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Η προσφυγιά δεν είναι «προνόμιο» κάποιων. Είναι κοστούμι δανεικό. Σήμερα
εκείνοι, χθες εμείς, αύριο κάποιοι άλλοι. Γι’ αυτό έχει σημασία να κατανοούμε
τις ρίζες της να προσπαθούμε για την επίλυση των αιτίων που τη γεννούν και
να συμπεριφερόμαστε με αξιοπρέπεια και ανθρωπιά σ’ εκείνους που την κουβαλούν.

Ποιος είναι ο πρόσφυγας.
Πρόσφυγας είναι αυτός που δεν είχε άλλη επιλογή παρά να φύγει από την
πατρίδα του. Ο όρος πρόσφυγας αναφέρεται σε άτομο το οποίο βρίσκεται εκτός
της χώρας καταγωγής του και έχει «δικαιολογημένο φόβο δίωξης εξαιτίας της φυλής,
θρησκείας, εθνικότητας , συμμετοχής του σε συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα ή
πολιτικών του πεποιθήσεων» (ορισμός της Σύμβασης του 1951 για το καθεστώς των
προσφύγων) και για αυτό το λόγο δεν μπορεί ή δεν επιθυμεί να επιστρέψει στη χώρα
του.

Σύμφωνα με τη Συνθήκη του Ο.Η.Ε για τους πρόσφυγες που έχει υπογραφεί
από 147 χώρες, πρόσφυγας είναι κάποιος που :
-Βρίσκεται εκτός της χώρας καταγωγής του

- Κινδυνεύει πραγματικά να υποστεί παραβιάσεις των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων στη χώρα του εξαιτίας της ταυτότητάς του, ή των
πεποιθήσεών του
- Δε μπορεί ή δε θέλει να επιστρέψει επειδή η κυβέρνησή του δε μπορεί ή δε
θέλει να τον προστατέψει.
Εξαιτίας της δίωξης που μπορεί να αντιμετωπίσει, ένας πρόσφυγας
δικαιούται να προστατευτεί από μια εξαναγκαστική επιστροφή στη χώρα
καταγωγής του. Εκτός από τα δικαιώματα που έχουν όλοι οι άνθρωποι, ο
πρόσφυγας δικαιούται αυτή την προστασία , όπως επίσης και προστασία
από δίωξη για παράνομη είσοδο, έγγραφα ταυτότητας και ταξιδιωτικά
έγγραφα και πρόσβαση σε μια μακροπρόθεσμη λύση.

Οι πρόσφυγες ενώ αντιμετωπίζονται ως ξεχωριστή κατηγορία από τους
μετανάστες, συχνά ταξιδεύουν μαζί, χρησιμοποιούν τους ίδιους
μεταναστευτικούς δρόμους ή πέφτουν θύματα των ίδιων κυκλωμάτων
εμπορίας ανθρώπων και πολλές φορές αντιμετωπίζουν τις ίδιες παραβιάσεις
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις χώρες μετάβασης ή στις χώρες
προορισμού.

Αίτια προσφυγικού προβλήματος
Το προσφυγικό είναι ένα πολυδιάστατο φαινόμενο, το οποίο θα κατανοήσουμε
μόνο εφόσον εμβαθύνουμε στα πραγματικά αίτια που το προκαλούν. Ειδικότερα,
οι πρόσφυγες εγκαταλείπουν την πατρίδα τους λόγω δικαιολογημένου φόβου
δίωξης για πολλαπλούς λόγους.
Α) Φυλετικούς
Δυστυχώς, σύνηθες φαινόμενο αποτελεί η στοχοποίηση ορισμένων μειονοτήτων,
επειδή διαφέρουν φυλετικά από την πιο ισχυρή φυλή. Παραδείγματα αντίστοιχων
καταστάσεων εντοπίζουμε στις μέρες μας σε χώρες της Αφρικής και της Ασίας, με
την κατάσταση να παραμένει ανεξέλεγκτη και την παγκόσμια κοινότητα να είναι
αδρανής.
Β) Θρησκευτικούς
Ακόμη και στον 21ο αιώνα, άνθρωποι εκδιώκονται βίαια, γιατί επιλέγουν να
ασπάζονται διαφορετικά θρησκεύματα από την πλειοψηφία. Βέβαια, πολλοί
χρησιμοποιούν τη θρησκεία ως πρόφαση, ώστε να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα
της, αφού μαζοποιήσουν τον απλό λαό προς όφελος των επιδιώξεών τους.

Γ) Εθνικής Καταγωγής
Με αυτό το πρόσχημα προέβησαν, όπως είναι γνωστό, οι Ναζί στις θηριωδίες τους
κατά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Θεωρούσαν τη φυλή τους ανώτερη, ενώ πίστευαν
πως έπρεπε να αφανίσουν ΄΄κατώτερες΄΄ φυλές (π.χ Εβραίοι, Τσιγγάνοι )και να
κυριαρχήσουν στον κόσμο.
Δ)Πολιτικών πεποιθήσεων
Πολλά αυταρχικά καθεστώτα χρησιμοποιούσαν τη συγκεκριμένη μέθοδο, με
απώτερο στόχο την εξάλειψη αντιπολιτευόμενων στοιχείων, εξασφαλίζοντας έτσι την
παγίωσή τους στην εξουσία. Αυτό ανάγκαζε όσους απλά τολμούσαν να εκφέρουν
αντίθετη άποψη να καταφεύγουν ως πολιτικοί πρόσφυγες σε άλλα κράτη, ώστε να
αποφύγουν την εξορία, τα βασανιστήρια και τη θανάτωση.
Ε)Συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα
Οι στερεοτυπικές αντιλήψεις που επικρατούν στις περισσότερες κοινωνίες έχουν ως
αποτέλεσμα τον ξεριζωμό ορισμένων ατόμων, οι οποίοι βρίσκονται, ιδίως σε
τριτοκοσμικές χώρες, σε κίνδυνο της ζωής τους, κάτι που οφείλεται στην
οποιαδήποτε κοινωνική ή βιολογική τους διαφορετικότητα.

Ο αριθμός των εκτοπισμένων και των προσφύγων που εγκατέλειψαν τις εστίες
τους για να σωθούν από συρράξεις και διώξεις σε όλον τον κόσμο κατέρριψε
κάθε ρεκόρ το 2015, φτάνοντας τα 65,3 εκατομμύρια, ανακοίνωσε η Ύπατη
Αρμοστεία του Ο.Η.Ε για τους πρόσφυγες.

