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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Κατά τo έτος 2000, το ΕΣΠ ανέπτυξε σημαντικά τις δραστηριότητές του υπέρ 
των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο στη χώρα μας καθώς και τις 
ενέργειες για την ενημέρωση του κοινού για τα προβλήματα και τις 
δυνατότητες των προσφύγων. Αυτό επιτεύχθηκε χάρη σε γενναία 
χρηματοδότηση από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (53,5 % του 
συνόλου) στη χρηματική συμμετοχή στα προγράμματα αυτά του Ελληνικού 
Δημοσίου (22%), στη χορηγία της Υπάτης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους 
Πρόσφυγες (19%),  στις εισφορές μελών και δωρεές (5%).

Ψυχολογική στήριξη και προσανατολισμός, κοινωνικο-οικονομική βοήθεια, 
επαγγελματική κατάρτιση,  προώθηση σε εργασία και γενικά βοήθεια για 
αρμονική ένταξη στον κοινωνικό τους περίγυρο προσφέρθηκαν από το ΕΣΠ 
στους πρόσφυγες.  Συγχρόνως σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες το ΕΣΠ 
παρείχε νομική βοήθεια, διευκολύνοντας την πρόσβασή τους στη διαδικασία 
ασύλου, προωθώντας δίκαια αιτήματά τους και στηρίζοντας τις προσπάθειές 
τους να νομιμοποιήσουν την εδώ διαμονή τους εφόσον είχαν τα 
χαρακτηριστικά του πρόσφυγα και να απαιτήσουν τα προβλεπόμενα από τη 
νομοθεσία δικαιώματα σε παροχές.

Οι δραστηριότητες του ΕΣΠ υπήρξαν σωτήριες για πολλά άτομα που 
απέφυγαν,  χάρις σε αυτές, δυσβάστακτες ταλαιπωρίες,  όπως π.χ. το δράμα 
του ύπνου στο ύπαιθρο,  και μπόρεσαν να ξαναβρούν τη δύναμη να χτίσουν 
και πάλι τη ζωή τους στη χώρα μας και να κατορθώσουν να 
αυτοσυντηρηθούν.

Αρχές και Κοινωνία των Πολιτών ενημερώθηκαν για τις ανάγκες των 
προσφύγων και για τα δικαιώματά τους τα οποία καθορίζονται στη Σύμβαση 
της Γενεύης για το Καθεστώς των Προσφύγων που έχει κυρώσει και η Ελλάδα 
μαζί με άλλα 138 κράτη και για τη σημασία του ασύλου, - της Ελληνικής αυτής 
λέξης, που κατονομάζεται ως δικαίωμα στην Παγκόσμια Διακήρυξη των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ιδιαίτερη τιμή απετέλεσε για το Σωματείο μας η αφιέρωση του συγγράμματος 
της καθηγήτριας κ. Παρούλας Νάσκου-Περράκη «Περί Ασύλου και 
Προσφύγων» στην Υπάτη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και στο 
Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες.

ΙΙ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2000
Στη διάρκεια του 2000, το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες ανέλαβε 
την υλοποίηση διαφόρων αλληλοσυμπληρούμενων προγραμμάτων 
συνολικού προϋπολογισμού 564.124.197 δρχ ως ακολούθως:

Α. Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Β5-803, συνολικού προϋπολογισμού 
123.599.100 δρχ., το οποίο απευθυνόταν σε πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο, 
αλλά και σε άτομα που παραμένουν στην Ελλάδα κάτω από ανθρωπιστικό 
καθεστώς και σε άτομα χωρίς καθεστώς εφ όσον έχουν το προφίλ του 
πρόσφυγα.  Το πρόγραμμα αυτό προέβλεπε χορήγηση διαφόρων 
επιδομάτων, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ψυχο-κοινωνική συμβουλευτική, 



3

καθώς και νομική συμβουλευτική, βοήθεια και εκπροσώπηση σε όλα τα 
στάδια της διαδικασίας ασύλου και υπηρεσίες διερμηνείας.

Με το πρόγραμμα αυτό βοηθήθηκαν συνολικά 6.649 άτομα: 4.500 άτομα 
επωφελήθηκαν από νομική συμβουλευτική/ βοήθεια,  συμπεριλαμβανομένου 
του προσανατολισμού για θέματα ασύλου και βοήθεια πρόσβασης στη 
σχετική διαδικασία, παρεμβάσεις για την αποφυγή απέλασης και υποβολή 
αιτήσεων για άτομα που δικαιούνται άσυλο, παρουσιάσεις σε δικαστήρια, 
συνεντεύξεις για την αρχική αξιολόγηση των σχεδίων τους σχετικά με το 
άσυλο, υποστήριξη του αιτήματος τους για άσυλο στην Επιτροπή Προσφυγών 
κλπ. Συγχρόνως, 2.149 άτομα επωφελήθηκαν από ψυχοκοινωνική και 
οικονομική βοήθεια,  ιδιαίτερα, με την παροχή στέγης και οικιακού 
εξοπλισμού, φροντίδα για προβλήματα υγείας, φαρμακευτική περίθαλψη, 
σίτιση, υπηρεσίες πληροφόρησης και προσανατολισμού.

Β. Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα  Β3-4113, συνολικού προϋπολογισμού 
206.076.111 δρχ., που είχε ως κύριο σκοπό την ένταξη στο ελληνικό 
περιβάλλον αναγνωρισμένων προσφύγων και ατόμων που παραμένουν εδώ 
κάτω από ανθρωπιστικό καθεστώς. Εκτός από επιδοτήσεις, το πρόγραμμα 
αυτό προέβλεπε την ενδυνάμωση των προσφύγων στην αυτοργάνωση/ 
αυτοβοήθεια, νομική και φοροτεχνική συμβουλευτική για την οργάνωση της 
ζωής τους στην Ελλάδα, κοινοτική εργασία μέσω Διαπολιτισμικών Κέντρων, 
αλλά και δραστηριότητες ενημέρωσης του κοινού για τα προβλήματα των 
προσφύγων, ανταλλαγές επισκέψεων με παράλληλα προγράμματα σε άλλες 
χώρες και τέλος, την οργάνωση Ευρωπαϊκού Συνεδρίου για την ένταξη των 
προσφύγων.  

