Αλληλλεγγφη ςτην αντιμετώπιςη τησ προςφυγικήσ κρίςησ ςτη Θεςςαλονίκη
Ομιλία του Ηλία Αναγνωςτόπουλου, Υπεφθυνου Έργου του Κζντρο Ημζρασ Προςφφγων ‘Αλκυόνη’ ςτην
εκδήλωςη «Αλληλεγγφη ςτη περίοδο τησ κρίςησ ςτη Θεςςαλονίκη», που οργανώιηκε από το Ίδρυμα
Χάινριχ Μπελ Ελλάδασ ςτισ 25. Αυγοφςτου 2018 ςτο Μουςείο Ευρωπαϊκών Πολιτιςμών του Βερολίνου
ςτο πλαίςιο του πολιτιςτικοφ μήνα αφιερωμζνου ςτη Θεςςαλονίκη (9.8.-9.9. 2018).
Αγαπεηέο θπξίεο θαη θύξηνη θαιεζπέξα ζαο.
Σαο επραξηζηώ πνπ βξίζθεζηε ζήκεξα εδώ αθηεξώλνληαο κέξνο ηνπ πνιύηηκνπ ρξόλνπ. Θα ήζεια
ηδηαίηεξα λα επραξηζηήζσ ηνπο δηνξγαλσηέο γηα ηελ επγεληθή ηνπο πξόζθιεζε θαζώο θαη ην γξαθείν ηεο
Θεζζαινλίθεο ηνπ Ιδξύκαηνο Φάηλξηρ Μπει γηα ηελ ζπκβνιή ηνπ ζηελ παξνπζία κνπ θνληά ζαο.
Ολνκάδνκαη Ηιίαο Αλαγλσζηόπνπινο θαη είκαη ν Υπεύζπλνο Έξγνπ ηνπ Κέληξνπ Ηκέξαο Πξνζθύγσλ
‘Αιθπόλε’ ζηε Θεζζαινλίθε. H ‘Αιθπόλε’ ηδξύζεθε ηνλ Ινύιην ηνπ 2016 από ηελ Οηθνινγηθή Κίλεζε
Ννκνύ Θεζζαινλίθεο, κε ηελ ζηήξημε ηεο Diakonie Katastrophenhilfe, κε ζθνπό λα πξνζθέξεη
ππεξεζίεο ζίηηζεο, παξνρήο ξνπρηζκνύ θαη εηδώλ πξώηεο αλάγθεο, αηνκηθήο πγηεηλήο θαζώο θαη
ςπρνθνηλσληθήο ζηήξημεο ζε πξόζθπγεο ζηνλ νηθηζηηθό ηζηό ηεο πόιεο.
Σηα ηέιε Μαξηίνπ 2016, κε ην θιείζηκν ηεο δηόδνπ ησλ δπηηθώλ Βαιθαλίσλ πξνο ηελ θεληξηθή θαη
βόξεηα Δπξώπε, πεξίπνπ 30.000 πξόζθπγεο εγθισβίζηεθαλ ζηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία έμσ από ην ρσξηό
ηεο Δηδνκέλεο, κε κεγάιν πνζνζηό απηώλ λα είλαη γπλαίθεο θαη παηδηά. Οη Διιεληθέο αξρέο εθθέλσζαλ
ηελ Δηδνκέλε κεηαθέξνληαο ηνπο πξόζθπγεο ζε Κέληξα Φηινμελίαο, ηα νπνία ζηήζεθαλ πξόρεηξα κε
ππνηππώδεηο ππνδνκέο. Αξθεηά από ηα θέληξα απηά, βξίζθνληαλ ζε θνληηλή απόζηαζε από ηε
Θεζζαινλίθε, ε νπνία είλαη ε κεγαιύηεξε πόιε ζηε βόξεηα Διιάδα.
Πνιινί πξόζθπγεο, γηα λα απνθύγνπλ ην ζπλσζηηζκό θαη ηηο άζρεκεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο πνπ
επηθξαηνύζαλ ζηα θέληξα θηινμελίαο, άξρηζαλ λα ζπξξένπλ ζηε Θεζζαινλίθε επειπηζηώληαο λα βξνπλ
θαιιίηεξεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο.
