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Το έγγραφο αυτό συντάχθηκε από τη Σοφία Δασύρα με τη βοήθεια των Patrick 

Guyer και Lisanne Hekman στην Oxfam Novib, στο πλαίσιο του σχεδίου 
«Ανθρωπιστική Παρέμβαση της Oxfam & του Ελληνικού Συμβουλίου για τους 

Πρόσφυγες (ΕΣΠ) στην Ελλάδα: Προστασία και  παροχή βοήθειας για την 
αντιμετώπιση της νόσου COVID-19 στο νησί της Λέσβου”, χρηματοδοτούμενο 
γενναιόδωρα από το Centre de Crise et de Soutien (CDCS), Γαλλικό Υπουργείο 

Ευρωπαϊκών και Εξωτερικών Υποθέσεων . 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 

Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει τα πορίσματα μιας ποιοτικής μελέτης επιπτώσεων 

αναφορικά με τις υπηρεσίες και δραστηριότητες του Ελληνικού Συμβουλίου για τους 

Πρόσφυγες (ΕΣΠ) στο νησί της Λέσβου. Ο στόχος της έρευνας ήταν διττός: Πρώτον, να 

διερευνηθεί και να κατανοηθεί η συνάφεια των υπηρεσιών για τα άτομα που τις έχουν 

λάβει, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες τους. Δεύτερον, ο στόχος ήταν να προσδιοριστεί 

η σχέση μεταξύ του τι υπόσχεται και του τι προσφέρει το Ελληνικό Συμβούλιο για τους 

Πρόσφυγες (ΕΣΠ). Τέλος, η έρευνα αποσκοπεί να παράσχει πληροφορίες για την 

υποστήριξη της ποιοτικής βελτίωσης του προγράμματος και δράσεων συνηγορίας. Τα 

στοιχεία που τροφοδοτούν την αξιολόγηση αυτή αποτελούνται αποκλειστικά από τις 

απόψεις γυναικών προσφύγων, που έχουν επωφεληθεί άμεσα από τις υπηρεσίες του 

Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ). Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν 

από εξωτερικό σύμβουλο τον Νοέμβριο του 2020. Με βάση τη συνολική αξιολόγηση, 

συνάγονται συμπεράσματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το Ελληνικό Συμβούλιο 

για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) μπορεί να βελτιώσει την παρέμβασή του.  



ΕΣΠ – ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020 
 

Η παρούσα έκθεση απαντά στις ακόλουθες ερωτήσεις της έρευνας:  

1. Πόσο συναφείς ήταν οι δραστηριότητες και οι υπηρεσίες που παρέχονταν από το 

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) για τις ίδιες τις γυναίκες; Ποιες θα 

μπορούσαν να είναι πιο συναφείς και πώς; 

2. Ποιες προσδοκίες είχαν αρχικά οι παραλήπτες της υπηρεσίας; Πόσο ξεκάθαρο 

αισθάνονται ότι ήταν το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) 

αναφορικά με την παρουσίαση των υπηρεσιών του; 

3. Οι γυναίκες που έχουν λάβει υπηρεσίες από το Ελληνικό Συμβούλιο για τους 

Πρόσφυγες (ΕΣΠ) αισθάνονται ότι πήραν αυτά που τους υποσχέθηκε το ΕΣΠ; Σε 

ποιον βαθμό ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες τους; Κατά ποιον τρόπο οι 

υπηρεσίες αυτές υπολείπονται των προσδοκιών τους;  

4. Ποιες δεξιότητες ή/και γνώσεις απέκτησαν αυτές οι γυναίκες, που έχουν λάβει 

υπηρεσίες από το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ); 

2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) είναι μία Ελληνική Μη Κυβερνητική 

Οργάνωση (ΜΚΟ) που ιδρύθηκε το 1989 με σκοπό την παροχή κοινωνικής υποστήριξης 

και νομικής συνδρομής σε αιτούντες άσυλο, σε αναγνωρισμένους πρόσφυγες και σε 

άλλες ευάλωτες ομάδες που χρήζουν προστασίας, όπως ασυνόδευτα ανήλικα, γυναίκες 

μόνες με παιδιά και θύματα trafficking.  Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες 

(ΕΣΠ) παρέχει νομική συνδρομή και κοινωνική υποστήριξη (διδασκαλία γλωσσών, 

εύρεση εργασίας) μέσω ενός μεγάλου επιτελείου δικηγόρων, ειδικών στον τομέα της 

εύρεσης εργασίας, κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων, διερμηνέων. Είναι η 

μεγαλύτερη ελληνική ΜΚΟ, που ασχολείται αποκλειστικά με θέματα προσφύγων. Το 

έργο του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) σ τη Λέσβο υποστηρίζεται 

από ένα πρόγραμμα ανθρωπιστικού χαρακτήρα της Oxfam (Ανθρωπιστική Παρέμβαση 

της Oxfam στην Ελλάδα – Προστασία και  παροχή βοήθειας για την αντιμετώπιση της 

νόσου COVID-19 στο νησί της Λέσβου), χρηματοδοτούμενο εν μέρει από το Κέντρο 

Κρίσης και Υποστήριξης (Centre de Crise et de Soutien) του Γαλλικού Υπουργείου 

Ευρωπαϊκών και Εξωτερικών Υποθέσεων,.  

Το νησί της Λέσβου φιλοξενεί μεγάλο αριθμό αιτούντων άσυλο. Σύμφωνα με 

πληροφορίες που παρείχε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, από τα τέλη Οκτωβρίου 

του 2020, 19.527 αιτούντες άσυλο βρίσκονταν στα νησιά του Αιγαίου, με τη Λέσβο να 
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φιλοξενεί τουλάχιστον 9.037.1 Σύμφωνα με στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας των 

Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, οι περισσότερες νέες αφίξεις το 2020 

προέρχονται από το Αφγανιστάν (46%), τη Συρία (19%), τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 

(ΛΔΚ) (7%) και τη Σομαλία (7%).2 Μέχρι τον Αύγουστο του 2020,  το Κέντρο Υποδοχής και 

Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) στη Μόρια φιλοξένησε την πλειονότητα του πληθυσμού. Ωστόσο, 

