
Το κείμενο αυτό έχει ως αντικείμενο τη στέγαση των 
μεταναστ(ρι)ών στην Ελλάδα. Η συγγραφή του προ-
έκυψε ως ανάγκη, μέσα από την επαφή της συνέ-

λευσής μας με ανθρώπους που απειλούνται με έξωση από 
διαμερίσματα που τους είχαν παραχωρηθεί. Οι αρνήσεις 
τους να εγκαταλείψουν τα σπίτια ορίζουν ένα πεδίο αγώνα 
που αρχίσαμε φέτος να εξερευνούμε. Το κείμενο είναι μια 
προσπάθεια να βάλουμε κάτω τα όσα μάθαμε τον τελευ-
ταίο χρόνο και να προτείνουμε έναν προσανατολισμό για 
το πώς να κινηθούμε σε αυτό το πεδίο, εν δυνάμει, αγώνα.
Τα στεγαστικά προγράμματα που απευθύνονται σε μετα-
νάστες στην Ελλάδα μπορούν να χωριστούν σε δύο γενι-
κές κατηγορίες, τα προγράμματα για αιτούντες άσυλο και 

τα προγράμματα ένταξης. Για αρχή θα καταπιαστούμε κυ-
ρίως με το πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ, που ανήκει στην πρώτη κα-
τηγορία. Ο λόγος που επικεντρώνουμε στο ΕΣΤΙΑ και όχι 
στη στέγαση σε camps ή στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ εί-
ναι ότι οι περιπτώσεις εξώσεων που συναντήσαμε και που 
μπορούμε ίσως να αντιμετωπίσουμε σε μια πρώτη φά-
ση αφορούν πρώην δικαιούχους αυτού του προγράμμα-
τος. Το ζήτημα της στέγασης σε camps οφείλει να συμπε-
ριλάβει μια γενικότερη κριτική στo σύστημα των camps 
που θα ακολουθήσει σε επόμενη ενότητα του κειμένου. Το 
πρόγραμμα ένταξης με στεγαστικές παροχές που τρέχει τη 
στιγμή που γράφεται το κείμενο ονομάζεται HELIOS και θα 
αναφερθούμε σε αυτό παρακάτω.
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2 Stop war on migrants

Στεγαστικά προγράμματα εντός αστικού ιστού 
για αιτούντες άσυλο

FILOXENIA
Το πρόγραμμα FILOXENIA λειτούργησε με ευθύνη του 
ΔΟΜ (Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης) και έληξε τον 
Γενάρη του 2021. Ο ΔΟΜ ερχόταν σε συμφωνία με ξενο-
δοχεία τα οποία μίσθωνε με λεφτά από το ελληνικό κρά-
τος  (που τα πήρε από την ΕΕ) για να δεχτούν μετανάστες 
αιτούντες άσυλο. Τον τελευταίο χρόνο λειτουργίας του 
προγράμματος μίσθωσε 79 ξενοδοχεία σε όλη την Ελλά-
δα, παρέχοντας 6.898 δωμάτια στους αιτούντες. Σύμφω-
να με υπουργική απόφαση από τον Απρίλη του 2020, οι αι-
τούντες άσυλο έπρεπε να εγκαταλείψουν τα δωμάτια μέ-
σα σε 30 μέρες από την έκδοση της, περί του ασύλου τους, 
απόφασης. 
Το γεγονός ότι το πρόγραμμα παρείχε διαμονή σε ξενοδο-
χείο και όχι σε διαμέρισμα έδινε τη δυνατότητα στον ΔΟΜ 
και στους ιδιοκτήτες των ξενοδοχείων να χρησιμοποιή-
σουν την αστυνομία για να αναγκάσουν τους απείθαρχους 
να εγκαταλείψουν τα δωμάτιά τους. Αυτό συνέβαινε διό-
τι, σε αντίθεση με τα διαμερίσματα, τα δωμάτια σε ξενοδο-
χεία δε θεωρούνται άσυλο και η παρέμβαση της αστυνο-
μίας για την εκκένωσή τους δεν απαιτεί δικαστική απόφα-
ση. Έτσι, λίγο πριν και μέχρι τη λήξη του προγράμματος τα 
ξενοδοχεία άδειασαν. Μέσα στον Γενάρη η διαδικασία των 
εξώσεων ολοκληρώθηκε και το πρόγραμμα έληξε. Οι αι-
τούντες άσυλο για τους οποίους δεν είχε βγει ακόμη από-
φαση μεταφέρθηκαν μαζικά σε camps. 

ESTIA
Το πρόγραμμα ΕSTIA απευθύνεται επίσης σε αιτούντες 
άσυλο. Είναι πρόγραμμα στέγασης σε διαμερίσματα εντός 
αστικού ιστού. Τα προηγούμενα χρόνια (2015-2020) το 
πρόγραμμα χρηματοδοτούνταν από την Ύπατη Αρμοστεία 
του ΟΗΕ. Από το καλοκαίρι του 2020 ξεκίνησε μια διαδι-
κασία μετάβασης η οποία έχει πλέον ολοκληρωθεί και κα-

τά την οποία το πρόγραμμα πέρασε στα χέρια του κράτους 
(του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου). Το ελληνι-
κό κράτος πλέον, χρηματοδοτεί με λεφτά της ΕΕ διάφο-
ρες ΜΚΟ οι οποίες βρίσκουν και μισθώνουν διαμερίσμα-
τα για τους μετανάστες. Στο πρόγραμμα εκτός από ΜΚΟ 
συμμετέχουν και δήμοι. Με την νέα του μορφή μπορούν 
να μπουν σε αυτό και εταιρίες (στη Θεσσαλονίκη π.χ. κά-
ποιες αναπτυξιακές εταιρίες έχουν κάποια διαμερίσματα).
Η χρηματοδότηση με την νέα μορφή του προγράμματος εί-
ναι μειωμένη (91,5 εκ. για το 2021 ενώ τα 5 προηγούμε-
να χρόνια κυμαινόταν από 139 εκ. το 2017 έως 190 εκ. το 
2019) . Έτσι, κάποιες ΜΚΟ που συμμετείχαν στο πρόγραμμα 
υπό την Ύπατη Αρμοστεία, δεν συνεχίζουν με την νέα μορφή 
(πχ Solidarity Now). Μετανάστες και διαμερίσματα υπό την 
ευθύνη τους έχουν περάσει στη διαχείριση των ΜΚΟ που 
συμμετέχουν. Κάποια από αυτά τα σπίτια έχουν περάσει σε 
πάνω από μια ΜΚΟ και η κάθε μια που τα διαχειρίζεται μπο-
ρεί να φέρει εκεί τους «δικούς» της μετανάστες.
Πλέον, το πρόγραμμα παρέχει 24.440 θέσεις διαμονής σε 
3.979 μονάδες στέγασης, εκ των οποίων οι 225 είναι δω-
μάτια σε κτήρια και οι υπόλοιπες διαμερίσματα. Σύμφω-
να με το δελτίο τύπου του Μάρτη του 2021 η πληρότητα 
στις θέσεις ήταν 75,5%. Αυτό θα το σχολιάσουμε παρακά-
τω. Προφανώς οι μη δικαιούχοι που παραμένουν στα σπί-
τια τους δεν καταγράφονται στις στατιστικές αυτές. Οι δι-
καιούχοι του προγράμματος είναι οι αιτούντες άσυλο. Πα-
ρόλα αυτά, για να γίνει κάποιος/α αποδεκτός στο ESTIA 
υπάρχουν κριτήρια προτεραιότητας. Έτσι, η πλειονότητα 
των δικαιούχων είναι οικογένειες, συχνά με προβλήμα-
τα υγείας, ένα μεγάλο ποσοστό έχει σοβαρά ιατρικά προ-
βλήματα (βέβαια η πρόσβαση στην περίθαλψη παραμένει 
άθλος για όλες αυτές τις περιπτώσεις), ενώ κάποιες οικο-
γένειες είναι μονογονεϊκές. Οι εθνικότητες των δικαιού-
χων είναι επίσης συγκεκριμένες λόγω της έμμεσης επί-
δρασης των κριτηρίων. Παρακάτω θα παραθέσουμε κά-
ποια στατιστικά και δημογραφικά στοιχεία από την αναφο-
ρά του Μάρτη (2021). 
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Δελτίο Τύπου για το ESTIA 2021 – Μάρτιος 2021 

 Δημογραφικά στοιχεία  
Συνολικά, από το Νοέμβριο του 2015, σχεδόν 75.000 άτομα έχουν 
επωφεληθεί από το Πρόγραμμα Στέγασης. Ως το τέλος Μαρτίου του 
2021, 18.463 άτομα στεγάζονται στο Πρόγραμμα, ανάμεσά τους 
4.732 αναγνωρισμένοι πρόσφυγες. Το 50% των ωφελούμενων είναι 
παιδιά. Η μεγάλη πλειοψηφία είναι οικογένειες, κατά μέσο όρο 
πενταμελείς. Περισσότεροι του ενός στους τέσσερις ωφελούμενους 
πληρούν τουλάχιστον ένα από τα κριτήρια ευαλωτότητας για τη 
συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα. Οι τρεις πιο κοινές περιπτώσεις 
ευαλωτότητας είναι: 

 12% 
Σοβαρό ιατρικό 

πρόβλημα 
 

4% 
Παιδιά σε κίνδυνο 

3% 
Μονογονεϊκή οικογένεια 

 

 

Εθνικότητες 
Η μεγάλη πλειοψηφία, το 85% των ατόμων που συμμετέχουν στο 
Πρόγραμμα Στέγασης, είναι Σύριοι, Αφγανοί, Ιρακινοί, Ιρανοί ή 
Κονγκολέζοι (Λ.Δ.Κ.). Ωστόσο, τα άτομα που φιλοξενούνταν ως το 
τέλος Μαρτίου του 2021 μιλούσαν περισσότερες από 30 
διαφορετικές μητρικές γλώσσες. 

 

 
 
Τύποι στέγασης 
Περισσότερες από τέσσερις στις πέντε θέσεις 
στέγασης είναι σε διαμερίσματα. Οι υπόλοιπες 
είναι σε κτίρια.  
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Χάρτης περιοχών παροχής στέγασης  
Στέγαση για αιτούντες άσυλο και αναγνωρισμένους πρόσφυγες παρέχεται σε 15 πόλεις στην ενδοχώρα και σε 3 νησιά. 
Περισσότερες από τις μισές θέσεις στέγασης, το 59%, βρίσκονται στην Αθήνα, το 36% στην υπόλοιπη ηπειρωτική 
Ελλάδα, ενώ το 5% βρίσκεται στα νησιά. 

 

 

 

Σύνολο ωφελούμενων 

Συνολικά, από το Νοέμβριο του 2015, 75.000 άτομα έχουν 
επωφεληθεί από το Πρόγραμμα Στέγασης. 

Το Πρόγραμμα Στέγασης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου 
είναι μέρος του ESTIA 2021 που χρηματοδοτείται από το Ταμείο 
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 
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Άτομα φιλοξενήθηκαν στις θέσεις του 

Προγράμματος Στέγασης ESTIA 2021 
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Περισσότερες από τις μισές θέσεις στέγασης, το 59%, βρίσκονται στην Αθήνα, το 36% στην υπόλοιπη ηπειρωτική 
Ελλάδα, ενώ το 5% βρίσκεται στα νησιά. 
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Όπως φαίνεται και από την παραπάνω εικόνα, περισσό-
τεροι από τους μισούς δικαιούχους βρίσκονται στην Αθή-
να. Στην Θεσσαλονίκη υπάρχουν αυτή τη στιγμή 3.000 πε-
ρίπου δικαιούχοι, ενώ στις κοντινές πόλεις του Κιλκίς και 
της Κατερίνης βρίσκονται από 620.
Οι ΜΚΟ και οι δήμοι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα 
έχουν αναλάβει και το μεγαλύτερο κομμάτι του ενώ οι δι-
άφορες εταιρίες (πχ αναπτυξιακές) έχουν γίνει μεν δεκτές 
σε αυτό αλλά διατηρούν λίγες μονάδες στέγασης. Όπως 
γράψαμε και παραπάνω, διαμερίσματα και μετανάστ(ρι)ες 
που βρίσκονταν υπ’ ευθύνη των ΜΚΟ που δεν συνεχίζουν 
στο ESTIA έχουν περάσει σε αυτές που συμμετέχουν στο 
νέο πρόγραμμα. Παρακάτω ακολουθεί εικόνα με τις βα-
σικές ΜΚΟ και δήμους που συμμετέχουν στο πρόγραμ-
μα, το ποσοστό των δικαιούχων που έχει αναλάβει η κά-
θε μια, καθώς και τις πόλεις που κυρίως δραστηριοποιού-
νται. Πηγή αποτελεί ξανά το μηνιαίο δελτίο τύπου Μαρτί-
ου 2021.