Ο Γήκνο ηεο Θεζζαινλίθεο, θαζώο θαη κεξηθέο κε θπβεξλεηηθέο νξγαλώζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη
ζηελ πόιε, εληάρζεθαλ ζην πξόγξακκα ζηέγαζεο πξνζθύγσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Ύπαηε Αξκνζηεία
ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ γηα ηνπο Πξόζθπγεο. Τν πξόγξακκα απηό, νλνκαδόκελν ‘Δζηία’,
ρξεκαηνδνηήζεθε από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Έηζη δεκηνπξγήζεθαλ ζέζεο ζηέγαζεο ζε δηακεξίζκαηα
ζηελ πόιε θαζώο θαη ζε μελνδνρεία. Πέξαλ από ην πξόγξακκα ‘Δζηία’ δηάθνξεο εζεινληηθέο νξγαλώζεηο
από ηε Θεζζαινλίθε, κε πξσηνζηάηεο ηελ Οηθνινγηθή Κίλεζε Ννκνύ Θεζζαινλίθεο θαη ηε Ναόκη,
θαζώο θαη εζεινληέο από ηε Θεζζαινλίθε θαη ην εμσηεξηθό, κίζζσζαλ δηακεξίζκαηα ζηα νπνία
θηινμελνύζαλ πξόζθπγεο.
Δίλαη ζεκαληηθό λα αλαθεξζεί όηη ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ πξνζθύγσλ θαηά ηελ πεξίνδν απηή ήηαλ
ππνςήθηνη γηα κεηεγθαηάζηαζε θαη νηθνγελεηαθή επαλέλσζε ζε άιιεο Δπξσπατθέο ρώξεο, κε ηνπο
πεξηζζόηεξνπο από απηνύο λα θαηαιήμνπλ ζηε Γεξκαλία.
Οη ζέζεηο θηινμελίαο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ από ηνλ Γήκν Θεζζαινλίθεο θαη δηάθνξεο κε θπβεξλεηηθέο
νξγαλώζεηο, δελ ήηαλ αξθεηέο λα ηθαλνπνηήζνπλ ηελ δήηεζε πνπ ππήξρε ζε δηακεξίζκαηα από
νηθνγέλεηεο, ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο θαζώο θαη επάισηα άηνκα. Έηζη από ην
θζηλόπσξν ηνπ 2016 άξρηζε λα δηαθαίλεηαη κία δηαξθώο απμαλόκελε πξνζθνξά απιώλ πνιηηώλ λα
ζηεγάζνπλ πξόζθπγεο. Απηό πήξε ηε κνξθή είηε παξαρώξεζεο άδεησλ δηακεξηζκάησλ ζε πξόζθπγεο,
πνπ ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο ζπκπεξηειάκβαλε θαη ην θόζηνο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο θαη ύδξεπζεο,
είηε θηινμελία πξνζθύγσλ από πνιίηεο ζηα ίδηα ηνπο ηα ζπίηηα. Δπίζεο νη πνιίηεο απηνί βνεζνύζαλ ηνπο
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πξόζθπγεο θαη κε ηα έμνδα ζίηηζεο θαη εηδώλ πξώηεο αλάγθεο.
Αλ θαη από ην θαινθαίξη ηνπ 2016 είρε αξρίζεη λα δξνκνινγείηε ην ζέκα ηεο ζηέγαζεο ζηνλ νηθηζηηθό
ηζηό ηεο πόιεο, πέξαλ ησλ θέληξσλ θηινμελίαο, δηαθάλεθε έλα θελό ζε ζέκαηα πξνκήζεηαο ηξνθίκσλ,
ξνπρηζκνύ θαη εηδώλ πξώηεο αλάγθεο. Τν θελό απηό άξρηζε λα κεηώλεηαη από ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2016,
νπόηε νη πξόζθπγεο πνπ είραλ εληαρζεί ζην πξόγξακκα ζηέγαζεο ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ησλ
Ηλσκέλσλ Δζλώλ γηα ηνπο Πξόζθπγεο άξρηζαλ λα ιακβάλνπλ ρξεκαηηθή βνήζεηα. Απηό όκσο άθελε
εθηόο ηνπο πξόζθπγεο νη νπνίνη δελ είραλ αθόκε εληαρζεί ζην πξόγξακκα ζηέγαζεο.