στις 8, 9 και 10 Σεπτεμβρίου 2020, ξέσπασαν αρκετές πυρκαγιές στον προσφυγικό 

καταυλισμό στη Μόρια, με αποτέλεσμα την πλήρη καταστροφή του. Τα κοντέινερ, οι 

σκηνές, ο εξοπλισμός, τα γραφεία ασύλου και οι εγκαταστάσεις του Κέντρου Υποδοχής 

και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) στη Μόρια κάηκαν. Χιλιάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν τον 

προσφυγικό καταυλισμό στη Μόρια και έμειναν άστεγοι. Μία νέα δομή επείγουσας 

στέγασης δημιουργήθηκε στην περιοχή Καρά Τεπέ (Μαυροβούνι) ή Μόρια 2.0. Από τα 

τέλη Σεπτεμβρίου, έχουν τοποθετηθεί 1023 σκηνές και 10 σκηνές Rubb Hall. Πριν από 

την είσοδο στη δομή, όλα τα άτομα έπρεπε να υποβληθούν σε τεστ ταχείας ανίχνευσης 

αντιγόνου COVID-19 (Rapid test). Στη νέα τοποθεσία δημιουργήθηκε μια περιοχή 

καραντίνας για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο, που έχουν διαγνωσθεί θετικοί στον 

ιό. Στα τέλη Οκτωβρίου 2020, ο εκτιμώμενος πληθυσμός της νέας δομής επείγουσας 

στέγασης ήταν σχεδόν 8.0003. Ο χώρος λειτουργεί ως δομή επείγουσας στέγασης, 

καλύπτοντας μόνο τις άμεσες και επείγουσες ανάγκες του πληθυσμού όσον αφορά στη 

στέγαση, στην τροφή, στο νερό, στην υγιεινή και στην ιατρική περίθαλψη. 

 

 

  

                                                      
1https://infocrisis.gov.gr/11136/apotyposi-tis-ethnikis-ikonas-katastasis-gia-to-prosfygiko-metanasteftiko-

zitima-tin-15-11-2020/ 
 
2 https://data2.unhcr.org/en/documents/details/82840?fbclid=IwAR0dJpEDHu84LJm-
jt4r1SErU2xmErMPmSQS7hR_3VOBaz0xiZLWst-GOuo 
 
3 https://reliefweb.int/report/greece/new-camp-worse-moria-thousands-living-abysmal-conditions 

https://infocrisis.gov.gr/11136/apotyposi-tis-ethnikis-ikonas-katastasis-gia-to-prosfygiko-metanasteftiko-zitima-tin-15-11-2020/
https://infocrisis.gov.gr/11136/apotyposi-tis-ethnikis-ikonas-katastasis-gia-to-prosfygiko-metanasteftiko-zitima-tin-15-11-2020/
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/82840?fbclid=IwAR0dJpEDHu84LJm-jt4r1SErU2xmErMPmSQS7hR_3VOBaz0xiZLWst-GOuo
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/82840?fbclid=IwAR0dJpEDHu84LJm-jt4r1SErU2xmErMPmSQS7hR_3VOBaz0xiZLWst-GOuo
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3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 

Αυτή η μελέτη επιπτώσεων χρησιμοποιεί ποιοτική μεθοδολογία. Τα στοιχεία 

συλλέχθηκαν μέσω συνεντεύξεων σε βάθος (in-depth interviews).4 Οι συνεντεύξεις σε 

βάθος αποτελούνταν από έξι ατομικές συνεντεύξεις, που πραγματοποιήθηκαν ένας προς 

έναν, δύο διπλές συνεντεύξεις με αυτοπρόσωπη παρουσία και τρεις τηλεφωνικές που 

πραγματοποιήθηκαν ένας προς έναν. Όλες οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν στις 4 

και 6 Νοεμβρίου 2020 στα γραφεία του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες 

(ΕΣΠ) στη Λέσβο. Τα γραφεία του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) ήταν 

από τους λίγους διαθέσιμους χώρους στη Λέσβο, όπου οι ερωτηθείσες και η ερευνητική 

ομάδα μπορούσαν να συναντηθούν σύμφωνα με τα εφαρμοζόμενα υγειονομικά 

πρωτόκολλα COVID-19 και τους περιορισμούς στις συγκεντρώσεις και την κυκλοφορία. 

Τα γραφεία διέθεταν έναν χώρο συνάντησης αρκετά μεγάλο για να εφαρμοσθούν οι 

απαιτήσεις απόστασης (social distancing) μεταξύ ερευνητών και ερωτηθέντων, ενώ οι 

ερωτηθείσες ήταν σε θέση να έχουν πρόσβαση σε αυτά, παρά τους περιορισμούς στην 

κινητικότητα, και να λαμβάνουν τις απαραίτητες υπηρεσίες από το Ελληνικό Συμβούλιο 

για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ). Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν από εξωτερικό 

σύμβουλο με τη χρήση ενός ημιδομημένου ερωτηματολογίου συνέντευξης, που 

συντάχθηκε από την Ομάδα Μέτρησης Αποτελεσμάτων και Γνώσης της Oxfam Novib σε 

συνεργασία με το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ)  και τη σύμβουλο. Η 

μεθοδολογία που εφαρμόστηκε στη συλλογή και στην ανάλυση δεδομένων βασίζεται 

στις αρχές της ποιοτικής αφηγηματικής έρευνας (qualitative narrative inquiry). Η 

αφηγηματική προσέγγιση βασίζεται στον γραπτό και προφορικό λόγο ή στις οπτικές 

αναπαραστάσεις των ατόμων. Η προσέγγιση, που χρησιμοποιήθηκε σε αυτή τη μελέτη, 

επικεντρώθηκε στις ζωές των ατόμων, όπως ειπώθηκαν μέσα από τις ιστορίες τους 

(τεχνικές αφήγησης ιστοριών). 

