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Στην αρχή, έγινε μια σύντομη παρουσίαση από τον Αθανάσιο Θεοδωρίδη, υπεύθυνο
γραφείου στην Αθήνα για την Αντιγόνη, που έκανε μια μικρή εισαγωγή στο βασικό
θέμα της συζήτησης και παρουσίασε ξεχωριστά τον κάθε ένα από τους ομιλητές.

Στη συνέχεια, ακολούθησε επίσης μια σύντομη παρουσίαση επί του θέματος από τον
αντιπρόεδρο της Αντιγόνης, Μιχάλη Τρεμόπουλο.  

Ο κύριος Τρεμόπουλος παρέθεσε κάποια γενικά σχόλια αναφορικά με τις σημαντικές
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελληνική κοινωνία ως προς την ομαλή κοινωνική
ένταξη των προσφύγων. Εν συνεχεία αναφέρθηκαν από τον ίδιο, τα όλα όσα διαθέτει
μέχρι στιγμής η Ελλάδα ώστε να μπορέσει να εντάξει ομαλά τους πρόσφυγες στην
Ελληνική  κοινωνία,  υπογραμμίζοντας  μέρος  τον  μεγάλων  ελλείψεων  που
αντιμετωπίζει η χώρα στα πλαίσια της διαχείρισης του φαινομένου.

Έπειτα από τα εισαγωγικά ακολουθεί η σειρά των κεντρικών ομιλητών.

Στο πρώτο μέρος, τον συντονισμό του οποίου ανέλαβε η Αγγελική Αθανασοπούλου,
διδάκτορας στο τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του πανεπιστημίου
Αιγαίου  και  διδάσκουσα  στο  τμήμα  κοινωνικής  πολιτικής  του  Παντείου
Πανεπιστημίου,  αναλύεται  το  πλαίσιο  σύμφωνα  με  το  οποίο  διαδραματίζεται  η
διαδικασία κοινωνικής ένταξης αλλά και παρουσιάζονται οι βασικές μέθοδοι και τα
βασικά εργαλεία κοινωνικής ένταξης των προσφύγων.

Σύμφωνα  με  τον  Νίκο  Κουραχάνη,  διδάσκων και  μεταδιδακτορικό  ερευνητή  στο
τμήμα  Κοινωνικής  Πολιτικής  του  Παντείου  Πανεπιστημίου,  η  έλλειψη  των
κατάλληλων  μέσων  και  μέτρων  διαχείρισης  του  προσφυγικού  αποτελεί  πολιτική
βούληση καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επιδιώκει πολιτικές ενσωμάτωσης εφόσων
αυτές  δεν  περιλαμβάνονται  στους  στόχους  της.  Παράλληλα,  υποστηρίζει  πως  δεν
πρόκειται  για  προσφυγική  κρίση  αλλά  για  κρίση  διαχείρισης  του  προσφυγικού,
εφόσον η Ευρωπαϊκή διαχείριση γεννά την προσφυγική κρίση.

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Μπογέα, υπεύθυνος προγράμματος ένταξης της οργάνωσης
‘Human  Rights  360’’,  θεμέλιο  λίθο  για  την  κοινωνική  ένταξη  των  προσφύγων
αποτελεί  η  ουσιαστική  πρόσβαση  στα  κοινωνικά  δικαιώματα.  Σύμφωνα  με  την
παρούσα κατάσταση,  συχνά υπάρχει  η άμεση εφαρμογή των στρατηγικών εξόδου



