
ΚΑΛΔΜΑ  
       Νέα δξακαηηθή θιηκάθσζε ησλ πνιέκσλ εμειίζζεηαη κε 
ρηιηάδεο λεθξνύο, ηξαπκαηίεο θαη θαηαζηξνθή νιόθιεξσλ πόιεσλ θαη 
ππνδνκώλ ζηελ επξύηεξε πεξηνρή καο. Οη ηκπεξηαιηζηηθνί 
αληαγσληζκνί γηα ηνλ έιεγρν ησλ ρσξώλ θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ 
πινπηνπαξαγσγηθώλ πεγώλ θαη δξόκσλ παίξλνπλ επηθίλδπλε ηξνπή 
θαη θαίλεηαη λα κελ έρνπλ ηέινο. Απνηέιεζκα λέα δεηλά ζε βάξνο 
όισλ ησλ ιαώλ.  

Οη πξόζθπγεο, πνπ μεξηδώλνληαη από ηηο ρώξεο ηνπο εμαηηίαο 
ησλ πνιέκσλ, απμάλνληαη θαη ε  ηξαγσδία ηνπο ζπλερίδεηαη ζηηο 
ρώξεο πνπ αλαδεηνύλ πξνζηαζία θαη ζηε δηαδξνκή ηνπο. Νένη 
θίλδπλνη γηα ηε δσή ηνπο ζηα λαπάγηα, εθκεηάιιεπζε, κε αλαγλώξηζε 
ηνπ δηθαηώκαηνο ζην άζπιν, απάλζξσπεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο.  

ΝΑΣΟ, ΖΠΑ θαη Δ.Δ., όρη κόλν πξσηνζηαηνύλ ζηηο 
ηκπεξηαιηζηηθέο επεκβάζεηο θαη ηελ ππνδαύιηζε ησλ εκθύιησλ 
ζπαξαγκώλ, αιιά αληηκεησπίδνπλ ηνπο πξόζθπγεο σο απεηιή. 
Καηαζηξαηεγνύλ ηηο δηεζλείο ζπλζήθεο, πνπ νη ίδηνη έρνπλ ππνγξάςεη, 
γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ πνιέκνπ, ησλ δηώμεσλ ηεο θηώρεηαο. 

Σθξαγίδνπλ ηα ζύλνξα γηα ηνπο πξόζθπγεο κε πνιεκηθά πινία, επξσζπλνξηνθπιαθέο θαη θξάθηεο, ηελ ίδηα 
ώξα πνπ ηα έρνπλ θαηαξγήζεη γηα ηηο πνιπεζληθέο, ηηο ηξάπεδεο θαη ηα εκπνξεύκαηα. Εθηξέθνπλ 
ζθνηαδηζηηθέο, θαζηζηηθέο, εζληθηζηηθέο αληηιήςεηο, αζθνύλ μελνθνβηθέο θαη ξαηζηζηηθέο πνιηηηθέο. 

Ζ ειιεληθή θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ-ΑΝΔΛ, όπσο θαη νη πξνεγνύκελεο, έρεη αθέξαηα ηελ επζύλε γηα ηε 
ζηήξημε, κε ηηο βάζεηο θαη ηε ζπκκεηνρή ζην ΝΑΤΟ, ησλ πνιεκηθώλ επηρεηξήζεσλ ησλ ηκπεξηαιηζηώλ θαη γηα 
ηελ πινπνίεζε ησλ αληηπξνζθπγηθώλ πνιηηηθώλ ηεο Ε.Ε., παξά ηελ επηθνηλσληαθή ηεο ξεηνξεία. Με ηε 
ζπκθσλία Δ.Δ.- Σνπξθίαο πξνρσξά ζε θπιαθίζεηο θαη απειάζεηο ησλ πξνζθύγσλ, ηνπο ζηεξεί ην 
δηθαίσκα ζην άζπιν. Όζν γηα ηνπο πξόζθπγεο πνπ ήξζαλ πξηλ ηε ζπκθσλία ηνπο  ζηνηβάδεη ζε ζηξαηόπεδα-
θπιαθέο,  ζε απάλζξσπεο ζπλζήθεο, δεκηνπξγώληαο γθέην καθξηά από ηηο θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, 
παξαδίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζην ζηξαηό θαη ζην έιενο ησλ ρξεκαηνδνηνύκελσλ ΜΚΟ, ηνπο δηαρσξίδεη από 
ηνπο ληόπηνπο, ακθηζβεηεί ην δηθαίσκα ηνπο ζε πεξίζαιςε, δνπιεηά, θαζώο θαη κόξθσζε. Σε απηέο ηηο 
ζπλζήθεο βξίζθεη έδαθνο ε επίδξαζε ησλ μελνθνβηθώλ αληηιήςεσλ θαη ε ηζιακνθνβία θαη αλαπηύζζεηαη 
ε δξάζε θαζηζηηθώλ θαη ξαηζηζηηθώλ δπλάκεσλ κε επηζέζεηο ελάληηα ζε πξόζθπγεο. 