ΠΡΟΥΤΓΕ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΙΑ

«Όλη μας τη ζωή τρέτοσμε για να σωθούμε»
Ο Σαρίξ, όηαλ ήηαλ αθόκα έθεβνο ζην Ηξάλ, εξγαδόηαλ ζε έλα εξγαζηήξην καξκάξνπ ην
πξσί θαη πήγαηλε ζην ζρνιείν ην βξάδπ. Αλαθάιπςε όηη είρε ηαιέλην νπόηε
παξαθνινύζεζε καζήκαηα ζηε ρνιή Αξρηηεθηνληθήο ζηελ Σερεξάλε.
Πήξε εηδίθεπζε ζηελ ειιεληθή, ξσζηθή θαη ηηαιηθή αξρηηεθηνληθή, θαη θαηαζθεύαδε
ζπίηηα ζην Ηξάλ θαη ζην Νηνπκπάη. Πξνζπάζεζε λα επηζηξέςεη δύν θνξέο ζην
Αθγαληζηάλ, αιιά δελ κπνξνύζε λα κείλεη εθεί εμ αηηίαο ηνπ πνιέκνπ. Ζ επηζπκία ηνπ
λα πάξεη λόκηκν πξνζθπγηθό θαζεζηώο ηνλ νδήγεζε λα έξζεη ζηελ Διιάδα, όπνπ ηνλ
αθνινύζεζε θαη ε νηθνγέλεηά ηνπ έμη ρξόληα αξγόηεξα.

«Δεν ήμαςταν αςφαλείσ, έπρεπε να φύγουμε»
«Όηαλ ήκαζηαλ ζην Γθαδλί, ηα κηθξόηεξα αδέξθηα κνπ, ν Ναέεκ θαη ν Γηαδληάλ, κνπ έθεξλαλ θαγεηό ζην
ζρνιείν θαη θαζόκαζηαλ όινη καδί λα θάκε. Οη δπν ηνπο δελ πήγαηλαλ ζην ζρνιείν, γηαηί είραλ γελλεζεί
θσθάιαινη. Οπόηε, έβγαδαλ ηα πξόβαηα γηα λα βνζθήζνπλ ζηα βνπλά».
«Τώξα, εδώ ζην Παθηζηάλ, είκαζηε κόλνη καο. Ο Ναέεκ, ν δεύηεξνο κεγαιύηεξνο αδεξθόο, καγεηξεύεη γηα
εκάο. Κάπνηα κέξα ζα γίλεη εμαηξεηηθόο ζεθ, γηαηί ιαηξεύεη ην καγείξεκα θαη έρεη ράξηζκα ζε απηό.
Πξνζπαζεί λα κε κάζεη θη εκέλα πώο λα θηηάρλσ αθγαληθό ςσκί. Κάζε πξσί, θηηάρλνπκε ηξία ςσκηά γηα
ην πξσηλό – έλα θηηάρλσ εγώ θαη δύν ν Ναέεκ. Πάληα γειάεη καδί κνπ, γηαηί ην ςσκί πνπ θηηάρλσ εγώ
δελ είλαη πνηέ ζηξνγγπιό. Τνπ δήηεζα λα κε κάζεη θαιύηεξα πώο λα καγεηξεύσ κπηξηάλη, πνπ ππνζέησ
είλαη πην εύθνιν από ην λα θηηάμεηο έλα ζηξνγγπιό ςσκί».
«Παξαθνινπζεί όιεο ηηο εθπνκπέο καγεηξηθήο ζηελ ηειεόξαζε θαη κεηά δνθηκάδεη λα θηηάμεη ηηο ζπληαγέο
πνπ είδε. Δελ έρνπκε όια ηα πιηθά πνπ δείρλνπλ ζηελ ηειεόξαζε, νπόηε ν Ναέεκ δεκηνπξγεί ηα δηθά ηνπ
πηάηα. Ννκίδσ όηη ην αξλί κε θάξπ θαη ζθέην ξύδη είλαη ην θαιύηεξν πηάην ηνπ, είλαη πεληαλόζηηκν».
«Τν όλεηξό κνπ είλαη λα ηνλ γξάςσ ζε κηα ζρνιή καγεηξηθήο. Δε ρξεηάδεηαη λα αθνύεη ή λα κηιάεη, ην
κόλν πνπ ρξεηάδεηαη είλαη λα είλαη παξαηεξεηηθόο, γηαηί είλαη πνιύ έμππλνο. Τα πηάλεη πνιύ γξήγνξα.
Ίζσο κία κέξα όηαλ ζα έρνπκε δηθό καο ζπίηη θαη αξθεηά ρξήκαηα, λα έρνπκε θαη ην δηθό καο
εζηηαηόξην».
Ο 16ρξνλνο Μνράκελη Γηαθνύκπ, ν 14ρξνλνο Ναέεκ θαη ν 11ρξνλνο Γηαδληάλ γελλήζεθαλ ζην
Αθγαληζηάλ. Ζ νηθνγέλεηα δηέθπγε ζην Παθηζηάλ ην 2010 θαη βξήθε θαηαθύγην ζηελ Κνπέηα. Σν 2012,
ν παηέξαο ηνπο επηρείξεζε έλα επηθίλδπλν ηαμίδη κε βάξθα πξνο ηελ Απζηξαιία. Γπζηπρώο πλίγεθε
καδί κε άιια 94 άηνκα, όηαλ ε βάξθα ηνπο αλαπνδνγύξηζε θνληά ζην λεζί ησλ Υξηζηνπγέλλσλ.

Η περίπτωση των αγοριών αυτών κοινοποιήθηκε στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ
για τους Πρόσφυγες και μεταφέρθηκαν στο Ισλαμαμπάντ. Εκεί αναπτύχθηκε η
αγάπη του Ναέεμ για τη μαγειρική. Τα τρία αδέρφια ανυπομονούν να φτάσει η
ημέρα που θα πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.

Αρμένιοι: Το δράμα συνεχίζεται
Η διάλυση της Σοβιετικής ΄Ενωσης απελευθέρωσε εθνικιστικές και
αποσχιστικές τάσεις. Σε όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα οι Αρμένιοι
του Αζερμπαϊτζάν υπέστησαν σφαγές, εκτοπισμούς, πολιτικές διώξεις.
Επιπλέον, όπως είναι γνωστό, πάνω από 1,5 εκατομμύρια Αρμένιοι
σφαγιάστηκαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία κατά τη γενοκτονία του 1915.

