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ΑΘΗΝΑ, 17 Μαΐου (Υ.Α.) – Η Λεϊλά

δεν μπορεί να συγκρατήσει τα

δάκρυα της, ενώ ξεφυλλίζει το

φωτογραφικό άλμπουμ της

οικογένειάς της. Είναι το μόνο

πράγμα που κατάφερε να φέρει

μαζί της από τη Συρία – και της

θυμίζει έντονα τις καλύτερες

μέρες που έζησε με το σύζυγο και

τα έξι παιδιά της στην πατρίδα

τους.

Ζούσαν μια ευτυχισμένη και

σχετικά άνετη ζωή, δουλεύοντας

σε ένα μικρό μπακάλικο σε ένα

χωριό της βόρειας Συρίας, μέχρι που ξέσπασε ο πόλεμος πριν από δύο χρόνια περίπου. Σήμερα, η

40χρονη Λεϊλά ζει σε ένα ερειπωμένο διαμέρισμα στην Αθήνα με τα παιδιά της. Τα δύο από αυτά είχαν

βγει σε αναζήτηση εργασίας, όταν τους επισκέφθηκε η Ύπατη Αρμοστεία (Υ.Α.). Ο σύζυγός της

παρέμεινε στη Συρία και η ίδια δεν γνωρίζει αν είναι ασφαλής ή όχι.

Η Λεϊλά, η οποία ζήτησε να μην χρησιμοποιηθεί το πραγματικό της όνομα, είναι μία από τις αρκετές

χιλιάδες Σύρους που κατευθύνθηκαν στην Ελλάδα αναζητώντας ασφάλεια. Πολλοί από αυτούς

πίστευαν  ότι η δοκιμασία τους θα τελειώσει, όταν θα έφταναν στην Ευρώπη. Ωστόσο, τους περίμενε

μια οδυνηρή έκπληξη – αντιμετωπίστηκαν ως  παράτυπα εισερχόμενοι στην Ελλάδα.

Μέχρι πρόσφατα, οι Σύροι κρατούνταν σε ακατάλληλες συνθήκες μετά την έκδοση αποφάσεων

απέλασης. «Σε περιπτώσεις παράτυπης εισόδου και παραμονής, εκδίδονταν συστηματικά αποφάσεις

διοικητικής κράτησης με το σκοπό της απομάκρυνσης, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι δεν είναι εφικτή

η υλοποίηση των επιστροφών [λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Συρία]», δήλωσε ο Γιώργος

Τσαρμπόπουλος, επικεφαλής του γραφείου της Υ.Α. στην Ελλάδα.

Όταν αφήνονται ελεύθεροι, οι Σύροι πρέπει να φροντίσουν μόνοι τους τον εαυτό τους. Δεν λαμβάνουν

κάποιου είδους βοήθεια ή νομιμοποιητικά έγγραφα τα οποία θα τους έδιναν την ευκαιρία για

αξιοπρεπή διαβίωση στη χώρα.

Η κατάσταση της Λεϊλά δεν διέφερε σε τίποτα, κατά τη διάρκεια της εννιάμηνης δοκιμασίας της στην
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Η Λεϊλά κρατά ένα φωτογραφικό άλμπουμ – το πιο σημαντικό πράγμα
που κατάφερε να φέρει μαζί της στην Ελλάδα. Της θυμίζει παλιές,
ευτυχισμένες στιγμές με την οικογένεια και το σύζυγό της, που
αγνοείται στη Συρία.
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Αθήνα. Μία από τις πιο δύσκολες στιγμές για την οικογένεια ήταν όταν η αστυνομία συνέλαβε τους δύο

μεγαλύτερους γιους της λόγω έλλειψης νομιμοποιητικών εγγράφων. «Ένιωσα σαν να έκοβαν ένα

μέλος του σώματός μου. Ένιωθα χαμένη», θυμάται.

«Επισκεπτόμουν το αστυνομικό τμήμα όπου τους κρατούσαν σχεδόν καθημερινά και ρωτούσα  για τους

γιους μου. Όμως κάθε φορά με έδιωχναν, χωρίς να μου δίνουν κάποια συγκεκριμένη πληροφορία για

την τύχη των αγοριών μου». Οι γιοι της Λεϊλά τελικά αφέθηκαν ελεύθεροι ύστερα από 33 ημέρες

κράτησης.

Ύστερα από αιτήματα της Υ.Α. για τη βελτίωση της μεταχείρισης των Σύρων προσφύγων, τον

περασμένο μήνα η αστυνομία εξέδωσε διαταγή για την αναστολή της εκτέλεσης των αποφάσεων

απέλασης ή επιστροφής για έξι μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης για όσο καιρό παραμένει αμετάβλητη

η κατάσταση στη Συρία. Κατά συνέπεια, οι Σύροι αποφυλακίζονται αφού διαπιστωθεί  η εθνικότητά

τους. Η Υ.Α. χαιρέτισε την εξέλιξη αυτή.

Σήμερα, η Λεϊλά είναι χαρούμενη που έχει επανασυνδεθεί με όλα τα παιδιά της. Επίσης, είναι

ανακουφισμένη καθώς, χάρη στη βοήθεια που της παρείχαν άλλοι Σύροι στην Ελλάδα, μπόρεσε να

βρει καλύτερο κατάλυμα από το υγρό υπόγειο όπου ζούσε παλαιότερα, σε μια κακόφημη συνοικία της

Αθήνας. Η οικογένεια έπρεπε να μοιράζεται λίγα τετραγωνικά μέτρα με άλλους 16 ανθρώπους.

Ο δρ. Μααρούφ, ένας γιατρός από τη Συρία που έχει ζήσει στην Ελλάδα τα τελευταία 28 χρόνια, είναι

ένας από τους λίγους ανθρώπους που προσφέρουν βοήθεια σε Σύρους που έχουν ανάγκη. Γνωρίζει τα

προβλήματά τους από πρώτο χέρι. «Οι Σύροι που καταφθάνουν στην Ελλάδα – κυρίως οικογένειες με

παιδιά –  ζουν κάτω από δραματικές συνθήκες», αναφέρει. «Δεν έχουν κανένα μέσο διαβίωσης και

εξαρτώνται από τη βοήθεια που τους προσφέρουν άλλοι Σύροι ή μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Ωστόσο, οι ανάγκες τους είναι τεράστιες».

Καθώς η Λεϊλά κοιτάζει τις φωτογραφίες του συζύγου και των υπόλοιπων συγγενών της, οι οποίοι

βρίσκονται ακόμα στη Συρία, αναρωτιέται αν θα τους ξαναδεί. «Όταν έφυγα από τη χώρα μου, από το

σπίτι μου, ήταν σαν θάνατος για μένα», αναφέρει. «Αυτό που μου δίνει κουράγιο είναι τα παιδιά μου

και η ελπίδα ότι, μια μέρα, όταν θα επικρατήσει και πάλι ειρήνη στη χώρα μου, θα είμαι σε θέση να

επιστρέψω και να νιώσω και πάλι ζωντανή». 

Μέχρι τότε, η Υ.Α. θεωρεί ότι οι Σύροι στην Ελλάδα, όπως η Λεϊλά και τα παιδιά της, πρέπει να

λάβουν την απαιτούμενη προστασία, ώστε να ζουν με αξιοπρέπεια και ασφάλεια.

Της Στέλλας Νάνου, στην Αθήνα

« Επιστροφή
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