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Την πενταετία 2016-2020 η Ελλάδα και κυρίως η Αθήνα και η 

Θεσσαλονίκη γνώρισαν μια πρωτόγνωρη εμφάνιση προσφυγικών 

καμπς στην περίμετρό τους αλλά και αυτοοργανωμένων στεγαστι-

κών εγχειρημάτων εντός του αστικού τους ιστού. Μετά την ευ-

ρω-τουρκική συμφωνία και το κλείσιμο του λεγόμενου βαλκανικού 

διαδρόμου την άνοιξη του 2016 το ελληνικό κράτος για να αντιμε-

τωπίσει τις στεγαστικές ανάγκες των περίπου 70.000 εγκλωβισμέ-

νων προσφύγων και προσφυγισσών στην ελληνική επικράτεια εκ-

πόνησε ένα φιλόδοξο σχέδιο κατασκευής κέντρων φιλοξενίας, τα 

περισσότερα εκ των οποίων γύρω από τις μητροπολιτικές περιοχές 

της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, αυτοί οι κρατικοί χώ-

ροι φιλοξενίας αντιμετωπίζουν μια σειρά από προβλήματα. Δημι-

ουργήθηκαν σε συνθήκες «έκτακτης ανάγκης» και ο αρχικός τους 

IntroductionΕισαγωγή

Over a five-year period between 2015-2020, Greece and 

particularly Athens and Thessaloniki saw an unprecedented 

emergence of refugee camps at their peripheries but also 

of self-organized housing initiatives in their urban fabric. 

Following the Euro-Turkish agreement and the closure of the 

so-called Balkan corridor in the spring of 2016, the Greek 

state in order to respond to the housing needs of almost 70.000 

refugees trapped in the Greek territory, devised an ambitious 

plan of construction of hospitality centres, most of which are 

in the wider metropolitan areas of Athens and Thessaloniki. 

However, these state-run spaces of hospitality involve a series 

of problems. They were created in emergency situations 

and were initially planned to function as temporary housing 
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σχεδιασμός ήταν να αποτελέσουν προσωρινές στεγαστικές δομές. 

Παρόλα αυτά η διάρκεια ζωής τους επεκτάθηκε και αποτελούν μέ-

χρι σήμερα την κύρια στεγαστική πολιτική του ελληνικού κράτους 

για τους νεοαφιχθέντες πρόσφυγες και προσφύγισσες. Μια σειρά 

από πολεοδομικά και κοινωνικοχωρικά ζητήματα προκύπτουν σε 

σχέση με αυτές τις δομές, τα σημαντικότερα από τα οποία αφο-

ρούν την παρέκκλιση από τις θεσμοθετημένες πολεοδομικά επι-

τρεπόμενες χρήσεις γης, την ακαταλληλότητα των χώρων καθώς 

πρόκειται για εγκαταλελειμμένους πρώην βιομηχανικούς χώρους 

ή στρατιωτικά στρατόπεδα, την απουσία διαβούλευσης με τις το-

πικές κοινωνίες σχετικά με την χωροθέτησή τους και την έλλειψη 

συμμετοχής των κατοίκων τους, προσφύγων και προσφυγισσών, 

στη διαμόρφωση και διαχείριση των καμπς, την ελλιπή πρόσβαση 

των προσφύγων και προσφυγισσών σε υπηρεσίες υγείας, εκπαί-

δευσης και απασχόλησης όπως επίσης και την αποκοπή τους από 

structures. Nonetheless, their operation was extended, and they 

represent until today the main housing politics of the Greek 

state for the newcomers refugees. A series of urban planning 

and socio-spatial issues arise in relation to these structures, 

and the most significant concern the deviation from the 

institutionalised land used planning, the unsuitability of spaces 

which are abandoned industrial buildings or military camps, 

the absence of local communities consultation in relation to 

the location of these structures and the lack of participation of 

residents and refugees in the organisation and management of 

the camps, the lack of access to health and education services 

and labour markets for refugees, as much as the cutting them 

off from urban social life. Therefore, we can refer to a regime of 

refugee’s marginalisation which has significant consequences 

in their economic, social and psychological conditions.



την κοινωνική ζωή των πόλεων. Επομένως, μπορούμε να μιλή-

σουμε για ένα καθεστώς περιθωριοποίησης των προσφύγων και 

προσφυγισσών που έχει σημαντικές συνέπειες στην οικονομική, 

κοινωνική και ψυχολογική τους κατάσταση.

Ως εκ τούτου, αρκετές χιλιάδες νεοφερμένοι και νεοφερμένες επέ-

λεξαν να αμφισβητήσουν το καθεστώς των καμπς και μαζί με αλ-

ληλέγγυες ομάδες κατέλαβαν εγκαταλελειμμένα κτίρια στα κέντρα 

των πόλεων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Σε αυτούς τους 

χώρους πειραματίστηκαν με μορφές συνοίκησης, αλληλοβοήθει-

ας, διαπραγμάτευσης των πολλαπλών τους ταυτοτήτων και διεκδί-

κησαν το δικαίωμα στη στέγαση και στην πόλη, και ειδικότερα στο 

κέντρο της πόλης και επομένως στην πολιτική και κοινωνική ζωή. 

Επίσης, το ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι αυτοί οι χώροι μπορούν 

να γίνουν αντιληπτοί ως στεγαστικά κοινά, καθώς δεν βασίζονται 

σε καθεστώτα ατομικής ιδιοκτησίας αλλά η κεντρική ιδέα πίσω 

That is why many thousands of newcomers chose to challenge 

the regime of camps and together with solidarity groups occupied 

abandoned buildings in the centres of the cities of Athens and 

Thessaloniki. In these spaces, they experimented with forms 

of cohabitation, mutual help, negotiation of distinct multiple 

identities and claimed the right to housing and to the city, and 

specifically the right to the centre of the city and thus, to the 

political and social life. Also, what is particularly important is 

that these spaces can be understood as housing commons, since 

they are not based on regimes of private property, but the core 

idea of these housing squats and their mode of operation is 

sharing and living life in common. The sharing of knowledges 

and practices of mutual, embodied and affective care further 

acquired forms of political and social solidarity. 

The manual of “the refugees right to the city” contains a series 

Introduction

Εισαγωγή
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από τις στεγαστικές καταλήψεις αλλά και ο τρόπος λειτουργίας 

τους είναι το μοίρασμα και η ζωή από-κοινού. Ο διαμοιρασμός 

γνώσεων και η αμοιβαία ενσώματη και συναισθηματική φροντίδα 

απέκτησε και μορφές πολιτικής και κοινωνικής αλληλεγγύης. 

