
Κοινι διλωςθ αριςτερών αντικαπιταλιςτικών κινιςεων περιφερειών 

 

Να ςταματιςει τώρα θ δολοφονικι πολιτικι κυβερνιςεων-ΕΕ ενάντια ςτουσ πρόςφυγεσ 

Σο εργατικό λαϊκό κίνθμα απαιτεί εδώ και τώρα προςταςία-άςυλο, ανκρώπινεσ ςυνκικεσ διαβίωςθσ,  ελεφκερθ 

μετακίνθςθ για όλουσ! 

ΟΧΙ ςτθν εμπλοκι των περιφερειών ςε νζα ςτρατόπεδα εγκλειςμοφ προςφφγων-Καλοδεχοφμενοι οι πρόςφυγεσ. 

 

Οι τραγικζσ εικόνεσ των τελευταίων θμερϊν ςτο ςτρατόπεδο ςυγκζντρωςθσ ςτθ Μόρια, όπου ςτοιβάηονται με 
απάνκρωπουσ όρουσ δεκάδεσ χιλιάδεσ άνκρωποι, ζρχονται να προςτεκοφν ςτο μακρφ κατάλογο τθσ βάναυςθσ 
μεταχείριςθσ των προςφφγων. Ο κάνατοσ μιασ γυναίκασ από τθ φωτιά που ξζςπαςε από βραχυκφκλωμα ςτο χϊρο τθν 
Κυριακι, οι πνιγμοί 7 ανκρϊπων εκ των οποίων 5 παιδιά που προςπακοφςαν να περάςουν το Αιγαίο λίγεσ μζρεσ 
νωρίτερα, οι οκτϊ τραυματίεσ ςε φορτθγό που μετζφερε πρόςφυγεσ είναι ο απολογιςμόσ μόνο τθσ τελευταίασ 
βδομάδασ. Μόνο για τουσ πρώτουσ 10 μινεσ τουσ 2019 μετράμε περιςςότερουσ από 1.000 πνιγμζνουσ ςτθ 
Μεςόγειο.  Σα παραπάνω ςυμπυκνϊνουν με τον πιο τραγικό τρόπο τα αποτελζςματα τθσ πολιτικισ αποτροπισ 
ειςόδου των προςφφγων ςτθν «πολιτιςμζνθ» Ευρϊπθ, ακόμα και όςων προςπακοφν να ξεφφγουν από το 
απολυταρχικό, κακεςτϊσ Ερντογάν, τθσ πολιτικισ του εγκλειςμοφ τουσ ςε ςτρατόπεδα ςυγκζντρωςθσ, που ζχουν 
μετατραπεί ςτα «Γκουαντάναμο» τθσ εποχισ μασ και τθσ πολιτικισ τθσ γκετοποίθςθσ των προςφφγων. Η Μόρια, το 
Βακφ ςτθ άμο, θ ΒΚΑΛ ςτθ Χίο, θ Μαλακάςα, το Κουτςόχερο, ο Κατςικάσ και οι άκλιεσ ςυνκικεσ ςε όλα τα ςτρατόπεδα 
είναι θ ςυνειδθτι επιλογι  κυβερνιςεων και του βακζωσ κράτουσ για τθν αποτροπι ειςόδου των προςφφγων.  

Τπεφκυνοι για αυτι τθ κατάςταςθ δεν είναι άλλοι από τθν Ε.Ε. και τισ κυβερνιςεισ των τελευταίων χρόνων. Η Ε.Ε., 
το ΝΑΣΟ, οι ΗΠΑ εντείνουν τουσ ιμπεριαλιςτικοφσ ανταγωνιςμοφσ με Ρωςία, από τθ μια επεμβαίνουν, βομβαρδίηοντασ 
χϊρεσ για να τισ ελζγξουν πολιτικά και οι πολυεκνικζσ να τισ εκμεταλλευτοφν οικονομικά, εξωκϊντασ τουσ λαοφσ τουσ 
ςτθν προςφυγιά. Από τθν άλλθ κλείνουν τα ςφνορα για τουσ πρόςφυγεσ, αντιμετωπίηοντασ τουσ ωσ ειςβολείσ που 
πρζπει να αποτραποφν. Αυτοί που μιλοφν για τθν φφλαξθ των ςυνόρων που απειλοφνται από τουσ πρόςφυγεσ είναι οι 
ίδιοι που παραβιάηουν τα ςφνορα των χωρϊν των προςφφγων με τισ ειςβολζσ τουσ. Αυτοί που μιλοφν για περιοριςμό 
του δικαιϊματοσ αςφλου ςτουσ πρόςφυγεσ είναι οι ίδιοι που παρζχουν άςυλο ςε όςουσ ζχουν μερικζσ εκατοντάδεσ 
χιλιάδεσ ευρϊ για να το αγοράςουν. τουσ πλοφςιουσ χαρίηεται το άςυλο, θ υπθκοότθτα και θ ικαγζνεια, ακόμα και ο 
πλοφτοσ τθσ χϊρασ, ςτουσ φτωχοφσ μετανάςτεσ όλα αυτά απαγορεφονται.  