Ο ιαόο καο μέξεη από πνιέκνπο, δηώμεηο, πξνζθπγηά εθκεηάιιεπζε. Δίκαζηε αιιειέγγπνη κε ηνπο 
θαηαηξεγκέλνπο θαη μέξνπκε όηη δελ καο ρσξίδεη ηίπνηα καδί ηνπο. Γηα ηε θηώρεηα, ηελ αλεξγία, ηελ 
εθκεηάιιεπζε, ηα κλεκόληα, ηελ αθξίβεηα, ηε θνξνεπηδξνκή, ηε ιεζηεία ησλ ηξαπεδώλ,  δελ θηαίλε  νη 
πξόζθπγεο, πνπ πάλσ ηνπο νη θπξίαξρνη ζέινπλ λα ζηξέςνπλ ηελ νξγή. Κνηλόο ερζξόο καο νη πόιεκνη, ηα 
ζπκθέξνληα ηεο νηθνλνκηθήο νιηγαξρίαο, νη κεραληζκνί θαη ην πνιηηηθό θαηεζηεκέλν πνπ ηα ππεξεηεί.  

Υξεηάδεηαη λα παιέςνπκε γηα λα κπεη ηέινο ζηνπο πνιέκνπο θαη ηηο αληηιατθέο-αληηπξνζθπγηθέο 
πνιηηηθέο. Να απνθξνπζηεί ε επίδξαζε ησλ μελνθνβηθώλ αληηιήςεσλ, λα ζηακαηήζνπκε ηε θαζηζηηθή 
δξάζε. Τα ξαηζηζηηθά επεηζόδηα ζε Χίν, Λέζβν, Ωξαηόθαζηξν λα απαληεζνύλ.  Να έξζνπλ ζην πξνζθήλην νη 
αμίεο ηεο θηιίαο ησλ ιαώλ, ε αγσληζηηθή αιιειεγγύε ζηνπο πξόζθπγεο ηνπ πνιέκνπ θαη ηεο θηώρεηαο θαη ε 
απαίηεζε γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηώλ ληόπησλ θαη πξνζθύγσλ, ελάληηα ζηηο αηηίεο 
πνπ γελλνύλ ηελ πξνζθπγηθή ηξαγσδία, ηηο ηκπεξηαιηζηηθέο επεκβάζεηο, ηελ εθκεηάιιεπζε θαη ην θαζηζκό, 
γηα έλα θόζκν εηξήλεο, ειεπζεξίαο θαη ίζσλ δηθαησκάησλ.   

Να δηαηξαλώζνπκε ηε ζέιεζε γηα θνηλό αγώλα ληόπησλ θαη πξνζθύγσλ γηα πξνζηαζία, 
αλζξώπηλεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο, ζηέγαζεο, πεξίζαιςεο, δηθαίσκα ζηελ παηδεία θαη ηελ εξγαζία, 
ειεύζεξε κεηαθίλεζε θαη εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθύγσλ.  

Καινύκε ζσκαηεία, θνηηεηηθνύο ζπιιόγνπο, αληηθαζηζηηθέο – αληηξαηζηζηηθέο πξσηνβνπιίεο, 
ζπιινγηθόηεηεο, ζπληνληζκνύο, νξγαλώζεηο, θηλήζεηο, ληόπηνπο θαη πξόζθπγεο λα ζπκκεηάζρνπλ.  
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