνται τι απέγινε... :
Δευτέρα 23/11/2015
Ο Ρούντυ έφυγε… Ένα μήνα μετά το ναυάγιο που έφερε τον αγαπημένο
Ρούντυ στην πόρτα και στην καρδιά μας, ο Μινώταυρος της γραφειοκρατίας
δε λύγισε. Κι έτσι πήρε ξανά το δρόμο της προσφυγιάς. Κρατικές υπηρεσίες,
ευρωπαϊκοί θεσμοί, διπλωματικά σώματα, όλοι τους μικροί, μοιραίοι και άβουλοι αντάμα, να δώσουν σ' ένα παιδί αυτό που επιβάλλει η κοινή λογική
και η στοιχειώδης ανθρωπιά: ένα ασφαλές ταξίδι στην αγκαλιά των αδερφών
του… Ο Ρούντυ έζησε τη φρίκη του πολέμου, τον αποχωρισμό από τους γονείς του, την απώλεια του τόπου και των φίλων του, ξέχασε το παιχνίδι, περπάτησε μέσα στο φόβο, ναυάγησε, χτυπήθηκε, γλίτωσε, μόνος του! Και πάλι
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δεν απέδειξε πως του ανήκει μια νόμιμη τρίτη θέση σ' ένα ασφαλές τρένο…
Πήρε ξανά το δρόμο, που περνάει τα σύνορα με τα πόδια και πάει από στρατόπεδο σε στρατόπεδο, προσπαθώντας να τρυπώσει μέσα από την αφιλόξενη
καχυποψία, το κρύο, την ταλαιπωρία... Σ' αυτή την πορεία, τουλάχιστον από
την Κάλυμνο μέχρι την Ειδομένη, άνοιξαν πολλές αγκαλιές. Οι αγκαλιές
ενός κόσμου που σηκώνει, μήνες τώρα, το κυνηγητό και τη θλίψη των
λαών... Ό,τι αρνούνται να σηκώσουν κράτη, ενώσεις, θεσμοί και λοιποί εκπρόσωποι της απανθρωπιάς: Ένα τεράστιο δίχτυ αλληλεγγύης. ένα χάρτη
αξιοπρέπειας, μέσα στον οποίο νοιώθουμε περήφανοι που είμαστε κι εμείς.
Σας ευχαριστώ.

* Η κ. Νίνα Γεωργιάδου ήταν μια από τις τέσσερις γυναίκες - εθελόντριες των νησιών μας στο Αιγαίο, στις οποίες απονεμήθηκε το «Βραβείο Γυναικείας Κοινωνικής Προσφοράς ΑΛΙΚΗ ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ» για την παραδειγματικά εξαιρετική προσφορά τους προς τους πρόσφυγες, στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ (ΣΔΓ), για
την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, την Παρασκευή 18 Μαρτίου
2016, στην αίθουσα της ΕΣΗΕΑ, Ακαδημίας 20 Αθήνα.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου

Η θεματική της εισηγήσεώς μου αφορά στο ζήτημα των ασυνόδευτων ανηλίκων, ως πτυχή του μεταναστευτικού και προσφυγικού ζητήματος, καθώς και στο ρόλο που καλείται να διαδραματίσει ο
Εισαγγελέας.
«Ασυνόδευτος ανήλικος είναι ο υπήκοος τρίτης χώρας ή ο ανιθαγενής που δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, ο οποίος
είτε εισέρχεται στη χώρα χωρίς να συνοδεύεται από τον κατά το νόμο ή έθιμο υπεύθυνο για την επιμέλειά του ενήλικο και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ανωτέρω κατάσταση είτε βρέθηκε χωρίς συνοδεία μετά από την είσοδό του στη χώρα». Αυτός είναι ο επίσημος
ορισμός για τον ασυνόδευτο ανήλικο, όπως ενσωματώθηκε στο Ν.
3386/2005 «Περί εισόδου, διαμονής και κοινωνικής ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» μετά την Οδηγία
2004/81/ΕΚ, ενώ πανομοιότυπος είναι και ο ορισμός της Ύπατης
Αρμοστείας του ΟΗΕ. Ακούγοντας το νομικό αυτό ορισμό δεν προκαλείται καμιά συναισθηματική φόρτιση. Αν όμως αντικαταστήσουμε τον όρο «ανήλικος» με το όνομα του παιδιού μας ή κάποιου γνωστού μας παιδιού μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε τι σημαίνει ένας ανήλικος μόνος του να βρίσκεται σε μια ξένη χώρα, δίχως τη
φροντίδα τόσο σε υλικό όσο και συναισθηματικό επίπεδο ενός ενήλικα, αλλά και σε τι κινδύνους είναι εκτεθειμένος.
Σε ό,τι αφορά στο επίπεδο της εθνικής νομοθεσίας στο υπό εξέταση
ζήτημα, η Ελλάδα έχει ενσωματώσει στο εθνικό της δίκαιο σειρά ευρωπαϊκών Οδηγιών εναρμονίζοντάς το με τις διεθνείς υποχρεώσεις
της. Με τον νόμο 3907/2011 ενσωματώθηκε η αποκαλούμενη «Οδηγία Επιστροφής» με αριθμό 2008/115/ΕΚ, που αφορά στην καθιέρωση κοινών κανόνων και διαδικασιών στα κράτη-μέλη για την επι-
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στροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών. Επίσης με τα άρθρα 3 και 6 αντίστοιχα του νόμου αυτού καθιερώνεται
Αρχή Προσφύγων αλλά και Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, η οποία
ήδη δραστηριοποιείται κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου,
που δέχονται το μεγάλο κύμα των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών, ενώ με το Π.Δ. 114/2010 «περί καθιέρωσης ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας» ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η υπ' αριθμ. 2005/85/ΕΚ οδηγία του Συμβουλίου «σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες,
με τις οποίες τα κράτη - μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς
του πρόσφυγα με ειδικότερη πρόβλεψη στο άρθρο 12, σε ό,τι αφορά
στις αιτήσεις των ανηλίκων». Στο άρθρο 28 του ίδιου νόμου προβλέπεται και η δυνατότητα χορήγησης άδειας παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους. Περαιτέρω, ήδη με το Π.Δ. 96/2008, που προσάρμοσε το εθνικό δίκαιο στην υπ' αριθμ. 2004/83/ΕΚ Οδηγία του
Συμβουλίου, η οποία αναφερόταν στην θέσπιση «ελαχίστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων
χωρών ή απάτριδων ως προσφύγων ή ως προσώπων που χρήζουν
διεθνούς προστασίας για άλλους λόγους», γινόταν σαφής αναφορά
στη διάταξη του άρθρου 30 για την προστασία των ασυνόδευτων
ανηλίκων. Σχετικές ρυθμίσεις περιλαμβάνονται και στα άρθρα 12β
και 13 §4β του Π.Δ. 80/2006 και αφορούν στις αιτήσεις των ασυνόδευτων ανηλίκων και στην κράτησή τους αντίστοιχα.
Η Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού ζητά από τα
κράτη να εξασφαλίζουν τη σωστή εκπροσώπηση των ασυνόδευτων
παιδιών προς το βέλτιστο συμφέρον τους. Για το σκοπό αυτό τα κράτη οφείλουν να διορίζουν επίτροπο ή σύμβουλο αμέσως μετά την
ταυτοποίηση ενός ασυνόδευτου παιδιού. Ο επίτροπος αυτός θα πρέπει να ενημερώνεται και να παρέχει τις συμβουλές του για όλες τις
πράξεις που λαμβάνουν χώρα σε σχέση με το παιδί. Επιπλέον, η Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, ζητά τον έλεγχο
της επιτροπείας, ενώ διευκρινίζει ότι, σε περίπτωση υπαγωγής του
παιδιού στη διαδικασία ασύλου, πρέπει επιπροσθέτως να προβλέπεται και η νομική εκπροσώπησή του.