Το εγχειρίδιο «το δικαίωμα των προσφύγων στη στέγαση» απο-

τελείται από μια σειρά από μικρές αφηγήσεις, σπαράγματα καθη-

μερινότητας από πρόσφυγες και προσφύγισσες που έχουν βιώσει 

την εμπειρία των κρατικών καμπς καθώς και έχουν συμμετάσχει 

σε αυτό-οργανωμένα στεγαστικά εγχειρήματα στην Αθήνα και τη 

Θεσσαλονίκη. Μέσα από το λόγο τους αποκαλύπτονται οι κοινω-

νικές και προσωπικές δυσκολίες, οι αγωνίες, οι επιθυμίες και οι 

προσδοκίες των ανθρώπων που στερήθηκαν έναν ασφαλή τόπο και 

για αυτό συνεχίζουν να διασχίζουν πολιτικά και κοινωνικά σύνορα.

Θα θέλαμε να ευχαριστούμε όλες και όλους τους συμμετέχοντες 

και τις συμμετέχουσες που μοιράστηκαν τα βιώματά τους.  

of short narratives, fragments of the everyday life of refugees 

who have lived the state-run camp experience and who have 

participated in self-organised housing projects in Athens 

and Thessaloniki. Their words reveal the social and personal 

difficulties faced, the anxieties, desires and aspirations of the 

people who have been deprived of a safe place to live and for 

this reason they continue to cross political and social borders. 

We would like to thank all the participants who shared with us 

their experiences. 
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The situation in the camp is very difficult, especially for those 

without papers as they are in danger of being illegally pushed 

back to Turkey. Every week, usually very early in the morning, 

police enter the camp and arrest people who, as we find out 

afterwards, are deported illegally to Turkey. In fact, the police 

force the migrants who live in abandoned building in the city to 

move to the camps. For example, when I came to Thessaloniki 

for about five months I was living together with friends and other 

unknown to me migrants in more than twenty abandoned and 

empty or under construction buildings. Normally, few days after 

our arrival, the neighbours would call the police and they would 

throw us out, until they sent us to the Diavata camp. These people 

usually do not have papers, they come from Maghreb countries, 

Η κατάσταση στο καμπ είναι πολύ δύσκολη, ειδικά για όσους 

δεν έχουν χαρτιά καθώς κινδυνεύουν με παράνομες επαναπρο-

ωθήσεις (push backs) στην Τουρκία. Κάθε εβδομάδα αστυνομι-

κοί μπαίνουν μέσα στο καμπ, συνήθως πολύ νωρίς το πρωί και 

συλλαμβάνουνε κόσμο και έπειτα μαθαίνουμε ότι τους έχουν 

στείλει παρανόμως στην Τουρκία. Στην πραγματικότητα η αστυ-

νομία εξαναγκάζει όσους μετανάστες μένουν σε εγκαταλελειμ-

μένα κτίρια στην πόλη να πάνε στο καμπ. Εγώ για παράδειγμα 

όταν ήρθα στην Θεσσαλονίκη για περίπου 5 μήνες έμεινα με 

φίλους ή με άλλους άγνωστους μετανάστες σε περισσότερα από 

20 γιαπιά ή παλιά άδεια σπίτια. Συνήθως μετά από λίγες μέρες 

οι γείτονες φωνάζανε την αστυνομία και μας έδιωχνε, μέχρι που 

μας έστειλαν στο καμπ στα Διαβατά. Αυτός ο κόσμος συνήθως 

Narration nο1Αφήγηση νο1



Vasilika camp (Thessaloniki) Καμπ Βασιλικών (Θεσσαλονίκη)
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and it is very difficult to get the refugee status. When the police 

send us to the Diavata camp it is thus like falling into a trap. The 

camp is not a safe place, because apart from the fact that we do 

not have access to anything, we are in danger by the police raids. 

δεν έχει χαρτιά, είναι από τις χώρες του Μαγκρέμπ, και είναι 

πολύ δύσκολο να αποκτήσει το καθεστώς πρόσφυγα. Όταν λοι-

πόν η αστυνομία μας στέλνει στο καμπ των Διαβατών, εκεί είναι 

σαν να πέφτουμε σε παγίδα. Το καμπ δεν είναι ασφαλές μέρος, 

καθώς πέρα από το ότι δεν έχουμε πρόσβαση σε τίποτα κινδυ-

νεύουμε από τις εφόδους της αστυνομίας.



Oreokastro camp (Thessaloniki) Καμπ Ωραιοκάστρου (Θεσσαλονίκη)
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Narration nο2Αφήγηση νο2

I come from Syria and I am now living at the Oreokastro camp. 

This morning, while I was asleep, I felt and saw something like 

a fire. It was 4.30 in the morning. I went out, there was also a 

neighbour and friend from the next tent, and I tell him that the 

tent is on fire. I went back in and I took my daughter, six years 

old, but there is also my son inside the tent, nine years old. I 

leave my daughter out and I go back inside the tent, I take my 

son in my arms and I take him out. But that moment I stumbled 

and fell and got burned by the fire. The neighbour pulls me out 

and saves me. Our clothes are on fire and we try to take them 

off, they throw us water and they cover us with blankets. But 

areas of our skin have been burnt and we have serious injuries. 

Our friends took a fire extinguisher that was around, but it was 

Είμαι από τη Συρία και τώρα βρίσκομαι στο καμπ στο Ωραιόκα-

στρο. Σήμερα το πρωί την ώρα που κοιμόμουνα, ένιωσα και είδα 

κάτι σαν φωτιά. Ήταν 4.30 τα ξημερώματα. Βγήκα έξω, ήταν 

και ένα γείτονας, φίλος από μια διπλανή σκηνή και του λέω καί-

γεται η σκηνή. Μπαίνω πάλι μέσα και τραβάω την κόρη μου, έξι 

χρονών, αλλά μέσα είναι και ο γιος μου, εννιά χρονών. Βγάζω 

την κόρη μου έξω και ξαναμπαίνω στη σκηνή, παίρνω αγκαλιά 

και τον γιο μου και τον βγάζω έξω. Αλλά εκείνη τη στιγμή σκο-

ντάφτω, πέφτω κάτω και η φωτιά με καίει. Ο γείτονας με τραβά-

ει έξω και με σώζει. Τα ρούχα είχαν αρπάξει φωτιά και προσπα-

θούμε να τα βγάλουμε, μας ρίχνουνε νερό και μας βάζουνε κάτω 

από κάτι κουβέρτες. Αλλά η φωτιά είχε προλάβει να πάει στο 

δέρμα μας και έχουμε σοβαρά εγκαύματα. Οι φίλοι μας παίρ-



Softex camp (Thessaloniki) Καμπ Softex (Θεσσαλονίκη)
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νουνε έναν πυροσβεστήρα που είχε πιο πέρα για να σβήσουν τη 