Ιστορία πρόσφυγα από Βόρεια Κορέα
Έφυγε για να καταφέρει να ζήσει μια ελεύθερη ζωή και τα όσα έζησε και αφηγήθηκε
συγκλόνισαν όσους άκουσαν το μήνυμά της που πλέον έχει φτάσει στα αυτιά
εκατομμυρίων ανθρώπων. Η ιστορία της μας κάνει όλους να συνειδητοποιήσουμε
πόσο πολύτιμη είναι η ελευθερία που για άλλους είναι δεδομένη και για άλλους
ανύπαρκτη.
"Πρέπει να το κάνω αυτό γιατί δεν μιλάω μόνο για εμένα αλλά και για όλους εκείνους
που θέλουν να στείλουν το μήνυμά τους στον κόσμο. Η Βόρεια Κορέα είναι μια
απίστευτη χώρα. Υπάρχει μόνο ένα κανάλι στην τηλεόραση, δεν υπάρχει ίντερνετ.
Δεν είμαστε ελεύθεροι να τραγουδήσουμε, να μιλήσουμε ή να σκεφτόμαστε αυτό που
θέλουμε. Η Βόρεια Κορέα είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο που εκτελεί ανθρώπους
επειδή κάνουν διεθνή τηλεφωνήματα χωρίς αρμόδια έγκριση. Οι Βορειοκορεάτες
τρομοκρατούνται σήμερα.
Όταν μεγάλωνα στη Βόρεια Κορέα δεν είδα ποτέ ιστορίες αγάπης μεταξύ αντρών και
γυναικών.
Καθόλου βιβλία, καθόλου τραγούδια, καθόλου ταινίες για ιστορίες αγάπης. Κάθε
ιστορία ήταν μια προπαγάνδα πλύσης εγκεφάλου για τη δικτατορία των Κιμ.
Γεννήθηκα το 1993 και με άρπαξαν όταν γεννήθηκα πριν ακόμα να γνωρίσω τις
λέξεις ελευθερία και ανθρώπινα δικαιώματα.

Οη Βνξεηνθνξεάηεο αλαδεηνύλ απεγλσζκέλα θαη πεζαίλνπλ γηα ηελ ειεπζεξία απηή ηε
ζηηγκή. Όηαλ ήκνπλ 9 εηώλ είδα κηα θίιε ηεο κεηέξαο κνπ λα εθηειείηαη δεκόζηα. Σν
έγθιεκά ηεο; Δίδε κηα ρνιηγνπληηαλή ηαηλία. Σν λα ακθηζβεηήζεη θάπνηνο ηε δηθηαηνξία ησλ
Κηκ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηε θπιάθηζε ή ηελ εθηέιεζε ηξηώλ γεληώλ κηαο νηθνγέλεηαο. Όηαλ
ήκνπλ 4 εηώλ κε πξνεηδνπνίεζε ε κεηέξα κνπ λα κελ ςηζπξίδσ. Σα πνπιηά θαη ηα πνληίθηα
δελ κπνξνύζαλ λα κε αθνύζνπλ
Γελ είλαη κόλν ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα ησλ Βνξεηνθνξεαηώλ. Δίλαη ηα δηθαηώκαηά καο πνπ
νη Βνξεηνθνξεάηεο δηθηάηνξεο παξαβηάδνπλ εδώ θαη 7 δεθαεηίεο. Υξεηαδόκαζηε νη
θπβεξλήζεηο ζε όιν ηνλ θόζκν λα αζθήζνπλ πεξηζζόηεξν ηελ Κίλα λα ζηακαηήζεη ηνπο
επαλαπαηξηζκνύο. Ζ Βόξεηα Κνξέα είλαη απεξίγξαπηε. Καλέλαο άλζξσπνο δελ αμίδεη λα
θαηαπηέδεηαη εμαηηίαο ηνπ ηόπνπ γέλλεζήο ηνπ. Υξεηάδεηαη λα επηθεληξσζνύκε ιηγόηεξν ζηε
δηθηαηνξία θαη πεξηζζόηεξν ζηνπο αλζξώπνπο πνπ μερλάκε.
Όηαλ δηέζρηδα ηελ έξεκν Gobi κε ηνλ θόβν όηη ζα πεζάλσ λόκηδα όηη θαλέλαο ζηνλ θόζκν
δελ ζα ελδηαθεξόηαλ. Νόκηδα όηη κόλν ηα αζηέξηα ήηαλ καδί καο. Αιιά αθνύζαηε ηελ ηζηνξία
κνπ. Ννηαζηήθαηε. αο επραξηζηώ πνιύ", ήηαλ ηα ζπγθινληζηηθά ιόγηα ηεο 24ρξνλεο πνπ
θαηάθεξε λα μεθύγεη από ηε Βόξεηα Κνξέα θαη θάλεη ό,ηη κπνξεί γηα λα βνεζήζεη ηνπο
ζπκπαηξηώηεο ηεο..

Γιαζίντι από το Χάνα Σόρε στο Σιντζάρ του Ιράκ, ο Χάγκρι και η σύζυγός του
Ντάλια, οκτώ μηνών έγκυος, αφηγούνται τη φρίκη που τους έκανε να
ξεριζωθούν αποτολμώντας το παρακινδυνευμένο ταξίδι.
«Όηαλ ην Ηζιακηθό Κξάηνο θαηέιαβε ηε Μνζνύιε, δνύζακε κε ηνλ θόβν κελ έξζνπλ
θαη ζε εκάο: μέξακε γηα ηνπο απνθεθαιηζκνύο θαη ηηο εθηειέζεηο Γηαδίληη θαη
Υξηζηηαλώλ, γηα ηηο γπλαίθεο πνπ βίαδαλ ή πνπινύζαλ ζηα παδάξηα ζαλ λα ήηαλ δώα.
Σν δεπγάξη, καδί κε ηνπο γνλείο θαη ηηο νηθνγέλεηεο ησλ αδειθώλ ηνπο πέξαζαλ ζην
ζπξηαθό Κνπξδηζηάλ θαη από εθεί ζην Εάρν ηνπ ηξαθηλνύ Κνπξδηζηάλ, από όπνπ
ζπλέρηζαλ κε ηα πόδηα γηα Σνπξθία, πεξηκέλνληαο ηελ επθαηξία λα θηλήζνπλ ην ηαμίδη
γηα ηελ Δπξώπε. «Γελ ππάξρεη πεξίπησζε πηα λα κείλνπκε ζε θακία κνπζνπικαληθή
ρώξα. Οη Γηαδίληη έρνπκε ππνζηεί 73 ζθαγέο από ην Ηζιάκ, θαη απηή ηνπ Απγνύζηνπ
ήηαλ ε 74ε. Φηάλεη πηα! Γελ ζέινπκε λα κεγαιώζνπλ ηα παηδηά καο θαη θάπνηνο λα
έξζεη λα ηνπο θόςεη ηα θεθάιηα».