Από το πρόγραμμα αυτό υποστηρίχθηκαν: 1) οι δραστηριότητες των τριών 
Διαπολιτισμικών Κέντρων («Πυξίδες») που περιγράφονται με μεγαλύτερη 
λεπτομέρεια παρακάτω και οι οποίες κάλυψαν 1109 άτομα καθώς και ένα 
σημαντικό αριθμό ατόμων που πήραν μέρος σε καλλιτεχνικές και κοινοτικές 
εκδηλώσεις, 2) νομική συμβουλευτική και εκπροσώπηση για θέματα άλλα από 
τα θέματα ασύλου (259 περιπτώσεις), 3) επιδόματα ενοικίου (37 
περιπτώσεις), δ) εύρεση εργασίας (180 άτομα), 5) δραστηριότητες 
ενημέρωσης (ίδε IV και VI), 6) ενθάρρυνση εθελοντισμού και υποστήριξη 
δραστηριοτήτων οργανώσεων προσφύγων και 7) το 4ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο 
για την Ένταξη των Προσφύγων (ίδε VI).

Γ.  Το πρόγραμμα της Υπάτης Αρμοστείας  των Ηνωμένων Εθνών για τους 
Πρόσφυγες, συνολικού προϋπολογισμού 106.945.900 δρχ., που 
απευθύνονταν  σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες και προέβλεπε χορήγηση 
επιδομάτων, ψυχο-κοινωνική συμβουλευτική και καθοδήγηση, νομική 
συμβουλευτική βοήθεια και εκπροσώπηση σε όλα τα στάδια διαδικασίας 
ασύλου, υπηρεσίες διερμηνείας, αλλά και επείγουσες αποστολές στα σύνορα 
και ανάπτυξη δικτύου εθελοντών κυρίως σε παραμεθόριες περιοχές.

Από το πρόγραμμα αυτό δόθηκε οικονομική βοήθεια σε 373 περιπτώσεις, 
ιατροφαρμακευτική κάλυψη σε 104 περιπτώσεις, ψυχοκοινωνική υποστήριξη 
σε 591 περιπτώσεις (1184 άτομα).  Ο αριθμός των ατόμων που καλύφθηκαν 
από νομική συμβουλευτική βοήθεια και εκπροσώπηση δίνεται παρακάτω, «ΙΙΙ. 
Γ. Υπηρεσίες Νομικής Προστασίας».
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Δ.  Συνοδευτικές Υπηρεσίες (ΚΕΣΥΥ) σε προγράμματα επαγγελματικής 
κατάρτισης του Υπουργείου Εργασίας, συνολικού προϋπολογισμού 
50.149.380 δρχ. με τις οποίες βοηθήθηκαν  180 άτομα.

Ε. Δύο Ευρωπαϊκά Προγράμματα, το πρόγραμμα Odysseus
(προϋπολογισμός 32.408.015 δρχ), και το πρόγραμμα ECRE/OCIV
(προϋπολογισμός 26.352.582 δρχ) που περιγράφονται λεπτομερώς στο 
κεφάλαιο «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ».

ΙΙΙ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ
Χρηματοδοτούμενες από τα ανωτέρω προγράμματα, οι δραστηριότητες που 
επιτεύχθηκαν μπορούν να καταταγούν στις εξής κατηγορίες :
Α.- Απ’ ευθείας πληρωμές προς πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο.

· Επιδόματα για προσωρινή στέγαση σε αιτούντες άσυλο
· Επιδοτήσεις ενοικίου και αγοράς οικιακού εξοπλισμού σε 

αναγνωρισμένους πρόσφυγες
· Επιδόματα διατροφής, συντήρησης και έκτακτης ανάγκης
· Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Συγχρόνως πρέπει να σημειωθεί ότι μεγάλη βοήθεια για τους πρόσφυγες ήταν 
η συμμετοχή τους στα συσσίτια που προσφέρουν σε απόρους και άστεγους η 
Εκκλησία της Ελλάδος και ο Δήμος Αθηναίων.

Τέλος, με την επέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη το ΕΣΠ επέτυχε από το 
Υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας να αναγνωρισθεί η υποχρέωση του Ελληνικού 
Δημοσίου, σύμφωνα με τη Συνθήκη της Γενεύης, να παρέχει και προς τους 
αναγνωρισμένους πρόσφυγες τα οικονομικά επιδόματα της Κοινωνικής 
Πρόνοιας που παρέχονται σε Έλληνες των ιδίων κατηγοριών.

Β.- Υπηρεσίες ψυχο-κοινωνικής στήριξης των προσφύγων και 
Συνοδευτικές Υπηρεσίες για Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(ΚΕΣΥΥ).
Η  Κοινωνική Υπηρεσία του ΕΣΠ, εκτός από τις δραστηριότητες της που 
αφορούν στην αντικειμενική διαπίστωση των αναγκών κάθε οικογένειας που 
ζητά βοήθεια και την προσπάθεια εξεύρεσης λύσεων για την αντιμετώπισή 
τους, χορήγησε τις επιδοτήσεις που αναφέρονται στην έκθεση αυτή.  
Συγχρόνως ασχολήθηκε και με ψυχο-κοινωνική συμβουλευτική για την 
ενδυνάμωση των προσφύγων, την καθοδήγηση και τον προσανατολισμό 
τους. Αυτό έγινε με κατ’ ιδίαν συνεντεύξεις, με επισκέψεις στις κατοικίες των 
προσφύγων, αλλά και με την παροχή ομαδικής συμβουλευτικής. Με τη 
συνεργασία και στελεχών ΜΚΟ από την Μεγ. Βρετανία, επιχειρήθηκε μία 
εντατικοποίηση της πληροφόρησης των προσφύγων για δυνατότητες 
αυτοργάνωσης και εμπλοκής τους στη λήψη αποφάσεων, δεδομένου του 
στόχου της επίτευξης αυτοσυντήρησης και αρμονικής ένταξης των 
προσφύγων στον Ελληνικό περίγυρο.