 

Στις συνεντεύξεις συμμετείχαν συνολικά 13 γυναίκες αιτούσες άσυλο. Όλες συμμετείχαν 

στις δράσεις της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες 

(ΕΣΠ). Οι ηλικίες τους κυμαίνονταν από 16 έως 34 ετών και οι καταγωγές τους ήταν από 

το Ιράν, το Αφγανιστάν, το Κουρδιστάν, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ), την Ακτή 

Ελεφαντοστού, και το Καμερούν.  Οι ερωτηθείσες προήλθαν από την ομάδα προσφύγων 

και αιτούντων άσυλο, οι οποίοι λάμβαναν υπηρεσίες από το Ελληνικό Συμβούλιο για 

τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) κατά τη διάρκεια της έρευνας. Οι επωφελούμενες του Ελληνικού 

Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ), που είχαν προγραμματισμένες συναντήσεις για 

                                                      
4 Ενώ οι Συνεδρίες της Ομάδας Εστίασης είχαν αρχικά προγραμματιστεί, δεν μπόρεσαν να λάβουν χώρα 

εξαιτίας των περιορισμών που ίσχυαν τότε λόγω της νόσου COVID-19 . 
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τη λήψη υπηρεσιών κοινωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης κατά τη διάρκεια της 

περιόδου έρευνας, κλήθηκαν να μοιραστούν τις απόψεις τους για την αξιολόγηση των 

υπηρεσιών του ΕΣΠ και 13 αποδέχτηκαν την πρόσκληση να συμμετάσχουν. Η μη τυχαία 

επιλογή των ερωτηθέντων και η χρήση των γραφείων του Ελληνικού Συμβουλίου για 

τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) για τη διεξαγωγή της έρευνας είναι μεταξύ των περιορισμών 

αυτής της έρευνας. Ωστόσο, οι περιορισμοί που σχετίζονται με την πανδημία περιόρισαν 

τις επιλογές, που διέθετε η ερευνητική ομάδα, και η συνεργασία με ανεξάρτητο 

σύμβουλο για τη διεξαγωγή συζητήσεων και συνεντεύξεων έγινε σκόπιμα προκειμένου 

να περιοριστούν οι πιθανότητες θετικής μεροληψίας στις απόψεις που εκφράστηκαν.  
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4. ΕΥΡΗΜΑΤΑ 
 

Αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζει συνοπτικά τα πορίσματα των συνεντεύξεων. Η 

υποενότητα Α εξετάζει πρώτα τις υπηρεσίες που έλαβαν οι γυναίκες από το Ελληνικό 

Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ), καθώς και τον βαθμό συνάφειας των εν λόγω 

υπηρεσιών ως προς τις ανάγκες τους, όπως αξιολογείται από αυτές. Εξετάζει, επίσης, 

ποιες από τις ανάγκες των γυναικών εξακολουθούν να μην καλύπτονται. Στη συνέχεια, η 

υποενότητα Β περιγράφει εάν ικανοποιήθηκαν οι προσδοκίες των γυναικών για τις 

υπηρεσίες που έλαβαν και το πώς αντιλαμβάνονται την ενημέρωση από πλευράς του 

Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) σχετικά με το τι πρέπει να αναμένουν. 

Τέλος, η υποενότητα Γ περιγράφει τις δεξιότητες που απέκτησαν οι γυναίκες μέσα από 

τις εμπειρίες τους με το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ).    

 

Α. Συνάφεια των υπηρεσιών που λαμβάνονται ως προς τις ανάγκες 
 

Οι κύριες υπηρεσίες που έχουν λάβει όλες οι ερωτηθείσες από το Ελληνικό Συμβούλιο 

για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) είναι οι εξής: 

 Συνεδρίες ψυχολογικής στήριξης 

 Κοινωνικές υπηρεσίες 

 Παροχή μη βρώσιμων ειδών, κυρίως ενδυμάτων, υποδημάτων και χρόνου 

ίντερνετ κινητής τηλεφωνίας 

 Νομικές υπηρεσίες 

 

Όσον αφορά στις ανάγκες που εξέφρασαν οι ερωτηθείσες, υπήρξαν ορισμένες 

αξιοσημείωτες διαφορές. Οι διαφορές αυτές φαίνεται να σχετίζονται κυρίως με 

δημογραφικά στοιχεία, όπως η ηλικία και η προσωπική κατάσταση (π.χ. εγκυμοσύνη), 

και το χρονικό διάστημα, που διαμένουν στη Λέσβο. Άλλοι παράγοντες, όπως η 

καταγωγή, εξηγούν τις διαφορές σε μικρότερο βαθμό. Οι έγκυες γυναίκες και οι μητέρες, 

για παράδειγμα, τείνουν να βασίζονται περισσότερο σε ιατρικές υπηρεσίες, ενώ οι 

μικρότερες σε ηλικία γυναίκες ή οι γυναίκες χωρίς παιδιά τείνουν να εστιάζουν 

περισσότερο στις ευκαιρίες εκπαίδευσης και απασχόλησης. Επιπλέον, όσο λιγότερος 

ήταν ο χρόνος διαμονής της  ερωτηθείσας στη Λέσβο, τόσο περισσότερο εξέφραζε 

βασικές ανάγκες, όπως τα μη βρώσιμα είδη. Όσο μεγαλύτερος ο χρόνος διαμονής στη 

Λέσβο, τόσο περισσότερο οι ερωτηθείσες εξέφραζαν σύνθετες ανάγκες, όπως η 

κατάρτιση. Ωστόσο, όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες θεωρήθηκαν συναφείς με τις 

ανάγκες των γυναικών, που συμμετείχαν στη μελέτη.  
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Καταρχάς, οι κοινωνικές υπηρεσίες θεωρούνταν ότι αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της 

οργάνωσης, που συνδέει τα πάντα. Η κοινωνική λειτουργός είναι το σημείο αναφοράς, 

καθώς καλύπτει διαφορετικές ανάγκες, οι οποίες ποικίλλουν από τις διευκολύνσεις, που 

αφορούν στις κρατικές γραφειοκρατικές διαδικασίες, τη διασύνδεση με ιατρικές 

υπηρεσίες (ραντεβού σε νοσοκομεία) και τις παραπομπές στο Ελληνικό Συμβούλιο για 

τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) ή άλλες ΜΚΟ για υπηρεσίες, όπως η νομική συνδρομή και η 

ψυχολογική υποστήριξη, καθώς και τα γλωσσικά μαθήματα.  Οι γυναίκες, που 

συμμετείχαν σε αυτή τη μελέτη, αισθάνονται πολύ κοντά στην κοινωνική λειτουργό και 

αρκετά άνετα για να αντιμετωπίσουν τις ευέλικτες ανάγκες τους.  

