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Φωνές προσφύγων και μεταναστών που βρίσκονται στην Ελλάδα



Το Μάρτιο του 2016, οι ευρωπαϊκές χώρες θέσπισαν ένα σύνολο 
πολιτικών που είχαν ως σκοπό να αποτρέψουν την περαιτέρω 
μετακίνηση των ανθρώπων στην Ευρώπη, περιλαμβάνοντας 
μεταξύ άλλων κλείσιμο των συνόρων και μια συμφωνία μεταξύ 
της ΕΕ και της Τουρκίας για επαναπροώθηση στην Τουρκία 
όλων των μεταναστών που καταφτάνουν στα ελληνικά νησιά. 
Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, περισσότεροι από 50.0002 
άνθρωποι βρίσκονται διασκορπισμένοι σε κέντρα κράτησης, 
εγκαταλελειμμένα κτίρια και αυτοσχέδιους καταυλισμούς ανά 
την Ελλάδα. 

Λόγω των άσχημων συνθηκών διαβίωσης και σε συνδυασμό 
με την έλλειψη επαρκούς τροφής, ιατρικής φροντίδας και 
πληροφοριών, η ανησυχία, η κατάθλιψη και η αβεβαιότητα 
κορυφώνονται. Απεργίες πείνας, απειλές για αυτοτραυματισμό 

και βίαιες αντιπαραθέσεις σημειώνονται σε ολόκληρη τη χώρα. 
Η ελληνική κυβέρνηση, που εξακολουθεί να ασχολείται με τις 
επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, δυσκολεύεται να παρέχει 
την απαιτούμενη προστασία, υπηρεσίες και καταλύματα.

Η Oxfam και η ActionAid συνομίλησαν με εκατοντάδες γυναί-
κες και άντρες πρόσφυγες και μετανάστες που βρίσκονται στη 
Λέσβο, την Αθήνα και την Ήπειρο -στη ΒΔ Ελλάδα-, ακούγοντας 
όσα είχαν να τους πουν και προσπαθώντας να καταλάβουν για 
ποιο λόγο έφυγαν από τις χώρες τους, ποιες είναι οι ανάγκες 
τους που δεν ικανοποιούνται, και τι σκοπεύουν να κάνουν στη 
συνέχεια. Η κατάστασή τους είναι απελπιστική αλλά μπορεί να 
αποφευχθεί.

Από τις αρχές του 2015, περισσότερα από ένα εκατομμύριο άτομα1, μεταξύ των οποίων 
και πρόσφυγες, που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο, τις διώξεις, τις φυσικές 
καταστροφές και τη φτώχεια, έχουν περάσει στην Ελλάδα μέσω Τουρκίας, σε αναζήτηση 
της ασφάλειας και μιας αξιοπρεπούς ζωής στην Ευρώπη. Καθώς ασφαλείς και νόμιμες 
εναλλακτικές δεν υπάρχουν, αφήνουν τις ζωές τους στα χέρια των διακινητών και ρισκάρουν 
τα πάντα μέσα από επικίνδυνες θαλάσσιες και χερσαίες διαδρομές.

Βάρκα με μετανάστες φτάνει στο νησί της Λέσβου, Φεβρουάριος 2016. Φωτογραφία: Pablo Tosca/Oxfam Intermón



•	Είναι	σημαντικό	να	υπάρχει	ενημέρωση	για	τα	δικαιώματα,	
το	νομικό	καθεστώς	και	τις	διαθέσιμες	επιλογές, εξαλείφο-
ντας έτσι μέρος του φόβου και της ανησυχίας που βιώνουν οι 
άνθρωποι όταν δεν ξέρουν τι θα απογίνουν. Οι πληροφορίες 
αυτές περιλαμβάνουν ενημέρωση για το χρονικό διάστημα 
που θα χρειαστεί να μείνουν σε καταυλισμούς, για τα δικαι-
ώματα και τις υπηρεσίες που δικαιούνται σύμφωνα με την 
ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, ποιος είναι επιλέξιμος 
για τα ευρωπαϊκά προγράμματα οικογενειακής επανένωσης 
και επανεγκατάστασης, πότε και πώς μπορούν να έχουν πρό-
σβαση στις νομικές αυτές δυνατότητες.

•	Ο	κόσμος	χρειάζεται	πρόσβαση	σε	δίκαιες,	αποτελεσματι-
κές,	διαφανείς	και	ανθρώπινες	διαδικασίες	ασύλου, όπως 
πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία ασύλου, πότε και πώς 
μπορούν να υποβάλουν αίτηση, παροχή δωρεάν νομικής βοή-
θειας, ύπαρξη κατάλληλης διερμηνείας και αποτελεσματικών 
διαδικασιών για τη χορήγηση του καθεστώτος του πρόσφυγα,

•	Η	προστασία,	κυρίως	από	την	κακοποίηση	και	την	εκμετάλ-
λευση,	είναι	ζωτικής	σημασίας και οι άνθρωποι θα πρέπει να 
καταλαβαίνουν ποιος είναι αρμόδιος για την ασφάλειά τους 
και πώς να ζητήσουν βοήθεια, εάν είναι απαραίτητο.

•	Ανθρώπινη	αντιμετώπιση	στους	χώρους	υποδοχής	και	
φιλοξενίας, καθώς και ανοιχτές δομές (όχι κλειστά κέντρα 
κράτησης) σε όλα τα σημεία όπου διαμένουν μετανάστες και 
βελτίωση της πρόσβασης σε θρεπτικό φαγητό, ιατρική φροντί-
δα και καλής ποιότητας νερό και εγκαταστάσεις υγιεινής.

