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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
 
Σν ηειεπηαίν δηάζηεκα εθαηνληάδεο ρηιηάδεο άλζξσπνη ζπξώρλνληαη ζην δξόκν 

ηεο πξνζθπγηάο εμαηηίαο ηεο βάξβαξεο πνιηηηθήο ηνπ ΝΑΣΟ, ησλ ΗΠΑ, ηεο ΕΕ, 
ηεο Ρσζίαο. Η ππνθξηζία ηνπο καδί θαη ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο πεξηζζεύεη. 
Απηνί επζύλνληαη γηα ηνπο πνιέκνπο ζηε πξία, ην Θξάθ, ην Αθγαληζηάλ, ηε Ληβύε, γηα 
ηελ εθκεηάιιεπζε θαη ηελ θαηαιήζηεπζε ησλ πινπηνπαξαγσγηθώλ πεγώλ ηνπο.  
Δηθό ηνπο δεκηνύξγεκα νη "ηδηραληηζηέο", πνπ ΕΕ θαη ΗΠΑ εθπαίδεπζαλ, 
ρξεκαηνδόηεζαλ θη εμόπιηζαλ αξρηθά, πξνθαιώληαο ηεξάζηηα πξνζθπγηθά θαη 
κεηαλαζηεπηηθά θύκαηα.  

Η ειιεληθή θπβέξλεζε όρη κόλν ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηα ηκπεξηαιηζηηθά ζρέδηα, 
αιιά θαη ελαξκνλίδεηαη πιήξσο κε ηελ αληηκεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή ηεο ΕΕ. Με 
αθνξκή ην πξνζθπγηθό ηίζεηαη μαλά ζέκα ακθηζβήηεζεο ηεο θπξηαξρίαο ηεο Ειιάδαο 
ζηα ζύλνξά ηεο από ην ίδην ην ΝΑΣΟ θαη ηελ ΕΕ.  Η εκπινθή ηνπ ΝΑΣΟ ζηε θύιαμε 
ησλ ζπλόξσλ ζην Αηγαίν, είλαη πνιύ επηθίλδπλε εμέιημε. 

Υηιηάδεο πξόζθπγεο, ζύκαηα ησλ ηκπεξηαιηζηηθώλ επεκβάζεσλ ζηε πξία, 
Ληβύε, Θξάθ, Αθγαληζηάλ ζπλερίδνπλ κε θίλδπλν ηεο δσήο ηνπο, λα θζάλνπλ 
θαζεκεξηλά ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ. Σα θαξαβάληα ησλ μεξηδσκέλσλ κεηξνύλ 
εθαηνληάδεο ζύκαηα. Σν Αηγαίν έρεη γίλεη έλαο απέξαληνο πγξόο ηάθνο πνπ ζηα βάζε 
ηνπ βξίζθνληαη εθαηνληάδεο λεθξά παηδηά. Οη εηθόλεο ζπγθινλίδνπλ. 

Όζνη θαηαθέξνπλ λα ζσζνύλ από ηηο βόκβεο πνπ πέθηνπλ ζηηο πόιεηο θαη ηα 
ρσξηά ηνπο, από ηηο θαθνπρίεο από ηηο κεγάιεο απνζηάζεηο πνπ δηαλύνπλ, από ηνπο 
δνπιεκπόξνπο θαη ηνπο δηαθηλεηέο πνπ ηνπο πεξηκέλνπλ ζαλ ηα θνξάθηα, από ηα 
θνπξηνπληαζκέλα λεξά ηνπ Αηγαίνπ, πεξλάλε ζηε ρώξα καο αλαδεηώληαο έλα 
θαιύηεξν αύξην γη' απηνύο, αιιά θπξίσο γηα ηα παηδηά ηνπο. 

 

Εθαηνληάδεο αζπλόδεπηα παηδηά θαη έθεβνη, εθαηνληάδεο γπλαίθεο, άιιεο 
έγθπεο, άιιεο κε ηα κσξά ζηελ αγθαιηά, νιόθιεξεο νηθνγέλεηεο μεζπηησκέλεο.  
Απηή είλαη ε εηθόλα ησλ πξνζθύγσλ πνπ έξρνληαη ζηε ρώξα καο, πνπ ζα έξζνπλ ηηο 
επόκελεο κέξεο ζην ζηξαηόπεδν ηνπ ρηζηνύ. Άλζξσπνη ηαιαηπσξεκέλνη, 
θαηαηξεγκέλνη, πνπ έρνπλ ράζεη ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο, ηα ζπίηηα ηνπο, ηηο πεξηνπζίεο 
ηνπο. Μηα νιόθιεξε γεληά παηδηώλ πνπ δελ ζα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα δήζεη 
θπζηνινγηθά, λα κνξθσζεί, λα κεγαιώζεη όπσο πξέπεη. 
Έθεβνη, πνπ έραζαλ ηε γε θάησ από ηα πόδηα ηνπο, πνπ έραζαλ ηνπο γνλείο ηνπο, 
ηνπο θίινπο ηνπο, δηαθηλδύλεπζαλ λα ραζνύλ θαη νη ίδηνη, πνπ βιέπνπλ κε  αλεζπρία 
ην κέιινλ ηνπο.  

