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Αγαπεηνί θίινη θαη ππνζηεξηθηέο ηεο δηαθνλίαο καο,
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Σν 2020 ήηαλ κηα δύζθνιε ρξνληά γηα όινπο καο κε πνιιά
απξόνπηα γεγνλόηα όπσο ε παλδεκία ηνπ covid-19 ε νπνία αλέηξεςε όια
ηα δεδνκέλα θαη άιιαμε ξηδηθά ηελ θαζεκεξηλόηεηά καο. Επραξηζηνύκε ηνλ
Ιύξην γηαηί όιν απηό ην δηάζηεκα καο θάιπςε κε ην έιεόο Σνπ, ηελ
πξνζηαζία θαη ηελ θξνληίδα Σνπ. Αθόκα ηνλ επραξηζηνύκε γηαηί ζπλερίδεη
λα είλαη θνληά καο θαη θνληά ζε όινπο όζνπο έρνπλ ηελ αλάγθε Σνπ!
Αλ θαη ην πνιύκελν Lockdown δελ καο επέηξεςε λα ππεξεηήζνπκε
άκεζα απηνύο ηνπο αλζξώπνπο, ν Θεόο ήηαλ Εθείλνο πνπ γηα άιιε κηα θνξά
άλνημε ην δξόκν γηα λα ηνπο βνεζήζνπκε κέζσ ηνπ «ΙΕΜΣΡΟΤ ΦΡΟΜΣΘΔΑ
ΠΡΟΦΤΓΩΜ» θαη ησλ ηνπηθώλ εθθιεζηώλ ηεο πόιεο καο. Από ηελ αξρή
ηνπ 2021 Σν «ΙΕΜΣΡΟ» ζε ζπλεξγαζία κε ηελ AGAPE HELLAS ππήξμε
αξσγόο ζηελ παξνρή κηαο πνιύ ζεκαληηθήο πνζόηεηαο αλζξσπηζηηθήο
βνήζεηαο, πνπ έθηαζε από ηελ “Gain Hellas”. Ρνπρηζκόο, ηξόθηκα θαη είδε
πξνζσπηθήο πγηεηλήο απνηέιεζαλ ηελ βνήζεηα πνπ δηαλεκήζεθε από ην
«ΙΕΜΣΡΟ ΠΡΟΦΤΓΩΜ» ζε ηνπηθέο εθθιεζίεο ηεο πόιεο καο θαη δηάθνξεο
δηαθνληθέο νκάδεο πνπ είραλ εηδηθή άδεηα γηα λα κπνξνύλ λα ππεξεηνύλ
πξόζθπγεο.
Οη κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο πξνο ζηελ Ειιάδα κεηώζεθαλ ζεκαληηθά
θαηά ην 2020 ελώ ην πξώην ηεηξάκελν ηνπ 2021 είρακε πεξίπνπ 2.000 λέεο
αθίμεηο ζηε ρώξα καο. Οη πξνζθπγηθνί πιεζπζκνί κεηαθέξνληαη ζηαδηαθά
από ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ ζηελ ελδνρώξα θαη απηή ηε ζηηγκή ζηελ επξύηεξε
πεξηνρή ηεο Ιεληξηθήο Λαθεδνλίαο, ζύκθσλα κε επίζεκα ζηνηρεία,
δηακέλνπλ πάλσ 10.000 άηνκα. Από απηά ην 60% παξακέλεη ζε δνκέο
θηινμελίαο θαη δεη θάησ από πνιύ δύζθνιεο ζπλζήθεο. Έλαο ζεκαληηθόο
αξηζκόο πξνζθύγσλ εμαθνινπζεί λα παξακέλεη άζηεγνο, καθξηά από θάζε
δνκή θαη δπλαηόηεηα θαηαγξαθήο θαη απνδνρήο νπνηαζδήπνηε θξαηηθήο
βνήζεηαο.
ήκεξα, κεηά ηελ κεξηθή ραιάξσζε ησλ πεξηνξηζηηθώλ κέηξσλ
κπνξνύκε λα είκαζηε αηζηόδνμνη γηα ηελ επαλεθθίλεζε θάπνησλ
δξαζηεξηνηήησλ. Ήδε έρνπκε πξνγξακκαηίζεη ηελ έλαξμε δηαλνκήο
βνήζεηαο ζηνπο πξόζθπγεο θαη κεηαλάζηεο ηεο πόιεο καο απεπζείαο από ην
«ΙΕΜΣΡΟ ΦΡΟΜΣΘΔΑ ΠΡΟΦΤΓΩΜ». Η ειπίδα καο κεγαιώλεη, θαζώο ν
Θεόο ζηέιλεη ζπλεξγάηεο πνπ κηινύλ ηελ γιώζζα ηνπο θαη είκαζηε έηνηκνη
λα
αληαπνθξηζνύκε
κε
επειημία
ζηελ
νξγάλσζε
πεξηζζόηεξσλ
δξαζηεξηνηήησλ. Ζεηάκε ηηο πξνζεπρέο ζαο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ Ιπξίνπ.
Έρνπκε αλάγθε από ηε ζνθία θαη ηελ νδεγία Σνπ ώζηε λα εζηηάζνπκε
απνηειεζκαηηθά ζηελ αλαθνύθηζε ησλ ηαιαηπσξεκέλσλ απηώλ αλζξώπσλ
θαη λα ηνπο δείμνπκε Εθείλνλ πνπ είλαη ν σηήξαο, ζην πξόζσπν ηνπ νπνίνπ
κπνξνύλ λα ζηεξίμνπλ ηα έζλε ηελ ειπίδα ηνπο.
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