χωρίς προετοιμασία, η έλλειψη προγραμμάτων ένταξης εντός των δομών φιλοξενίας,
ποικιλία ως προς την μορφή προσέγγισης των υπηρεσιών, αδυναμία κατανόησης της
γλώσσας και  πρόσβασης σε υγεία,  εργασία,  στέγαση,  ευαλωτότητα λόγω ηλικίας,
αναπηρίας,  φύλου  ή  συνθηκών  και  ύπαρξη  μιας  ρητορικής  μίσους  εντός  του
κοινωνικό  πολιτικού  περιβάλλοντος.  Αναπτύσσονται  υπηρεσίες  ένταξης  μέσα από
ένα  ολιστικό  σύστημα  παροχής  υπηρεσιών  και  συμβουλευτικής,  ενώ υπάρχει  μια
σειρά  μορφών  υποστήριξης,  όπως  η  ψυχοκοινωνική,  η  νομική,  η  συνηγορία,  η
προώθηση ένταξης  σε  ιδιωτικό-δημόσιο  τομέα,  η  συνεχιζόμενη  εκπαίδευση και  η
πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Σύμφωνα με την Δέσποινα Καρακατσάνη, καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, πιο ευάλωτη είναι η ομάδα των παιδιών. Η εκπαίδευση
είναι σημαντική γιατι συμβάλλει στην ψυχική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών.
Τα παιδιά προκειμένου  να μην περιθωριοποιούνται,  θα  πρέπει  να  ακολουθούν  το
πρόγραμμα  του  σχολείου  και  να  ενθαρρύνονται  οι  εξωσχολικές  δραστηριότητες
έπειτα από το σχολείο. Έμφαση πρέπει να δοθεί στην εκμάθηση της γλώσσας από τα
παιδιά,  στην γενικότερη επικοινωνία με  τους γονείς  αλλά και  στη συμμετοχή της
τοπικής κοινότητας γύρω από το σχολείο. Οι λύσεις που έχουν δοθεί στην ένταξη των
παιδιών  των  προσφύγων  σε  Εθνικό  επίπεδο,  περιορίζονται  σε  δομές  εκπαίδευσης
έπειτα  από το  σχολείο,  με  στόχο την εκμάθηση της  γλώσσας,  σε  άτυπες  μορφές
εκπαίδευσης για πολύ μικρά παιδιά αλλά και  προγράμματα για ενήλικες.  Με την
παράθεση  στατιστικών  στοιχείων  έγινε  φανερή  η  απουσία  των  παιδιών  των
προσφύγων από τις δομές εκπαίδευσης.

 Σύμφωνα με τον Ανδρέα Δήμου, επιστημονικός συνεργάτης αρμόδιος για θέματα
παιδικής  προστασίας  και  ποιότητας  παροχής  υπηρεσιών των Κέντρων Φιλοξενίας
ασυνόδευτων ανηλίκων του ΕΚΚΑ,μέσω στατιστικών στοιχείων γίνεται φανερό πως
πολλά  είναι  τα  ασυνόδευτα  ανήλικα  στην  Ελλάδα,  αρκετά  ζουν  σε  κέντρα
προσωρινής  φιλοξενίας,  κέντρα  υποδοχής  μεταναστών,  άτυπες  και  επισφαλής
συνθήκες  στέγασης,  προστατευτική  φύλαξη,  ενώ πολλά από αυτά τα παιδιά είναι
αγόρια. Σε θεσμικό πλαίσιο ορίζεται η διαμόρφωση δομών ημιαυτόνομης διαβίωσης
για παιδιά από 16 και άνω αλλά και η διαχείριση των αιτημάτων στέγασης και η
αξιολόγηση και εποπτεία των κέντρων φιλοξενίας. Σημαντικές είναι οι προκλήσεις
γύρω από την μη ύπαρξη θέσεων μακροπρόθεσμης φιλοξενίας αλλά και στο κομμάτι
της εκπαίδευσης, της νομικής υποστήριξης, υγείας, εργασίας κλπ.

Ακολούθησε ολιγόλεπτη συζήτηση με τους ομιλητές αλλά και παράθεση ερωτήσεων
από το κοινό στους τελευταίους.

Έπειτα από ένα μικρό διάλειμμα το δεύτερο μέρος της συζήτησης, συντονιστής του
οποίου ήταν ο Αλέξανδρος Κόντης,  δημοσιογράφος της Real News, αναπτύχθηκε
γύρω από το ευρύτερο πλαίσιο για τα εμπόδια κοινωνικής ένταξης των προσφύγων.

Σύμφωνα με τον Reza Golami, μέλος του Δ.Σ. της Κοινότητας Ενωμένων Αφγανών
Ελλάδας,  έμφαση θα πρέπει να δοθεί  στο πως οι ίδιοι οι  πρόσφυγες βιώνουν την
διαδικασία της ένταξης. Τα προβλήματα γι αυτούς είναι πολλά. Συχνά βιώνουν των



ρατσισμό  και  την  ξενοφοβία,  η  γλωσσομάθεια  δεν  αρκεί  για  όλους,  το  κράτος
απουσιάζει,  υπάρχουν  φαινόμενα  γκετοποίησης  ενώ  σημαντικός  είναι  και  ο
προσωπικός αγώνας για τον πρόσφυγα προκειμένου να ανταπεξέλθει. Χρειάζεται μια
ένταξη ολιστικού χαρακτήρα, η περίθαλψη και η συνεχής παρακολούθηση.