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Εξάλλου στο πνεύμα ενός νομικού πατερναλισμού, σύμφωνα με τον
οποίο ο Εισαγγελέας Ανηλίκων είναι ο εγγυητής των δικαιωμάτων
του παιδιού, όπως αυτά ορίζονται στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα
του Παιδιού του ΟΗΕ, το άρθρο 19 §1 του Π.Δ. 220/2007 ορίζει ότι:
«προκειμένου περί ασυνόδευτων αλλοδαπών ανηλίκων οι αρμόδιες
αρχές λαμβάνουν αμέσως τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται η αναγκαία εκπροσώπησή τους. Προς τούτο οι αρμόδιες αρχές
ενημερώνουν τον Εισαγγελέα Ανηλίκων και όπου δεν υπάρχει, τον
κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών, ο οποίος ενεργεί ως
προσωρινός επίτροπος και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για
το διορισμό επιτρόπου του ανηλίκου». Με τη νομοθετική αυτή ρύθμιση ο Εισαγγελέας Ανηλίκων αναδεικνύεται τυπικά σε κεντρικό
πρόσωπο λήψης αποφάσεων για τον ασυνόδευτο ανήλικο, ενεργώντας στα πλαίσια και των διατάξεων του Αστικού Κώδικα περί επιτροπείας ανηλίκων (άρθ. 1589-1654 Α.Κ.). Ωστόσο, στην πράξη ο εισαγγελέας είτε δεν ασκεί τα καθήκοντα αυτά, είτε παραμένει στην
τυπική άσκησή τους χωρίς ποτέ να ασκήσει ουσιαστικά το ρόλο του.
Οι λόγοι είναι αντικειμενικοί αλλά και υποκειμενικοί. Οι αντικειμενικοί λόγοι συνοψίζονται στην απογύμνωση του εισαγγελέα από τις
κοινωνικές εκείνες υπηρεσίες που θα μπορούσαν να αναλάβουν το
ρόλο του επιτρόπου. Οι υπηρεσίες επιμελητών ανηλίκων είναι υποστελεχωμένες, χωρίς εκπαίδευση επί της κείμενης νομοθεσίας περί
ασυνόδευτων αλλοδαπών και ήδη επιφορτισμένες με την παρακολούθηση των ανηλίκων παραβατών αλλά και της πρόληψης της
εγκληματικότητας των ανηλίκων. Κατά συνέπεια, υπό τις παρούσες
συνθήκες και με το υπάρχον προσωπικό, θα ήταν πρακτικά αδύνατο
να τους ανατεθεί και το καθήκον της επιτροπείας των ασυνόδευτων
ανηλίκων. Επίσης δεν έχουν συσταθεί οι νομικές υπηρεσίες που να
επιτρέπουν να εφαρμόζεται ό,τι ορίζει ο νόμος. Έτσι αναγκαστικά ο
Εισαγγελέας στρέφεται στη βοήθεια των Μ.Κ.Ο. που ασχολούνται με
ζητήματα ασυνόδευτων ανηλίκων. Η συνεργασία του όμως αυτή
είναι αποσπασματική και λειτουργεί μόνο όταν του απευθύνεται
σχετικό αίτημα από τις οργανώσεις αυτές και για συγκεκριμένους
ανηλίκους, που οι τελευταίες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Αποτέλεσμα είναι στις περισσότερες των περιπτώσεων, είτε να μην ενημερώ-
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νεται καν ο Εισαγγελέας είτε όταν ενημερώνεται, να μην μπορεί να
προστρέξει σ' ένα κατάλογο εξειδικευμένων προσώπων από τον οποίο θα μπορούσε να αντλήσει με ασφάλεια πρόσωπα κατάλληλα να
αναλάβουν το ρόλο του επιτρόπου. Ακόμα, όμως, κι όταν ορίζεται
κάποιος μετά από δικό του αίτημα είναι σχεδόν πάντοτε αδύνατο να
αναλάβει την πλήρη κάλυψη των ευθυνών που σχετίζονται με την
προστασία ενός ανηλίκου, περιοριζόμενος σε κάποια συγκεκριμένη
αρμοδιότητα, που προτίθεται να φέρει σε πέρας, όπως την πρόσβαση
του ανηλίκου στη διαδικασία του ασύλου, σε στέγαση, σε φοίτηση,
στο δικαίωμα της υγείας κλπ.
Παράλληλα, υφίστανται και υποκειμενικοί λόγοι μη εφαρμογής
στην πράξη της νομοθεσίας που αφορά στους ασυνόδευτους ανήλικους, οι οποίοι σχετίζονται με το σαφές έλλειμμα στην εκπαίδευση
των εισαγγελέων σε ό,τι αφορά στα ζητήματα γενικότερα του Δικαίου των Ανηλίκων, τα οποία, δυστυχώς, συχνά θεωρούνται ως
ήσσονος σημασίας αλλά και στον τεράστιο φόρτο εργασίας τους.
Για τους λόγους αυτούς και προκειμένου η νομοθεσία περί επιτροπείας να γίνει λειτουργική, κρίνεται ως απαραίτητη η άμεση πλαισίωση του Εισαγγελέα Ανηλίκων ή όπου δεν υφίσταται Εισαγγελέας
Ανηλίκων, του αρμόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών, με ειδικό Σώμα
Επιτρόπων, που θα λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης ή του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
με αποκλειστική αρμοδιότητα την επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων. Πρέπει να σημειωθεί δε ότι η ίδρυση τέτοιων Δικαστικών Κοινωνικών Υπηρεσιών προβλέπεται και από το Νόμο 2447/2006. Στον
επιδιωκόμενο δε στόχο της κάλυψης των δικαιωμάτων των παιδιών
αυτών θα μπορούσε να συμβάλλει και η δημιουργία του μητρώου
αναδόχων οικογενειών, που με επίταση προτείνεται πριν την οικονομική κρίση από τις εισαγγελικές αρχές αλλά δυστυχώς δεν έχει
ακόμη προωθηθεί. Με τον τρόπο αυτό ο ανήλικος θα είναι σε θέση
να αναπτύξει σταθερή σχέση με πρόσωπο αναφοράς που θα είναι ο
επίτροπός του, ο οποίος θα χειρίζεται ορισμένο αριθμό υποθέσεων
και θα γνωρίζει όλη την πορεία του ανηλίκου κατά τη διάρκεια της
παραμονής του στη χώρα μας. Κάτι αντίστοιχο ήδη λειτουργεί με
σχετική επιτυχία σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ολλανδία.

