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ΑΘΗΜΑ 08/10/2015 

ΙΑΚΕΣΛΑ 
 

Τεκ πόνηα ακμίγς  ημ βνάδο, 

Τε ιάμπα θναηώ ρειά, 

Μα δμύκε ηεξ γεξ μη ζιημμέκμη , 

Μα ‘νζμοκε , κα βνμύκε ζοκηνμθηά. 
                                       Τάζμξ Κεηβαδίηεξ 

Σηεθόμαζηε Αιιειέγγομη ζημοξ πνόζθογεξ 
θαη μεηακάζηεξ πμο θαηαθζάκμοκ ζηε πώνα μαξ , 

ακαδεηώκηαξ πνώηα απ’ όια κα «ΖΗΣΟΥΜ». 

Ιοκεγεμέκμη από ημοξ πμιέμμοξ πμο δεμημονγμύκ ζηηξ 

παηνίδεξ ημοξ  μη πακηαπόζεκ ημπενηαιηζηέξ(ΗΠΑ, 

Ε.Ε,ΜΑΤΟ)θηςπμπμηεμέκμη από ηεκ ανπαγή ημο πιμύημο 

ηςκ πςνώκ ημοξ, θαηαθεύγμοκ ζηεκ Εονώπε πενκώκηαξ 

θονημιεθηηθά από…. Σανάκηα θύμαηα , αρεθώκηαξ ημκ 

θίκδοκμ κα πάζμοκ ζηε δηαδνμμή θαη ηεκ ίδηα ημοξ ηεκ 

δςή . 

 Η οπμθνηζία ηεξ ΕΕ θαη ηςκ θοβενκήζεςκ, ακάμεζα ζ’ 

αοηέξ θαη ηεξ Ειιάδαξ, πενηζζεύεη. Εθαημκηάδεξ πηιηάδεξ άκζνςπμη ζπνώπκμκηαη ζημ 

δνόμμ ηεξ πνμζθογηάξ θαη ηεξ μεηακάζηεοζεξ από ηε Λέζε Ακαημιή, ηεκ Αζία θαη ηεκ 

Αθνηθή ελαηηίαξ ηεξ βάνβανεξ πμιηηηθήξ ημο ΜΑΤΟ, ηςκ ΗΠΑ θαη ηεξ ΕΕ. Αοημί 

εοζύκμκηαη γηα ηηξ ημπενηαιηζηηθέξ επεμβάζεηξ ζηε Σονία, ημ Θνάθ, ημ Αθγακηζηάκ, ηε 

Κηβύε, ημ Λάιη, γηα ηεκ εθμεηάιιεοζε θαη ηεκ θαηαιήζηεοζε ηςκ πιμοημπαναγςγηθώκ 

πεγώκ ηεξ Αθνηθήξ θαη ηεξ Λέζεξ Ακαημιήξ. Δηθό ημοξ δεμημύνγεμα είκαη μη 

«ηδηπακηηζηέξ». Η ειιεκηθή θοβένκεζε όπη μόκμ ζομμεηέπεη εκενγά ζηα ημπενηαιηζηηθά 

ζπέδηα, αιιά θαη εκανμμκίδεηαη πιήνςξ με ηεκ ακηημεηακαζηεοηηθή πμιηηηθή ηεξ ΕΕ, με 

ημκ θακμκηζμό ημο Δμοβιίκμο θαη ηε Σέκγθεκ, θαιύπηεη πιήνςξ ηηξ εοζύκεξ ηεξ ΕΕ. 

Πνμζπαζεί κα δηαπεηνηζηεί ημ πνόβιεμα ηςκ αολεμέκςκ μεηακαζηεοηηθώκ νμώκ με 

απμζπαζμαηηθέξ θαη πνμζςνηκέξ εκένγεηεξ, ακακηίζημηπεξ με ηηξ ακάγθεξ ηςκ πηιηάδςκ 

μηθμγεκεηώκ πνμζθύγςκ θαη μεηακαζηώκ.  

Τμ ειάπηζημ πμο έπμομε κα θάκμομε είκαη κα ημοξ ακαθμοθίζμομε όζμ  μέκμοκ 

ζηεκ παηνίδα μαξ θαη κα απαηηήζμομε γη’ αοημύξ ακζνώπηκεξ ζοκζήθεξ ζημοξ 

πώνμοξ θηιμλεκίαξ απμμμκώκμκηαξ ημ ναηζηζηηθό δειεηήνημ πμο θαιιηενγείηαη, ηα 

θαηκόμεκα εθμεηάιιεοζεξ εηξ βάνμξ ηωκ λενηδωμέκωκ.. 

Η Ομμζπμκδία γμκέωκ πενηθένεηαξ Αηηηθήξ θαιεί ηηξ Εκώζεηξ Σοιιόγςκ-ημοξ 

Σοιιόγμοξ γμκέςκ κα μαδέρμοκ γη αοημύξ ακαγθαία πνάγμαηα: 

Από ηνόθημα: βνεθηθέξ θνέμεξ ,κενό ,πομμύξ ,θνμοαζάκ , γάια εβαπμνέ, μενέκηεξ θαη 

μπηζθόηα . 

Από άιια είδε :παπμύηζηα, θάιηζεξ , ζαμπμοάκ, ζαπμύκηα, πάκεξ γηα μςνά, ζενβηέηεξ , 

μδμκηόπαζηεξ ,μδμκηόβμονηζεξ, πανηί ογείαξ  

Τειέθςκα επηθμηκςκίαξ :6974242188 - 6972207863 

http://www.goneis.org/
mailto:omosp.goneon.attikis@gmail.com

