
 

 

 

 

 

Καλαμαριά, 14/10/2015 

 

Δ Ε Λ Σ Ι Ο  Σ Τ Π Ο Τ   

Υ Ω Σ Ο Γ Ρ Α Υ Ι Ε   

Καθημερινά παρακολουθούμε σοκαρισμένοι δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες με κίνδυνο της 
ζωής τους να προσπαθούν να φτάσουν στην Ευρώπη.  Είναι τα θύματα των πολέμων και των 

επεμβάσεων σε Συρία, Ιράκ, Αφγανιστάν και αλλού, οι οποίες γίνονται για τον έλεγχο των 
ενεργειακών πηγών και για την εκ νέου με αίμα χάραξη των συνόρων.  Τα καραβάνια των 
ξεριζωμένων μετρούν χιλιάδες θύματα στο δρόμο προς τον προορισμό τους, ενώ οι εικόνες με τα 
νεκρά παιδιά, τις μανάδες με μωρά στην αγκαλιά, τους ναυαγούς, την άγρια καταστολή που 
δέχονται στα σύνορα των ευρωπαϊκών χωρών συγκλονίζουν. 

Οι πρόσφυγες που προσεγγίζουν τα σύνορα για να συνεχίσουν το ταξίδι τους αντιμετωπίζουν 
πολύ σοβαρά προβλήματα: Οι άνθρωποι αυτοί, στερούνται τροφίμων, χώρων υγιεινής διαβίωσης 
και ειδών πρώτης ανάγκης.  Αυτή η αδικαιολόγητη κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. 
Χρειάζονται άμεσα μέτρα για τη διευκόλυνση των προσφύγων στα σύνορα.  Η επίσημη πολιτεία, το 
κράτος,  η κυβέρνηση επιδεικνύουν χαρακτηριστική αδιαφορία ― μέσω της απουσίας τους ― ενώ 

μόλις τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχουν στηθεί κάποιες τέντες υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, οι 
οποίες όμως δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν όλο αυτό το μαζικό κύμα της προσφυγιάς.   

Η Ένωση Γονέων, έχοντας όλα αυτά υπόψη, σε σύσκεψη που είχε οργανώσει από κοινού με 
τους συλλόγους γονέων στις 16/9/2015, αποφάσισε να μαζευτούν κάποια είδη και να γίνει 
αποστολή και επίδοση από τους ίδιους τους γονείς. 

Αυτό έγινε το πρωί της Κυριακής 11 Οκτώβρη.  Δεκάδες με γονείς με τα ΙΧ τους, με 
συνοδεία ενός φορτηγού γεμάτου εκατοντάδες σακούλες τρόφιμα, κουτιά με παιδικές τροφές, 
πάνες κ.λπ. έφτασε στην Ειδομένη.  Η εμπειρία για όλους όσους συμμετείχαμε ήταν μοναδική.  
Είδαμε από κοντά αξιοπρεπείς ανθρώπους και μανάδες με τα παιδιά τους να δέχονται με 
συγκίνηση την προσφορά. 

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συλλόγους γονέων, τους γονείς και τους 
εκπαιδευτικούς που ανταποκριθήκαν σε αυτό το κάλεσμα και αφήνουμε ανοιχτό το ενδεχόμενο να 
επαναλάβουμε τη δράση.   

Η αλληλεγγύη μας όμως δε σταματάει  μόνο στην επίδοση ειδών πρώτης ανάγκης. 

υγχρόνως απαιτούμε: 

 δημιουργία αξιοπρεπών κέντρων υποδοχής και φιλοξενίας, με κρατική μέριμνα. 

 ενίσχυση των υποδομών και του προσωπικού που σχετίζονται με τη διάσωση, καταγραφή, 
σίτιση, περίθαλψη και ασφαλή μεταφορά από τα νησιά προς τις πύλες εξόδου από τη χώρα 

 άμεση χρηματοδότηση από ΟΗΕ και ΕΕ 

 κατάργηση της συνθήκης Δουβλίνο 2, ελεύθερη μετακίνηση των προσφύγων εντός της ΕΕ προς 
την χώρα προορισμού τους 

 να σταματήσουν οι ξένες ιμπεριαλιστικές στρατιωτικές επεμβάσεις στις τρίτες χώρες. 



 

 

 

 



 

 

 

 
 
ΤΓ: Το φορτηγό πληρώθηκε από το ταμείο της Ένωσης Γονέων.  Παρόλο που υπήρξε προφορικό 
αίτημα της Ένωσης προς το Δήμο για χορήγηση φορτηγού, η απάντηση που λάβαμε ήταν ότι το 
αίτημά μας  δεν κατατέθηκε εγκαίρως, επομένως δεν ήταν δυνατόν να χορηγηθεί άδεια για την 
έξοδο του οχήματος από τα όρια του Δήμου Καλαμαριάς.  Τα συμπεράσματα δικά σας… 

 


