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Αντί εισαγωγής… 

 

Μερικές διευκρινίσεις για τους όρους πρόσφυγας και μετανάστης από τον κο Μοαβία: 

 

Ο μετανάστης δεν εξαναγκάζεται, παίρνει την απόφαση να φύγει από τη χώρα του για να βρει 

ευνοϊκότερες συνθήκες ζωής, ενώ ο πρόσφυγας εκδιώκεται. Ο στόχος του μετανάστη είναι 

καλύτερη ζωή, ενώ, αρχικά, του πρόσφυγα η επιβίωση. Για τον πρόσφυγα υπάρχει παγκόσμιο 

νομικό πλαίσιο και απολαμβάνει δικαιώματα. Οι δύο τους [εννοεί οι όροι] συναντιούνται όταν 

πάρει άδεια διαμονής ο πρόσφυγας. 

 

-------------------------------------------- 

 

Συνέντευξη: 

 

 

 

Κατά τη γνώμη σας, πώς συμβάλλει και πώς επηρεάζει στη χώρα υποδοχής το φαινόμενο της 

μετανάστευσης; 

 Δεν επηρεάζει γενικά, αλλά σε συγκεκριμένους τομείς. Είναι σχετικό. Προσθέτει κάτι καινούριο στην 

ελληνική κοινωνία. Υπάρχει δραστηριότητα, νέος τομέας δράσεων, νέα μορφή στην κοινωνία των 

πολιτών. Παρατηρείται αλλαγή στη δημογραφική σύνθεση, η οποία αφήνει κάτι διαφορετικό, αλλαγές 

συνολικά στην πολιτική ατζέντα (παίρνουν θέσεις και αντιπαραθέσεις/συγκρούσεις), αλλαγή της 

σύνθεσης του πολιτικού συστήματος. Σε επαγγελματικό επίπεδο, δημιουργούνται θέσεις εργασίας 

[φέρνει ως παράδειγμα τους εργαζόμενους στο πεδίο του προσφυγικού], οι ανάγκες του πληθυσμού 

αυτού προσθέτουν καινούριες ανάγκες (όπως ένας θρησκευτικός χώρος ή γραφεία κοινοτήτων-

παροικίες). Ακόμα και στον πολιτιστικό τομέα, δημιουργούνται δράσεις σε γειτονιές [φέρνει ως 

παράδειγμα την πλατεία Κυψέλης, αθλητικές ομάδες και συγκροτήματα]. Ο κανόνας είναι πως, αν δεν 

δέχεται η τοπική κοινωνία, δεν γίνεται τίποτα από αυτά που περιέγραψα. Οι μετανάστες είναι μία 

κοινωνία που κινείται μέσα στην κοινωνία.  

 

 

 

 Υπάρχουν κοινωνικές κατασκευές/αναπαραστάσεις για τον μετανάστη στην ελληνική κοινωνία;  

 Φυσικά. [Επισημαίνεται ο λόγος και ο σκοπός του ερχομού στην χώρα: π.χ ο ερχομός για ακαδημαϊκούς 

λόγους δεν είναι απειλητικός]. Ο μετανάστης είναι ‘άθλιος”, “αγράμματος”, ‘μίζερος”, “επικίνδυνος” γιατί 



 

παραβιάζει τους κανόνες. Αυτό έχει φουντώσει από τη δεκαετία του ‘90. Είναι αντιλήψεις που προέρχονται 

από τον δημόσιο λόγο των πολιτικών (πολιτική ρητορική). Αναπαράγονται από τα ΜΜΕ. Αυτό κάθ’ αυτό 

γίνεται ιδεολογία, για να δημιουργούνται και νέες πολιτικές δυνάμεις. Είναι νοητικές κατασκευές που 

υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη. Αποτελούν λόγο ύπαρξης πολλών ομάδων (πολιτικών, θρησκευτικών). 

