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ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ, ΤΗΝ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ, ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 

 

Η ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 

Οι πόλεμοι, οι βομβαρδισμοί, οι επεμβάσεις των ιμπεριαλιστών, οι δολοφονικές επελάσεις του ISIS, 
οι εκκαθαρίσεις αυταρχικών κυβερνήσεων συνεχίζονται με αμείωτη ένταση προκαλώντας 
εκατοντάδες χιλιάδες θανάτους και τραυματισμούς, καταστροφές υποδομών και εκατομμύρια 
πρόσφυγες, εκτοπισμένους είτε στο εσωτερικό των χωρών σε Συρία, Αφγανιστάν, Ιράκ, Τουρκία, 
Υεμένη, κ.α. είτε στο εξωτερικό. Πάνω από 60 εκ. είναι οι εκτοπισμένοι μακριά από τον τόπο τους και 
από αυτούς τα 20,2 εκατομμύρια πρόσφυγες έχουν τραπεί σε φυγή για να γλυτώσουν από τον 
πόλεμο και τις διώξεις. Το 2015 πέρασαν στην Ευρώπη από ξηρά και θάλασσα  1.005.504 
πρόσφυγες και από αυτούς 885.000 μέσω του Αιγαίου. Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι το προσφυγικό 
και ο πόλεμος συνδέονται άρρηκτα. 

Στους πρόσφυγες των πολέμων προστίθενται οι πρόσφυγες των πολιτικών διώξεων και της 
φτώχειας από τα ολιγαρχικά καθεστώτα χωρών όπως σε Μαρόκο, Ιράν κ.α.. 

Στο ταξίδι του ξεριζωμού τους  οι πρόσφυγες πληρώνουν νέο φόρο αίματος. Μόνο το 2015 
3.770 άνθρωποι πνίγηκαν στη Μεσόγειο και από αυτούς 1.123 στο Αιγαίο.  Αλλά, δεν είναι μόνο 
αυτό, αντιμετωπίζουν στη διαδρομή τους ακραία εκμετάλλευση, εγκλεισμό και άθλιες 
συνθήκες σε στρατόπεδα στην Τουρκία, την Ιορδανία, το Λίβανο, φτώχεια, ανεργία, καταπάτηση 
δημοκρατικών ελευθεριών και 
ανθρώπινων δικαιωμάτων. Αυτά όλα 
και η πολιτική κατάσταση σε αυτές τις 
χώρες εξωθούν τους πρόσφυγες να 
αναζητούν διέξοδο στην Ευρώπη.   

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ  
ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
 
Οι χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, παρά τις αρχικές δηλώσεις 
για υποδοχή και εγκατάσταση 
προσφύγων με διανομή τους στις 
χώρες της Ε.Ε., εφαρμόζουν απαγόρευση ασφαλούς και απρόσκοπτης εισόδου των 
προσφύγων. Η πραγματικότητα είναι ότι τα εξωτερικά σύνορα ήταν και συνεχίζουν να είναι 
κλειστά για όλους τους πρόσφυγες, που αναγκάζονται να φτάσουν στην Ευρώπη, περνώντας  
κυρίως από Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία μέσα από επικίνδυνες θαλάσσιες διαδρομές με απώλειες 
χιλιάδων ανθρώπινων ζωών. Η είσοδος τους χαρακτηρίζεται «παράτυπη» και οι μετανάστες 
«παράνομοι» και μόνο μετά την είσοδό τους δίνεται το δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση ασύλου. Ο 
μεγάλος αριθμός προσφύγων στις πρώτες χώρες υποδοχής της Ε.Ε. προσωρινά γκρέμισε τα 
εσωτερικά σύνορα των χωρών της Ευρώπης και για ένα μικρό διάστημα ακύρωσε στην πράξη τις 
συνθήκες του Δουβλίνου για επιστροφές των προσφύγων στην πρώτη χώρα εισόδου.  

Στη συνέχεια, όπως ήταν αναμενόμενο, ακολούθησε το κλείσιμο των εσωτερικών συνόρων 
των χωρών της Ε.Ε. για τους πρόσφυγες και υψώθηκαν φράκτες για να μην περνούν τα 
σύνορα τα θύματα του πολέμου και της φτώχιας. Οι πρόσφυγες χαρακτηρίζονται απειλή, εχθρός 
και παρείσακτοι που πρέπει να μένουν στις χώρες τους για να τους βομβαρδίζουν οι ιμπεριαλιστές, 
να τους δολοφονούν οι ολιγαρχίες των χωρών τους ή να τους σκοτώνει ο ISIS. 

Οι αποφάσεις της Ε.Ε. μπροστά στα αυξανόμενα κύματα προσφύγων γίνονται όλο και πιο σκληρές. 
Αποτροπή, φυλακίσεις, επαναπροωθήσεις, επανεισδοχές, απελάσεις. Την συγκράτηση των 
προσφύγων εκτός των χωρών της κεντρικής Ευρώπης συμπλήρωσαν τα μέτρα για αυστηρότερη 
«φύλαξη» από τους πρόσφυγες των συνόρων της Ελλάδας, που χαρακτηρίζονται εξωτερικά 
σύνορα της Ε.Ε.  