	 Αυτά	είναι	τα	βασικά	μηνύματα	που	οι	άνθρωποι	οι	οποίοι	
	 ζητούν	καταφύγιο	στην	Ευρώπη	θέλουν	να	ακούσουν
	 οι	Ευρωπαίοι	και	οι	κυβερνήσεις	τους:	

•	Πάνω	από	όλα,	οι	μετανάστες	αναζητούν	κάποια	ελπίδα	για	
το	μέλλον	και	ζητούν	από	την	Ευρώπη	να	τους	βοηθήσει	
και	να	μην	τους	ξεχάσει.	Η μεταβατική αυτή κατάσταση στην 
οποία βρίσκονται σωματικά, ψυχολογικά και νομικά τους 
κάνει να νιώθουν απόγνωση και απελπισία. Η Ευρώπη πρέπει 
να λάβει μια συλλογική, κοινή προσέγγιση διευκολύνοντας 
τη διεθνή προστασία, να τους βοηθήσει να ενσωματωθούν, να 
τους στηρίξει ώστε να μπορούν να ζήσουν με ασφάλεια και 
αξιοπρέπεια, και να καλύψει το βασικό δικαίωμα των παιδιών 
τους στην εκπαίδευση.

•	Η	Ευρώπη	θα	έπρεπε	να	φροντίσει	περισσότερο	για	την	
επανένωση	των	οικογενειών. Πολλοί από τους ανθρώ-
πους αυτούς στην Ελλάδα προσπαθούν να πάνε σε μέλη της 
οικογένειάς του που βρίσκονται σε άλλα μέρη της Ευρώπης 
αλλά, παρά τις διατάξεις της ΕΕ για οικογενειακή επανένωση, 
τους είναι αδύνατο. Ένας τρόπος να μετριαστεί η πίεση που 
ασκείται στην Ελλάδα, συμβάλλοντας παράλληλα στην αντι-
μετώπιση της επείγουσας έκκλησης των ανθρώπων αυτών για 
επανένωση με τους αγαπημένους τους, είναι η επιτάχυνση και 
η διεύρυνση του προγράμματος οικογενειακής επανένωσης.



ΞΕΦΕΥΓΟΝΤΑΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ,
ΤΗ ΦΤΩΧΕΙΑ,
ΤΙΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ:
ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ
ΝΑ ΓΥΡΙΣΟΥΜΕ 
ΠΙΣΩ

O Ναντέρ, 33 ετών, και η Αζίζα, 31 ετών, από το Ιράν, με την κόρη τους, μένουν στον καταυλισμό
των Δολιανών στην Ήπειρο. Φωτογραφία: Aubrey Wade/Oxfam 
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Οι	άνθρωποι	με	τους	οποίους	μίλησε	η	Oxfam	και	
η	ActionAid	περιέγραψαν	φρικιαστικές	εμπει-
ρίες	στις	χώρες	που	άφησαν	πίσω	τους	και	στις	
χώρες	διέλευσης.		Από	την	κτηνωδία	του	πολέμου	
και	των	συρράξεων	έως	τη	σεξουαλική	και	την	
έμφυλη	βία,	τη	φτώχεια	και	την	έλλειψη	αξιο-
πρέπειας	και	ευκαιριών,	το	μήνυμα	που	στέλνουν	
οι	πρόσφυγες	και	οι	μετανάστες	που	βρίσκονται	
σήμερα	στην	Ελλάδα	είναι	σαφές:	δεν	μπορούμε	
να	γυρίσουμε	πίσω.

«Η γυναίκα μου κι εγώ γεννηθήκαμε στο Ιράν, [οι γο-
νείς μας ήταν] από το Αφγανιστάν, που σημαίνει ότι 
δεν είχαμε τα ίδια δικαιώματα ως πολίτες όπως θα 
συνέβαινε αν οι γονείς μας ήταν Ιρανοί. Οι αρχές του 
Ιράν μας είπαν ότι θα μας έδιναν ταυτότητες, εάν εγώ 
πήγαινα στη Συρία να πολεμήσω το Ισλαμικό Κράτος 
(ISIS). Τότε ήταν που αποφασίσαμε να φύγουμε.»
O Ναντέρ, 33 ετών, και η Αζίζα, 31 ετών, από το Ιράν, 
με την κόρη τους, μένουν στον καταυλισμό των Δολι-
ανών στην Ήπειρο.

«Εάν στέλναμε τα κορίτσια στο σχολείο, οι Ταλιμπάν 
θα τα χτυπούσαν και θα χάραζαν στο πόδι τους με 
μαχαίρι: “Να τι θα κάνουμε εάν στείλεις την κόρη 
σου σχολείο”.»
Γκολπάρι, 23 ετών, Αφγανή, Καταυλισμός Κατσικά, 
Ήπειρος

«Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, κινδύνεψα. Οι 
άνδρες του ISIS πήγαν να με βιάσουν. Όταν φτάσαμε 
στην Τουρκία, οι Τούρκοι μας γύρισαν δύο φορές 
πίσω στα σύνορα με τη Συρία. Μας έριχναν και με τα 
όπλα τους. Αν πληρώσεις όμως, μπορείς να ξανα-
μπείς στην Τουρκία.»
Μαρία, Σύρια, 27 ετών, κλειστή δομή Μόριας, Λέσβος

«Δεν είχα σκεφτεί ποτέ να έρθω στην Ευρώπη, 
αλλά η κόρη μου όταν θα έκλεινε τα έξι θα έπρεπε 
να υποστεί κλειτοριδεκτομή. Δεν μπορούσα να το 
επιτρέψω, κι έτσι πήρα τα παιδιά μου και φύγαμε για 
την Ευρώπη.»
Σεσίλ, 42 ετών, Καμερουνέζα που έφυγε από το 
Μάλι, Καταυλισμός Καρά Τεπέ, Λέσβος.