 

Σν Πέξακα θαη νη γύξσ πεξηνρέο, Κεξαηζίλη, Δξαπεηζώλα, Νίθαηα, Πεηξαηάο, 
μέξνπλ ηη ζα πεη πξνζθπγηά. Οη πόιεηο απηέο θαηνηθήζεθαλ από πξόζθπγεο (από Μ. 
Αζία θαη Πόλην) όηαλ ήξζαλ εδώ θπλεγεκέλνη, εμαηηίαο ηνπ ηκπεξηαιηζηηθνύ πνιέκνπ. 

 

Η αλαθνίλσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηξαηνπέδνπ «ηεθαλαθε» ζην ρηζηό, ζαλ 
ρώξνο πνπ ζα θηινμελεζνύλ πξόζθπγεο, έρεη δεκηνπξγήζεη κεγάιε αλαζηάησζε 
ζηελ πόιε καο. 

Γηα λα ιεηηνπξγήζεη ην εγθαηαιεηκκέλν ζηξαηόπεδν ηνπ ρηζηνύ σο 
ρώξνο θηινμελίαο πξέπεη:  
1. Η παξακνλή ησλ κεηαλαζηώλ λα είλαη πξνζσξηλή, (αθνύ όπσο γλσξίδνπκε 
ε πιεηνςεθία ηνπο δε ζέιεη λα κείλεη ζηελ Ειιάδα)  
2. Να ιεηηνπξγεί κε επζύλε ηνπ ππνπξγείνπ Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο, όπνπ 
ζα παξέρεηαη ηαηξνθαξκαθεπηηθή θξνληίδα, δσξεάλ ζίηηζε, δηεξκελεία, λνκηθή 
βνήζεηα θαη ζα δίλεηαη ηδηαίηεξε κέξηκλα ζηα αζπλόδεπηα αλήιηθα παηδηά θαη 
ηνπο εθήβνπο. Απηό δηαζθαιίδεη όηη δελ ζα πεξηθέξνληαη άζηεγνη νη πξόζθπγεο 
θαη νη κεηαλάζηεο. Δελ ζα γίλνληαη έξκαηα ησλ δηαθόξσλ θπθισκάησλ πνπ 
ηνπο εθκεηαιιεύνληαη. 



Σαπηόρξνλα, όκσο ρξεηάδεηαη λα εμαζθαιηζηεί ε αζθαιήο θαη απεπζείαο 
κεηαθνξά ησλ πξνζθύγσλ από ηελ Σνπξθία ή από ηα λεζηά ηεο Ειιάδαο γηα ηηο 
ρώξεο πνπ ζέινπλ λα πάλε. Να δνζνύλ ηαμηδησηηθά έγγξαθα ζε όζνπο ζέινπλ λα 
πάλε ζε άιιν θξάηνο - κέινο ηεο ΕΕ. 

Κακία ζπκκεηνρή ΜΚΟ ζηε δηάζσζε, ππνδνρή, πεξίζαιςε, θηινμελία, 
κεηαθνξά πξνζθύγσλ θαη κεηαλαζηώλ. Κακία παξνπζία ζηα θέληξα πξνζσξηλήο 
θηινμελίαο. Η ζηάζε ηνπο είλαη ηδηαίηεξα ύπνπηε. Δηαρεηξίδνληαη απίζηεπηα πνζά, 
ζπκκεηέρνπλ ζην μεδηάιεγκα ησλ πξνζθύγσλ θαη ησλ κεηαλαζηώλ, κε ηελ άδεηα ηεο 
θπβέξλεζεο θαη ηεο ΕΕ αισλίδνπλ αλάκεζά ηνπο, βνεζώληαο ηαπηόρξνλα κεγάια 
κνλνπώιηα από ηελ ΕΕ, λα μεδηαιέμνπλ θηελό εξγαηηθό δπλακηθό, γηα λα κπνξέζνπλ 
λα βγάινπλ αθόκε πεξηζζόηεξα θέξδε ζε βάξνο ζπλνιηθά ηεο εξγαηηθήο ηάμεο 

 
Η Έλσζε πιιόγσλ Γνλέσλ απεπζύλεηαη ζε γνλείο, καζεηέο, 

εθπαηδεπηηθνύο, θαιώληαο ηνπο λα δείμνπλ ηελ αιιειεγγύε ηνπο, όπσο έθαλαλ 
θαη ζην παξειζόλ πνπ αληαπνθξίζεθαλ ζην θάιεζκα ηεο Έλσζεο γηα ζπιινγή 
ηξνθίκσλ θαη ξνύρσλ γηα ηνπο πξόζθπγεο.  