ΣΥΜΦΩΝΙΑ Ε.Ε. -ΤΟΥΡΚΙΑΣ 

Η δολοφονική συμφωνία της συνόδου κορυφής ΕΕ-Τουρκίας στις 18/03/2016, με την υπογραφή 
και της ελληνικής κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, έβαλε οριστική ταφόπλακα σε ό,τι περιγράφει ο όρος 
«δικαιώματα προσφύγων», κουρελιάζοντας τη συνθήκη της Γενεύης και τα προβλεπόμενα για τους 
πρόσφυγες που χρήζουν διεθνούς προστασίας. Οι ηγέτες των ευρωπαϊκών χωρών μαζί με το 
φασιστικό καθεστώς του Ερντογάν κατέδειξαν με αυτήν την απόφαση το απάνθρωπο πρόσωπο της 
ΕΕ. Η συμφωνία προβλέπει όσοι καταφέρνουν να φτάσουν στην Ελλάδα από τις 20/3/2016 και μετά 
να χαρακτηρίζονται «παράτυποι μετανάστες», να συλλαμβάνονται και να παραμένουν κρατούμενοι 
μέχρι να εξεταστεί το αίτημα τους για άσυλο. Αν δεν κάνουν αίτηση ασύλου ή η αίτησή τους 
απορριφθεί, απελαύνονται στην Τουρκία, όπου δεν έχουν προστασία ως πρόσφυγες. Ταυτόχρονα, 
αυστηρότερες οδηγίες και συμμετοχή 
αξιωματούχων της Ε.Ε. καθορίζουν το σε 
ποιους θα αποδίδεται άσυλο. Ήδη, 
επιτροπές που εξετάζουν αιτήματα ασύλου 
ακόμα και για Σύρους πολίτες, κρίνουν τα 
αιτήματά τους απαράδεκτα και «ασφαλή» 
χώρα την Τουρκία, δρομολογώντας τις 
απελάσεις τους. Όμως, η Τουρκία δεν είναι 
ασφαλής χώρα ούτε για τους Τούρκους 
πολίτες με το συνεχώς κλιμακούμενο 
αυταρχισμό του Ερντογάν, με το πογκρόμ 
εναντίον των Κούρδων, τις συλλήψεις και τις 
διώξεις πανεπιστημιακών και 
δημοσιογράφων, τις δολοφονίες 
διαδηλωτών, το κτύπημα απεργιών, το 
κλείσιμο εφημερίδων κλπ. Η συμφωνία, 
επίσης, προβλέπει «πρόγραμμα ανταλλαγής» σύριων στο πλαίσιο της επανεγκατάστασης σε χώρες 
της Ε.Ε. Για κάθε έναν σύριο που θα επιστρέφεται, ένας άλλος θα φεύγει για μια χώρα της ΕΕ, ενώ 
στη λίστα αναμονής θα έχουν προτεραιότητα όσοι δεν έχουν επιχειρήσει να εισέλθουν παράνομα σε 
ευρωπαϊκό έδαφος(!) – όταν γνωρίζουν καλά πως δεν υπήρχε νόμιμη οδός εισόδου. Ο αριθμός όσων 
θα επανεγκατασταθούν σε χώρες της Ε.Ε. δεν θα ξεπεράσει τις 72.000.  

Η πολιτική συγκράτησης των προσφύγων εκτός Ε.Ε. υπηρετείται από την χρηματοδότηση 
κατασταλτικών μηχανισμών και δομών των χωρών της ΕΕ, καθώς και της Τουρκίας, αντί για τη 
χρηματοδότηση λειτουργίας δομών πρόνοιας και κοινωνικών υπηρεσιών για τις ανάγκες των 
προσφύγων. Οι στρατοί και οι αστυνομίες των χωρών αναλαμβάνουν ρόλο για την «απόκρουση»  
των προσφύγων. Η Αυστρία αποφασίζει και στέλνει στρατό και αστυνομία για τον έλεγχο των 
εξερχόμενων από τα σύνορα Ελλάδας προς την ΠΓΔΜ και η Ιταλία στέλνει καραμπινιέρους για τον 
έλεγχο των συνόρων Ελλάδας-Αλβανίας.   

ΝΑΤΟ ΚΑΙ Ε.Ε. ΜΑΖΙ ΣΤΗ «ΦΥΛΑΞΗ» ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ 

Η συμφωνία έρχεται να επικυρώσει και να μονιμοποιήσει τις περιπολίες του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο, που 
συμπλήρωσαν τις κοινές περιπολίες από δυνάμεις της frontex και δυνάμεις ταχείας επέμβασης της 
Ε.Ε., προκειμένου να «αναχαιτίζουν» τους πρόσφυγες.  Η ανάμιξη του ΝΑΤΟ, με συμφωνία της 
Ε.Ε. και της ελληνικής κυβέρνησης, με την αποστολή πολεμικών πλοίων στο Αιγαίο είναι 
εξαιρετικά επικίνδυνη εξέλιξη για το λαό μας, για όλους τους λαούς και την ειρήνη στην 
περιοχή. Με πρόσχημα τους πρόσφυγες, μεταφέρεται η ένταση στο Αιγαίο, την ώρα που γενικεύεται 
η πολεμική σύγκρουση στη Συρία και η πολεμική ανάμιξη της Τουρκίας. Αποτελεί αντιδραστική 
ποιοτική αναβάθμιση της εμπλοκής της χώρας μας στους ευρύτερους ΝΑΤΟϊκούς και 
ΕυρωΕνωσιακούς σχεδιασμούς. Οι κυβερνήσεις συναποφάσισαν, η ελληνική κυβέρνηση ανάμεσα σε 
αυτές και οι εργαζόμενοι και οι λαοί απέκτησαν μόνιμο χωροφύλακα. 