 

Δεύτερον, οι υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης θεωρήθηκαν επίσης ιδιαίτερα 

συναφείς με τις ανάγκες. Η ψυχολογική υποστήριξη, που παρείχε το Ελληνικό Συμβούλιο 

για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ), θεωρήθηκε ρεαλιστική και καλά προσαρμοσμένη στις 

δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες βρίσκονται οι αιτούντες άσυλο και οι 

πρόσφυγες και στις οποίες παρέχονται υπηρεσίες, με έμφαση στην ανάπτυξη 

ανθεκτικότητας και δύναμης για την αντιμετώπιση των δυσκολιών. Οι ερωτηθείσες 

ανέφεραν ότι έλαβαν εστιασμένη στήριξη για να αντιμετωπίσουν τις προηγούμενες 

τραυματικές τους εμπειρίες καθώς και τις τωρινές τους σχέσεις με άλλους ανθρώπους 

στον καταυλισμό, καθώς και πρακτικές συμβουλές για το πώς να αντιμετωπίσουν το 

άγχος και την ανασφάλεια και το πώς να σχεδιάσουν το μέλλον.  

 

"Λαμβάνω διαφορετικές υπηρεσίες από το Ελληνικό Συμβούλιο για τους 

Πρόσφυγες (ΕΣΠ), όπως νομικές και κοινωνικές υπηρεσίες, και είμαι πολύ 

ευχαριστημένη με αυτές. Ωστόσο, για μένα, το σημαντικότερο είναι η ψυχολογική 

υποστήριξη με συνεδρίες που έχω κάθε εβδομάδα! Αισθάνομαι πολύ μόνη και 

αυτές οι συνεδρίες μου δίνουν δύναμη και θάρρος να συνεχίσω. Μιλάω για μια 

αίσθηση ζεστασιάς, σαν το σπίτι μου!  ” - Γυναίκα 25 ετών, Κουρδιστάν 

 

Ο συνδυασμός των συνθηκών διαβίωσης στον νέο καταυλισμό, ο χρόνος διαμονής στη 

Λέσβο και η ανασφάλεια όσον αφορά στις κρατικές διαδικασίες ασύλου δημιουργούν 

μεγάλη ανησυχία και δυσφορία. Οι περισσότερες γυναίκες, που συμμετείχαν στη 

μελέτη, κουβαλούν επίσης μεγάλο ψυχολογικό βάρος, που σχετίζεται με τις προσωπικές 

τους ιστορίες από την πατρίδα και το ταξίδι τους στην Ελλάδα. Υπάρχουν διάφορες 

ψυχικές παθήσεις, όπως η Γενική Αγχώδης Διαταραχή (ΓΑΔ), η Διαταραχή 

Μετατραυματικού στρες (PTSD) και οι διαταραχές ύπνου, που απαιτούν 

συνταγογραφούμενη φαρμακευτική αγωγή, επιπλέον των υπηρεσιών συμβουλευτικής 

και ψυχοθεραπείας που παρέχονται από τον ψυχολόγο του Ελληνικού Συμβουλίου για 

τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ). Το προσωπικό του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες 
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(ΕΣΠ) προσπαθεί να καλύψει το ψυχιατρικό κενό συνεργαζόμενο με τον (τους) ιδιώτη(-

ες) ψυχίατρο(ους), δεδομένου ότι οι νοσοκομειακοί ιατροί δεν δέχονταν ραντεβού, 

τουλάχιστον όχι κατά την περίοδο που έγινε αυτή η μελέτη. 

 

«Θα ήθελα να δω έναν ψυχίατρο. Υποφέρω από άγχος, και λόγω των συνθηκών 

στον καταυλισμό, χειροτερεύει. Έχω επίσης άσθμα, τις νύχτες δεν μπορώ να 

κοιμηθώ και να ξεκουραστώ· κάνει πολύ κρύο και έχει υγρασία, και το άγχος μου 

κάνει τα πράγματα αφόρητα” , γυναίκα 28 ετών, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 

(ΛΔΚ)  

 

Τρίτον, μία από τις πιο συναφείς υπηρεσίες είναι η σύνδεση με το νοσοκομείο. Η 

συζήτηση με έναν ειδικευμένο ιατρό και η έναρξη θεραπείας για διαφορετικά 

προβλήματα υγείας, που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες, παρέχει πράγματι μια αίσθηση 

αναγκαίας φροντίδας και ασφάλειας. Οι έγκυες γυναίκες και οι μητέρες μικρών παιδιών 

αναφέρουν συγκεκριμένα ότι η διευκόλυνση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας είναι 

μία από τις πιο πολύτιμες υπηρεσίες που λαμβάνουν. 

 

"Η ίδια η κοινωνική λειτουργός με βοήθησε επίσης. Για παράδειγμα, έκλεισε 

ραντεβού στο νοσοκομείο για εμένα και τα παιδιά μου . Πριν από το ραντεβού, 

μου τηλεφώνησε για να μου υπενθυμίσει την ώρα, το όνομα του γιατρού, και για 

να βεβαιωθεί ότι είχα καταλάβει πού ακριβώς να πάω και τι να κάνω. Νοιώθω 

πραγματικά ότι με φροντίζουν καλά” - Γυναίκα 27 ετών, Καμερούν 

 

Επιπλέον, τα μη βρώσιμα είδη, όπως τα ρούχα και ο χρόνος ίντερνετ κινητής τηλεφωνίας, 

θεωρούνται ως ένας τρόπος να γίνει η «ζωή και πάλι φυσιολογική», όπως ανέφερε μία 

συνεντευξιαζόμενη (γυναίκα 32 ετών, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)). Συνεπώς, η 

παροχή αυτών των ειδών θεωρείται συναφής. Αυτό ισχύει ιδίως για την παροχή χρόνου 

ίντερνετ κινητής τηλεφωνίας, και όχι μόνο για πρακτικούς λόγους. Μέσω αυτής της 

υπηρεσίας, οι ερωτηθείσες μαθαίνουν να δημιουργούν και να διατηρούν ένα σταθερό 

δίκτυο επικοινωνίας μεταξύ τους, μεταξύ του προσωπικού του Ελληνικού Συμβουλίου 

για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) και της κοινότητάς τους, μέσω διαφορετικών μέσων και 

εφαρμογών. Η διευκόλυνση της επικοινωνίας χρησιμεύει ως «δίχτυ ασφαλείας», 

ενισχύοντας το αίσθημα του ανήκειν και καθησυχάζοντας τις επωφελούμενες ότι, όταν 

χρειαστεί, θα τις ακούσουν. 

