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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Συνθήκες εξαθλίωσης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού των προσφύγων. 

 

Το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων νιώθει έντονα την ανάγκη να προβάλλει και να καταγγείλει τις 

συνθήκες που βιώνουν όλοι οι πρόσφυγες από τη στιγμή που φθάνουν στην Ευρωπαϊκή ήπειρο. Η 

ήπειρος, που ενώ εισήγαγε έννοιες όπως η Δημοκρατία και η Αλληλεγγύη, αποδεικνύει στην πράξη ότι 

δε μπορεί να τις εφαρμόσει. Η Ευρώπη μπορεί να κάνει αλλά και να προσφέρει, πολλά περισσότερα 

από αυτά που μέχρι σήμερα έχει δείξει. Κυρίως οι άνθρωποί της, οι πολίτες της. Το ΕΦΠ κατακλύζεται 

καθημερινά από μηνύματα Ευρωπαίων πολιτών που θέλουν να προσφέρουν. Δυστυχώς οι πολιτικές 

των ηγετών, παγκοσμίως, δεν συμβαδίζουν με αυτό το κίνημα και νιώθουμε την ανάγκη να το 

καταγγείλουμε. Το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε. 

Θέλουμε να καταγγείλουμε ότι, εν καιρώ ειρήνης, χιλιάδες άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, στο Αιγαίο 

και τη Μεσόγειο, στην προσπάθειά τους να φτάσουν στην Ελλάδα. Θέλουμε να καταγγείλουμε ότι 

καμία κυβέρνηση δεν μεριμνά για το αξιοπρεπές, νόμιμο και ακίνδυνο πέρασμα αυτών των ανθρώπων 

σε ασφαλή εδάφη. Θέλουμε να καταγγείλουμε ότι όσοι καταφέρουν τελικά να φτάσουν στην Ελλάδα, 

και το «καταφέρνουν» με το απεχθές μέσο των φουσκωτών και την εκμετάλλευση όσων θέλουν να 

κερδίσουν από αυτό, δεν επωφελούνται από καμία κρατική μέριμνα. Πολλοί είναι αυτοί που, 

κρατώντας φωτογραφίες παιδιών τους, μας ρωτούν αν τα έχουμε δει. Θέλουμε να καταγγείλουμε ότι 

οικογένειες με παιδιά κοιμούνται στους δρόμους. Kαμία οικονομική κρίση δεν θα πρέπει να 

καταβαραθρώνει την κλίμακα αξιών μας. 

Το ταξίδι συνεχίζεται προς τη Βόρεια Ελλάδα. Θέλουμε να καταγγείλουμε ότι επαγγελματίες οδηγοί 

διαπληκτίζονται για το ποιός θα βγάλει περισσότερα χρήματα από ανθρώπους που έχουν έρθει να 

ζητήσουν διεθνή προστασία. Οι δυσκολίες δεν σταματούν εκεί. Θέλουμε να καταγγείλουμε ότι 

πρόσφυγες καταστέλλονται από Αστυνομικές δυνάμεις σε ολόκληρη την ήπειρο. Φυλακίζονται στην 

Ουγγαρία, στην Κροατία και στην Σλοβενία παραπλανούνται και χάνουν τον δρόμο τους, προς μια 

ασφαλή ζωή. Οι άνθρωποι αυτοί διασχίζουν χιλιόμετρα κι εμείς τους αφήνουμε εκτεθειμένους. 

Το ΕΦΠ καταγγέλλει όλα τα παραπάνω που έχει βιώσει τους τελευταίους μήνες, μέσα από τα ίδια τα 

μάτια και τις φωνές των προσφύγων-των ανθρώπων, και ζητά από όλους να στηρίξουν τα θύματα 

πολέμου και των πολιτικών δυσχερειών και αναταράξεων ανά τον κόσμο. Είναι ανθρώπινο καθήκον 

προς την έννοια της Δικαιοσύνης που ενυπάρχει μέσα μας. Είναι καθήκον μας πέρα από οποιοδήποτε 

πολιτικό και κοινωνικό παρασκήνιο.  

Το ΕΦΠ θεωρεί ότι οφείλουμε και μπορούμε να μετατρέψουμε αυτό το πέρασμα από κατάρα σε 

ευλογία. 

Επισυνάπτονται εικόνες που έχουμε λάβει και αποτυπώνουν το μεγαλείο της εξαθλίωσης. 
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