49

Η αποτελεσματική λειτουργία του θεσμού θα αποτρέψει τη συνέχιση
του σημερινού απαράδεκτου φαινομένου της άτυπης εξαφάνισης
ανηλίκων, που κανείς δεν γνωρίζει πού πραγματικά βρίσκονται,
πώς και με ποιόν διαβιούν ή αν έχουν πέσει θύματα trafficking, δηλαδή σεξουαλικής ή εργασιακής εκμετάλλευσης ή ακόμα και θύματα
εμπορίας οργάνων. Ήδη όμως με το άρθρο 50 παρ. 2 του πρόσφατου
νόμου 4251/2014 περί «Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής
Ένταξης» προβλέπεται ότι στην περίπτωση πολίτη τρίτης χώρας θύματος εμπορίας ανθρώπων ή παράνομης διακίνησης μεταναστών
που είναι ασυνόδευτος ανήλικος, η αρμόδια Εισαγγελική Αρχή προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια για να προσδιορίσει την ταυτότητα και την ιθαγένεια του και προκειμένου να θεμελιώσει το γεγονός ότι δεν συνοδεύεται, καταβάλλει κάθε προσπάθεια για τον ταχύτερο δυνατό εντοπισμό της οικογένειάς του και λαμβάνει αμέσως τα
απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει τη νομική του εκπροσώπηση
και, εφόσον χρειάζεται την εκπροσώπησή του στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας. Ο αρμόδιος Εισαγγελέας Ανηλίκων ή, όπου δεν
υφίσταται Εισαγγελέας Ανηλίκων, ο αρμόδιος Εισαγγελέας Πρωτοδικών, εάν δεν βρεθεί η οικογένεια του ανηλίκου ή εάν κρίνει ότι
υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες ο επαναπατρισμός του δεν εξυπηρετεί το συμφέρον του, μπορεί να διατάσσει κάθε πρόσφορο μέτρο για
την προστασία του μέχρι την έκδοση απόφασης από το Δικαστήριο,
που είναι αρμόδιο για το διορισμό επιτρόπου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 1532,1534 και 1592 Α.Κ.
Η εμπειρία μας δείχνει ότι στην πράξη οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, συνήθως, είτε καταφθάνουν στη χώρα μας συνοδευόμενοι από κάποιο
ομοεθνή τους προκειμένου να προωθηθούν σε τρίτη ευρωπαϊκή χώρα για να συναντήσουν κάποιο συγγενή τους που ήδη ζει εκεί, είτε,
αφού περάσουν τα σύνορα μαζί με τους γονείς ή τα αδέλφια τους,
χωρίζονται σταδιακά και προσπαθούν να φύγουν κατά κύματα
προς τρίτη ευρωπαϊκή χώρα με σκοπό την επανένωση. Τα παιδιά
αυτά είτε εντοπίζονται στο αεροδρόμιο, όπου με πλαστά ταξιδιωτικά
έγγραφα προσπαθεί κάποιος ομοεθνής τους, που δε συνδέεται με
κανένα συγγενικό δεσμό με αυτά, να τα συνοδεύσει σε χώρα του εξωτερικού, με την άλλοτε αληθή και άλλοτε ψευδή αιτιολογία της
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επανένωσης με την οικογένειά τους, είτε εγκαταλείπονται σε μη κυβερνητικές οργανώσεις ή εντοπίζονται από αστυνομικές και λιμενικές αρχές κατά την παράνομη είσοδό τους στην Ελλάδα. Η ακολουθούμενη διαδικασία ειδικά από την Εισαγγελία Ανηλίκων Αθηνών,
όταν καταφθάνει σ' αυτήν μία τέτοια περίπτωση είναι η εντολή άμεσης μεταφοράς των παιδιών αυτών σε εφημερεύοντα νοσοκομεία,
όπου αφού υποβληθούν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις αναζητείται πλαίσιο φιλοξενίας τους. Δυστυχώς οι όλο και αυξανόμενες
ανάγκες προσωρινής νοσηλείας των παιδιών αυτών στα νοσοκομεία
παίδων σε συνδυασμό με τα παιδιά που φιλοξενούνται εκεί προσωρινά μετά από διάταξη του Εισαγγελέα Ανηλίκων, κατά το άρθρο
1532 του Α.Κ., περί απομάκρυνσής τους από το κακοποιητικό οικογενειακό περιβάλλον, δημιουργεί πλείστα προβλήματα στη λειτουργία των ήδη επιβαρυμένων νοσοκομείων ενώ παράλληλα υποβαθμίζει την ποιότητα νοσηλείας των παιδιών που έχουν πραγματικό
πρόβλημα υγείας. Στην πράξη έχει εντοπιστεί και το πρόβλημα καταγραφής ασυνόδευτων ανηλίκων ως ενηλίκων, είτε λόγω απόκρυψης από τους ίδιους της πραγματικής τους ηλικίας, νομίζοντας ότι
θα αφεθούν ελεύθεροι αν ισχυρίζονταν ότι είναι ενήλικες, είτε λόγω
λαθών της αστυνομίας. Άμεση είναι η ανάγκη για τη υιοθέτηση διαδικασίας εκτίμησης της «ευαλωτότητας» – ιδίως για την αξιολόγηση
της ανηλικότητας – κατά τη διαδικασία σύλληψης και κράτησης, καθώς και η ευαισθητοποίηση των αστυνομικών (υπάρχει άλλωστε
πρωτόκολλο για την εκτίμηση της ανηλικότητας, υιοθετήθηκε πρόσφατα αλλά μόνο στο πλαίσιο του συστήματος Πρώτης Υποδοχής).
Το πρόβλημα όμως της εξασφάλισης των δικαιωμάτων των ανηλίκων, όπως περιγράφονται στη σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού του ΟΗΕ απαιτεί οργάνωση, εκπαίδευση και μέσα. Πρώτο μέλημα της πολιτείας στους χώρους κράτησης των αλλοδαπών είναι
καταρχήν η ύπαρξη του κατάλληλα εκείνου εκπαιδευμένου προσωπικού, που με τη βοήθεια διερμηνέων θα προβεί σ' ένα πρώτο διαχωρισμό των ασυνόδευτων ανηλίκων από τους λοιπούς πρόσφυγες και
παράνομα εισερχόμενους στη χώρα μας μετανάστες. Εν συνεχεία
πρέπει να εξασφαλιστεί η ύπαρξη εξειδικευμένων δομών φιλοξενίας
και στήριξης των παιδιών αυτών. Οι υφιστάμενες δομές είναι και
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ανεπαρκείς και πλήρεις. Σε 2.700 ανέρχεται ο αριθμός των καταγεγραμμένων ασυνόδευτων ανηλίκων που στεγάζονται σε δομές φιλοξενίας στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία της ΜΚΟ «ΜετάΔραση».
Ο αριθμός αυτός παρουσιάζει μεγάλη αυξητική τάση λόγω των μεγάλων προσφυγικών ροών που παρατηρούνται στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Μόνο το τελευταίο δίμηνο έχουν συνοδευτεί σε
ξενώνες 450 παιδιά, όταν τα προηγούμενα χρόνια η εν λόγω ΜΚΟ
συνόδευε περίπου 50 ανήλικα το μήνα. Είναι δε ο μόνος ενδεδειγμένος τρόπος φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων για να αποτραπεί η
περιθωριοποίηση των παιδιών αυτών με τα γνωστά στη συνέχεια
αποτελέσματα, αλλά και προκειμένου να μη μένουν τα παιδιά αυτά
σε κέντρα κράτησης. Ακόμα όμως και στην περίπτωση που δεν είναι
εφικτή η οικογενειακή επανένωση, τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπου υπάρχουν κατάλληλα υποστηρικτικά προγράμματα θα
πρέπει να επιλέγεται ως καταλληλότερη η αποκατάσταση του παιδιού στη χώρα καταγωγής του δεδομένου ότι η εμπειρία έχει καταδείξει ότι πολλά από αυτά τα παιδιά λόγω πολιτισμικών και άλλων
διαφορών αλλά κυρίως λόγω γλωσσικού φράγματος, δυσκολεύονται
να προσαρμοστούν και να ενταχθούν επιτυχώς σ' ένα πλαίσιο της
χώρας υποδοχής όταν αυτό βρεθεί.