Εξώσεις και γενικό νομικό πλαίσιο

Όπως γράψαμε, το πρόγραμμα ESTIA απευθύνεται σε αι-
τούντες άσυλο. Μετά την έκδοση της σχετικής με αυτό από-
φασης, όποια και αν είναι αυτή, οι διαμένοντες στα διαμερί-
σματα δεν είναι πλέον δικαιούχοι στέγασης στα πλαίσια του 
προγράμματος. Το δικαίωμα αυτό χάνεται και για τους αι-
τούντες δεύτερη φορά σε περίπτωση απόρριψης της πρώ-
της αίτησης. Αν σκεφτούμε το ότι η απόφαση για μια αί-
τηση μπορούσε να πάρει χρόνια (ο νόμος που ψηφίστηκε 
την άνοιξη του 2020 προσπαθεί να το αλλάξει αυτό εισάγο-
ντας μια fast-track διαδικασία που διευκολύνει την οριστι-
κή απόρριψη των αιτήσεων) και ότι το πρόγραμμα άρχισε να 
δέχεται μετανάστ(ρι)ες από το Νοέμβρη του 2015, το φαι-
νόμενο μη-δικαιούχοι πλέον να παραμένουν μέσα στα δι-
αμερίσματα δεν ήταν μαζικό, παρά μόνο τα τελευταία λίγα 
χρόνια. Μέχρι το 2019 μάλιστα, οι περιπτώσεις αυτές αντι-
μετωπίζονταν συνήθως από τις ΜΚΟ με ελαστικότητα και 
δεν υπήρχε καμία κρατική ρύθμιση για το πότε θα έπρεπε 
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Δελτίο Τύπου για το ESTIA 2021 – Μάρτιος 2021 

Εταίροι Στέγασης 
Ως το τέλος Μαρτίου του 2021, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, υλοποίησε το Πρόγραμμα Στέγασης μέσω 
25 συνεργασιών, με 11 Ελληνικές και Διεθνείς Μ.Κ.Ο. και 14 Δήμους.  

Οι εταίροι στέγασης είναι: οι Μ.Κ.Ο. CRS (Αθήνα, Θεσσαλονίκη), Hopeland (Αθήνα), ICSD (Ηγουμενίτσα, Ιωάννινα), 
PRAKSIS (Αθήνα, Θεσσαλονίκη), ΑΡΣΙΣ (Αθήνα, Χίος), Δράσεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Θεσσαλονίκη), Δύναμη 
Ζωής (Αθήνα), Ηλιακτίδα (Λέσβος), Κέντρο Νέων Ηπείρου (Ιωάννινα), Νόστος (Αθήνα), Φάρος Ελπίδας (Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη). 

Οι δήμοι: Αθήνα (ADDMA), Θεσσαλονίκη (MUNTHESS), Ηράκλειο (HDA), Καρδίτσα (ANKA), Κατερίνη (DIPAK), 
Λάρισα (DIKEL), Λιβαδειά (KEDHL), Νέα Φιλαδέλφεια - Νέα Χαλκηδόνα (KEDFX), Πειραιάς (KODEP), Σητεία 
(PLOIGOS), Τήλος (TILOS), Τρίκαλα (E-TRIKALA), Τρίπολη (PARNONAS), Χανιά (SFCHANIA). 

 
 

  

«Μένουμε στο διαμέρισμά μας στο Κιλκίς τους τελευταίους 9 μήνες. Είμαστε χαρούμενοι και νιώθουμε ασφαλείς. Τα 
παιδιά μας παρακολουθούν ανελλιπώς τα μαθήματα στο σχολείο για να μάθουν την ελληνική γλώσσα, έχουν φίλους και 
είναι χαρούμενα. Το Κιλκίς είναι μια ωραία, μικρή πόλη για να ζει κάποιος με την οικογένειά του. Αισθανόμαστε πολύ 
τυχεροί που έχουμε ανθρώπους δίπλα μας, που μας επισκέπτονται, βοηθούν να βελτιώσουμε την καθημερινότητά μας 
δίνοντάς μας πολύτιμες συμβουλές, και φροντίζουν για τις ανάγκες μας. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις με όλο το προσωπικό 
της Ηλιακτίδας και αισθανόμαστε πως μας έχουν αγκαλιάσει με όλη τους την αγάπη.»
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να εγκαταλείψουν τα διαμερίσματα. Έτσι, ήταν συνηθισμένο 
αναγνωρισμένοι πλέον πρόσφυγες να κάθονται στα σπίτια 
ακόμα και πάνω από 2 χρόνια, μέχρις ότου να βρουν δου-
λειά και να ζήσουν αλλού ή να βγάλουν διαβατήρια. Μετα-
νάστ(ρι)ες που η αίτησή τους απορρίπτονταν σε πρώτη φά-
ση, επίσης παρέμεναν στα σπίτια τους, ενώ εφόσον έκαναν 
και δεύτερη αίτηση για ανθρωπιστικούς λόγους (που ουσι-
αστικά κατήργησε ο νόμος της άνοιξης του 2020) μπορού-
σαν να συνεχίσουν και τυπικά την παραμονή τους εκεί, αν 
και το διάστημα μεταξύ της απόρριψης της πρώτης αίτησης 
και της αποδοχής της δεύτερης ήταν νομικά «γκρίζα ζώνη».
Η ελαστική αυτή κατάσταση δεν υπήρχε ανάγκη να ρυθ-
μιστεί τα πρώτα χρόνια του προγράμματος καθώς το πέ-
ρασμα από την θέση του δικαιούχου σε αυτή του μη-δι-
καιούχου αφορούσε μικρή μερίδα δικαιούχων. Η πρώτη 
προσπάθεια σαφούς ρύθμισης έγινε τον Μάρτη του 2019 
από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ήταν πλέον σημαντι-
κός ο αριθμός μη-δικαιούχων που παρέμεναν στα σπίτια. 
Τότε ορίστηκε ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο οι αναγνωρι-
σμένοι πρόσφυγες είχαν τη δυνατότητα να παραμείνουν 
αυτοδίκαια στα διαμερίσματα έως και 6 μήνες μετά την 
έγκριση του ασύλου. Παρατάσεις  προβλέπονταν σε πε-
ρίπτωση μη ολοκλήρωσης του σχολικού έτους (αν υπάρ-
χουν παιδιά που παρακολουθούν τα μαθήματα), εγκυμο-
σύνης ή σοβαρών προβλημάτων υγείας. Όσων η αίτηση 
απορρίπτονταν σε πρώτο βαθμό, είχαν τυπικά 30 μέρες να 
εγκαταλείψουν αλλά σε περίπτωση προσφυγής η διαμονή 
τους παρατεινόταν. Σε περίπτωση δευτεροβάθμιας αρνητι-
κής απόφασης οι μετανάστ(ρι)ες προβλεπόταν να αποχω-
ρήσουν εντός 30 ημερών από την έκδοση της απόφασης.
Το πώς θα ανταποκρίνονταν οι ΜΚΟ σε αυτό το πλαίσιο 
που, αν και πολύ ελαστικότερο του τωρινού, προέβλεπε 
εξώσεις, δεν προλάβαμε να το δούμε σε μεγάλη κλίμα-
κα. Κι αυτό γιατί, ένα χρόνο μετά, τον Απρίλη του 2020, η 
ΝΔ με υπουργική απόφαση που βρισκόταν σε αρμονία με 
το μεταναστευτικό νομοσχέδιο που πέρασε τον ίδιο μήνα 
-το οποίο με μια σειρά ρυθμίσεων (κατάργηση ασύλου για 
ανθρωπιστικούς λόγους, ελάχιστο χρονικό περιθώριο για 
προσφυγή σε απόρριψη α’ βαθμού-παράλληλα με την αύ-
ξηση της δυσκολίας της διαδικασίας από γραφειοκρατική 
σκοπιά, fast-track διαδικασίες απόρριψης της αίτησης σε 
β’ βαθμό, πειθαρχικά μέτρα, παρατεταμένες κρατήσεις σε 
κλειστά κέντρα, διευκόλυνση των απελάσεων) μετέτρεψε 
την διαδικασία ασύλου σε διαδικασία απέλασης-δημιούρ-
γησε ένα πολύ πιο σκληρό και εχθρικό πλαίσιο.
Στα πλαίσια της όξυνσης του πολέμου κατά των μετανα-
στ(ρι)ών με συμβολικό σημείο καμπής τα γεγονότα στον 
Έβρο και τα νησιά το 2020, θέλοντας να σπρώξει κόσμο 
στα camps εκτοπίζοντάς τον από τις πόλεις, αλλά και για 
λόγους αυστηρότερης ρύθμισης και ελέγχου, τόσο των 
υποκειμένων όσο και των δημόσιων οικονομικών καθώς 
το πρόγραμμα ESTIA πλέον χρηματοδοτείται από το ελλη-

νικό κράτος, το νέο πλαίσιο αποτελεί ταυτόχρονα συνέχεια 
της κρατικής πολιτικής (η παραμονή μη-δικαιούχων στα 
σπίτια προβληματοποιείται και ρυθμίζεται σε πρώτη φά-
ση από τον ΣΥΡΙΖΑ όπως είδαμε) και έντασης της επιθετι-
κότητάς της. Πλέον λοιπόν, τόσο οι αναγνωρισμένοι πρό-
σφυγες όσο και όσοι έχουν λάβει αρνητική απόφαση για 
το άσυλο, καλούνται να εγκαταλείψουν τα σπίτια εντός 30 
ημερών, αν δεν υφίστανται λόγοι παράτασης. Μετά από 
την προθεσμία αυτή είναι δυνατό να ξεκινήσει από την 
ΜΚΟ νομική διαδικασία που μπορεί να οδηγήσει σε έξωση.
Όπως ίσχυε και προηγουμένως (δεν αναφέρθηκε παραπά-
νω), σε περιπτώσεις αιτούντων άσυλο που οι ΜΚΟ θέλουν 
να μετακινήσουν είτε σε camp είτε σε άλλο διαμέρισμα, αν 
αρνηθούν γραπτά την προσφορά στέγασης χάνουν το δι-
καίωμα να συμμετάσχουν σε προγράμματα στέγασης γενι-
κά. Έχουν όμως το δικαίωμα να δουν ιδίοις όμμασι το μέ-
ρος που θα μετακινηθούν. Επίσης πρέπει να αναφερθεί ότι 
όπως επίσης ίσχυε και προηγουμένως, τόσο οι αναγνωρι-
σμένοι πρόσφυγες όσο και οι μετανάστ(ρι)ες που η αίτησή 
τους απορρίπτεται, δεν παίρνουν το επίδομα που προορί-
ζεται για αιτούντες άσυλο. Έτσι, το σύνολο των μη-δικαι-
ούχων που παραμένει στα σπίτια δεν έχει συνήθως καμία 
πηγή εισοδήματος, από τη μέρα που εκδίδεται η περί του 
ασύλου απόφαση.
Οι ΜΚΟ εφαρμόζοντας την απόφαση του Υπουργείου Με-
τανάστευσης και Ασύλου ξεκίνησαν ήδη από το καλοκαί-
ρι του 2020 την προσπάθεια να αδειάσουν τα διαμερίσματα 
από τους μη-δικαιούχους. Βέβαια, το να εκκινήσουν νομι-
κές διαδικασίες έχει για αυτές κόστος  λόγω του μεγάλου 
αριθμού των αρνήσεων αποχώρησης από τους πρώην δι-
καιούχους. Το κόστος είναι τόσο οικονομικό (για να μπο-
ρέσει να γίνει έξωση με την αστυνομία απαιτείται οπωσδή-
ποτε δίκη) όσο και πολιτικό. Το δικαστήριο είναι ένα κατ’ 
εξοχήν δημόσιο πεδίο. Και μια ΜΚΟ που τρέχει, κατά κύ-
ριο λόγο, οικογένειες μεταναστ(ρι)ών στα δικαστήρια, με 
σκοπό να τις πετάξει στο δρόμο, χάνει το φιλανθρωπικό 
της προσωπείο, το οποίο έχει μια σημασία για το πώς βρί-
σκει χορηγούς, δωρεές. Επίσης οι διαδικασίες μιας δίκης 
ενδέχεται να είναι χρονοβόρες, ειδικά εφόσον οι μετανά-
στ(ρι)ες μπορέσουν κάπως να βρουν δικηγόρους να κά-
νουν εφέσεις κτλ. Έτσι, σχεδόν ένα χρόνο τώρα που έχει 
ξεκινήσει η προσπάθεια των εξώσεων, δεν μας είναι γνω-
στή καμία περίπτωση που επιλέχτηκε η νομική οδός και 
χρησιμοποιήθηκε η αστυνομία για έξωση από το πρόγραμ-
μα ESTIA, πουθενά στην Ελλάδα.