Σημαντικότατο έργο για την ένταξη των προσφύγων στο νέο τους περιβάλλον 
αποτέλεσαν τα τρία Διαπολιτισμικά Κέντρα, οι «ΠΥΞΙΔΕΣ», όπως 
αποκαλούνται για να τονίζεται ο καθοδηγητικός τους ρόλος, που λειτουργούν 
στην Αθήνα, στη Δάφνη και το Περιστέρι, όπου υπάρχει συγκέντρωση 
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προσφύγων. Στα Κέντρα αυτά προσφέρθηκαν μαθήματα ελληνικών σε 
πρόσφυγες, ενήλικες και παιδιά, αλλά και μαθήματα Αγγλικών, ηλεκτρονικών 
υπολογιστών κ.α. Προσφέρθηκε επίσης ενισχυτική διδασκαλία σε μαθητές, 
ώστε να γίνεται πιο εύκολη η προσαρμογή τους στο ελληνικό σχολείο και η 
επιτυχία τους στα μαθήματα. Χάρις στις προσπάθειες των κοινωνικών 
λειτουργών, είναι σημαντική η εθελοντική προσφορά στην παροχή των 
υπηρεσιών αυτών. Τέλος οργανώθηκαν εκδηλώσεις για να γνωρίσουν οι 
πρόσφυγες το ελληνικό περιβάλλον και να γνωρισθούν με τους ντόπιους και 
ξένους κατοίκους των περιοχών όπου κατοικούν αλλά και της ευρύτερης 
κοινότητας.

Για να διευκολύνει τον προσανατολισμό και την εύστοχη διερεύνηση 
αναφορικά με πηγές βοήθειας, η Κοινωνική Υπηρεσία του ΕΣΠ ετοίμασε έναν 
166σελιδο Οδηγό που ονομάσθηκε ΜΙΤΟΣ, ο οποίος βοήθησε σημαντικά 
τους πρόσφυγες να επισημαίνουν τη σωστή Υπηρεσία/ Οργάνωση στην 
οποία να αποτανθούν για θέματα που τους απασχολούν.

Το ΕΣΠ προσέφερε επίσης κοινωνική συμβουλευτική, καθώς και μορφωτικές 
και πολιτιστικές δραστηριότητες, σε 180 πρόσφυγες που συμμετείχαν σε 12 
προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης βραχείας διάρκειας 
χρηματοδοτούμενα από το Υπουργείο Εργασίας, στα πλαίσια της 
καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού. Πέντε προγράμματα είχαν 
αρχίσει το 1999 και έληξαν το 2000, πέντε έλαβαν χώρα κατά το έτος 2000 και 
δύο που άρχισαν το 2000, συμπληρώνονται το 2001. Συγχρόνως υπήρξε η 
απαιτούμενη φροντίδα για την αντιμετώπιση προβλημάτων νομικής φύσεως. 
Η εκπαίδευση ήταν στις εξής ειδικότητες

· Βοηθοί λογιστών ΜΜΕ
· Υπάλληλοι ξενοδοχείων (Βοηθητικό προσωπικό)
· Μηχανικοί αυτοκινήτων νέας τεχνολογίας
· Τεχνικοί συντήρησης διαφόρων ειδικοτήτων.
· Κατάρτιση αποκλειστικών νοσοκόμων.
· Μηχανικοί αυτοκινήτων νέας τεχνολογίας
· Κατάρτιση αποκλειστικών νοσοκόμων.
· Κατάρτιση βοηθών στις εργασίες αρχαιολογικών ανασκαφών.
· Επεξεργασία δέρματος – τεχνίτες δερματίνων ειδών.
· Computer graphics and animation.
· Υπάλληλοι χώρων μαζικής εστίασης.
· Κατάρτιση κοινωνικών βοηθών για κοινωνικές υπηρεσίες.

Από τα 180 άτομα, 176 ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα κατάρτισής τους, 
αποτέλεσμα, που θεωρείται από τους εκπαιδευτές εξαιρετικό και αποδίδεται 
κατά μέγα μέρος στις ευσυνείδητες συνοδευτικές υπηρεσίες που παρείχε η 
Κοινωνική Υπηρεσία του ΕΣΠ.

Γ.- Υπηρεσίες Νομικής Προστασίας
Τα δύο μεγάλα Προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν κυρίως από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ελληνική Κυβέρνηση,  το Πρόγραμμα που 
χρηματοδότησε η Υπάτη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους 
Πρόσφυγες και τον ΟΑΕΔ επέτρεψαν να συνεχισθούν οι υπηρεσίες νομικής 
συμβουλευτικής, καθώς και βοήθειας και εκπροσώπησης σε όλα τα στάδια 
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της διαδικασίας ασύλου για όσους είχαν το προφίλ του πρόσφυγα, 
περιλαμβανομένης της πρόσβασης κατ’ αρχήν στη διαδικασία.  Συγκεκριμένα:

Τα μέλη της  Nομικής Υπηρεσίας του ΕΣΠ επισκέφθηκαν 12 περιοχές της 
χώρας, όπου είχαν φθάσει με πλωτά μέσα ή από την ξηρά μεγάλες ομάδες 
αλλοδαπών οι οποίοι δεν διέθεταν τα απαιτούμενα έγγραφα για την 
παραμονή τους στην Ελλάδα.  Στον αρχικό διαχωρισμό των αιτούντων άσυλο 
από τα άλλα μέλη των ομάδων αυτών που είναι βασική επιδίωξη κάθε 
κράτους, η συνεργασία της Νομικής Υπηρεσίας του ΕΣΠ με τις αρμόδιες 
Κρατικές Υπηρεσίες πρόσφερε καθοριστική βοήθεια και διευκόλυνε την 
πρόσβαση στην διαδικασία ασύλου των ατόμων  που εγκατέλειψαν τη χώρα 
τους για να αποφύγουν τους διωγμούς, δηλαδή των προσφύγων. Τα σχετικά 
ευχαριστήρια γράμματα που έλαβε το ΕΣΠ από τις Υπηρεσίες, με τις οποίες 
συνεργάσθηκε, δείχνουν πόσο αποδοτική αποβαίνει η θετική συνεργασία 
Αρχών και ΜΚΟ στη κοινή επιδίωξη της εφαρμογής της επιθυμητής 
διαδικασίας ασύλου.  Στις αποστολές αυτές έγιναν συνεντεύξεις με 2317 
περιπτώσεις από τις οποίες 1321 υπέβαλαν αιτήσεις ασύλου.