Να «θιείζνπλ ηα απηηά ηνπο» ζηηο ξαηζηζηηθέο θαη εζληθηζηηθέο θσλέο πνπ ην 
κόλν πνπ θάλνπλ είλαη λα ζπέξλνπλ ην κίζνο θαη ην δειεηήξην, βάδνληαο ζηόρν 
θπλεγεκέλνπο, ηαιαηπσξεκέλνπο αλζξώπνπο. 

 

Ξέροσμε όλοι όηι δεν θηαίνε οι μεηανάζηες ποσ θα ‘ρθοσν,  γηα ηελ αλεξγία πνπ 
καζηίδεη ηόζα ρξόληα ην Πέξακα. 

Ξέροσμε όλοι, όηι δεν θηαίνε οι μεηανάζηες ποσ θα ‘ρθοσν, γηα ην γεγνλόο όηη 
πξηλ 15 κέξεο, κέξα κεζεκέξη, ζε ώξα πνπ θπθινθνξνύζαλ παηδηά γηα λα πάλε ζηα 
θξνληηζηήξηα ηνπο, πέθηαλε πηζηνιίδηα ζε πνιπζύρλαζην δξόκν ζηελ πόιε καο. 

Ξέροσμε όλοι όηι δεν θηαίνε οι μεηανάζηες ποσ θα ‘ρθοσν, όηαλ έρνπλ 
ζηακαηήζεη εδώ θαη ρξόληα ηα έξγα ππνδνκήο ζηελ πόιε (ζα μαλαξρίζνπλ κε ην 
Μεραληθό ηνπ ηξαηνύ!!!!), όηαλ δελ ππάξρεη θαλέλαο ρώξνο γηα λα αζιεζεί ε λενιαία 
καο, γηα λα παξάμεη πνιηηηζκό. Απηά είλαη ή όρη ζηνηρεία ππνβάζκηζεο;;;; 
 Δελ καο θηαίλε νη πξνζθπγέο γηα απηά πνπ βηώλνπκε ζηε ρώξα καο.  
Φηαίεη απηή ε πνιηηηθή πνπ αζθείηαη ρξόληα ηώξα (πξηλ από ΠΑΟΚ-ΝΔ) ηώξα από 
ΤΡΘΖΑ θαη ππνβαζκίδεη ηε δσή καο όιν θαη πεξηζζόηεξν. 

 
Καινύκε γνλείο, καζεηέο, εθπαηδεπηηθνύο λα ελώζνπκε όινη καδί ηηο 

θσλέο καο, λα θσλάμνπκε λα ζηακαηήζεη ν πόιεκνο θαη νη θάζε ινγήο 
ηκπεξηαιηζηηθέο επεκβάζεηο ζε όιν ηνλ θόζκν. Όζν απηό δε ζπκβαίλεη όιν θαη 
πεξηζζόηεξνη πξόζθπγεο ζα έξρνληαη ζηε ρώξα καο θαη ίζσο θάπνηα ζηηγκή 
λα γίλνπκε θαη κείο πξνζθπγέο. 

Να ζηακαηήζεη ηώξα θάζε ζπκκεηνρή ηεο Ειιάδαο ζηηο ηκπεξηαιηζηηθέο 
απνζηνιέο ζε άιιεο ρώξεο, γηα ηα ζπκθέξνληα ησλ βηνκεράλσλ θαη ησλ 
θαηαζθεπαζηώλ, πνπ ζα πάλε εθεί λα «αλαζηειώζνπλ» όηη πξνεγνύκελα ν 
πόιεκνο έρεη θαηαζηξέςεη. 

Να θιείζεη ηώξα ε βάζε ηεο νύδαο.  

 
Καινύκε γνλείο, καζεηέο, εθπαηδεπηηθνύο λα παιέςνπκε όινη καδί 

γηα έλα θόζκν ρσξίο εθκεηάιιεπζε, ηκπεξηαιηζηηθνύο πνιέκνπο θαη 
πξνζθπγηά. 

 
 

Σν Δ ηεο Έλσζεο πιιόγσλ Γνλέσλ Πεξάκαηνο 