Εξώσεις και ειδικό νομικό πλαίσιο

Βλέποντας πιο ειδικά την διαδικασία πρέπει να διευκρινί-
σουμε ότι στο πρόγραμμα ESTIA υπάρχουν τρία μέρη, οι 
ΜΚΟ, οι μετανάστ(ρι)ες και οι ιδιοκτήτες. Η σχέση αυτών 
των μερών, η νομική της αποτύπωση, οι κινήσεις που εν-
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δέχεται να κάνουν, παράγουν διάφορα νομικά σενάρια για 
το πώς θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μια έξωση.
Σε ένα τυπικό συμβόλαιο ενοικίασης, ο ιδιοκτήτης πρέπει 
να προβεί σε νομικές πράξεις που περιλαμβάνουν δίκη για 
να διώξει τον ενοικιαστή. Ο ενοικιαστής, εφόσον δεν έχει 
άλλη κατοικία στο όνομά του, προστατεύεται για τουλάχι-
στον 3 χρόνια, ανεξάρτητα από την διάρκεια του συμβο-
λαίου που έχει συναφθεί. Οι αιτίες που μπορεί να επικα-
λεστεί ο ιδιοκτήτης για να διώξει τον ενοικιαστή πριν από 
τα 3 χρόνια προστασίας είναι τρεις: α) να μην έχει πληρω-
θεί ενοίκιο τουλάχιστον για 2 μήνες, β) να θελήσει να κα-
τοικήσει ο ίδιος στο συγκεκριμένο σπίτι, γ) παραβάσεις του 
νόμου από πλευράς του ενοικιαστή, όπως μεγάλες φθο-
ρές στο σπίτι, υπενοικίαση, γενικότερα κάποιο έγκλημα 
εντός του σπιτιού. Για να ξεκινήσει τις νομικές διαδικασί-
ες ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να στείλει εξώδικο στον ενοικια-
στή το οποίο θα του παραδοθεί αυτοπροσώπως από δικα-
στικό επιμελητή. Ανάλογα με την αιτία που διώκεται ο ενοι-
κιαστής το εξώδικο έχει τα εξής περιεχόμενα. Για την περί-
πτωση (α) ο ενοικιαστής καλείται να πληρώσει ενοίκιο μέσα 
σε 15 μέρες. Αν αυτό δεν συμβεί, ορίζεται δίκη την οποία 
κατά κανόνα κερδίζει ο ιδιοκτήτης. Μετά την ολοκλήρωση 
της δίκης ο ενοικιαστής καλείται να εγκαταλείψει το σπίτι 
εντός δύο μηνών εφόσον δεν έχουν παρέλθει τα 3 χρόνια 
προστασίας του από την σύναψη συμβολαίου, ή εντός 30 
ημερών εφόσον έχουν παρέλθει. Για την περίπτωση (β) το 
εξώδικο καλεί τον ενοικιαστή να αποχωρήσει. Αν αυτό δεν 
συμβεί, ορίζεται δίκη κατά την οποία ο ιδιοκτήτης καλείται 
να αποδείξει ότι θα χρησιμοποιήσει ο ίδιος το σπίτι για κα-
τοικία του. Στην περίπτωση (γ) η αστυνομία μπορεί να μπει 
στο σπίτι δίχως δίκη και, αν βρει στοιχεία για κάποιο έγκλη-
μα που διαπράττεται, η δίκη ακολουθεί μετά.
Όσον αφορά το πρόγραμμα ESTIA υπάρχουν δύο τύποι 
συμβολαίου που συνάπτονται. Ο πιο συνηθισμένος είναι 
τριμερής. Στο συμβόλαιο φαίνονται και οι μετανάστ(ρι)ες 
και η ΜΚΟ. Σε αυτή την περίπτωση η ΜΚΟ αναλαμβάνει 
να πληρώσει το ενοίκιο και οι μετανάστ(ρι)ες εμφανίζονται 
στο συμβόλαιο σαν ενοικιαστές. Έχουν όλα τα νομικά δι-
καιώματα που έχουν και οι ντόπιοι ενοικιαστές και οι δια-
δικασίες έξωσής τους είναι αυτές που περιγράφηκαν πα-
ραπάνω. Αν η ΜΚΟ σταματήσει να πληρώνει το νοίκι, ο ιδι-
οκτήτης μπορεί να κινηθεί νομικά εναντίον των μετανα-
στ(ρι)ών, πάλι σύμφωνα με την διαδικασία που περιγρά-
ψαμε παραπάνω, καθώς αυτοί εμφανίζονται στο συμβό-
λαιο. Μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει τέτοια περίπτωση. Κα-
τά κανόνα οι ΜΚΟ συνεχίζουν να πληρώνουν τα ενοίκια 
στους ιδιοκτήτες καθώς οι τελευταίοι μπορούν να κινη-
θούν και ενάντια σε αυτές και δεν θέλουν να μπλέξουν. 
Ενίοτε βέβαια μεταφέρουν καινούριους δικαιούχους εκεί 
που ακόμα μένουν οι πρώην δικαιούχοι. Αυτό είναι και ένα 
μέσο πίεσης ώστε να τους διώξουν που θα σχολιαστεί πα-
ρακάτω.

Ο δεύτερος τύπος συμβολαίου συνάπτεται μόνο μετα-
ξύ της ΜΚΟ και του ιδιοκτήτη. Η ΜΚΟ φαίνεται εκεί ως 
ενοικιαστής ενώ υπογράφει με τους/τις μετανάστ(ρι)ες μια 
σύμβαση παραχώρησης χρήσης. Αυτά τα συμβόλαια είναι 
πιο σπάνια στο ESTIA. Εδώ, ακόμα και αν η ΜΚΟ σταματή-
σει να πληρώνει ενοίκιο, ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί να κινη-
θεί νομικά εναντίον των μεταναστ(ρι)ών. Θα κινηθεί ενα-
ντίον της ΜΚΟ. Η ΜΚΟ μπορεί να πάει η ίδια σε δίκη τους/
τις μετανάστ(ρι)ες κατηγορώντας τους για παράνομη πα-
ραμονή στο σπίτι.
Σε όλες της περιπτώσεις απαιτείται νομική διαδικασία που 
περιλαμβάνει δίκη. Μόνο σε περίπτωση που ακολουθη-
θεί τέτοια διαδικασία, οριστεί και ολοκληρωθεί δίκη, μπο-
ρεί, έπειτα από μια προθεσμία, να γίνει έξωση με αστυνο-
μία και υποχρεωτική παρουσία εισαγγελέα. Η μόνη περί-
πτωση που δεν απαιτείται τέτοια διαδικασία είναι να υπάρ-
χουν στοιχεία για εγκληματική δραστηριότητα των μετανα-
στ(ρι)ών στο σπίτι, εμπόριο ναρκωτικών, υπενοικίαση κτλ. 
Προς το παρόν δεν γνωρίζουμε κανένα περιστατικό που, 
είτε οι ΜΚΟ είτε οι ιδιοκτήτες, προχώρησαν σε τέτοιες δι-
αδικασίες. Όπως εξηγήσαμε παραπάνω, οι ΜΚΟ αποφεύ-
γουν να σηκώσουν οι ίδιες το πολιτικό βάρος μιας τέτοιας 
επιλογής το οποίο αναμένεται να έχει και έμμεσες οικο-
νομικές επιπτώσεις, ενώ μια γενίκευση τέτοιων πρακτι-
κών θα σήμαινε και ένα υπολογίσιμο άμεσο κόστος. Δεν 
είναι γνωστή σε εμάς επίσης κάποια κίνηση για έξωση από 
πλευράς ιδιοκτητών. Οι ΜΚΟ, μη θέλοντας να ρισκάρουν 
το να στραφούν οι τελευταίοι εναντίον τους, πληρώνουν 
κατά κανόνα τα ενοίκια. Η κατάσταση λοιπόν, ως έχει ως 
τώρα, ευνοεί τους/τις μετανάστ(ρι)ες παρότι ο νόμος δεν 
είναι με το μέρος τους. Αν οι παράγοντες που εντοπίζου-
με εδώ όντως είναι αυτοί που συμβάλλουν στην μη ανά-
μειξη των δικαστηρίων και της αστυνομίας, η συλλογικο-
ποίηση των ατομικών αντιστάσεων των μεταναστ(ρι)ών, η 
δημιουργία αγώνων και η τοποθέτηση του ζητήματος των 
εξώσεων στη δημόσια σφαίρα, μάλλον ενισχύουν τους πα-
ράγοντες αυτούς. Μια τέτοια εξέλιξη θα δυσκόλευε ακόμα 
περισσότερο τις ΜΚΟ να προβούν σε δικαστικές ενέργειες 
για να προχωρήσουν τις εξώσεις, καθώς το τι θα έκαναν, 
θα ήταν ακόμα πιο δημόσιο και εκτεθειμένο.

Μια μικρή παρέκβαση...
Ένα σημείο που θέλουμε να δείξουμε εδώ είναι ότι η σειρά 
που το κείμενο παρουσιάζει τα πράγματα είναι ανεστραμ-
μένη. Μέχρι και αυτό το κομμάτι αναφερόμαστε σε κρατι-
κές πρωτοβουλίες, νομικίστικα ζητήματα, θεσμικές πραγ-
ματικότητες. Και στο επόμενο κομμάτι θα αναφερθούμε 
στους τρόπους με τους οποίους οι ΜΚΟ, εφαρμόζοντας τις 
κρατικές οδηγίες, προσπαθούν να κάνουν εξώσεις. Μπο-
ρεί λοιπόν να φανεί ότι τα παραπάνω στοιχεία είναι ένα 
πλαίσιο που αποτελεί το background των όποιων ανταγω-
νισμών και αγώνων, ένα background που το διαμορφώ-
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νει η αντιμεταναστευτική πολιτική ενός κράτους που ασκεί 
αυθαίρετα τον σαδιστικό του έλεγχο πάνω σε ανυπεράσπι-
στα σώματα.
Αυτό θα ήταν μεγάλο λάθος και για να επισημανθεί γίνε-
ται και η μικρή αυτή παρέκβαση. Ο τρόπος που βλέπουμε 
το παραπάνω πλαίσιο, είναι ότι αποτελεί απάντηση σε κι-
νήσεις και πρακτικές των μεταναστ(ρι)ών που συνήθως, 
ατομικά και ενίοτε συλλογικά, δεν πειθαρχούν και παλεύ-
ουν για καλύτερη ζωή. Και αυτό δεν αποτελεί απλώς μια 
αφηρημένη θέση. Αλλά ειδικά στο ζήτημα αυτό μπορούμε 
να δούμε και πώς συγκεκριμένα εκφράζεται.
Η στιγμή λοιπόν, όπου οι άνθρωποι δεν εγκαταλείπουν τα 
σπίτια που έμεναν παρότι δεν δικαιούνται πλέον να παρα-
μείνουν εκεί, είναι η πρωταρχική εδώ. Όταν αυτό συμβαί-
νει πλέον σε μεγάλη κλίμακα αναγκάζει το κράτος να προ-
βληματοποιήσει την κατάσταση και να ορίσει ένα πρώτο 
ρυθμιστικό πλαίσιο προς επίλυση του καινούριου προ-
βλήματος. Και έπειτα αποφασίζει να πάρει την κατάστα-
ση στα χέρια του και αφού αποφασίσει να αναλάβει το ίδιο 
το Υπουργείο το πρόγραμμα ESTIA, να αυστηροποιήσει το 
πλαίσιο αυτό. Και, όπως θα δούμε παρακάτω, να εντείνει 
τις προσπάθειές του προς την κατεύθυνση του να ωθήσει 
τους ανθρώπους στα camps. Οι κρατικές κινήσεις λοιπόν, 
είναι απαντήσεις στις κινήσεις ανθρώπων στοχοποιημέ-
νων ως «πλεοναζόντων» και μάλιστα ξένων, προς τις πό-
λεις, ή στις αρνήσεις τους να κινηθούν μακριά από αυτές. 
Ειδικά στο ζήτημα των εξώσεων, αν και σε ατομικό επίπε-
δο σε μια πρώτη φάση, οι πράξεις απειθαρχίας των μετα-
ναστ(ρι)ών προηγούνται και ορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις 
κρατικές πολιτικές.

Πώς γίνονται λοιπόν οι εξώσεις;

Όπως είπαμε και παραπάνω, οι ΜΚΟ καλούνται να κά-
νουν εξώσεις αλλά προς το παρόν, έχουν λόγους να μην 
κινηθούν νομικά, με αποτέλεσμα να μην έχουν αστυνομι-
κή υποστήριξη στις προσπάθειές τους. Έτσι, μέχρι σήμερα 
δεν έχει γίνει πουθενά αστυνομική παρέμβαση, ούτε οι νο-
μικές διαδικασίες που θα όφειλαν να προηγηθούν, για να 
γίνει μια έξωση.
Οι ΜΚΟ προσπαθούν να χειριστούν το θέμα μόνες τους. Η 
φιλανθρωπική τους εικόνα απαιτεί, μια πρακτική όπως οι 
εξώσεις, να γίνεται όσο το δυνατόν πιο αθόρυβα και μου-
λωχτά. Έτσι, συνεχίζουν να πληρώνουν ενοίκια (ούτως η 
άλλως τα περισσότερα σπίτια θα χρησιμοποιηθούν ξανά 
από άλλους δικαιούχους) στους ιδιοκτήτες, ενώ παράλλη-
λα προσπαθούν οι ίδιες να πείσουν τους/τις μετανάστ(ρι)ες 
να φύγουν. Οι προσπάθειες αυτές μένουν σε μεγάλο βαθ-
μό σε μια ιδιωτική σφαίρα. Ο αποκλεισμός των μετανα-
στ(ρι)ών από την κοινωνική ζωή συμβάλλει σε αυτό. Και 
αυτό είναι που θέλουν και οι ΜΚΟ, η δουλειά να γίνει όσο 
το δυνατόν πιο ήσυχα γίνεται.