φωτιά, αλλά ο πυροσβεστήρας ήταν άδειος και κάηκε ολόκληρη 

η σκηνή. Μετά από αρκετή ώρα ήρθε ένα ασθενοφόρο και μας 

πήγε στο νοσοκομείο. Ήρθε και η πυροσβεστική αλλά και αυτή 

άργησε πολύ. Στο νοσοκομείο μας βάλανε γάζες στα εγκαύματα, 

ο γιος μου έχει εγκαύματα σε όλο του το σώμα, στο κεφάλι, στα 

χέρια και στα πόδια. Τον κρατήσανε εκεί, εμένα με διώξανε και 

γύρισα πάλι πίσω στο καμπ. Ρωτήσαμε τις μκο που θα μείνουμε 

τώρα, εάν θα να μας μεταφέρουνε σε κάποιο σπίτι, καμία απά-

ντηση δε μας δώσανε. Έχω λοιπόν να πω ότι δε θα ξαναζητήσω 

καμία βοήθεια από τις μκο, δε θέλω να μου δώσουνε τίποτε, 

προτιμώ εάν δε πάω στο άντρα μου στη Γερμανία να πεθάνω 

εδώ, τώρα. Μας έχουνε εντελώς παρατήσει, είμαι εδώ εννιά μή-

νες και η επόμενη συνέντευξή μου είναι μετά από έξι μήνες, μας 

κοροϊδεύουνε, δεν τους εμπιστεύομαι. Κόντεψα να καώ και δεν 

empty, and our tent was completely burnt. After quite some time 

an ambulance arrived and took us to the hospital. The fire brigade 

also came quite late. At the hospital they wrapped our burns with 

gauge, my son has burns all over his body, in his head, hands 

and legs. They kept him at the hospital while they let me go 

and I went back to the camp. I asked the NGOs where we were 

going to stay and whether they would transfer us to a house. 

They never replied. So, I have to say that I will never again ask 

help from NGOs and I don’t want them to give me anything, I 

prefer, if I don’t go to Germany to find my husband, to die here, 

now. They have abandoned us completely, I am here nine months 

and my next interview is arranged for after six months, they lie 

to us, I do not trust them. I almost die from the fire and there is 

no care provided, I don’t believe in Greece, nor in Europe, nor 

in NGOs. I left death and war in my home country and I came to 



Softex camp (Thessaloniki) Καμπ Softex (Θεσσαλονίκη)
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υπάρχει καμία φροντίδα, δεν πιστεύω ούτε στην Ελλάδα, ούτε 

στην Ευρώπη ούτε στις μκο. Έφυγα από τον θάνατο και τον πό-

λεμο στη πατρίδα μου και ήρθα σε ένα νέο θάνατο. Αποφάσισα 

να δραπετεύσω από τις βόμβες, τις ρουκέτες και τις αρρώστιες 

και ήρθα εδώ για να με περιμένουν νέες αρρώστιες. Τελικά το 

συμπέρασμά μου είναι ότι εδώ είναι πιο δύσκολα από τη Συρία. 

Στη Συρία θα πέθανα αμέσως από τις βόμβες, όμως εδώ πεθαίνω 

αργά αργά και αυτό είναι επώδυνο βασανιστήριο. Μόνο οι άλλοι 

πρόσφυγες βοηθάνε, ούτε η αστυνομία ούτε οι μκο κάνουνε τί-

ποτα. Κανένας εργαζόμενος από τις μκο δεν ήρθε να με ρωτήσει 

τι μας συνέβη, καμία ψυχολογική υποστήριξη, καμία πρόνοια 

για να μας πάνε σε κάποιο ασφαλές σπίτι, το μόνο που μου είπα-

νε είναι ότι θα μας δώσουνε μια νέα σκηνή, πως είναι δυνατόν 

όμως μετά από αυτό που πέρασα να κοιμηθώ πάλι σε σκηνή; 

a new death. I decided to run away from the bombs, rockets and 

diseases and I came here to find new diseases. My conclusion 

is that here is more difficult than Syria. In Syria I could die 

instantly from a bomb but here I die slowly slowly and this is a 

painful torture. Only the other refugees help us, the police and 

NGOs do nothing. No one employed in the NGOs came to ask 

me what happened, we have not received psychological support 

and no care to transfer us to a safe house, the only thing they told 

me is that they will give us a new tent. But how is it possible 

after what I went through to sleep again in a tent? 



Softex camp (Thessaloniki) Καμπ Softex (Θεσσαλονίκη)
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Narration nο3Αφήγηση νο3

I come from Syria and I have been living for five months at 

the Oreokastro camp, in which the conditions are increasingly 

deteriorating. For example, few days ago, there was an accident 

outside the camp, a car struck a woman and her children. 

The woman died and her daughter broke her arm. The police 

supposedly arrested a random man who was not driving the car 

while they let free the one who drove it. Generally, the police 

create problems in the camp, and you must know that outside of 

the camp there are no streetlights nor traffic signs to warn drivers 

that this is an area inhabited by refugees where children play so 

that there is a speed limit. 

Eίμαι από τη Συρία και εδώ και πέντε μήνες μένω στο καμπ 

στο Ωραιόκαστρο, στο οποίο οι συνθήκες όλο και περισσότε-

ρο χειροτερεύουν. Για παράδειγμα πριν από λίγες μέρες έγινε 

ένα δυστύχημα έξω από το καμπ, ένα αυτοκίνητο παρέσυρε μια 

γυναίκα με τα παιδιά της. Η γυναίκα πέθανε και το κοριτσάκι 

έσπασε το χέρι του. Οι αστυνομικοί υποτίθεται ότι συλλάβανε 

έναν τυχαίο τύπο που δεν οδηγούσε το αμάξι και αφήσανε αυ-

τόν που το οδηγούσε. Γενικά οι αστυνομικοί δημιουργούνε τα 

προβλήματα στο καμπ και πρέπει να ξέρετε ότι έξω από το καμπ 

δεν υπάρχει φωτισμός και δεν υπάρχουνε σήματα που να λένε 

προσέχετε εδώ ζούνε πρόσφυγες, παίζουνε παιδιά, να υπάρχει 

μια συγκεκριμένη ταχύτητα.
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Narration nο4Αφήγηση νο4

We, the refugees, try to talk politely to the police, but they 

constantly threaten us and mistreat us. For example, today 

three police vans entered the camp and the police started to 

search inside all the tents. They came to the one I live with 

three more people. While everything was very tidy, they 

scattered everything around and broke the few glasses and 

plates we had. They then asked for my card and requested 

that I put on my jacket and follow them, as they did with my 

cohabitants. As they were taking us out of the camp, I saw 

that they made more people come out by kicking them and 

punching them. Afterwards they handcuffed us all. We asked 

the reason for why we were being arrested, since we had no 

guns or drugs, and they told us with fury to shut up and that 

Εμείς οι πρόσφυγες προσπαθούμε να μιλάμε ευγενικά στους 

αστυνομικούς, αλλά οι αστυνομικοί συνέχεια μας απειλούν και 

μας κακοποιούν. Για να καταλάβατε, σήμερα μπήκανε τρεις κλού-

βες με αστυνομικούς μέσα στο καμπ και άρχισαν να ψάχνουν όλες 

τις σκηνές. Μπήκανε και σε αυτή που μένω εγώ μαζί με άλλα τρία 

άτομα. Ενώ την είχαμε συμμαζεμένη, οι αστυνομικοί τα πέταξαν 

όλα έξω και σπάσανε τα λιγοστά πιάτα και ποτήρια που είχαμε. 