Σύμφωνα με τον Απόστολο Καψάλη, διδάκτωρ εργασιακών σχέσεων, επιστημονικός
συνεργάτης ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, υπάρχει ένα Ευρωπαϊκό πλαίσιο νομοθετικών ρυθμίσεων και
επίσημων αποφάσεων που στοχεύει στην αξιοποίηση του ειδικευμένου τμήματος των
προσφύγων,  από ορισμένα  ισχυρά  κράτη,  με  σκοπό  την ενδυνάμωση  της  αγοράς
εργασίας  και  της  εθνικής  οικονομίας.  Για  τους  πρόσφυγες  υπάρχει  η  τυπική
προσβασιμότητα στην αγορά εργασίας, ενώ συχνό είναι το φαινόμενο της παραμονής,
διαμονής προσφύγων για παράνομη, μαύρη εργασία. Τέλος, με το αόρατο χέρι της
αγοράς,  οι  πρόσφυγες  υποχρεώνονται  να  ακολουθήσουν  τον  αγροτικό  τομέα,
ανεξάρτητα  αν  το  επιθυμούν  ή  όχι.  Αυτό  αποτελεί  και  την  βασική  προϋπόθεση
εισαγωγής τους βάσει της νομοθεσίας που όρισε η προηγούμενη κυβέρνηση.

 Σύμφωνα με τον Πελοπίδα Νικολόπουλο, δικηγόρος και μέλος του Δικτύου για τα
Δικαιώματα του Παιδιού, στην Ελλάδα δεν υπάρχει σύστημα παιδικής προστασίας
γενικότερα. Ένα βασικό εργαλείο καλής πρακτικής για τα παιδιά είναι η πλανόδια
βιβλιοθήκη που λαμβάνει χώρο σε πλατείες και καμπς και ως στόχο έχει τα ανήλικα
παιδιά –έως και 12 ετών- να ανακαλύψουν τα δικαιώματά τους, τόσο τα ίδια όσο και
οι γονείς τους. Αντίστοιχες είναι και οι ομάδες εστίασης στα παιδιά αυτά και για τον
ίδιο λόγο αλλά και οι μονάδες ψυχολογικής υποστήριξης. Οι ενταξιακές πολιτικές θα
πρέπει να διαμορφώνονται  αμέσως μόλις  παρουσιαστεί πρόβλημα ένταξης ενώ θα
πρέπει  να  υπάρχει  πρόσβαση  στην  εκπαίδευση  αλλά  και  την  νόμιμη  εργασία
παράλληλα με το σχολείο. Η σημαντικότητα ύπαρξη ΑΜΚΑ γίνεται φανερή, καθώς
και τα προβλήματα που φέρνει το σύστημα προστατευτικής φύλαξης.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Νικολαΐδη, διευθυντής της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας και
Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, επιστημονικός υπεύθυνος
στο  Κέντρο  Ημέρας  του  Συλλόγου  «Το  Χαμόγελο  του  Παιδιού»,  το  ζήτημα  τον
ασυνόδευτων ανηλίκων όλο ένα και αυξάνει ως θέμα, ενώ πολλά από αυτά τα παιδιά
είναι  αγόρια.  Οι  ξενώνες  αποτελούν  ανεπαρκείς  και  ελλιπείς  υποδομές  ενώ  τα
τελευταία χρόνια, λόγω τον βραχυπρόθεσμων λύσεων, αυξάνουν και τα ξενοδοχεία
έκτακτης  ανάγκης.  Στην  Ελλάδα  αυτά  καθαυτά  συστήματα  προστασίας  δεν
υπάρχουν,  παρά  μόνο  δίκτυα  κοινωνικών  υπηρεσιών.Τέλος,  δεν  υπάρχει  η
δυνατότητα παράλληλης στήριξης τόσο ηθαγενών όσο και προσφύγων. Το γεγονός
αυτό οδηγεί την Ελληνική κοινωνία πολλές φορές να επιλέξει ανάμεσα στα δύο.

Ακολούθησε σύντομη παράθεση σχολίων και  ερωτήσεων από το κοινό προς τους
ομιλητές.