Κούρδοι πρόσφυγες

Υηιηάδεο Κνύξδνη αλαγθάζηεθαλ λα εγθαηαιείςνπλ ηελ παηξίδα ηνπο, εμαηηίαο ηνπ
νηθνλνκηθνύ αθαληζκνύ θαη ηεο πνιηηηθήο θαηαπίεζεο πνπ αζθεί ην ηνπξθηθό
θξάηνο.
Οη πεξηνρέο ηνπο θαηαζηξάθεθαλ από ηνπο βνκβαξδηζκνύο, νη θαιιηεξγήζηκεο
εθηάζεηο ππξπνιήζεθαλ θαη ρηιηάδεο ρσξηά εμαθαλίζηεθαλ από ην ράξηε.
Παξά ηηο ζθαγέο θαη ηηο εηζβνιέο ην 65% ησλ Κνύξδσλ παξακέλνπλ ζην
Κνπξδηζηάλ, ζην λνηηναλαηνιηθό ηκήκα ηεο Σνπξθίαο.

ΠΡΟΦΤΓΕ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΦΡΙΚΗ
ε εθαηνκκύξηα αλέξρεηαη ν αξηζκόο ησλ Αθξηθαλώλ πνπ έρνπλ αλαγθαζηεί εμαηηίαο
πνιεκηθώλ ζπξξάμεσλ λα εγθαηαιείςνπλ ηα ζπίηηα ηνπο ή αθόκα θαη ηε ρώξα ηνπο.
Απηό είλαη ην ζπκπέξαζκα κηαο κεγάιεο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ζηηο ρώξεο ηεο
Αθξηθήο ν Οξγαληζκόο Αθξηθαληθήο Δλόηεηαο
ύκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ έδσζε ζην θσο ηεο δεκνζηόηεηαο ν Αρκέλη Υαγθάγθ,
γ.γ. ηεο έλσζεο εθηηκάηαη όηη 27 εθαηνκκύξηα Αθξηθαλνί είλαη πξόζθπγεο, εθ ησλ
νπνίσλ ηα 7 έρνπλ βξεη θαηαθύγην ζε γεηηνληθέο ρώξεο θαη ηα 20 έρνπλ αλαγθαζηεί λα
αιιάμνπλ ηόπν δηακνλήο κέζα ζηα ζύλνξα ηεο ρώξαο ηνπο. ΄ Οπσο αλαδεηθλύεηαη από
ηελ έξεπλα απηή, ζρεδόλ όιεο νη ρώξεο ηεο Αθξηθήο έρνπλ δήζεη ηελ πξνζθπγηά.

Σι προκαλεί ηις προζθσγικές ροές
Σν οσδάν αληηκεησπίδεη ζνβαξέο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο, νη νπνίεο νμύλζεθαλ αθόκα
πεξηζζόηεξν όηαλ, κεηά ηελ αλεμαξηεζία ηνπ Ννηίνπ νπδάλ, έραζε ην 75% ηεο
παξαγσγήο πεηξειαίνπ, ελώ βξίζθεηαη αληηκέησπν κε έλνπιεο εμεγέξζεηο ζε δηάθνξεο
πεξηνρέο ηνπ (Νηαξθνύξ, Κνξδνθάλ, Γαιάδηνο Νείινο).
Σν Νόηιο οσδάν βξίζθεηαη αληηκέησπν κε ηνλ εκθύιην πόιεκν πνπ μέζπαζε ζηα ηέιε
ηνπ 2013 κεηαμύ ησλ θπιώλ Νηίλθα θαη Ννπέξ. Απηή ηε ζηηγκή ζρεδόλ ην 25% ηνπ
πιεζπζκνύ ηεο ρώξαο ζπλερίδεη λα έρεη αλάγθε από επηζηηηζηηθή βνήζεηα
θαηεπεηγόλησο .
Ζ Αιθιοπία ηαιαλίδεηαη από εζλνηηθέο ζπγθξνύζεηο θαη εμεγέξζεηο, ππάξρεη
πεξηνξηζκέλε εθπξνζώπεζε από ηηο κεγαιύηεξεο εζλνηηθέο νκάδεο (ηδηαίηεξα ηνπο
Οξόκν θαη ηνπο νκάιη). εκεηώλνληαη ε βίαηε θαηαζηνιή δηαδειώζεσλ, θαη νη
θαηεγνξίεο γηα παξαβίαζε αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ησλ αληηθξνλνύλησλ κέζσ ηεο
αληηηξνκνθξαηηθήο λνκνζεζίαο θ.ά. Ζ Αηζηνπία είλαη ε δεύηεξε πην ππθλνθαηνηθεκέλε
ρώξα ηεο Αθξηθήο, κηα από ηηο ηαρύηεξα αλαπηπζζόκελεο νηθνλνκίεο ηεο επείξνπ, κε
κέζν ξπζκό αλάπηπμεο 10% θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, σζηόζν παξακέλεη κία από
ηηο θησρόηεξεο ρώξεο, κε θαηά θεθαιήλ ΑΔΔ ύςνπο 643 δνιάξηα ΖΠΑ, ιακβάλνληαο
ππόςε όηη θαηαηάζζεηαη ζηηο ρακειόηεξεο ζέζεηο ζηνλ Γείθηε Αλζξώπηλεο Αλάπηπμεο.

Δπίζεο, ε Αηζηνπία βηώλεη ηε ρεηξόηεξε μεξαζία ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηώλ, κε
ζνβαξόηαηεο ζπλέπεηεο, όπσο επηζηηηζηηθή αλαζθάιεηα, πξσηνθαλείο αξηζκνύο
ζαλάησλ δώσλ, εθηνπηζκό εθαηνληάδσλ ρηιηάδσλ αλζξώπσλ (560.000 έρνπλ ήδε
εθηνπηζηεί ζην εζσηεξηθό ηεο ρώξαο).
Παξάιιεια, είλαη ρώξα ππνδνρήο πξνζθύγσλ (θαηά πξνζέγγηζε 700.000), θπξίσο
από ην Νόηην νπδάλ, ηελ Δξπζξαία θαη ηε νκαιία.

Οη εμειίμεηο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή, όπσο ζηηο ζαιάζζηεο νδνύο ζηνλ Κόιπν ηνπ
Άληελ θαη ζηελ Δξπζξά Θάιαζζα, επεξεάδνπλ ηελ αζθάιεηα
ηόζν ηεο Δπξώπεο όζν θαη ηεο ίδηαο ηεο πεξηνρήο. Γελ ζα πξέπεη λα αγλνείηαη,
αθόκα, ν αληαγσληζκόο κεηαμύ ησλ θξαηώλ ηνπ Κόιπνπ,
ηεο Αηγύπηνπ θαη ηεο Σνπξθίαο γηα ηελ επηξξνή ησλ κνπζνπικαληθώλ πιεζπζκώλ.

Σν όλνκά κνπ είλαη Ηλάλη, είκαη 16 ρξνλώλ, από ηελ Αίγππην.