Το πρόβλημα όμως των ασυνόδευτων αλλοδαπών δεν αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά ούτε επιλύεται οριστικά σε νομοθετικό επίπεδο
αλλά ούτε καν σε επίπεδο χάραξης μίας εθνικής στρατηγικής ακόμα
κι αν υπήρχαν οι διαθέσιμοι εκείνοι πόροι για τη δημιουργία των
κατάλληλων υποστηρικτικών δομών. Το πρόβλημα αυτό εντάσσεται
στο ευρύτερο ζήτημα της λαθρομετανάστευσης που το τελευταίο
χρονικό διάστημα έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις στη χώρα μας
και ιδίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου που βρίσκονται κοντά
στα Μικρασιατικά Παράλια. Η διόγκωσή του οφείλεται κυρίως στις
πολλαπλές εστίες πολέμου σε Μέση Ανατολή, Βόρειο Αφρική και
αλλού. Το υπάρχον διεθνές και ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο και
κυρίως το Δουβλίνο ΙΙ όχι μόνο δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα με
επάρκεια αλλά δημιουργούν και πρόσθετες δυσχέρειες. Κυρίως δε
προκαλούν αίσθημα αδικίας και αγανάκτησης στους λαούς των χωρών του ευρωπαϊκού νότου. Αυτό συμβαίνει γιατί σκοπός της συμ-
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φωνίας αυτής ήταν να απομονωθεί το πρόβλημα στις χώρες εισόδου
των παράνομων μεταναστών, μια εκ των οποίων, αν όχι η κυριότερη
λόγω της γεωγραφικής της θέσης, είναι και η Ελλάδα. Με τον τρόπο
αυτό οι πλούσιες βορειοευρωπαϊκές χώρες αποφεύγουν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα με τρόπο κεντρικό, δεν παρέχουν τις αναγκαίες
πιστώσεις για την αντιμετώπισή του στις χώρες εισόδου και ταυτόχρονα τους επιβάλλουν οικονομικές πολιτικές που τις εξαθλιώνουν.
Αποτέλεσμα της πρακτικής αυτής είναι να δημιουργούνται στις χώρες του ευρωπαϊκού νότου φαινόμενα ρατσισμού, ψυχολογική βάση
των οποίων είναι η υποβάθμιση της ζωής στα μεγάλα αστικά κέντρα,
λόγω της αυξημένης εγκληματικότητας στις τάξεις των αλλοδαπών
αλλά και της αυτονόητης εξαθλίωσης που βιώνουν οι τελευταίοι. Τα
φαινόμενα δε αυτά καταγγέλλονται εκ των υστέρων ως κοινωνικές
παθογένειες των χωρών εισόδου από τα ίδια τα πλούσια ευρωπαϊκά
κράτη που συνέβαλαν ποικιλοτρόπως στη δημιουργία τους. Είναι
φανερό ότι το πρόβλημα είναι αφενός πολιτικό, αφετέρου ζήτημα
πολιτισμού, ενώ ουσιαστική αντιμετώπισή του μπορεί να υπάρξει
αποκλειστικά και μόνο όταν οι ισχυροί του κόσμου αναγνωρίσουν
και εν συνεχεία αναλάβουν τις ευθύνες τους.
Θα ήθελα να δηλώσω αισιόδοξος, αλλά δεν μου αρέσει η ευχολογία.
Φοβάμαι ότι η προβολή, ιδίως, από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας
εικόνων, που εμφανίζουν ανάγλυφα το πρόβλημα των ασυνόδευτων
ανηλίκων, στα πλαίσια των πρόσφατων και εν εξελίξει ευρισκόμενων προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών, δεν βοηθά την κοινωνία στην κατανόηση των πραγματικών αιτίων του προβλήματος.
Έτσι η δυστυχία των παιδιών απομονώνεται από αυτή των γονέων
τους, λες και η ευημερία ή η δυστυχία του παιδιού μπορεί να υπάρξει ξεχωριστά από το οικογενειακό του πλαίσιο. Η ίδια η στόχευση
των σύγχρονων ερευνών είναι στρεβλή, αφού εξετάζει το πρόβλημα
της παιδικής φτώχειας, στα ευρύτερα πλαίσια της οποίας εντάσσεται
και το πρόβλημα των ασυνόδευτων ανηλίκων, ως αυθύπαρκτο κι όχι
ως απόρροια της διάλυσης της οικογένειας, που πλήττεται καίρια
από τον πόλεμο, την ανεργία, την έλλειψη ευκαιριών και προοπτικής.
Τα ασυνόδευτα παιδιά, ένα κομμάτι της σημερινής εικόνας της
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κοινωνίας μας, ασφαλώς και θα αυξάνονται, εφόσον δεν αντιμετωπίζεται με επάρκεια το οξυμένο πρόβλημα των ως άνω προσφυγικών
και μεταναστευτικών ροών προς τη χώρα μας. Η κοινωνία μας, όσο
κόπο κι αν καταβάλλει, και όσες συζητήσεις και αν γίνονται στα
όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον ΟΗΕ, στο Συμβούλιο της Ευρώπης ή σε οποιοδήποτε διεθνές forum, ξοδεύοντας για τις συζητήσεις περισσότερα από όσα διέθεσε ποτέ για το ίδιο το πρόβλημα,
δεν θα δώσει ικανοποιητικές λύσεις. Η μόνη απάντηση που μπορούμε να δώσουμε στα παιδιά αυτά είναι ότι, παρά την οικονομική
κρίση που μαστίζει τη χώρα μας, έχουμε λάβει την οριστική απόφαση ως κοινωνία να δείξουμε εμπράκτως την αλληλεγγύη, τη συμπαράστασή μας και το αμέριστο ενδιαφέρον μας στο δράμα που
αντιμετωπίζουν.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ
Διευθυντής της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής,
Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Κυρίες και Κύριοι
Ευχαριστώ θερμά για την ευγενική πρόσκληση στην σημερινή πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα, που σχετίζεται με τις προκλήσεις και τις προοπτικές που μπορεί κανείς να εντοπίσει μέσα στην
πρωτόφαντη για τα Ελληνικά δεδομένα, οξύτατη προσφυγική κρίση
στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.
Το μεταναστευτικό/προσφυγικό ζήτημα δεν συνιστά πλέον μια
αφορμή «άσκησης» στη διαχείριση κρίσεων. Διότι δεν πρόκειται για
μια κρίση που εκφράζεται μέσα σε ένα περιβάλλον ομαλότητας και
ομοιόστασης. Πρόκειται για μια σκληρή, δύσκολη απαιτητική και
περίπλοκη πραγματικότητα που γεννάται στα ερείπια του νεόκοπου
Δυτικού πολιτισμού, ελέω μιας ακραία επικίνδυνης, καιρό ενυπάρχουσας, βαθιάς ανθρωπιστικής κρίσης.
Γέννημα λοιπόν μιας συνολικότερης απορρύθμισης το μεταναστευτικό/προσφυγικό πρόβλημα απαιτεί από όλους τους εμπλεκόμενους
μια υψηλότερου βαθμού, μεγαλύτερης ευελιξίας ετοιμότητα σε ό,τι
αφορά την οργάνωση δομών για την αντιμετώπισή του, για την υποδοχή, την φιλοξενία, την περίθαλψη, την αποτελεσματική διαχείριση
των εκτοπισμένων ανθρώπων.