 

 Η διαπολιτισμική κοινότητα αποτελείται από συλλογικότητα, ισότητα, αποδοχή, δικαιοσύνη 

κατανόηση και αλληλεπίδραση ανάμεσα στο μωσαϊκό των ανθρώπων που βιούν, συνδέονται 

εξελίσσονται και διαμορφώνουν τη καθημερινότητά τους μαζί. Παρατηρείτε τέτοια στοιχεία στην 

ελληνική κοινωνία; Αν ναι, δώστε μας μερικά παραδείγματα. Αν όχι, πώς θα μπορούσε να 

καλλιεργηθεί η διαπολιτισμικότητα;  

 Γεννήθηκα πολυπολιτισμικός, από μητέρα μαύρη Σουδανή και πατέρα άσπρο Αιγύπτιο. Είμαι 

μουσουλμάνος και μένω σε μία πολυκατοικία όπου ο διπλανός μου είναι κόπτης και ο άλλος καθολικός. 

ΜΙλάω αραβικά, ο γείτονας μιλάει άλλη γλώσσα. Το πρωί που ξυπνάω βλέπω άσπρους, μαύρους, 

καθολικούς, μουσουλμάνους… Την πολυπολιτισμικότητα πρέπει να την ζεις. Είσαι φορέας πολιτισμού, 

δεν γίνεσαι.  

Η Ευρώπη δεν είναι ιστορικά πολυπολιτισμική. Θεωρείται μία όαση ελευθερίας, αλλά δεν δέχεται την 

ετερότητα. Οι πολιτικές ένταξης της Ευρώπης έχουν να κάνουν με την προσαρμογή των ανθρώπων στο 

σύστημα και όχι το αντίθετο, που θα ήταν λειτουργικό [φέρνει ως παράδειγμα Σύριο που πάει στο ΚΕΠ να 

δηλώσει τις συζύγους του, αλλά το σύστημα δεν του το επιτρέπει, προσφέροντας μόνο ένα πεδίο 

συμπλήρωσης για το όνομα συζύγου]... Σημασία για τη συμβίωση έχει να μειωθούν οι εντάσεις, να μπορεί 

να είναι ελεγχόμενη η κατάσταση. Δεν υπάρχει ενσωμάτωση. 

 

 Η κατάλληλη διαχείριση της ετερότητας μπορεί να αποτελέσει πηγή πλούτου και εξέλιξης για την 

τοπική κοινωνία. Με ποιους τρόπους πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει αυτό εφικτό; 

Ποιες θα προτείνατε ως πολιτικές προώθησης της ισότητας και του σεβασμού μεταξύ ίσων “αλλά 

διαφορετικών” ατόμων και της  καλύτερης συμβίωσης με γνώμονα την ετερότητα;  

Έχετε να μας παραθέσετε παραδείγματα καλών πρακτικών και προσπαθειών προς αυτή την 

κατεύθυνση; 

 Ο μετανάστης μπορεί να δείξει ότι προχωρά στην κοινωνία με τον δικό του τρόπο. Ο διαφορετικός είναι 

εργαλείο χρήσιμο. Δεν είναι πρόβλημα. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις θετικά.Το Φόρουμ [ενν. το 

Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών] είναι μία καλή πρακτική. Και αυτό θέλουμε να δείξουμε, δράσεις και 

πρωτοβουλίες του ίδιου του μετανάστη [αναφέρει το παράδειγμα των περιπάτων κατά των διακρίσεων].  

 

 Η κοινότητα του Ελληνικού Φόρουμ Μεταναστών είναι μία κατεξοχήν διαπολιτισμική ομάδα. 

Προκύπτουν προκλήσεις διαχείρισης της ετερότητας εντός του Οργανισμού σας;  

Αν όχι, πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτό; Αν ναι, πώς τις αντιμετωπίζετε; 

 Πολυπολιτισμικότητα είναι ικανότητα να κρατάς τα πράγματα σε ισορροπία. Να μην υπάρχουν 

συγκρούσεις. Ο καθένας έχει τον χώρο του, δεν απειλείται. Το Φόρουμ διαχειρίζονται πάνω από 40 

κοινότητες, οι οποίες συνυπάρχουν και παράγουν. Βασίζεται στην αρχή της αυτο-οργάνωσης. 