 

"Έμαθα πώς να χρησιμοποιώ την τηλεφωνική κάρτα και να βάζω μονάδες στο 

κινητό μου. Με έφεραν στο Mosaic, για να κάνω μαθήματα γλώσσας. Έτσι, τώρα 

μπορώ να πάω μόνη μου εκεί και να αρχίσω τα μαθήματά μου. Πήγα στο 

http://lesvosmosaik.org/
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νοσοκομείο με την κοινωνική λειτουργό, δεν αισθάνομαι ακόμα έτοιμη να 

επιστρέψω μόνη μου. Όταν πας μόνη, δεν σε ακούνε. Η κοινωνική λειτουργός μου 

υποσχέθηκε ότι θα με συνοδεύσει και πάλι, εάν χρειαστεί να δω τον γιατρό. 

Νιώθω ασφαλής όταν είναι μαζί μου.» Γυναίκα 20 ετών, Λαϊκή Δημοκρατία του 

Κονγκό (ΛΔΚ)  

 

Γενικά, οι επωφελούμενες συχνά εξέφραζαν θερμά αισθήματα για το Ελληνικό 

Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ), καθώς έχουν την εντύπωση ότι τους παρέχεται 

μια «ολιστική υπηρεσία». Αυτό είναι το αποτέλεσμα του καλού συντονισμού και 

συνεργασίας των διαφόρων υπηρεσιών και προγραμμάτων, που διαχειρίζεται το 

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) στη Λέσβο, συμπεριλαμβανομένων των 

νομικών υπηρεσιών (δηλαδή χαρτοφυλάκιο τεκμηρίωσης και προετοιμασία για τη 

συνέντευξη για το άσυλο). Ορισμένες ερωτηθείσες ανέφεραν ότι το Ελληνικό Συμβούλιο 

για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) το αισθάνονται "σαν σπίτι, σαν οικογένεια", σύμφωνα με τα 

λόγια μίας συνεντευξιαζόμενης  (γυναίκα 23 ετών, Καμερούν). 

 

 

ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  
 

Παρόλο που οι ερωτηθείσες βαθμολόγησαν τις υπηρεσίες που παρείχε το Ελληνικό 

Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) ως ιδιαίτερα συναφείς, εξακολουθούν να 

έχουν ορισμένες μη ικανοποιούμενες ανάγκες. Οι επωφελούμενες αντιμετωπίζουν 

σημαντικά προβλήματα σε σχέση με: 

a. Στέγαση (ο νέος καταυλισμός παρουσιάζει ελλείψεις στη βασική υποδομή · 

επιπλέον, δεν υπάρχει κατάλληλη πρόβλεψη για τη διαχείμαση)· 

b. Ιατρική περίθαλψη και προδιαγραφές υγιεινής στον καταυλισμό· 

c. Εκπαίδευση (δεξιότητες διαβίωσης και εκμάθηση γλωσσών)· 

d. Κοινοτικές δραστηριότητες και δραστηριότητες αναψυχής.  

 

Εκτός από αυτούς τους τομείς, υπάρχει η αδιαμφισβήτητη ανάγκη να ενισχυθεί 

περαιτέρω η ψυχολογική υποστήριξη που παρέχεται σήμερα από το Ελληνικό Συμβούλιο 

για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ), για παράδειγμα με την ένταξη ενός ακόμη ψυχολόγου στην 

ομάδα, και επίσης να αναπτυχθεί επίσημη συνεργασία με ψυχίατρο που θα βοηθήσει 

με τη συνταγογράφηση φαρμάκων, όπου χρειάζεται.  

 

Η ιατρική φροντίδα, γενικά, είναι πρώτιστης σημασίας, καθώς οι συνθήκες στον 

καταυλισμό απέχουν πολύ από το ιδανικό. Δεν παρέχουν ένα υγιεινό περιβάλλον για τη 

θεραπεία υπαρχόντων προβλημάτων υγείας, όπως αλλεργίες, άσθμα, κοινό κρυολόγημα 
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και γρίπη. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα, όταν λαμβάνεται υπόψη η επιδημία της νόσου COVID-

19 και οι επιπλοκές στην εγκυμοσύνη ορισμένων γυναικών. Επιπλέον, πολλοί φαίνεται 

ότι κολλούν ψώρα, και πάλι λόγω του χαμηλού επιπέδου συνθηκών υγιεινής εντός του 

καταυλισμού. Συνεπώς, εκτός από τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας 

(π.χ. ραντεβού στο νοσοκομείο), οι πρωτοβουλίες για την εκπαίδευση στον τομέα της 

υγείας όσον αφορά στις προδιαγραφές υγιεινής και στους τρόπους υπέρβασης της 

ανεπαρκούς υποδομής του καταυλισμού στον τομέα αυτό, θα μπορούσαν να είναι 

πραγματικά χρήσιμες. 

  

Δεδομένου του χρόνου που χρειάζεται το ελληνικό κράτος για την εξέταση των αιτήσεων 

ασύλου, η Λέσβος ήταν και θα συνεχίσει να είναι μια ενδιάμεση και μακροπρόθεσμη 

κατοικία για πολλούς δικαιούχους. Υπό αυτό το πρίσμα, οι εκπαιδευτικές, κοινοτικές και 

ψυχαγωγικές δραστηριότητες είναι απαραίτητες συνιστώσες για προγράμματα. Υπό την 

έννοια αυτή, η εισαγωγή εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο 

του εν λόγω προγράμματος θα μπορούσε να βοηθήσει τους δικαιούχους να πάρουν 

δύναμη και να γίνουν πιο αισιόδοξοι, προκειμένου να αντιμετωπίσουν δυσκολίες, που 

εξαρτώνται από τις κρατικές αποφάσεις και δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω ενός 

προγράμματος (π.χ. διαμονή σε καταυλισμό). Τέλος, οι ερωτηθείσες εξέφρασαν την 

ανάγκη να ενσωματωθούν στην ελληνική κοινωνία: Να έρθουν πιο κοντά στον τοπικό 

πολιτισμό και τις συνήθειες. Η σημερινή κατάσταση του καταυλισμού δεν μεταφέρει τις 

πολιτιστικές και κοινωνικές γνώσεις, που θα μπορούσαν να προωθήσουν τη μελλοντική 

τους ένταξη, και οι τρέχουσες συνθήκες δεν προετοιμάζουν τους ανθρώπους για την 

είσοδό τους σε ελληνικές ή άλλες ευρωπαϊκές κοινωνίες. Δραστηριότητες, όπως η 

κατάρτιση, για παράδειγμα, σε θέματα πολιτικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, 

στέγασης και απασχόλησης, ή τοπικών εθίμων και συνηθειών θα μπορούσαν να 

βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση.  

