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Παγκόσμια Ημέρα των Προσφύγων
Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ γιορτάζεται 
σε όλα τα κράτη της Γης κάθε χρόνο στις 20 Ιουνί-
ου, με σκοπό να ενημερωθούμε, να ευαισθητοποιη-
θούμε και να τιμήσουμε τη δύναμη, το κουράγιο και 
την επιμονή εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κό-
σμο, οι οποίοι αναγκάζονται βίαια να εγκαταλείψουν 
τις πατρίδες τους αναζητώντας μια βιώσιμη ζωή και 
ένα καλύτερο μέλλον. Η Ημέρα αυτή καθιερώθηκε για 
πρώτη φορά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του 
ΟΗΕ και πρωτογιορτάστηκε στις 20 Ιουνίου 2001, με 
αφορμή τα 50 χρόνια από την υπογραφή της «Συν-
θήκης για το καθεστώς των προσφύγων». Η Συνθήκη 
αυτή προέβλεπε, μεταξύ άλλων, τη σύσταση της Ύπα-
της Αρμοστείας του ΟΗΕ, η οποία ήταν επιφορτισμένη 
να βοηθήσει στη μετεγκατάσταση των 1,2 εκατομμυρί-
ων Ευρωπαίων που είχαν μείνει άστεγοι εξαιτίας του 
Β΄Παγκοσμίου Πολέμου. Με πρωταρχικό σκοπό τη 
διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων αλλά και 
της ευημερίας των ανθρώπων που υποχρεώθηκαν να 
εκπατριστούν, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους 
πρόσφυγες, όλα αυτά τα χρόνια έχει βοηθήσει εκατομ-
μύρια ανθρώπους να ξαναρχίσουν τη ζωή τους και για 
τις προσπάθειές της αυτές έχει τιμηθεί δυο φορές με 
το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Το Διεθνές Δίκαιο ορίζει 
ότι πρόσφυγες είναι οι άνθρωποι που δεν μπορούν ή 
δεν θέλουν να επιστρέψουν στις χώρες τους, εξαιτίας 
πολέμου, βάσιμου φόβου δίωξης, με βάση τη φυλή, 
το θρήσκευμα, τις πολιτικές τους πεποιθήσεις, την 
εθνικότητά τους ή τη συμμετοχή τους σε μια ιδιαίτερη 
κοινωνική ομάδα. Σε αυτούς περιλαμβάνονται πρό-
σφυγες, επαναπατρισθέντες, ανιθαγενείς, εσωτερικά 
εκτοπισμένοι και αιτούντες άσυλο, λέξεις τις οποίες 
ακούμε σχεδόν καθημερινά στα δελτία ειδήσεων, αλλά 
οι περισσότεροι από εμάς δεν γνωρίζουμε την έννοια, 
τη σημασία τους.
      ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ: Να γεννιέσαι σε ένα μέρος, να 
γερνάς σε ένα άλλο και να αισθάνεσαι ξένος και στα 
δυο μέρη. Ίσως καμιά άλλη λέξη δεν συμπυκνώνει 
το ανθρώπινο δράμα όπως η λέξη πρόσφυγας. Είναι 
γραφτό του ο πρόσφυγας να ζει μια ζωή χωρίς ταυ-
τότητα. Προερχόμενος από ζώνες πολέμου και χώρες 
στις οποίες επικρατεί κάθε είδους καταπίεσης, στέρη-
ση και καταστροφή, ο πρόσφυγας βιώνει τη συμφορά 
της απώλειας της ζεστασιάς του σπιτιού του, το χάσιμο 
της περιουσίας του, της επιχείρησής του, το δράμα στο 
να αγωνίζεται για το δικαίωμα απλά στη ζωή. Τα τελευ-
ταία χρόνια εκατομμύρια άνθρωποι πήραν το δρόμο 
της προσφυγιάς, εγκατέλειψαν τη χώρα τους εξαιτίας 
των διώξεων ή των συγκρούσεων, του πολέμου και 

της απάνθρωπης φτώχειας. Ο ξεριζωμός, η εκδίωξη 
από τα πάτρια εδάφη δεν είναι επιλογή των ξεριζωμέ-
νων, είναι ωμή κρατική βία στους ασθενείς και τους 
φτωχούς, ένα ανεπούλωτο τραύμα στον ανθρωπισμό 
και της συνύπαρξης. Η προσφυγιά δεν είναι πολιτισμι-
κό φαινόμενο, μάλλον είναι αρνητικό φαινόμενο του 
πολιτισμού. Όσο μακριά από εμάς και αν νομίζουμε 
ότι είναι το πρόβλημα, οι συνέπειες δεν σταματούν στα 
όρια του ανεπτυγμένου με τον αναπτυσσόμενο κόσμο. 