Η ανάμιξη του ΝΑΤΟ για τη «φύλαξη» των συνόρων από τους πρόσφυγες είναι εξαιρετικά 
επικίνδυνη εξέλιξη και για τους ίδιους τους πρόσφυγες. Η εμπλοκή πολεμικών πλοίων σε 
επαναπροωθήσεις βαρκών θα φέρει περισσότερους πνιγμούς. Οι χώρες του ΝΑΤΟ που ευθύνονται 
για την εμπόλεμη κατάσταση στην περιοχή της Συρίας, του Ιράκ, του Αφγανιστάν κ.α. και τον 
ξεριζωμό εκατομμυρίων ανθρώπων, φράζουν με κάθε τρόπο τις διεξόδους αυτών των ανθρώπων 
που θέλουν να γλυτώσουν από το θάνατο και τη φτώχια.  

Δυστυχώς, η θεσμοθέτηση της συνεργασίας Ε.Ε. - ΝΑΤΟ για τις επιχειρήσεις αποτροπής των 
προσφύγων αναμένεται να επεκταθεί και στη Μεσόγειο στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στη 
Βαρσοβία στις 8-9 Ιουλίου και στη Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε. στις 27-28 Ιουνίου. 



ΤΡΑΓΙΚΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΜΗΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

Η εφαρμογή της συμφωνίας έχει θύματα ήδη. Στην πρώτη επαναπροώθηση έγινε γνωστό ότι έκαναν 
απόπειρα αυτοκτονίας δυο πρόσφυγες και ένας κατέληξε, ενώ υπάρχουν καταγγελίες ότι δεν τους 
δόθηκε καν δυνατότητα υποβολής αιτήματος ασύλου. Οι επιστροφές Αφγανών που συνελήφθησαν 
από την τουρκική ακτοφυλακή στα ελληνοτουρκικά παράλια 
πριν καλά-καλά στεγνώσει το μελάνι της Συμφωνίας και 
επαναπροωθήθηκαν με αεροπλάνο στην Καμπούλ, αφού 
κρατήθηκαν πέντε μέρες, υποχρεούμενοι με τη βία να 
συναινέσουν εγγράφως σε εθελούσια επιστροφή, είναι 
αναμφίβολα ένα σαφές δείγμα γραφής της στάσης της 
Τουρκίας. 

Από τις αρχές του έτους μέχρι τις 9/6/2016 είχαν 
απελαθεί στην Τουρκία από την ελληνική κυβέρνηση 
1.546 πρόσφυγες και από αυτούς οι 462 είχαν μπει στην 
Ελλάδα μετά τις 20/3. 

Το πιο δολοφονικό είναι όμως, ότι με τη συμφωνία οι 
διαδρομές των προσφύγων από το Αιγαίο μετακινήθηκαν 
προς τη Μεσόγειο φέρνοντας ακόμη πιο πολύνεκρα 
ναυάγια. Από τις αρχές του χρόνου μέχρι τις 5 Ιουνίου 
υπολογίζονται σε 2.809 οι πνιγμένοι και αγνοούμενοι και 
από αυτούς πάνω από 1000 είναι μέσα σε 15 μέρες από 
τις 20/5-5/6 από τις βόρειες ακτές της Αφρικής στο ταξίδι 
προς την Ευρώπη με αναλογία 1:23 πνιγμένων προς όσους προσπαθούν να κάνουν το 
ταξίδι.   

 

Ο «ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ» ΤΟΥΣ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ 

 Παρόλα αυτά, η Κομισιόν θεωρεί ότι η συμφωνία Ε.Ε. – Τουρκίας αποδίδει και εκδίδει παρόμοιο 
σχέδιο για συμφωνία Ε.Ε. – εννέα χωρών από την Αφρική (Τυνησία, Νιγηρία, Μαλί, Αιθιοπία, 
Σενεγάλη, Νιγηρία , Λιβύη)  και τη Μ. Ανατολή (Λιβάνου,  Ιορδανία) ώστε να απωθεί τους 
πρόσφυγες στην Αφρική και τις άλλες χώρες με χρησιμοποίηση στρατιωτικών και οικονομικών 
μέσων.  Αυτή η συμφωνία, σύμφωνα με τον επίτροπο Μετανάστευσης της Ε.Ε. Αβραμόπουλο, 
στοχεύει «Να αναχαιτιστούν οι ροές… μείωση της παράτυπης μετανάστευσης προς την Ευρώπη … η 
όλη ιδέα στηρίζεται στην εμπειρία που έχει πλέον η Ε.Ε. από την πρόσφατη συμφωνία με την 
Τουρκία … με τις χώρες της ΕΕ είτε να δέχονται ανθρώπους που έχουν ανάγκη απευθείας από 
τις χώρες προέλευσης, είτε να παρέχουν σε νόμιμους μετανάστες άδειες παραμονής και εργασίας 
στο πλαίσιο μιας νέας Blue Card».  

Στόχος τους να μείνουν οι πρόσφυγες στις χώρες εκτός της Ε.Ε. και παράλληλα να 
απλοποιήσουν τις διαδικασίες για καταρτισμένους εργαζομένους με συμβόλαιο εργασίας σε 
κάποιο κράτος μέλος της Ε.Ε. 

