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Προς: Τα μέλη του Συλλόγου
Συνδικαλιστικούς φορείς ΑΠΘ

Θέμα: Πρωτοβουλία αλληλεγγύης σε πρόσφυγες και μετανάστες
O Σύλλογός Διοικητικού Προσωπικού ΑΠΘ, στα πλαίσια της έκφρασης αλληλεγγύης προς τους
μετανάστες και πρόσφυγες που βρίσκονται αυτό το διάστημα στην Ειδομένη του Κιλκίς, ξεκινάει τη
συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης. Αυτή την προσπάθεια καλούμε να την πλαισιώσουν και να τη
στηρίξουν έμπρακτά οι σύλλογοι και τα σωματεία του πανεπιστημίου μας, ολόκληρη η ακαδημαϊκή
κοινότητα. Τα είδη θα παραδοθούν την επόμενη εβδομάδα στην Ειδομένη, με τα λεωφορεία του ΑΠΘ.
Σε αυτή τη φάση, αναγκαία είδη είναι τα παρακάτω, ομαδοποιημένα σε ανδρικές (Α), γυναικείες
(Γ), παιδικές (Π) σακούλες: Νερό (Α, Γ, Π), βρεφικές κρέμες έτοιμες σε γυάλινα βαζάκια(Π), ατομικοί
χυμοί (Α, Γ, Π), γάλατα εβαπορέ σε μικρή συσκευασία (Π), παστέλια(Α, Γ, Π), φρυγανιές (Α, Γ), ξηροί
καρποί(Α, Γ, Π), μπισκότα (Π), ξυραφάκια (Α), μωρομάντηλα (Π), σερβιέτες (Γ), χαρτιά υγείας (Α, Γ, Π),
οινόπνευμα (Α, Γ), πλαστικά πιρούνια και κουτάλια (Α, Γ, Π), σαμπουάν (μικρές συσκευασίες) (Α, Γ),
σαπούνια (Α, Γ), κονσέρβες με έτοιμα φαγητά (όσπρια, ψάρια – όχι χοιρινό) (Α, Γ).
Δεν μένουμε ασυγκίνητοι από το δράμα των προσφύγων, όπως επίσης δε μένουμε και αδιάφοροι
στο θράσος και την υποκρισία των διεθνών φορέων και των μεγάλων ιμπεριαλιστικών δυνάμεων
απέναντι στους ανθρώπους αυτού του πλανήτη. Πόλεμοι ξεσπάνε και τελειώνουν, εχθροί γίνονται
σύμμαχοι και κατόπιν και πάλι δαιμονοποιημένοι εχθροί, με αναλώσιμα θύματα αυτού του παιχνιδιού
τους λαούς των εκάστοτε επίμαχων περιοχών. Οι δυνάμεις αυτές αφενός διώχνουν τον κόσμο από την
πατρίδα τους και αφετέρου κλαίνε πάνω από φωτογραφίες, προσπαθώντας να κρύψουν τις ενοχές
τους και τις ευθύνες τους. Διώχνουν κόσμο από τα σπίτια τους και μετά υψώνουν φράχτες για να
κλειστούν σε ένα υποτιθέμενο χρυσό κλουβί.
Δεν τρέφουμε κάποια ψευδαίσθηση ότι η κίνησή μας αυτή θα επιλύσει από μόνη της το
πρόβλημα αν δεν συνδυάζεται με την μαζική αντίδραση στα σχέδια των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων και
με διαρκή προσπάθεια για το σταμάτημά τους. Νιώθουμε υποχρεωμένοι να δώσουμε το χέρι στους
πρόσφυγες, να δείξουμε έμπρακτη αλληλεγγύη δίνοντας έτσι και μία ηχηρή απάντηση στον ρατσισμό
και στον φασισμό που αναγεννιέται και στρέφεται εναντίον των προσφύγων με συρματοπλέγματα,
φράχτες, σφαίρες, στρατόπεδα συγκέντρωσης και διωγμούς. Να προσφέρουμε μία μικρή ανακούφιση
ως ένδειξη αλληλεγγύης, πέρα από φιλανθρωπίες και ελεημοσύνες.
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