Όλα τα παραπάνω εγκαινιάςτθκαν με τθν υπογραφι τθσ ςυμφωνίασ ΕΕ-Σουρκίασ και προεκτάκθκαν με δεκάδεσ μζτρα 
ενίςχυςθσ τθσ καταςτολισ. Μζτρα που κακιερώκθκαν από τθν προθγοφμενθ κυβζρνθςθ ΤΡΙΖΑ και εντείνονται  
τώρα από τθν κυβζρνθςθ τθσ Ν.Δ.. Η ευκφνθ των κυβερνιςεων αυτϊν για τθν κατάςταςθ ςτο προςφυγικό ςιμερα 
είναι τεράςτια.  ΤΡΚΖΑ και Ν.Δ. αποδζχτθκαν τθ ςυμφωνία ΕΕ-Σουρκίασ, μετζτρεψαν τθν Ελλάδα ςε ανκρωποφφλακα 
τθσ ΕΕ, επζτρεψαν και ενίςχυςαν τθν παρουςία τθσ Frontex και τισ περιπολίεσ των ΝΑΣΟικϊν δυνάμεων ςτο Αιγαίο, 
δθμιοφργθςαν και διεφρυναν τα ςτρατόπεδα ςυγκζντρωςθσ και τα hot spot, ενίςχυςαν τθν ξενοφοβία και τον 
ρατςιςμό.   

ιμερα, θ προκλθτικι ςτάςθ τθσ ΝΔ που ςτζλνει τα ΜΑΣ ςτθ Μόρια, αντί βοικειασ ςτουσ πρόςφυγεσ, εκφράηει το 
ςτίγμα τθσ ρατςιςτικισ πολιτικισ που υλοποιείται όλο το προθγοφμενο διάςτθμα. Ακόμα και ςε επικοινωνιακό 
επίπεδο μετά τθν τραγωδία, θ κυβζρνθςθ ΝΔ δεν μπορεί να κρατιςει οφτε τα προςχιματα μπροςτά ςτο δράμα των 
προςφφγων, κάνοντασ λόγο για παράνομουσ ανκρϊπουσ που δεν ζχουν δικαιϊματα. Σο μινυμα που ςτζλνει θ ΕΕ, που 
ζτρεξε αμζςωσ να ρίξει κροκοδείλια δάκρυα για τθ κατάςταςθ ςτθ Μόρια είναι ςαφζσ: «Όςοι γλυτϊνουν από τισ 
ιμπεριαλιςτικζσ επεμβάςεισ των ΗΠΑ-ΝΑΣΟ-ΕΕ ςτθ Μζςθ Ανατολι, κα πνίγονται ι κα φυλακίηονται ςε κάποιο νθςί του 
Αιγαίου, μζχρι να απελακοφν». 

Εξελίςςεται μια βακιά αντιδραςτικι πολιτικι αντιμετϊπιςθσ των προςφφγων. Από τθ πολιτικι αποτροπισ ειςόδου 
ςτισ χώρεσ τθσ ΕΕ, οδθγοφμαςτε ςτθ πολιτικι απάνκρωπθσ μεταχείριςθσ και ςυντεταγμζνων μαηικών απελάςεων. 



Αυτό ςθματοδοτεί τόςο θ ςυηιτθςθ ςτθν ΕΕ για τθ διαμόρφωςθ τθσ ςυνκικθσ Δουβλίνο 4 τουσ επόμενουσ μινεσ, όςο 
και οι πρϊτεσ εξαγγελίεσ τθσ κυβζρνθςθσ ΝΔ. το όνομα τθσ αποςυμφόρθςθσ των νθςιϊν του Αιγαίου προχωρά ςτθν 
άμεςθ δθμιουργία κλειςτϊν ςτρατοπζδων ςυγκζντρωςθσ ςε διάφορεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ, ζξω από τον οικιςτικό ιςτό 
γκετοποιϊντασ τουσ πρόςφυγεσ, «κωρακίηει» τα ςφνορα με αυξθμζνθ φφλαξθ ςε κάλαςςα και ςτεριά, βαφτίηει τουσ 
πρόςφυγεσ μετανάςτεσ για να προχωριςει ςε μαηικζσ απορρίψεισ αιτιςεων αςφλου και απελάςεισ προςφφγων ςτισ 
«αςφαλείσ» χϊρεσ προζλευςθσ τουσ. Πρόκυμοι αρωγοί ςτο ζργο τθσ παρουςίαςθσ των προςφφγων ωσ παράνομων και 
τθσ απομόνωςισ τουσ ωσ μονόδρομο τα ςυςτθμικά ΜΜΕ που καλλιεργοφν τθν ξενοφοβία και το ρατςιςμό.  