Έναντι αυτής της νέας πραγματικότητας κι εμείς, ως Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, ως κρατικός φορέας με αρμοδιότητα την υποδοχή αυτών των πληθυσμιακών ομάδων, καλούμαστε να είμαστε έτοιμοι και
ανά πάσα στιγμή αποτελεσματικοί. Ποια είναι όμως η πραγματικότητα
για την οποία μιλάμε;
Μέχρι και τις 8 Δεκεμβρίου 2015, ο συνολικός αριθμός υπηκόων τρίτων χωρών, κυρίως προσφύγων στην συντριπτική τους πλειοψηφία,
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που εισήλθαν στην Ελλάδα, ανερχόταν στους 758.790. Ο αντίστοιχος
αριθμός για όλο το 2014 ήταν κάτι λιγότερο από 49.000. Γίνεται επομένως αντιληπτό ότι, αυτό που βιώσαμε και που εξακολουθούμε να
βιώνουμε, είναι κάτι πέρα από κάθε πρόβλεψη και υπολογισμό.
Είναι μία οξύτατη αύξηση που, σημειωτέον, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, θα συνεχιστεί αμείωτη και το 2016, ενδεχομένως και τα επόμενα χρόνια. Από αυτούς τους περίπου 800.000 ανθρώπους που ήρθαν φέτος στην Ελλάδα, το συντριπτικό ποσοστό είναι Σύριοι και
Αφγανοί, ακολουθούμενοι από Ιρακινούς, Πακιστανούς, Σομαλούς,
κλπ. Πρόκειται, με άλλα λόγια για ανθρώπους που είναι πρόσφυγες
(ή που έχουν το λεγόμενο προσφυγικό προφίλ).
Σύμφωνα με έρευνα που έκαναν πρόσφατα οι ομάδες του τομέα
προστασίας των συνόρων της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες, το 16% των ερωτηθέντων Σύρων που συμμετείχαν στην
έρευνα (και που σε ποσοστό 78% του συνόλου ήταν κάτω των 35 ετών) ήταν φοιτητές. Έμποροι το 9%, ξυλουργοί, υδραυλικοί και ηλεκτρολόγοι το 7%, αρχιτέκτονες και μηχανικοί 5% και γιατροί και
φαρμακοποιοί το 4%. Συνεπώς, μιλώντας για «πρόσφυγες», περιγράφουμε ανθρώπους που φεύγουν για να σώσουν τη ζωή τους, να
επιβιώσουν και να μπορέσουν να επανέλθουν σε μία κατάσταση
«κανονικότητας», όσο αυτό είναι δυνατό. Πρόκειται στην συντριπτική τους πλειοψηφία για ανθρώπους «της διπλανής πόρτας». Με την
δουλειά τους, τις σπουδές τους, την καθημερινότητά τους – η οποία
ανατράπηκε εντελώς και αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα πάντα, διακινδυνεύοντας τα πάντα.
Και λέγοντας αυτό, δεν μπορώ παρά να σταθώ στο γεγονός ότι και
σήμερα, όπως και χθές και δυστυχώς και αύριο, είναι μία άσχημη
ημέρα. Μια μέρα όπου έχασαν τη ζωή τους και πάλι αρκετοί άνθρωποι στην θάλασσα. Μεταξύ αυτών και παιδιά…
Περίπου 758.000 άνθρωποι ήρθαν στην Ελλάδα. Όχι όμως για να
μείνουν, καθώς η χώρα μας είναι χώρα διέλευσης, transit, όπως λέγεται χαρακτηριστικά. Αυτό πρακτικά σημαίνει, ότι έρχονται εδώ ως
το πρώτο βήμα της πορείας τους στην υπόλοιπη Ευρώπη, όπου ελπίζουν να τύχουν διεθνούς προστασίας και μιας ευκαιρίας να κάνουν
ένα νέο ξεκίνημα. Εδώ τίθεται ένα ερώτημα: ήμασταν έτοιμοι για να
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υποδεχτούμε όλους αυτούς τους ανθρώπους και να διαχειριστούμε
τις ροές αυτές; Η απάντηση είναι όχι! Θα μπορούσαμε να είμαστε; Η
απάντηση είναι και πάλι όχι. Πριν από έναν χρόνο, εκτιμώντας τις
γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, μπορούσε κανείς να
εκτιμήσει ότι ο αριθμός των ανθρώπων που θα έρθουν στην Ελλάδα
θα είναι αυξημένος, αλλά κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι σε
μία μέση εβδομάδα, θα δεχόμασταν όσους δεχτήκαμε σε έναν χρόνο
πέρυσι.
Και καθώς εμείς δεν ήμασταν έτοιμοι, αναδύεται ένα άλλο εύλογο ερώτημα. Ήταν μήπως έτοιμα τα άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε; Η απάντηση και πάλι είναι αρνητική και καταδεικνύει την οξύτητα του
φαινομένου. Χαρακτηριστικά, στην Σουηδία, η εταιρεία που προμηθεύει τις κρατικές δομές φιλοξενίας προσφύγων με κρεβάτια βρίσκεται σε αδυναμία εξυπηρέτησης των παραγγελιών. Στην Αυστρία, δημιουργήθηκαν ad hoc χώροι προσωρινής φιλοξενίας σε καταυλισμούς με πρόχειρες κατασκευές, καθώς δεν ήταν δυνατόν να βρεθούν χώροι που θα λειτουργούσαν ως οργανωμένες δομές φιλοξενίας για να καλύψουν τον αριθμό. Σε άλλες χώρες τα συστήματα
υποδοχής και ασύλου κατέρρευσαν ή δέχτηκαν σοβαρούς κραδασμούς. Αυξήθηκε ο μέσος χρόνος εξέτασης αιτημάτων ασύλου, αυξήθηκε ο μέσος χρόνος αναμονής για υποβολή αιτήματος ασύλου,
χρειάστηκαν έκτακτες προσλήψεις, ενεργοποιήθηκε ο Ευρωπαϊκός
Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας κ.λ.π.
Πέραν του επισήμου κράτους, όμως, αξίζει να αναφερθεί ότι και οι
ΜΚΟ αλλά και διεθνείς οργανισμοί βρέθηκαν απροετοίμαστοι
μπροστά στο μέγεθος των ροών. Χρειάστηκε αναπροσαρμογή επιχειρησιακών σχεδιασμών, αναβάθμιση των τοπικών παραρτημάτων,
ενίσχυση σε προσωπικό και από το εξωτερικό και συγκέντρωση πόρων στην Ελλάδα αντί άλλων χωρών.
Όπως υπαινίχθηκα ήδη, οι ελλείψεις και τα προβλήματα είναι πολλά και σύνθετα, καθώς το φαινόμενο αγγίζει πολλές πτυχές: Ελλείψεις σε προσωπικό, σε κατάλληλους χώρους, σε υλικές συνθήκες υποδοχής, σε χώρους προνοιακής φιλοξενίας. Δοκιμάστηκαν προσωπικό
και εξοπλισμός. Δοκιμάστηκαν οι τοπικές κοινωνίες, οι τοπικές υποδομές. Άραγε, πόσους ασθενείς μπορεί να εξυπηρετήσει ένα τοπικό,
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περιφερειακό νοσοκομείο σε ένα νησί του Ανατολικού Αιγαίου σε
έναν μήνα; Πόσοι γιατροί χρειάζονται; Πόσα υλικά και φάρμακα
απαιτούνται; Στην συνέχεια, πώς και από ποιον θα καταγραφούν οι
υπήκοοι τρίτων χωρών; Και μετά πού θα πάνε και πώς;
Ευρισκόμενοι όλοι οι εμπλεκόμενοι, λοιπόν, σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης χρειάστηκε να αναπροσαρμόσουμε σχεδιασμούς, να ενισχυθούμε σε προσωπικό και υλικά μέσα. Χρειάστηκε άλλου είδους
προγραμματισμός, διαφορετικός. Γιατί η αλήθεια είναι ότι άλλη διαχείριση κάνει κανείς υπό «κανονικές συνθήκες» και άλλη υπό «συνθήκες έκτακτης ανάγκης» όπως αυτές που αντιμετωπίζουμε. Πολλά
πράγματα αλλάζουν, όμως, δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής
μας ένα βασικό: Ότι έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους. Ανθρώπους
ευάλωτους, μεταξύ των οποίων υπάρχουν κάποιοι πιο ευάλωτοι. Μικρά παιδιά, ασυνόδευτα πολλές φορές. Ασθενείς, έγκυες γυναίκες,
θύματα trafficking, θύματα βασανιστηρίων.
