
 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 

Το τελευταίο διάστημα, λόγω των συνεχιζόμενων πολέμων στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας 

Αφρικής, οι προσφυγικές- μεταναστευτικές ροές προς την Ελλάδα και άλλες χώρες της Μεσογείου έχουν πάρει 

εκρηκτικές διαστάσεις. Χιλιάδες άνδρες, γυναίκες και παιδιά φτάνουν καθημερινά στη χώρα μας κυνηγημένοι από 

τον πόλεμο, την πείνα και την εξαθλίωση. Παιδιά και ενήλικες πνίγονται στο Φαρμακονήσι και το Αιγαίο. 

Χτυπιούνται και πεθαίνουν για να πάρουν το εισιτήριο της μεγάλης φυγής.  

 Η υποκρισία των υπεύθυνων της δημιουργίας του προβλήματος περισσεύει, ενώ είναι αυτοί – ΗΠΑ – ΕΕ – ΝΑΤΟ- 

και η ιμπεριαλιστική πολιτική τους, στο όνομα των καπιταλιστικών κερδών, του ξεπεράσματος της κρίσης τους με 

ανακατανομή των αγορών, των ανταγωνισμών τους και των γεωπολιτικών τους συμφερόντων, που ευθύνονται για 

πολέμους κι επεμβάσεις, ενίσχυση αντιδραστικών οργανώσεων (ISIS) και καταστροφή και λεηλασία των πατρίδων 

του κόσμου. Ρίχνουν κροκοδείλια δάκρυα στις τηλεοπτικές οθόνες την ίδια στιγμή που ανοιγοκλείνουν τη 

στρόφιγγα του Δουβλίνου και της Σένγκεν ανάλογα με τα συμφέροντά τους. 

Η πολιτική τους ευθύνεται για την τραγωδία, που την ακολούθησαν πιστά όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις και 

πρέπει να ανατραπεί. Αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αντιμετώπιση του προσφυγικού 

προβλήματος.  

Το δυνάμωμα των αγώνων και οι κινητοποιήσεις για το σταμάτημα του πολέμου και των ιμπεριαλιστικών 

επεμβάσεων στην περιοχή πρέπει να είναι ζήτημα πρώτης προτεραιότητας για όλο το λαϊκό κίνημα. 

Να απεμπλακεί η χώρα από τους επιθετικούς και επεμβατικούς σχεδιασμούς των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων 

ΗΠΑ - ΝΑΤΟ – ΕΕ και της πολιτικής τους και να μη συμμετέχει σε αποστολές και επεμβάσεις. 

Να προχωρήσει σε άμεση καταγγελία και κατάργηση των κανονισμών "Δουβλίνο 1" και "Δουβλίνο 2", καθώς και 

της Συνθήκης Σένγκεν, που παραβιάζουν στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα και μετατρέπουν τη χώρα μας σε 

αποθήκη ψυχών. 

 Σε αυτό το πλαίσιο συνεχίζουμε τον αγώνα ενάντια στους υπεύθυνους και τα αίτια αυτής της σύγχρονης 

τραγωδίας, αλλά και εκφράζουμε έμπρακτα και την αλληλεγγύη μας στους πρόσφυγες. 

Καλούμε τους συναδέλφους και  τους πολίτες του νομού μας να συμμετάσχουν στην καμπάνια αλληλεγγύης  

στους βασανισμένους πρόσφυγες  προσφέροντας τα παρακάτω είδη: 

 Φαγητό σε κονσέρβες , μπισκότα, κρουασάν, παιδικές τροφές σε βαζάκι, βρεφικό και παιδικό γάλα σε σκόνη, 

γάλα συμπυκνωμένο. 



 Βρεφικές πάνες, μωρομάντηλα, βρεφική πούδρα/ταλκ, βρεφική κρέμα, οδοντόκρεμες, οδοντόβουρτσες, 

σαπούνια. 

 Παιδικά παιχνίδια, μπάλες, βιβλία ζωγραφικής, μαρκαδόρους. 

 Υπνόσακους, τσάντες πλάτης, κλινοσκεπάσματα,  σκηνές. 

 Παπούτσια, εσώρουχα (κυρίως παιδικά), ρούχα (παιδικά, γυναικεία, αντρικά, καθαρά. ) 

Η συλλογή των παραπάνω ειδών θα γίνεται στο Λαϊκό Φροντιστήριο ( 4Ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ Ρήγα Φεραίου) ώρες 

16:00-21:00 (τηλέφωνο 6937066114 Α. Βαγγελάτου). Προς διευκόλυνση για την περιοχή της Αμαλιάδας μπορείτε να 

επικοινωνείτε στο  6977431978 (Γ.Γιαννόπουλος), ενώ για την περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας και Ζαχάρως στο 

6977431978 (Α. Λιάγκουρα). 

 

 