Στην περιοχή της Αττικής (Γραφεία του ΕΣΠ, Αεροδρόμια, Κρατητήρια) έγιναν 
συνεντεύξεις με 1467 άτομα, που ζήτησαν την βοήθεια του ΕΣΠ, από τα 
οποία 469 έδειξαν ότι είχαν κατ’ αρχήν τα χαρακτηριστικά του πρόσφυγα 
σύμφωνα με τη Σύμβαση της Γενεύης.  Εξάλλου σε Κέντρα Υποδοχής και 
σημεία εισόδου, από τα 2731 άτομα με τα οποία έγιναν συνεντεύξεις, 1891 
υπέβαλαν αιτήσεις ασύλου.

Νομική συμβουλευτική σχετικά με τη διαδικασία ασύλου παρείχε το ΕΣΠ σε 
4017 περιπτώσεις. Παρεμβάσεις για τη διευκόλυνση  της πρόσβασης στη 
διαδικασία ασύλου έγιναν για 3140 περιπτώσεις ώστε να αποκλεισθούν 
κίνδυνοι επαναπροώθησης. Οπως είναι αυτονόητο υπάρχουν ορισμένες 
επικαλύψεις στα στατιστικά στοιχεία των παραπάνω δραστηριοτήτων, 
δεδομένου ότι ορισμένα άτομα έλαβαν τόσο συμβουλευτική όσο και συνδρομή 
για άλλα θέματα.

Η Νομική Υπηρεσία του ΕΣΠ εκπροσώπησε στα ποινικά δικαστήρια για 
παράνομη είσοδο 20 περιπτώσεις, που είχαν το προφίλ του πρόσφυγα,  και 
κατέθεσε ενώπιον του Αρείου Πάγου 2 αναιρέσεις για τον ίδιο λόγο.

Ένας αριθμός 41 περιπτώσεων βοηθήθηκαν να επανεγκατασταθούν σε άλλη 
χώρα, ενώ 4 επαναπατρίσθηκαν και για 7 προωθήθηκαν τα σχέδια 
οικογενειακής συνένωσης. 

Στις προσπάθειες του αυτές το ΕΣΠ επικουρείται από το δίκτυο των 
εθελοντών δικηγόρων που έχει οργανώσει κυρίως στις παραμεθόριες αλλά 
και σε άλλες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των νησιών.

Για την κατάλληλη ενημέρωση της η Νομική Υπηρεσία συγκεντρώνει τις 
πληροφορίες του ημεδαπού και διεθνούς τύπου που αφορούν το αντικείμενο 
της αρμοδιότητος της και παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο σχετικά με θέματα ασύλου, προσωρινής προστασίας, οικογενειακής 
συνένωσης κλπ.
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Η διαδικασία του ασύλου στη χώρα μας προβλέπει και την επανεξέταση 
αιτημάτων ασύλου από την Επιτροπή Προσφυγών, εν ανάγκη δε και από το 
Συμβούλιο Επικρατείας.  Η συντονίστρια  της Νομικής Υπηρεσίας του ΕΣΠ 
παρίσταται άνευ ψήφου στην Επιτροπή  Προσφυγών  όπου και μπορεί να 
υποστηρίξει τα αιτήματα ασύλου των ατόμων που πρέπει να θεωρηθούν 
πρόσφυγες σύμφωνα με την Διεθνή Σύμβαση του 1951 για το καθεστώς των 
προσφύγων και το συμπληρωματικό Πρωτόκολλο της Ν. Υόρκης του 1967, 
κείμενα που έχουν κυρωθεί από την Ελλάδα.  Στη διάρκεια του 2000 το 
Συμβούλιο Επικρατείας εξέδωσε θετικές αποφάσεις σε 10 αιτήσεις αναστολής 
που είχε καταθέσει η Νομική Υπηρεσία  του ΕΣΠ για περιπτώσεις αιτούντων 
άσυλο. Εξέδωσε θετικές αποφάσεις σε 2 αιτήσεις ακυρώσεως και τη στιγμή 
που γράφεται αυτή η έκθεση  αναμένονται  αποφάσεις του ΣτΕ για 6 ακόμη 
αιτήσεις  ακύρωσης που έχει υποβάλει  η  Νομική Υπηρεσία του ΕΣΠ για 
περιπτώσεις  που πιστεύει ότι πρέπει να τους χορηγηθεί άσυλο στη χώρα 
μας. (Σε δύο περιπτώσεις έγινε παραίτηση από το δικόγραφο γιατί 
δικαιώθηκαν από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης με μόνη τη θετική απόφαση 
της αναστολής).

Δ.- Υπηρεσίες Διερμηνείας
Είναι φανερό ότι η παροχή της κατάλληλης διερμηνείας αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για την παροχή όλων των παραπάνω υπηρεσιών, κυρίως στους 
νεοαφικνούμενους. Το ΕΣΠ, με τους διερμηνείς του, διευκόλυνε επίσης τις 
επαφές των αιτούντων άσυλο με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης.

IV. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ / 
ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ.
Α. Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης δωδεκαετίας από την ίδρυση του ΕΣΠ, 
πραγματοποιήθηκε στις 18/10/00, στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου 
Εξωτερικών εκδήλωση με θέμα «Ευαισθητοποίηση του Κοινού για τους 
Πρόσφυγες» και ομιλητές σημαντικές προσωπικότητες που είχαν αναγκαστεί, 
σε κάποια περίοδο της ζωής τους, να γίνουν πρόσφυγες. Μπροστά σε 
πολυμελές και εκλεκτό ακροατήριο 140 ατόμων και με συντονιστή τον 
δημοσιογράφο κ. Γιάννη Καρτάλη, μίλησαν ο Ακαδημαϊκός κ. Κωνσταντίνος 
Δεσποτόπουλος, ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Γ. Παπανδρέου μέσω 
εκπροσώπου του, η Πρέσβης της Χιλής στην Ελλάδα κ. Μάρσια 
Κοβαρούμπιας, ο τ. Υπουργός και Καθηγητής Πανεπιστημίου κ. Γ.Α. 
Μαγκάκης, ο τ. Υπουργός και Ευρωβουλευτής  Παναγιώτης Λαμπρίας και ο κ. 
Νγκιέν Ταγκ Χούϊ, επιτυχής επιχειρηματίας σήμερα, που έφθασε στην Ελλάδα 
το 1979, ένας από τους 100 «πρόσφυγες των πλοιαρίων» από το Βιετνάμ 
τους οποίους δέχθηκε η χώρα μας.