Αγγίζουν το σύνολο της Παγκόσμιας Κοινότητας. Τα 
τελευταία χρόνια βλέπουμε πρωτοφανές κύμα προ-
σφυγικών ροών που προσπαθούν να διαφύγουν από 
τις πατρίδες τους για να σώσουν τη ζωή τους.  Εκα-
τομμύρια άνθρωποι, οικογένειες με μικρά παιδιά στην 
πλειοψηφία τους, που διώκονται βάναυσα από τις πα-
τρίδες  τους, μπαίνουν σε βάρκες με κίνδυνο τη ζωή 
τους, έρχονται στο Αιγαίο αναζητώντας ασφάλεια και 
περίθαλψη από την Ελλάδα και την Ευρώπη. Επικίν-
δυνα θαλάσσια ταξίδια, που κρύβουν κινδύνους γιατί 
ανάμεσα στις χιλιάδες πρόσφυγες που προσπαθούν να 
βρουν καταφύγιο σε μια φιλόξενη χώρα, πολλοί έχουν 
χάσει τη ζωή τους στη θάλασσα.
     ΤΗΝ περασμένη Κυριακή 24 Ιουνίου, έγινε η συ-
νάντηση των 16 Ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 
Βρυξέλλες που συζητήθηκε το θέμα για τη μεταρρύθμι-
ση της Ευρωπαϊκής πολιτικής και για το προσφυγικό 
που απασχολεί όλη την Ευρώπη. Αναπτύχθηκε το θέμα 
από διαφόρους ηγέτες των Ευρωπαϊκών χωρών αλλά 
κατέληξε χωρίς να βγει κανένα αποτέλεσμα. Η Γερμα-
νίδα Καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ βγαίνοντας από τη 
συνάντηση που είχε με τους Ηγέτες των Ευρωπαϊκών 
χωρών τόνισε στα ΜΜΕ ότι «ήταν μια καλή συνάντηση 
αλλά χωρίς αποτέλεσμα προς το παρόν. Το θέμα μεταρ-
ρύθμισης της Ευρωπαϊκής πολιτικής θα συζητηθεί στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 28 Ιουνίου και μετέπειτα 
θα γίνουν προσπάθειες μέχρι να βρεθεί η λύση στα θέ-
ματα που πρωτεύουν για τις σχέσεις με τις τριτοκοσμι-
κές χώρες, το προσφυγικό, η προστασία των συνόρων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η εσωτερική διάσταση». 
Και οι Ηγέτες του κόσμου το 2018 θα συναντηθούν σε 
επίπεδο ΟΗΕ, με σκοπό να συμφωνήσουν για έναν 
πιο δίκαιο τρόπο διαχείρησης και αντιμετώπισης της 
Παγκόσμιας Προσφυγικής κρίσης. Η συμφωνία αυτή, 
με τίτλο Παγκόσμιο Σύμφωνο για τους πρόσφυγες, 
αφορά κατά κύριο λόγο τον διαμερισμό της Ευθύνης, 
προκειμένου να μην επωμίζονται μεμονωμένα κράτη 
αυτόν τον μαζικό αναγκαστικό εκτοπισμό. Ενώ η Ύπα-
τη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και ο Πα-
γκόσμιος Ανθρωπιστικός Οργανισμός που συντονίζει 

τη Διεθνή δράση για την Προστασία τους, μας καλεί 
αυτή την ημέρα να αφιερώσουμε λίγο χρόνο μας για 
να αναγνωρίσουμε το κουράγιο των προσφύγων αλλά 
και τον τρόπο με τον οποίο τους υποδέχονται οι τοπι-
κές κοινωνίες στις νέες τους πατρίδες.   