Κνηλσληθνί ζπλεηαηξηζκνί, πνιίηεο θαζώο θαη θνηλσληθέο θαη εζεινληηθέο νξγαλώζεηο, έζπεπζαλ λα
ειαρηζηνπνηήζνπλ ην θελό απηό, ζπγθεληξώλνληαο ηξόθηκα, κνηξάδνληαο θνππόληα από super markets
θαη ζπλεηαηξηζηηθά θαηαζηήκαηα ηξνθίκσλ θαη παξαρσξώληαο ρώξνπο όπνπ πξόζθπγεο κπνξνύζαλ λα
καγεηξέςνπλ, όπσο ζηνλ θνηλσληθό ρώξν ηεο Οηθνινγηθήο Κίλεζεο, ην ‘Οηθόπνιηο’.
Πνιίηεο δώξηδαλ ξνπρηζκό, ππνδήκαηα, θνπβέξηεο, θαξνηζάθηα γηα κσξά, πάλεο, βξεθηθό γάια, πξντόληα
πξνζσπηθήο πγηεηλήο, θάξκαθα θαη άιια είδε, ηα νπνία ζπγθεληξώλνληαλ ζε κε θπβεξλεηηθέο
νξγαλώζεηο θαη Κέληξα Ηκέξαο πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί θαζώο θαη θνηλσληθά θαξκαθεία γηα λα
δηαλεκεζνύλ ζε πξόζθπγεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπο. Απηή ε θηλεηνπνίεζε ήηαλ επηπξόζζεηε από ηα
είδε ξνπρηζκνύ θαη πξώηεο αλάγθεο πνπ έζηειλαλ νξγαλώζεηο από ηελ Δπξώπε.
Δπίζεο ππήξμε θηλεηνπνίεζε επαγγεικαηηώλ ζηελ ππνζηήξημε ησλ πξνζθύγσλ. Γηαηξνί εμέηαδαλ
αθηινθεξδώο πξόζθπγεο, δάζθαινη θαη θαζεγεηέο έθαλαλ καζήκαηα ειιεληθώλ, άηνκα γεξκαληθήο ή
αγγιηθήο θαηαγσγήο έθαλαλ καζήκαηα γεξκαληθώλ θαη αγγιηθώλ, παηδαγσγνί δεκηνπξγνύζαλ δξάζεηο
γηα παηδηά, ςπρνιόγνη πξνζέθεξαλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο γηα δξάζεηο ελειίθσλ θαη απινί πνιίηεο εζεινληηθά
ζπκκεηείραλ ζε δξάζεηο θαη δηνξγαλώζεηο κε ζθνπό λα θέξνπλ ηνπο πξόζθπγεο πνην θνληά κε ηνλ ληόπην
πιεζπζκό θαη νη πξόζθπγεο λα αηζζάλνληαη πνην άλεηα θαη θαινδερνύκελνη ζηελ πόιε. Αξθεηνί
πξόζθπγεο γλσξίζηεθαλ κε κέιε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, ηνπο γίλαλε πξνζθιήζεηο γηα γεύκαηα ζηα ζπίηηα
ησλ ‘ληόπησλ’, μελαγήζεθαλ ζε δηάθνξα κέξε ηεο πόιεο θαη έηζη άξρηζαλ λα ληώζνπλ πνην άλεηα ζηελ
θαζεκεξηλόηεηά ηνπο.
Αο κελ μερλάκε όηη ην πξόγξακκα ζηέγαζεο θαη νηθνλνκηθήο βνήζεηαο είρε σο πξνηεξαηόηεηα νηθνγέλεηεο
θαη επάισηα άηνκα, κε απνηέιεζκα πνιινί λένη άλδξεο θαη αξθεηέο γπλαίθεο, άζρεηα αλ ήηαλ εληαγκέλνη
ζην πξόγξακκα κεηεγθαηάζηαζεο ή νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο λα παξακέλνπλ άζηεγνη. Γηα απηνύο ηνπο
πξόζθπγεο ε θηλεηνπνίεζε ησλ πνιηηώλ ήηαλ πνιύηηκε, πιηθά αιιά θαη ςπρνινγηθά.
Μία άιιε πεγή εζεινληηθήο βνήζεηαο πξνο ηνπο πξόζθπγεο είλαη νη αλαγλσξηζκέλνη πξόζθπγεο πνπ
είραλ εγθαηαζηαζεί ζηελ Θεζζαινλίθε, νη νπνίνη «πήξαλ από ην ρέξη» ηνπο λένπο πξόζθπγεο θαη ηνπο
βνήζεζαλ ζην λα εγθιηκαηηζηνύλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή ζηε Θεζζαινλίθε.