Έπειτα μου ζήτησαν την κάρτα μου και μου είπαν να φορέσω τη 

ζακέτα μου και να τους ακολουθήσω, το ίδιο είπαν και στους άλ-

λους τρεις συγκατοίκους μου. Όταν μας βγάζανε από το καμπ είδα 

ότι οι αστυνομικοί είχανε πάρει και άλλο κόσμο και τον βγάζανε 

έξω από το καμπ κλοτσώντας και δέρνοντάς τους. Στη συνέχεια 

μας βάζουνε όλους χειροπέδες. Τους ρωτάμε για ποιο λόγο μας 
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συλλαμβάνουνε, δεν έχουμε ούτε όπλα, ούτε ναρκωτικά και οι 

αστυνομικοί αγριεμένοι μας λένε να το βουλώσουμε και θα μά-

θουμε στο αστυνομικό τμήμα. Όταν φτάνουμε στο αστυνομικό 

τμήμα και ενώ μας έχουν ακόμα με χειροπέδες τους ζητάω να πάω 

στην τουαλέτα και μου λένε οι αστυνομικοί «ξέχνα το, δεν υπάρ-

χει καμία περίπτωση», μετά ζητάμε νερό, ούτε νερό μας δώσανε, 

ότι τους ζητούσαμε μας λέγανε «βουλώστε το». Μετά με παίρνου-

νε για ανάκριση, εμένα μαζί με ένα ακόμα φίλο, και μας ζητάνε 

να τους πούμε γιατί πηγαίνουμε σε πορείες, ποιοι είναι από πίσω 

μας, και μας λένε «βοηθήστε μας, για να σας βοηθήσουμε». Εγώ 

απαντάω και τους λέω «εσείς δε μας βοηθάτε», τότε ένας από 

τους αστυνομικούς έρχεται και με πιάνει από το λαιμό, κόντεψε 

να με πνίξει και μου λέει να «συνεργαστώ» δηλαδή μας πιέζανε 

με κάθε τρόπο να ρουφιανέψουμε αλλά εμείς δε δεχτήκαμε. Μετά 

μου λένε «σε ξέρουμε πολύ καλά από τις μέρες στην Ειδομένη» 

we will find out at the police station. When we arrived at the 

police station and while we were still handcuffed, I asked them 

to use the restroom and they told me ‘forget it, not a chance’, 

then we asked for water, neither water they gave us, whatever 

we asked they replied, ‘shut up’. Then they took us, me and 

a friend, to an interrogation room and asked us why we were 

going to protests, who were behind us, and they told us ‘help 

us to help you’. I replied to them that ‘you are not helping us’ 

and one of them grabbed me by the neck and almost strangled 

me while he told me to ‘cooperate’, so they were pushing us 

in every way to snitching but we didn’t accept. Then they 

told me ‘we know you very well from the days of Idomeni’ 

and to stop going to protests because in Idomeni I was doing 

the same and to be careful because every day I get in trouble 

with the police at Oreokastro camp and I replied that when I 
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και να σταματήσω να πηγαίνω σε διαδηλώσεις, γιατί και στην Ει-

δομένη έκανα το ίδιο και μου λένε να προσέχω γιατί κάθε μέρα 

δημιουργώ προβλήματα με τους αστυνομικούς στο καμπ στο 

Ωραιόκαστρο και τους απαντάω ότι όταν ρωτάω κάτι και δε μου 

συμπεριφέρονται καλά πρέπει να διεκδικήσω τα δικαιώματά μου. 

ask something, and they don’t treat me well I have to claim 

my rights. 
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Narration nο5Αφήγηση νο5

The situation at the camp is getting worse. The authorities don’t 

let any solidarian to come inside, if they catch someone to enter 

illegally, they arrest and then interrogate her/him for the reasons 

she/he came. They are not even NGOs and when they visit, they 

are only interested in how they will earn money and not in how 

they will help the refugees that live in the camps. Especially the 

UNHCR, the High Commission, which is supposed to care for 

people’s protection but in reality, doesn’t protect anyone, it does 

more to destroy than create. There are some humanitarian cases, 

like cases relating to health that refugees must be transferred to 

houses, then we ask the UNHCR to find a house for the patients, 

but they reply to us that is not theirs but the state’s responsibility 

and then when we visit a Greek bureau, they tell us that it is 

Η κατάσταση στο καμπ είναι όλο και χειρότερη. Οι αρχές δεν αφή-

νουν κανένα αλληλέγγυο να περάσει μέσα, εάν πετύχουν κάποιον 

να μπαίνει παράνομα τον συλλαμβάνουν και τον ανακρίνουνε για 

ποιο λόγο ήρθε. Ούτε καν μκο δεν υπάρχουν, και όποτε αυτές έρ-

χονται κοιτάνε πως θα βάλουνε λεφτά στη τσέπη τους και όχι πως 

θα βοηθήσουνε τους πρόσφυγες που ζούνε στο καμπ. Ειδικά όσον 

αφορά την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, υποτίθεται πως νοιάζεται 

για την προστασία των ανθρώπων αλλά στην πραγματικότητα δεν 

προστατεύει κανένα, περισσότερο καταστρέφει παρά φτιάχνει κάτι. 

Υπάρχουν κάποιες ανθρωπιστικές περιπτώσεις, όπως περιπτώσεις 

υγείας, που οι πρόσφυγες πρέπει να μεταφερθούν, να μείνουνε σε 

σπίτια, τότε λοιπόν πηγαίνουνε να ζητήσουμε από την Ύπατη Αρ-

μοστεία να βρει κάποιο σπίτι για τους ασθενείς, μας απαντάνε ότι 
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δεν είναι δική τους δουλειά αλλά είναι δουλειά του ελληνικού κρά-

τους και μετά όταν πάμε σε κάποια ελληνική υπηρεσία μας λένε ότι 

δεν είναι δουλειά του ελληνικού κράτους είναι δουλειά της Ύπατης 

Αρμοστείας. Επίσης έρχεται χειμώνας και μέσα στις σκηνές δεν 

υπάρχουνε κουβέρτες, το νερό για να κάνουμε μπάνιο είναι παγω-

μένο, συνεπώς κανένα παιδάκι δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει 

μπάνιο με παγωμένο νερό. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι 

να ζεστάνουμε νερό στις σκηνές, σε κάτι κουβάδες που μας έχουνε 

δώσει με ένα καλώδιο με ρεύμα, όμως με αυτόν τον τρόπο υπάρχει 

σοβαρός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, να πάρει φωτιά η σκηνή. Όταν 

έγινε το ατύχημα με τη μάνα και τα παιδιά, εγώ προσπάθησα να 

μπω μπροστά στο αμάξι για να το σταματήσω και ο αστυνομικός 

έβγαλε το όπλο του και με σημάδεψε, δηλαδή το συμπέρασμα είναι 

ότι μας θεωρούνε μόνο αριθμούς. Εμείς θέλουμε λοιπόν να κάνου-

με δράσεις, να είμαστε ορατοί και να μην είμαστε απλώς αριθμοί. 

not the responsibility of the Greek state but UNHCR’s duty. 