«Έφυγα από το Σιντζάρ πριν από δύο χρόνια όταν 
ήρθε η ΝΤΑΕΣ3. Οι Γιαζίντι είμαστε φτωχοί άνθρω-
ποι. Η ΝΤΑΕΣ πήρε τα πάντα. Κατέστρεψε τα σπίτια 
μας, μάς πήρε τις γυναίκες. Απήγαγαν μέλη της οι-
κογένειάς μου και σκότωσαν τον κουνιάδο μου. Του 
έκοψαν το λαρύγγι.»
Γκαζάλ, 34 ετών, γυναίκα Γιαζίντι από την επαρχία 
Σιντζάρ του Ιράκ, Καταυλισμός Κατσικά, Ήπειρος

«Θέλω να πω στην Ευρώπη ότι εάν η Τουρκία ήταν 
ασφαλής χώρα, δε θα ρίσκαρα τη ζωή της γυναίκας 
μου και των παιδιών μου, βάζοντάς τους σε μια βάρ-
κα για να διασχίσουν τη θάλασσα. Εάν [η Τουρκία] 
είναι τόσο ασφαλής, γιατί δεν τη βάζουν στην ΕΕ;»4

Μοχάμεντ, 43 ετών, Σύριος, κλειστή δομή Μόριας, 
Λέσβος

5ΦΩΝΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μαρία, Σύρια, 27 ετών, κλειστή δομή Μόριας, Λέσβος
Φωτογραφία: ActionAid

Σεσίλ, 42 ετών, Καμερουνέζα που έφυγε από το Μάλι, Καταυλισμός 
Καρά Τεπέ, Λέσβος. Φωτογραφία: ActionAid

ΞΕΦΕΥΓΟΝΤΑΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ,
ΤΗ ΦΤΩΧΕΙΑ,
ΤΙΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ:
ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ
ΝΑ ΓΥΡΙΣΟΥΜΕ 
ΠΙΣΩ



Η ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ
ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΙ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΗ ΤΗΣ
ΚΑΙ Η ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΥΡΩΠΗ
ΤΗΝ ΕΧΕΙ ΞΕΧΑΣΕΙ
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Καταυλισμός Καρά Τεπέ, Λέσβος. Φωτογραφία: Aubrey Wade/Oxfam



Ενώ	οι	πρόσφυγες	και	οι	μετανάστες	ήταν	ευγνώ-
μονες	απέναντι	στους	Έλληνες	για	την	υπομονή	
και	την	υποστήριξή	τους,	σχεδόν	όλα	τα	άτομα	με	
τα	οποία	μίλησε	η	Oxfam	και	η	ActionAid	είπαν	
ότι	δεν	ήθελαν	να	παραμείνουν	στην	Ελλάδα.	
Πολλοί	αναφέρθηκαν	στην	οικονομική	κρίση	που	
βιώνει	η	Ελλάδα	και	μίλησαν	για	την	παραμονή	
τους	στη	χώρα	μέχρι	σήμερα,	αναφέροντας	με-
ταξύ	άλλων	την	έλλειψη	πρόσβασης	σε	βασικές	
πληροφορίες	και	σε	άσυλο.	Πολλοί	είπαν	επίσης	
πως	ένιωθαν	ξεχασμένοι.	Η	απογοήτευσή	τους	με	
την	υπόλοιπη	Ευρώπη	ήταν	εμφανής.

«Η ζωή στον καταυλισμό είναι πολύ δύσκολη. Μια 
μέρα φαντάζει ζωή ολόκληρη. Θέλουμε να νιώθουμε 
άνθρωποι και να μας σέβονται. Νιώθουμε ξεχασμέ-
νοι. Θέλουμε να μάθει ο κόσμος τι συμβαίνει σε 
ανθρώπους σαν εμάς.»
Η Μάισα, 19 ετών, με τη μητέρα της Φάτιμα, 47 ετών, 
από τη Συρία, Καταυλισμός Καρά Τεπέ, Λέσβος

«Πριν πήραμε τα παιδιά μας και την οικογένειά μας 
και διασχίσαμε τη θάλασσα, τώρα πρέπει να διασχί-
σουμε την ξηρά. Τι άλλη επιλογή έχουμε;»
Σύριος, Καταυλισμός Φιλιππιάδας, Ήπειρος

7ΦΩΝΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν ξέρουμε λεπτομέρειες για τη συμφωνία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Το μόνο που 
ξέρουμε είναι ότι η Ευρώπη μας πούλησε στην Τουρ-
κία. Η Τουρκία βγάζει χρήματα από εμάς. Προτού έρ-
θουμε εδώ νομίζαμε ότι η Ευρώπη θα μας φρόντιζε, 
αλλά τώρα ξέρουμε ότι κανείς δεν ενδιαφέρεται.» 
Τζιαλάλ, 20 ετών, Αφγανός, Καταυλισμός Καρά Τεπέ, 
Λέσβος

«Νιώθουμε ότι έχουμε μείνει παραπάνω από όσο εί-
μαστε ευπρόσδεκτοι σε μια χώρα που πασχίζει να τα 
φέρει βόλτα και να στηρίξει το λαό της. Οι Έλληνες 
έχουν τα δικά τους προβλήματα.»
Ουαχίντ, 37 ετών, Αφγανός, Καταυλισμός Κατσικά, 
Ήπειρος

«Άραγε ξέρει η υπόλοιπη Ευρώπη ότι είμαστε εδώ; 
Ξέρουν ότι είμαστε πάνω από 500 άτομα σε αυτόν 
τον καταυλισμό που ζούμε έτσι;»
Ραχίμ, Αφγανός, 33 ετών, Καταυλισμός Κατσικά, Ήπειρος

Μπουγάδα κρεμασμένη στον φράχτη, Καταυλισμός Κατσικά, Ήπειρος.
Φωτογραφία: Aubrey Wade/Oxfam

Ραχίμ, Αφγανός, 33 ετών, Καταυλισμός Κατσικά, Ήπειρος.
Φωτογραφία: Renata Rendón/Oxfam

Η Μάισα, 19 ετών, με τη μητέρα της Φάτιμα, 47 ετών, από τη Συρία, 
Καταυλισμός Καρά Τεπέ, Λέσβος. Φωτογραφία: Aubrey Wade/Oxfam



