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Δεν θα επιτρέψουμε να γίνουν τα νησιά κι η χώρα μας φυλακές της ΕΕ
Αλληλεγγύη στους ξεριζωμένους πρόσφυγες

Το προσφυγικό είναι αποτέλεσμα των άδικων ιμπεριαλιστικών πολέμων κι επεμβάσεων,
που στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και της ΕΕ στήριξαν και στηρίζουν διαχρονικά οι ελληνικές
κυβερνήσεις.
Οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις των ισχυρών κρατών της γης είναι που μετατρέπουν τους
πρόσφυγες σε “πιόνια” στα γεωπολιτικά παιχνίδια της Τουρκίας.
Στην πρόσφατη συνεδρίαση του ΝΑΤΟ για την τουρκική εισβολή στη Συρία, η κυβέρνηση της
ΝΔ αποδέχτηκε την επιθετική στάση της Τουρκίας, την καταπάτηση των συμφωνιών που
καθορίζουν τα σύνορα, μεταξύ των οποίων και στο Αιγαίο, όπως η Συνθήκη της Λοζάνης.
Εχθρός του λαού δεν είναι οι ξεριζωμένοι από τους άδικους πολέμους, αλλά η πολιτική που
στηρίζει αυτούς τους πολέμους, αυξάνει τα κύματα προσφύγων και μετατρέπει την Ελλάδα
σε χώρα – φυλακή για να προστατεύεται το “φρούριο” της ΕΕ.
Η προστασία των συνόρων της χώρας, η οποία είναι αδιαμφισβήτητο και αδιάλειπτο
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δικαίωμα κι υποχρέωσή της, δεν μπορεί να συνοδεύεται με μισανθρωπισμό, με επίδειξη
δύναμης πάνω σε ταλαιπωρημένους ανθρώπους ή με φωνές που μιλούν για εκτοπισμό των
προσφύγων σε ξερονήσια.
Τέτοιες εικόνες προσβάλλουν και υπονομεύουν τους πρόσφατους αγώνες των νησιωτών,
αλλά και τη διαρκή στάση των ακριτών μας, που σηκώνουν το βάρος της φύλαξης των
συνόρων μας διαχρονικά και σπέρνουν το δηλητήριο του ρατσισμού και του εθνικισμού και
πρέπει να απομονωθούν.
Ομοψυχία πρέπει να έχει ο λαός μας κι αυτήν πρέπει να τη δείξει απέναντι στους άδικους
πολέμους, στον Κανονισμό του Δουβλίνου, που εγκλωβίζει και τη χώρα μας και τους
πρόσφυγες, απέναντι στους φασίστες, απέναντι στην καταστολή, την κρατική βία και τα
ΜΑΤ, σαν αυτή που έδειξαν πρόσφατα οι νησιώτες μας.

Ο λαός μας ξέρει από πρώτο χέρι τι σημαίνει αλληλεγγύη και πανανθρώπινα ιδανικά.
Διέξοδος για πρόσφυγες - μετανάστες και το λαό είναι η άμεση κατάργηση του Κανονισμού
του Δουβλίνου και της Κοινής Δήλωσης ΕΕ - Τουρκίας.
Άμεσα να οργανωθούν από ΕΕ και ΟΗΕ διαδικασίες υποβολής αιτήσεων ασύλου μέσα στην
Τουρκία και στα σύνορα με την Ελλάδα, όπως και στα σύνορα με τη Συρία, και απευθείας
μετακίνηση στις χώρες προορισμού τους.
Να σταματήσει κάθε συμμετοχή και στήριξη της χώρας στις επιχειρήσεις των ΝΑΤΟ - ΗΠΑ ΕΕ, να ακυρωθεί τώρα η συμμετοχή σε ιμπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό και να
επιστρέψουν στην Ελλάδα πλοία, αεροπλάνα, πολεμικό υλικό και στρατιωτικοί.
Εδώ και τώρα:
• Αποχώρηση της Ελλάδας από τη συμφωνία του Δουβλίνου που μετατρέπει τη χώρα μας
σε αποθήκη ψυχών.
• Ακύρωση της κοινής δήλωσης ΕΕ – Τουρκίας που κάνει τα νησιά μας και όλη την Ελλάδα
φυλακές της ΕΕ.
• Κανένα HOT SPOT ούτε ανοιχτό, ούτε κλειστό.
• Μαζικές προσλήψεις υπαλλήλων στις υπηρεσίες ασύλου.
• Εκστρατεία πίεσης για να υπάρξει αναλογικός επιμερισμός προσφύγων σε όλες τις
ευρωπαϊκές χώρες.
• Αποτελεσματικό έλεγχο των χερσαίων και θαλασσίων συνόρων.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ

ΤΖΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
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