 

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ 
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

Η αντιμετώπιση των προσφύγων που έχουν φτάσει στις χώρες της Ευρώπης καθορίζεται όλο 
και περισσότερο με κριτήρια εκμετάλλευσης και ξενοφοβίας. Οι  αποφάσεις της Δανίας και 
Ελβετίας για κατασχέσεις χρημάτων και προσωπικών ειδών των προσφύγων, του μαρκαρίσματος 
των πορτών των προσφύγων στη Βρετανία, οι αποφάσεις για μαζικές απελάσεις από Σουηδία, 
Νορβηγία συνιστούν μια νέα ποιότητα συνολικής αντιδημοκρατικής στροφής στο όνομα της 
ασφάλειας από τους «ξένους» που παραπέμπει σε πογκρόμ και άλλες εποχές. Οι ξενοφοβικές, 
ρατσιστικές πολιτικές των κυβερνήσεων χωρών, όπως Τσεχίας, Ουγγαρίας, Πολωνίας, Σλοβακίας 
συμπληρώνονται και από τις επιθέσεις νεοναζιστικών ομάδων στους πρόσφυγες σε μια σειρά χώρες.  

Τα μέτρα διαλογής σε αποδεκτούς πρόσφυγες-ανεπιθύμητους μετανάστες προς φυλάκιση και 
απέλαση με κριτήρια που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα των πολέμων και των διώξεων 
αποτελούν το λιγότερο αυθαιρεσία που συμπληρώνεται από την αυστηροποίηση της πολιτικής 
ασύλου και την κατάργηση στην πράξη κάθε είδους προστασίας για τους  πρόσφυγες.  Η πολιτική 
της ΕΕ σηματοδοτεί μια νέα ποιότητα συνολικής αντιδημοκρατικής στροφής στο όνομα της 
ασφάλειας από τους «ξένους». 



Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κυβέρνησης, τον Ιούνιο του 2016 βρίσκονται εγκλωβισμένοι 
περίπου 57.000 πρόσφυγες στην Ελλάδα σε δομές υπό την αιγίδα της ή υπό την αιγίδα της 
Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ (από αυτούς οι 6.000 κρατούμενοι στα hot spot) και επιπλέον 
άγνωστος αριθμός κρατούμενων σε φυλακές. Το μόνο περιθώριο απεγκλωβισμού είναι η 
μετεγκατάσταση ενός αριθμού προσφύγων που, αφού έχουν ζητήσει άσυλο στην Ελλάδα, οι 
επιτροπές κρίνουν ότι μπορούν να πάνε σε άλλες χώρες (όχι υποχρεωτικά αυτές που ζητούν). 

Η ελληνική κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, μπορεί 
φραστικά να καταγγέλλει τις 
ακραίες ρατσιστικές φωνές 
κυβερνήσεων της Ε.Ε., 
όπως του Βέλγου 
υφυπουργού «πνίξτε τους 
μετανάστες» και να 
επικαλείται ανθρώπινες 
αξίες, όμως στην πράξη 
εναρμονίζεται πλήρως με 
τις πολιτικές της Ε.Ε. και οι 
όποιες δηλώσεις της περί 
της αξίας της ανθρώπινης 
ζωής εντάσσονται στην 
προσπάθεια να 
επικοινωνήσει με το λαϊκό 
αίσθημα της αλληλεγγύης 
απέναντι στους πρόσφυγες. 
Στην πράξη συνεργάζεται με 
το καθεστώς Ερντογάν για 
την παρεμπόδιση της 
διέλευσης των προσφύγων 
από τα σύνορα. Υλοποιεί τις 
αντιπροσφυγικές πολιτικές 
της Ε.Ε., συμμετέχει και διευκολύνει τις πολεμικές επιχειρήσεις ΝΑΤΟ και Ε.Ε..  

Εφαρμόζει την πολιτική που θεωρεί την προσφυγιά παρανομία, τους πρόσφυγες/μετανάστες 
κατάδικους, και υιοθετεί μέτρα αποτροπής, επαναπροωθήσεων, εγκλεισμού, επανεισδοχών, 
απελάσεων. Έχει μετατρέψει τα κέντρα πρώτης υποδοχής σε στρατόπεδα κράτησης. Μένουν 
κρατούμενοι σε αυτά τα «hot spot» όλοι οι μετά τις 20 Μάρτη εισερχόμενοι πρόσφυγες (γέροι, 
ανάπηροι, έγκυες, παιδιά) που φτάνουν στη χώρα, μέχρι να εξεταστεί με fast track διαδικασίες το αν 
δικαιούνται άσυλο. Επίσης, πρόσφυγες βρίσκονται φυλακισμένοι  σε αστυνομικά τμήματα και κέντρα 
μεταγωγών, ενώ λειτουργούν φυλακές προσφύγων προς απέλαση σε Αμυγδαλέζα, Κόρινθο, 
Ελληνικό κ.α., που σε όλα αυτά επικρατούν άθλιες συνθήκες.  