Η θηλεηνπνίεζε απηή θαη ε βνήζεηα πνπ πξνζέθεξε ε θνηλσλία ησλ πνιηηώλ ζηε Θεζζαινλίθε, δελ
κπόξεζε λα επηζθηάζεη ηειείσο θάπνηα αθξαία θαηλόκελα. Γηα παξάδεηγκα όηαλ κε απόθαζε ηνπ
ππνπξγείνπ Παηδείαο ηα παηδηά ησλ πξνζθύγσλ έπξεπε λα γξαθηνύλ θαη λα παξαθνινπζήζνπλ ζρνιείν,
ππήξμαλ πεξηπηώζεηο, όζν κεκνλσκέλεο θαη αλ ήηαλ, όπνπ έιιελεο γνλείο εθθξάζηεθαλ καδηθά θαηά ηεο
ζπκκεηνρήο παηδηώλ πξνζθύγσλ ζηα δεκόζηα ζρνιεία.
Σήκεξα νη πξνζθπγηθέο ξνέο, ζε ζύγθξηζε κε απηέο ηνπ 2015 θαη 2016, είλαη ζην ζύλνιό ηνπο κεησκέλεο.
Σπγθξηηηθά έρνπλ απμεζεί νη ξνέο από ηα ρεξζαία ζύλνξα κε ηελ Τνπξθία, ιόγσ ηεο άζιηαο θαηάζηαζεο
πνπ επηθξαηεί ζηα αλαηνιηθά λεζηά ηνπ Αηγαίνπ θαζώο θαη ησλ όξσλ ηεο ζπκθσλίαο ηνπ Μαξηίνπ 2016
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηελ Τνπξθία. Δθηόο από έλα δηάζηεκα, κεηαμύ ηνπ Σεπηεκβξίνπ 2017 θαη ηηο
αξρέο ηνπ θαινθαηξηνύ ηνπ 2018, όπνπ πνιιέο νηθνγέλεηεο θνπξδηθήο θαηαγσγήο έθηαζαλ ζηελ Διιάδα
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από ην Ιξάθ θαη ηε Σπξία, νη πιεηνλόηεηα ησλ πξνζθύγσλ ηείλεη λα είλαη άλδξεο από ην Αθγαληζηάλ, ην
Ιξάλ, ην Ιξάθ, ην Παθηζηάλ, θαζώο θαη ρώξεο ηεο βνξείνπ θαη ππν-Σαράξηαο Αθξηθήο.
Σηνλ νηθηζηηθό ηζηό ηεο Θεζζαινλίθεο ην πξόγξακκα ‘Δζηία’ θηινμελεί ζήκεξα ζε δηακεξίζκαηα πεξίπνπ
3.000 άηνκα, ελώ ππνινγίδεηαη όηη ππάξρνπλ πεξίπνπ 800 κε 1.000 άζηεγα άηνκα.
Σηα θέληξα θηινμελίαο γύξσ από ηε Θεζζαινλίθε ππνινγίδεηαη όηη θηινμελνύληαη επίζεκα πεξίπνπ
5.000 άηνκα θαη αλεπίζεκα πεξίπνπ 2.000 άηνκα. Τα άηνκα πνπ θηινμελνύληαη επίζεκα κέλνπλ ζε
πξνθαηαζθεπαζκέλα κηθξά ζπίηηα (θνληέηλεξ), είλαη εγγεγξακκέλα ζηελ ππεξεζία αζύινπ θαη έρνπλ
εληαρζεί ζην πξόγξακκα νηθνλνκηθήο βνήζεηαο. Τα άηνκα πνπ βξίζθνληαη αλεπίζεκα ζηα θέληξα
θηινμελίαο, δελ είλαη εγγεγξακκέλα ιόγσ ρσξεηηθόηεηαο ησλ θέληξσλ θηινμελίαο, κέλνπλ ζε ζθελέο ή
ζηελ ύπαηζξν ζε θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο ησλ θέληξσλ θαη ζηελ πεξίκεηξό ηνπο, θαη δελ είλαη εληαγκέλα
ζην πξόγξακκα νηθνλνκηθήο βνήζεηαο.