Για να γίνει λοιπόν η δουλειά, επιστρατεύουν μια σειρά από 
τεχνάσματα. Ξεκινάνε ενημερώνοντας τους μη-δικαιούχους 
μετανάστ(ρι)ες προς έξωση ότι είναι πλέον παράνομη η δια-
μονή τους στο σπίτι, και έχουν 30 μέρες να εγκαταλείψουν. 
Ταυτόχρονα, κόβουν και το επίδομα προς αιτούντες άσυλο, 
όπως προβλέπει ο νόμος. Αυτές οι κινήσεις σε συνδυασμό, 
δηλαδή η ταυτόχρονη απώλεια σπιτιού και επιδόματος, ει-
δικά αν η απόφαση για το άσυλο είναι αρνητική, ασκούν από 
μόνες τους μεγάλη ψυχολογική πίεση στους/στις μετανά-
στ(ρι)ες. Παρόλα αυτά λίγοι φεύγουν τόσο εύκολα.
Έτσι ξεκινάει ένας δεύτερος γύρος πίεσης. Οι ΜΚΟ (όχι 
όλες, οι περισσότερες) παίρνουν κάθε λίγες μέρες τηλέ-
φωνο και λένε στους μετανάστες ότι πρέπει να φύγουν. 
Δεν τους ενημερώνουν για τα διακαιώματα που έχουν στο 
σπίτι και τους αφήνουν να πιστεύουν ότι θα βρουν μπελά 
όσο περισσότερο μένουν μέσα. Αλλά ο μόνος τρόπος οι 
μετανάστ(ρι)ες να αποκτήσουν όντως πρόβλημα είναι οι 
ΜΚΟ να κινηθούν νομικά, ή να σταματήσουν το νοίκι και 
οι ιδιοκτήτες να κινηθούν νομικά και αυτό, οι ΜΚΟ ακόμα 
το αποφεύγουν πάση θυσία. Έτσι πρόκειται ουσιαστικά για 
κούφιες απειλές. Ενίοτε άνθρωποι των ΜΚΟ επισκέπτο-
νται τα σπίτια και ζητάνε από τους ανθρώπους να τα αδειά-
σουν, σε μια πιο αναβαθμισμένη μορφή ψυχολογικής πί-
εσης. Άλλο μέσο ψυχολογικής πίεσης είναι να στέλνουν 
εξώδικα, αλλά μέχρι τώρα εκφοβιστικού χαρακτήρα, όχι 
ώστε να ξεκινήσει νομική διαδικασία. Κάποιες φορές μπο-
ρούν να υποσχεθούν μετεγκατάσταση σε άλλο σπίτι χωρίς 
αυτό να υπάρχει. Οι παραπάνω πιέσεις είναι καθαρά ψυχο-
λογικές αλλά συχνά έχουν αποτέλεσμα. Αν μια οικογένεια 
μεταναστ(ρι)ών πχ δεν έχει ενημερωθεί για τα δικαιώμα-
τά της στο σπίτι, για τις διαδικασίες που απαιτούνται για να 
την πετάξουν έξω, ενώ έχει μάθει ότι η επαφή της με την 
εδώ κοινωνία μεσολαβείται από την ΜΚΟ, η οποία πλέον 
ζητάει έξωση, είναι πιθανό να υποκύψει σε τέτοιες πιέσεις. 
Σε δεύτερη φάση επιστρατεύονται από τις ΜΚΟ και πιο 
επεμβατικές μέθοδοι. Έχουν υπάρξει περιπτώσεις που 
κόβουν το ρεύμα ή το νερό σε ένα σπίτι, ή που αλλάζουν 
κλειδαριά όταν οι μετανάστ(ρι)ες υπό έξωση λείπουν. Ή 
που κόβουν τη θέρμανση. Όλα αυτά για να ωθήσουν τους 
ανθρώπους να φύγουν. Μια μέθοδος που επίσης ακολου-
θείται συχνά είναι να φέρνουν κάποιες ΜΚΟ καινούργιους 
δικαιούχους να μείνουν με τους απείθαρχους παλιούς. 
Αυτό συχνά σε μικρά διαμερίσματα που οι άνθρωποι δύ-
σκολα χωράνε. Αυτό από μόνο του μπορεί να δημιουργή-
σει τριβές μεταξύ των μεταναστ(ρι)ών.
Οι ΜΚΟ δεν διστάζουν να υποκινήσουν κανιβαλιστικές τά-
σεις, προσπαθώντας να στρέψουν τους καινούριους δι-
καιούχους απέναντι στους μη-δικαιούχους, λέγοντάς τους 
ότι αυτοί μένουν παράτυπα στο σπίτι και εξαιτίας τους δεν 
υπάρχει χώρος. Αυτό έχει οδηγήσει και σε περιστατικά βί-
ας μεταξύ των μεταναστ(ρι)ών, έχουμε δυστυχώς υπ’ όψιν 
μας και τέτοια. Οι ΜΚΟ έτσι, καταφέρνουν ταυτόχρονα να 
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φανεί ότι εξυπηρετούν παραπάνω κόσμο δίχως να χρει-
αστεί να πληρώσουν παραπάνω σπίτια, ενώ χρησιμοποι-
ούν τους ίδιους τους/τις μετανάστ(ρι)ες για να ωθήσουν σε 
έξωση τους προηγούμενους που έμεναν στο σπίτι.
Ενίοτε, οι ΜΚΟ προσπαθούν να ωθήσουν σε έξωση μετα-
νάστ(ρι)ες που είναι ακόμα αιτούντες, θέλοντας να αδειά-
σουν ένα διαμέρισμα. Σε αυτή την περίπτωση τους μετα-
κινούν είτε σε άλλο σπίτι είτε σε camp. Το χαρτί που έχουν 
οι ΜΚΟ σε τέτοιες περιπτώσεις είναι ότι αν οι μετανάστ(ρι)
ες αρνηθούν τη θέση στέγασης που τους προτείνεται, αν 
υπογράψουν δηλαδή, ότι αρνούνται, χάνουν το δικαίωμα 
στέγασης με οποιοδήποτε πρόγραμμα στο μέλλον. Και εδώ 
οι μετανάστ(ρι)ες δεν δέχονται πάντα τη μετακίνηση. Κά-
ποιες φορές ο νέος τόπος διαμονής είναι camp, άλλες φο-
ρές διαμέρισμα που έχει ήδη μέσα πολύ κόσμο, άλλες δια-
μέρισμα σε άλλη πόλη. Για να τους πιέσουν οι ΜΚΟ, μπορεί 
να τους απειλήσουν ότι η άρνησή τους να μετακινηθούν 
θα επηρεάσει την έκβαση της απόφασης περί του ασύλου. 
Κάτι τέτοιο πατάει πάνω στον φόβο και το άγχος που γεν-
νάει το ενδεχόμενο της απόρριψης.
Οι πρακτικές που περιγράφηκαν είναι όλες τους στον αέ-
ρα υπό μια έννοια. Η πίεση που ασκείται είναι κυρίως ψυ-
χολογική. Αλλά σε πολλές περιπτώσεις πετυχαίνουν τον 
σκοπό τους. Αυτό καθίσταται εφικτό δεδομένων των συν-
θηκών ύπαρξης των μεταναστ(ρι)ών στην Ελλάδα. Απο-
κλεισμένοι/ες από τις περισσότερες πτυχές της κοινωνι-
κής ζωής, συνήθως δίχως να καταλαβαίνουν την γλώσ-
σα και με ελάχιστες σχέσεις με ντόπιους, βιώνουν συχνά 
μια κατάσταση φόβου, άγχους και αβεβαιότητας. Σε αυτήν 
τη συνθήκη, οι ΜΚΟ αποκτούν εξουσία πάνω τους δεδο-
μένου του ότι αυτές είναι που μεσολαβούν τις περισσότε-
ρες, ζωτικά αναγκαίες, αλληλεπιδράσεις τους με την ντό-
πια κοινωνία. Τους βρίσκουν και τους πληρώνουν σπίτι, τις 
παρέχουν νομική υποστήριξη και άλλες υπηρεσίες. Έτσι 
καλλιεργείται μια σχέση εξάρτησης που δίνει τη δυνατότη-
τα στη ΜΚΟ να καταφέρνει να ωθήσει τους ανθρώπους σε 
έξωση δίχως να λερωθεί από δημόσιες, όχι και τόσο φι-
λανθρωπικές, πράξεις όπως θα ήταν μια δίκη.
Βέβαια από τη μια, οι ΜΚΟ έχουν επιρροή στους/στις με-
τανάστ(ρι)ες αλλά και οι τελευταίοι/ες συχνά δεν ψαρώ-
νουν. Γιατί μπορεί από τη μια να υπάρχουν απειλές που 
πατάνε πάνω στην ανασφάλεια που γεννούν οι κοινωνι-
κοί αποκλεισμοί και στον πατερναλιστικό ρόλο των ΜΚΟ, 
αλλά από την άλλη υπάρχει η πραγματικότητα της ανεργί-
ας, των διαβατηρίων που δεν βγαίνουν, των μεσιτών που 
δεν νοικιάζουν σε μετανάστ(ρι)ες. Και αρκετές δεν δέχο-
νται σε όλα αυτά να προστεθεί και η αστεγία, ειδικά όταν 
υπάρχουν και παιδιά. Έτσι, ήδη από το καλοκαίρι του 2020, 
υπήρξαν από μετανάστριες στην Αθήνα προσπάθειες ώστε 
οι ατομικές απειθαρχίες να πάρουν συλλογικά χαρακτηρι-
στικά και να γίνουν αγώνες, ενώ παρόμοια διάθεση υπήρ-
ξε και μάλλον υπάρχει ακόμα και στη Θεσσαλονίκη.

Οι αγώνες των μεταναστριών  
(και κάποιων ντόπιων)  
ενάντια στις εξώσεις 

Από το καλοκαίρι του 2020 ξεκίνησαν οι προσπάθειες των 
ΜΚΟ να αδειάσουν τα διαμερίσματα του ESTIA από μη-δι-
καιούχες. Αρκετές μετανάστριες δεν φοβήθηκαν και συ-
νέχισαν να παραμένουν στα σπίτια. Αλλά κάποιες το πήγαν 
και λίγο παραπέρα, βλέποντας τον συλλογικό αγώνα ως 
την πραγματική ρεαλιστική προοπτική.
Το καλοκαίρι του 2020 στην Αθήνα, δημιουργήθηκε μια 
ολιγομελής ομάδα μεταναστριών με όνομα ‘’NOT LEAV-
ING MY HOME’’ με κεντρικό θέμα αυτό των εξώσεων. Αν 
και η ομάδα ποτέ δεν έφτασε να αριθμεί η ίδια πολλά μέ-
λη, είχε μεγάλη αναγνωρισιμότητα στις μετανάστριες. Τα 
υλικά της κυκλοφόρησαν πολύ στα social media ενώ τυ-
πώθηκαν και κολλήθηκαν σε τοίχους και μαγαζιά και στη 
Θεσσαλονίκη. Τα υλικά ήταν πολύγλωσσα και είχαν ενη-
μερωτικό κυρίως χαρακτήρα, αλλά και πολιτικό, από την 
άποψη ότι προσπαθούσαν να νομιμοποιήσουν από τη θέ-
ση της μετανάστριας την άρνησή της να εγκαταλείψει το 
διαμέρισμα. Εξηγούσαν ότι δεν κινδυνεύει καμία αν αρνη-
θεί να εγκαταλείψει το σπίτι, αποκάλυπταν τις προβλημα-
τικές του προγράμματος ένταξης HELIOS που χρησιμοποι-
ούνταν σαν τυράκι για να δικαιολογήσει τις εξώσεις (πε-
ρισσότερα για αυτό παρακάτω). 
Η ομάδα αυτή συνδέθηκε με ομάδες αλληλεγγύης κυρίως 
ντόπιων όπως η Solidarity with Migrants, η Viktoria Soli-
darity και η ομάδα Μυρμήγκι. Έγιναν στην Αθήνα κάποιες 
πορείες και κάποιες συγκεντρώσεις με πολύγλωσσο υλι-
κό ώστε να αναδειχθεί το ζήτημα. Έγινε από την ομάδα μια 
χαρτογράφηση υπό έξωση οικογενειών και συγκροτήθη-
καν από κοινού δίκτυα ώστε αν υπάρξει έντονη πίεση σε 
κάποια οικογένεια από την αρμόδια ΜΚΟ, αλληλέγγυες να 
μπορούν να είναι έξω από το σπίτι και να μπλοκάρουν την 
έξωση. Αυτές οι κινήσεις οδήγησαν στη σύναψη σχέσεων 
μεταξύ μεταναστριών καθώς και μεταξύ ντόπιων και με-
ταναστριών, και στη δημιουργία ενός δικτύου αλληλεγγύ-
ης μεταξύ τους.
Πλέον, η ομάδα έχει μετεξελιχθεί στη συνέλευση Coordi-
nation against Evictions με συμμετοχή ντόπιων και μετα-
ναστριών από την παλιά ομάδα, της συνέλευσης Solidarity 
with Migrants, της συνέλευσης Viktoria Solidarity και της 
ομάδας Μυρμήγκι. 