Β. Η Κοινωνική Υπηρεσία με τα Διαπολιτισμικά Κέντρα της, τις ΠΥΞΙΔΕΣ, 
οργάνωσαν, για την ευαισθητοποίηση του κοινού στις περιοχές τους, τρείς 
ημερίδες με ομιλητές εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της κάθε 
περιοχής, της Υπάτης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, καθώς και 
των προσφύγων και του ΕΣΠ (190 άτομα πήραν μέρος). Οι συζητήσεις που 
έγιναν στις ημερίδες αυτές έδειξαν τη δίψα του κοινού για πληροφόρηση, αλλά 
και την ανάγκη να εξωτερικευτούν προβληματισμοί που δημιουργούνται με 
την εγκατάσταση αλλοδαπών στη χώρα μας.
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Γ. Την 5η Απριλίου 2000, «Ημέρα του Πρόσφυγα», τα Διαπολιτισμικά Κέντρα 
του ΕΣΠ ήταν ανοιχτά για το κοινό και δέχθηκαν επισκέψεις φορέων που 
συνεργάζονται με το ΕΣΠ για την επίλυση προβλημάτων των προσφύγων, 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Υπάτης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους 
Πρόσφυγες, καθώς και των ΜΜΕ. Πάνω από 550 άτομα πήραν μέρος στις 
διάφορες εκδηλώσεις.

Δ. Στις 22-25/5/00 οι τρεις «ΠΥΞΙΔΕΣ» πήραν μέρος στο Πολιτιστικό 
Φεστιβάλ του Πανεπιστημίου Αθηνών με το δικό τους περίπτερο, 
πληροφοριακό υλικό, κτλ. Παιδιά των «ΠΥΞΙΔΩΝ» ανέβασαν δικό τους έργο 
που εντυπωσίασε.

Ε. Το ΕΣΠ πήρε μέρος στο 5ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ που οργανώθηκε στην 
Αθήνα στις 7-9 Ιουλίου του 2000  και στο οποίο δόθηκε πολλή  δημοσιότητα.

ΣΤ. Η Νομική Υπηρεσία οργάνωσε στην Αλεξανδρούπολη στις 10-11-00 
σεμινάριο με θέμα: «Προστασία Προσφύγων: θεωρία και πράξη», υπό την 
αιγίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης.  Συμμετείχαν δικαστές, 
δικηγόροι, αστυνομικοί και δημοσιογράφοι της Θράκης.

Ζ. Κατά το 2000 εντάθηκαν οι προσπάθειες για την ενημέρωση του κοινού 
μέσω εφημερίδων και άλλων ΜΜΕ, με συχνές παρουσιάσεις των αναγκών και 
δυνατοτήτων των προσφύγων καθώς και του σχετικού έργου του ΕΣΠ. 
Ενδεικτικά αναφέρονται το ένθετο «Επτά Ημέρες» της «Καθημερινής» με 
θέμα «Άσυλο» που κυκλοφόρησε στις 16-01-2000 και περιείχε ένα μεγάλο 
άρθρο του ΕΣΠ για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα, καθώς κα μία ωριαία 
παρουσίαση του ΕΣΠ, στις 20-5-2000, στο τηλεοπτικό κανάλι ΕΤ1.

Η. Τέλος, πρέπει να αναφερθεί η παρουσία και η συμμετοχή μελών του Δ.Σ. 
και/ή εργαζομένων του ΕΣΠ σε συνέδρια-ημερίδες άλλων Οργανώσεων με 
θέματα που αγγίζουν τον πρόσφυγα και οι παρεμβάσεις τους για να 
εξηγήσουν τα ειδικά προβλήματα των προσφύγων. Αναφέρεται ενδεικτικά η 
συμμετοχή δύο κοινωνικών λειτουργών του ΕΣΠ σε ομάδα εργασίας στην 
Επιστημονική Διημερίδα με θέμα «Μετανάστευση-Παλιννόστηση: 
Ψυχοκοινωνική Υγεία και προσαρμογή παιδιών και εφήβων» που έγινε την 1η

και 2η Δεκεμβρίου 2000 στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».

V. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Α. Με τους εκπρόσωπους του κ. Ισμήνη Σακελλαροπούλου και κ. Νικόλαο –
Κομνηνό Χλέπα το ΕΣΠ συμμετείχε ενεργά στις εργασίες της Εθνικής 
Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, και ειδικότερα στο Τμήμα που 
αναφέρεται στα Ανθρώπινα Δικαιώματα των Αλλοδαπών.  Το Τμήμα αυτό 
επεξεργάσθηκε και εισηγήθηκε στην Ολομέλεια αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στο 
Νομοσχέδιο για τους Μετανάστες που ήδη έχει γίνει Νόμος και έκανε 
εισηγήσεις για το Δίκαιο του Ασύλου.

Β. Για την κατατόπιση των τοπικών Αρχών η Νομική Υπηρεσία οργάνωσε 
σχετικές παρουσιάσεις/ σεμινάρια κατά τη διάρκεια των αποστολών της σε 
διάφορες περιοχές της χώρας.  Ειδικά για την κατατόπιση των δοκίμων 
αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, δικηγόρων, αλλά και δικαστών σε 
θέματα ασύλου, η Συντονίστρια της Νομικής Υπηρεσίας πραγματοποίησε 14 
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ενημερωτικά σεμινάρια σε όλη τη χώρα τα οποία παρακολούθησαν 3.770 
άτομα.

Γ. Μέλη του ΔΣ και των εργαζομένων του ΕΣΠ πραγματοποίησαν πολλές 
συναντήσεις με κρατικούς φορείς, με το Γραφείο Αθηνών της Υπάτης 
Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες καθώς και με 
εκπροσώπους άλλων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων για την προώθηση των 
θεμάτων ασύλου και την καλύτερη προστασία των προσφύγων.

Δ. Τα μέλη της Νομικής Υπηρεσίας πραγματοποίησαν ενημερωτικές 
συνεδρίες και δημοσίευσαν ενημερωτικά σημειώματα σχετικά με την πολιτική 
κατάσταση σε χώρες προέλευσης προσφύγων.

