
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β- ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στο κτίριο Μπίνειο την 1η Ιουνίου 2018 στη

Μυτιλήνη, μεταξύ της αφηγήτριας Εβελίνας Π και της Ελευθερίας Αλεξανδρή.

Αρχικά, η αφηγήτρια απαντά σε κάποιες εισαγωγικές ερωτήσεις γύρω από την

προσωπική της ζωή. Είναι γέννημα θρέμμα της Μυτιλήνης, είναι άγαμη και

σπουδάζει στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στο

προσφυγικό- μεταναστευτικό ζήτημα το οποίο η ίδια βιώνει ως μέλος της τοπικής

κοινωνίας της Μυτιλήνης. [03.23] Η ίδια κάνει αναδρομή πίσω στο παρελθόν, όταν

στη Μυτιλήνη τη δεκαετία του ’90 είχαν έρθει Αλβανοί και Ρώσοι για εύρεση

εργασίας και τους συγκρίνει με τους πρόσφυγες- μετανάστες που έφτασαν στο νησί

από το 2015 και ύστερα. [05.38] Παρακάτω, εξηγεί τις σχέσεις που έχει αναπτύξει με

τους ανθρώπους στη γειτονιά που μένει μόνιμα και εκφράζει την ανασφάλεια των

γειτόνων στο βλέμμα των προσφύγων- μεταναστών οι οποίοι από την πλευρά τους

προσπαθούν να προσαρμοστούν στο τρόπο ζωής του νησιού [07.15] Η Εβελίνα δεν

δραστηριοποιείται σε καμία ομάδα που να έχει σχέση με το υπό μελέτη θέμα, διότι

επιθυμία της είναι να κρατήσει μία ουδέτερη στάση συνολικά ως προς αυτό το

φαινόμενο ως κοινωνική επιστήμονας. [08.19] Αργότερα, η συνέντευξη περνά στο

κυρίως θέμα που εμπλέκει τους πρόσφυγες- μετανάστες. Η αφηγήτρια δεν έχει

εμπειρίες από πρώτο χέρι, αλλά συχνά επικαλείται γνωστούς και φίλους για να

αφηγηθεί διάφορα περιστατικά τόσο από το κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης της

Μόριας όσο από το κέντρο φιλοξενίας του Καρά Τεπέ. [11.30] Έπειτα, γίνεται λόγος

για το ρόλο του κράτους και της τοπικής αυτοδιοίκησης που δεν ήταν έτοιμοι να

αντιμετωπίσουν το ζήτημα ως έπρεπε και σε εκείνους οφείλεται η μεγάλη

μεταναστευτική ροή καθώς και η παραμονή χιλιάδων προσφύγων- μεταναστών στη

Λέσβο. Στην αρχή η οικονομία του νησιού σημείωσε ανοδική άνοδο με την έλευση

προσφύγων- μεταναστών, επειδή οι ίδιοι ψώνιζαν από καταστήματα και άλλοι

εγκαταστάθηκαν σε κατοικίες στην πόλη της Μυτιλήνης, αν και εκδηλώνεται μία

δυσαρέσκεια προς τις Μ.Κ.Ο, οι οποίες αξιοποιούσαν εγκαταλελειμμένα κτίρια προς

χρήση. Η στάση της πληροφορήτριας προς τις Μ.Κ.Ο. παραμένει αρνητική, διότι

στράφηκαν εναντίον της τοπικής κοινωνίας και εκδηλώθηκαν υπέρ των προσφύγων-

μεταναστών. Κατά τη γνώμη της θα έπρεπε να υπάρχει ισορροπία και στις δύο

πλευρές (πρόσφυγες- μετανάστες και τοπική κοινωνία). [18.22] Συνταγή για τη λύση

του προσφυγικού- μεταναστευτικού δεν υπάρχει. Ωστόσο, οι πολιτικοί είναι εκείνοι



που μπορούν να χειριστούν το θέμα, περιορίζοντας τον αριθμό των ροών και

ενσωματώνοντας τους πρόσφυγες- μετανάστες στην κοινωνία κατανέμοντας τους

ισόποσα σε όλη τη χώρα. [19.40] Παρακάτω, ζητήθηκε από την πληροφορήτρια να

απαντήσει τι σημαίνει για εκείνη «η σημαία», δίνοντας την απάντηση ότι η σημαία

ενώνει όλους τους Έλληνες και μας κάνει να αισθανόμαστε υπερηφάνεια. Δεν παίρνει

μέρος σε διαμαρτυρίες, αλλά είναι θετική στις διαμαρτυρίες που γίνονται για τη

διεκδίκηση δικαιωμάτων. Για την διαμαρτυρία της Κυριακής τον Απρίλιο του 2018

λέει, ότι ορθώς έγινε, διότι η Μόρια σήκωσε το βάρος του προσφυγικού-

μεταναστευτικού και οι χωριανοί δικαίως ξεσηκώθηκαν κατά των Μ.Κ.Ο και των

προσφύγων- μεταναστών. [24.56] Έπειτα, ζητείται από εκείνη να μιλήσει για βασικές

έννοιες γύρω από το προσφυγικό- μεταναστευτικό, όπως: «λαθρομετανάστης»,

«μετανάστης», «πρόσφυγας», «φιλοξενούμενος», «τουρίστας», «επισκέπτης»,

«πατρίδα», «αλληλεγγύη». [29.05] Δεν γνωρίζει μέσα από ποιες διαδικασίες οι

πρόσφυγες- μετανάστες εισέρχονται στη Λέσβο, αλλά μέσα από τα ακούσματα της

ακούσια δημιουργήθηκε η άποψη πως εκείνοι έρχονται για να βρούνε εργασία.

[31.26] Η προσωπική στάση μπροστά σε αυτό το πρωτόγνωρο φαινόμενο δεν έχει

αλλάξει από το 2015 έως σήμερα. Είναι θετική στο να μείνουν οι πρόσφυγες-

μετανάστες μόνιμα στο νησί αρκεί να προσαρμοστούν και να μην προκαλούν

προβλήματα στο ντόπιο πληθυσμό. Δεν παραλείπει να αναφερθεί στην εισαγωγή

παιδιών των προσφύγων- μεταναστών στο σχολείο και στην άρνηση των γονέων να

αποδεχτούν τα παιδιά για λόγους υγείας κυρίως. Τέλος, δεν έχει σκεφτεί ποτέ το

ενδεχόμενο σύναψης σχέσης ή ακόμη και γάμου μεταξύ προσφύγων και ντόπιων,

επειδή εντοπίζονται διαφόρων ειδών προβλήματα, όπως ο διαφορετικός πολιτισμός

και οι αντιλήψεις των μουσουλμάνων για τη γυναίκα και τον άνδρα.