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ
ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ 
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Η Ζεινάχ*, 36 ετών, από τη Συρία και τα τέσσερα παιδιά της Ζη,* 20 μηνών, Μάσσι,* 9 ετών, Νίμο,* 8 ετών, και 
Μίσσο,* 11 ετών, μένουν στον Καταυλισμό των Δολιανών στην Ήπειρο. Φωτογραφία: Aubrey Wade/Oxfam 



9ΦΩΝΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Άτομα	της	ίδιας	οικογένειας	έχουν	χωριστεί	
σε	μια	απεγνωσμένη	προσπάθεια	να	φτάσουν	
ασφαλή	στην	Ευρώπη.	Οι	περισσότεροι	άν-
θρωποι	με	τους	οποίους	μιλήσαμε	είπαν	ότι	οι	
συγγενείς	τους	βρίσκονταν	διασκορπισμένοι	
σε	διάφορες	χώρες	–μεταξύ	των	οποίων	χώρες	
προέλευσης,	χώρες	διέλευσης	και	άλλα	ευρω-
παϊκά	κράτη--,	καθώς	και	σε	διάφορα	σημεία	
της	Ελλάδας.	Όλοι	εξέφραζαν	την	έντονη	επι-
θυμία	τους	να	ξαναβρεθούν	με	την	οικογένειά	
τους.	Ωστόσο,	η	διαδικασία	της	επανένωσης	
είναι	περίπλοκη	και	υπάρχει	ελάχιστη	πλη-
ροφόρηση	ενώ,	λόγω	της	στενής	έννοιας	που	
αποδίδεται	στον	όρο	της	«οικογένειας»,	για	
πολλούς	η	οικογενειακή	επανένωση	καθίσταται	
αδύνατη.

«Δεν έχω διαβατήριο, μόνο ταυτότητα  από τη Συρία 
κι αυτό μου δημιουργεί προβλήματα. Θέλω να 
μπορέσουμε να πάμε να βρούμε τον άντρα μου [στη 
Γερμανία] και να είμαστε ασφαλείς. Το μήνυμά μου 
προς την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να βοηθήσει τις 
οικογένειες να ξαναβρεθούν. Μου λείπει ο άντρας 
μου και στα παιδιά λείπει ο πατέρας τους.»
Η Ζεινάχ*, 36 ετών, από τη Συρία και τα τέσσερα παι-
διά της Ζη,* 20 μηνών, Μάσσι,* 9 ετών, Νίμο,* 8 ετών, 
και Μίσσο,* 11 ετών, μένουν στον Καταυλισμό των 
Δολιανών στην Ήπειρο.

«[Ο σύζυγός μου] πρωτοέφτασε στη Λέρο στις 23 
Μαρτίου και δεν επιτρέπεται να φύγει. Κανείς δε 
μου εξηγεί το γιατί. Η αστυνομία στην Αθήνα είπε ότι 
μπορούσα να πάω να βρω τον άντρα μου στη Λέρο, 
αλλά μετά δεν θα μπορούσα να γυρίσω στην ηπειρω-
τική Ελλάδα όπου βρίσκονται τα τέσσερα παιδιά μου 
και η πεθερά μου.»
Η Γκαζάλ είναι Γιαζίντι και κατάγεται από την 
επαρχία του Σιντζάρ στο Ιράκ. Ο άντρας της έφτασε 
στην Ελλάδα αφότου είχε τεθεί σε ισχύ η Συμφω-
νία ΕΕ-Τουρκίας στις 20 Μαρτίου, με αποτέλεσμα 
να μην μπορεί να φύγει από το νησί. Η Γκαζάλ βρί-
σκεται με την πεθερά της Ιλχάν στον Καταυλισμό 
Κατσικά της Ηπείρου.

«Δυο παιδιά μου είναι στη Γερμανία και μαζί μου έχω 
τέσσερα παιδιά δικά μου και άλλα δύο ενός συγγενή 
μου. Δεν ξέρω πού βρίσκεται ο άνδρας μου, εάν είναι 
ακόμα στη Συρία ή όχι, εάν ζει ή πέθανε.»
Ρουέντα, 37 ετών, Σύρια, Καταυλισμός Τσεπέλοβο, 
Ήπειρος

«Έχουμε κάνει αίτηση για το πρόγραμμα οικογενει-
ακής επανένωσης στη Χίο, αλλά οι αρχές έγραψαν 
λάθος το επίθετο των δύο παιδιών μου. Φοβάμαι και 
δεν ξέρω τι να κάνω.  Τόσον καιρό που είμαστε εδώ 
στο Σκαραμαγκά δεν έχω ακούσει ποτέ μου να έχει 
επανενωθεί κάποια οικογένεια με επιτυχία.»
Λέβιν,* 44 ετών, Σύρια, Καταυλισμός Σκαραμαγκά, 
Αθήνα

Ρουέντα, 37 ετών, με τον γιο της από τη Συρία, Καταυλισμός 
Τσεπέλοβο, Ήπειρος. Φωτογραφία: Renata Rendón/Oxfam 

Η Γκαζάλ (δεξιά) είναι Γιαζίντι και κατάγεται από την επαρχία του 
Σιντζάρ στο Ιράκ. Ο άντρας της έφτασε στην Ελλάδα αφότου είχε τεθεί 
σε ισχύ η Συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας στις 20 Μαρτίου, με αποτέλεσμα να 
μην μπορεί να φύγει από το νησί. Η Γκαζάλ βρίσκεται με την πεθερά 
της Ιλχάν στον Καταυλισμό Κατσικά της Ηπείρου. Φωτογραφία: Renata 
Rendón/Oxfam



ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, 
ΝΟΜΙΜΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΚΑΙ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
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Περίπου 800 άτομα ζουν στα προσωρινά καταλύματα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ
για τους Πρόσφυγες, Καταυλισμός Καρά Τεπέ, Λέσβος. Φωτογραφία: Aubrey Wade/Oxfam
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Η	παντελής	σχεδόν	έλλειψη	πληροφοριών	ως	προς	
το	νομικό	καθεστώς	και	τις	υπάρχουσες	επιλογές	έχει	
επιφέρει	απίστευτη	ανησυχία	και	ταλαιπωρία.	Παρότι	
βρίσκονται	ήδη	αρκετούς	μήνες	στην	Ελλάδα,	οι	
περισσότεροι	άνθρωποι	δεν	έχουν	καμία	ενημέρωση	
σχετικά	με	τα	δικαιώματά	τους.	Γνώριζαν	ελάχιστα	
πράγματα	για	τις	διαδικασίες	επανεγκατάστασης	και	
οικογενειακής	επανένωσης.	Οι	Αφγανοί	ιδίως	είπαν	
ότι	ανησυχούσαν,	καθώς	τα	έγγραφα	που	τους	είχε	
δώσει	η	αστυνομία	κατά	την	είσοδό	τους	στη	χώρα	εί-
χαν	λήξει	και	φοβούνταν	ότι	ανά	πάσα	στιγμή	υπήρχε	
ο	κίνδυνος	να	τους	συλλάβουν.	Η	συμφωνία	μεταξύ	
της	ΕΕ	και	της	Τουρκίας	και	οι	συχνές	αλλαγές	στις	
διαδικασίες	σημαίνουν	ότι	πολλοί	άνθρωποι	έχασαν	
τα	ραντεβού	τους	για	αίτηση	ασύλου,	χωρίς	να	κατα-
λαβαίνουν	για	ποιο	λόγο.	Κάποιοι	είπαν	ότι	τους	είχαν	
δώσει	λάθος	πληροφορίες.

«Φτάσαμε στο νησί και μετά πήγαμε στην Αθήνα, 
όπου μας περίμενε η αστυνομία. Όταν μας έβαλαν 
στο λεωφορείο, μας είπαν ότι θα μας πήγαιναν στην 
Ειδομένη, αλλά το πρωί βρεθήκαμε εδώ. Μας είπαν 
ότι θα μέναμε εδώ μόνο λίγες ώρες κι έχουν περά-
σει έκτοτε δύο μήνες.»  
Μοχάμντ, 28 ετών, Σύριος, Καταυλισμός Φιλιππιάδας, 
Ήπειρος

«Έφτασα στη Χίο πριν από τη συμφωνία μεταξύ ΕΕ 
και Τουρκίας. Όταν έφτασα στο νησί, γράφτηκα για το 
πρόγραμμα επανεγκατάστασης, αλλά έκτοτε δεν έχω 
καμία πληροφόρηση. Μετά τη συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας 
μάς είπαν ότι έπρεπε να φύγουμε από το νησί και να 
έρθουμε στην Αθήνα. Έτσι χάσαμε τα ραντεβού μας για 
το πρόγραμμα επανεγκατάστασης και τώρα πρέπει να 
τα ξανακάνουμε όλα από την αρχή.» 
Μελίκ, 26 ετών, Σύριος, Καταυλισμός Σκαραμαγκά, Αθήνα

«Το μόνο που θέλουμε είναι κάποια ενημέρωση για 
να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την ελπίδα μας. 
Έχουμε περάσει τόσες δυσκολίες – θα ήταν όλα πιο 
εύκολα εάν ξέραμε τι πρόκειται να συμβεί.  Ακόμα 
κι εάν μας έλεγαν ότι θα μείνουμε εδώ έξι μήνες θα 
ήταν καλύτερο από το να μην ξέρουμε τίποτα.  Δεν 
έχουμε καμία απολύτως πληροφόρηση.» 
Σακίν, 30 ετών, Αφγανή, Καταυλισμός Κατσικά, Ήπειρος

«Η Ελλάδα δεν έχει τα μέσα να μας βοηθήσει.  Εάν 
μπορούσα να ζητήσω άσυλο στην Ελλάδα θα το έκα-
να, αλλά δεν υπάρχει τρόπος να κάνεις αίτηση. Στην 
Ελλάδα δεν υπάρχει καμία δυνατότητα. Εάν πάω στο 
γραφείο της αστυνομίας, θα μου πουν να συνδεθώ 
μέσω Skype.  Δοκίμασα το Skype πολλές φορές, 
αλλά δεν μπορώ να συνδεθώ με κάποιον να κανονί-
σω ραντεβού για την αίτηση ασύλου.»
Σύριος, Καταυλισμός Τσεπέλοβο, Ήπειρος

«Κάθε μέρα ανησυχούμε για το τι θα μας ξημερώσει 
την επομένη.  Θα είμαστε ακόμα εδώ αύριο; Θα μας 
απελάσουν;»
Αφγανός, Καταυλισμός Φιλιππιάδας, Ήπειρος

Σακίν, 30 ετών, Αφγανή, Καταυλισμός Κατσικά, Ήπειρος. 
Φωτογραφία: Renata Rendón/Oxfam