Η Ελλάδα, έχει, μοιραία, μετατραπεί σε ένα διευρυμένο πεδίο διαχείρισης του μετατραυματικού σοκ όλων αυτών των ανθρώπων, ένα
πεδίο post εμπόλεμης ζώνης, σε μια ζώνη που οι προσφυγικές ως επί
το πλείστον ροές έρχονται να ακουμπήσουν, να ξεκουραστούν από
τις διαρκείς απειλές, να πάρουν δυνάμεις, να μεταβούν στον προορισμό που επιθυμούν, εκεί που θεωρούν ότι βρίσκεται η Ιθάκη τους,
η γη της Επαγγελίας τους, η γη των ευκαιριών τους.
Έναντι αυτής της προσδοκίας, εμείς μπορούμε και πρέπει να προσφέρουμε μια αξιοπρεπή, ασφαλή παραμονή, σε συνθήκες σεβασμού
της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων τους. Επί της ουσίας
είμαστε η απαραίτητη ανάπαυσή τους, ένας χώρος προσωρινής στάσης, προτού οι άνθρωποι ανασυγκροτήσουν τις δυνάμεις τους και
πάρουν τον δρόμο του τελικού προορισμού τους. Σε αυτό το καθεστώς της προσωρινότητας, η σημασία της παραμικρής προσφοράς
διογκώνεται, καθώς καταγράφεται στην συνείδηση ανεξίτηλα, εγγράφεται στην μνήμη, ως «εκείνο που συνέβη μετά τον εφιάλτη».
Έχοντας αυτά υπόψη, έρχεται το επόμενο ερώτημα: τι θα κάνουμε και
πώς θα ανταποκριθούμε στην διαχείριση του φαινομένου αποτελεσματικά; Η
απάντηση σε μια τέτοια ερώτηση δεν θα μπορούσε παρά να είναι
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σύνθετη. Ωστόσο, τηρουμένων των αναλογιών, η λύση των hotspots
υπόσχεται έναν εξορθολογισμό του τοπίου και ένα σταθερό βήμα
στην κατεύθυνση της απομείωσης αυτής της περίπλοκης οξείας φάσης της προσφυγικής κρίσης.
Τα hot spots πρόκειται να δημιουργηθούν σε πέντε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου: Λέσβος, Χίος, Σάμος, Κως και Λέρος. Σε αυτούς
τους χώρους ο στόχος είναι να γίνεται η πρώτη υποδοχή όλων των
υπηκόων τρίτων χωρών που εισέρχονται στην Ελλάδα χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα. Θα επιχειρούν από κοινού υπηρεσίες τόσο πολιτικές, όπως είναι η ΥΠΥ, όσο και αστυνομικές όπως είναι η ΕΛ.ΑΣ.
Παράλληλα, θα συνεπικουρούν στη λειτουργία Ευρωπαϊκοί οργανισμοί, όπως είναι το EASO (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Υποστήριξης
Ασύλου), η FRONTEX κλπ.
Τι θα γίνεται σε αυτά τα hotspots; Θα γίνεται καταγραφή και ταυτοποίηση όλων. Θα παρέχεται ενημέρωση για τα δικαιώματά τους,
δηλαδή για την δυνατότητα να ζητήσουν διεθνή προστασία, τόσο
στην Ελλάδα, όσο και σε άλλες χώρες της Ε.Ε. (για παράδειγμα,
οικογενειακή επανένωση). Θα παρέχεται ενημέρωση για την λεγόμενη μετεγκατάσταση (relocation). Θα ενημερώνονται, επίσης, όσοι
υπήκοοι τρίτων χωρών δεν έχουν προσφυγικό προφίλ για τις δυνατότητες που έχουν για οικειοθελή επιστροφή μέσω προγραμμάτων
επαναπατρισμού και ένταξης. Πέραν αυτών, θα παρέχεται διατροφή
και διαμονή σε ανθρώπινες συνθήκες, πρωτοβάθμια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, είδη ατομικής υγιεινής, ρούχα και παπούτσια
για όσους τα χρειάζονται, καθώς και ψυχοκοινωνική υποστήριξη,
ιδίως σε μία προσπάθεια εντοπισμού των ευάλωτων και εκείνων που
έχουν ανάγκη περαιτέρω υποστήριξης και παραπομπής σε προνοιακές δομές.
Όλες οι λειτουργίες θα υποστηρίζονται από διερμηνείς και θα υπάρχει συνδρομή συντονισμένων και οργανωμένων φορέων της κοινωνίας των πολιτών, αλλά κυρίως διεθνών οργανισμών όπως είναι η
Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και ο ΔΟΜ.
Επανερχόμενος στο θέμα της μετεγκατάστασης, πρόκειται για μία
νέα προσέγγιση που αφορά στην απευθείας μετεγκατάσταση – όσων
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το επιθυμούν και το δικαιούνται – σε άλλες χώρες της Ε.Ε. Η μετεγκατάσταση αποτελεί επίσημη παρέκκλιση από τους ισχύοντες μέχρι
σήμερα κανόνες της Ε.Ε. και συγκεκριμένα του Κανονισμού «Δουβλίνο», καθώς αρμόδια χώρα για την εξέταση αιτήματος ασύλου δεν
είναι πλέον η χώρα της πρώτης εισόδου στην Ε.Ε. αλλά μία άλλη
χώρα που συμμετέχει στον μηχανισμό μετεγκατάστασης. Συνεπώς, οι
δικαιούμενοι συμμετοχής στο πρόγραμμα, θα μεταφέρονται σε άλλο
κράτος-μέλος που θα εξετάζει το αίτημα ασύλου τους και εφόσον
αυτό γίνει δεκτό, οι πρόσφυγες αυτοί θα εγκαθίστανται στο εν λόγω
κράτος-μέλος νομίμως.
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να επισημάνω ότι, όσο θετική εξέλιξη και
αν είναι αυτή, τόσο εκτιμώ ότι είναι «σταγόνα στον ωκεανό», καθώς
ο συνολικός αριθμός των δικαιούμενων μετεγκατάστασης σε διάστημα δύο ετών είναι κάτι περισσότερο από 65.000, δηλαδή λιγότερο
από το 10% των εισερχόμενων σε έναν χρόνο.
