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Η Αμάλ μιλά για το δράμα των παιδιών προσφύγων, μεταφέρει μήνυμα 
αλληλεγγύης και αγάπης 

Είμαστε στο πλευρό της σε όλη τη διαδρομή της, είναι καλοδεχούμενη 
Ανεπιθύμητοι είναι ο ρατσισμός, η ξενοφοβία και ο φασισμός 

 

Πέμπτη 2/9, 19:30 πλατεία Ασωμάτων, Θησείο  
Παρασκευή 3/9, πλατεία Καραϊσκάκη 19:00  

απόγευμα του Σαββάτου στον δρόμο για τον Πειραιά 

Καλωσορίζουμε την Αμάλ, μια μεγάλη μαριονέτα που περιοδεύει στον κόσμο για να μιλήσει για 
το δράμα των παιδιών προσφύγων και να μεταφέρει μήνυμα αλληλεγγύης και αγάπης. Η 
Αμάλ έχει τρεισήμισι μέτρα και τη μορφή μιας προσφυγοπούλας από τη Συρία. Ξεκίνησε από 
τη Συρία, διασχίζει την Ευρώπη, επισκέπτεται περισσότερες από εβδομήντα πόλεις στην 
Τουρκία, την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ελβετία, τη Γερμανία και το Βέλγιο, για να φτάσει 
στον προορισμό της που είναι το Μάντσεστερ στην Αγγλία.  

Το ταξίδι της Αμάλ διοργανώνει ο βρετανικός θεατρικός οργανισμός του Good Chance 
Theatre, με τη συμμετοχή καλλιτεχνών, πολιτιστικών ιδρυμάτων, κοινωνικών ομάδων και 
ανθρωπιστικών οργανισμών Στόχος είναι μέσα από το πρωτότυπο αντιρατσιστικό δρώμενο 
να μην ξεχαστεί το δράμα των προσφύγων και να σπάσουν τα ρατσιστικά και ξενοφοβικά 
τείχη που ορθώνουν οι κυβερνήσεις και η ΕΕ σε βάρος των προσφύγων. 

Απέναντι σε αυτή περιοδεία, την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου μια φασιστική ομάδα που 
αυτοτιτλοφορείται «Επιτροπή κατοίκων Αγ. Παύλου/Μεταξουργείου» οργανώνει συγκέντρωση 
ρατσιστικού μίσους με τίτλο «Η Αμάλ είναι ανεπιθύμητη, η Αθήνα δε θα γίνει Καμπούλ».  

Δεν θα το επιτρέψουμε! Αυτά που συνέβησαν στη Λάρισα και στα Μετέωρα δεν θα 
επιτρέψουμε να επαναληφθούν στην Αθήνα. 

Θα προστατεύουμε το ταξίδι της Αμάλ γιατί θα προστατεύσουμε όλα τα παιδιά του πολέμου 
και της φτώχειας στον αγώνα που δίνουν για τη ζωή τους στον δρόμο της προσφυγιάς! 
Δηλώνουμε ότι θα κάνουμε ότι περνά από το χέρι μας ώστε η Αθήνα να είναι πόλη 



αλληλεγγύης και ανθρωπιάς, πόλη που θα καλωσορίσει τα προσφυγόπουλα και τις 
οικογένειές τους. Θα είμαστε στο πλευρό της Αμάλ σε όλη της τη διαδρομή την Πέμπτη 2/9 
στις 19:30 από την πλατεία Ασωμάτων στο Θησείο ως την Τεχνόπολη, την Παρασκευή 3/9 
στην πλατεία Καραϊσκάκη στις 19:00 και το απόγευμα του Σαββάτου στον δρόμο για τον 
Πειραιά.  

Θα σταθούμε τείχος στους φασίστες και στα νέα τάγματα εφόδου που σπέρνουν μίσος και 
διχασμό στους φτωχούς, που επιδιώκουν «να σφάζονται οι λαοί για του αφέντη το φαΐ», για 
να πλουτίζουν οι πολυεθνικές των όπλων, οι τράπεζες και οι κεφαλαιοκράτες.  

Όλα τα παιδιά του κόσμου, δικά μας παιδιά! 

Με την αλληλεγγύη των φτωχών θα υπερασπιστούμε τη ζωή και την ελευθερία, τη δικαιοσύνη 
και την ισότητα. 

Θα αγωνιστούμε ενάντια στο σύστημα που κουβαλά ανορθολογισμό, σκοταδισμό και 
πολιτιστική καθυστέρηση και υπερασπίζεται το κέρδος, τον πλούτο και το χρήμα, τις πιο ταξικές 
έννοιες της ανθρώπινης ιστορίας. 

Για αυτό όλο το επόμενο διάστημα θα υπερασπιστούμε την Αμάλ, θα δώσουμε τη μάχη για να 
συνεχίσει ανεμπόδιστα το ταξίδι της και να συναντήσει ανθρωπιά, αλληλεγγύη και κατανόηση. 
Για να νικήσουν οι αξίες των φτωχών και των καταπιεσμένων! Θα υψώσουμε τείχος ενάντια 
στο δηλητήριο του ρατσισμού και του φασισμού, ενάντια στις επιθέσεις απέναντι στους 
πρόσφυγες και μετανάστες, ενάντια στους αγωνιζόμενους αυτής της κοινωνίας.  

Θα περιφρουρήσουμε τις γειτονιές μας, τα παιδιά μας και τα σχολεία μας από τον ρατσισμό, 
τον τρόμο και τον φασισμό, τον κοινωνικό αυτοματισμό και τον κανιβαλισμό.  
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