Αλλά και οι «ελεύθεροι» πρόσφυγες δεν αντιμετωπίζουν καλύτερες συνθήκες. Στοιβάζονται σε 
απομονωμένες περιοχές, μακριά από τον οικιστικό ιστό, σε πλήρως ακατάλληλους χώρους, 
χωρίς συγκοινωνία και υπηρεσίες ενημέρωσης. Με ευθύνη της κυβέρνησης οι συνθήκες σε 
αυτούς τους καταυλισμούς είναι άθλιες για τη διαμονή, τη σίτιση, την περίθαλψη, τη μέριμνα, 
και την υγεία τους. Οι περισσότεροι καταυλισμοί είναι χωρίς στοιχειωδώς κατάλληλες συνθήκες 
διαμονής και υγιεινής (ζεστό νερό, ηλεκτρικό, τουαλέτες), με χαμηλή ποιότητα φαγητού και χωρίς 
δυνατότητες πληροφόρησης, επικοινωνίας και συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση. Απαράδεκτες και 
απάνθρωπες συνθήκες υπάρχουν σε Κουτσόχερο, Διαβατά, Κατσικά, Ελληνικό, Λιμάνι Πειραιά. 
Ειδομένη, κ.α. ενώ, υπάρχουν κλειστά δημόσια κτίρια σε όλη τη χώρα που θα μπορούσαν, με 
κατάλληλες τροποποιήσεις και προσλήψεις προσωπικού για τη λειτουργία τους, να χρησιμοποιηθούν 
για τις άμεσες ανάγκες στέγασης των προσφύγων (νοσοκομεία, γηροκομεία, ξενοδοχεία, κλπ) 

Οι καταυλισμοί δεν αποτελούν κέντρα φιλοξενίας, αλλά μετατρέπονται σταδιακά σε 
στρατόπεδα εγκλεισμού. Με περιορισμούς στις ώρες εισόδου-εξόδου των προσφύγων, αλλά 
και με απαγόρευση εισόδου και επικοινωνίας τους με συλλογικότητες του κινήματος. Η 
γκετοποίηση των προσφύγων αποτελεί μια βάρβαρη πολιτική. Δεν δίνεται καμιά διέξοδος, 
πληροφόρηση και ενημέρωση για τις δυνατότητες των προσφύγων που ζουν στους καταυλισμούς.  

 



ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΛΟ 

Δεν υπάρχει προβασιμότητα στο δικαίωμα στο άσυλο, αφού στην ουσία δεν λειτουργεί η 
υπηρεσία για αιτήσεις μέσω skype, που είναι ο μόνος τρόπος που έχει επιλέξει η κυβέρνηση. Μόλις 
γύρω στις 4.000 είναι οι αιτήσεις που οι πρόσφυγες έχουν καταφέρει να καταθέσουν μέχρι τώρα. 
Ούτε στα κέντρα διαμονής υπάρχει αυτή η δυνατότητα-τουλάχιστον ακόμα, παρά τις δηλώσεις της 
κυβέρνησης, ότι μόνο σε αυτούς τους χώρους θα δίνεται δικαίωμα για παροχή ασύλου. Με βάση τη 
Συμφωνία αυστηροποιούνται τα κριτήρια και οι ερμηνείες απόδοσης ασύλου και με βάση το νέο νόμο 
γίνονται fast track οι διαδικασίες εξέταση. Δημοσιεύματα καταγγέλλουν ότι γίνονται κυβερνητικές και 
ευρω-ενωσιακές παρεμβάσεις για την ποδηγέτηση των αποφάσεων των επίτροπων ασύλου. Ήδη 
έχουν εκδοθεί οι πρώτες απορριπτικές αποφάσεις από  την υπηρεσία ασύλου με εισήγηση 
ειδικών του EASO (European Asylum Support Office), κρίνοντας τις αιτήσεις ως απαράδεκτες με την 
αιτιολογία ότι για τους Σύριους η Τουρκία από την οποία εισήλθαν αποτελεί ασφαλή χώρα. Μόνο η 
διαδικασία «προκαταγραφής», που άρχισε πρόσφατα με κινητά συνεργεία, δίνει τη δυνατότητα να 
έχουν «χαρτιά» για ένα έτος οι πρόσφυγες που βρίσκονται στους καταυλισμούς. 

ΣΤΡΑΤΟΣ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΜΚΟ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ 

Η κυβέρνηση ανέθεσε στο στρατό ρόλο ελέγχου των περισσότερων στρατοπέδων, στα 
πλαίσια της αντίληψης αντιμετώπισης του «εξωτερικού εχθρού» που συνιστούν οι 
πρόσφυγες. Ο επιτελικός συντονισμός των δομών για το προσφυγικό ασκείται από το γενικό 
γραμματέα του υπουργείου Άμυνας. Νομιμοποιείται η εξαίρεση κάνοντας επίκληση στη «δημόσια 
τάξη και το εθνικό συμφέρον» και η επιβολή καθεστώτος «έκτακτης ανάγκης» με ανάθεση στο στρατό 
ρόλου ελέγχου και πειθάρχησης των προσφύγων, δίπλα και παράλληλα με την αστυνομία.   
Παράλληλα, οι όποιες κοινωνικές υπηρεσίες είναι ελλιπείς και ανεπαρκείς, δεν ασκούνται 
από το δημόσιο, αλλά εκχωρούνται σε ΜΚΟ και ιδιωτικές εταιρείες. Το κράτος αποσύρεται από 
τις υποχρεώσεις προστασίας και πρόνοιας και προωθείται η παραχώρηση αυτών των τομέων σε 
ιδιώτες και ΜΚΟ. Ενδεικτικό είναι ότι με αποφάσεις Ε.Ε. και κυβέρνησης χρηματοδοτούνται ΜΚΟ για 
να αναλάβουν από τα ασυνόδευτα ανήλικα, μέχρι μέριμνα για την επανένωση οικογενειών ή τη 
στέγαση κλπ. σε ένα αδιαφανή χορό εκατομμυρίων.  
 

ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ 

Με αφορμή το προσφυγικό, στήνεται με τις 
χρηματοδοτήσεις για τη «φύλαξη» των συνόρων και 
την «υποδοχή» των προσφύγων πεδίο 
κερδοφορίας για το κεφάλαιο και τις ΜΚΟ, σε 
σύνδεση με το τοπικό κατεστημένο και την 
«φιλανθρωπία» της οικονομικής ολιγαρχίας. Με 
συνοπτικές διαδικασίες με τη μέθοδο του 
κατεπείγοντος προχωρούν αναθέσεις έργων, 
προμηθειών, υπηρεσιών μεγάλου χρηματικού 
ύψους  και όχι πάντα δικαιολογημένου (κατασκευή 
οικίσκων, εξοπλισμοί, μεταφορά κλπ.), μοιράζοντας 
την πίτα μεταξύ μεγάλων ομίλων. Η Ε.Ε. βρήκε 
μάλιστα τη βολική και για την κυβέρνηση λύση της κατευθείαν χρηματοδότησης της Ύπατης 
Αρμοστείας και μέσω αυτής, αλλά και απευθείας, των ΜΚΟ.  

ΤΟ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ  ΠΡΟΩΘΕΙ ΤΗΝ ΞΕΝΟΦΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΠΕΡΝΕΙ ΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ 

Το οικονομικό και πολιτικό κατεστημένο χρησιμοποιεί το προσφυγικό για την καλλιέργεια 
συντηρητικών, εθνικιστικών, ξενοφοβικών, ρατσιστικών αντιλήψεων, για το βάθεμα της 
διάσπασης της εργατικής τάξης, για ένταση της εκμετάλλευσης, συμπίεση μισθών, μείωση και 
υποβάθμιση κοινωνικών υπηρεσιών και αγαθών. Για να επιβληθούν αντιδημοκρατικά μέτρα στο 
όνομα της ασφάλειας. Για να καρπωθεί επιδοτήσεις, να αποκτήσει νέους τομείς κερδοσκοπίας, 
για πέρασμα αρμοδιοτήτων του δημόσιου στον ιδιωτικό τομέα και σε ΜΚΟ και κρατικών 
αρμοδιοτήτων άσκησης αμυντικής και εξωτερικής πολιτικής σε μηχανισμούς του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. 
Στόχος τους να διατηρήσουν το λαό διχασμένο, να υψώσουν τείχη ανάμεσα σε ντόπιους και 
πρόσφυγες για να διατηρήσουν την κυριαρχία τους, τα προνόμια και τα κέρδη τους.  
Φασιστικές, ξενοφοβικές και νεοναζιστικές δυνάμεις έχουν αρχίσει και κινητοποιούνται σε 
διάφορες περιοχές με το «έξω οι ξένοι» και οργανώνουν τη δράση τους ενάντια σε πρόσφυγες και 
με κυρίαρχο αίτημα την απομάκρυνση των στρατοπέδων από τις περιοχές τους. Το εργατικό, λαϊκό 
και νεολαιίστικο κίνημα  μπορεί να αντιμετωπίσει το ξενοφοβικό δηλητήριο και να απομονώσει την 
επίδραση αυτών των αντιλήψεων.  



Η ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΙΤ και ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ 

Παράλληλα, μερίδα των πλουσίων οργανώνει «φιλανθρωπικές» δράσεις για τους πρόσφυγες με 
δημόσιες σχέσεις και προβολή, αντιμετωπίζοντας τους ως «άτομα χρήζοντα βοηθείας», για κάλυψη 
μόνο στοιχειωδών ατομικών αναγκών. Στήνει ΜΚΟ με κακοπληρωμένη εργασία και ελαστικές 
εργασιακές σχέσεις και αναζητά  εθελοντές για να πλαισιώνουν τις δράσεις τους. Από κοντά και η 
κυβέρνηση που δίνει ρόλο και αρχίζει να μοιράζει επιδοτήσεις σε διάφορες κυβερνητικές 
οργανώσεις για να αναλάβουν υπηρεσίες προς τους πρόσφυγες, ανάλογες κάθε φορά με τις 
κυβερνητικές προτεραιότητες και επιλογές, που μπορεί να ξεκινούν από τη διαχείριση και τη διανομή 
ειδών που προσφέρουν οι αλληλέγγυοι και τα σωματεία, αλλά να φτάνουν μέχρι αρμοδιότητες 
τήρησης της τάξης, απαγόρευσης της επικοινωνίας των προσφύγων με άλλους αλληλέγγυους και της 
εισόδου σωματείων και συλλογικοτήτων στους χώρους. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι η 
αποχώρηση ορισμένων θεσμικών οργανώσεων και ΜΚΟ από καταυλισμούς μετά τη συμφωνία Ε.Ε. – 
Τουρκίας, καταγγέλλοντας παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αρνούμενοι να μετατραπούν σε 
ανθρωποφύλακες. Στήνονται νέες διαπιστευμένες οργανώσεις «εθελοντισμού» ή 
μετασχηματίζονται υπάρχουσες, με στόχο τη διαχείριση κονδυλίων για τους πρόσφυγες και την 
εκμετάλλευση-ενσωμάτωση διαθέσεων και δράσεων της λαϊκής αλληλεγγύης στους πρόσφυγες, ώστε 
να βάζουν πλάτη σε κυβερνητικές επιλογές. 
 
Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  
Όλο το προηγούμενο διάστημα η λαϊκή αλληλεγγύη 
στους πρόσφυγες ήταν αυτή που συνέβαλε στην 
υποδοχή, την υπεράσπιση, την ανακούφιση και την 
προστασία τους, συνεχίζοντας τις καλύτερες 
παραδόσεις του λαού μας. Και συνεχίζουμε. Η δική μας 
λαϊκή αγωνιστική αλληλεγγύη, σε αντίθεση με τη 
φιλανθρωπία και τον απολίτικο εθελοντισμό, δεν 
συγκαλύπτει, δεν βάζει πλάτη ούτε υποκαθιστά την ευθύνη 
της κυβέρνησης, των περιφερειών και δήμων. Αντίθετα έχει 
διεκδικητικά χαρακτηριστικά και προσανατολισμό ενάντια 
στις αντιπροσφυγικές πολιτικές κυβέρνησης και Ε.Ε. και 
διαχωρίζεται από τη φιλανθρωπία των εταιρειών, των ΜΚΟ, 
της εκκλησίας και την υποταγμένη λογική του συστημικού 
εθελοντισμού. Εκδηλώνεται σε ανεξαρτησία από κυβέρνηση, 
δήμους, κράτος. 

Τα εργατικά σωματεία, οι φοιτητικοί σύλλογοι, οι 
συλλογικότητες, που αγωνιζόμαστε για την υπεράσπιση 
των εργατικών, νεολαιίστικων και λαϊκών αναγκών, αντιλαμβανόμαστε ότι τα συμφέροντα 
των ντόπιων φτωχών, λαϊκών στρωμάτων και των προσφύγων είναι κοινά. Κόντρα στις 
επιταγές του ΔΝΤ, της Ε.Ε. και της οικονομικής ολιγαρχίας και κόντρα στα μέτρα όλων των 
κυβερνήσεων για φτωχοποίηση, μεγαλύτερη εκμετάλλευση, διάλυση της δημόσιας ασφάλισης, 
πρόνοιας, υγείας, παιδείας, παράδοσης του δημόσιου πλούτου σε κερδοσκόπους επενδυτές. Ενάντια 
στους πολέμους, τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, τη λεηλασία και εκμετάλλευση των χωρών, τις 
αυταρχικές κυβερνήσεις και τις φονταμενταλιστικές εκκαθαρίσεις. Οι πρόσφυγες και μετανάστες 
αποτελούν κομμάτι των εκμεταλλευόμενων, καταπιεσμένων και κατατρεγμένων αυτής της γης και 
εκφράζουμε απέναντι τους την αγωνιστική μας αλληλεγγύη. Συνδέουμε την αλληλεγγύη στους 
πρόσφυγες με την πάλη για τα εργατικά-νεολαιίστικα, λαϊκά προβλήματα και την αλληλεγγύη 
στους πρόσφυγες με τον αγώνα μας για τις ανάγκες και τα δικαιώματα των ντόπιων.  

Δεν περιοριζόμαστε μόνο σε πράξεις ανακούφισης και συνδρομής στις υλικές ανάγκες των 
προσφύγων, όχι μόνο γιατί έχουμε επίγνωση των ορίων και συναίσθηση του μεγέθους των 
αναγκών, και για αυτό διεκδικούμε από την πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της, αλλά και γιατί 
θέλουμε να κτυπήσουμε το κακό στη ρίζα του. Για αυτό, η δική μας αλληλεγγύη στους πρόσφυγες 
είναι αγωνιστική, διεκδικητική ενάντια στον πόλεμο, την εκμετάλλευση, τις πολιτικές των 
ιμπεριαλιστών, της ΕΕ, των κυβερνήσεων για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των προσφύγων. Για 
να μπορέσουν να οργανωθούν οι πρόσφυγες σε κοινές διεθνικές επιτροπές σε κάθε χώρο 
διαμονής και σε επαφή με τους τοπικούς συντονισμούς σωματείων, φοιτητικών συλλόγων και 
συλλογικοτήτων των ντόπιων και τις πρωτοβουλίες αλληλεγγύης σε κάθε περιοχή.   



Δεν θα μας διασπάσει η ξενοφοβική, σκοταδιστική προπαγάνδα. Θα υψώσουμε τοίχο στη 
διάδοση των συντηρητικών, φασιστικών ιδεών. Θα βάλουμε φραγμό στις ρατσιστικές επιθέσεις 
ενάντια στους πρόσφυγες. Θα αντιταχτούμε σε κάθε μέτρο εκμετάλλευσης, βίαιων 
επαναπροωθήσεων, καταστολής ενάντια στους πρόσφυγες. Θα καταγγέλλουμε τις άθλιες συνθήκες 
αντιμετώπισης των προσφύγων.  

Εχθρός μας είναι ο πόλεμος 
και όχι οι πρόσφυγες. 
Παλεύουμε ενάντια σε αυτούς 
που προκαλούν τον ξεριζωμό 
και υπερασπίζουμε τους 
πρόσφυγες και τα δικαιώματά 
τους.  

Καλούμε : 

 Όλους τους φορείς σε 
εγρήγορση, μαζί με τον αγώνα 
για την υπεράσπιση των 
δικαιωμάτων των ντόπιων, να 
υπερασπίσουν και τα 
δικαιώματα των προσφύγων 
και μεταναστών.  

