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Ενημέρωση από: Cécile Pouilly , Εκπρόσωπο Τύπου της Υ.Α. 
 

1. Μεγάλο κίνδυνο διατρέχουν πρόσφυγες και μετανάστες λόγω του 
χειμώνα στην Ευρώπη 

 
Περίληψη των δηλώσεων της Εκπροσώπου Τύπου της Ύπατης Αρμοστείας του 
ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Υ.Α.) σε συνέντευξη Τύπου στο Palais des Nations στη 
Γενεύη. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στις ιστοσελίδες της Υ.Α., unhcr.gr 
και unhcr.org, στις οποίες αναρτώνται τακτικά ενημερωτικά δελτία, τις ημέρες που 
δεν διεξάγεται συνέντευξη Τύπου. 
 

1. Μεγάλο κίνδυνο διατρέχουν πρόσφυγες και μετανάστες λόγω του 
χειμώνα στην Ευρώπη 

 
Μας ανησυχεί ιδιαίτερα η κατάσταση των προσφύγων και των μεταναστών σε όλη την 
Ευρώπη που αντιμετωπίζουν ακραίες καιρικές συνθήκες. Έχουμε ενισχύσει την παροχή 
βοήθειας σε αρκετές χώρες, όπως στην Ελλάδα και τη Σερβία. Η διάσωση ζωής πρέπει 
να είναι απόλυτη προτεραιότητα και καλούμε τις κρατικές αρχές σε όλη την Ευρώπη να 
συμβάλλουν περισσότερο στην παροχή βοήθειας και προστασίας προσφύγων και 
μεταναστών.  
 
Στην Ελλάδα, έχουμε μεταφέρει εκατοντάδες ανθρώπους σε καλύτερες συνθήκες 
στέγασης στη Λέσβο και τη Χίο τις τελευταίες μέρες. Ωστόσο, ανησυχούμε ιδιαίτερα για 
την κατάσταση περίπου 1.000 ανθρώπων, περιλαμβανομένων οικογενειών με μικρά 
παιδιά, που συνεχίζουν να ζουν σε σκηνές και σε κοιτώνες χωρίς θέρμανση στις 
πτέρυγες του Κέντρου Καταγραφής και Ταυτοποίησης στη Σάμο.  
 
Συνεχίζουμε να διανέμουμε χειμωνιάτικα είδη σε όλη την Ελλάδα, μαζί και στα νησιά. 
Έχουμε διανείμει συνολικά σχεδόν 360.000 είδη, όπως θερμικές κουβέρτες, 
υπνόσακους, καθώς και χειμωνιάτικες μπότες και ρούχα. Η διανομή της ανθρωπιστικής 
αυτής βοήθειας διεξάγεται σε συνεργασία με εταίρους ΜΚΟ και συντονίζεται από το 
Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Επαναλαμβάνουμε την έκκλησή μας να 
επιταχυνθούν οι διαδικασίες στα νησιά που θα επιτρέπουν την ταχύτερη μεταφορά στην 
ενδοχώρα, όπου υπάρχουν καλύτερες συνθήκες στέγασης.  
 
Στη Σερβία, πάνω από το 82% των 7.300 προσφύγων, αιτούντων άσυλο και 
μεταναστών που διαμένουν στη χώρα στεγάζονται σε κρατικές δομές φιλοξενίας με 
θέρμανση. Ωστόσο, μας ανησυχεί η κατάσταση περίπου 1.200 ανδρών που 
εξακολουθούν να ζουν στο ύπαιθρο σε ανεπαρκείς άτυπες δομές στο κέντρο του 
Βελιγραδίου, μεταξύ των οποίων και 300 ασυνόδευτα ή χωρισμένα από την οικογένειά 
τους αγόρια. Τις τελευταίες βδομάδες, μεταφέρουμε σχεδόν 1.200 ανθρώπους σε 
συγκεκριμένες κρατικές δομές φιλοξενίας, συμπεριλαμβανομένων 190 που 
μεταφέρθηκαν τις τελευταίες μέρες. Ως μέτρο προστασίας της ανθρώπινης ζωής, 
συνεχίζουμε να παρέχουμε θερμαντικά σώματα, κουβέρτες και χειμωνιάτικα ρούχα σε 
όσους διαμένουν σε άτυπες δομές φιλοξενίας, οι οποίοι δεν έχουν ακόμα συμφωνήσει 
να μεταφερθούν σε κρατικές δομές. Καλούμε τις αρχές να συνεχίσουν τις προσπάθειές 
τους να αυξήσουν τις θέσεις στέγασης έκτακτης ανάγκης, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή 
στις συγκεκριμένες ανάγκες που έχουν τα ασυνόδευτα παιδιά.  
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Στο μεταξύ, η Υ.Α. ανησυχεί εξαιρετικά για τις αναφορές ότι αρκετοί πρόσφυγες και 
μετανάστες έχουν χάσει τη ζωή τους προσπαθώντας να εισέλθουν ή να μετακινηθούν 
στην Ευρώπη, μεταξύ των οποίων πέντε άτομα ήδη από την αρχή του έτους, λόγω του 
ψύχους.  
 
