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Σήμερα εδώ σε αυτό το βήμα, θα μπορούσαν να στέκονται μπροστά σας 

πάνω από 500 άνθρωποι.  

Απλοί Έλληνες πολίτες όπως και γω. Είναι τόσοι πολλοί αυτοί που όλους 

αυτούς τους μήνες έχουν δώσει από λίγο ως και τα πάντα, για αυτό που 

συμβαίνει στην Ειδομένη.  

Μας λένε εθελοντές.  

Εμένα όμως μου αρέσει να προσδιορίζομαι, απλά ως άνθρωπος.  

Για να συστηθώ λοιπόν εκ μέρους όλων όσων εκπροσωπώ,  

«Είμαστε απλοί Έλληνες - Άνθρωποι,  που σταθήκαμε στο αυτονόητο» 

  

Ονομάζομαι Δημήτρης Παπαγεωργίου και είμαι ιδρυτικό μέλος της 

ομάδας Εθελοντές Θεσσαλονίκης-Αγάπη χωρίς Σύνορα 

Τον Ιούνιο του 2015,   5 άτομα από την Θεσσαλονίκη με 3 αυτοκίνητα 

γεμάτα τρόφιμα, συναντήσαμε στο Κιλκίς μια ομάδα που είχε ξεκινήσει 

να στηρίζει πρόσφυγες  στην περιοχή της Ειδομένης. Ταχθήκαμε από την 

πρώτη στιγμή όλοι μαζί σε ένα κοινό έργο.  

Σταδιακά η ομάδα μεγάλωσε, χρειάστηκαν αποθήκες, χέρια να 

βοηθήσουν, τρόφιμα και αγαθά. 

 

Σύντομα ένα δίκτυο εθελοντών και ανθρώπων με διάθεση να βοηθήσουν 

αναπτύχθηκε και αυτοοργανώθηκε. Πράγματα άρχισαν να καταφθάνουν 

απ’ όλη την Ελλάδα καθώς η δράση μας, παράλληλα  με τα πολύνεκρα 

ναυάγια του Αυγούστου, γινότανε γνωστή.   

 

Στη Θεσσαλονίκη γίναμε σύντομα, πάνω από 200 ενεργοί εθελοντές που 

συμμετείχαμε στο μαγείρεμα, στις αποστολές στα σύνορα ή στην 

αποθήκη. Κάναμε τα σπίτια και τις δουλειές μας σημεία συγκέντρωσης 

και αρχίσαμε να επικοινωνούμε με φίλους μέσω internet. Μια 

εθελόντρια, μας παραχώρησε ένα άδειο διαμέρισμα της οικογένειας της 

και το κάναμε αποθήκη. 

 

Η ανάγκη που δημιούργησε το προσφυγικό ζήτημα στην Ειδομένη, μας 

ξεπέρασε όλους. Κανένας δεν περίμενε κάτι τέτοιο. Ανταποκριθήκαμε  

και η ομάδα μεγάλωσε διευρύνοντας τα όρια του σκοπού της. 

 

Φθάσαμε τρεις φορές την εβδομάδα η ομάδα μας να ταξιδεύει επί μήνες 

στην περιοχή της Ειδομένης για να διαθέσει φαγητό, είδη προσωπικής 

υγιεινής, ρουχισμό και κυρίως ανθρώπινη συμπαράσταση.  

 

Θα ήθελα πάρα πολύ να σας πω με αριθμούς πόσες δεκάδες χιλιάδες 

χιλιόμετρα συμπληρώσαμε όλοι μας. Πόσα φορτώματα και 

ξεφορτώματα, πόσα ξενύχτια, πόσες χιλιάδες μερίδες μαγειρεμένου 
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φαγητού, ξηράς τροφής και είδη πρώτης ανάγκης πέρασαν από τα χέρια 

μας. Πόσα ρούχα και παπούτσια και ότι άλλο χρειάζεται ένας άνθρωπος 

που βρίσκεται στη δική τους θέση. Το νούμερο είναι τεράστιο. Όλες οι 

ομάδες μαζί στην Ειδομένη κάλυψαν τα πάντα για ένα εκατομμύριο 

ανθρώπους.  

 

Δεν θα σταθώ όμως στο τι κάναμε εμείς και όλοι οι εθελοντές. Όποιος 

θέλει μπορεί να το μάθει. Θα σας  πω όμως τι δεν κάναμε. 

 

Οι εθελοντές τις Ειδομένης δεν κλείσαμε τα μάτια.  

Αρνηθήκαμε.  