Additionally, winter is coming and inside the tents there are no 

blankets, the shower in the camp is cold, so there is no chance 

that small children will have a cold shower.  The only thing that 

we can do is to warm up water in the tents, inside some buckets 

they have given us with an electric wire, but this way there is a 

serious danger of electric shock, of the tent to catch a fire. When 

the accident with the mother and her children happened, I tried 

to stand in front of the car to block it and the police officer pulled 

a gun and pointed it at me, so the conclusion is that they treat us 

like numbers. So, we want to organise actions, to be visible and 

be more than just numbers. 
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Narration nο6Αφήγηση νο6

They keep asking us why we come here alone without our 

families. I reply personally, but I believe that my answer is 

widely shared by all refugees. For someone to come from Syria 

to Greece, not to Germany but just to Greece, it costs 3000 euros. 

Maybe this amount is considered small here but in Syria and 

other countries both parents must work at the same time for two 

years to be able to save this specific amount and send their child 

to Greece. Hence, not all the family can travel and decide to send 

the younger ones, because life there is dangerous and the regime 

recruits in the army all young boys, and usually elder women 

or young girls are left in Syria. For example, my family has six 

children, and my parents were working for two years to make 

these 3000 euros and send me to Greece. If you ask why some 

Συνεχώς ακούω την ερώτηση γιατί ερχόμαστε εδώ μόνοι μας χωρίς 

τις οικογένειές μας. Απαντάω προσωπικά αλλά πιστεύω ότι η άπο-

ψη μου είναι κοινή σε όλους τους πρόσφυγες. Για να φτάσει λοι-

πόν ένας άνθρωπος από την Συρία στην Ελλάδα, όχι στη Γερμανία, 

αλλά μέχρι την Ελλάδα, χρειάζεται τουλάχιστον 3.000 ευρώ. Ίσως 

εδώ να θεωρείται αυτό το ποσό μικρό αλλά στη Συρία και σε άλλες 

χώρες πρέπει να δουλεύουν και οι δυο γονείς τουλάχιστον δυο χρό-

νια για να μαζέψουν αυτό το ποσό και να στείλουν το παιδί τους μέ-

χρι την Ελλάδα. Επομένως δεν μπορούνε να φύγουνε ολόκληρες οι 

οικογένειες και αποφασίζουν να στείλουνε τους νέους, επειδή εκεί 

η ζωή είναι επικίνδυνη, το καθεστώς στρατολογεί όλα τα νέα αγό-

ρια και συνήθως στη Συρία μένουνε οι μεγάλης ηλικίας γυναίκες ή 

οι πολύ μικρές κοπέλες. Για παράδειγμα η δική μου οικογένεια έχει 
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έξι παιδιά και οι γονείς μου δουλεύανε δυο χρόνια για να βγάλουν 

αυτά τα 3.000 ευρώ και να με στείλουνε στην Ελλάδα. Εάν ρωτή-

σετε πως γίνεται και κάποιες οικογένειες τα καταφέρανε και έφτα-

σαν ως την Ελλάδα, η απάντηση είναι ότι μάλλον είχανε κάποιο 

σπίτι ή ένα χωράφι στη Συρία, τα πούλησαν όλα για να βρούνε τα 

χρήματα και να ταξιδέψουν ως εδώ και βέβαια δεν τους έχει μείνει 

τίποτα πίσω. Και πρέπει να ξέρετε ότι όλοι μας θα θέλαμε πολύ να 

γυρίσουμε πίσω, στη Συρία, έστω και για τρία λεπτά, να μυρίσουμε 

τη μυρωδιά της μητέρας και του πατέρα μας και ας ξαναφύγουμε. 

Ευχόμαστε να ήτανε μαζί μας οι γονείς μας αλλά δε μπορούνε, ευ-

χόμαστε να ήμασταν στην Ευρώπη αλλά δε μπορούμε, ευχόμαστε 

να ήτανε όλα καλά αλλά πάλι δε γίνεται.  

families managed to come to Greece, the answer is that probably 

they had a house or a plot in Syria which they sold in order to 

find the money to come here and of course they have nothing 

left behind. And you should know that all of us would love to 

go back, to Syria, even for three minutes, to smell the scent of 

our mother and father and even if we must leave again. We wish 

that our parents were here with us, but they cannot be, we wish 

to be in Europe, but we can’t, we wish that everything was fine, 

but it isn’t.  
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Narration nο7Αφήγηση νο7

I am a trans woman form Pakistan and I live in a house at the 

centre of the city together with more LGBTQ people. After 

many moths that I have lived in various refugee camps and I 

was afraid, here I feel fine, I go to the school managed by a self-

organised group and I participate in the activities of the LGBTQ 

community of Thessaloniki. I feel very lucky and happy that I 

have met all these people from the school for LGBTQ refugees. 

I am impressed by their methods and I am happy for all these 

people that have come after me and participate in the school and 

do not face the problems I faced in the beginning. It is important 

that we support each other and for the first time in my life I 

feel safety as a trans person. I am very proud for the LGBTQ 

school and for its plans for the future.  In the LGBTQ school 

Είμαι τρανς γυναίκα από το Πακιστάν και μένω σε ένα σπίτι στο 

κέντρο της πόλης με άλλα lgbtq άτομα. Μετά από αρκετούς μήνες 

που έχω μείνει σε διάφορα καμπς προσφύγων και ήμουν φοβισμέ-

νη, τώρα εδώ νιώθω καλά, είμαι ευτυχισμένη, πηγαίνω στο σχολείο 

που έχει στήσει μια αυτοοργανωμένη lgbtq ομάδα και συμμετέχω 

σε διάφορες δραστηριότητες της lgbtq κοινότητας της Θεσσαλονί-

κης. Νιώθω πολύ τυχερή και χαρούμενη που έχω γνωρίσει αυτόν 

τον κόσμο γύρω από το σχολείο για lgbtq πρόσφυγες. Μου έχουν 

κάνει πολύ καλή εντύπωση οι μέθοδοί τους και χαίρομαι για όλο το 

κόσμο που έχει έρθει μετά από εμένα και συμμετέχει και δεν αντι-

μετωπίζει τα προβλήματα που εγώ αντιμετώπισα στην αρχή. Είναι 

πολύ σημαντικό ότι υποστηρίζουμε η μια την άλλη και για πρώτη 

φορά στη ζωή μου νιώθω ασφάλεια ως τρανς άτομο. Είμαι πολύ πε-
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ρήφανη για το lgbtq σχολείο και για τα πράγματα που προγραμμα-