Ννζηαιγώ ηελ παηξίδα κνπ θαη ηηο ππξακίδεο. Μ’ αξέζεη λα παίδσ πνδόζθαηξν,
PlayStation θαη λα πίλσ θαθέ. ηελ παηξίδα κνπ θάλακε ό,ηη ζέιακε κε ηνπο θίινπο
κνπ.
Βγαίλακε βόιηεο ηα βξάδηα, πεγαίλακε ζηε ζάιαζζα θαη πεηξάδακε ηα θνξίηζηα.
Αλεβαίλακε ζε κηα ηαξάηζα θαη θαπλίδακε θξπθά από ηνλ παηέξα κνπ θη όηαλ
γπξλνύζα ζπίηη, πεξπαηνύζα ζηγά ζηγά γηα λα κελ ηνλ μππλήζσ.
Αγάπεζα κηα θνπέια. Σελ αγαπνύζα πνιύ. Σελ αγαπνύζα από ην ζρνιείν θαη κε
αγαπνύζε θη απηή. Πνιύ! Όια ηα αγόξηα ηελ ήζειαλ, απηή όκσο αγαπνύζε κόλν
εκέλα. Μηιάγακε θαζεκεξηλά. Όκσο, κηα κέξα ην θαηάιαβε ν παηέξαο ηεο, ην είπε
ζηνλ δηθό κνπ θαη εθείλνο κνπ έβαιε ηηο θσλέο. Γελ ηελ μαλαείδα από ηόηε θαη
ζηελαρσξήζεθα πνιύ.
Αγαπώ ηελ Διιάδα. Έξρνκαη θάζε βδνκάδα ζην εξγαζηήξην. Δθεί έθαλα θαηλνύξηνπο
θίινπο θαη πήγακε κηα σξαία εθδξνκή. Όκσο, έξρνληαη θνξέο πνπ δελ αγαπώ
ηίπνηα ζηε δσή κνπ...
Βιέπσ όλεηξα ζπρλά. Έλα όλεηξν πνπ βιέπσ είλαη πσο πεξπαηώ πάξα πνιιή ώξα
ζηελ έξεκν θαη ν ήιηνο κε έρεη εμαληιήζεη. Ο δξόκνο κνπ είλαη πνιύ δύζθνινο.
Κάπνηα ζηηγκή ζπλαληώ έλα ζθύιν πνπ πεζαίλεη από ηε δίςα. Βγάδσ ην παπνύηζη
κνπ, ην γεκίδσ λεξό θαη ηνπ δίλσ λα πηεη. Πνιιή ώξα κεηά βξίζθσ θόζκν λα κνπ
θάλεη παξέα. πλερίδσ ηε δηαδξνκή καδί κε θάπνηνλ θαη βξίζθνπκε έλα θάξν
πνπ ην ζέξλνπλ γατδνπξάθηα. Αλεβαίλνπκε πάλσ θαη καο κεηαθέξεη.

Ύζηεξα ζπλαληάκε δύν αλζξώπνπο πνπ καιώλνπλ. Σνπο ρσξίδνπκε, ηνπο
παίξλνπκε καδί καο θαη θηάλνπκε σο εδώ.
Ολεηξεύνκαη λα πάσ ζηελ Ηηαιία λα βξσ ηνλ αδειθό κνπ. Ολεηξεύνκαη
επίζεο λα ελσζώ μαλά κε ηελ νηθνγέλεηά κνπ, ζηελ Αίγππην.

Tαxάp
Σν όλνκά κνπ είλαη Σαράξ, είκαη 18 ρξνλώλ, από ην Μαξόθν. Ζ ρεηξόηεξε ζηηγκή
ηεο δσήο κνπ ήηαλ όηαλ έθπγα από ηελ παηξίδα κνπ. Έθπγα εμαηηίαο ηεο
θηώρεηαο. Πέξαζα ζηελ Σνπξθία κέζα από ηελ έξεκν, θαη από εθεί βξέζεθα ζηελ
Διιάδα.
ηα ζύλνξα κε ηε FYROM βξήθα ηεξάζηηεο δπζθνιίεο. Σειηθά, δελ ηα θαηάθεξα λα
πεξάζσ. Σώξα αηζζάλνκαη ζαλ άζηεγνο, ζαλ δεηηάλνο. Ολεηξεύνκαη λα γίλσ
πεηπρεκέλνο θαη δηάζεκνο. Έηζη θαληάδνκαη ηνλ εαπηό κνπ έπεηηα από ηόζν πόλν
θαη ηόζεο δπζθνιίεο. Φαίλεηαη πσο πξέπεη λα ππνθέξνπκε ζηελ αξρή. Υξεηάδεηαη
λα θάλνπκε ππνκνλή. Σίπνηε δελ έξρεηαη εύθνια. Καη όπσο ιέεη ε παξνηκία:
«βιέπσ έλα θαιό κέιινλ πνπ κνπ δείρλεη ζεθσκέλν ην κεζαίν ηνπ δάρηπιν»

Ιμπραήμ
Όταν το χωριό του 10χρονου Ιμπραήμ στη Νιγηρία δέχθηκε επίθεση, αντάρτες τον
χτύπησαν στο κεφάλι με ματσέτα . Έπειτα, τον έριξαν σε ένα λάκκο, νομίζοντας ότι
είχε πεθάνει.

«Η Λαραμά με έσωσε», λέει ο Ιμπραήμ. «Βρήκε πού με είχαν θάψει οι αντάρτες». Ο
Ιμπραήμ έμεινε τεσσερισήμισι μήνες στο νοσοκομείο. Η οικογένεια ζει πλέον στον
καταυλισμό προσφύγων Minawao στο Καμερούν, ο οποίος άρχισε να λειτουργεί τον
Ιούλιο του 2013 και φιλοξενεί περίπου 33.300 Νιγηριανούς πρόσφυγες.
Τουλάχιστον 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί στη βορειοανατολική
Νιγηρία από τον Μάιο του 2013, όταν οι πολιτείες Adamawa, Borno και Yobe
κηρύχθηκαν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. «Η μητέρα μου είναι περήφανη για
μένα. Λέει ότι χαμογελάω ξανά, παίζω ποδόσφαιρο και πηγαίνω στο σχολείο. Επίσης,
έχω έναν πολύ καλό φίλο. Πηγαίνω στο σχολείο κάθε μέρα στον καταυλισμό. Λατρεύω
να μαθαίνω αγγλικά και λατρεύω και τη δασκάλα αγγλικών μου. Σο όνομά της είναι
ήλα. Σραγουδάμε και χορεύουμε μέσα στη τάξη μαζί με τη δασκάλα μας.
Επαναλαμβάνουμε τις αγγλικές λέξεις αφού μας τις πει η δασκάλα μας και μετράμε
από το μηδέν έως το 100. Μερικές φορές υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά, πάνω από
100 μέσα σε μία μόνο τάξη και είναι δύσκολο να συγκεντρωθούμε.