Η ομάδα συνεχίζει προσπαθώντας να χαρτογραφήσει των 
χώρο των υπό έξωση μεταναστριών, να δημιουργήσει 
σχέσεις και δίκτυα που μπορούν να σπάσουν τον φόβο και 
τον πατερναλισμό των ΜΚΟ, ενώ έχει μπλοκάρει αρκετές 
προσπάθειες εξώσεων, έχει επανασυνδέσει ρεύμα και νε-
ρό σε σπίτια που οι ΜΚΟ τα κόβουν, μοιράζει πολύγλωσσα 
ενημερωτικά υλικά σαν αυτό της φωτογραφίας, καλεί σε 
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μικροφωνικές και άλλες εξωστρεφείς δράσεις για να ανα-
δείξει το ζήτημα.
Στη Θεσσαλονίκη η συνέλευσή μας ενεπλάκη σε έναν σχε-
τικό αγώνα τον Ιούνιο του 2020. Ένα μέλος της γνώρισε 
μια οικογένεια μεταναστών σε μια παιδική χαρά στη γειτο-
νιά του. Μετά από καιρό, καθώς συναντιόντουσαν εκεί τα-
κτικά, μάθαμε ότι η οικογένεια απειλείται με έξωση. Γνω-
ρίζοντας την ύπαρξη του NOT LEAVING MY HOME ρωτή-
σαμε την οικογένεια και φάνηκε ότι είχε σχέσεις και με άλ-
λες οικογένειες σε παρόμοια θέση. Μετά από κάποιες συ-
ναντήσεις μαζί τους αποφασίσαμε από κοινού, με δική μας 
πρωτοβουλία, να κάνουμε πορεία σε μια γειτονιά του κέ-
ντρου. Η πορεία έγινε στις 30 Ιουνίου με δύο μπλοκ, ένα 
δικό μας και ένα μεταναστών. Παρόλα αυτά ο αγώνας δεν 
προχώρησε παραπέρα (για την έκβαση αυτή ενδεχομένως 
ευθύνεται κυρίως ότι δεν καταφέραμε να υπερβούμε τα 
όρια που έβαζαν διάφοροι έμφυλοι ή εθνικοί διαχωρισμοί, 
όπως πχ το ότι επικοινωνούσαμε με οικογένειες μιας μόνο 
εθνικότητας και δεν καταφέραμε να διαχύσουμε τον αγώ-
να μας σε όλες τις κοινότητες για να γίνει πραγματικά πο-
λυεθνικός ή το ότι η επικοινωνία μας γινόταν κατά βάση 
με τους άντρες κάθε οικογένειας). Στις αρχές του Σεπτέμ-

βρη διοργανώσαμε εκδήλωση για το ζήτημα με ομιλήτρια 
μια μετανάστρια από το NOT LEAVING MY HOME και κά-
πως έτσι έκλεισε για το 2020 ο αγώνας αυτός. 
Από τα μέσα του Μάρτη όμως, ήρθαμε σε επαφή-και μέσω 
των οικογενειών που ήδη είχαμε επαφές από το καλοκαίρι 
και από άλλες γνωριμίες μελών της συνέλευσης, και από 
παρεμβάσεις-με κόσμο που αντιμετωπίζει ξανά την απειλή 
της έξωσης. Το ότι από διαφορετικές πλευρές μέσα σε μι-
κρό διάστημα μας επικοινωνήθηκαν παρόμοια ζητήματα, 
σε συνδυασμό με μια εκτίμηση που μας είχαν μεταφέρει 
συντρόφισσες από το Solidarity with Migrants στην Αθή-
να, όπου δεν σταμάτησαν ποτέ να ασχολούνται με το ζήτη-
μα των εξώσεων, μας δείχνει ότι από τα μέσα της άνοιξης 
κάποιες ΜΚΟ εντείνουν τις πιέσεις τους προς τους μη-δι-
καιούχους να εγκαταλείψουν τα σπίτια του ESTIA. Η χρονι-
κή περίοδος που συμβαίνει αυτό σχετίζεται με το ότι η με-
τάβαση του προγράμματος από την Ύπατη Αρμοστεία στο 
κράτος είχε ολοκληρωθεί στις αρχές του 2021, και ενδε-
χομένως με την σταδιακή άρση του lockdown. 
Έτσι μέσα στον Απρίλη ξεκινήσαμε και στη Θεσσαλονίκη 
μια χαρτογράφηση, κάναμε κάποιες παρεμβάσεις (εδώ 
έπεται συνέχεια), σταματήσαμε μια έξωση (ελπίζουμε να 

Ενημερωτικό υλικό στα γαλλικά της ομάδας Coordination against Evictions από την Αθήνα που μοιράζεται από τη δικιά μας συνέλευση 
στη Θεσσαλονίκη (εξ ου και η υπογραφή κάτω αριστερά).
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μη χρειαστεί να το ξανακάνουμε) και συγκροτήσαμε μια 
υποομάδα συλλογής πληροφοριών που αποτέλεσμά της 
είναι και το παρόν κείμενο, με κατεύθυνση να συμβάλου-
με να ανοίξει ξανά ο αγώνας ενάντια στις εξώσεις. Κατευ-
θύνσεις πολιτικές και πρακτικές για έναν τέτοιο αγώνα θα 
συζητηθούν παρακάτω.

Το πρόγραμμα HELIOS

Το πρόγραμμα HELIOS είναι πρόγραμμα ένταξης με στεγα-
στικές παροχές το οποίο τρέχει ο ΔΟΜ με λεφτά του κρά-
τους που προέρχονται από την ΕΕ. Είναι το μοναδικό πρό-
γραμμα ένταξης με στεγαστικό κομμάτι τον τελευταίο χρό-
νο. Ως πρόγραμμα ένταξης αναφέρεται αποκλειστικά σε 
αναγνωρισμένους πρόσφυγες. Εκτός από στέγαση πα-
ρέχει μαθήματα ένταξης (μαθήματα ελληνικών, μαθήμα-
τα για τον εδώ πολιτισμό) και υποστήριξη απασχόλησης 
(σύνδεση με πιθανούς εργοδότες, συμβουλευτικές υπη-
ρεσίες για την εύρεση εργασίας). Το HELIOS παρουσιάζε-
ται σε μετανάστριες υπό έξωση με άσυλο (αλλά και σε κό-
σμο που στεγάστηκε σε camp και πήρε άσυλο) ως η ιδανι-
κή επιλογή για να πάρουν την ζωή τους στα χέρια τους. Σί-
γουρα αποτελεί τη μόνη δυνατή θεσμική επιλογή που πα-
ρέχει κάποια στεγαστική υποστήριξη. 
Το πρόγραμμα παρέχει στις μετανάστριες κάποια χρήματα 
σαν υποστήριξη, εφόσον αυτές συνάψουν ένα συμβόλαιο 
ενοικίασης. Η παροχή των χρημάτων κρατάει από 6 μήνες 
έως ένα χρόνο. Μια πρώτη δυσκολία είναι ότι για την αρχι-
κή σύναψη του συμβολαίου απαιτούνται δυόμιση ενοίκια. 
Η μετανάστρια θα πρέπει να βρει αυτά τα χρήματα μόνη 
της για να μπει στο πρόγραμμα. Από εκεί και πέρα υπάρ-
χουν και έξτρα δυσκολίες. Για την σύναψη συμβολαίου θα 
πρέπει η μετανάστρια να έχει βγάλει ελληνικό ΑΦΜ και να 
δημιουργήσει ελληνικό λογαριασμό τραπέζης. Ακόμα και 
να έχει βρει κάποια χρήματα εξ αρχής και να έχει λύσει 
τα γραφειοκρατικά ζητήματα, πολλοί μεσίτες και ιδιοκτή-
τες αρνούνται να συνάψουν συμβόλαια με μετανάστριες (ο 
ΔΟΜ έκλεισε κάποιες συμφωνίες και είχε στη σελίδα του 
HELIOS κάποια σπίτια που ήταν διαθέσιμα, αλλά τα περισ-
σότερα ήταν πολύ ακριβά ή σε τοποθεσίες μακριά από τα 

αστικά κέντρα). Από την στιγμή που η μετανάστρια κατα-
φέρει να κλείσει το συμβόλαιο, της δίνονται σε δύο δόσεις 
κάποια χρήματα τον πρώτο μήνα, ενώ από τον δεύτερο 
μήνα και όσο διαρκεί το πρόγραμμα, δίνεται σαν βοήθη-
μα ένα μικρότερο ποσό. Τα ποσά που δίνονται, ανάλογα με 
τον αριθμό των μελών της οικογένειας της ενοικιάστριας, 
φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

Το ότι το HELIOS δεν μπορεί να αποτελέσει μακροπρόθε-
σμη λύση για τη στέγαση είναι φανερό. Πρώτον, είναι φα-
νερό από το πινακάκι ότι, ακόμα και όσο διαρκεί το πρό-
γραμμα (6-12 μήνες), τα χρήματα που δίνονται είναι αρκε-
τά λιγότερα από το-ήδη μικρό-ποσό που παίρνουν οι αι-
τούντες άσυλο, δεδομένου ότι με αυτά πρέπει να πληρω-
θεί κι ένα νοίκι (πχ μια πενταμελής οικογένεια που κατα-
φέρνει να βρει σπίτι με 300 ευρώ θα πρέπει να βγάζει το 
μήνα με 200 ευρώ). Δεύτερον, μετά τη λήξη του προγράμ-
ματος οι μετανάστριες είναι πάλι στον αέρα. Σε μια συν-
θήκη που ακόμα και για τις ντόπιες είναι δύσκολο να εξα-
σφαλίσουν τα μέσα αναπαραγωγής τους, για τις μετανά-
στριες τα εμπόδια είναι πολύ περισσότερα. Δεν έχουν τους 
κοινωνικούς και οικογενειακούς δεσμούς που συνήθως 
λειτουργούν σαν δίχτυ ασφαλείας για την επιβίωση και τη 
στέγαση, όπως συμβαίνει με τις ντόπιες. Μη μιλώντας τη 
γλώσσα καλά και δίχως γνωριμίες είναι πολύ δυσκολό-
τερη η εύρεση εργασίας και αυτό δίχως να συνυπολογι-
στούν οι ρατσιστικοί αποκλεισμοί από τους οποίους βρίθει 
η ελληνική κοινωνία. Επίσης, αν αναφερόμαστε σε ανα-
γνωρισμένους πρόσφυγες, όσες προέρχονται από το πρό-
γραμμα ESTIA είναι κατά πλειοψηφία οικογένειες με παι-
διά, και άρα οι ανάγκες τους είναι περισσότερες. Επίσης 
πολλές φορές τα παιδιά είναι μικρά σε ηλικία και βεβαί-
ως δεν υπάρχει γιαγιά ή θείος να τα προσέχει σε περίπτω-
ση που οι γονείς (ή η γονιός, συχνά μιλάμε για μονογονε-
ϊκές οικογένειες) εργάζονται. Τρίτον, το πρόγραμμα απευ-
θύνεται προφανώς σε αναγνωρισμένους πρόσφυγες. Έτσι 
όσες δεν είναι πλέον δικαιούχοι του ESTIA και έχουν αρ-
νητική απόφαση για το άσυλο, είναι ούτως η άλλως εκτός 
στέγασης (και βέβαια δεν μπορούν ούτε να εργαστούν, 
τουλάχιστον νόμιμα). Με βάση τα παραπάνω, το πρόγραμ-

Τα ποσά που χορηγούνται στο πρόγραμμα HELIOS ανάλογα με τον αριθμό μελών μιας οικογένειας.

• 

• 
• 
• 
• 

• 

• 

301 € 301 € 162 €
569,5 € 569,5 € 309 €
688 € 688 € 396 €
838 € 838 € 504 €

1.060 € 1.060 € 630 €
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μα HELIOS δεν μπορεί να αποτελέσει λύση για τη στέγα-
ση των μεταναστριών (δεν σχολιάζουμε εδώ τη συνολική 
του χρησιμότητα για την «ένταξη» των μεταναστριών στην 
εδώ κοινωνία). Λειτουργεί μάλλον σαν ένα θεσμικό, εξα-
τομικευμένο, προσωρινό τυράκι, που διευκολύνει τη δια-
δικασία των εξώσεων.
Το πρόγραμμα αυτό, όπως αντιλήφθηκαν κατευθείαν οι 
ίδιες οι μετανάστριες, είχε εξ αρχής δομικά προβλήματα 
και δεν μπορεί να αποτελέσει λύση ούτε για τη στέγαση, 
ούτε φυσικά για την κοινωνική ένταξη των μεταναστριών. 
Η δημιουργία του προγράμματος συνδέεται και με το ζήτη-
μα των εξώσεων από το ESTIA, καθώς συχνά προβάλλε-
ται, τουλάχιστον στους αναγνωρισμένους πρόσφυγες, από 
τις ΜΚΟ και διάφορους άλλους θεσμικούς φορείς σαν το 
επόμενο βήμα μετά το ESTIA. Όταν το δίλημμα έιναι για μια 
μετανάστρια μεταξύ την παράτυπης παραμονής στο σπίτι 
και του δρόμου, η πρώτη επιλογή συχνά είναι και αναγκαι-
ότητα. Το HELIOS ήρθε να αμβλύνει αυτό το δίλημμα ή να 
το μεταθέσει στο μέλλον για το κομμάτι των μεταναστριών 
που το επιλέγει.  Έτσι βοηθάει να αδειάσουν κάποια σπίτια 
πιο εύκολα. Οι μετανάστριες του NOT LEAVING MY HOME 
από πολύ νωρίς είδαν το HELIOS εχθρικά και φρόντισαν 
να βγάλουν πολύγλωσσα υλικά που αναδείκνυαν τις προ-
βληματικές του.
Το HELIOS επίσης λειτουργεί διασπαστικά για δυνητικούς 
αγώνες στο ζήτημα τις στέγασης και των εξώσεων. Και 
αυτό το κάνει με δύο τρόπους. Από τη μια διασπά τη δυνη-
τική κοινότητα αγώνα μεταναστριών. Ένα από τα συγκρο-
τητικά στοιχεία μιας τέτοιας κοινότητας είναι το βίωμα της 
δωρεάν στέγασης στο ESTIA και της απειλής της έξωσης. 
Η διαδικασία της ένταξης στο HELIOS όπου οι μετανάστρι-
ες κλείνουν οι ίδιες το συμβόλαιο και πληρώνουν το ενοί-
κιο ενώ έχουν επιλέξει να εγκαταλείψουν προηγούμενες 
στεγαστικές δομές δημιουργεί ένα διαφορετικό βίωμα δυ-
σκολεύοντας τη συλλογικοποίηση των μεταναστριών. Από 
την άλλη αλλάζει τις πρακτικές του αγώνα. Όπως είδαμε 
παραπάνω ο αγώνας ενάντια στις εξώσεις από το ESTIA 
έχει σαν σημείο εκκίνησης τις ατομικές αρνήσεις στο να 
εκκενώσουν τα σπίτια οι μετανάστριες. Ο άμεσος ανταγω-
νιστής είναι οι ΜΚΟ που προσπαθούν να πραγματοποιή-
σουν τις εξώσεις και οι οποίες, όπως είδαμε, έχουν λό-
γους να μην ανοίγουν δικαστικά το ζήτημα. Ο αγώνας λοι-
πόν ξεκινάει έχοντας ήδη σαν αφετηρία μια λογική επιβο-
λής των αναγκών, δίχως αιτηματικά χαρακτηριστικά και 
με άμεσο υλικό αντίκρισμα, ενώ οι συνθήκες του δίνουν 
το χώρο και το χρόνο να αναπτυχθεί και να πάρει συλλογι-
κά χαρακτηριστικά. Οι ΜΚΟ που έχει σε πρώτη φάση απέ-
ναντι, είναι συγκεκριμένες και με συγκεκριμένες πρακτι-
κές η κάθε μια και μπορούν να συσπειρώσουν ως στό-
χοι τις μετανάστριες. Από την άλλη, το πρόγραμμα HELIOS 
απεμπλέκει τις ΜΚΟ, τους δήμους, το κράτος από το ζή-
τημα της στέγασης συνδέοντας ουσιαστικά τις μετανάστρι-