τίζει να κάνει στο μέλλον. Στην ομάδα του lgbtq σχολείου συμμετέ-

χουμε άνθρωποι από πολλές χώρες όπως Αφγανιστάν, Ιράν, Συρία 

κ.α. Στην αρχή είναι πάντα δύσκολα αλλά σιγά σιγά ερχόμαστε πιο 

κοντά, τώρα δε μπορώ να το πιστέψω ότι μπορούμε και κάνουμε 

πλάκες και λέμε ανέκδοτα μεταξύ μας, μπορούμε να κατανοήσουμε 

η μια την άλλη και δεν έχουν σημασία οι διαφορετικές γλώσσες, 

επικοινωνούμε μεταξύ μας. Έχουμε μαθήματα ελληνικών και αγ-

γλικών κάθε μέρα, Δευτέρα με Πέμπτη και την Παρασκευή είναι η 

μέρα της γενικής συνέλευσης, στην οποία συζητάμε τα προβλήμα-

τά μας, σχετικά με ιατρικά θέματα, ότι χρειαζόμαστε. Επίσης μια 

μέρα την εβδομάδα κάνουμε πάρτυ, μαγειρεύουμε και φέρνουμε 

φαγητό και το μοιραζόμαστε. Αυτή είναι η πρώτη εμπειρία στη ζωή 

μου που έχω τόσους φίλους σαν εμένα, τρανς άτομα. Ποτέ δεν είχα 

αυτού του είδους την ευτυχία που νιώθω τώρα. Η συναναστροφή 

group we participate people from many different countries, like 

Afghanistan, Iran, Syria and others. In the beginning it is always 

difficult but slowly slowly we come closer, I can’t believe that 

we are now having fun and tell jokes, we can understand each 

other, and it is not important that we speak different languages, 

we communicate.  We have daily Greek and English language 

classes from Monday to Thursday and Friday is the day of 

general assembly in which we talk about our problems in relation 

to medical issues and whatever else we need. Also, once a week 

we have a party, we cook, and we bring food to share. This is 

the first time in my life that I have such an experience of having 

so many friends like me, trans persons. I never felt this kind 

of happiness I feel now. My interaction with these people feels 

like I am in a dream. All the people together in the group have 

made me feel strong and proud, I wish to convey this pride to 
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μου με αυτόν τον κόσμο είναι σα να ζω ένα όνειρο. Όλες μαζί στην 

ομάδα με έχουν κάνει να νιώθω δυνατή και περήφανη, εύχομαι να 

μεταδώσω αυτή τη περηφάνια και σε άλλους ανθρώπους που υπο-

φέρουν και αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες που αντιμετώπισα και 

εγώ. Και θέλω να το τονίσω ότι αυτό που χαρακτηρίζει τις σχέσεις 

μας μεταξύ μας είναι η εμπιστοσύνη και η χαρά. Για παράδειγμα 

όταν έρχεται ένα νέο άτομο της λέω, «γεια σου, πως είσαι;» και 

έπειτα της λέω «είσαι στο σωστό μέρος», «είσαι ασφαλής εδώ, εί-

σαι πολύ τυχερή που ήρθες εδώ, θα βρεις χαρά και εμπιστοσύνη». 

Εμένα το όνειρό μου ήταν να γίνω δασκάλα χορού, με αρέσει να 

χορεύω τόσο τραγούδια στα αγγλικά όσο και πακιστανικά και ινδι-

κά και εδώ στο lgbtq σχολείο για πρόσφυγες μου δίνεται για πρώτη 

φορά η δυνατότητα να χορεύω ελεύθερα, όπως θέλω, χωρίς να φο-

βάμαι.

other people that suffer and deal with similar difficulties I faced. 

And I want to stress that what defines the relations between us 

is trust and joy.  For instance, when a new person arrives, I tell 

her “hello how are you?” and then I tell her “you are in the right 

place”, “you are safe here, you are incredibly lucky to come here, 

you will find joy and trust”. I had a lifelong dream of becoming 

a dance teacher, I like to dance songs in English as much as in 

Urdu and Hindi, and here in the LGBTQ school for refugees I am 

given for the first time the opportunity to dance freely, the way I 

like without being afraid. 
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Narration nο8Αφήγηση νο8

I lived at the Orfanotrofio squat more than six months and 

probably it was the safest space I have been since then, in 

my journey from Iraq to Europe. Since then, I didn’t know 

what a squat was or what selforganisation meant that involves 

people deciding all together without a leader. In fact, nobody 

knew, nobody had a similar experience, but we discovered 

this all of us together, the more than 100 refugees who lived 

in the building together with the solidarians Europeans and 

Greeks. The whole operation of the squat was based on mutual 

compromises, respect and sharing as much as possible equally 

the chores around the squat. There were problems of course, 

and many times we had to spend a lot of time to be able to 

reach commonly accepted decisions. But in general, the squat 

Έμεινα στην κατάληψη του Ορφανοτροφείο πάνω από 6 μήνες 

και μάλλον ήταν το πιο ασφαλές μέρος που είχα μείνει έως τότε 

στο ταξίδι μου από το Ιράκ στην Ευρώπη. Έως τότε δεν ήξερα τι 

θα πει κατάληψη, τι θα πει αυτοοργάνωση που γίνεται να συνα-

ποφασίζουν τόσοι πολλοί άνθρωποι μαζί χωρίς να υπάρχει κά-

ποιος αρχηγός. Στην πραγματικότητα κανένας δεν ήξερε, κανένας 

δεν είχε αυτήν την εμπειρία, αλλά το ανακαλύψαμε όλες και όλοι 

μαζί, οι πάνω από 100 πρόσφυγες που μέναμε στο κτίριο μαζί με 

τους αλληλέγγυους Ευρωπαίους και Έλληνες. Όλη η λειτουργία 

της κατάληψης βασίζονταν σε αμοιβαίες υποχωρήσεις σεβασμό 

και μοίρασμα όσο το δυνατό γίνεται πιο ισότιμα όλων των λει-

τουργιών της κατάληψης. Φυσικά υπήρχαν προβλήματα και πολ-

λές φορές έπρεπε να ξοδέψουμε πολύ χρόνο για να καταφέρουμε 
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να φτάσουμε σε κοινά αποδεκτές αποφάσεις. Αλλά σε γενικές 

γραμμές η κατάληψη λειτουργούσε πολύ καλά και μάλιστα αυτό 

φαινόταν και από την αποδοχή που είχε από τους κατοίκους της 

γειτονιάς. Εδώ θέλω να τονίσω ότι το πιο σημαντικό ήταν ότι, σε 

αντίθεση με τα καμπς που βρίσκονται μακριά από την πόλη, το 

κτίριο της κατάληψης του Ορφανοτροφείου βρίσκεται μέσα στη 

πόλη σε μια πολύ ζωντανή γειτονιά. 