 



 

 Αν ήσασταν δημόσιος λειτουργός και συνδιαλεγόσασταν συχνά με πληθυσμό που δεν μιλά την 

ελληνική γλώσσα, πώς θα επιχειρούσατε να επικοινωνήσετε αποτελεσματικά και να 

εξυπηρετήσετε τον πληθυσμό αυτό; 

 Να μπορέσουν να συνεννοηθούν σε ένα επίπεδο, ώστε να γίνει η δουλειά. Να κατανοήσει ο δημόσιος 

λειτουργός το αίτημα του μετανάστη, που πιθανόν δεν μιλάει την γλώσσα. Να μπορέσει να συνδιαλεχθεί 

πιο εύκολα, για να μην καθυστερεί τον υπάλληλο. Σημαντικό για τους δημόσιους υπαλλήλους είναι να 

υπάρξει αποτελεσματικότητα στη δουλειά τους. Ομαλή συνεννόηση, χωρίς εντάσεις. Να γίνει η δουλειά 

γρήγορα, ώστε να παράγει όσα του επιβάλλονται να παραχθούν σε μία μέρα. Η ταχύτητα της δουλειάς 

δεν πρέπει να πέφτει. Πρέπει να βγάλει 10 περιπτώσεις την ημέρα, δεν μπορεί να τους κρατήσει να 

παράγουν 7 περιπτώσεις ο άνθρωπος που δεν μπορει να συνεννοηθεί. 

 Στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης αλλά και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, συχνά απαντώνται 

αφηγήσεις που ενισχύουν τα εθνο-φυλετικά στερεότυπα, τις προκαταλήψεις και τον ρατσισμό, 

αγγίζοντας -σε κάποιες περιπτώσεις- ακόμα και τη ρητορική μίσους.  

Πώς μπορεί, κατά τη γνώμη σας, ο πολίτης να έχει πρόσβαση σε πληροφόρηση και σε εμπειρίες 

που ενισχύουν τη διαπολιτισμική γεφύρωση και καλλιεργούν την πολιτισμική επάρκεια;  

 Δεν θα μπορέσει να έχει σαφή πληροφόρηση, γιατί το πρόβλημα γίνεται λόγος ύπαρξης. Δεν θα 

υπάρξει σαφής εικόνα για το τι συμβαίνει, διότι πρέπει να υπάρχει σύγχυση στην πληροφόρησή του. 

[Φέρνει ως παράδειγμα το ερωτηματολόγιο που έχει διεξάγει το Φόρουμ]:  

 

“  -     Ερώτηση:  Νομίζετε πως ο μετανάστης σας παίρνει τις θέσεις εργασίας;  

- Απάντηση: Όχι, γιατί κάνουν περιθωριακές δουλειές. 

Στο τέλος, ύστερα από διάφορες ερωτήσεις που μεσολαβούν, ξαναρωτούν: 

- Ερώτηση:  Γιατί είναι επικίνδυνοι οι μετανάστες;  

- Απάντηση: Γιατί μας παίρνουν τις δουλειές.” 

 

Σύγχυση. Ο μέσος πολίτης δεν επιτρέπεται να μάθει ακριβώς τι συμβαίνει, διότι έτσι δεν θα έχει λόγο 

ύπαρξης το πολιτικό σύστημα και τα χρήματα που διοχετεύονται για αυτό το φαινόμενο.  

 

 

-------------------------------------------- 

 

 

Η συνέντευξη με τον κύριο Μοαβία πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Ελληνικού Φόρουμ 

Μεταναστών, στις 12 Φεβρουαρίου 2020, από την COMPASS for Refugee Youth, AMKE για την 

ψυχοκοινωνική υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων (με έμφαση στους έφηβους και νέους 

πρόσφυγες). Το αναρτημένο κείμενο δεν αποτελεί ακριβή αποδελτίωση της συζήτησής μας, αλλά 

μία όσο το δυνατόν πληρέστερη απόδοση, ώστε να είναι συνεκτικό και κατανοητό για τον 

αναγνώστη.  

 


