
Demonstration of solidarity for the Syrian and Palestinian refugees’ definite closing of the 

camp- Saturday 31st January 2015 

Group of solidarity which KISA is part of invites all people to stand next to the “rescued” Syrian and 

Palestinian refugees of the Kokkinotrimithia refugee camp, in solidarity and in a demonstration for the 

prevention of the government to permanently close the refugee camp. The ministry of Interior officially 

announced that the tents where the refugees are still living will be removed and water and electricity 

supplies will be cut off. Already some uninhabited tents were removed on Thursday 29th of January from 

the camp by the authorities as a warning that more will be removed.  

The demonstration of solidarity will take place at the Kokkinotrimithia refugee camp on Saturday 31st of 

January at 14:00.  

KISA considers that the government with its decision condemns the refugees in inhuman, humiliating 

and degrading treatment in violation of all international obligations and those arising from the European 

Union. We emphasize that even though they lack of a legal residence status, because of not applying for 

asylum, the refugees have at least the right to live in decent conditions and have access to health care 

and education. If the authorities, under government directives, remove the tents and cut off water and 

electricity in a place where people are still living in, it would be the first time around the whole globe 

that such a thing will occur in a refugee camp! 

Let us not leave them alone. We cannot allow the government to leave them on the streets! 

 

Εκδήλωςη αλληλεγγφησ για προτροπή τελικοφ κλειςίματοσ του προςφυγικοφ καταυλιςμοφ 

των Σφριων και Παλαιςτίνιων προςφφγων- Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2015 

Ομάδα αλλθλεγγφθσ ςτθν οποία ςυμμετζχει και θ ΚΙΣΑ καλεί όλουσ τουσ ανκρϊπουσ να ςτακοφν δίπλα 

ςτουσ «διαςωκζντεσ» Σφριουσ και Παλαιςτίνιουσ πρόςφυγεσ του καταυλιςμοφ ςτθν Κοκκινοτριμικιά, 

ωσ αλλθλεγγφθ και ςε διαμαρτυρία για προτροπι τθσ κυβζρνθςθσ να κλείςει οριςτικά τον προςφυγικό 

καταυλιςμό. Το Υπουργείο Εςωτερικϊν ανακοίνωςε επιςιμοσ πϊσ οι ςκθνζσ όπου μζχρι ςιμερα 

διαμζνουν οι πρόςφυγεσ, κα αποςυρκοφν και οι προμικειεσ θλεκτριςμοφ και νεροφ κα τερματιςτοφν. 

Είδθ μερικζσ από τισ ακατοίκθτεσ ςκθνζσ ζχουν είδθ αποςυρκεί τθν Πζμπτθ 29 Ιανουαρίου από τισ 

αρχζσ ωσ προειδοποίθςθ προσ τουσ πρόςφυγεσ πωσ κα αποςυρκοφν και περιςςότερεσ. 

Η εκδιλωςθ αλλθλεγγφθσ κα λάβει χϊρο ςτον προςφυγικό καταυλιςμό τθσ Κοκκινοτριμικιάσ το 

Σάββατο 31 Ιανουαρίου ςτισ 14:00μμ.  

Η ΚΙΣΑ κεωρεί  ότι θ  Κυβζρνθςθ με τισ πιο πάνω απόφαςθ τθσ,   υπαγάγει τουσ πρόςφυγεσ ςε 

απάνκρωπθ, ταπεινωτικι και εξευτελιςτικι μεταχείριςθ κατά παράβαςθ όλων των διεκνϊν 

υποχρεϊςεϊν τθσ και αυτϊν που απορρζουν από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Τονίηουμε ότι ακόμα και εάν 

δεν ζχουν νομικό κακεςτϊσ παραμονισ, επειδι δεν υποβάλλουν αίτθςθ αςφλου, οι πρόςφυγεσ ζχουν 

δικαίωμα τουλάχιςτον ςε αξιοπρεπείσ ςυνθήκεσ διαβίωςησ και πρόςβαςθ ςτθν ιατροφαρμακευτικι 



περίκαλψθ και τθν εκπαίδευςθ. Εάλ νη αξρέο, ππό ηηο νδεγίεο ηεο θπβέξλεζεο, απνζύξνπλ ηηο 

ζθελέο θαη ηεξκαηίζνπλ ηελ παξνρή λεξνύ θαη ειεθηξηζκνύ ζε έλα κέξνο όπνπ εμαθνινπζνύλ λα 

δνπλ άλζξωπνη, ζα είλαη ε πξώηε θνξά ζε όιν ηνλ θόζκν πνπ θάηη ηέηνην ζα ζπκβεί ζε έλαλ 

θαηαπιηζκό πξνζθύγωλ.  

Ασ μθν τουσ αφιςουμε μόνουσ. Δεν μποροφμε να επιτρζψουμε ςτθν κυβζρνθςθ να τουσ αφιςει ςτθν 

μζςθ του δρόμου! 

 

 

 

 

 

 


