
 

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ/ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΩΝ  
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓIΚΟ/ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ 

 

 ΝΑΤΟ-ΗΠΑ-ΕΕ-ΡΩΣΙΑ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟΙ! 

 

ΣΠΕΡΝΟΥΝ ΒΟΜΒΕΣ ΚΑΙ ΦΤΩΧΕΙΑ,  
ΥΨΩΝΟΥΝ ΦΡΑΧΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ 

 

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΙ! 

 

 ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΛΟΔΕΧΟΥΜΕΝΟΙ! 

 

ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΛΟΚΗ 
ΝΑ ΓΚΡΕΜΙΣΤΕΙ Ο ΦΡΑΧΤΗΣ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ,  

ΝΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΘΕΙ  
Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ,  

ΚΑΜΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗ FRONTEX 

 

ΜΕΓΑΛΟ ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΟ-ΑΝΤΙΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 15/10, 

ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ, 18.00 ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Ε.Ε. 

Οι λαοί στη γειτονιά μας ζουν σε 

πρωτόγνωρες συνθήκες βίας και πολέμων, 
ακραίας φτώχειας και καταδίωξης. 
Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην άλλη 
μεριά της Μεσογείου έχουν ήδη αφανιστεί 
από τις βόμβες, τις ασθένειες, την πείνα και 
την καταστροφή. Αποτέλεσμα των άθλιων και 
απάνθρωπων συνθηκών που θέτουν σε άμεσο 
κίνδυνο τη ζωή και την ακεραιότητά τους, 
αναπτύσσεται ένα τεράστιο μεταναστευτικό 
και προσφυγικό κύμα. Το κύμα αυτό θα 
μεγαλώνει όλο και περισσότερο όσο θα 
γενικεύονται και θα εξαπλώνονται οι πόλεμοι 
και η φτώχεια. Οι ολιγάρχες σε ολόκληρο τον 
κόσμο, το κεφάλαιο, με την απόλυτη 
συνεισφορά των κρατών και των διεθνών 
οικονομικών και στρατιωτικών οργανισμών, 
ΕΕ, ΝΑΤΟ, ΗΠΑ, Ρωσίας, δε διστάζουν να 
αιματοκυλήσουν περιοχές ολόκληρες, 
δημιουργώντας πολεμικές συγκρούσεις, 
ευνοώντας φυλετικούς και θρησκευτικούς 
ανταγωνισμούς καθώς και φασιστικές 
οργανώσεις με στόχο την εκμετάλλευση των 
περιοχών αυτών για το ξεπέρασμα της 
καπιταλιστικής κρίσης και την τόνωση της 

κερδοφορίας τους. Η βαρβαρότητα της 
πολιτική τους, είτε εκφράζεται με απευθείας 
βομβαρδισμούς είτε μέσω της οικονομικής 
υπερεκμετάλλευσης των λαών αυτών, 
οξύνεται συνεχώς, με αποτέλεσμα να 
πολλαπλασιάζεται το κύμα των φτωχών και 
διωκόμενων προσφύγων και μεταναστών. Οι 
πόλεμοι και η φτώχεια, οι ιμπεριαλιστές και οι 
ολιγάρχες διώχνουν τους λαούς από τον τόπο 
τους.  

Απέναντι σε αυτό το τεράστιο προσφυγικό 

και μεταναστευτικό κύμα, η ΕΕ με τις 

συνόδους της εντείνει τα μέτρα 

κατασταλτικού ελέγχου με στόχο να 

εμποδίσει και να ελέγξει την προσφυγική ροή 

μέχρι το σημείο που είναι χρήσιμη στην ΕΕ ως 

φτηνό εργατικό δυναμικό. Τα μέτρα 

ενίσχυσης της «φύλαξης» των εξωτερικών 

συνόρων της Ε.Ε. με τη συνεργασία της Frontex 

και της Europol, μέτρα καταγραφής, επιλογής, 

κατανομής και επαναπροώθησης προσφύγων 

έρχονται να συναντηθούν με τα μέτρα 

καταστολής των εργαζόμενων και της νεολαίας 

σε κάθε χώρα.  



Η ελληνική κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχει 

μεγάλες ευθύνες γιατί υπηρετώντας 
ευλαβικά το δόγμα ανήκουμε στη Δύση, έχει 
μερίδιο συμμετοχής στους πολέμους που 
εξελίσσονται στις περιοχές αυτές, θέτοντας σε 
τεράστιους κινδύνους τους εργαζόμενους και 
τη νεολαία. Διατηρεί και επεκτείνει τις βάσεις, 
ο εναέριος χώρος,  το έδαφος και οι υποδομές 
χρησιμοποιούνται για τις πολεμικές 
επεμβάσεις.  