ΛΑΖΑΡ : H ιζηορία ενός παιδιού ηοσ πολέμοσ..
Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 1995 δεθάδεο παηδηά από εκπόιεκεο πεξηνρέο ηεο
Γηνπγθνζιαβίαο έθηαλαλ ζηνλ ζηδεξνδξνκηθό ζηαζκό ηεο Θεζζαινλίθεο γηα λα
ζπλαληήζνπλ ειιεληθέο νηθνγέλεηεο πνπ άλνημαλ ηηο αγθαιηέο ηνπο γηα λα ηνπο
πξνζθέξνπλ αγάπε, νηθνγελεηαθή ζαιπσξή θαη πεξηζζόηεξε αζθάιεηα ζην
πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο θηινμελίαο «παηδηώλ ηνπ πνιέκνπ» .
Αλάκεζά ηνπο έλαο 9ρξνλνο έξβνο από ηε Βνζλία, πνπ όπσο θαη ηα άιια
παηδάθηα, εθηόο από κηα αιιαμηά ξνύρα ζηε βαιίηζα ηνπ, θνπβαινύζε ζηελ ςπρή
ην δηθό ηνπ δξάκα: ηε θξίθε ηνπ πνιέκνπ, όπσο ηελ έδεζε ζην ρσξηό
Μνθξνλόγθε, θνληά ζηελ πόιε Νηίξβαξ. Σνλ πεξίκελαλ ζηελ απνβάζξα, ηα κέιε
κηαο νηθνγέλεηαο από ηελ Καιακαξηά. Γελ ήμεξε ιέμε ειιεληθή νύηε κηινύζε
θακηά άιιε γιώζζα πιελ ηεο κεηξηθήο ηνπ θαη απηνί πνπ ζα ηνλ θηινμελνύζαλ
δελ γλώξηδαλ γξπ εξβηθά.
Ζ ηζηνξία ηνπ Λαδάξ Μεληάξνβηηο είλαη κία από ηηο πνιιέο πνπ γξάθηεθαλ θαηά
ηελ πεξίνδν ηνπ αηκαηεξνύ εκθπιίνπ ζηε Γηνπγθνζιαβία, κε πξσηαγσληζηέο
παηδηά θαη ειιεληθέο νηθνγέλεηεο, νη νπνίεο πξνζπκνπνηήζεθαλ λα βνεζήζνπλ
απαιύλνληαο θάπσο ηνλ πόλν θαη ηε ζιίςε πνπ πξνθάιεζε ζηηο θαξδηέο ηνπο ε
αλζξσπνζθαγή.

«Σο τοπίο είτε τάσει τα τρώματα» ηνπο έιεγε ν Λαδάξ όηαλ ηνπο μελαγνύζε ζην
ρσξηό ηνπ απ' όπνπ θπγαδεύηεθε πεληέκηζη ρξόλσλ από ηε κακά ηνπ κε ζπγγελείο.
M' έλα θάξν έθζαζε ζην Νόβηζαλη, όπνπ δνύζε ε ζεία ηνπ. O παηέξαο ηνπ θαη ηα
δύν κεγαιύηεξα αδέιθηα ηνπ αθόκε πνιεκνύζαλ. H κεηέξα έκεηλε ζην ρσξηό κε
ηνπο ειηθησκέλνπο γνλείο ηεο θαη ηνλ ειηθησκέλν αδειθό ηνπ πεζεξνύ. Οηαλ έκαζαλ
όηη ζην ρσξηό ζα έκπαηλαλ νη Κξνάηεο απνθάζηζε λα εγθαηαιείςεη ην ζπίηη ηεο.
Δπηβίβαζε ηνπο ηξεηο ειηθησκέλνπο ζην θάξν θαη ζέξλνληαο ηε δσληαλή πεξηνπζία
ηεο (150 πξόβαηα) μεθίλεζε γηα ην Νόβηζαλη.
Δπί δύν ρξόληα ν κεγαιύηεξνο αδειθόο ηνπ Λαδάξ, ν Μίιν, ήηαλ εμαθαληζκέλνο·
ηνλ βξήθαλ κέζσ ηνπ Δξπζξνύ ηαπξνύ. O άιινο αδεξθόο ηνπ εληνπίζηεθε ζ' έλα
ζηξαηόηελ Διιάδα ήξζαλ 12.000 εξβόπνπια
Πεξηζζόηεξα από 12.000 παηδηά από ηελ εκπόιεκε Γηνπγθνζιαβία θηινμελήζεθαλ
ζηελ Διιάδα, ηελ πεξίνδν 1992-1995, ηόηε πνπ νη ζπγθξνύζεηο άγγημαλ ηα όξηα ηεο
αλζξσπνζθαγήο ζηε Βνζλία-Δξδεγνβίλε.

ΠΡΟΦΤΓΕ ΣΗΝ ΑΜΕΡΘΚΑΝΘΚΗ ΗΠΕΘΡΟ
Υηιηάδεο ρηιηόκεηξα καθξηά από ηελ Μεζόγεην ζηελ νπνία ιακβάλεη ρώξα κηα από
ηηο ρεηξόηεξεο πξνζθπγηθέο θξίζεηο ζηελ Ηζηνξία, κηα άιιε «αόξαηε» θξίζε
βξίζθεηαη ζε πιήξε θιηκάθσζε. ην «θαηώθιη» ησλ ΖΠΑ, ζην Βόξεην ηκήκα ηεο
Κεληξηθήο Ακεξηθήο, ρηιηάδεο άλζξσπνη από ηελ Ολδνύξα, ην Δι αιβαδόξ θαη ηε
Γνπαηεκάια, ηξέπνληαη ζε θπγή, εμ' αηηίαο ελόο αλεπίζεκνπ θαη όιν θαη πην βίαηνπ
πνιέκνπ κεηαμύ ησλ ζπκκνξηώλ θαη ησλ δπλάκεσλ αζθαιείαο.

Σε δεθαεηία ηνπ 1980 νη ρώξεο απηέο καζηίδνληαλ από εκθπιίνπο πνιέκνπο κεηαμύ
αληαξηώλ θαη ζηξαηησηηθώλ δηθηαηνξηώλ, ηηο νπνίεο ζηήξηδαλ θαη νη ΖΠΑ. Μπνξεί
κε ην πέξαζκα ησλ εηώλ λα απνθαηαζηάζεθαλ νη δεκνθξαηίεο, σζηόζν, ε εηξήλε
δελ επέζηξεςε πνηέ ζηελ πεξηνρή. Οη έληνλεο αληζόηεηεο πνπ παξακέλνπλ θαη νη
παξαρσξήζεηο ακλεζηίαο ζε εγθιεκαηίεο πνιέκνπ, ππξνδόηεζαλ έλα λέν θύκα βίαο
θαη δηαθζνξάο.
Δθηηκάηαη όηη 80.000 άλζξσπνη από ηηο ρώξεο απηέο, νη νπνίεο ζεσξνύληαη, νη πην
επηθίλδπλεο ρώξεο πνπ δελ βξίζθνληαη επίζεκα ζε πόιεκν, ζα αλαδεηήζνπλ άζπιν
θέηνο ζε γεηηνληθά θξάηε, αξηζκόο πνπ παξνπζηάδεη αύμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 65% από
ην 2011, ζύκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο
πξόζθπγεο.

