
Το προσφυγικό ρεύμα συνεχίζεται         
αμείωτο μέσα στο χειμώνα και χιλιάδες 
πρόσφυγες  προσπαθούν να γλιτώσουν   
από την κόλαση του πολέμου στη Μέση  
Ανατολή, από τη διάλυση των χωρών     
καταγωγής τους και την ακραία         
φτώχεια και εξαθλίωση που έχει            
επιβάλλει ο ιμπεριαλισμός και οι        
διεθνείς στρατιωτικοί και οικονομικοί              
μηχανισμοί του.     

Οι χώρες της Ε.Ε. εφαρμόζουν την        
πολιτική των κλειστών εξωτερικών   
συνόρων για τους πρόσφυγες του      
πολέμου, καταπατώντας τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τις διεθνείς συνθήκες για 
την προστασία τους και τους εξωθούν σε 
επικίνδυνες θαλάσσιες διαδρομές και 
στην εκμετάλλευση τους από τα          
κυκλώματα των διακινητών . Η μία    
μετά την άλλη οι χώρες της Ε.Ε.            
επαναφέρουν τους αυστηρούς ελέγχους, 
υψώνουν φράκτες στα  μεταξύ         

τους σύνορα και προετοιμάζουν           
τη δημιουργία ευρω-συνοριοφυλακής, 
ακτοφυλακής που θα αντικαταστήσει τη 
Frontex, θα  λειτουργεί με απόλυτη      
αυτονομία απέναντι στις κυβερνήσεις 
των κρατών-μελών και θα υλοποιεί      
ολοκληρωμένα τα σχέδια αποτροπής και 
επαναπροώθησης των προσφυγικών  
πληθυσμών.  

Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής οι    
πνιγμοί στο Αιγαίο συνεχίζουν να είναι  
καθημερινό φαινόμενο.  

Η ελληνική κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ      
εφαρμόζει πολιτικές αποτροπής,        
διαχωρίζει τους πρόσφυγες ανάλογα με 
τη χώρα καταγωγής, δεν επιτρέπει         
σε  αυτούς που θεωρεί παράνομους      
μετανάστες να διαμένουν σε χώρους    
υποδοχής, προχωρά σε απελάσεις.        
Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης              
ξαναγεμίζουν. Το βασανιστήριο του     
εγκλεισμού, ως μέσο τρομοκράτησης    
και αποτροπής επανέρχεται. Ο φράκτης 
του Έβρου διατηρείται παρά τις        
προεκλογικές εξαγγελίες, και με βάση 
την απαγόρευση της νόμιμης εισόδου 
των προσφύγων από τις συνοριακές            
διαβάσεις, αποκτά δολοφονικό χαρακτή-
ρα, σπρώχνοντας τους πρόσφυγες στο 
Αιγαίο πάνω σε  καρυδότσουφλα.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ 
σωματείων, φοιτ. συλλόγων και συλλογικοτήτων 

http://syprome.blogspot.gr/ 
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Παράλληλα, αποδέχεται την εκχώρηση    
αρμοδιοτήτων στους μηχανισμούς          
καταστολής της Ε.Ε., όπως η Frontex και η 
επιχείρηση Ποσειδών, και καλωσορίζει τις 
νέες κατασταλτικές ευρω-υπηρεσίες.     
Δηλώνει σε κάθε τόνο ότι δεν χωράνε 
άλλοι στη χώρα, ενώ  ετοιμάζει μαζικούς 
καταυλισμούς στα νησιά για να εγκλωβί-
σει εκεί τους πρόσφυγες, να αποτρέψει 
την κυκλοφορία τους εντός Ε.Ε. και να 
προετοιμάσει απελάσεις. Ο υπουργός   
Μετανάστευσης δεν δίστασε να επαναφέ-
ρει το ακροδεξιό δόγμα της κυβέρνησης 
Σαμαρά «να τους κάνουμε το βίο αβίω-
το», όταν δήλωσε «Ο Μαροκινός στο Μα-
ρόκο πρέπει να μάθει ότι ο Οσμάν πήγε 
στην Ελλάδα και γύρισε». 

Περιφέρειες και δήμοι, όχι μόνο δεν     
παίρνουν μέτρα για την υποδοχή,        
διαμονή και προστασία των προσφύγων, 
αλλά σε συνεργασία με τα ΜΜΕ          

καλλιεργούν ξενοφοβικό κλίμα  και      
αντίληψη ότι οι πρόσφυγες δεν χωράνε 
στη χώρα μας. Απέναντι στην                
τρομοκρατία τους απαντάμε πώς οι       
πρόσφυγες του πολέμου, της καταπίεσης 
και της φτώχειας είναι αδέρφια μας και 
ο πόλεμος εχθρός μας.  

Απαιτούμε :  

Ασφαλή, απρόσκοπτη, ελεύθερη είσοδο-
έξοδο για τους πρόσφυγες-μετανάστες 
από τις συνοριακές διαβάσεις.  

Να πέσει ο φράκτης του Έβρου και  όλοι 
οι φράκτες που υψώνονται στο            
ευρωπαϊκό έδαφος για να αποτρέψουν 
τη φυγή των διωγμένων από τις χώρες 
τους. Όχι στην Ευρώπη φρούριο.  

Κατάργηση των συνθηκών του            
Δουβλίνου. Δικαίωμα στο άσυλο.  

Αξιοπρεπή στέγαση, σίτιση, και             
περίθαλψη, κατάργηση της κράτησης 
και των απελάσεων. Κονδύλια για τις 
ανάγκες των προσφύγων και όχι για 
καταστολή και  απελάσεις.  

Όχι στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, στα 
hot spot διαλογής και κατασταλτικού 
ελέγχου των προσφύγων. Κατάργηση 
της Frontex, όχι στην Ευρωπαϊκή        
συνοριοφυλακή-ακτοφυλακή.   

Αγωνιζόμαστε :  

Να σταματήσουν οι πόλεμοι, οι              
επεμβάσεις και οι βομβαρδισμοί των     
ιμπεριαλιστών.  

Καμιά συμμετοχή και στήριξη              
της Ελλάδας με βάσεις, εξοπλισμό       
και στρατεύματα στις πολεμικές                 
επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε.  
                          

ΦΡΑΚΤΗΣ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ                
ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΝΙΓΜΟΙ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ  

 

 

Πρόγραμμα κινητοποιήσεων 

Παρασκευή 22/1 αργά το βράδυ       
αναχώρηση από την Αθήνα.  

Σάββατο 23/1 άφιξη στην Αλεξαν-
δρούπολη  

Διαδήλωση στις 3 μμ. στην Αλεξαν-
δρούπολη. 

Συζήτηση στις 6 μμ με εκπροσώπους 
πρωτοβουλιών αλληλεγγύης για τα   
τους πρόσφυγες και τούρκους       
συναγωνιστές.  

Κυριακή 24/1 αναχώρηση για τα     
σύνορα  

Διαδήλωση στην περιοχή των Κήπων 
και των Καστανιών.  

Συμμετοχή σε εκδήλωση με τούρκους 
συναγωνιστές.  

Το απόγευμα αναχώρηση για Αθήνα.  

Κόστος συμμετοχής 25  

Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 
6976140659 και 6983610886 


