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ΠΙΑΣΕ ΤΟ ΧΕΡΙ ΜΟΥ
Σίγουρα τους έχεις δει στην τηλεόραση. Και θα έχεις ακούσει να συζητούν γι’ αυτούς στο σπίτι ή στο σχολείο σου. Κι ίσως ο προπαππούς ή η προγιαγιά σου να έχουν ζήσει κάτι ανάλογο. Μιλάμε
για τους πρόσφυγες που τους τελευταίους μήνες φτάνουν στην
Ελλάδα προσπαθώντας να φτιάξουν μια καινούργια ζωή στην Ευρώπη.
Αυτό δεν είναι ένα καινούργιο φαινόμενο: δυστυχώς, πάντα οι πόλεμοι ή η φτώχεια αναγκάζουν τους ανθρώπους να φύγουν από το σπίτι τους, τη
γειτονιά τους, τη χώρα τους. Στην Ελλάδα οι προπαππούδες μας έφυγαν πρόσφυγες
από τη Μικρά Ασία ή οι παππούδες μας έφευγαν μετανάστες σε άλλες πλουσιότερες χώρες. Έτσι και σήμερα, περίπου 11.400.000 άνθρωποι είναι πρόσφυγες σε όλο τον κόσμο.
Από τη χώρα μας τους τελευταίους μήνες έχουν περάσει 850.000 πρόσφυγες.
Ανάμεσά τους βρίσκονται και πολλά μικρά παιδιά, σαν και σένα. Σ’ αυτά τα παιδιά
λέμε «δως μου το χέρι σου». Ο Δήμος μας οργανώνει ένα μήνα δράσης για τους
πρόσφυγες: στα σχολεία μας θα γεμίσουμε σακίδια με πράγματα που θα φανούν στα
παιδιά χρήσιμα για το μακρύ τους ταξίδι. Θα ακούσουμε ιστορίες των δικών μας προσφύγων, αλλά και των σημερινών. Θα δούμε παλιές φωτογραφίες, αλλά και τωρινές. Θα
μαγειρέψουμε φαγητά από μακρινές χώρες και θα ακούσουμε μουσικές. Θα κουβεντιάσουμε όλοι μαζί – μικροί και μεγάλοι- για το πώς μπορεί η ειρήνη να έρθει ξανά και πώς
μέχρι τότε θα στηρίξουμε τους πρόσφυγες να φτιάξουν μια καινούργια ζωή.
Αυτή τη στιγμή χιλιάδες άνθρωποι – Έλληνες και ξένοι εθελοντές - σε όλη την Ελλάδα
φτιάχνουν ένα δίχτυ ανθρωπιάς και αξιοπρέπειας: Οι διασώστες του Λιμενικού. Οι ψαράδες και οι βαρκάρηδες. Οι γιατροί και οι νοσηλευτές των δημόσιων νοσοκομείων των
εθελοντικών ομάδων και των ΜΚΟ. Οι γυναίκες που πλένουν και στεγνώνουν τα ρούχα
και τα στρωσίδια των προσφύγων. Οι άνθρωποι που συγκεντρώνουν τρόφιμα και μαγειρεύουν. Εκείνες που φτιάχνουν μάρσιπους και πλέκουν σκουφάκια. Εκείνοι που συγκεντρώνουν και διαδίδουν την πληροφορία μέσα από το διαδίκτυο.
Σ’ αυτό το κύμα της αλληλεγγύης μπαίνει και ο Δήμος μας με πρώτα πρώτα εσάς
τα παιδιά, τους δασκάλους και τους γονείς σας. Μαζί σ’ αυτήν την προσπάθεια είναι
η συνεταιριστική εφημερίδα «η Εφημερίδα των Συντακτών», η «Αλληλεγγύη για Όλους»
και το δίκτυο μεταναστριών στην Ελλάδα «Μέλισσα».
Πιάσε το χέρι μου!

Η δράση «Πιάσε το χέρι μου», που
οργανώνουν από κοινού οι Δήμοι Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας και Νέας
Ιωνίας, σε συνεργασία με τη συνεταιριστική «Η Εφημερίδα των συντακτών»,
την «Αλληλεγγύη για όλους» και το δίκτυο μεταναστριών στην Ελλάδα: «Μέλισσα», στοχεύει στην ενεργοποίηση
της πόλης μας και την ευαισθητοποίηση
όλων μας σε σχέση με την πρωτοφανή
προσφυγική κρίση που ζούμε τους τελευταίους μήνες.
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ το ΤΑΞΙΔΙ: Οι Δήμοι μας αγόρασαν σακίδια και καλούν τους μαθητές να τα γεμίσουν με πράγματα που θα φανούν χρήσιμα στους συνομίληκούς τους
πρόσφυγες για το μακρύ τους ταξίδι. Η δράση θα διαρκέσει ένα μήνα ξεκινώντας από
τις 11 Ιανουαρίου.
Την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου, 7.00 μ.μ., στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Νέας
Ιωνίας (δίπλα στο σταθμό ΗΣΑΠ της Ν. Ιωνίας) ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ το ΒΙΒΛΙΟ της
ΜΝΗΜΗΣ: πρόσφυγες από τη Μικρασία και σύγχρονοι μοιράζονται μαζί μας εμπειρίες από το βιβλίο της ζωής τους. Το ίδιο βράδυ ΣΥΝΑΝΤΙΟΜΑΣΤΕ στις κουζίνες
των λαών και δοκιμάζουμε γεύσεις των λαών της περιοχής μας.
Την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου, 7.00 μ.μ., στο Π.Π.Ι.Ε.Δ. Νέας Φιλαδέλφειας (Δεκελείας 152) ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ την ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ συζητώντας για την προσφυγική
κρίση με θεσμικούς φορείς και εθελοντές, αναζητώντας τους τρόπους με τους οποίους οι τοπικές μας κοινωνίες μπορούν να αναλάβουν δράση.
ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: δύο παράλληλες εκθέσεις φωτογραφίας στο
Συνεδριακό Κέντρο Νέας Ιωνίας και στο Π.Π.Ι.Ε.Δ. Νέας Φιλαδέλφειας. Εικόνες από
το πέρασμα των προσφύγων το 1922 από το αρχειακό υλικό των Δήμων
και σημερινών προσφύγων του φωτορεπόρτερ της Εφημερίδας των Συντακτών, Βασίλη Μαθιουδάκη. Οι εκθέσεις θα διαρκέσουν από τις 11
Ιανουαρίου έως τις 10 Φεβρουαρίου.
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