Φυσικά, κανείς δεν μπορεί να παραγνωρίσει ότι, έστω κι έτσι, το εγχείρημα της μετεγκατάστασης αποτελεί ένα πρώτο βήμα προς την
σωστή κατεύθυνση. Ένα βήμα έμπρακτης απόδειξης αλληλεγγύης
από πλευράς των κρατών-μελών της Ε.Ε., που αναγνωρίζουν το αυτονόητο: ότι η Ελλάδα έχει κληθεί να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα
που δεν είναι ελληνικό, ούτε μόνο ευρωπαϊκό, αλλά διεθνές. Ένα
πρόβλημα του οποίου την λύση δεν μπορεί να δώσει η Ελλάδα,
ωστόσο επιβαρύνει την χώρα μας υπέρμετρα σε σχέση με άλλες χώρες στην Ευρώπη.
Κλείνοντας, θα ήθελα να σταθώ για λίγο στην Ευρώπη και τη στάση
της απέναντι στο ζήτημα. Είναι προφανές ότι το προσφυγικό είναι
ένα θέμα που έχει λειτουργήσει αποσταθεροποιητικά για την Ένωση.
Βλέπουμε ότι οι τα κράτη-μέλη παρακολουθούν τις περισσότερες φορές αμήχανα το φαινόμενο και παλεύουν να δώσουν τις σωστές απαντήσεις, δείχνοντας ότι συχνά δεν καταλαβαίνουν ποιά είναι η ερώτηση.
Έχει γίνει ξεκάθαρο ότι το ίδιο το οικοδόμημα της Ένωσης δέχεται
κραδασμούς. Κάποιες χώρες, όπως η Γερμανία, δείχνουν ένα πρόσωπο, που ίσως ξαφνιάζει, ένα πρόσωπο κράτους-μέλος που είναι
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δεκτικό και ανοιχτό στους πρόσφυγες, αναγνωρίζοντας την ανάγκη
παροχής προστασίας και κάποιες άλλες που θεωρούν ότι η απάντηση βρίσκεται σε τείχη και φράκτες. Το αναπάντεχο είναι ότι οι τελευταίες είναι οι ίδιες χώρες που βίωσαν την προσφυγιά και τη μετανάστευση στο παρελθόν, όχι ως χώρες προορισμού ή έστω διέλευσης,
αλλά ως χώρες αφετηρίας μεταναστών και προσφύγων. Αλλά τώρα
μιλάμε για τον «πόνο του άλλου»!
Οι φωνές στην Ευρώπη, που μιλάνε για καταστολή και περιορισμούς
γίνονται όλο και πιο πολλές, όλο και πιο δυνατές. Αντίθετα, όσοι
προτείνουν ως λύση την «περισσότερη» Ευρώπη και την διατήρηση
των ανοιχτών συνόρων, όσοι επικαλούνται τα δομικά συστατικά της
Ένωσης, όσοι μιλάνε για δικαιώματα, αντιμετωπίζονται με σκεπτικισμό, πολλές φορές με δυσπιστία.
Έχοντας όλα αυτά υπόψη, μπορούμε να πούμε ότι πραγματικά βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι. Ο δρόμος που θα ακολουθήσουμε θα
κρίνει πολλά. Πολλά περισσότερα από το πώς θα διαχειριστούμε τις
προσφυγικές ροές καθαυτές. Εκτιμώ, ότι ο τρόπος με τον οποίον θα
γίνει αυτή η διαχείριση, η προσήλωσή μας στην εφαρμογή του νόμου, αλλά και στην αδιαπραγμάτευτη προάσπιση των ανθρώπινων
δικαιωμάτων θα αποτελέσουν τον οδηγό, όχι μόνο για να διατηρήσουμε τα κεκτημένα (Schengen) αλλά και – γιατί όχι; – να τολμήσουμε βήματα μπροστά. Οι περίοδοι κρίσης κάποιες φορές συνιστούν
μοναδικές ευκαιρίες για έφοδο μπροστά, για υπέρβαση των δεδομένων, για άνοιγμα νέων δρόμων.
Ο άλλος (απευκταίος) δρόμος, θα είναι να οπισθοχωρήσουμε υπό το
βάρος ξενοφοβικών και ρατσιστικών αντιδράσεων, απειλών πραγματικών ή εικαζόμενων και εν τέλει να καταλήξουμε στην περιστολή
δικαιωμάτων και ελευθεριών στο όνομα της περισσότερης ασφάλειας.
Ευχαριστώ.

ΣΥΜΠΥΚΝΩΝΟΝΤΑΣ «ΕΝ ΕΙΔΕΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ»…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΕΒΡΕΝΗΣ
Δικηγόρος, Διδάκτορας Δημοσίου Δικαίου
της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών,
Ειδικός επιστημονικός συνεργάτης ΙΜΔΑ
Καθώς η κρίση στη Συρία βαθαίνει και απειλείται γενίκευση της σύγκρουσης στην ευρύτερη περιοχή, η προσφυγική κρίση εξελίσσεται
ως η μεγαλύτερη απειλή στην ιστορία της Γηραιάς Ηπείρου μετά τον
Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, συνιστώντας – από κοινού με την οικονομική
κρίση και την παγκόσμια απειλή της ανόδου του ακραίου θρησκευτικού και εθνικιστικού εξτρεμισμού – μια από τις τρεις παράλληλες
και πλέον κρίσιμες προκλήσεις στην ιστορία της Ενωμένης Ευρώπης.
Η ευρωπαϊκή – αν όχι και παγκόσμια – φύση του προσφυγικού ζητήματος απαιτεί ισχυρή και αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των
ευρωπαϊκών κρατών, στο πλαίσιο μιας αλληλέγγυας και ανθρωπιστικής Ευρώπης, η οποία, σέβεται, πρωτίστως, την υπογραφή της στη
Σύμβαση της Γενεύης των Ηνωμένων Εθνών του 1951 …
Η εικόνα, ωστόσο, της Ευρώπης σήμερα, μέσα στο εξαιρετικά ευαίσθητο και σύνθετο περιβάλλον που δημιούργησε η οικονομική κρίση, δεν ανταποκρίνεται σε εκείνην της φιλελεύθερης και ειρηνικής
ηπείρου, που οραματίσθηκαν οι ιδρυτές της.
Οι ορδές των αναρίθμητων κατατρεγμένων ανθρώπων που αναζητούν άσυλο στα ευρωπαϊκά εδάφη πιστεύοντας ότι θα συναντήσουν τη Γη της Επαγγελίας, συναντούν μιαν άλλη Ευρώπη. Μιαν
Ευρώπη αδύναμη να αποφασίσει για τη διασφάλιση μιας – έστω και
στοιχειωδώς δίκαιης – διαχείρισης του επιμερισμού τους, αγκυλωμένη στα συντηρητικά της ιδεολογήματα περί «αναπτυξιακής λιτότητας», με τα σύνορά της κλειστά, την οικονομία της παγιδευμένη
στην ύφεση, το ισχυρό κοινωνικό της κράτος καίρια λαβωμένο και
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την εμπιστοσύνη των ευρωπαίων πολιτών στη χρησιμότητα της ύπαρξής της προοδευτικά μειούμενη… Το έλλειμμα αλληλεγγύης και
συνυπευθυνότητας, η αντίληψη της α λα καρτ αντιμετώπισης των
κοινών προβλημάτων αλλά και η ενίσχυση στον ευρωπαϊκό πυρήνα
ακροδεξιών και λαϊκιστικών δυνάμεων δημιουργούν ένα πεδίο σύνθετο, αναπαράγοντας τις τεράστιες αδυναμίες ενός ελλείμματος ηγετικής παρέμβασης για την αντιμετώπιση των παράλληλων κρίσεών
της…
Η ευρωπαϊκή απάντηση στις παρούσες προκλήσεις δεν είναι σε καμιά περίπτωση αντάξια ενός μεγάλου Οργανισμού… Ο δρόμος που
έχουν επιλέξει χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ αλλά και άλλες,
όπως η Αυστρία η Δανία και το Βέλγιο κινδυνεύουν να κατακερματίσουν την Ένωση, με τον παραλογισμό να μην είναι πλέον η εξαίρεση, αλλά ο κανόνας, θυμίζοντάς μας περισσότερο την Ευρώπη του
διχασμού και του μίσους, που μας γυρίζει πολλές δεκαετίες πίσω,
απειλώντας ευθέως με διάλυση το οικοδόμημα που δημιουργήθηκε
πάνω στις στάχτες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου…
Ειδικότερα, αυτό που συμβαίνει επί πολλούς μήνες στο Αιγαίο είναι
μεγάλη ντροπή για την Ευρώπη και τον ευρωπαϊκό πολιτισμό...