Πιστεύω ότι εάν αναμειχθούν οι πρόσφυγες με το πληθυσμό της 

πόλης αυτό θα κάνει καλό και στους πρόσφυγες αλλά και στην 

τοπική κοινωνία. Με αυτό τον τρόπο θα σπάσουν στερεότυπα 

αμφότερα και από τις δυο πλευρές, θα αποδομηθεί η εικόνα που 

έχουν πλάσει τα τελευταία 20 χρόνια τα μίντια για τον τρομοκρά-

τη Άραβα και ταυτόχρονα οι πρόσφυγες θα νιώσουν και θα γίνουν 

χρήσιμοι για αυτόν τον τόπο. Είναι πολύ σημαντικό να γίνονται 

συναντήσεις να υπάρχει ζωντανή εμπειρία και γνώση και να μη 

was functioning very well, and this was obvious in the way 

it was well received by neighbours. I want to stress here that 

the most important was that, in contrast to the camps located 

away from the city, the Orfanotrofio squat was in the city in 

a very vibrant neighbourhood. I believe that if refugees and 

locals mingle with each other, it will benefit both the refugees 

and the local society. This way stereotypes from both sides 

will break, and the image of the Arab terrorist fabricated by 

the media during the last twenty years will be deconstructed, 

and at the same time the refugees will feel and become useful 

to this place. It is very important that encounters occur and to 

have active experience and knowledge so that the mediated 

image produced by the media doesn’t dominate everything. 

But authorities didn’t like this that is why they evacuated the 

squat. 
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κυριαρχεί η διαμεσολαβημένη εικόνα που παράγουν τα μίντια.  

Αλλά αυτό δεν άρεσε στις αρχές και για αυτό στο τέλος εκκένω-

σαν το Ορφανοτροφείο. 

Συνοπτικά τα πιο σημαντικά πράγματα που έμαθα από την εμπει-

ρία στην κατάληψη του Ορφανοτροφείου είναι να μην είμαι 

επιθετικός, να σέβομαι κάθε άνθρωπο είτε είναι χριστιανός είτε 

μουσουλμάνος, να αποκτήσω και να καλλιεργήσω μια κουλτούρα 

κατανόησης, δηλαδή έμαθα να έχω το μυαλό μου ανοιχτό, και 

περισσότερο να εστιάζω στη νοοτροπία που έχει ο καθένας και η 

καθεμιά. 

In sum, the most important things I learned from my experience 

at the Orfanotrofio squat is not be aggressive, to respect the 

human beings regardless of their religions, whether Christians 

or Muslims, to acquire and cultivate a culture of understanding, 

so I learned to be open minded and mostly to focus on the 

mentality of each person. 
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Narration nο9Αφήγηση νο9

I am from Syria and between 2016 and 2018 I stayed in many 

camps in Athens and Thessaloniki. Overall, the situation is 

completely unacceptable. Very dirty spaces, disgusting, they 

offered nothing to refugees and even the water is often unfit 

for drinking or for bathing purposes. Very few toilets, always 

dirty and never hot water. They just dumped refugees in tents 

while the popular saying among refugees is that “the camps are a 

slow death”. Of course, all the people who leave the camps have 

psychological problems and traumas, because they spent most of 

the time inside the tent looking out through the little window of 

the tent, like prisoners, desperate, disappointed, without doing 

anything. I met a lot of refugees with psychological problems. I 

really cannot understand, where is the logic in keeping refugees 

Είμαι από την Συρία και έχω μείνει από το 2016 έως το 2018 σε 

αρκετά καμπς τόσο στην Αθήνα όσο και στην Θεσσαλονίκη. Σε γενι-

κές γραμμές η κατάσταση είναι εντελώς απαράδεκτη. Πολύ βρόμικοι 

χώροι, αηδιαστικοί, δεν πρόσφεραν τίποτα στους πρόσφυγες, ακόμα 

και το νερό πολλές φορές είναι ακατάλληλο για να το πιεις ή για να 

κάνεις μπάνιο. Πολύ λίγες τουαλέτες, πάντα βρόμικες και ποτέ ζεστό 

νερό. Απλώς πέταξαν τους πρόσφυγες σε σκηνές και η φράση που 

κυριαρχεί στα στόματα όλων των προσφύγων είναι ότι «τα καμπς 

είναι αργός θάνατος». Φυσικά όλοι όταν φεύγαν από τα καμπς έχουν 

ψυχολογικά προβλήματα και τραύματα, διότι έμεναν το περισσότερο 

χρόνο μέσα σε σκηνές κοιτώντας από το παραθυράκι της σκηνής, σα 

να είναι φυλακισμένοι, απελπισμένοι, απογοητευμένοι, χωρίς να κά-

νουν τίποτα. Γνώρισα πάρα πολύ κόσμο πρόσφυγες με ψυχολογικά 
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προβλήματα. Πραγματικά δε μπορώ να καταλάβω, με ποια λογική 

κρατάνε τους πρόσφυγες έξω από τη πόλη και τους συμπεριφέρονται 

σαν ζώα. Μάλλον χειρότερα από ζώα, εάν δει κάποιος ένα σκυλί ή 

μια γάτα που πεινάει θα της δώσει να φάει, αυτούς τους ανθρώπους 

γιατί τους έχουν συμπεριφερθεί έτσι. Ανθρώποι που έχουν αποδράσει 

από τον πόλεμο και τους βάζουνε σε σκηνές, σε ερείπια εργοστασί-

ων, στη μέση του πουθενά, μέσα στο κρύο, είναι δυνατόν; Θυμάμαι 

πέρυσι το χειμώνα έμενα σε ένα καμπ και η θερμοκρασία ήταν μείον 

πέντε βαθμοί, παγωνιά. Φυσικά το καλοκαίρι συμβαίνει το αντίθε-

το, πολύ ζέστη, μικρόβια, σκορπιοί, κατσαρίδες, φίδια, ποντίκια και 

φυσικά πολλές ασθένειες. Η κατάσταση αυτή είναι εντελώς απάν-

θρωπη. Υπήρχαν επίσης περιστατικά που ένα αμάξι με μεθυσμένο 

οδηγό, έξω από το καμπ πάτησε μια γυναίκα με τα παιδιά της επειδή 

δεν είχε φωτισμό ο δρόμος, μια άλλη γυναίκα κάηκε μέσα στη σκηνή 

της με τα παιδιά της από ηλεκτροπληξία. Για το λόγο αυτό άρχισαν 

outside of the city and treat them like animals. Perhaps worse 

than animals, if someone sees a hungry dog or cat, he/she will 

give her something to eat, why these people have been treated 

like that. People who run away from war and they put them in 

tents, in factory ruins, in the middle of nowhere, out in the cold, 

is this possible? I remember last winter I lived in a camp and the 

temperature went to minus five degrees, freezing cold. And of 

course, during the summer it is the opposite, very hot weather, 

germs, scorpions, cockroaches, snakes, mice and needless to say 

many diseases. This situation is entirely inhumane. There were 

also incidents when for example a drunk driver hit a woman with 

her children outside of the camp because there was no light in 

the street, another woman and her children burned by a fire that 

broke out in the tent. For this reason, protests were organised. 