 

"Κάθε φορά που επισκέπτομαι την πόλη της Μυτιλήνης, μου αρέσει να παρατηρώ 

τους ντόπιους· δεν μπορώ να σταματήσω να σκέφτομαι ότι ο καταυλισμός δεν 

είναι η πραγματική Ελλάδα. Θα ήθελα πολύ να μάθω περισσότερα για τους 

ανθρώπους, πώς μπορώ να προσαρμοστώ στον τρόπο ζωής, πού και πώς θα ζω 

και θα εργάζομαι, αν μου δώσουν άσυλο..., ακόμα και απλά, καθημερινά 

πράγματα, που ο ελληνικός λαός γνωρίζει ήδη επειδή γεννήθηκε εδώ...” Γυναίκα 

20 ετών, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)  

 

Β. Προσδοκίες και επικοινωνία 
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Οι ερωτηθείσες γενικά βαθμολόγησαν την ποιότητα των υπηρεσιών του Ελληνικού 

Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) ως υψηλή και, ως εκ τούτου, οι υπηρεσίες αυτές 

απολάμβαναν υψηλά επίπεδα ικανοποίησης. Αυτό σημαίνει επίσης ότι δεν είχαν 

προσδοκίες που δεν ικανοποιούνταν. Αντιθέτως, οι υπηρεσίες ήταν συχνά καλύτερες 

από αυτές που περίμεναν.  

 

Η επικοινωνία των υπηρεσιών από το προσωπικό του Ελληνικού Συμβουλίου για τους 

Πρόσφυγες (ΕΣΠ) θεωρήθηκε αξιόπιστη, ρεαλιστική, ακριβής και συνεπής. Οι 

ερωτηθείσες σημείωσαν ότι το προσωπικό του Ελληνικού Συμβουλίου για τους 

Πρόσφυγες (ΕΣΠ) επικοινωνεί μαζί τους με αμεσότητα και ανθρωπισμό, με ιδιαίτερα 

μεγάλο εύρος δράσης εντός του καταυλισμού, και έχει δημιουργήσει αποτελεσματικούς 

διαύλους επικοινωνίας μέσω της χρήσης τεχνολογίας και των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης. Αν και δεν υπάρχει επίσημη διαδικασία υποβολής καταγγελιών, οι 

ερωτηθείσες ανέφεραν ότι όταν προκύπτουν παρανοήσεις ή άλλες επιπλοκές, τα 

ζητήματα αντιμετωπίστηκαν γρήγορα μέσω διαλόγου και αμοιβαίας κατανόησης.  

 

"Ήταν πολύ δύσκολο για μένα να καταλάβω πώς λειτουργούν τα πράγματα, όπως 

τα έγγραφα ασύλου, τα ραντεβού στον γιατρό, ακόμα και ορισμένοι κανόνες του 

καταυλισμού. Ο κοινωνικός λειτουργός του Ελληνικού Συμβουλίου για τους 

Πρόσφυγες (ΕΣΠ) μου εξήγησε τα πάντα υπομονετικά, με πολύ απλό τρόπο και 

τώρα νοιώθω πιο ασφαλής σχετικά με το τι μπορώ ή τι δεν μπορώ να κάνω ή το 

τι να περιμένω. Όποτε έχω μια απορία ή ένα πρόβλημα, απαντά αμέσως και αυτό 

είναι πραγματικά ωραίο” - Γυναίκα 23 ετών, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)  

 

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) έχει επίσης σχεδιάσει πρόσφατα μια 

ψηφιακή φόρμα αξιολόγησης για τους επωφελούμενους με την υποστήριξη της Ομάδα 

Μέτρησης Αποτελεσμάτων και Γνώσης της Oxfam Novib, την οποία οι επωφελούμενοι 

θα κληθούν να συμπληρώσουν ανώνυμα μετά την παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής 

υποστήριξης. Αυτή η φόρμα συγκεντρώνει ανατροφοδότηση σχετικά με τις υπηρεσίες 

που λαμβάνουν, και παρέχει επίσης μια πλατφόρμα για παράπονα σχετικά με υπηρεσίες 

ή τη συμπεριφορά του προσωπικού.  

 

Η χρονική στιγμή της παρέμβασης του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) 

θεωρήθηκε ικανοποιητική και πολύ γρήγορη σε σύγκριση με προηγούμενες εμπειρίες, 

για παράδειγμα, με άλλες ΜΚΟ. Οι γυναίκες που συμμετείχαν σε αυτή τη μελέτη τόνισαν 

ότι χρειάζεται, κατά μέσο όρο, μια εβδομάδα για να κλείσουν το πρώτο τους ραντεβού 

μετά την πρώτη τους επαφή.  
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"Η ψυχολόγος και η κοινωνικός λειτουργός του Ελληνικού Συμβουλίου για τους 

Πρόσφυγες (ΕΣΠ) ήρθαν στη σκηνή μας, μας έκαναν κάποιες ερωτήσεις σχετικά 

με τις συνθήκες και τις ανάγκες μας. Μία εβδομάδα μετά, μας τηλεφώνησαν για 

να κλείσουμε ραντεβού. Από τότε, κάθε φορά που έχω ένα πρόβλημα, είναι 

πρόθυμες να με βοηθήσουν. Με καλούν αμέσως μόλις τους τηλεφωνήσω.»  

