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Θέμα:  “Αλληλεγγύη στους πρόσφυγες και μετανάστες του στρατοπέδου Κορίνθου”

Το  Π.Τ.  Κορινθίας  του  Πανελληνίου  Συλλόγου  Φυσικοθεραπευτών  καλεί  συναδέλφους  αλλά  και

γενικότερα  τους  Κορίνθιους  συμπολίτες  να  εκφράσουν  την  αλληλεγγύη  τους  στους  πρόσφυγες  και

μετανάστες του στρατοπέδου Κορίνθου.

 Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες είναι θύματα των πολιτικών που σπέρνουν την φτώχεια και την 

εξαθλίωση, τον πόλεμο για τον έλεγχο και το μοίρασμα των πηγών και των δρόμων μεταφοράς ενέργειας 

για να πλουτίζουν συγκεκριμένοι μονοπωλιακοί όμιλοι. 

Η κυβέρνηση της ΝΔ καθώς και η προηγούμενη κυβέρνηση έχουν τεράστιες ευθύνες για την κατάσταση 

καθώς συμμετέχουν σε όλους τους πολεμικούς σχεδιασμούς ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ στην περιοχή της μέσης 

ανατολής και υλοποιεί μέχρι κεραίες τις αποφάσεις της ΕΕ που εγκλωβίζουν πρόσφυγες και μετανάστες 

στη χώρα μας. 

Καταγγέλλουμε επίσης και την ξενοφοβική στάση της πλειοψηφίας του δημοτικού συμβουλίου Κορίνθου 

για την απόφαση να μη δεχτεί τους πρόσφυγες και τους μετανάστες και για το απαράδεκτο χαρακτηρισμό 

τους ως υγειονομική βόμβα. 

Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες σε καμιά περίπτωση δεν αποτελούν κίνδυνο για την υγεία και τον 

τουρισμό, αντιθέτως οι πολιτικές που υποστηρίζει η πλειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου που είναι σε 

σύμπλευση με την ΕΕ και τις εκάστοτε κυβερνήσεις αποτελούν κίνδυνο για την υγεία μας και την 

αξιοπρεπή διαβίωση μας.

Θεωρούμε ότι μια ανθρώπινη και ουσιαστική λύση θα πρέπει να περιλαμβάνει:

• Αξιοπρεπή διαβίωση προσφύγων (σίτιση, θέρμανση, νερό, ρεύμα) 

• Να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες υποδομές και υπηρεσίες (γιατροί, διερμηνείς, δικηγόροι κ.α)

• Τα παιδιά να πάνε σχολείο σε τμήματα ένταξης. 

• Απειθαρχία στις συμφωνίες ΕΕ που εγκλωβίζουν πρόσφυγες και μετανάστες στη χώρας μας

• Με ευθύνη του κράτους και του ΟΗΕ να μεταφερθούν οι πρόσφυγες στις χώρες προορισμού τους

Για τη Δ.Ε του Π.Τ Κορινθίας

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                  Ζαφείρης Βασίλειος                                                                 Τσαρμπού Χάρις


