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Γελλεκέλνο ζηελ Ειιάδα πξηλ από 18 ρξόληα από αιβαλνύο κεηαλάζηεο. Μόιηο θέηνο απνθνίηεζε 

από ιύθεην ηεο Κπςέιεο έρνληαο ζπκπιεξώζεη 12 ρξόληα θνίηεζεο ζε ειιεληθά δεκόζηα ζρνιεία θη 

έρνληαο δηαθξηζεί πνιιέο θνξέο ζηνλ αζιεηηζκό. πλειήθζεθε ηελ Πέκπηε 24 Ινύιε 2014 θαη 

κεηαθέξζεθε ζην ζηξαηόπεδν θξάηεζεο ζηελ Ακπγδαιέδα.  Σν έγθιεκα ηνπ;                                      

Δελ είρε ραξηηά! Ήηαλ παξάλνκνο! 

Εθπξόζσπνο ηεο Οκνζπνλδίαο Γνλέσλ Αηηηθήο θαη πξόεδξνο  ηεο Έλσζεο Γνλέσλ ηνπ 6νπ 

δηακεξίζκαηνο Αζελώλ όπνπ θαηνηθεί ν 18ρξνλνο θαζώο θαη κέινο ηεο Λατθήο Επηηξνπήο 5νπ-6νπ 

δηακεξίζκαηνο, επηζθέθζεθαλ ζήκεξα ην ζηξαηόπεδν λα ηνλ δνπλ. Λόγσ θαζπζηέξεζεο ησλ 

θξνπξώλ θαη γηα κόιηο 5΄ δελ κπόξεζαλ λα ζπλαληεζνύλ καδί ηνπ. 

Η Έλσζε Γνλέσλ θαηαγγέιιεη ην γεγνλόο απηό. Από καξηπξίεο κεηαλαζηώλ είλαη γλσζηέο ζε όινπο νη 

άζιηεο ζπλζήθεο θξάηεζεο ζηα ζηξαηόπεδα ζπγθέληξσζεο. 

Αλαξσηηόκαζηε   πόζν αιήζεηα ζα επηβάξπλε ηελ αζθάιεηα ηνπ ζηξαηνπέδνπ κηα 5ιεπηε ζπλάληεζε 

κε ην κεηαλαζηόπνπιν πνπ γελλήζεθε ζηελ Ειιάδα, κηιάεη κόλν ειιεληθά θαη κεγάισζε κε ηα δηθά 

καο ήζε θη έζηκα. Πόζν δύζθνιν είλαη λα δώζεηο θνπξάγην θη ειπίδα ζε έλαλ λέν πνπ θάπνηνη 

θξόληηζαλ λα κελ έρεη παηξίδα; 

Η κεηαλάζηεπζε είλαη ζύκθπηε κε ηνλ Ικπεξηαιηζκό. Οη άλζξσπνη αλαγθάδνληαη λα θύγνπλ απ’ ηνλ 

ηόπν ηνπο εμαηηίαο ησλ πνιέκσλ, ηεο θηώρηαο θαη ηεο πείλαο πνπ ηνπο θαηαδηθάδεη ε θεξδνθνξία  θαη 

ηα ζπκθέξνληα ηνπ θεθαιαίνπ. 

ήκεξα ιόγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνιινί έιιελεο εξγαδόκελνη ( θπξίσο λένη) αλαγθάδνληαη λα 

μεληηεπηνύλ θη ν αξηζκόο όιν κεγαιώλεη. Απηό ζέινπκε γηα ηα παηδηά καο; 

Πξέπεη λα ζηαζνύκε ζην ύςνο ησλ πεξηζηάζεσλ. Να απαηηήζνπκε ην θιείζηκν ησλ ζηξαηνπέδσλ 

ζπγθέληξσζεο θαη ηε δεκηνπξγία αλνηθηώλ θέληξσλ θηινμελίαο. Να λνκηκνπνηεζνύλ νη κεηαλάζηεο 

πνπ  δνπλ θη εξγάδνληαη ζηελ Ειιάδα. Να δνζεί πνιηηηθό άζπιν ζ’ όζνπο ην δηθαηνύληαη θαη 

ηαμηδησηηθά έγγξαθα γηα λα πάλε ζηηο ρώξεο πνπ επηζπκνύλ. 

 

Για δερ, άνθπωπορ είμαι κι εγώ 

Όχι, δεν είμαι «ξένορ»! 

 

Γηα ην Δ 

Η Πξόεδξνο                                                                                                    Η Γελ. Γξακκαηέαο 

Ρνδνπνύινπ Καηεξίλα                                                                                   αξόγινπ Αιεμάλδξα 