 Όλους όσοι οργανώνουμε 
κινητοποιήσεις ενάντια στο 

ρατσισμό και την Ευρώπη-φρούριο, να σταθμίσουμε την κρισιμότητα των εξελίξεων για τους 
πρόσφυγες και την ειρήνη για να εντείνουμε τους αγώνες μας και να συντονίσουμε τις δράσεις μας 
για να γίνει πιο αποτελεσματικός ο αγώνας μας ενάντια στους πολέμους και τις 
αντιμεταναστευτικές-αντιπροσφυγικές πολιτικές κυβερνήσεων, ΝΑΤΟ και Ε.Ε., για να 
ακουστεί πιο δυνατά και καθαρά η φωνή μας, για να φέρει αποτελέσματα η αλληλεγγύη μας 
στους πρόσφυγες. 

 

Οργανώνουμε τον κοινό αγώνα ντόπιων και προσφύγων ενάντια στις αντιπροσφυγικές 
αποφάσεις και πολιτικές της Ε.Ε.. 

 Για να ακυρώσουμε τη 
συμφωνία Ε.Ε.-Τουρκίας, για 
το κλείσιμο των βάσεων, να μη 
συμμετέχει η χώρα μας στους 
πολεμικούς σχεδιασμούς. Όχι 
στη συμμετοχή του ΝΑΤΟ σε 
επιχειρήσεις ενάντια στους 
πρόσφυγες και σε δολοφονικές 
επαναπροωθήσεις. Να φύγει το 
ΝΑΤΟ από το Αιγαίο και η 
Ελλάδα από το ΝΑΤΟ. Να μπει 
τέρμα στις ιμπεριαλιστικές 
επεμβάσεις, τις συμμαχίες 
Ελλάδας με Τουρκία, Ισραήλ, 
Αίγυπτο.  

 Ασφαλή, ελεύθερη διέλευση 
από χερσαία και θαλάσσια 
σύνορα, για τους πρόσφυγες 
του πολέμου, της καταπίεσης 
και της φτώχιας. Να ανοίξουν 
τώρα τα σύνορα για απρόσκοπτη διέλευση των προσφύγων. Όχι στην επιχείρηση Ποσειδών 
στο Αιγαίο για αποτροπή διέλευσης των προσφύγων. Όχι σε δημιουργία Ευρωπαϊκής 
συνοριοφυλακής-ακτοφυλακής. Να μπει τέλος στο έγκλημα στο Αιγαίο. Να σταματήσουν οι 
δολοφονικές επιχειρήσεις αποτροπής και επαναπροώθησης της Frontex και της ελληνικής 
συνοριοφυλακής.  Να πέσει ο φράχτης του Έβρου. Κανένας φράκτης στην Ευρώπη. Όχι στην 
Ευρώπη-φρούριο.  



 Να εμποδίσουμε τις απελάσεις, τις επαναπροωθήσεις-επανεισδοχές και τις φυλακίσεις των 
προσφύγων. Να μη δεχτούμε ποτέ και πουθενά εγκλεισμούς-περιορισμούς μετακίνησης, 
απαγορεύσεις, τρομοκρατικές συλλήψεις προσφύγων. Να μπει τέρμα στις αντιπροσφυγικές-
αντιλαϊκές πολιτικές της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Όχι στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, στα hot 
spot και τα μέτρα διαλογής. Όχι στη 
στρατιωτικοποίηση της διαχείρισης του 
προσφυγικού. 

 Για το δικαίωμα των προσφύγων στο 
άσυλο, κόντρα στο νέο νόμο και τα 
εμπόδια και τις δυσκολίες που ορθώνονται 
για την πρόσβαση στο δικαίωμα ασύλου.  
Όχι στην ποινικοποίηση της 
μετανάστευσης. Κατάργηση των συνθηκών 
του Δουβλίνου. 

 Νομιμοποίηση, προστασία και πλήρη 
δικαιώματα για τους οικονομικούς και 
πολιτικούς πρόσφυγες. Πρόσβαση και ίσα 
δικαιώματα στη μόρφωση και τη 
δουλειά. 

 Κατάλληλοι χώροι διαμονής και δομές 
για την αξιοπρεπή στέγαση, περίθαλψη, 
σίτιση και δημόσια μέσα για τη μετακίνηση 
των οικονομικών και πολιτικών προσφύγων. Χρηματοδότηση και προσλήψεις για τις δομές και 
υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης και όχι για κέντρα κράτησης και καταστολή των προσφύγων. 

 Ενάντια στα γκέτο, την απομόνωση των προσφύγων σε καταυλισμούς και τους περιορισμούς 
που θέλουν να επιβάλλουν κυβέρνηση και Ε.Ε.. Να ανοίξουν τα κλειστά δημόσια κτίρια (γηροκομεία, 
νοσοκομεία, ξενοδοχεία με τις κατάλληλες επισκευές) για όσους μένουν προσωρινά, καθώς και μέσω 
των δήμων να λειτουργήσουν προγράμματα στέγασης σε κατοικίες για όλους τους πρόσφυγες που 
θέλουν να μείνουν, σε όλους τους δήμους της χώρας.  

 Προστασία των προσφύγων – μεταναστών από τα κυκλώματα εκμετάλλευσης. Πρόνοια και 
φροντίδα για τους ανήλικους.  

  Όχι στις διώξεις αλληλέγγυων για βοήθεια στους πρόσφυγες. Να σταματήσει η  ποινικοποίηση 
των δράσεων αλληλεγγύης.  

Μαζί με τους πρόσφυγες σε κάθε περιοχή οργανώνουμε τον αγώνα για τα δικαιώματά μας, 
ενάντια στο πόλεμο, για το κοινό μας μέλλον σε μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση, ανισότητες και 
πολέμους.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