Μελίκ, 26 ετών, Σύριος, Καταυλισμός Σκαραμαγκά, Αθήνα. 
Φωτογραφία: ActionAid



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ
ΠΑΘΟΥΝ ΚΑΤΙ
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Η Νουρ, 28 ετών και ο σύζυγος της Φαγιέζ, 43 ετών από τη Συρία,
μένουν στον καταυλισμό Καρά Τεπέ, με τα τέσσερα παιδιά τους. Φωτογραφία: Aubrey Wade/Oxfam 
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Πολύς	κόσμος	με	τον	οποίο	μίλησε	η	Oxfam	και	
η	ActionAid	είπε	ότι	δεν	αισθανόταν	ασφαλής	
στους	καταυλισμούς.	Γυναίκες	και	άντρες	έκαναν	
λόγο	για	εντάσεις,	καυγάδες,	και	βίαιες	αντιπα-
ραθέσεις	μεταξύ	διαφόρων	ομάδων	λόγω	της	
παρατεταμένης	διάρκειας	παραμονής	τους	σε	
ανεπαρκείς	συνθήκες	και	χωρίς	ενημέρωση	για	
το	τι	έπεται.	Οι	γυναίκες	ιδίως	φοβούνται	για	την	
ασφάλειά	τους.	Ακόμα	και	το	να	πάνε	τουαλέτα	το	
βράδυ	είναι	επικίνδυνο.	Περιστατικά	βίας	ανα-
φέρθηκαν	σε	όλους	σχεδόν	τους	χώρους	όπου	
η	Oxfam	και	η	ActionAid	πήραν	συνεντεύξεις,	
με	πολύ	κόσμο	να	περιμένει	ανεπιτυχώς	από	την	
αστυνομία	και	το	στρατό	να	επέμβουν.	Οι	Αφγανοί	
είπαν	επίσης	ότι	νιώθουν	ανασφάλεια	και	έξω	
από	τους	καταυλισμούς.

«Δεν νιώθουμε ασφάλεια να πηγαίνουμε μόνες μας 
στα ντους ή στις τουαλέτες. Έχουμε κάνει ομάδες 
των έξι και πάμε όλες μαζί. Αν μία θέλει να πάει, 
πρέπει να πάρει άλλες πέντε γυναίκες μαζί της.»
Ταγρίτ, 30 ετών, Σύρια, κλειστή δομή Μόριας, Λέσβος

«Όταν γίνεται κάποιος καυγάς, η αστυνομία έρχεται 
μετά. Όπως στις ταινίες.»
Φάτιμα, 19 ετών, Σύρια, κλειστή δομή Μόριας, Λέσβος 

«Δεν νιώθω ασφαλής [στον καταυλισμό]. Τις προάλ-
λες ένας άντρας πήγε να αρπάξει ένα κοριτσάκι. Το 
παιδί άρχισε να φωνάζει και ο απαγωγέας το άφησε 
κάτω και το έσκασε. Και βέβαια αυτό θα μπορούσε 
να ξανασυμβεί.»
Τζαλάλ, 20 ετών, Αφγανός, Καταυλισμός Καρά Τεπέ, 
Λέσβος

«Δεν μπορώ να κοιμηθώ τη νύχτα, δεν νιώθω ασφά-
λεια. Εμείς [δύο γυναίκες] ζούμε σε μια σκηνή και 
κοιμόμαστε με βάρδιες.»
Αφγανές, Καταυλισμός Κατσικά, Ήπειρος

«Δεν αισθανόμαστε ασφαλείς εδώ, γιατί δεν μπο-
ρούμε να πάμε στο χωριό. Όλα τα έγγραφά μας έχουν 
λήξει. Η αστυνομία μάς είπε να μην πηγαίνουμε στο 
χωριό και ότι θα μας συλλάβουν εάν απομακρυν-
θούμε από εδώ. Όταν πηγαίνω στο χωριό και βλέπω 
περιπολικό, νιώθω λες κι είμαι πάλι πίσω στο Ιράν.»
Αφγανός που έφυγε από το Ιράν, 18 ετών, Ήπειρος

«Πριν από μερικές ημέρες [κάποιοι άνδρες] είχαν 
πιεί πολύ και [ένας απ’ αυτούς] έσπασε ένα μπου-
κάλι στα δύο και το έμπηξε στο πόδι ενός 15χρονου 
αγοριού.  Πήγαμε να φέρουμε την αστυνομία, αλλά 
οι αστυνομικοί αρνήθηκαν να έρθουν, είπαν ότι δεν 
ανακατεύονται σ’ αυτά. Μόνο όταν τα πράγματα ξέ-
φυγαν τελείως ήρθαν τελικά να βοηθήσουν.»
Αφγανός, Ήπειρος

Τζαλάλ, 20 ετών, Αφγανός, Καταυλισμός Καρά Τεπέ, Λέσβος.
Φωτογραφία: Aubrey Wade/Oxfam 

Πρόσφυγες περπατούν στον καταυλισμό Κατσικά, Ήπειρος.
Φωτογραφία: Aubrey Wade/Oxfam 



ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
ΣΕ ΦΑΓΗΤΟ
ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ
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Μια ομάδα προσφύγων από το Αφγανιστάν καλλιεργούν στον κοινοτικό κήπο που έστησε
το Humanitarian Support Agency (εταίρος της Oxfam στον καταυλισμό Καρά Τεπέ). Καλλιεργούν
λαχανικά για να συμπληρώσουν τα τρόφιμα που τους δίνονται. Φωτογραφία: Aubrey Wade/Oxfam 
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Οι	άνθρωποι	μάς	είπαν	ότι	οι	προτεραιότητές	
τους	ήταν	να	έχουν	τρόφιμα	για	να	μπορούν	να	
μαγειρέψουν	ένα	θρεπτικό	φαγητό	και	να	υπάρ-
χει	καλύτερη	πρόσβαση	σε	ιατρική	φροντίδα.	
Είπαν	ότι	για	περισσότερο	από	δύο	μήνες	τούς	
σερβίρουν	κάθε	μέρα	πατάτες	και	μακαρόνια,	
σπανίως	με	λαχανικά	ή	κρέας.	Χρειάζονται	επει-
γόντως	θρεπτικές	επιλογές	για	τις	εγκύους	και	τα	
βρέφη	που	δεν	έχουν	χρονίσει	ακόμα.	Η	Oxfam	
και	η	ActionAid	ενημερώθηκαν	για	άτομα	που	πω-
λούσαν	ό,τι	αντικείμενο	αξίας	διέθεταν	προκειμέ-
νου	να	πάρουν	κάποια	χρήματα	και	να	αγοράσουν	
φαγητό.	Πολύς	κόσμος	έκανε	λόγο	για	ανεπαρκή	
πρόσβαση	σε	ιατρική	φροντίδα	και	φάρμακα,	και	
αναφέρθηκε	συγκεκριμένα	σε	θέματα	υγείας	που	
σχετίζονται	με	τη	διατροφή,	όπως	ο	διαβήτης.	
Δεν	υπάρχει	τακτική	μεταφορά	στα	νοσοκομεία	
σε	περίπτωση	που	δεν	υπάρχουν	γιατροί	στους	
καταυλισμούς,	και	συχνά	δεν	υπάρχουν	διερμη-
νείς,	ακόμα	κι	όταν	υπάρχει	η	δυνατότητα	πρό-
σβασης	στις	υπηρεσίες.