Γυναίκα 25 ετών, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)  

 

Επιπλέον, οι ερωτηθείσες σημείωσαν ότι το προσωπικό του Ελληνικού Συμβουλίου για 

τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) ήταν προνοητικό, απλό στους τρόπους του, και ευέλικτο στην 

επικοινωνία του. Το προσωπικό ξεκινά την επαφή με οργανωμένο τρόπο, για 

παράδειγμα, για να δώσει τις σχετικές πληροφορίες, να ορίσει και να υπενθυμίσει ένα 

ραντεβού, ή να παρακολουθήσει στενά ένα θέμα. Ο απλός και ευέλικτος τρόπος 

επικοινωνίας είναι πολύ αποτελεσματικός ενόψει των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν 

οι γυναίκες στη ζωή τους στον καταυλισμό. Για παράδειγμα, λόγω της πανδημίας της 

νόσου COVID-19, η έξοδος από τον καταυλισμό περιορίζεται σε έναν συγκεκριμένο 

αριθμό ατόμων ημερησίως. Ως αποτέλεσμα, παρατηρούνται πολλές αλλαγές και 

μεταθέσεις ραντεβού, αλλά και αναστάτωση στο καθημερινό τους πρόγραμμα. Η 

ύπαρξη μιας ευέλικτης δομής επικοινωνίας βοηθά στην αποτελεσματική αντιμετώπιση 

αυτών των δυσκολιών. Αυτό το είδος επικοινωνίας δεν θεωρείται μόνο πρακτικό, αλλά 

λειτουργεί και ως «δίχτυ ασφαλείας», ενισχύοντας τα αισθήματα του ανήκειν και της 

προστασίας, όπως περιγράφηκε προηγουμένως.  

 

«Ξέρετε, δεν είναι πάντα εύκολο να φύγει κανείς από τον καταυλισμό. Συνέβη 

μερικές φορές που είχα ραντεβού με το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες 

(ΕΣΠ) και δεν μπορούσα να πάω. Η ψυχολόγος έδειξε πολύ κατανόηση και 

προσπάθησε αμέσως να μου κλείσει ένα άλλο ραντεβού. Μου έστειλε επίσης ένα 

μήνυμα επιβεβαίωσης για να το δείξω στην αστυνομία. Εκτιμώ πραγματικά ότι 

καταλαβαίνει τι συμβαίνει εδώ στον καταυλισμό, και προσπαθεί να βοηθήσει.» - 

Γυναίκα 30 ετών, Ιράν 

 

Ανάλογα με τις δυνατότητες του συγκεκριμένου προγράμματος, θα ήταν χρήσιμο για το 

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) να φτιάξει κάποιο είδος φυλλαδίου ή 

έντυπου σχετικά με συγκεκριμένες υπηρεσίες του ΕΣΠ σε διάφορες γλώσσες. Με τον 

τρόπο αυτό, η οργάνωση θα μπορούσε να προσεγγίσει περισσότερες γυναίκες και 

δυνητικούς δικαιούχους, με πιο επίσημο τρόπο και σε μεγαλύτερη κλίμακα.  
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Γ. Ενίσχυση ικανοτήτων 
 

Οι ερωτηθείσες σημείωσαν διάφορους τρόπους, με τους οποίους είχαν ενισχύσει τις 

ικανότητές τους. Αυτό ενέπιπτε σε δύο κατηγορίες: Πρακτικές, κυρίως ψηφιακές 

δεξιότητες, και πιο μακροπρόθεσμες ενδυναμωτικές δεξιότητες.  

 

Πρώτον, οι ερωτηθείσες ανέφεραν ότι απέκτησαν βασικές ψηφιακές δεξιότητες. Σε 

συνδυασμό με την παροχή χρόνου ίντερνετ κινητής τηλεφωνίας, προσφέρθηκε στις 

γυναίκες κατάρτιση σχετικά με τον τρόπο χρήσης του διαδικτύου, των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης και των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου - όλα αυτά θεωρήθηκαν 

υψίστης σημασίας, ενόψει της αυξανόμενης ανάγκης για εξ αποστάσεως επικοινωνία 

λόγω της νόσου COVID-19. Συνεπώς, θα ήταν χρήσιμο να εξεταστεί η επισημοποίηση 

μιας βασικής ψηφιακής κατάρτισης στο πλαίσιο της δομής του προγράμματος, ιδίως 

καθώς οι δεξιότητες ψηφιακής επικοινωνίας θεωρήθηκαν ενδυναμωτικές. Όπως 

προαναφέρθηκε, επέτρεψε στις ερωτηθείσες να εκφραστούν, να αλληλεπιδράσουν, να 

χτίσουν σχέσεις και να αποκτήσουν σταδιακά μεγαλύτερη ανεξαρτησία.  

 

Δεύτερον, οι περισσότερες γυναίκες υπονόησαν ότι μέσω ψυχολογικής και κοινωνικής 

στήριξης, και νομικής συνδρομής, ανέκτησαν ένα αίσθημα εμπιστοσύνης και δύναμης, 

καθώς και ένα αίσθημα ανάκτησης του ελέγχου της ζωής τους.   

 

"Νιώθω ότι κερδίζω ξανά τη ζωή μου. Τα πράγματα είναι δύσκολα αλλά τώρα 

φαίνεται πως θα πάνε καλύτερα. Πριν από τη συνάντηση με το Ελληνικό 

Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) δεν είχαμε καμία εμπιστοσύνη στον εαυτό 

μας. Τώρα είμαστε πιο ενδυναμωμένες. Γνωρίζουμε ότι μπορούμε να κάνουμε 

πράγματα...”- Γυναίκα 34 ετών, Ακτή Ελεφαντοστού 

 

Ορισμένες ερωτηθείσες ανέφεραν επίσης ότι έμαθαν να είναι υπομονετικές και να 

προσαρμόζονται ευκολότερα, ενώ παράλληλα είχαν αυξήσει την ψυχική ανθεκτικότητα 

και την κινητοποίησή τους να προχωρήσουν μπροστά.  