VI. ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Α) 4ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την ένταξη των Προσφύγων, Αθήνα 1 & 2 
Δεκεμβρίου 2000.
Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, σε συνεργασία με τη Γενική 
Γραμματεία Νέας Γενιάς και το Συνήγορο του Πολίτη, ανέλαβε την οργάνωση 
του 4ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου για την Ένταξη των Προσφύγων στην Αθήνα 
στις 1-2/12/2000.  Τα προηγούμενα είχαν οργανωθεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή (1ο και 3ο) και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Οργανώσεων για την Ένταξη 
των Προσφύγων. (2ο) Στόχος του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου ήταν να ετοιμάσει  
ολοκληρωμένες προτάσεις για 

α. τον τρόπο με τον οποίο τα Κράτη μέλη θα προωθήσουν την ένταξη 
των προσφύγων, 

β. τον ρόλο των διάφορων φορέων (διεθνών οργανισμών, εθνικών 
κυβερνήσεων, τοπικών αυτοδιοικήσεων, ΜΚΟ, και των ιδίων των 
προσφύγων) σ'αυτή την προσπάθεια, 

γ. την ανάγκη ανάπτυξης εξειδικευμένης και συγκροτημένης πολιτικής 
των Κρατών μελών στα θέματα ένταξης, και 

δ. την δημιουργία Ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου που να εξασφαλίζει 
την πρέπουσα ενασχόληση σε θέματα προσφύγων γενικά και της ένταξής 
τους ειδικά.

Το Συνέδριο επεχείρησε ήδη από το στάδιο της προετοιμασίας του να 
εξασφαλίσει την συμμετοχή, όχι μόνο των ΜΚΟ και των ιδίων των 
Προσφύγων, αλλά και αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων, των Διεθνών 
Οργανισμών, των Τοπικών Αυτοδιοικήσεων, των Εκκλησιών, των 
Κοινοβουλίων, των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Η Οργανωτική και 
Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου που συστήθηκε με πρωτοβουλία του 
ΕΣΠ περιελάμβανε τους αντιπροσώπους των κυριοτέρων αυτών ομάδων 
καθώς και του Συνηγόρου του Πολίτη και της Γενικής Γραμματείας Νέας 
Γενιάς.

Στο ίδιο το Συνέδριο έλαβαν μέρος 250 άτομα από 13 Κράτη.  Η συμμετοχή 
Κυβερνητικών αντιπροσώπων και εκπροσώπων Τοπικών Αυτοδιοικήσεων 
από την Ελλάδα και  πολλές άλλες χώρες, καθώς και από Διεθνείς 
Οργανισμούς ήταν ενεργός και καθοριστική, ενώ αυτή των Ευρωπαϊκών ΜΚΟ 
αθρόα και πολυδιάστατη. Επίσης πρέπει να σημειωθεί η ενεργός συμμετοχή 
Ελληνικών ΜΚΟ, ενός Ευρωβουλευτού και φυσικά των προσφύγων.
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Οι σημαντικές προτάσεις που εκφράσθηκαν μετά από εντατική εργασία και 
που απευθύνονται σε όλες τις ομάδες, αντιστοιχούσαν στους στόχους του 
Συνεδρίου.  Ελπίζεται να βρεθούν οι πόροι που θα επιτρέψουν τη συνέχιση 
αυτού του έργου, με την υλοποίηση των προτάσεων αυτών.

Τα σημαντικότερα θέματα που διερευνήθηκαν στο Συνέδριο της Αθήνας ήταν:

v Ο ρόλος των διεθνών οργανισμών.
v Εθνικές Κυβερνήσεις: Ανάπτυξη πολιτικής για την Ένταξη των 

προσφύγων και δι-ευρωπαϊκή συνεργασία.
v Εθνικές Κυβερνήσεις και τοπικοί φορείς: Αναπτύσσοντας 

πολιτική για το θέμα αυτό καθώς και υπηρεσίες σε τοπικό 
επίπεδο.

v Ιθαγένεια και συμμετοχική διακυβέρνηση.
v Γυναίκες – πρόσφυγες.
v Παιδιά – πρόσφυγες.
v Επιστρατεύοντας την Κοινή γνώμη προς όφελος των 

προσφύγων.
v Ομάδες Αλληλοβοηθείας Προσφύγων και η Συνεισφορά των 

ΜΚΟ
v Πολυπολιτισμικότητα στην Παιδεία.
v Απασχόληση – Μέτρα και Πρακτική.

Β. Πρόγραμμα ODYSSEUS.
Κατά το 2000 το ΕΣΠ σχεδίασε και προώθησε ένα πρωτότυπο πρόγραμμα 
του οποίου ηγήθηκε το ΕΣΠ και το οποίο υλοποιήθηκε με τη συνεργασία 
τριών ακόμη εταίρων: τα Συμβούλια Προσφύγων τριών χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Δανίας, Ολλανδίας και Μεγάλης Βρετανίας). Το 
πρόγραμμα αυτό ετοίμασε εκπαιδευτικό υλικό (βιντεοκασέτες και 
επεξηγηματικό εγχειρίδιο) με στόχο την προώθηση της συνεπούς χορήγησης 
ασύλου σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση με την εναρμόνιση της σχετικής 
διαδικασίας. Oι οκτώ βιντεοκασέτες και το εγχειρίδιο, που ετοιμάστηκαν στην 
Ελλάδα, διανεμήθηκαν από το ΕΣΠ και από τις συνεργαζόμενες ΜΚΟ σε όλα 
τα κράτη της  Ε.Ε. καθώς και στην Τσεχία.   Αποτελούν ένα ιδιαίτερα χρήσιμο 
εκπαιδευτικό υλικό γιατί με τρόπο ζωντανό, που ενισχύει η χρήση ηθοποιών,  
παρουσιάζονται επιλεγμένες συνεντεύξεις αρμοδίων αξιωματούχων με 
αιτούντες άσυλο.  Εννέα προσεκτικά διαλεγμένες περιπτώσεις, οι οποίες 
χαρακτηρίζονται από δύσκολες καταστάσεις που δημιουργούν εύλογα 
διλήμματα στους αξιωματούχους, που πρέπει να κρίνουν και να προτείνουν 
την παροχή ή όχι ασύλου σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, παρουσιάζονται 
στο βίντεο με τρόπο ζωντανό που βοηθά στην κατανόηση ορισμένων 
δύσκολων πτυχών του έργου της παροχής ασύλου.  Ιδιαίτερη εκπαιδευτική 
αξία προσθέτει στο οπτικοακουστικό αυτό υλικό η εύστοχη ανάλυση των 
εμπλεκόμενων παραγόντων και η επιστημονική καθοδήγηση του γνωστού 
καθηγητού κ. James Hathaway, συγγραφέως του βιβλίου Τhe Law of
Refugee Status, που προσφέρεται στο τέλος της παρουσίασης κάθε 
περίπτωσης και βοηθά τους ακροατές να παρακολουθήσουν τρόπους 
επίλυσης των δυσκολιών που παρουσιάζονται στην εξέταση των αιτημάτων 
ασύλου. Οι σκέψεις αυτές του καθηγητού κ. Hathaway δεν παρουσιάζονται 
μέσα από ένα γραφείο, αλλά με φόντο την Ακρόπολη, το Ζάππειο, τη 
Γεννάδειο Βιβλιοθήκη !