     ΟΦΕΙΛΟΥΝ να συνειδητοποιήσουν οι πολιτικοί 
ηγέτες ότι υπάρχουν χώρες που αναπτύχθηκαν και ευ-
ημέρησαν από τον ιδρώτα των προσφύγων από κάθε 
γωνιά της Γης και πρέπει επιτέλους να κοιτάξουμε με 
ανθρωπιά το πρόβλημα με τους πρόσφυγες που πολλές 
φορές είναι δικό μας δημιούργημα. Ποιος κατάστρεψε 
το Ιράκ, το Αφγανιστάν, την Αίγυπτο, τη Συρία και πάει 
λέγοντας, ποιος υποστηρίζει τις θηριωδίες των Ισραη-
λιτών στην Παλαιστίνη και ποιος εισέβαλε στο Αφγα-
νιστάν δημιουργώντας κατάσταση εμφυλίου πολέμου; 
Η «πολιτισμένη» Δύση. Είναι παράδοξο λοιπόν που οι 
απελπισμένοι πρόσφυγες από αυτές τις χώρες ζητούν 
Άσυλο στα διάφορα κράτη; Υπάρχουν βέβαια και οι 
πόλεμοι, οι λιμοί και οι επιδημίες που αποδεκατίζουν 
λαούς και εξαναγκάζουν εκατομμύρια κατατρεγμένων 
και δυστυχισμένων να δραπετεύσουν με κάθε τρόπο 
από αυτή την κόλαση του διωγμού, της καταπίεσης 
και της ανέχειας. Πρέπει όμως τα διάφορα κράτη να 
ανοίξουν διάπλατα τις πόρτες τους και να δεχτούν όλα 
αυτά τα εκατομμύρια των δυστυχισμένων και κατατρεγ-
μένων της Γης; Όχι, δεν πρέπει να δεχτούν τα κράτη 
όλα αυτά τα εκατομμύρια των παράτυπων μεταναστών. 
Για ανθρωπιστικούς όμως λόγους είναι λογικό όλους 
αυτούς τους συνανθρώπους μας που αναζητούν διέξο-
δο από τη μιζέρια και τον κίνδυνο της ζωής τους, να 
τους δεχτούν προσωρινά και να γίνουν οι απαραίτητες 
διαδικασίες εξέτασης των αιτήσεών τους από την εξε-
ταστική επιτροπή και με εξέταση υγείας κ.λ.π.όπως γι-
νόταν και με μας τους Ευρωπαίους που ήρθαμε νόμιμα 
και μείναμε εδώ στη δεύτερη πατρίδα μας. 
   Ο πόλεμος, η βία και οι διώξεις αναγκάζουν παγκο-
σμίως περισσότερους ανθρώπους από ποτέ να εγκα-
ταλείψουν τα σπίτια τους. Σύμφωνα με έρευνα της Δι-
εθνής Ανθρωπιστικής Οργάνωσης, περισσότεροι από 
65 εκατομμύρια άνθρωποι –πρόσφυγες, εκτοπισμένοι 
και αιτούντες άσυλο, έχουν διωχθεί βίαια από τα σπί-
τια τους. Ο Μοντεσιέ έλεγε: «Το καθήκον του πολίτη 
αποτελεί ένα έγκλημα όταν τον κάνει να ξεχνά το κα-
θήκον του ανθρώπου». Πρέπει όλοι μας να συνειδη-
τοποιήσουμε πως οι άνθρωποι αυτοί προσπαθούν να 
δουν το μέλλον τους με αισιοδοξία και να κάνουν μια 
νέα αρχή με το όνειρο μιας καλύτερης ζωής γι’αυτούς 
και για τα παιδιά τους. Και η 20η Ιουνίου ας αποτελέ-
σει το ορόσημο!
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