Είδαμε αυτό που συμβαίνει μέσα από την καρδιά μας.  

Αρνηθήκαμε να ησυχάσουμε.  

Αρνηθήκαμε να πούμε ότι αυτό δεν μας αφορά.  

Αρνηθήκαμε να δούμε μια μάνα με τα παιδιά της ως παράνομη. 

Αρνηθήκαμε να δούμε μία άλλη εθνικότητα ως κατώτερο ανθρώπινο 

είδος. 

Αρνηθήκαμε να δούμε έναν άλλον άνθρωπο μιας άλλης θρησκείας ως 

εχθρό. 

Αρνηθήκαμε να μείνουμε αμέτοχοι και κυρίως, αρνηθήκαμε να 

περιμένουμε να κάνουν οι άλλοι αυτό που εμείς θα θέλαμε. 

 

Και αυτό που λέω δεν είναι μια πολιτική θέση. Δεν χρειάζεται τα πάντα 

να είναι πολιτικές θέσεις.  

Όλες οι ιδεολογίες οφείλουν να υπηρετούν το καλό.  Έτσι, ότι έχει γίνει 

μέχρι τώρα, είναι το αυτονόητο.  

 

Είναι αυτά τα αδιαπραγμάτευτα «πρέπει» που επιτάσσει η συνείδηση και 

όλα αυτά τα ανώτερα ιδανικά που μας χαρακτηρίζουν ως ανθρώπους.  

Έτσι, η αλληλεγγύη, η προσφορά, η συμπαράσταση, η φροντίδα, η αγάπη 

και ο αγνός εθελοντισμός είναι έννοιες που ξεπερνούν τα σύνορα  των 

χωρών αλλά κυρίως τα σύνορα του μυαλού μας. Τα σύνορα στο μυαλό 

μας προέρχονται από την «χωριστικότητα». Σε αυτή την ενστικτώδη 

τάση μας να διαφέρουμε ακόμη και εις βάρος του άλλου.  

Δυστυχώς η ανθρωπότητα έχει πολλά σύνορα που λειτουργούν εις βάρος 

κάποιου άλλου. 

 

Ένα τέτοιο σύνορο έγινε και η χώρα μας.  

Η Ειδομένη από ένα απλό προσφυγικό χωριό μετατράπηκε σε λίγους 

μήνες, σε ένα παγκόσμιο σύμβολο.  
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Στην Ειδομένη συγκρούονται εδώ και μήνες οι κοινωνικές-πολιτικές και 

ιδεολογικές δομές ολόκληρης της Ευρώπης. Αυτή η σύγκρουση ακόμη 

πιο πολύ, αφορά και την ίδια την χώρα μας.  

 

Ένας ολόκληρος λαός και όλες οι πολιτικές δυνάμεις της Ευρώπης  

βρέθηκαν στη θέση του δικαστή. Στη θέση της ανώτερης ράτσας και ενός 

ανώτερου πολιτισμού.  

Ακούστηκαν τα πάντα αυτούς τους μήνες. 

Ο πρόσφυγας δεν είναι πρόσφυγας, αλλά μετανάστης. Ο πρόσφυγας είναι 

λιποτάκτης, δειλός, τζιχαντιστής, μουσουλμάνος, πεινασμένος, φορέας 

επιδημιών, βιαστής, κλέφτης.  

Όλες αυτές οι σκληρές ταμπέλες έρχονται σαν μακιγιάζ να κρύψουν 

άκομψα τις βαθιές πληγές της άγνοιας, του φόβου, της αμορφωσιάς και 

της αδιαφορίας μας.  

 

Πολλοί προσπάθησαν να περάσουν αυτόν τον φόβο σε όλους μας.  

 

Εγώ όμως δεν βίωσα τίποτα από όλα αυτά. Την πρώτη φορά που πήγα 

εκεί στις γραμμές, δεν κοιμήθηκα για 3 μέρες. Η ψυχή μου ταράχτηκε. 

Ένιωσα ντροπή να συμβαίνει κάτι τέτοιο 70 χιλιόμετρα από το σπίτι μου. 

Είπα μέσα μου, κάτι πρέπει να κάνουμε. Είναι άνθρωποι σε ανάγκη.   

Δεν έχει σημασία το χρώμα τους, η πίστη τους. Δεν θα ήθελα να ήταν το 

παιδί μου κ γω στη δική τους θέση.  