Στις 6 Ιανουαρίου, δύο Ιρακινοί άνδρες βρέθηκαν νεκροί στη νοτιοανατολική Βουλγαρία, 
αφού είχαν διασχίσει τα σύνορα από την Τουρκία. Πιστεύεται ότι πέθαναν από το κρύο 
και την εξάντληση. Στην ίδια περιοχή της Βουλγαρίας, στις αρχές Ιανουαρίου, βρέθηκε 
νεκρή από τις αρχές μια νεαρή Σομαλή. Δύο Σομαλοί έφηβοι που ταξίδευαν μαζί της 
νοσηλεύτηκαν με κρυοπαγήματα μετά από πέντε μέρες στο δάσος σε συνθήκες μεγάλου 
ψύχους. Οι βουλγαρικές αρχές έχουν ενισχύσει από τότε τις περιπολίες στην περιοχή 
προκειμένου να αποτρέψουν τυχόν θανάτους λόγω του καιρού.  
 
Στα σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας, στις 3 Ιανουαρίου, ένας 20χρονος Αφγανός πέθανε 
λόγω επιπλοκών που προκλήθηκαν από την έκθεσή του στο κρύο αφού διέσχισε τον 
ποταμό του Έβρου κατά τη διάρκεια της νύχτας που η θερμοκρασία ήταν -10°C.  
 
Επαναλαμβάνουμε την έκκλησή μας να αυξηθούν οι ασφαλείς οδοί για την εισδοχή 
ανθρώπων που χρήζουν προστασίας, μεταξύ άλλων μέσω της επανεγκατάστασης, της 
οικογενειακής επανένωσης, των ιδιωτικών χορηγιών και άλλων μηχανισμών, ώστε να 
υπάρχει μια βιώσιμη εναλλακτική στην παράτυπη μετακίνηση και την εξάρτηση από 
δίκτυα διακινητών.  
 
Δεδομένων των ακραίων καιρικών συνθηκών, μας ανησυχούν εξαιρετικά οι αναφορές ότι 
οι αρχές στις χώρες της οδού των δυτικών Βαλκανίων εξακολουθούν να προβαίνουν σε 
άτυπες αναγκαστικές επιστροφές προσφύγων και μεταναστών από την επικράτειά τους 
σε γειτονικές χώρες. Σε αρκετές περιπτώσεις, πρόσφυγες και μετανάστες ισχυρίζονται 
ότι υπέστησαν βία από την αστυνομία. Πολλοί κατήγγειλαν επίσης ότι κατάσχεσαν ή 
κατάστρεψαν τα κινητά τους, αποτρέποντάς τους κατ’ αυτόν τον τρόπο από το να 
καλέσουν σε βοήθεια αφού τους είχαν εγκαταλείψει. Μερικοί ανέφεραν ακόμα ότι τους 
κατάσχεσαν ρούχα, αφήνοντάς τους έτσι περισσότερο έκθετους στο κρύο.  
 
Οι πρακτικές αυτές είναι απλά μη αποδεκτές και πρέπει να σταματήσουν, καθώς θέτουν 
σε τεράστιο κίνδυνο τη ζωή προσφύγων και μεταναστών και παραβιάζουν τα πιο 
θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματά τους. Σε όσους δεν επιθυμούν να ζητήσουν άσυλο, τα 
κράτη πρέπει να τους προσφέρουν την εναλλακτική της ασφαλούς και αξιοπρεπούς 
επιστροφής. 
 
Μας ανησυχούν επίσης πάρα πολύ κι άλλες μορφές κακομεταχείρισης εναντίον 
προσφύγων και μεταναστών από εγκληματικές συμμορίες, που περιλαμβάνουν 
απαγωγές, σωματική βία, απειλές και εκβιασμούς. Καλούμε τα ευρωπαϊκά κράτη να 
ενισχύσουν τις προσπάθειές τους να αντιμετωπίσουν τα εγκληματικά αυτά δίκτυα και να 
φροντίσουν για την ασφάλεια των προσφύγων και των μεταναστών.  
 
ΤΕΛΟΣ 
 
Για περισσότερες σχετικές πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με: 
 
Roland Schoenbauer, (+30) 6948088544, e-mail: schoenb@unhcr.org (για διεθνή μέσα) 
Στέλλα Νάνου, (+30)6937934515, e-mail: nanou@unhcr.org (για εθνικά μέσα) 
Κατερίνα Κιτίδη, (+30)6951854661, e-mail: kitidi@unhcr.org (για εθνικά μέσα) 
 

Ιστοσελίδες:  www.unhcr.gr 
            www.withrefugees.org   /  www.nansen.gr  /  donors.unhcr.gr 
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Ακολουθήστε μας: 
www.facebook.com/unhcrgreece 
www.youtube.com/unhcrgreece 
www.twitter.com/unhcrgreece 


