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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Ο ζύιινγνο εθπαηδεπηηθώλ Π.Ε. «ν Λαθξπγηάλλεο» θαιεί ηηο εξγαηηθέο ζπλδηθαιηζηηθέο 
νξγαλώζεηο ζηελ Ειιάδα, ηνπο ιατθνύο καδηθνύο θνξείο θαη ηηο Κατθέο Επηηξνπέο λα 
δπλακώζνπλ ηελ αιιειεγγύε ηνπο ζηνπο πξόζθπγεο θαη ηνπο κεηαλάζηεο πνπ 
ππνθέξνπλ. Σα ζπλδηθάηα λα θάλνπλ δηθή ηνπο ππόζεζε ηα πξνβιήκαηα ησλ 
κεηαλαζηώλ θαη ησλ πξνζθύγσλ καδί κε ηνλ αγώλα γηα ηα πξνβιήκαηα ηεο εξγαηηθήο 
ηάμεο ηεο ρώξαο καο, ηελ πάιε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αλέξγσλ θαη όζσλ ππνθέξνπλ 
από ηε θηώρεηα θαη ηελ αλέρεηα, ηελ πάιε γηα κηα θαιύηεξε δσή ησλ εξγαηώλ ζηελ 
Ειιάδα αλεμάξηεηα από θπιή, ρξώκα, ζξεζθεία. 

 
Η θαηάζηαζε ζηα πεξηζζόηεξα Hot Spot θαη άιια θέληξα ζπγθέληξσζεο ησλ 
κεηαλαζηώλ είλαη ηξαγηθή. Εθηόο από ην θύξην πξόβιεκα πνπ είλαη ν εγθισβηζκόο, 
έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ θαη ηηο απαξάδεθηεο, ζπρλά άζιηεο ζπλζήθεο δσήο ζηνπο 
θαηαπιηζκνύο, πνπ έρνπλ παξαδνζεί από ηελ θπβέξλεζε ζηηο Λε Ιπβεξλεηηθέο 
Οξγαλώζεηο (ΛΙΟ). Υσξίο απαξαίηεηεο ππνδνκέο, κε ηνπο πεξηζζόηεξνπο λα δνπλ ζε 
ζθελέο γηα δεύηεξν ρεηκώλα, κε ηεξάζηηεο ειιείςεηο ζε θαγεηό, κε αλεπαξθείο ζπλζήθεο 
πγηεηλήο, πγείαο θαη πεξίζαιςεο. Εθηεζεηκέλνη ην θαινθαίξη ζηε δέζηε θαη ηνλ ρεηκώλα 
ζην θξύν, ρσξίο πξόζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε γηα όια ηα παηδηά, πξνζπαζνύλ λα 
επηβηώζνπλ νιόθιεξεο νηθνγέλεηεο, γπλαίθεο θαη κηθξά παηδηά. 

 
Θδηαίηεξα ζηα λεζηά ηνπ αλαηνιηθνύ θαη βνξείνπ Αηγαίνπ ε θαηάζηαζε ζηα ιεγόκελα 
hotspots είλαη ηξαγηθή, κε ηα πεξηζζόηεξα από απηά λα θηινμελνύλ δηπιάζην, αθόκε θαη 
ηξηπιάζην αξηζκό από ηηο δπλαηόηεηεο πνπ έρνπλ. 

 
Εθηόο από ηα άκεζα κέηξα αλζξώπηλεο δηαβίσζεο ησλ πξνζθύγσλ δεηάκε: 

 
 Μα αλαηξαπνύλ νη απνθάζεηο πνπ εγθισβίδνπλ πξόζθπγεο ζηελ Ειιάδα. 
 Άκεζε κεηαθίλεζή ηνπο από ηα λεζηά θαη απεγθισβηζκόο από ηε ρώξα. Μα 

δηεπθνιπλζεί ε αζθαιήο κεηαθίλεζή ζηηο ρώξεο ηειηθνύ πξννξηζκνύ ηνπο. 
 Μα ζηακαηήζεη ε ιεηηνπξγία θαη ε επέθηαζε ησλ «hot spot» ησλ λεζηώλ κε 

νπνηαδήπνηε κνξθή.  
 Μα δηακνξθσζνύλ αλνηθηέο δνκέο ππνδνρήο, θαηαγξαθήο θαη πξνζσξηλήο θηινμελίαο 

κε απνθιεηζηηθή επζύλε ηνπ θξάηνπο. 
 Μα εμαζθαιηζηεί επαξθήο, πνηνηηθή ζίηηζε, πνπ ζα θαιύπηεη ηηο δηαηξνθηθέο ηνπο 

αλάγθεο καθξνπξόζεζκα θαη ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ηδηαηηεξόηεηεο. 
 Nα εμαζθαιηζηεί ε έληαμε ησλ παηδηώλ ησλ πξνζθύγσλ ζηελ εθπαίδεπζε κε επζύλε 

ηνπ θξάηνπο θαη λα παξζνύλ γη’ απηό όια ηα απαξαίηεηα κέηξα. 
 Μα αλαιάβεη ηελ επζύλε ησλ ππεξεζηώλ Τγείαο ην θξάηνο, ηα δεκόζηα λνζνθνκεία ηεο 

πεξηνρήο θαη όρη νη ΛΙΟ. Μα εληζρπζνύλ νη δεκόζηεο ππνδνκέο κε πξνζσπηθό θαη 
ρξεκαηνδόηεζε. Μα εθαξκνζηνύλ πξνγξάκκαηα πξόιεςεο θαη αληηκεηώπηζεο 
αζζελεηώλ, εκβνιηαζκνύ θιπ. 
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Ζεηάκε λα εμαζθαιηζηνύλ αλζξώπηλεο θαη αμηνπξεπείο ζπλζήθεο δηακνλήο ζε όινπο 
ηνπο ρώξνπο πνπ ζήκεξα ζηεγάδνληαη πξόζθπγεο θαη κεηαλάζηεο. Μα δξνκνινγεζεί 
άκεζα ε κεηαθνξά ηνπο ζε αμηνπξεπείο ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο, κε πξνηεξαηόηεηα ζε 
εγθύνπο, ζηηο νηθνγέλεηεο κε παηδηά θαη ζηα Άηνκα Λε Εηδηθέο Αλάγθεο. Μα 

εμαζθαιηζηεί επαξθήο ζίηηζε θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε. 
 

 
 

 
 
 

 
Γηα ην Δ.. 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

 

Η Γ. ΓΡΑΛΛΑΣΕΑ 
 
 
 
Σάθεο Ρνπκπήο 

 
 
 
Ειηζάβεη ππξηδάθε 

 

Ιαινύκε ηα ζπλδηθάηα ηεο Αηηηθήο λα πάξνπλ καδηθά κέξνο ζηελ παξάζηαζε 
δηακαξηπξίαο ζην Τπνπξγείν Λεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο, ηελ Παξαζθεπή 16 ηνπ 
Δεθέκβξε θαη ώξα 6κ.κ. ζηελ πιαηεία Ιιαπζκώλνο. 