 

"Νιώθω πιο δυνατή και υπομονετική. Έχω βρει τρόπους να ανέχομαι καταστάσεις 

που δεν μου αρέσουν στον καταυλισμό. Έχω πλέον προσαρμοστεί στην 

πραγματικότητα και με αυτόν τον τρόπο βλέπω τα πράγματα πιο ξεκάθαρα και 

παίρνω καλύτερες αποφάσεις σχετικά με τη ζωή και το μέλλον μου.» - Γυναίκα 30 

ετών, Ιράν  

 

 



ΕΣΠ – ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020 
 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ 
 

Συνολικά, οι υπηρεσίες που προσφέρει το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες 

(ΕΣΠ) μέσω της χρηματοδότησης της Oxfam και του Γαλλικού Υπουργείου Ευρωπαϊκών 

και Εξωτερικών Υποθέσεων, Κέντρο Κρίσης και Υποστήριξης (Centre de Crise et de 

Soutien), θεωρούνται καλά δομημένες, συναφείς και αποτελεσματικές όσον αφορά στην 

κάλυψη των περισσότερων αναγκών εντός του πεδίου δράσης τους. Η ψυχολογική και 

κοινωνική στήριξη ειδικότερα συμβάλλει στον μετριασμό μέρους της ημερήσιας 

καταπόνησης των γυναικών, καθώς τους παρέχει την αίσθηση προστασίας, του ανήκειν 

και της ικανότητας να πάνε μπροστά. Οι ερωτηθείσες δεν ανέφεραν καμία ανεκπλήρωτη 

προσδοκία και βαθμολόγησαν την επικοινωνία του προσωπικού του Ελληνικού 

Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) ως έγκαιρη, αξιόπιστη και ευέλικτη. Επιπλέον, 

ανέφεραν ότι είχαν αποκτήσει πρακτικές δεξιότητες από τις εμπειρίες τους με το 

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) (κυρίως δεξιότητες ψηφιακής 

επικοινωνίας), καθώς και την αίσθηση μεγαλύτερης ενδυνάμωσης.  

 

Η στέγαση και οι συνθήκες διαβίωσης εξακολουθούν να αποτελούν πρόκληση και να 

επιβαρύνουν τους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες, ιδιαίτερα τις ανύπαντρες 

γυναίκες και μητέρες. Μολονότι δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του προγράμματος 

του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) η αντιμετώπιση των συνθηκών 

στέγασης και διαβίωσης, υπάρχουν ορισμένα πράγματα που το ΕΣΠ θα μπορούσε να 

βελτιώσει προκειμένου να αμβλύνει ορισμένες από τις πιέσεις που προκαλούν οι 

συγκεκριμένες συνθήκες. Με βάση τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων, διατυπώνονται 

οι ακόλουθες συστάσεις:  

 

1. Ενίσχυση της ψυχοκοινωνικής στήριξης με την πρόσληψη περισσότερου 

προσωπικού και με τη δημιουργία τμήματος ψυχιατρικής υπηρεσίας σε σταθερή 

βάση. 

2. Εισαγωγή προγραμμάτων κατάρτισης και εκπαίδευσης, για παράδειγμα όσον 

αφορά στον τομέα της υγείας και των πρακτικών υγιεινής, στη γλώσσα και στις 

πρακτικές δεξιότητες. 

3. Εισαγωγή πολιτιστικών και κοινοτικών δραστηριοτήτων, με στόχο να δοθεί στις 

ζωές των επωφελούμενων η αίσθηση κανονικότητας και 

γνωριμίας/ενσωμάτωσης των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων στον τοπικό 

πολιτισμό και στις τοπικές συνήθειες (αυτό δεν ήταν εφικτό μέχρι στιγμής εντός 

του καταυλισμού).  
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Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) θα λαμβάνει υπόψη τα πορίσματα και 

τις συστάσεις της έρευνας αυτής κατά την αναδιαμόρφωση του σχεδιασμού των έργων 

και την υλοποίηση των υποστηρικτικών δραστηριοτήτων. Το Ελληνικό Συμβούλιο για 

τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) θα διερευνήσει και θα δημιουργήσει συμπράξεις με άλλους 

αξιόλογους πρωταγωνιστές στον τομέα αυτό, με στόχο τη συνεργασία για την παροχή 

των προτεινόμενων υπηρεσιών.  

 

Η ψυχοκοινωνική ομάδα του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) στη 

Λέσβο θα διασφαλίσει ότι οι ερωτηθείσες, που συμμετείχαν σε αυτή την έρευνα, θα 

λάβουν ανατροφοδότηση αναφορικά με τα ευρήματα, έτσι ώστε να γνωρίζουν πώς 

χρησιμοποιήθηκε η συμβολή τους. Αυτό θα αποτελέσει προτεραιότητα και θα 

υλοποιηθεί μέσω ατομικών follow-up συνεδριών (ή συνεδριών μικρών ομάδων, όταν 

είναι δυνατόν), προκειμένου να μοιραστούν μαζί τους τα πορίσματα της έρευνας. Τα 

αποτελέσματα αυτής της έρευνας του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) 

θα τεθούν επίσης στη διάθεση των προσφύγων, των αιτούντων άσυλο, του προσωπικού, 

των υποστηρικτών και άλλων ενδιαφερόμενων .    
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"Ήταν πολύ δύσκολο για μένα να 
καταλάβω πώς λειτουργούν τα 
πράγματα, όπως για παράδειγμα, 
τα έγγραφα ασύλου, τα ραντεβού 
με τους γιατρούς, ακόμα και 
ορισμένοι κανονισμοί του 
καταυλισμού. Η κοινωνικός 
λειτουργός του Ελληνικού 
Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες 
(ΕΣΠ) μου εξήγησε τα πάντα 

υπομονετικά, με πολύ απλό τρόπο, και τώρα νοιώθω πιο ασφαλής 
σχετικά με το τι μπορώ ή το τι δεν μπορώ να κάνω ή το τι να 
περιμένω. Όποτε έχω μια ερώτηση ή ένα πρόβλημα, απαντά αμέσως 
και αυτό είναι πραγματικά ωραίο”.  

 
-Γυναίκα 23 ετών, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ) 

 

 
 
 
"Νιώθω σαν να ξανακερδίζω τη 
ζωή μου. Τα πράγματα είναι 
άσχημα, αλλά τώρα φαίνεται ότι 
μπορεί να φτιάξουν. Πριν από τη 
συνάντηση με το Ελληνικό 
Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες 
(ΕΣΠ), δεν είχαμε πίστη στον 
εαυτό μας. Τώρα νοιώθουμε πιο 
ενδυναμωμένες. Γνωρίζουμε ότι 
μπορούμε να κάνουμε 
πράγματα...» 

- Γυναίκα 34 ετών, Ακτή 
Ελεφαντοστού  
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