
 
 

 

Δελτίο Τφπου «Φαγητό για Όλουσ» 
 

Το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναςτών με τθν υποςτιριξθ τθσ INTERSOS, ζχει 

δρομολογιςει από τον Δεκζμβρθ του 2021 μία νζα δράςθ για τθν υποςτιριξθ των 

ευάλωτων ομάδων του πλθκυςμοφ υπό τθν ονομαςία “Φαγητό για Ολουσ”. 
 

Στόχοσ τθσ δράςθσ «Φαγθτό για Όλουσ» είναι να καλφψει τθν πρωταρχικι ανάγκθ 

των πιο ευάλωτων ομάδων των μεταναςτϊν και προςφφγων που διαβιοφν ςτθν 

Ακινα, και να εξαςφαλίςει τθν διατροφικι επιβίωςθ τουσ. 
 

Το Ελλθνικό Φόρουμ Μεταναςτϊν προχϊρθςε ςτθν χαρτογράφθςθ και εκτίμθςθ των 

αναγκϊν εντόσ των μεταναςτευτικϊν και προςφυγικϊν κοινοτιτων κατά τθν 

διάρκεια τθσ πανδθμίασ. Στθν Ακινα, περιςςότερα από 1.500 άτομα δεν ζχουν 

ςτακερι πρόςβαςθ ςε ςίτιςθ και βρίςκονται ςε κακεςτϊσ ζκτακτθσ ανάγκθσ όςον 

αφορά ςτθν επιβίωςθ τουσ. 
 

Λόγω τθσ πανδθμίασ, πολλοί μετανάςτεσ και πρόςφυγεσ ζμειναν ξαφνικά άνεργοι 

κακϊσ τα περιοριςτικά μζτρα που επιβλικθκαν τθν περίοδο εκείνθ ελαχιςτοποίθςαν 

τισ ευκαιρίεσ απαςχόλθςισ τουσ. Οικογζνειεσ βρζκθκαν χωρίσ ειςόδθμα, 

αδυνατϊντασ να λάβουν τθν όποια οικονομικι ςτιριξθ παρείχε το κράτοσ, κακϊσ θ 

απαςχόλθςθ τουσ δεν ιταν απαραίτθτα νόμιμθ. Τα ιδθ υφιςτάμενα προβλιματα 

απλϊσ επιδεινϊκθκαν, λόγω τθσ μείωςθσ βαςικϊν υπθρεςιϊν αλλά και τθσ 

κατακόρυφθσ πτϊςθσ του ειςοδιματοσ του εν λόγω πλθκυςμοφ. 
 

Η πανδθμία ανζςτειλε όλεσ τισ πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ των κοινοτιτων που κα 

μποροφςαν να λειτουργιςουν υποςτθρικτικά ςτισ πιο ευάλωτεσ ομάδεσ του 



πλθκυςμοφ, ενϊ παράλλθλα οι ίδιεσ οι κοινότθτεσ αντιμετϊπιςαν ηθτιματα 

βιωςιμότθτασ από τθν ςτιγμι που τα μζλθ τουσ αδυνατοφςαν να ςυνδράμουν ςτθν 

ςτιριξθ των κοινοτιτων αυτϊν. 
 

Η παντελισ απουςία πολιτικϊν ζνταξθσ, θ οποία ςυνεπάγεται τθν απουςία ςτζγθσ, 

ςίτιςθσ, ιατρικισ περίκαλψθσ και νομικισ υποςτιριξθσ των προςφφγων και 

μεταναςτϊν, ζχει ωσ αποτζλεςμα να οδθγείται όλο και μεγαλφτεροσ αρικμόσ 

ανκρϊπων ςτο περικϊριο. 
 

Από τθν 1θ Οκτωβρίου 2021 χιλιάδεσ παιδιά, γυναίκεσ και άνδρεσ δεν ζχουν 

πρόςβαςθ ςε τρόφιμα. Το 25% των προςφφγων που διαμζνουν ςε διαφορετικοφ 

τφπου εγκαταςτάςεισ ςτην ηπειρωτική Ελλάδα είναι γυναίκεσ 

(ςυμπεριλαμβανομζνων των εγκφων και των μονογονεϊκών οικογενειών) ενώ το 

40% είναι παιδιά. Επίςθσ, το ελλθνικό κράτοσ απορρίπτει ςυςτθματικά αιτιματα 

αςφλου, με αποτζλεςμα υπικοοι χωρϊν, για παράδειγμα από τθν Συρία, το 

Αφγανιςτάν, τθν Σομαλία, το Πακιςτάν και το Μπαγκλαντζσ να βρίςκονται ςε ζνα 

«νομικό κενό», το οποίο δεν τουσ επιτρζπει να αποκτιςουν τα απαραίτθτα 

νομιμοποιθτικά ζγγραφα για τθν παραμονι τουσ ςτθν χϊρα, ςτερϊντασ τουσ 

παράλλθλα τθν πρόςβαςθ ςε βαςικζσ υπθρεςίεσ, όπωσ θ ςίτιςθ, εντόσ των δομϊν 

φιλοξενίασ προςφφγων. 
 

Η επιβίωςθ των ευάλωτων αυτϊν ομάδων του πλθκυςμοφ επιβάλει τθν κακθμερινι 

πρόςβαςθ τουσ ςε βαςικά αγακά, όπωσ είναι το φαγθτό. 
 

Το ζργο «Φαγητό για Όλουσ» προςβλζπει ςτθν κάλυψθ τθσ πιο βαςικισ ανάγκθσ 

ενόσ ανκρϊπου, τθν τροφι, ανεξαρτιτωσ του νομικοφ κακεςτϊτοσ που τον 

χαρακτθρίηει. Η επιςιτιςτικι αναςφάλεια είναι μια δυςμενισ ςυνκικθ με πολλαπλζσ 

προεκτάςεισ που κανζνασ άνκρωποσ δεν πρζπει να βιϊνει. 
 

Η πρωτοβουλία «Φαγθτό για Όλουσ» αποτελεί μζροσ του προγράμματοσ Σίτιςησ 

για Μετανάςτεσ/Πρόςφυγεσ του Ελλθνικοφ Φόρουμ Μεταναςτϊν - GFM και τθσ 

INTERSOS ςτο πλαίςιο μιασ κοινοτικισ προςζγγιςθσ για τθν αντιμετϊπιςθ 

καταςτάςεων ζκτακτθσ ανάγκθσ ςτο πρόγραμμα τθσ θπειρωτικισ χϊρασ, που 

υποςτθρίηεται από το Stichting Vluchteling - SV (Ολλανδικό Ίδρυμα Προςφφγων). 
 

 