Groups of refugees were formed that tried to self-organise for 
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να οργανώνονται διαμαρτυρίες. Σχηματίστηκαν ομάδες προσφύγων 

που προσπαθούσαν να αυτοοργανωθούν για να επιβιώσουν, να δι-

εκδικήσουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Αλλά δεν έμειναν μόνο 

εκεί. Στο καμπ στο Ωραιόκαστρο οργάνωσαν παραστάσεις που τρα-

γουδούσαν, έκαναν θεατρικά προσπαθούσαν να μην ξεχάσουν ότι 

είναι άνθρωποι. Ως εκ τούτου μέσα στο καμπ αναπτύχθηκε ένα είδος 

κοινότητας, δημιουργήθηκαν δυνατές φιλίες, οι άνθρωποι ανέπτυ-

ξαν πρακτικές μοιράσματος αλληλοϋποστήριξης. Άνθρωποι που δεν 

είχαν ποτέ ξανασυναντηθεί από πολύ διαφορετικά μέρη, χώρες και 

θρησκείες, ήρθαν κοντά, γνωρίστηκαν και μοιράστηκαν τις αγωνίες 

τους, τα προβλήματά τους. Γίνανε κατά ένα τρόπο μια μεγάλη πο-

λυεθνική, πολύγλωσση οικογένεια. Φυσικά στις δυναμικές δράσεις 

η απάντηση της αστυνομίας ήταν ωμή βια, δεν τους επέτρεπαν να 

βγουν έξω από το καμπ και να διαδηλώσουν στη πόλη, τους ήθελαν 

να είναι σαν φυλακισμένοι, αόρατοι, στην άκρη της πόλης. 

surviving, claiming better living conditions. But they didn’t 

stop there. At the Oreokastro camp they organised singing and 

theatrical performances, trying not to forget that they are humans. 

Hence, there was a kind of a community developed inside the 

camp, strong friendships were created, the people developed 

practices of sharing and mutual support. People who had never 

before met and who came from very different places, countries 

and religions, came closer, they met and shared their anguishes 

and problems. They became in some way a large multi-ethnic, 

multilingual family. Of course, the response to the dynamics of 

the actions taken was brutal violence, they were not allowed to 

leave the camp and demonstrate in the city, they wanted them to 

be like prisoners, invisible, at the edge of the city. 
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Narration nο10Αφήγηση νο10

I think that the City Plaza teaches us an alternative way of 

communication between people, a sweet and beautiful way that 

is based on mutual understanding and mutual respect. This is 

what we explain to every newcomer in the City Plaza. There 

is a process of reception and information on the way this space 

operates. We tell him/her that there is no boss here, there is 

no one who commands here, we tell him/her that you are free 

to do whatever you like as far as you respect the regulations 

and principles, we have all jointly decided, for your own as 

much as for everyone’s safety. These regulations say that we 

do not consume alcohol inside the squat, that there is no form 

of violence allowed, either physical or psychological, and that 

we share all the chores and shifts. Some people for example 

Νομίζω ότι το City Plaza μας διδάσκει έναν άλλο τρόπο επικοι-

νωνίας μεταξύ των ανθρώπων, ένα γλυκό και όμορφο τρόπο που 

βασίζεται στην αλληλοκατανόηση και τον αμοιβαίο σεβασμό. 

Αυτό είναι που εξηγούμε και σε κάθε νεοεισερχόμενο στο City 

Plaza. Υπάρχει μια διαδικασία υποδοχής και ενημέρωσης στο 

πως αυτός ο χώρος λειτουργεί. Του λέμε ότι δεν υπάρχει εδώ 

κανένα αφεντικό, κανένας δε διατάζει εδώ μέσα, του λέμε ότι 

είσαι ελεύθερος να κάνεις ότι θέλεις εδώ μέσα αρκεί να σέβε-

σαι τους κανόνες και τις αρχές που έχουμε όλοι και όλες μαζί 

συναποφασίσει, τόσο για την δική σου όσο και για όλων την 

ασφάλεια. Οι κανόνες αυτοί αφορούν ότι δεν καταναλώνουμε 

αλκοόλ μέσα στην κατάληψη, δεν επιτρέπεται απολύτως καμία 

μορφής βία, είτε φυσική είτε ψυχολογική και μοιραζόμαστε όλες 
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τις δουλειές και τις βάρδιες από κοινού. Κάποιοι άνθρωποι για 

παράδειγμα έχουν εκδιωχθεί από το City Plaza διότι παραβίασαν 

τους κανόνες, συγκεκριμένα το ζήτημα της βίας. Όμως ακόμα 

και αυτοί οι άνθρωποι αποδέχτηκαν ότι πρέπει να φύγουν καθώς 

η διαδικασία αποβολής δεν είναι βίαιη αλλά γίνεται με διάλογο, 

τους εξηγούμε για ποιο λόγο πρέπει να φύγουν, επειδή παραβί-

ασαν τους κοινά συμφωνημένους κανόνες, και το κατανοούν.

Θέλω να πω για τα καμπς γύρω από την Αθήνα, τόσο από τις 

ιστορίες που μας έχουν μεταφέρει ο κόσμος που αρχικά έμενε 

στα καμπς και μετά εδώ στο City Plaza, όπως  και για το καμπ 

στο Σκαραμαγκά που το έχω επισκεφτεί μερικές φορές. Η κατά-

σταση λοιπόν στα καμπς είναι απαράδεκτη, είναι απάνθρωπα, 

δεν μπορεί να μένει άνθρωπος στα καμπς. Ακόμα και οι πιο τυ-

χεροί που μένουν σε κοντέινερς έχουν πολύ άσχημες εμπειρίες, 

μέσα στα καμπς επικρατούν συνθήκες που ευνοούν την έμφυλη 

have been asked to leave the squat because they violated the 

regulations, specifically those concerning violence. But even 

these people they agreed that they had to go because the process 

of expulsion is not violent, it takes place through conversations, 

we explain them the reasons they must go because they violated 

the commonly agreed regulations, and they understand. 

I want to say a few things about the camps located around the 

city of Athens, drawing from the stories told by people who 

used to live in the camps and then moved here in City Plaza and 

from my own experience of visiting few times the Skaramaga 

camp. The situation in the camps is unacceptable, inhumane, no 

human being can live in these camps. Even the luckiest ones who 

live in containers have awfully bad experiences, the dominant 

conditions inside the camps favour gender violence, fights. 

While we have also heard stories of guns and drugs in the camps 
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βία, τους τσακωμούς. Επίσης από τη Θεσσαλονίκη έχουμε ακού-

σει ιστορίες για όπλα και ναρκωτικά στα καμπς. Η κατάσταση 

είναι ντροπιαστική για την ανθρώπινη ύπαρξη. Δε θα συμβού-

λευα σε κανένα να πάει να μείνει στα καμπς. Εγώ στάθηκα τυχε-

ρός που δεν έμεινα σε καμπ αλλά συμμετείχα από την αρχή στο 

στήσιμο του City Plaza.

in Thessaloniki. The situation is a disgrace to humanity. I would 

advise no one to go and live in the camps. I was lucky not to have 

stayed in the camp and participate from the start in organising 

City Plaza. 