«Ο άντρας μου πέθανε πριν από δύο μέρες. Ήταν 
διαβητικός. Έπρεπε να παίρνει ινσουλίνη. Εδώ όμως 
δεν βρίσκαμε. Έπασχε από νεφρική ανεπάρκεια. Οι 
αρχές τον πήγαν στο νοσοκομείο, αλλά ήταν πολύ 
αργά. Έπρεπε να βρω €2.000 να στείλω τη σορό 
του πίσω στην Καμπούλ. Δανείστηκα χρήματα από 
όποιον μπόρεσα και τώρα πρέπει να τα επιστρέψω.»
Ναϊμέ, 38 ετών, Αφγανή, Καταυλισμός Σχιστού, Αθήνα 

«Το παιδί μου έχει χάσει 8 κιλά σε 2 μήνες. Τρώει 
μόνο πορτοκάλια και πίνει πορτοκαλάδα. Πέρασε 
μια βδομάδα που δεν έτρωγε και για να τον πείσω να 
φάει αναγκάστηκα να σταματήσω να τρώω εγώ.»
Αφγανή, Καταυλισμός Κατσικά, Ήπειρος

«Ο αδερφός μου είναι 6 χρονών και αυτιστικός.  
Είναι δύσκολο να βρεθεί βοήθεια για αυτόν. Τη νύχτα 
ουρλιάζει και η κατάστασή του έχει χειροτερέψει 
από τότε που ήρθαμε εδώ.»
Αριάνα, 19 ετών, Σύρια, Καταυλισμός Κόνιτσας, Ήπει-
ρος

«Το φαΐ εδώ δεν τρώγεται. Όλο μακαρόνια και πατά-
τες. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν σάκχαρο και δεν 
τρώνε όπως πρέπει. Υπάρχει κόσμος που παθαίνει 
δηλητηρίαση από το φαγητό.» 
Μαρία, 27 ετών, Σύρια, κλειστή δομή Μόριας, Λέσβος

«Όταν ήρθε ο Πάπας, όλα ήταν τέλεια. Μας έφεραν καλό 
φαγητό. Μακάρι κάθε μέρα να ήταν ο Πάπας εδώ!»
Μούνα, 41 ετών, Σύρια, κλειστή δομή Μόριας, Λέσβος

«Προσπαθώ να βρω εμβόλια εδώ και μια βδομάδα. 
Πάω κάτω, με στέλνουν πάνω. Πάω πάνω, με στέλ-
νουν κάτω. Η κόρη μου είναι δυόμιση μηνών και 
πρέπει να κάνει το εμβόλιο.»
Αχμέντ, 38 ετών, Σύριος, κλειστή δομή Μόριας, 
Λέσβος

«Διαγνώστηκα με αραχνοειδείς κύστες στον 
εγκέφαλο, που προκαλούν ναυτία και επιληπτικές 
κρίσεις. Έφυγα από τον καταυλισμό και πήγα στο 
νοσοκομείο στην Αθήνα για θεραπεία, αλλά λιπο-
θύμησα στο μετρό, έπεσα κάτω, και χτύπησα τη 
μέση μου. Ο γιατρός που με εξέτασε είπε ότι έπρε-
πε να μείνω μέσα, να ξεκουραστώ και να βρίσκομαι 
σε περιβάλλον χωρίς στρες, γιατί η κύστη μπορεί 
να μεγαλώσει και να προκαλέσει νευρολογική βλά-
βη, αλλά δεν μπορώ να αφήσω τα παιδιά μου μόνα 
τους στον καταυλισμό.»
Λέβιν,* 44 ετών, Σύρια, Καταυλισμός Σκαραμαγκά

Ναϊμέ, 38 ετών, Αφγανή, Καταυλισμός Σχιστού, Αθήνα 
Φωτογραφία: ActionAid

Αριάνα, 19 ετών, Σύρια, Καταυλισμός Κόνιτσας, Ήπειρος.
Φωτογραφία: Renata Rendón/Oxfam

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
ΣΕ ΦΑΓΗΤΟ
ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ



ΕΠΙΛΟΓΟΣ
«Το μήνυμά μου προς την Ευρώπη είναι ότι θα 
μπορούσαμε να μείνουμε εδώ στην Ελλάδα για πολύ 
καιρό, αλλά όχι σ’ αυτές τις συνθήκες. Εξακολουθώ 
να πιστεύω ότι η Ευρώπη θα μας φροντίσει. Δεν θα 
μας απογοητεύσει.» 
Σάντα, 40 ετών, Σύρια, Καταυλισμός Καρά Τεπέ, Λέσβος

«Το όνειρό μου αυτή τη στιγμή είναι να γεννήσω το 
μωρό μου κάπου που να υπάρχει ασφάλεια και να 
προσφέρω στα παιδιά μου ένα καλύτερο μέλλον. Για 
να συμβεί όμως αυτό, ελπίζω να μην με απελάσουν.»
Σακίλο, 30 ετών, Αφγανή, Καταυλισμός Καρά Τεπέ, 
Λέσβος 