ες με ατομικούς ιδιοκτήτες σπιτιών. Έτσι, μια πρακτική του 
τύπου «μένω στο σπίτι» μετά από τη λήξη του προγράμ-
ματος, φέρνει τις μετανάστριες αντιμέτωπες με διαφορε-
τικούς ατομικούς ιδιοκτήτες, ενώ ταυτόχρονα τα συμβό-
λαια δεσμεύουν τις ίδιες με την πληρωμή των ενοικίων. Η 
πληθώρα των ιδιοκτητών από τη μια δεν μπορεί να απο-
τελέσει ενιαίο στόχο, από την άλλη δεν ισχύουν για αυ-
τήν οι ανασταλτικοί, ως προς τη χρήση της νομικής οδού, 
παράγοντες που ισχύουν για τις ΜΚΟ. Σε αυτά τα πλαίσια 
ένας αγώνας για δωρεάν στέγαση, τουλάχιστον μέσα στις 
υπάρχουσες κοινωνικές συνθήκες, μπορεί να πάρει μόνο 
αφηρημένο και αιτηματικό χαρακτήρα χάνοντας την δυ-
ναμική που δίνουν οι κοινωνικές πρακτικές επιβολής των 
αναγκών.
Η μέχρι τώρα παρουσίαση και κριτική στο HELIOS αντι-
στοιχεί στη μορφή που είχε το πρόγραμμα μέχρι και τις 
αρχές του 2021. Τους τελευταίους 2 μήνες ο ΔΟΜ εισήγα-
γε κάποια επιπλέον κριτήρια για την λήψη της οικονομι-
κής βοήθειας, ιδιαίτερα αυστηρά, που έχουν δημιουργήσει 
μια σειρά νέων προβλημάτων στις μετανάστριες και έμ-
μεσα στους ιδιοκτήτες. Αυτό ήρθε ενδεχομένως σαν απά-
ντηση στην εναλλακτική χρήση του HELIOS που επιλέχθη-
κε από αρκετές μετανάστριες. Αντιλαμβανόμενες πλήρως 
πως το πρόγραμμα δεν λύνει τίποτα μακροπρόθεσμα, ού-
τε την στέγαση ούτε βεβαίως την ένταξη, πολλές μετανά-
στριες επέλεξαν να πάρουν τις πρώτες δόσεις των χρημά-
των και να χρησιμοποιήσουν τα χρήματα αυτά για να φύ-
γουν προς άλλες χώρες της ΕΕ. Ή έκλειναν, σε συμφωνία 
με κάποιους ιδιοκτήτες, εικονικά συμβόλαια και χρησιμο-
ποιούσαν τα χρήματα κατά το δοκούν. Ο ΔΟΜ διαπίστωσε 
λοιπόν το φαινόμενο, μετανάστριες να αρνούνται να «εντα-
χθούν» με τους δικούς του όρους και να βλέπουν το HE-
LIOS σαν έναν τρόπο να βρουν κάποια χρήματα. Έτσι θέ-
σπισε κάποιους έξτρα όρους οι οποίοι βέβαια δυσκολεύ-
ουν και τις μετανάστριες που όντως ακολουθούν το πρό-
γραμμα κατά πώς προβλέπεται.
Πρώτο μέτρο είναι ότι πλέον απαιτείται ένα χαρτί που να 
βεβαιώνει την έξοδο από την προηγούμενη στεγαστική 
δομή που διέμενε η μετανάστρια ως αιτούσα άσυλο. Αυ-
τό το μέτρο υποτίθεται εξασφαλίζει ότι η εκάστοτε μετα-
νάστρια δεν μένει παράτυπα σε δομή που δεν είναι πλέ-
ον δικαιούχος και ότι τα λεφτά του προγράμματος τα δίνει 
στο νοίκι. Το χαρτί αυτό δεν είναι εύκολο πάντα να απο-
κτηθεί. Για όσες έμειναν στα camps είναι δύσκολη διαδι-
κασία, ενώ υπάρχουν και διευθύνσεις camp, που για ρα-
τσιστικούς μάλλον λόγους, συχνά αρνούνται να το δώσουν 
(βλέπε camp Νέας Καβάλας).
Δεύτερο μέτρο είναι ότι ο ΔΟΜ προσέλαβε ανθρώπους 
που ελέγχουν αν οι μετανάστριες βρίσκονται όντως στα 
σπίτια που δηλώνουν. Αν επισκεφτούν το σπίτι και δεν 
βρουν κάποια μέσα (για τους χ, ψ λόγους μπορεί να έλει-
πε)  το οικονομικό βοήθημα παγώνει. Ξεκινάει να ξαναχο-
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ρηγείται μόνο αν γίνει δεύτερος έλεγχος και είναι όντως 
μέσα οι μετανάστριες. Τότε, τα βοηθήματα μπαίνουν ανα-
δρομικά. Αλλά μπορεί μεταξύ των δύο επισκέψεων να πε-
ράσουν ένας-δύο μήνες. Στο διάστημα αυτό τα ενοίκια 
μάλλον θα μείνουν απλήρωτα και οι μετανάστριες δίχως 
κανένα εισόδημα. Επίσης, συνηθίζεται ο έλεγχος να γίνε-
ται μετά την καταβολή της πρώτης δόσης του πρώτου μή-
να. Αν δεν βρεθεί λοιπόν κάποια στο σπίτι τότε, η δεύτε-
ρη δόση του πρώτου μήνα δεν δίνεται. Αν δούμε τα ποσά 
στο πινακάκι παραπάνω, θα καταλάβουμε ότι μια δόση δεν 
αρκεί για να πάρει η μετανάστρια πίσω τα δυόμιση ενοίκια 
που χρειάζονται για να κλείσει ένα συμβόλαιο (πρώτο νοί-
κι, εγγύηση και προκαταβολή). Άρα, αν δεν έχει κάποια 
άλλη πηγή εισοδήματος βρίσκεται ξαφνικά να χρωστάει, 
να μην έχει χρήματα για βασικές ανάγκες και να εξαρτάται 
από το πότε θα ξαναγίνει έλεγχος από τον ΔΟΜ. Επίσης, 
τους τελευταίους μήνες ο ΔΟΜ άρχισε να καθυστερεί την 
παροχή του επιδόματος. Ενώ όταν ξεκίνησε το πρόγραμ-
μα κατέβαλε τα χρήματα τις πρώτες μέρες του μήνα, πλέ-
ον μπορεί να καθυστερεί έως και ένα μήνα.
Ένα τρίτο μέτρο είναι ότι το επίδομα μπορεί να παγώσει αν 
παρατηρηθούν πολλές απουσίες από τα μαθήματα έντα-
ξης. Αλλά σε συνθήκες τηλεκπαίδευσης η παρακολούθη-
ση των μαθημάτων μπορεί να είναι δύσκολη ή και αδύνατη 
για κάποιους μετανάστες, καθώς απαιτείται internet, lap-
top ή smartphone, megabytes. Σε αρκετές μετανάστριες 
πάγωσε το επίδομα για τον λόγο αυτό.
Το δεύτερο και το τρίτο μέτρο έχουν οδηγήσει σε αδυνα-
μία από την πλευρά των μεταναστριών να πληρώσουν το 
νοίκι. Από τα τέλη του Απρίλη η κατάσταση επιδεινώθηκε. 
Ο ΔΟΜ ξεκίνησε αναδρομικό έλεγχο σε όλες τις πληρω-
μές ενοικίων για να εντοπίσει πιθανές παρατυπίες των με-
ταναστριών. Από τότε και μέχρι τη συνολική ολοκλήρωση 
του ελέγχου έχουν παγώσει όλες οι πληρωμές, ακόμα και 
για μετανάστριες τυπικότατες με τις πληρωμές, που τύχαι-
νε να βρίσκονται σπίτι στις επισκέψεις των ανθρώπων του 
ΔΟΜ και δεν έκαναν απουσίες στο σχολείο. 
Τα νέα κριτήρια που έθεσε ο ΔΟΜ, η καθυστέρηση της κα-
ταβολής των χρημάτων από μέρους του, τα προβλήμα-
τα που προκαλούνται σε μετανάστριες και ιδιοκτήτες, δεί-
χνουν ότι ο ΔΟΜ κάνει ό,τι μπορεί για να δώσει όσο το δυ-
νατόν λιγότερα χρήματα, υπονομεύοντας παράλληλα το 
HELIOS. Ταυτόχρονα συζητιέται πλέον ότι το πρόγραμμα 
δεν θα συνεχίσει για πολύ, τουλάχιστον το στεγαστικό του 
μέρος. Εδώ έρχονται και σχετικά καινούρια δημοσιεύμα-
τα που μιλούν για “camps ένταξης” τα οποία θα αντικα-
ταστήσουν μάλλον το HELIOS. Ταυτόχρονα ανακοινώθη-
κε το σταμάτημα καταβολής του επιδόματος για αιτούντες 
άσυλο από την 1η Ιουλίου αν δεν έχουν αιτηθεί και μια θέ-
ση στέγασης είτε στο ESTIA είτε σε camp. Τα δύο αυτά μέ-
τρα δείχνουν πως η κατεύθυνση που θέλει να ακολουθή-
σει το κράτος για τους μετανάστες είναι «όλοι στα camps», 

είτε πρόκειται για αιτούντες άσυλο, είτε για αναγνωρισμέ-
νους πρόσφυγες. Το κομμάτι των camps δεν συζητήθηκε 
μέχρι εδώ, παρότι οι περισσότεροι αιτούντες στεγάζονται 
σε αυτά και όχι εντός του αστικού ιστού με το ESTIA. Αλλά 
μια κριτική στα camps είναι απαραίτητη για κάθε συζήτη-
ση περί της στέγασης των μεταναστών. 