 

Στην Ειδομένη γράφτηκε και συνεχίζει μέχρι τώρα που μιλάμε να 

γράφεται Ιστορία. Ένα μεγάλο κομμάτι της Ευρωπαϊκής σύγχρονης 

Ιστορίας θα αφορά το προσφυγικό κύμα που ζούμε, στα μελλοντικά 

χρόνια. 

Η Ιστορία γράφεται και μεις θα πρέπει να την πούμε όπως έγινε και όχι 

όπως θα την παρουσιάσουν αργότερα οι εταίροι μας.  

Αυτό το διάστημα πέρασαν πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι. 

Όλοι αυτοί που πέρασαν από την Ειδομένη δέχθηκαν ένα μοναδικό κύμα 

αλληλεγγύης από όλη την Ελλάδα. Ένα τσουνάμι αγάπης όπως μου 

αρέσει να το ονομάζω. 

 

Σε πείσμα των καιρών, ο απλός Έλληνας της κρίσης, μέσα από το 

υστέρημα του, μπόρεσε να δώσει ένα περήφανο μήνυμα συμπαράστασης. 

Είμαστε η μόνη χώρα που κατέβαλε τέτοια υπεράνθρωπη προσπάθεια ως 

λαός και όχι ως Κράτος. 

 

Οι απλοί εθελοντές κλήθηκαν πολλές φορές να δώσουν λύσεις για 

μεγάλο διάστημα, πολύ προτού οι οργανωμένες δομές βρουν τον 
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πρακτικό τους ρόλο. Τα δύσκολα θέματα ήταν και είναι η διαμονή, η 

σίτιση και ο ρουχισμός. 

Ο εθελοντισμός και οι ομάδες που ενεργοποιήθηκαν στην Ειδομένη ήταν 

αυτές που στήριξαν τα πάντα σε αγαθά, στο μεγαλύτερο βαθμό. Ο 

Ελληνικός λαός ανταποκρίθηκε και αυτό είναι το δικό μας μήνυμα. 

Έδειξε τα δικά του αντανακλαστικά που ήταν πραγματικά γρήγορα. 

 

Τώρα στον επίλογο της Ειδομένης, είναι η ώρα της Πολιτείας. Οι θεσμοί 

και όλοι όσοι κατέχουν κοινωνικούς ρόλους είναι η στιγμή που πρέπει να 

κάνουν το καλύτερο για όλους αυτούς που θα μείνουν στη χώρα μας για 

όσο διάστημα κ αν είναι αυτό. 

 

Άλλη η αλληλεγγύη που οφείλει ένας άνθρωπος σε άνθρωπο, και άλλη η 

αλληλεγγύη που οφείλει να επιδείξει ένα πρόσωπο με θεσμικό και 

πολιτικό ρόλο.  

Το κρουασάν στα δικά μου χέρια για έναν πρόσφυγα είναι χρήσιμο. Το 

κρουασάν στα χέρια ενός πολιτικού, θα ήταν ανέκδοτο.  

Έτσι λοιπόν, ήρθε η ώρα που οφείλουμε σαν κοινωνία να προχωρήσουμε 

παρακάτω.  

 

Το προσφυγικό ζήτημα υφίσταται. Δεν είναι θέμα για συζήτηση πια. Οι 

πρόσφυγες είναι εδώ. Κοιμούνται στα χωράφια κάποιοι και οι 

περισσότεροι σε τέντες ή σκηνές. Η αξία όμως της ανθρώπινης ζωής και 

αξιοπρέπειας είναι αδιαπραγμάτευτη. 

 

Ο Ελληνικός λαός έδειξε την διάθεση και την τάση του απέναντι στο 

προσφυγικό. Εκατοντάδες σύλλογοι και χιλιάδες άνθρωποι έχουν 

κινητοποιηθεί για να υποστηρίξουν το έργο των ομάδων και των 

οργανώσεων και στα νησιά και στα σύνορα. Αυτό δεν μπορεί να το 

παραβλέψει κανένας. Όλος αυτός ο κόσμος είναι το επικοινωνιακό όπλο 

της Πολιτείας που τώρα πρέπει να ακολουθήσει.  

 

Σε λίγο όλοι οι πρόσφυγες θα βρίσκονται σε οργανωμένους χώρους 

φιλοξενίας. Έχουν περάσει τόσοι μήνες και ακόμη η οργάνωση υστερεί.  

 

Πρέπει να δημιουργηθεί μία γέφυρα επικοινωνίας.  

Το θέμα είναι λεπτό. 