«Μοιράστε μας σε όλες τις χώρες να μην αισθάνεται 
κάποιος πίεση. Εμάς δε μας νοιάζει. Θέλουμε μόνο 
να μπορέσουμε να πάμε κάπου και να ζήσουμε με 
ασφάλεια, ειρηνικά, να μπορέσουν τα παιδιά μας να 
έχουν μια καλή εκπαίδευση.»
Αφγανός, Καταυλισμός Φιλιππιάδας, Ήπειρος

«Θέλω να στείλω ένα μήνυμα στον ελληνικό λαό. Θέλω 
να τον ευχαριστήσω. Είναι πολύ καλοί μαζί μας.»
Μάχα, 40 ετών, Γιαζίντι από το Ιράκ, Καταυλισμός Σκα-
ραμαγκά, Αθήνα

«Θέλουμε να ζητήσουμε συγγνώμη από την Ευρώπη.»
Μαριάν, 17 ετών, Σύρια, κλειστή δομή Μόριας, Λέσβος

Ηλιοβασίλεμα στον καταυλισμό Καρά Τεπέ. Φωτογραφία: Aubrey Wade/Oxfam 

Μεθοδολογία:
Η Oxfam και η ActionAid ανέλαβαν το συντονισμό της συζήτησης 

σε 26 focus groups και πήραν 16 ατομικές συνεντεύξεις, σε μια 

διαδικασία με περισσότερους από 250 συμμετέχοντες που διε-

ξήχθη το Μάιο του 2016 στη Λέσβο, την Αθήνα και την Ήπειρο.

Ευχαριστίες:
Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε από τη Renata Rendón (Oxfam) 

και τη Μάττα Σαμίου (ActionAid).  Η Oxfam και ActionAid 

ευχαριστούν τους θαρραλέους ανθρώπους στους καταυλισμούς 

όπου δουλεύουμε, οι οποίοι μοιράστηκαν μαζί μας τις ιστορίες 

τους. Χωρίς αυτούς η έκθεση αυτή δεν θα μπορούσε να έχει 

πραγματοποιηθεί. Η Oxfam ευχαριστεί ιδιαίτερα για τη βοήθειά 

τους το προσωπικό της Oxfam και πολλούς εθελοντές, όπως 

οι Μπέττυ Φερεντίνου, Mitra Jalali, Alexandra Pagliaro, Αθηνά 

Ζιώγα, Hafida Rashid, Omar Al Haj Hasan και Shah Faisal 

Ansari. Η ActionAid ευχαριστεί θερμά τα μέλη της ομάδας 

Άμεσης Ανταπόκρισης και τη Σίσσυ Γκουρνέλου για το έργο της.

Τα	Προγράμματα	της	Oxfam	και	της	ActionAid	
στην	Ελλάδα	για	την	Αντιμετώπιση	Καταστάσεων	
Έκτακτης	Ανάγκης:
Σε ολόκληρη τη ΒΔ Ελλάδα και στη Λέσβο, η Oxfam παρέ-

χει καθαρό νερό, χώρους υγιεινής, διαμονή, φαγητό και μη 

εδώδιμα είδη, όπως κιτ υγιεινής, μουσαμάδες και κουβέρτες σε 

6 διαφορετικούς καταυλισμούς. Σε όλους τους καταυλισμούς, 

η Oxfam αξιολογεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα τις ανάγκες 

που ανακύπτουν και βοηθάει στον εντοπισμό ευάλωτων ατόμων 

προκειμένου να τους παραπέμψει στις κατάλληλες υπηρεσίες.

Με την απόκρισή της στην προσφυγική κρίση, η ActionAid παρέ-

χει υπηρεσίες προστασίας στοχευμένες στους πλέον ευάλωτους, 

και ιδίως σε γυναίκες, εξασφαλίζοντάς τους ασφάλεια και προ-

στασία. Το έργο της περιλαμβάνει ψυχοκοινωνική υποστήριξη, 

παροχή πληροφοριών κι ενημέρωσης, παραπομπές, δραστηρι-

ότητες με τις γυναίκες ώστε να βελτιωθεί η αυτοπεποίθησή τους 

και να αναλάβουν ηγετικούς ρόλους, καθώς και την παροχή μη 

εδώδιμων ειδών επιτακτικής ανάγκης για τις γυναίκες.

Μετάφραση - Επιμέλεια κειμένου: 

Μάρα Ψαράκη

Σημειώσεις:
1	http://data.unhcr.org/mediterranean/country.php?id=83
2	Συντονιστικό Σώμα για τη Διαχείριση της Προσφυγικής Κρίσης, 
Περιληπτική Δήλωση για τις Προσφυγικές Ροές http://media.gov.gr/
index.php/component/content/article/258-προσφυγικό-ζήτημα/2982-
summary-statement-of-refugee-flows-1-6-2016?Itemid=595

3	ΝΤΑΕΣ είναι το αραβικό ακρωνύμιο του ISIL, γνωστού και ως ISIS.
4	Η Συμφωνία της ΕΕ με την Τουρκία βασίζεται στην ιδέα ότι η Τουρκία 
είναι μια «ασφαλής» χώρα για την επαναπροώθηση των ανθρώπων. 
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτό σημαίνει ότι «κάποιος 
έχει ήδη αναγνωριστεί ως πρόσφυγας στην Τουρκία ή χαίρει επαρκούς 
προστασίας εκεί με άλλον τρόπο», ή ότι η Τουρκία «μπορεί να εγγυηθεί 
στον επανεισερχόμενο αποτελεσματική πρόσβαση στη διαδικασία προ-
στασίας σε ατομική βάση, και όπου διαπιστώνεται ότι χρήζει προστασί-
ας αποτελεσματική πρόσβαση σε θεραπεία σύμφωνα με τα πρότυπα της 
Σύμβασης της Γενεύης για τους Πρόσφυγες.»

*	Ο αστερίσκος υποδηλώνει αλλαγή του ονόματος των ανθρώπων. 