Ο ζηόρνο ησλ πεξηζζόηεξσλ είλαη λα θηάζνπλ ζηηο ΖΠΑ. Από ηε ζηηγκή πνπ νη ΖΠΑ
εθαξκόδνπλ απζηεξόηεξε κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή γηα όζνπο έξρνληαη από ηελ Κεληξηθή
Ακεξηθή, ην Μεμηθό απνηειεί πηα ηνλ ελαιιαθηηθό ηειηθό πξννξηζκό. Καηαπιηζκνί πνπ
θάπνηε ρξεζίκεπαλ σο ηόπνη παξνδηθήο δηακνλήο, είλαη πιένλ γεκάηνη κε πξόζθπγεο.
Άιινη πάιη ξηζθάξνπλ αθνινπζώληαο πην επηθίλδπλεο θαη ιηγόηεξν γλσζηέο δηόδνπο πξνο
ηε Βόξεηα Ακεξηθή.
Ζ πνιηηηθή πνπ αθνινπζείηαη ζην Μεμηθό, ηελ νπνία ζαθώο θαηεπζύλεη ε Οπάζηλγθηνλ,
δελ είλαη άιιε από απηή ηεο θξάηεζεο θαη απέιαζεο, θαζώο ην κόλν πνπ έρεη ζεκαζία
είλαη λα κελ θηάζνπλ ζηηο ΖΠΑ.

Carmen Perea, εηών 41
«Ολνκάδνκαη Carmen Perea. Γελλήζεθα ζηε Buanaventura ζηελ Κνινκβία. Σώξα δσ ζην
Δθνπαδόξ. Φηηάρλσ γπλαηθεία παπνύηζηα. Έθπγα από ηε ρώξα κνπ εμαηηίαο ηεο βίαο.
Έπξεπε λα ηελ εγθαηαιείςσ. θόησζαλ ηνλ αδειθό κνπ. Ήηαλ πνιύ επηθίλδπλα. Γελ ήζεια
νη θόξεο κνπ λα κεγαιώζνπλ ζε έλα ηόζν βίαην πεξηβάιινλ».
Ήξζα ζην Δθνπαδόξ πξηλ από δέθα ρξόληα. Αζρνιήζεθα κε ηελ εθζηξαηεία έληαμεο ησλ
πξνζθύγσλ εδώ θαη έγηλα εθπξόζσπνο ηύπνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο #SmileWeAreIntegrating.
Μέζα από ηε ζπλεξγαζία κνπ κε απηή ηελ εθζηξαηεία, γλώξηζα ηελ Ile Miranda, δηάζεκε
ζρεδηάζηξηα παπνπηζηώλ ζην Δθνπαδόξ. Μαδί, θαηαζθεπάζακε έλα ζαλδάιη ηύπνπ
«κνλνκάρνο», ζην νπνίν ε Ile έδσζε ην όλνκα «She loved me». Σν όλνκα αληηπξνζσπεύεη
ηνλ αγώλα ησλ θαζεκεξηλώλ γπλαηθώλ πνπ πξνζπαζνύλ λα βειηηώζνπλ ηε δσή ηνπο.

Πηζηεύνπκε όηη αλ αγαπάκε θαη πηζηεύνπκε ζηνλ εαπηό καο, κπνξνύκε λα βειηηώζνπκε ηηο
δσέο ηόζν ηηο δηθέο καο όζν θαη ησλ παηδηώλ καο.» Ζ Buanaventura καζηίδεηαη από βία θαη
ζπγθξνύζεηο γηα πεξηζζόηεξν από πελήληα ρξόληα. Σν βηνκεραληθό απηό ιηκάλη ζεκεηώλεη
κεξηθνύο από ηνπο πςειόηεξνπο δείθηεο βίαο θαη εζσηεξηθνύ εθηνπηζκνύ εμαηηίαο ηεο
δηακάρεο αλάκεζα ζε παξάλνκα νπιηζκέλεο νκάδεο. Οη νκάδεο απηέο ζπρλά ζηνρνπνηνύλ
γπλαίθεο θαη θαηαθεύγνπλ ζε βαζαληζηήξηα, βηαζκνύο θαη εθδηθεηηθέο δνινθνλίεο νύησο
ώζηε λα αζθήζνπλ έιεγρν. Από ην 2000 κέρξη ζήκεξα, πεξίπνπ 200.000 πξόζθπγεο έρνπλ
θύγεη από ηελ Κνινκβία θαη πήγαλ ζην Δθνπαδόξ.

πλνιηθά 3.423 άλζξσπνη, θπξίσο από ην Δι αιβαδόξ θαη ηελ Ολδνύξα, ππέβαιαλ αηηήζεηο λα ηνπο
ρνξεγεζεί άζπιν ζην Μεμηθό ην 2015, αξηζκόο απμεκέλνο θαηά 65%, ηόληζε ν Έληνπαξληο. ηελ
Κόζηα Ρίθα θαηαγξάθεθαλ 2.203 αηηήζεηο πέξζη, ελώ ζην κηθξνζθνπηθό Μπειίδ 633 άλζξσπνη δήηεζαλ
άζπιν, αξηζκόο δεθαπιάζηνο ζπγθξηηηθά κε ην 2014. Ζ Νηθαξάγνπα θαη ν Παλακάο θαηέγξαςαλ
παξόκνηα αύμεζε ησλ αηηήζεσλ, αλαθέξεη ηειεγξάθεκα ηνπ ΑΠΔ-ΜΠΔ.