11

Γ. Πρόγραμμα OCIV.
Πρόγραμμα του οποίου ηγήθηκε η Βελγική ΜΚΟ OCIV, με δικτύωση σε 
διάφορα κράτη της Ευρωπαϊκής Ενωσης μέσω επιλεγμένων Οργανώσεων, 
όπως το ΕΣΠ, ενήργησε πανευρωπαϊκή έρευνα σε τομείς που επηρεάζουν 
την ένταξη των προσφύγων.  Τα Διαπολιτισμικά Κέντρα του ΕΣΠ, οι γνωστές 
ΠΥΞΙΔΕΣ, αναφέρθηκαν στον Οδηγό Καλών Πρακτικών του Προγράμματος 
αυτού ως επιτυχή παραδείγματα Πολιτιστικής και Κοινοτικής ένταξης 
προσφύγων.

Δ. Συνεργασία με ECRE. 
Η συνεργασία του ΕΣΠ με το ECRE (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τους 
Πρόσφυγες και Εξορίστους) συνεχίστηκε και κατά το 2000 και μέλη του ΔΣ και 
των εργαζομένων πήραν μέρος στις τακτικές συναντήσεις των ΜΚΟ Μελών.  
Η Νομική Υπηρεσία εκπόνησε μελέτες σε ειδικά θέματα για τις ανάγκες του 
ECRE. 

Στο τέλος του χρόνου ζητήθηκε για μία ακόμη φορά από την Οργάνωσή μας 
να πάρει μέρος σε ένα νέο πρόγραμμα Ευρωπαϊκής συνεργασίας, που 
υπέβαλε το ECRE στην Ευρωπαϊκή Ένωση για έγκριση, με περίοδο 
υλοποίησης το 2001 και με θέμα την κατάλληλη ένταξη των προσφύγων στις 
χώρες της ΕΕ.  Ο ρόλος του ΕΣΠ στην συλλογική προσπάθεια επτά ΜΚΟ 
είναι η εξάπλωση της ιδέας των Διαπολιτισμικών Κέντρων, ως μέσων ικανών 
να στηρίξουν την αρμονική ένταξη των προσφύγων στις χώρες εισδοχής, με 
βάση τη διαπολιτισμική συνεργασία την οποία προωθούν τα Διαπολιτισμικά 
Κέντρα.  Ως παράδειγμα τέτοιας συνεργασίας παρουσιάζονται οι τρεις 
ΠΥΞΙΔΕΣ, τα Διαπολιτισμικά Κοινοτικά Κέντρα τα οποία το ΕΣΠ ξεκίνησε στη 
χώρα μας. Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ενωσης για το πρόγραμμα αυτό 
αναμένεται.

Ε. Άλλες συνεργασίες.
Εξάλλου δύο ακόμη Οργανώσεις του εξωτερικού ζήτησαν από το ΕΣΠ να 
συνεργασθεί μαζί τους σε προγράμματα που υπέβαλαν στην ΕΕ για έγκριση 
και υλοποίηση κατά το 2001 και αργότερα: το Επιμορφωτικό Ινστιτούτο του 
Πανεπιστημίου του Λονδίνου και  η Βελγική ΜΚΟ OCIV

To πρώτο πρόγραμμα (CHICAM) έχει ήδη εγκριθεί και αφορά την ανάπτυξη 
και υλοποίηση μελέτης και την παραγωγή υλικού που θα επιτρέψει την 
καλύτερη επικοινωνία ανάμεσα σε παιδιά αποδήμων κοινοτήτων μέσω βίντεο 
και του διαδικτύου.  Στο πρόγραμμα αυτό θα συμμετάσχουν 4 Ευρωπαϊκές 
χώρες.

Η απόφαση της ΕΕ για το δεύτερο αναμένεται.  Ο ρόλος του ΕΣΠ σε 
περίπτωση εγκρίσεώς του αφορά τη μελέτη προγραμμάτων υποδοχής των 
αιτούντων άσυλο στις χώρες της ΕΕ τα οποία εφαρμόζει η Τοπική 
Αυτοδιοίκηση κάθε χώρας.

ΣΤ. Συμμετοχή σε Σεμινάρια στο Εξωτερικό. 
Μέλη του ΔΣ και των εργαζομένων του ΕΣΠ πήραν μέρος σε διάφορα Διεθνή 
Σεμινάρια που πραγματεύονταν θέματα της αρμοδιότητας της Οργάνωσης και 
έλαβαν χώρα σε διάφορες χώρες της Ευρώπης.
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Ζ) Επισκέψεις Φινλανδίας – Ιρλανδίας.
Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Β3-4113 έγινε και ανταλλαγή 
ενημερωτικών επισκέψεων διάρκειας 3 ημερών η καθεμία τον Οκτώβριο και 
τον Νοέμβριο, στην Φινλανδία και Ιρλανδία.

Στην κάθε επίσκεψη συμμετείχαν από τρία μέλη του προσωπικού του ΕΣΠ 
μαζί με τον Δήμαρχο Περιστερίου στην Φινλανδία και εκπρόσωπο της Γενικής 
Γραμματείας Νέας Γενιάς στην Ιρλανδία.  Είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν 
κέντρα υποδοχής προσφύγων, κρατικά και ιδιωτικά, στις δύο χώρες, και να 
ενημερωθούν για τις παροχές κοινωνικής πρόνοιας.  Με τη σειρά τους 
επισκέφθηκαν την Αθήνα, για να ενημερωθούν, εκπρόσωπος ΜΚΟ από την 
Ιρλανδία και κρατικός εκπρόσωπος από την Φινλανδία.

