
                                                                                                                                                       

ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΚΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 

ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

   Ο Δήμαρχος και το  Δημοτικό  Συμβούλιο Πετρούπολης, σε συνεργασία με το Σωματείο

Εργαζομένων, κάνουμε     έκκληση   σε όλους τους Πετρουπουλιώτες να συμβάλλουν  έμπρακτα στην

εξασφάλιση υλικής βοήθειας και στήριξης των προσφύγων, στα πλαίσια της κοινωνικής

αλληλεγγύης. 

Καλούμε τους εργαζόμενους στους χώρους δουλειάς, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και

τους μαθητές στα σχολεία και τους συμπολίτες μας σε κάθε γειτονιά της πόλης, να

συγκεντρώσουν     κουβέρτες,     τρόφιμα     μακράς     διάρκειας,     φάρμακα,     είδη     ατομικής     προστασίας     ή  

όποια     άλλη     βοήθεια,     μέχρι     20     Οκτώβρη  ,   σε κουτιά για να συγκεντρωθούν στην Κοινωνική

Υπηρεσία και να αποσταλούν για να καλύψουν τις επείγουσες ανάγκες των προσφύγων.

Δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες, θύματα των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων στις χώρες τους, σε

Συρία, Ιράκ, Αφγανιστάν κ.α., με κίνδυνο της ζωής τους προσπαθούν να φτάσουν την Ευρώπη. Τα

καραβάνια των ξεριζωμένων μετρούν εκατοντάδες θύματα στο δρόμο προς τον ασφαλή

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.

Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να μένει απαθής μπροστά στο όργιο εκμετάλλευσης που

υπόκεινται αυτοί οι άνθρωποι από τα κυκλώματα των δουλεμπόρων και τη βίαιη αντιμετώπιση

που έχουν από τις κυβερνήσεις των κρατών της ΕΕ. Οι φράχτες στα σύνορα, το άγριο κυνηγητό, η

ρατσιστική - ξενοφοβική αντιμετώπιση στις χώρες προορισμού, συμπληρώνουν τους πολέμους

και τους βομβαρδισμούς στις χώρες προέλευσης.

Οι πρόσφυγες - μετανάστες που καταφθάνουν στην Αθήνα, με σκοπό να προσεγγίζουν τα

σύνορα και από εκεί να συνεχίσουν το ταξίδι τους, αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Οι

δομές στον Ελαιώνα δεν επαρκούν, με αποτέλεσμα οι πρόσφυγες να στερούνται στέγης και

υγιεινής διαβίωσης, να μένουν σε απαράδεκτες συνθήκες, κάτω από αυτοσχέδιες τέντες σε

πλατείες, πάρκα και πεζοδρόμια.

Αυτή η αδικαιολόγητη κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Χρειάζονται άμεσα μέτρα για τη

διευκόλυνση μετακίνησης των ανθρώπων αυτών στα σύνορα. Δεν αρκεί η καταγγελία των

κυκλωμάτων, απαιτούνται και πρακτικά μέτρα για να απελευθερωθούν οι πρόσφυγες και οι

μετανάστες από τα νύχια των δουλεμπόρων. Απαιτούμε από την κυβέρνηση την εξασφάλιση της

απευθείας μεταφοράς των προσφύγων από τα νησιά στις χώρες τελικού προορισμού τους, με

ευθύνη της ΕΕ και του ΟΗΕ.



Όσο καθυστερεί η υλοποίηση αυτού του αιτήματος και οι πρόσφυγες συσσωρεύονται στην

Αττική, η Περιφέρεια δεν μπορεί να μένει απαθής. Είναι αναγκαίο, ειδικά τώρα που

επιδεινώνονται οι καιρικές συνθήκες, να αναλάβει πρωτοβουλία και σε συνεργασία με τους

δήμους να απαιτήσει από την κυβέρνηση να αξιοποιηθούν υπάρχουσες υποδομές, όπως

κατασκηνώσεις του Δημοσίου, ξενοδοχεία, παλιά στρατόπεδα. Να εξασφαλιστεί ο αναγκαίος

εξοπλισμός και προσωπικό για την απρόσκοπτη λειτουργία τους, όπως επίσης και όλα τα μέσα για

την ιατροφαρμακευτική πρόνοια των προσφύγων. ΓΙΑ     ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ     ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ     ΣΤΗΝ  
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