Κούβα... η σρία ζηην άλλη άκρη ηοσ Αηλανηικού!
Τπεξβνιή; ίγνπξα λαη, αιιά ππάξρνπλ πνιιέο νκνηόηεηεο. ηελ Κνύβα δελ ππάξρεη
εκθύιηνο. Δπηβάιινληαη πεξηνξηζκνί, αιιά ζε θακία πεξίπησζε δελ επηθξαηεί
εκθύιηα δηακάρε. Οη ζπλζήθεο δσήο σζηόζν, σζνύλ ρηιηάδεο αλζξώπνπο λα
αλαδεηήζνπλ ηελ ηύρε ηνπο ζην δπηηθό θόζκν. Γηα πνιιέο δεθαεηίεο, νη Κνπβαλνί
πεξλνύζαλ ζηελ Ακεξηθή παξαλόκσο. Μεηά ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δηπισκαηηθώλ
ζρέζεσλ κεηαμύ ησλ δύν ρσξώλ, νη Κνπβαλνί αηζζάλνληαη όηη αλνίγεη δηάπιαηα ε
πόξηα κίαο λέαο δσήο ζηε κεγαιύηεξε νηθνλνκία ηνπ θόζκνπ. Όπσο νη ύξνη
ζπξξένπλ ζηελ επξσπατθή ήπεηξν, έηζη θαη νη Κνπβαλνί , ζε κηθξόηεξε θιίκαθα
βέβαηα, επηρεηξνύλ λα κεηαβνύλ ζηηο ΖΠΑ.
Πεξίπνπ 8.000 άλζξσπνη έρνπλ κεηαθηλεζεί από ηελ Κνύβα ζηηο αθηέο ηεο Κεληξηθήο
Ακεξηθήο. Ζ αζξόα πξνζέιεπζε νδήγεζε ηελ θπβέξλεζε ηεο Νηθαξάγνπαο λα θιείζεη
ηα ζύλνξά ηεο, κε ζπλέπεηα νη πξόζθπγεο από ην λεζί ηνπ Αηιαληηθνύ λα ζηνρεύνπλ
ζηελ Κόζηα Ρίθα. Από εθεί κεηαθέξνληαη κε αεξνπιάλα ζην Δι αιβαδόξ όπνπ θαη
έρνπλ ζπγθεληξσζεί νη ρηιηάδεο ησλ Κνπβαλώλ κεηαλαζηώλ πνπ έρνπλ ηνικήζεη λα
αλαδεηήζνπλ κία θαηλνύξγηα δσή ζηελ ακεξηθαληθή ήπεηξν.

Γκλόρια Εζηεθάν

Δίλαη ε βαζίιηζζα ηεο Λάηηλ Πνπ. Σα δύν πξώηα ρξόληα ηεο δσήο ηεο ηα
πέξαζε ζηελ Αβάλα, ζηελ Κνύβα. Σν 1959 ε θνκκνπληζηηθή επαλάζηαζε ηνπ
Φηληέι Κάζηξν ζπξώρλεη ηελ νηθνγέλεηά ηεο λα εγθαηαζηαζεί ζην Μαηάκη. Ο
παηέξαο ηεο επηζηξέθεη ζηελ Κνύβα γηα λα πνιεκήζεη ζηελ απνηπρεκέλε
απόβαζε ζηνλ Κόιπν ησλ Υνίξσλ ην 1961. Ζ Δζηεθάλ πνύιεζε πάλσ από
100 εθαη. άικπνπκ θαη θέξδηζε επηά Γθξάκη ζε κία εθζακβσηηθή πνπ θαξηέξα

ΟΘ ΠΟΛΘΣΘΚΟΘ ΠΡΟΦΤΓΕ
ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ
Ωο απνηέιεζκα ηνπ ζθιεξνύ εκθπιίνπ πνιέκνπ ηνπ 1946-1949, πιήζνο Διιήλσλ
ππεθόσλ πνπ αλήθαλ ζηελ παξάηαμε ησλ εηηεκέλσλ θαηέθπγαλ σο πξόζθπγεο ζε
άιια θξάηε. ύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ησλ Οξγαλώζεσλ Πνιηηηθώλ Πξνζθύγσλ,
ζηηο ηόηε ζνζηαιηζηηθέο ρώξεο, θαηέθπγαλ 130.000 άηνκα. Απ' απηνύο 25.000 ήηαλ
αληάξηεο ηνπ Γεκνθξαηηθνύ ηξαηνύ Διιάδαο θαη 15.000 πνιηηηθά ζηειέρε. Οη
ππόινηπνη ήηαλ άκαρνο πιεζπζκόο πνπ πξνέξρνληαλ θπξίσο από ηηο παξακεζόξηεο
πεξηνρέο. ηνπο πξόζθπγεο ζπκπεξηιακβάλνληαλ πεξηζζόηεξα από 25.000 παηδηά,
ηα νπνία ζηάιζεθαλ ζηηο αλαηνιηθέο ρώξεο κεηά ηελ άλνημε ηνπ 1948.
Σνπο πξώηνπο πνιηηηθνύο πξόζθπγεο δέρηεθαλ ε Γηνπγθνζιαβία, ε Αιβαλία θαη ε
Βνπιγαξία. Σν θύξην ηκήκα ηνπο κεηαθηλήζεθε πξνο ηελ Οπγγαξία, Πνισλία,
Ρνπκαλία, Σζερνζινβαθία, Αλαηνιηθή Γεξκαλία θαη νβηεηηθή Έλσζε.
Πεξηνξηζκέλνο αξηζκόο πξνζθύγσλ θαηέθπγε ζηε δπηηθή Δπξώπε, ηνλ Καλαδά, ηηο
ΖΠΑ θαη ηελ Απζηξαιία.

Πολιτικοί Πρόσφυγες από την Σσαριτσάνη στην Σασκένδη.Η φωτογραφία είναι από
μία κοινωνική εκδήλωση.
Σε δεθαεηία ηνπ '80 ν αξηζκόο ησλ πνιηηηθώλ πξνζθύγσλ κεηώζεθε ζεκαληηθά, εθόζνλ
ην ειιεληθό θξάηνο επέηξεςε ηελ παιηλλόζηεζή ηνπο ζηελ Διιάδα, ηνπο απέδσζε ηελ
ειιεληθή ηζαγέλεηα θαη θξόληηζε λα εμαζθαιίζεη ηελ αλαγλώξηζε ηεο ζπληάμηκεο
ππεξεζίαο ηνπο κε δηαθξαηηθέο ζπλζήθεο

Από ηηο παξαπάλσ ζπγθηλεηηθέο ηζηνξίεο ζπκπεξαίλνπκε πσο ζε πνιιέο πεξηνρέο
ηνπ πιαλήηε ηα δηθαηώκαηα ηνπ αλζξώπνπ είλαη αλύπαξθηα, θάηη πνπ σζεί ηνπο
αλζξώπνπο λα γίλνληαη πξόζθπγεο, αγλνώληαο ηελ αμηνπξέπεηα θαη ηε ζέιεζή ηνπο
γηα δσή. πκπεξαίλνπκε πσο πξέπεη αθόκα λα γίλνπλ πνιιά γηα λα πεξηνξηζηεί ην
θιέγνλ απηό πξόβιεκα, αθελόο κε ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ θξαηώλ ζε νηθνπκεληθό
επίπεδν, αθεηέξνπ κε ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλήο γλώκεο.