Την ίδια στιγμή, δεν παίρνει κανένα 
ουσιαστικό μέτρο για τη σίτιση, στέγαση, 
περίθαλψη και δωρεάν μεταφορά των 
προσφύγων και μεταναστών ενώ ακολουθεί 
πλήρως την Ευρωενωσιακή γραμμή για 
κατασταλτικό έλεγχο της προσφυγικής ροής. 
Συνεργάζεται με τα χειρότερα δικτατορικά 
καθεστώτα της περιοχής (Ισραήλ, Αίγυπτος…) 
και ταυτόχρονα παίζει το ρόλο του 
χωροφύλακα των συνόρων για το χατίρι και τα 
συμφέροντα της ΕΕ. Κρατούν εργάτες και 
εργάτριες μετανάστες και πρόσφυγες 
παράνομους, υπό την απειλή της απέλασης, 
για να τους εκμεταλλεύεται με τον πιο άγριο 
τρόπο το ελληνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο 
και να τους επιστρέφουν ως ανεπιθύμητους 
στις χώρες καταγωγής τους αφού τους έχουν 
ξεζουμίσει και δεν τους χρειάζονται πια.  

Οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, η νεολαία 
συγκρουόμαστε με την πολιτική του μίσους, 
του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας που 
γεννούν οι νεοφιλελεύθεροι κανίβαλοι και οι 
φασίστες υπηρέτες τους στην Ελλάδα και την 
Ευρώπη. Οι αγώνες μας και η ταξική-
διεθνιστική αλληλεγγύη για να καλυφτούν οι 
ανάγκες και τα δικαιώματα των προσφύγων 
και μεταναστών είναι η δική μας απάντηση. 

Αναπτύσσουμε:  

αντιπολεμικό-αντιιμπεριαλιστικό κίνημα 
στον αντίποδα των επιδιώξεων ΕΕ, ΝΑΤΟ, 
ΗΠΑ, κυβέρνησης και κεφαλαίου 

Απαιτούμε: 

- Να σταματήσουν τώρα οι πόλεμοι και οι 

ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και η συμμετοχή 
της Ελλάδας σε αυτούς. Φιλία και αλληλεγγύη 
με όλους τους λαούς. Έξοδος από το ΝΑΤΟ, 
κλείσιμο των βάσεων, απεμπλοκή της Ελλάδας 
από συμμετοχή στις εμπόλεμες περιοχές, είτε 
με χρήση του εδάφους είτε με αποστολή 
στρατευμάτων 

- Κατάργηση του Δουβλίνου Ι και ΙΙ, του 
Ευρωστρατού, της Frontex, και των δυνάμεων 
ταχείας επέμβασης. Να γκρεμιστεί ο φράκτης 
στον Έβρο. Κλείσιμο κάθε στρατοπέδου 
συγκέντρωσης και των hotspot. Να τους 
δίνονται άμεσα ταξιδιωτικά έγγραφα. Άνοιγμα 
των επίσημων συνόρων για τη διευκόλυνση 
της διέλευσης των προσφύγων/μεταναστών.  

Διεκδικούμε:  

Δωρεάν στέγαση/σίτιση/περίθαλψη. Να 
ανοίξουν τώρα κτήρια για την αξιοπρεπή 
εγκατάσταση των προσφύγων. Επαρκής 
χρηματοδότηση, ενίσχυση των δημόσιων 
κοινωνικών δομών πρόνοιας και αλληλεγγύης.  

Ελεύθερη και δωρεάν μετακίνησή τους 
εντός της χώρας και προς τις χώρες 
προορισμού τους. Δωρεάν μεταφορά τους 
στα σύνορα. 

Μέριμνα για την επανένωση οικογενειών, 
για την παροχή ασύλου και την ένταξη των 
παιδιών στα σχολεία και τους παιδικούς 
σταθμούς. Χαρτιά για νομιμοποίηση των 
προσφύγων και μεταναστών.  

Αναπτύσσουμε δράσεις αλληλεγγύης, με 

επίγνωση ότι δεν μπορούμε να καλύψουμε τις 

τεράστιες ανάγκες, μακριά από 

επιχειρηματικά συμφέροντα και 

χρηματοδοτούμενα προγράμματα, ΜΚΟ κ.λπ. 

Συγκεντρώνουμε τρόφιμα, φάρμακα, 

κλινοσκεπάσματα. Ενισχύουμε τις 

καταλήψεις που ήδη υπάρχουν. Δίνουμε 

ιδιαίτερο βάρος σε νέες καταλήψεις και 

λειτουργία των κατειλημμένων χώρων από 

τους αλληλέγγυους και τους ίδιους τους 

πρόσφυγες/μετανάστες. 