Όπσο είδακε θαη κε ηελ πεξίπησζε ηεο Δηδνκέλεο, ε ρξνληθή παξάηαζε θάζε θξίζεο ηείλεη λα επηθέξεη
θόπσζε. Με έρνληαο πιένλ ηα θώηα ηεο δεκνζηόηεηαο ζηηο κεγάιεο νκάδεο επάισησλ πξνζθύγσλ, αλ
θαη επάισηνη πξόζθπγεο ζπλερίδνπλ λα έξρνληαη, ν ηνπηθόο πιεζπζκόο έρεη αξρίζεη λα δείρλεη ζεκάδηα
θνξεζκνύ. Αλ θαη ππάξρεη αθόκε εζεινληηζκόο από ηελ ηνπηθή θνηλσλία πξνο ηνπο πξόζθπγεο, ε
αληαπόθξηζε δελ είλαη πιένλ όπσο ζην παξειζόλ, ιόγσ ηεο εληύπσζεο όηη δελ πθίζηαηαη πιένλ θξίζε
θαζώο θαη ηεο πξνζσπηθήο θνύξαζεο ησλ εζεινληώλ απηώλ. Δπίζεο όπσο θαη ζηελ ππόινηπε Δπξώπε,
ίζσο όρη ζηνλ ίδην βαζκό, ππάξρνπλ θαη νη θσλέο πνπ ιέλε ‘αξθεηά πνηά’, όζν απόκαθξεο θαη αλ είλαη.
Σε θάζε πεξίπησζε, ε ηζηνξία ηεο αλζξσπόηεηαο (γηα όζνπο πξαγκαηηθά ηελ δηαβάδνπλ) καο δηδάζθεη όηη
ε κεηαθίλεζε πιεζπζκώλ είλαη έλα δηαρξνληθό θαηλόκελν, ην νπνίν ακθηβάισ όηη ζα παύζεη. Ο ηξόπνο
αληηκεηώπηζεο δελ ζα πξέπεη λα είλαη έλα αδηαπέξαζην ηνίρνο, αιιά κία αληηκεηώπηζε πνπ ζα δηέπεηαη
από αλζξσπηζκό θαη ζα δηαζθαιίδεη ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα πξνο όινπο. Σαθώο θαη ε θάζε ρώξα έρεη
ην δηθαίσκα λα ζπληάμεη ηε δηθή ηεο πνιηηηθή, απηή όκσο ζα πξέπεη λα είλαη ζύκθσλε κε ηηο
αλαγλσξηζκέλεο δηεζλήο ζπλζήθεο.
Μηα ηδηαηηεξόηεηα ηεο Θεζζαινλίθεο είλαη όηη από ηελ ίδξπζή ηεο ην 316 π.Φ. από ηνλ Κάζζαλδξν είλαη
κηα πνιππνιηηηζκηθή πόιε θαη θέληξν εκπνξίνπ. (Ο Κάζζαλδξνο ήηαλ ζηξαηεγόο ηνπ Μεγάινπ
Αιεμάλδξνπ πνπ παληξεύηεθε ηελ Θεζζαινλίθε, εηεξνζαιή αδειθή ηνπ Μεγάινπ Αιέμαλδξνπ, εμ νπ θαη
ην όλνκα ηεο πόιεο). Η πνιππνιηηηζκηθόηεηα απηή ζε κεγάιν βαζκό νθείιεηαη θαη ζηελ εηζξνή
πξνζθύγσλ, όπσο ην 1432 κε ηελ εθδίσμε ησλ Δβξαίσλ θπξίσο από ηελ Ιβεξηθή ρεξζόλεζν αιιά θαη ηελ
βόξεηα Δπξώπε θαη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο ζηε Θεζζαινλίθε, θαζώο θαη ζηηο αξρέο ηνπ πξνεγνύκελνπ
αηώλα κε ηελ εηζξνή πξνζθύγσλ από ηελ Μηθξά Αζία, ηνλ Πόλην θαη ηελ Αλαηνιηθή Θξάθε.
Διπίδσ λα κελ ζαο θνύξαζα θαη ζαο επραξηζηώ γηα ηελ ππνκνλή ζαο. Δίκαη ζηε δηάζεζή ζαο γηα ηηο
όπνηεο εξσηήζεηο ή/θαη δηεπθξηλίζεηο πηζαλόλ έρεηε.
Σαο επραξηζηώ.
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