Το σύστημα των camps

«Στο πλαίσιο της άμεσης δράσης για να βοηθήσει τα Κράτη 
Μέλη που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και τα οποία αντι-
μετωπίζουν δυσανάλογες μεταναστευτικές πιέσεις στα εξω-
τερικά σύνορα της ΕΕ, στην Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τη Μετα-
νάστευση που υποβλήθηκε το Μάιο, η Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή πρότεινε να αναπτύξει μια νέα προσέγγιση «Hotspot».»
Ένα από τα πρώτα κείμενα της ΕΕ για το σύστημα 
“HotSpot”
Αν τις κρατικές πολιτικές αποκλεισμού των μεταναστ(ρι)
ών που κινούνται προς την Ευρώπη (και) μέσω των ελ-
ληνοτουρκικών συνόρων, πολιτικές που περιλαμβάνουν 
τη βίαια εξώθηση των μεταναστών από ένα τέχνο-στρατι-
ωτικό-αστυνομικό σύμπλεγμα, επαναπροωθήσεις, απελά-
σεις, αμέτρητη βία και ταπείνωση, συμπληρώνουν οι βίαι-
ες όψεις της «συμπεριληπτικής» καπιταλιστικής εκμετάλ-
λευσης της (παρανομοποιημένης) μεταναστευτικής εργα-
σίας, εργασίας στα χωράφια ή στο κέντρο των μητροπόλε-
ων, υπάρχει μια ενδιάμεση πραγματικότητα που συμπλη-
ρώνει το παζλ του αντιμεταναστευτικού πολέμου: Είναι η 
πραγματικότητα που βιώνουν χιλιάδες μετανάστες (στην 
πραγματικότητα, η πλειοψηφία των μεταναστών που φτά-
νουν στην Ελλάδα), η πραγματικότητα του εγκλεισμού σε 
camp – στρατοπέδου συγκέντρωσης και εκτοπισμού.
Όποιος/α μετανάστης/τρια φτάσει στην Ελλάδα και δε δικαι-
ούται να ενταχθεί σε κάποιο άλλο πρόγραμμα στέγασης για 
αιτούντες άσυλο (όπως είδαμε παραπάνω, οι προϋποθέσεις 
είναι πολύ συγκεκριμένες και αυστηρές  για την τεράστια 
πλειοψηφία των μεταναστών) το πιθανότερο είναι να κατα-
λήξει σε κάποιο camp – «ανοιχτό» ή «κλειστό», αν και τη 
διά κριση αυτή θα την εξετάσουμε διεξοδικότερα παρακάτω.
Ας ξεκινήσουμε με μια διαπίστωση: Για τα ευρωπαϊκά, 
και όχι μόνο, κράτη, σε συνθήκες «κρίσης» και «έκτακτης 
ανάγκης» δεν υπάρχει κανένα κατοχυρωμένο ανθρώπι-
νο δικαίωμα που πρέπει να τηρηθεί, που να τα δεσμευέι. 
Και φυσικά, το τι θεωρείται κρίση και έκτακτη ανάγκη είναι 
ζήτημα ερμηνείας καταστάσεων που απειλούν ή όχι την 
κυρίαρχη τάξη, που απειλούν ή όχι την (κοινωνική) ανα-
παραγωγή αυτού του κόσμου. Έτσι, τα ευρωπαϊκά κρά-
τη, ως απάντηση στην επιθυμία ανθρώπων να μετακινη-
θούν σε ευρωπαϊκό έδαφος, κήρυξαν μια (ακόμη) έκτα-
κτη ανάγκη προς διαχείριση: Η κίνηση των μεταναστών 
χαρακτηρίστηκε «δυσανάλογη μεταναστευτική πίεση στα 
εξωτερικά όρια της ΕΕ». Και έτσι, η στρατιωτικού τύπου 
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διαχείριση και το σύστημα hotspot–εγκλεισμού προέβα-
λε ως ορθολογική λύση σε αυτή την κρίση, αποφασίστη-
κε η κατασκευή συστήματος hotspot σε Ελλάδα και Ιταλία 
σε ευρωπαϊκό έδαφος και ψηφίστηκε η συμφωνία ΕΕ-Ελ-
λάδας-Τουρκίας . Όμως, δεν υπάρχει καμία «δυσανάλογη 
μεταναστευτική πίεση», παρα μόνο μια αδυνατότητα των 
δυτικών κρατών να ενσωματώσουν τους πληθυσμούς 
που μετακινούνται στην εγχώρια παραγωγή – κατανάλω-
ση. Στο σύστημα hotspot δεν υπάρχει τίποτα αναπόδρα-
στο, μόνο η ορθολογικότητα του κόσμου του εμπορεύμα-
τος που επιβάλλεται βίαια και πολεμικά στους καταπιεσμέ-
νους και στις καταπιεσμένες.
Στο σημείο αυτό, αξίζει να αναφερθούμε σε μία αντίληψη 
που αναπαράγεται ακόμα και εντός του «ανταγωνιστικού» 
κινήματος. Σύμφωνα με την αντίληψη αυτή, τα «ανοιχτά» 
και τα «κλειστά» camps είναι κάτι εντελώς διαφορετικό 
ως συνθήκη, καθώς στα  «ανοιχτά» camps (Δομές «Φι-
λοξενίας») οι μετανάστριες έχουν το δικαίωμα επιλογής 
της εξόδου τους ενώ στα κλειστά camps (camps που δια-
βιούν κυρίως μετανάστες προς απέλαση στις χώρες προ-
ορισμού τους)  δεν έχουν αυτό το δικαίωμα, πράγμα που 
καθιστά τα κλειστά camps να μοιάζουν πιο πολύ με «φυ-
λακή». Δε διαφωνούμε στη διαπίστωση ότι τα camps ως 
μορφή στρατοπέδωσης ανθρώπων δε διαφέρουν πολύ 
από μια φυλακή, ωστόσο θεωρούμε ότι η αφήγηση αυτή 
τείνει να ωραιοποιεί την κατάταση στα camps. Μια αφή-
γηση που στην ακραία της μορφή, επαυξημένη με τα κυ-
νικά logistics του κράτους, μπορεί να φτάσει σε δηλώσεις 
όπως «Αυτά είναι τα camps, σε όποιο δεν αρέσουν μπορεί 
να φύγει» (βλ. Δηλώσεις Μουζάλα επί ΣΥΡΙΖΑ για τις κινη-
τοποιήσεις στο camp του ελληνικού).
Αλήθεια, πόσο «ανοιχτά» είναι τα camps, όταν η παρα-
μονή των μεταναστών σε αυτά είναι προϋπόθεση για την 
εξασφάλιση των (έστω και) λίγων πιθανοτήτων οι μετανά-
στες να ταυτοποιηθούν και να τους χορηγηθεί άσυλο; Πό-
σο «ανοιχτά» είναι όταν το να δραπετεύει κανείς/καμία από 
αυτή την κόλαση σημαίνει αυτόματα τον αποκλεισμό από 
την όποια πιθανότητα να θεωρηθεί αρκετά «πρόσφυγας» 
που αξίζει «διεθνούς προστασίας»; Πόσο «ανοιχτά» είναι 

αυτά τα camps όταν σε εξεγέρσεις και κινητοποιήσεις με-
ταναστών «κλείνουν», σταματά η όποια πρόνοια (που πα-
ρέχεται μέσω του συστήματος ΜΚΟ, στο οποίο θα αναφερ-
θούμε στη συνέχεια) μέχρι να παύσουν οι αντιδράσεις; Πό-
σο ανοιχτοί είναι αυτοί οι τόποι εκτοπισμού όταν η εμπει-
ρία των αλληλέγγυων (μετά τη μονιμοποίηση του συστή-
ματος hotspot και την αναγνώριση των ΜΚΟ ως των μό-
νων που μπορούν να «παρέχουν βοήθεια», μετά την ποινι-
κοποίηση της αγωνιζόμενης κοινότητας ντόπιων-μετανα-
στών δηλαδή) λέει ότι ακόμα και το μοίρασμα ενός κειμέ-
νου στα camps κινητοποιεί αμέσως την αστυνομία και κά-
νει τις διοικήσεις των camps να κλείνουν τις πόρτες εισό-
δου, για να θυμόμαστε (πικρά, αλλά κάθε φορά) ότι πρέ-
πει να υπερβούμε και να ισοπεδώσουμε το εσωτερικό σύ-
νορο που μας χωρίζει από τους μετανάστες που δεν είναι 
απλώς ο φράχτης του camp, αλλά ένας ολόκληρος μηχα-
νισμός αστυνόμευσης και εγκλεισμού που αναπαράγει ένα 
διαχωρισμό. Πόσο ανοιχτά (μπορεί να) είναι τα camps όταν 
με τροπολογία που ψηφίστηκε στη βουλή (επί της αριστε-
ροδεξιάς κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ)  η συνολική διαχείρι-
ση του «μεταναστευτικού» για τη σύναψη συμφωνιών, πα-
ροχή χρημάτων κλπ δίνεται στο στρατό και στους μηχανι-
σμούς του; Και εν τέλει, μήπως είναι μια τρομερή αποπο-
λιτικοποίηση της μεταναστευτικής κίνησης η κατακερμα-
τισμένη οπτική πάνω στο φαινόμενο, το να μην μπορού-
με δηλαδή να δούμε ότι η «ανοιχτή» και η «κλειστή» στιγ-
μή της διαχείρισης του εγκλεισμού των μεταναστών συνα-
ποτελούν τη μία και ενιαία, συνολική στρατηγική φιλτραρί-
σματος και επιλογής μεταναστών που θα «μείνουν» και θα 
«περάσουν» ή θα επαναπροωθηθούν;
Για το σύστημα HotSpot – στρατοπέδων συγκέντρωσης 
και εκτοπισμού πλεοναζόντων πληθυσμών προς διαχείρι-
ση, δεν αρκεί απλώς να επισημάνουμε ότι εντάσσεται σε 
μια ευρύτερη ιστορική δυναμική στρατοπέδων ως μορφή 
διαχείρισης «αντιφρονούντων» ή «ανεπιθύμητων» πλη-
θυσμών: Μία ιστορία που ξεκινά από στρατόπεδα κατά τη 
διάρκεια της (αποικιακής) «πρωταρχικής συσσώρευσης» 
μέχρι να καταλήξει να ενσωματωθεί στο «εσωτερικό» της 
«Δύσης», από τη γερμανική σοσιαλδημοκρατία του μεσο-
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πολέμου μέχρι τα στρατόπεδα για Ιάπωνες στην Αμερική 
κατά την περίοδο του New Deal του Ρούσβλετ. Δεν αρ-
κεί να δούμε απλώς μια μάκρο-ιστορική τάση, αλλά πρέπει 
ταυτόχρονα να εξετάσουμε τις ιστορικές–κοινωνικές ιδι-
αιτερότητες εντός των οποίων αναδύθηκαν το 2015-16 τα 
camps ως μορφή διαχείρησης των μεταναστών που έφτα-
ναν στην Ευρώπη.
Η πολιτική του εγκλεισμού στα camps, πέρα από το ότι απο-
τελεί μια συστηματική τεχνική φιλτραρίσματος, διαλογής και 
ταυτόχρονου αποκλεισμού των μεταναστών, είναι μια διαδι-
κασία πειθάρχησης των ανθρώπων που φτάνουν στην Ελ-
λάδα, μια προληπτική διαδικασία συμμόρφωσης των δυ-
νητικά «άτακτων πληθυσμών», μια πραγματική διαδικασία 
περιορισμού του δυναμικού αυτού εκτός πόλεων, σε περι-
φραγμένες και αποκλεισμένες ζώνες, εντός των οποίων οι 
μετανάστες θα συναντήσουν εκ νέου και άλλους εθνικούς ή 
έμφυλους διαχωρισμούς. Η πολιτική του εγκλεισμού, εν τέ-
λει, στρέφεται προληπτικά ενάντια στην κοινότητα ντόπιων 
και μεταναστών, η οποία δεν είναι ενεργή αλλά δυνητική, 
προσπαθεί να αποκλείσει κάθε πιθανή συνάντηση, οργάνω-
ση και πολυεθνική αντίσταση. Και γι’ αυτό, η πολιτική του 
εγκλεισμού στα camps αναμένεται να ενταθεί τον επόμενο 
καιρό είτε με την εξώθηση όλο και περισσότερων ανθρώ-
πων σε αυτά (βλ τερματισμός του στεγαστικού μέρους του 
HELIOS) είτε με την αναβάθμιση της έντασης του εγκλει-
σμού (βλ χτίσιμο όλο και πιο «κλειστών» camps, ή την με-
τατροπή των «ανοιχτών» σε «κλειστών» με νέους φράχτες, 
νέους περιορισμούς, νέες απαγορεύσεις κλπ). Σε αυτή τη 
λογική και για την επιβολή της αορατοποίησης, χτίζονται και 
τα  τσιμεντένια τείχη γύρω από τα camps, καθ’ υπόδειξη του 
ΔΟΜ και με ευθύνη του ελληνικού κράτους (βλ. τείχος γύ-
ρω από το camp των Διαβατών, Ριτσώνας, Μαλακάσας, Πο-
λυκάστρου, Νέας Καβάλας).
Στο πλαίσιο αυτό, τη (λιγοστή) πρόνοια που λαμβάνουν 
οι μετανάστες τη λαμβάνουν μέσω του συστήματος ΜΚΟ, 
στο οποίο θα αναφερθούμε στη συνέχεια.

Οι ΜΚΟ ως το (απαραίτητο) φιλανθρωπικό 
συμπλήρωμα της στρατιωτικής διαχείρισης

Όταν κατά το 2015-16, οι μετανάστ(ρι)ες που κινούνταν 
προς την Ευρώπη αποτέλεσαν την αφορμή για την κατα-
σκευή μιας “κρίσης” και την κήρυξη μιας “έκτακτης ανά-
γκης”  που νομιμοποιούσε και εν τέλει θα μονιμοποιού-
σε τον “έκτακτο χαρακτήρα” του συστήματος Hotspot, στη 
δια χείριση των μεταναστών εμφανίστηκε ένας ακόμη ση-
μαντικός δρώντας: Οι (διεθνείς ή εγχώριας/τοπικής εμβέ-
λειας) Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.
Η εμφάνιση των ΜΚΟ και των “ανθρωπιστικών επεμβά-
σεων” τους έχει μια μακρά ιστορία συμπλήρωσης με τις 
στρατιωτικού τύπου επεμβάσεις ή με τις στρατιωτικού τύ-
που διαχειρίσεις “φυσικών” προβλημάτων, καταστροφών 

κτλ. Η εκτενής εξέταση όμως των ΜΚΟ από μια ιστορι-
κή σκοπιά ξεφεύγει από το σκοπό του παρόντος κειμέ-
νου. Συνοπτικά, μπορούμε να πούμε ότι οι ΜΚΟ έχουν 
συμμετάσχει τόσο σε μια σειρά από πολεμικές επιχειρή-
σεις “ειρηνευτικού τύπου” (πχ στο Ιράκ, στους πολέμους 
που ακολούθησαν τη διάλυση της πρώην Γιουγκοσλαβίας) 
ως το φιλανθρωπικό συμπλήρωμα των στρατιωτικών επι-
χειρήσεων (παροχή τροφίμων, ιατροφαρμακευτικής περί-
θαλψης κλπ) όσο και σε διάφορες επιχειρήσεις “ανοικοδό-
μησης” μετά από πολέμους, “φυσικές καταστροφές” κλπ, 
ως μέσο αναδιοργάνωσης των κοινωνικών σχέσεων και 
της καπιταλιστικής κερδοφορίας εκεί (βλέπε πχ την επιχεί-
ρηση υπαγωγής του ημινομαδικού λαού Μόκεν στις κεφα-
λαιοκρατικές σχέσεις μετά το τσουνάμι στις ακτές της Ταϊ-
λάνδης και της Βιρμανίας το 2004).

