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   Καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες του συνεχιζόμενου εγκλήματος των ΗΠΑ- ΝΑΤΟ- ΕΕ- Ρωσίας 

στη Μέση Ανατολή. Πόλεμοι, επεμβάσεις, φτώχεια, βομβαρδισμοί οδηγούν χιλιάδες στο ξεριζωμό και την  

προσφυγιά. Μέσα από φωτιά και σίδερο φτάνουν στο Αιγαίο. Δίνουν μάχη με τα κύματα, ναυαγοί στα 

νησιά μας, με στόχο να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς άλλες χώρες. Μάνες με μωρά στην αγκαλιά, νέοι  

και παιδιά συνεχίζουν με τα πόδια το ταξίδι τους προς την επιβίωση. Ταξίδι για την επιβίωση, που 

ανακόπτουν βίαια και εγκλωβίζουν στη χώρα μας οι αποφάσεις και το αλισβερίσι ΕΕ-Τουρκίας. 

     Απέναντι σ’ αυτή την κατάσταση οι εργαζόμενοι δε θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Δεν 

θα γίνουμε συνένοχοι στο έγκλημα των ιμπεριαλιστών. Δεν θα αφήσουμε να κυριαρχήσουν οι 

ρατσιστικές, ξενοφοβικές κραυγές (από τους ίδιους που στηρίζουν τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις που 

οδηγούν τους λαούς σε προσφυγιά). Έχει μεγάλη σημασία εμείς, ο εργαζόμενος λαός, μέσα στα βάσανα 

και την ανέχειά μας, να δείξουμε την αλληλεγγύη μας. Να απαιτήσουμε να ανοίξουν οι δρόμοι του 

προορισμού τους. Να εναντιωθούμε αποφασιστικά σ’ αυτούς που είτε με τη φωτιά των όπλων, είτε με 

την «πολιτισμένη», την «ειρηνική» τους βία, έχουν μάθει να λεηλατούν, να ξεσπιτώνουν, να χρεοκοπούν 

όλους τους λαούς. 

ΑΜΕΣΑ οργανώνουμε την αλληλεγγύη. 

ΑΜΕΣΑ οργανώνουμε τη συγκέντρωση υλικής βοήθειας για τους πρόσφυγες.  

Όλοι έχουμε θέση στο μεγάλο ποτάμι της λαϊκής αλληλεγγύης.  

Φράζουμε το δρόμο στο δηλητήριο της ξενοφοβίας και του ρατσισμού 

 

Την Πεμπτη 7 Απριλιου στις 7:00μ.μ. συμμετέχουμε στη μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης 

στους πρόσφυγες και αντί εισιτηρίου φέρνουμε ό,τι μπορούμε από τα είδη πρώτης ανάγκης. 

Στη συναυλία  συμμετέχουν (με αλφαβητική σειρά) 

√  Βερδινάκης Κώστας & Μανόλης 

√  Γκαλονάκης Βαγγέλης 

√  Κακλής Μανόλης, Σταµατογιαννάκης Στέλιος 

√  Μανωλιούδης Γιώργης & Χαλκιαδάκης Γιώργης 

√  Μπικάκης Στέλιος 

√  Νταγιαντάς Μενέλαος & Γιώργης  

√  Σκουλάς Βασίλης 

√  Τσαγκαράκης Λευτέρης 

√  Φασουλάς Γιώργης & Καλλέργης Κώστας  

√ Συμμετέχει επίσης η θεατρική ομάδα Α.Ψ.Ε.Ν.Τ.Η. 

Την εκδήλωση στηρίζουν: 

Ι. Μ. Ρεθύµνης και Αυλοποτάµου, Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύµνου, ∆ήµος Ρεθύµνης. 
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ΕΙΔΗ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ 

 

 

- Συσκευασμένα τρόφιμα άμεσης κατανάλωσης: Ατομικά νερά, ατομικοί χυμοί, γάλα 

μακράς διάρκειας, μπισκότα, βουτήματα, κρουασάν, παξιμάδια, φρυγανιές, κονσέρβες, 

αλλαντικά, ατομικές μαρμελάδες, παιδικές τροφές, διάφορα σνακ, μαρμελάδες, βούτυρο, 

ζάχαρη. 

- Είδη προσωπικής υγιεινής: Χαρτί υγείας, σαμπουάν, αφρόλουτρα, σαπούνια, 

οδοντόκρεμες, οδοντόβουρτσες, σερβιέτες, ξυραφάκια, σκόνη για πλύσιμο στο χέρι, 

λεκάνες για πλύσιμο ρούχων, σφουγγάρια, πανάκια καθαρισμού, latex γάντια μιας χρήσης, 

σακούλες σκουπιδιών  και διάφορα είδη υγιεινής. 

- Παιδικά είδη: Μωρομάντηλα, πάνες, μπιμπερό, κόλλες Α4, μαρκαδόροι κλπ. 

- Ρουχισμός: Κουβέρτες, υπνόσακοι, ρούχα και εσώρουχα, παπούτσια 

- Πιρούνια, κουτάλια πιάτα και ποτήρια μιας χρήσης. 
 

- Για την διευκόλυνση της συλλογής και της μεταφοράς παρακαλούμε να ξεχωρίζονται 

σε διαφορετικά δέματα τα είδη ρουχισμού από όλα τα υπόλοιπα. 

 

- Οι συμπολίτες μας που έχουν να μεταφέρουν ογκώδη δέματα θα μπορούν να 

προσεγγίζουν με το αυτοκίνητό τους στην ανατολική πλευρά της πλατείας (από 

Εθνικής Αντιστάσεως) αλλά αμέσως μετά θα πρέπει οπωσδήποτε να το αποσύρουν. 

 

- Για ακόμη μεγαλύτερες και ογκωδέστερες προσφορές επιχειρήσεων οργανώνεται η 

παραλαβή από τον χώρο τους κατόπιν συνεννόησης. 
 

 

                                                                                                                 Τηλ. Επικοινωνίας 6937199972, 6979723448, 6980932320. 
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