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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 

Μπξνζηά ζην έγθιεκα πνπ εμειίζζεηαη ζε βάξνο πξνζθύγσλ θαη κεηαλαζηώλ, ηνλ εγθισβηζκό 
ρηιηάδσλ θπλεγεκέλσλ ζηε ρώξα καο, ηνπο ρηιηάδεο πληγκνύο αθόκα θαη κηθξώλ παηδηώλ ζην Αηγαίν 
πξνζπαζώληαο λα μεθύγνπλ από ηελ εμαζιίσζε θαη ηε θσηηά ηνπ πνιέκνπ, είλαη ζπγθηλεηηθή ε 
αιιειεγγύε ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ απιώλ αλζξώπσλ. Καζεκεξηλά ν ιαόο, νη εξγαδόκελνη, πνπ δνπλ 
ηηο δπζθνιίεο, ηηο αγσλίεο ησλ αλζξώπσλ ηνπ κόρζνπ, αγθαιηάδνπλ ηνπο ρηιηάδεο πξόζθπγεο θαη 
κεηαλάζηεο πνπ βξίζθνληαη εγθισβηζκέλνη ζηε ρώξα καο. Από ην πζηέξεκά ηνπο, πξνζθέξνπλ ό,ηη 
κπνξνύλ, έλα πηάην θαί, κηα θνπβέξηα, έλα παηρλίδη, κηα πξνζσξηλή αλαθνύθηζε ζε κηα 
δπζηπρηζκέλε κάλα, έλα ρακόγειν ζε έλα βαζαληζκέλν παηδί. 

Όκωο δελ αξθεί.  

Όζν ε ΕΕ θαη ΝΑΤΟ εμαπνιύνπλ επεκβάζεηο-πνιέκνπο ζε όιν ηνλ θόζκν, όζν ζα εγθισβίδνπλ 
ρηιηάδεο πξόζθπγεο ζε hot spots-ζηξαηόπεδα ζπγθέληξσζεο, ην πξόβιεκα ζα νμύλεηαη. Όζν ζα 
νμύλνληαη νη αληαγσληζκνί γηα ηνλ έιεγρν ησλ πινπηνπαξαγσγηθώλ πεγώλ θαη ησλ δξόκσλ 
κεηαθνξάο, ηόζν πεξηζζόηεξα ζα είλαη ηα ζύκαηα, νη ίδηνη νη ιανί. 

Απηή ηε βαξβαξόηεηα ππεξεηεί  θαη ε ζπζηεκηθή Ναδηζηηθή Φξπζή Απγή κε ηα ξαηζηζηηθά θαη 
μελνθνβηθά ηεο ζπλζήκαηα, πνπ ρσξίδεη ηνπο εμαζιησκέλνπο αλάινγα κε ηε ζξεζθεία, ην ρξώκα, ηε 
ρώξα θαηαγσγήο. 

 Δελ κπνξνύκε λα κείλνπκε ακέηνρνη ζην δειεηήξην ηνπ ξαηζηζκνύ, ηνπ εζληθηζκνύ θαη ηεο 
μελνθνβίαο πνπ ζέινπλ λα ρύζνπλ κέζα ζηε λενιαία, ζηνπο καζεηέο καο, λα ζηξέςνπλ ηελ άλεξγε, 
θαθνπιεξσκέλε λενιαία ελάληηα ζηα εμαζιησκέλα ζύκαηα ησλ πνιέκσλ.  

Δελ κπνξνύκε λα κείλνπκε ακέηνρνη θαη λ’ αθήζνπκε λα θπξηαξρήζνπλ νη ξαηζηζηηθέο, μελνθνβηθέο 
θξαπγέο (από ηνπο ίδηνπο πνπ ζηεξίδνπλ ηνλ πόιεκν, πνπ νδεγνύλ ηνπο ιανύο ζε πξνζθπγηά). 

Πξέπεη λα αλαδείμνπκε ην ξόιν θαη ην ραξαθηήξα ηνπ πνιέκνπ, ηηο πξαγκαηηθέο αηηίεο πνπ 
γελλνύλ θηώρεηα θαη πνιέκνπο θαη λ’ αγωληζηνύκε, κ’ όινπο ηνπο ηξόπνπο, ελάληηα ζηηο αηηίεο 
ηνπ μεξηδωκνύ εθαηνκκπξίωλ αλζξώπωλ από ηηο εζηίεο ηνπο . 
 

Γη’ απηό θαη ζηελ ζπλεδξίαζε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηεο Α..Γ.Μ.Ε ζηηο 19/3/2016, πήξακε 

νκόθωλε απόθαζε λ’ αληαπνθξηζνύκε ζην θάιεζκα ηεο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑ ΣΗ 

ΔΙΕΘΝΗ ΤΦΕΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ (Ε.Ε.Δ.Τ.Ε.): «Καλείο δελ επηιέγεη λα γίλεη πξόζθπγαο». 

Καινύκε Οκνζπνλδίεο, Ελώζεηο, ζπιιόγνπο γνλέωλ θαη ζπιιόγνπο δηδαζθόληωλ λα 

ζπκβάιινπλ ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα. 

Επηζπλάπηνπκε ηα ζρεηηθά  θείκελα  ηεο Ε.Ε.Δ.Υ.Ε. 
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