Η χρηματοδότηση των ΜΚΟ πέρα από τις όποιες δωρεές ή 
χορηγίες, γίνεται μέσω των κρατών, υπερεθνικών σχημα-
τισμών, διεθνών οργανισμών ή/και θεσμών, επιχειρήσεων. 
Και αυτό επισημαίνεται όχι για να προκαταβάλουμε και να 
καταλήξουμε σε συνωμοσιολογικές ερμηνείες τύπου “ποιος 
κρύβεται πίσω από την τάδε ΜΚΟ” αλλά για να δειχθεί ότι η 
ροή της χρηματοδότησης δεν είναι σε μια αυτόνομη σφαί-
ρα, ξέχωρη από τις πολιτικές και τις στοχεύσεις των κρα-
τών και των θεσμών τους. Φυσικά, οι διάφορες ΜΚΟ δεν εί-
ναι πλήρως ομογενοποιημένες ως προς το ρόλο που επιτε-
λεί κάθε μία από αυτές. Δηλαδή, υπάρχει ένας χώρος σχε-
τικής αυτονομίας δράσης της κάθε ΜΚΟ, επειδή ακριβώς οι 
πηγές χρηματοδότησης μπορεί να είναι πολλές και αντιφατι-
κές μεταξύ τους. Κι γι’ αυτό το λόγο, μπορεί ενίοτε να υπάρ-
χει μια φαινομενική αντιπαλότητα μεταξύ ενός κράτους (πχ 
του ελληνικού) και των ΜΚΟ, με τη χρήση μιας ρητορικής 
κατά της διαφθοράς, της “ανεξέλεγκτης” δράσης: Όλα αυτά, 
είναι εν τέλει μια εκστρατεία ελέγχου, περιορισμού και ορι-
οθέτησης της δράσης των ΜΚΟ στα πλαίσια εθνικών στρα-
τηγικών. Όμως, η σχετική αυτονομία της δράσης και τα με-
μονωμένα παραδείγματα δεν είναι αυτό που πρέπει να μας 
αφορά. Αυτό που πρέπει να εξετάσουμε, είναι το πώς γενι-
κά και ενοποιημένα, λειτουργεί το υπόδειγμα του συστήμα-
τος ΜΚΟ στη διαχείριση διάφορων “κρίσεων”, και συγκεκρι-
μένα, στο πλαίσιο αυτού του κειμένου, στη διαχείριση των 
μεταναστών από το ελληνικό κράτος.

Όπως είπαμε και παραπάνω, με την κατασκευή και τη μο-
νιμοποίηση του συστήματος των “ανοιχτών” και “κλειστών” 
camps, οι μετανάστες τείνουν να απογυμνώνονται ως 
υπάρξεις από τα φαινομενικά (παν)”ανθρώπινα δικαιώμα-
τα”. Έτσι, ο ρόλος των ΜΚΟ, εν τέλει, είναι να αποπολιτικο-
ποιήσει τη μεταναστευτική κίνηση από το ιστορικό-κοινω-
νικό της πλαίσιο, να την παρουσιάσει ως ένα ακόμη “φυσικό 
φαινόμενο” και αυτή καθ’ εαυτή και την κρατική της διαχεί-
ριση αλλά και να προσφέρει “ανθρωπιστικό έργο” στους αν-
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θρώπους “που το έχουν ανάγκη”. Αντίθε-
τα και συμπληρωματικά με την κατασκευή 
της εικόνας του εισβολέα που αντιστοιχεί 
στη στιγμή του αποκλεισμού της (αντι)με-
ταναστευτικής πολιτικής, οι ΜΚΟ κατα-
σκευάζουν την εικόνα “άβουλων όντων” 
που απλώς χρειάζονται τη φιλάνθρω-
πη βοήθειά μας, εικόνα που αντιστοιχεί 
στη στιγμή της συμπερίληψης της πολιτι-
κής αυτής. Από αυτή τη σκοπιά, το σύστη-
μα ΜΚΟ βρίσκεται στην (στρατιωτική και 
συνάμα “ανθρωπιστική”) καρδιά της ανα-
παραγωγής του συστήματος εγκλεισμού 
των μεταναστών και διαχωρισμού τους 
από τους “ντόπιους”. 

Εν τέλει, δεν είναι ούτε παράλογο ούτε αντιφατικό να βλέ-
πουμε τις ΜΚΟ να αναλαμβάνουν κατασταλτικό ρόλο ενά-
ντια στους μετανάστες, όποτε αυτό απαιτεί η κρατική πολι-
τική και είναι προϋπόθεση της συνέχισης της χρηματοδό-
τησής τους. Και κάπως έτσι, φτάνουμε (και πάλι) στις εξώ-
σεις μεταναστ(ρι)ών από τα σπίτια τους.

Ποια χωράει στο κέντρο των (μητρο)πόλεων;

Όπως είδαμε παραπάνω, η πλειοψηφία των μετανα-
στ(ρι) ών που καταφέρνει να περάσει τα σύνορα, ξεφεύγο-
ντας από το τεχνο-στρατιωτικοποιημένο καθεστώς ελέγ-
χου τους, κατά πάσα πιθανότητα θα καταλήξει σε κάποιο 
(πιο) “κλειστό” ή (πιο) “ανοιχτό” camp.  Ένας πιο μικρός 
αριθμός μεταναστών που δικαιούται να ενταχθεί σε κάποιο 
πρόγραμμα στέγασης θα μείνει σε κάποιο διαμέρισμα μέ-
χρι να εξεταστεί η αίτηση ασύλου του και έπειτα θα έρ-
θει αντιμέτωπος με το πρόβλημα της έξωσης. Ένας ακό-
μη μικρότερος αριθμός μεταναστών που θα καταφέρουν 
να πάρουν άσυλο, να ξεπεράσουν γραφειοκρατικά και άλ-
λα εμπόδια (όπως πχ οι ρατσιστές (μικρο)ιδιοκτήτες), θα 
μπουν σε κάποιο “πρόγραμμα ένταξης”, όπως το HELIOS, 
τα δημοσιεύματα για το οποίο μαρτυρούν ότι θα πάψει το 
στεγαστικό του μέρος και θα αντικατασταθεί από “camps 
ένταξης”. Εν τέλει, σε ό,τι αφορά τη στέγαση, οι μετανά-
στ(ρι)ες περιθωριοποιούνται εκτός πόλεων, αφενός επιβε-
βαιώνοντας τις αντιμεταναστευτικές κρατικές πολιτικές σε 
κάθε πεδίο και αφετέρου παράγοντας και αναπαράγοντας 
το διαχωρισμό τους σε σχέση με τους ντόπιους.
Αν μαζί με όλα τα παραπάνω συνυπολογιστεί το ότι η κα-
θημερινή αστυνομική τεχνική του ελέγχου, επιτήρησης 
και εξώθησης των μεταναστ(ρι)ών από το κέντρο των πό-
λεων, μια συστηματική στρατηγική με στόχο την κανονικο-
ποιημένη αορατότητα ενός από τα πιο υποτιμημένα κομ-
μάτια του εργατικού και ανθρώπινου δυναμικού, μπορού-
με να κάνουμε την εξής διαπίστωση, που αποτελεί την κα-

θημερινότητα και πραγματικότητα των 
μεταναστ(ρι)ών εδώ και χρόνια: Οι πό-
λεις και ιδιαίτερα τα κέντρα των πόλε-
ων τείνουν να γίνουν χώροι που δε “χω-
ρούν” τους μετανάστες (η διαδικασία αυ-
τή προφανώς δε μπορεί να ολοκληρωθεί 
σε καθολικό βαθμό, λόγω των αρνήσε-
ων των μεταναστών να αορατοποιηθούν, 
των αντιστάσεών τους, της επιθυμίας 
τους για συνάντηση που κατακλύζει με 
ζωή ενίοτε πλατείες, δρόμους και πάρκα, 
των καταλήψεων στέγης που έχουν κατά 
καιρούς ξεπηδήσει, των αγώνων ενάντια 
στις εξώσεις κλπ). Πράγμα το οποίο δεν 
αφορά απλώς τη στέγασή τους αλλά συ-
νολικά τις κοινωνικές τους σχέσεις, την 

κινητικότητα και τη δραστηριότητά τους.
Σε αυτό ακριβώς το σημείο βλέπουμε να υπάρχει ένα κοι-
νό έδαφος, μια κοινή εμπειρία, ένα συλλογικό βίωμα και 
άρα ένα ακόμη κοινό πεδίο αγώνα μεταξύ ντόπιων και με-
ταναστ(ρι)ών. Αφενός οι ντόπιοι/ες ερχόμαστε καθημερινά 
αντιμέτωποι/ες με τον εκβιασμό του ενοικίου καθώς, από 
τη μια η εργατική μας δύναμη έχει υποτιμηθεί συστηματι-
κά τα (πολλά) τελευταία χρόνια και από την άλλη τα νοί-
κια ανεβαίνουν διαρκώς και έχουμε φτάσει στο βαθμό ένα 
νοίκι στο κέντρο της πόλης να μπορεί να κοστίζει σχεδόν 
όσο ένας βασικός μισθός. Η κατάσταση αυτή διαμορφώ-
νει μια πολύ ασφυκτική συνθήκη για τους περισσότερους/
ες εργαζόμενους/ες και τους ωθεί να ψάξουν σπίτι σε πε-
ριοχές εκτός κέντρου, που ενδέχεται να είναι φτηνότερα. 
Αφετέρου αντιμετωπίζουμε σε μικρότερη ένταση, αλλά το 
ίδιο πρόβλημα, σε σχέση με την έλλειψη ή την ανυπαρξία 
δημόσιων χώρων, όπου μπορούμε να διασκεδάσουμε και 
να δημιουργήσουμε τους ελεύθερούς μας χρόνους πέρα 
από μια στείρα διαδικασία που ορίζεται από τον κόσμο του 
εμπορεύματος. Ο περιορισμός της ελεύθερης κοινωνικό-
τητάς μας, της δυνατότητας να συναντιόμαστε και της πρό-
σβασης στους δημόσιους χώρους εντάθηκε κατά τη διάρ-
κεια του lockdown, όπου το παράδειγμα της αστυνομικής 
επιτήρησης γενικεύτηκε σε όλο και περισσότερα κομμάτια 
του ντόπιου πληθυσμού.
Τόσο οι ντόπιοι όσο και οι μετανάστ(ρι)ες (σε μεγαλύτερο 
βαθμό) συνειδητοποιούμε ότι τα κέντρα των μητροπόλεων 
τείνουν να γίνουν ακατοίκητα για εμάς: Τείνουν να γίνουν 
κατοικήσιμα μόνο για ροές εμπορευμάτων, κυριλέ μαγαζιά, 
τουρίστες σε AirBnb, επιχειρηματικά projects μουσειοποίη-
σης και εναλλακτικότητας1. Ό,τι παράγει (πραγματικό ή πολι-
τισμικό) κέρδος είναι καλό, και ό,τι μπορεί να χαλάει την ει-
κόνα μιας τουριστικής πόλης ή να διακόπτει τις ροές εμπο-
1. Άλλωστε, ακόμη και το ίδιο το ζωντανό βίωμα της συλλογικής ανατρε-
πτικής ζωής ή η πολυεθνικότητα μιας γειτονιάς μπορούν να μετατραπούν 
(ως ένα βαθμό)  σε εμπορεύματα μέσω της μεσολάβησης του Θεάματος, 
όπου «ό,τι βιώνεται άμεσα απομακρύνεται σε μια αναπαράσταση».
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ρευμάτων και κεφαλαίου (η εικόνα των μεταναστών που 
αράζουν, μια πορεία, μια εξέγερση κλπ) πρέπει να περιθωρι-
οποιηθεί, να πεταχτεί έξω, σε μια άλλη γειτονιά κοκ. Οι χωρι-
κοί συσχετισμοί έρχονται να επιβεβαιώσουν και να (ανα)δια-
μορφώσουν τις ταξικές και εν γένει τις κοινωνικές σχέσεις.
Γι’ αυτό, και όχι μόνο γι’ αυτό...

...κοινοί αγώνες ντόπιων-μεταναστ(ρι)ών

Στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια οι μετανάστ(ρι)ες βιώ-
νουν την πραγματικότητα ενός (αν)επίσημα κηρυγμένου 
πολέμου εναντίον τους. Μέσω της κατασκευής της εικό-
νας τους ως “εισβολέων” που έρχονται να διαταράξουν το 
ενοποιημένο σώμα του έθνους-κράτους, αφενός νομιμο-
ποιούνται τα στρατιωτικά-αστυνομικά και μη, μέσα άσκη-
σης ελέγχου και κυριαρχίας πάνω τους, και αφετέρου 
αναπαράγεται ο διαχωρισμός μεταξύ αυτών και των ντό-
πιων που ακόμη νιώθουν πιο ευνοημένοι και προνομιού-
χοι. Όμως, οι κοινωνίες μας όσο περνάν τα χρόνια θα γί-
νονται όλο και πιο πολυεθνικές. Παράλληλα, όλο και πε-
ρισσότερα κομμάτια των ντόπιων θα “πλεονάζουν” και θα 
γίνονται αντικείμενο διαχείρισης ως “πλεονάζοντες” και 
“άτακτοι” πληθυσμοί και αυτοί, όπως συμβαίνει πολλά 
χρόνια τώρα με τους μετανάστες. 

Από την πλευρά μας θεωρούμε ότι ο βαθμός σύνδεσης 
των κινημάτων με τις αρνήσεις και συλλογικοποιήσεις 
των μεταναστών είναι το πραγματικό μέτρο της κίνησης 
της κοινωνικής απελευθέρωσης. Από την επαφή μας με 
τους μετανάστες έχουμε μόνο να μάθουμε, οι αγώνες μας 
έχουν μόνο να κερδίσουν σε πρακτική και περιεχόμενο 
όσο γίνονται κτήμα του πολυεθνικού προλεταριάτου. Τό-
σο σε ό,τι αφορά τη στέγαση όπου, πέρα από το μπλοκά-
ρισμα των εξώσεων, μπορούμε να διεκδικήσουμε τα κέ-
ντρα των μητροπόλεων ώστε να γίνουν οι χώροι που ζού-
με, συνυπάρχουμε και αγωνιζόμαστε, ντόπιοι και μετανά-
στ(ρι)ες. Όσο και σε ό,τι αφορά κάθε κοινωνικό αγώνα που 
ξεσπάει και θα συνεχίζει να ξεσπάει τον επόμενο καιρό.
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