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              «Κάλεζμα αλληλεγγύης για ηοσς πρόζθσγες και μεηανάζηες».  
 

                                                        « Την πόρηα ανοίγω ηο βράδσ,                                 

                                                                Τη λάμπα κρατώ ψηλά, 
                                                               Να δούνε ηης γης οι θλιμμένοι 
                                                               Να΄ρθοσνε, να βρούνε ζσνηροθιά» 
                                                                  Τάζος Λειβαδίηης 

 
Καζεκεξηλά παξαθνινπζνύκε ζνθαξηζκέλνη δεθάδεο ρηιηάδεο πξόζθπγεο κε θίλδπλν ηεο δσήο ηνπο λα 
πξνζπαζνύλ λα θηάζνπλ ζηελ Επξώπε. Είλαη ηα ζύκαηα ησλ πνιέκσλ θαη ησλ επεκβάζεσλ ζε πξία, 
Ιξάθ, Αθγαληζηάλ θαη αιινύ, νη νπνίεο γίλνληαη από ΝΑΣΟ ,ΗΠΑ, Ε.Ε θαη Ρσζία γηα ηνλ έιεγρν ησλ 
ελεξγεηαθώλ πεγώλ θαη γηα ηελ εθ λένπ, κε αίκα, ράξαμε ησλ ζπλόξσλ. Σα θαξαβάληα ησλ μεξηδσκέλσλ 
κεηξνύλ ρηιηάδεο ζύκαηα ζην δξόκν πξνο ηνλ πξννξηζκό ηνπο, ελώ νη εηθόλεο κε ηα λεθξά παηδηά, ηηο 
καλάδεο κε κσξά ζηελ αγθαιηά, ηνπο λαπαγνύο, ηελ άγξηα θαηαζηνιή πνπ δέρνληαη ζηα ζύλνξα ησλ 
επξσπατθώλ ρσξώλ ζπγθινλίδνπλ. 
  
Οη πξόζθπγεο πνπ πξνζεγγίδνπλ ηα ζύλνξα γηα λα ζπλερίζνπλ ην ηαμίδη ηνπο αληηκεησπίδνπλ πνιύ 
ζνβαξά πξνβιήκαηα: Οη άλζξσπνη απηνί ζηεξνύληαη ηξνθίκσλ, ρώξσλ πγηεηλήο δηαβίσζεο θαη εηδώλ 
πξώηεο αλάγθεο. Απηή ε αδηθαηνιόγεηε θαηάζηαζε δελ κπνξεί λα ζπλερηζηεί.   
Χξεηάδνληαη άκεζα κέηξα γηα ηε δηεπθόιπλζε ησλ πξνζθύγσλ ζηα ζύλνξα. Η επίζεκε πνιηηεία, ην 
θξάηνο, ε θπβέξλεζε επηδεηθλύνπλ ραξαθηεξηζηηθή αδηαθνξία -κέζσ ηεο απνπζίαο ηνπο  - ελώ ηα 
εκίκεηξα πνπ θαηά θαηξνύο παίξλνπλ δελ κπνξνύλ λα εμππεξεηήζνπλ νύηε ζην ειάρηζην ηηο βαζηθέο 
αλάγθεο ησλ πξνζθύγσλ.  
Η Έλσζε Γνλέσλ  ηνπ Δήκνπ Ισαλληηώλ, έρνληαο όια απηά ππόςε, απνθάζηζε 
λα ζπγθεληξώζεη θάπνηα είδε πξώηεο αλάγθεο θαη λα γίλεη ε επίδνζε ηνπο από καο  ζηνπο πξόζθπγεο, 
γηα απηό  θαιεί ζε ζύζθεςε γηα ην ζσζηό ζπληνληζκό, ηνπο ζπιιόγνπο γνλέσλ θαη άιινπο θνξείο ηεο 
εθπαίδεπζεο (15/κειή – εθπαηδεπηηθνύο, ζρνιεία), ηελ Κπξηαθή 29/11/2015 ζην 7

ν
 Γπκλάζην Ισαλλίλσλ 

ζηελ Κηάθα ζηηο 18:00κκ.    
   Ωο θαηαιεθηηθόο ρξόλνο ζπγθέληξσζεο ησλ εηδώλ νξίδεηαη  ην αββαηνθύξηαθν 12 θαη 13 Δεθεκβξίνπ, 
ελώ ην επόκελν αββαηνθύξηαθν 19 θαη 20 Δεθεκβξίνπ  ό,ηη έρεη ζπγθεληξσζεί ζα θνξησζεί ζε θνξηεγό 
θαη κε ζπλνδεία ηνπο γνλείο, καζεηέο θαη όζνπο άιινπο ζέινπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζα παξαδνζεί ζηνπο 
πξόζθπγεο ζην ζηαζκό ηεο Εηδνκέλεο.  
Ελδεηθηηθά αλαθέξνπκε είδε πνπ κπνξνύλ λα ζπγθεληξσζνύλ: 
  

 Νεξά αηνκηθά, ρπκνύο αηνκηθνύο, γάια καθξάο δηάξθεηαο (όρη ζπκππθλσκέλν) θνλζέξβεο, 
ζηαθίδεο, μεξνύο θαξπνύο, θξνπαζάλ, κπηζθόηα, θξπγαληέο, παζηέιηα, βξεθηθέο θξέκεο,  
βξεθηθό γάια ζε ζθόλε.  

 πάκπεξο, κσξνκάληεια, κάξζηπν,ραξηηά πγείαο, ζαπνύληα αηνκηθά, νδνληόθξεκεο, 
νδνληόβνπξηζεο, παηδηθά παπνύηζηα, θξέκεο γηα ζπγθάκαηα, γάδεο,  ηαιθ, αδηάβξνρα, 
παπνύηζηα θιεηζηά, θνπβέξηεο παηδηθέο αγθαιηάο, sleeping bags,  

 Είδε δεκηνπξγηθήο απαζρόιεζεο γηα παηδηά (καξθαδόξνη, ραξηόληα, θεξνκπνγηέο, πιαζηειίλεο 
θαη από παηρλίδηα, θνύθιεο, ινύηξηλα θ.ά. παηρλίδηα πνπ κπνξνύλ εύθνια λα κεηαθεξζνύλ». 

Η αιιειεγγύε καο δελ ζηακαηάεη κόλν ζηε ζπγθέληξσζε εηδώλ πξώηεο αλάγθεο.  
Σσγτρόνως απαιηούμε:  

 Δεκηνπξγία αμηνπξεπώλ θέληξσλ ππνδνρήο θαη θηινμελίαο, κε θξαηηθή κέξηκλα.  
 Ελίζρπζε ησλ ππνδνκώλ θαη ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηάζσζε, θαηαγξαθή, 

ζίηηζε, πεξίζαιςε θαη αζθαιή κεηαθνξά από ηα λεζηά πξνο ηηο πύιεο εμόδνπ από ηε 
ρώξα.  

 Άκεζε ρξεκαηνδόηεζε από ΟΗΕ θαη ΕΕ.  
 Καηάξγεζε ηεο πλζήθεο Δνπβιίλν 2, ειεύζεξε κεηαθίλεζε ησλ πξνζθύγσλ εληόο ηεο ΕΕ 

πξνο ηε ρώξα πξννξηζκνύ ηνπο.  
 Να ζηακαηήζνπλ νη μέλεο ηκπεξηαιηζηηθέο ζηξαηησηηθέο επεκβάζεηο ζηηο ηξίηεο ρώξεο. Κακία 

ζπκκεηνρή ηεο ρώξαο καο  ζ’απηέο ηηο επεκβάζεηο. 
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