Εκατοντάδες χιλιάδες διωγμένοι από τον τόπο και τα σπίτια τους
άνθρωποι, λόγω των συγκρούσεων, επιλέγουν, ως ύστατη για αυτούς
λύση, το επικίνδυνο κι έξω από κάθε όριο ασφαλείας μεταφορών
ταξίδι από τις τουρκικές προς τις ελληνικές ακτές, παρά τον επαπειλούμενο κίνδυνο πνιγμού – δικού τους ή των παιδιών τους –, με την
απλή προσδοκία ενός καλύτερου μέλλοντος… Και είναι πράγματι
αδιανόητο από τη μια πλευρά η Τουρκία να παραβιάζει κατάφωρα
κάθε κανόνα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κράτους δικαίου, συνδέοντας το ανθρωπιστικό ζήτημα των προσφύγων με τις ενταξιακές της
διαπραγματεύσεις με την Ένωση, και ζητώντας απίστευτα ανταλλάγματα για να εφαρμόσει τα απολύτως αυτονόητα του διεθνούς
δικαίου και από την άλλη να μην υπάρχει – προφανώς λόγω σκοπιμοτήτων – τρόπος να παταχθεί το διαρκές έγκλημα που γίνεται από
αδίστακτους διακινητές στα παράλιά της…
Η χώρα μας, που λόγω της γεωπολιτικής της θέσης το προσφυγικό
κύμα την πλήττει περισσότερο από κάθε άλλη, ακόμη κι αν έδωσε
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πολλές αφορμές στους ευρωπαίους εταίρους να την επικρίνουν για
ολιγωρία και ετοιμότητα – και όχι πάντοτε άδικα –, δίνει μέσα από
το παράδειγμα – ιδίως – των κατοίκων των νησιών του Ανατολικού
Αιγαίου αλλά και την προσπάθεια των μελών των ανθρωπιστικών
οργανώσεων και των ΜΚΟ, παράδειγμα πολιτισμού, αξιών και
συλλογικότητας…
Όταν μέσα σε ένα 48ωρο καταρρέουν και απαξιώνονται από διάφορα κράτη – ευρωπαϊκά και μη – συμφωνίες Συνόδων Κορυφής και οι
χώρες κλείνουν η μια μετά την άλλη τα σύνορά τους, ορθώνοντας
ενδιάμεσα τείχη και φράχτες, μη λαμβάνοντας υπόψη την Ελλάδα
και το πρόβλημα του εγκλωβισμού των προσφύγων στα δικά της σύνορα, οι κάτοικοι των νησιών μας – ειδικότερα στο Αιγαίο –, είναι
εκείνοι, που – παρά τις μεγάλες οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν –, προβάλλουν το ανθρώπινο πρόσωπο της Ευρώπης κόντρα στις ακραίες λαϊκιστικές και ξενοφοβικές αντιλήψεις…
Κι όσο εξακολουθεί το δράμα των δυστυχισμένων ανθρώπων, οι οποίοι αναζητώντας μια καλύτερη ζωή καταφέρνουν να γλυτώσουν
από τον πόλεμο, τις εκδιώξεις αλλά και παγωμένα νερά του Αιγαίου
και να φτάσουν απελπισμένοι έξω από την πόρτα τους, νησιώτες και
πρόσφυγες γίνονται μαζί «βίοι παράλληλοι», ζωές που συγκλίνουν
υποτακτικά στην έννοια της λέξης Άνθρωπος.
Αποδεικνύουν, έτσι, ότι στην Ελλάδα, αλλά και παντού στην Ευρώπη σήμερα, υπάρχει κι ένας άλλος κόσμος, ο κόσμος της αλληλεγγύης και της ανθρωπιάς, που πέρα από τους υπολογισμούς κόστουςοφέλους και τις τεχνοκρατικές προσεγγίσεις διαχείρισης και παροχής υπηρεσιών, έχει μιαν άλλη αντίληψη για το προσφυγικό/μεταναστευτικό ζήτημα, αρθρώνοντας έναν διαφορετικό λόγο και αναπαράγοντας, έτσι, μιαν άλλη εικόνα της Ευρώπης, η οποία, μολονότι
μη κυρίαρχη, δηλώνει παρούσα…
Είναι η εικόνα της Ευρώπης, που αποτυπώνει το φούρναρη στην Κώ
που μοιράζει κάθε μέρα, επί μήνες ολόκληρους, ψωμί στους πρόσφυγες, αλλά και όλους – ή τουλάχιστον τους περισσότερους – από
τους νησιώτες του Αιγαίου, όταν σε μιαν εποχή ανέχειας και ανεργίας δικής τους και των παιδιών τους, έχουν το κουράγιο να είναι
αλληλέγγυοι στην πράξη και όχι μόνο στις έωλες υποσχέσεις, ανα-
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κουφίζοντας πραγματικά δυστυχείς ανθρώπους, που λίγο πριν είχαν
κι αυτοί τη δική τους κανονική ζωή…
Αυτή και μόνον αυτή πρέπει, άλλωστε, να είναι η εικόνα της Ευρώπης, που όλοι θέλουμε… Όχι η εικόνα που προτείνει το κόμμα AfD
– Εναλλακτική για τη Γερμανία –, που ζητά να πυροβολούνται οι
πρόσφυγες ή εκείνη των ξενοφοβικών στοιχείων της Σουηδίας που
κυνηγούν πρόσφυγες στο σταθμό της Στοκχόλμης, αλλά η εικόνα
μιας ανθρωποκεντρικής Ευρώπης, όπως αυτή που είδαμε πριν λίγους μήνες, με Γερμανούς πολίτες να υποδέχονται πρόσφυγες στο
σιδηροδρομικό σταθμό του Μονάχου…
Μια εικόνα που συντίθεται από απλούς καθημερινούς ανθρώπους
και μετατρέπει τα αισθήματα σε πράξεις αλληλεγγύης, που δεν απαιτούν καμιά πολιτική ενεργοποίησης εκ μέρους της πολιτείας… Ένας
λόγος που εκφέρεται από όλο τον κόσμο της Κοινωνίας των Πολιτών, προσδίδοντας σήμερα μιαν άλλη διάσταση στο επίπεδο του
προσφυγικού ζητήματος και εκφράζοντας σε επίπεδο καθημερινών
βιωμάτων το καθολικό αίτημα αναζήτησης νέων τρόπων αντιμετώπισής του… Κι αυτό όχι μίζερα, ευκαιριακά και αποσπασματικά,
αλλά ολοκληρωμένα κι αποτελεσματικά, σε μιαν ανοδική πλέον πορεία της ουσιαστικής απελευθέρωσης του Ανθρώπου, ως Πρόσωπο…