Η πολιτεία οφείλει να δημιουργήσει δεσμούς με την κοινωνία. Πρέπει να 

ενημερώσει και να παρουσιάσει σχέδια. Να μιλήσει στον Ελληνικό λαό 

και να πει τι σκέφτεται.  

Να βρει αυτούς τους ανθρώπους που μπορούν να μπουν στην θέση των 

προσφύγων κατανοώντας τις πραγματικές ανάγκες τους. 
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Να βρει αυτούς τους ανθρώπους που θα μιλούν στην κοινωνία με 

ξεκάθαρο λόγο κατανοώντας παράλληλα τους δικούς της φόβους και 

ανασφάλειες. Εθελοντές με εμπειρία αυτού του βιώματος πρέπει να 

μιλήσουν, να βρεθούν σε σχολεία και σε πανεπιστήμια και να 

μεταφέρουν ένα μήνυμα στη κοινωνία. Εμείς βρεθήκαμε σε τέτοιες 

δράσεις όλο αυτό το διάστημα γιατί πιστεύουμε ότι η άγνοια είναι το 

μεγάλο πρόβλημα της εποχής μας. 

 

Η χθεσινή βροχή κατέστρεψε τα πάντα. 25000 άνθρωποι στην 

Μακεδονία είναι όλοι μούσκεμα. Εξαθλιωμένοι, ανήμποροι για 

οτιδήποτε. Εχθές φάνηκε ότι χρειάζονται πολύ περισσότερα από μία 

σκηνή. Είναι η στιγμή να αντιδράσουμε ουσιαστικά και να μην μείνουμε 

στα λόγια. Σήμερα φεύγοντας από δω όλοι πρέπει να κάνουμε ότι περνά 

από το χέρι μας μέσα από την θέση που ο καθένας κατέχει. Δεν είναι 

πολιτικό στοίχημα ούτε επιχείρημα αντιπολίτευσης η ανθρώπινη ζωή. 

Αυτοί την στιγμή που μιλάμε, χιλιάδες παιδιά είναι άρρωστα και 

υποσιτίζονται σε άθλιες συνθήκες. Σε λίγο θα πεθαίνουν στα χέρια μας 

και αυτό που λέω δεν είναι υπερβολή. Είναι πραγματικότητα και έχει 

ξανασυμβεί στην ιστορία. 

 Έχουν περάσει μήνες και πολλοί από μας νιώθουμε αυτή την πρώτη 

ντροπή. 

 

 

Το προσφυγικό πρέπει να πλαισιωθεί από άτομα που έμπρακτα έχουν 

αποδείξει την αγάπη και την ικανότητα τους. Αυτοί, μαζί με 

επιστημονικό προσωπικό και κατάλληλα εκπαιδευμένους ανθρώπους θα  

αναλάβουν το δύσκολο έργο να δημιουργήσουν δομές αξιοπρέπειας. Να 

δημιουργήσουν όχι απλά ανθρώπινες συνθήκες αλλά το καλύτερο που θα 

περίμενε ένας γονιός που θα βρισκόταν σε αυτή την θέση μαζί με τα 

παιδιά του.  

Τότε θα είμαστε περήφανοι για την αλληλεγγύη μας ως Κράτος έως ότου 

δοθεί μία ουσιαστική λύση για αυτούς τους ανθρώπους.  

Γιατί ας μην γελιόμαστε. Πραγματική αλληλεγγύη θα ήταν να 

σταματήσει ο πόλεμος.  

Ως τότε όμως ας σταθούμε όρθιοι απέναντι στην Ιστορία. 

 

Κλείνοντας θέλω να πω ένα μεγάλο Μπράβο σε όλες τις εθελοντικές 

ομάδες όλων των γειτονικών μας πόλεων. Στις ομάδες που μαγειρεύουν 

εδώ και μήνες, στη πολύχρωμη κουζίνα του Οικόπολις, στο βεστιάριο 

της Ειδομένης. Σε όλους τους ξένους εθελοντές που έρχονται εδώ και 

μήνες στον καταυλισμό απ όλο τον κόσμο, κάνοντας τα πάντα, 

προσφέροντας τα πάντα, μαγειρεύοντας και προστατεύοντας. 
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Ένα μεγάλο Μπράβο στους εργαζόμενους των λίγων ουσιαστικών 

οργανώσεων που αυτούς τους μήνες βρέθηκαν σε υπερβολικά σκληρά 

γεγονότα και δύσκολες απαιτήσεις. 

 

Ευχαριστώ προσωπικά για την πρόσκληση την Υπουργό κα Κόλλια και 

το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος . 

 

 
 