VII. ΤΕΛΙΚΕΣ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ενώ οι υπηρεσίες του ΕΣΠ, βάσει του προϋπολογισμού που είχε επιτευχθεί, 
πραγματοποιούσαν τις δραστηριότητες που περιγράφονται στην παρούσα 
Έκθεση, τα μέλη του Δ.Σ. και η Διεύθυνση του ΕΣΠ ανάλωσαν σημαντικό 
χρόνο του 2000 με υπομνήματα και επισκέψεις σε Υπουργεία και  Δημόσιες 
Υπηρεσίες, μέχρι και στο Γραφείο του Πρωθυπουργού, προσπαθώντας να 
επιτύχουν χρηματοδοτήσεις για τη συνέχιση του έργου του ΕΣΠ υπέρ των 
προσφύγων το 2001. Πράγματι, υπήρχε ήδη στον ορίζοντα η πρόταση 
αλλαγής της μεθόδου κατανομής των πιστώσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
για τους Πρόσφυγες (ΕRF), πρόταση που μετατράπηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 
2000 σε απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης. Βάσει αυτής,  
οι αιτήσεις των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων για συμμετοχή στη 
χρηματοδότηση  από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων απευθύνονται τώρα 
στην αρμόδια Κυβερνητική υπηρεσία κάθε χώρας και όχι, όπως παλιά, απ’ 
ευθείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κατανομή των πιστώσεων στα 15 
κράτη-μέλη,  πέρα από ένα ποσό που είναι το ίδιο για κάθε χώρα (500 ευρώ 
για το 2000, 400 ευρώ για το 2001), γίνεται πλέον απ’ ευθείας στις 
κυβερνήσεις, με βάση, σε γενικές γραμμές, πρώτον, τον αριθμό αιτούντων 
άσυλο (που επηρεάζει το ποσό κατά 65%) και, δεύτερον, τον αριθμό 
αναγνωρισμένων προσφύγων (που επηρεάζει κατά 35%). 

Αυτός ο καινούργιος τρόπος κατανομής δεν ευνοεί την Ελλάδα, όπου οι 
αναλογούντες αριθμοί είναι πολύ χαμηλοί σε σχέση με άλλα κράτη της ΕΕ. Για 
να αντιληφθεί κανείς τη διαφορά, αρκεί να αναφερθεί ότι το ΕΣΠ έλαβε το 
2000 από την Ευρωπαϊκή Ένωση  το ποσό  των 269.782.000 δραχμών για τα 
προγράμματά του υπέρ των προσφύγων, ενώ τώρα η Ελληνική Κυβέρνηση 
έλαβε για τη χρήση του 2001 και του 2002 τα ποσά των 293.000.000 και 
271.505.456 δραχμών αντιστοίχως για κατανομή σε όλους τους φορείς, 
δημοσίους και ιδιωτικούς, που ασχολούνται με πρόσφυγες. Ακόμη δεν είναι 
γνωστό τι μερίδιο θα λάβει το ΕΣΠ από τα ποσά αυτά. Όσο για τις 
προαναφερθείσες προσπάθειες των μελών του ΔΣ προς τις Δημόσιες 
Υπηρεσίες, είχαν ως αποτέλεσμα χορηγίες για ορισμένα μόνο ειδικά 
προγράμματα.

Για τον ίδιο λόγο εντάθηκαν το 2000 και οι προσπάθειες εξεύρεσης πόρων 
από τον ιδιωτικό τομέα. Εκκλήσεις σε Τράπεζες, Ιδρύματα και Εταιρείες, 
καθώς και σε ιδιώτες γίνονται συστηματικά.  
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Καθώς η χορηγία της Υπάτης Αρμοστείας του ΟΗΕ γα τους Πρόσφυγες έχει 
μειωθεί και αυτή για το 2001, οι υπηρεσίες που παρέχει σήμερα το ΕΣΠ είναι 
περιορισμένες σε σχέση με το 2000. Ας τελειώσει όμως η έκθεση αυτή για το 
2000, που υπήρξε μια χρονιά ιδιαίτερα ευρείας δραστηριότητας και αυξημένου 
κύκλου παροχών και υπηρεσιών προς πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, με 
αισιόδοξη νότα, και ας εκφραστεί ή ελπίδα ότι θα βρεθούν και άλλοι πόροι για 
να αντικαταστήσουν τους Ευρωπαϊκούς. Ας ευχαριστήσουμε συγχρόνως 
όλους εκείνους οι οποίοι βοήθησαν το έργο του ΕΣΠ κατά το 2000.

· Τα Υπουργεία Εξωτερικών, Εθνικής Οικονομίας, Υγείας & Πρόνοιας, 
Δημόσιας Τάξης, Πολιτισμού, Εργασίας, Παιδείας.

· Την Εκκλησία της Ελλάδος
· Τη Νομαρχία Αττικής
· Τους Δήμους Αθηναίων, Περιστερίου, Δάφνης και Αγίου Δημητρίου
· Τα Γραφεία του Υπάτου Αρμοστού των Ηνωμένων Εθνών για τους 

Πρόσφυγες στην Ελλάδα και τη Γενεύη.
· Το Συνήγορο του Πολίτη
· Τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς 
· Το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας.
· Τις ΜΚΟ της Ελλάδος και του Εξωτερικού, με τις οποίες το ΕΣΠ 

συνεργάσθηκε στενά.
· Όλους τους δωρητές του ιδιωτικού τομέα.
· Όλους τους ανθρώπους που στηρίζουν θερμά το έργο του ΕΣΠ.

Τέλος, χωρίς την αφοσιωμένη προσφορά των εργαζομένων στο ΕΣΠ και των 
πολλών εθελοντών που συμμετείχαν ενεργά στις προσπάθειες του 
Σωματείου, δεν θα ήταν εφικτή η ιδιαίτερα ευρεία δραστηριότητα του ΕΣΠ 
κατά το 2000.

Αθήνα, 26 Απριλίου 2001

Χάρη Μπρισίμη Ελένη Ζαούση
Πρόεδρος Γενική Γραμματεύς
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