Αποκαλυπτικι είναι και θ ςυμβολι των περιφερειϊν ςε αυτι τθ διαδικαςία, ζπειτα από ςφςκεψθ που 
πραγματοποιικθκε τθν προθγοφμενθ εβδομάδα των νζων περιφερειαρχϊν με τον υπουργό δθμόςιασ τάξθσ 
Χρυςοχοΐδθ. Διλωςαν πρόκυμοι να ςυμβάλλουν ςτθ δθμιουργία των κλειςτών προαναχωρηςιακών κέντρων-φυλακών 
που κζλει να φτιάξει θ κυβζρνθςθ, «μοιράηοντασ» 2000 ανκρϊπουσ ςε κάκε περιφζρεια. Σο ςτρατόπεδο τθσ Μόριασ 
είναι εικόνα από το μζλλον που ετοιμάηουν για κάκε γωνιά τθσ χϊρασ.  

Η ςυνζχιςθ αυτισ τθσ ρατςιςτικισ πολιτικισ κα δθμιουργιςει εκρθκτικζσ καταςτάςεισ, τροφοδοτϊντασ ακραίεσ 
ανκρωποφαγικζσ αντιδράςεισ, κλείνοντασ το μάτι ςτθν ακροδεξιά και τουσ φαςίςτεσ. Η Ευρϊπθ-Φροφριο για τουσ 
πρόςφυγεσ και τουσ μετανάςτεσ είναι θ Ευρϊπθ-Φυλακι των μζτρων λιτότθτασ, τθσ φτϊχειασ και τθσ ανεργίασ για 
τουσ εργαηόμενουσ ςτθν Ευρϊπθ.  

Οι αριςτερζσ αντικαπιταλιςτικζσ κινιςεισ των περιφερειών τθσ χώρασ, εκφράηουμε το αίςκθμα τθσ πλειοψθφίασ τθσ 
εργατικισ τάξθσ, τθσ νεολαίασ και των λαϊκϊν ςτρωμάτων και το κίνθμα αλλθλεγγφθσ που ζχει αναπτυχκεί ςε όλθ τθ 
χϊρα όλο το προθγοφμενο διάςτθμα. Διακθρφςςουμε ότι οι πρόςφυγεσ είναι καλοδεχοφμενοι να ενταχτοφν ςτισ 
γειτονιζσ μασ και να ηουν ελεφκεροι, ςε αντίκεςθ με το κλίμα ξενοφοβικισ υςτερίασ που προςπακοφν να 
καλλιεργιςουν οι κακεςτωτικζσ δυνάμεισ προβάλλοντασ ότι δικεν παντοφ υπάρχουν αντιδράςεισ και ότι οι 
πρόςφυγεσ είναι ανεπικφμθτοι.  

 Οι αριςτερζσ αντικαπιταλιςτικζσ περιφερειακζσ κινιςεισ απαιτοφμε : 

- Σερματιςμό τθσ εμπλοκισ τθσ Ελλάδασ ςτισ  πολεμικζσ επεμβάςεισ και ςτθν παροχι  διευκολφνςεων ςτισ   
ςτρατιωτικζσ επιχειριςεισ του ΝΑΣΟ και των ΗΠΑ. Όχι ςτθν κατάπτυςτθ νζα ςυμφωνία ςτρατιωτικισ ςυνεργαςίασ 
με τουσ Αμερικανοφσ. Κλείςιμο όλων των βάςεων.   

- Άμεςθ νομιμοποίθςθ όλων των προςφφγων και μεταναςτών. Λςα εργαςιακά, πολιτικά, κοινωνικά δικαιϊματα για 
όλουσ και όλεσ ανεξαρτιτωσ εκνικότθτασ. Παροχι αςφλου και ταξιδιωτικϊν εγγράφων ςε όςουσ το επικυμοφν. 
Ελεφκερθ μετακίνθςθ ςε όλεσ τισ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ και μζςα ςτθ χϊρα, ανοικτά ςφνορα για τουσ πρόςφυγεσ και 
όχι για το κεφάλαιο. Όχι ςτον γεωγραφικό περιοριςμό ςτα νθςιά, απεγκλωβιςμό των προςφφγων.  

- Καμιά διαχείριςθ των κονδυλίων για τουσ πρόςφυγεσ από ΜΚΟ. Η ευκφνθ ανικει ςε Κυβζρνθςθ και Περιφζρειεσ.  
Σα χριματα να διατίκενται για ςτζγαςθ με ανκρϊπινεσ ςυνκικεσ διαμονισ των προςφφγων μζςα ςτισ πόλεισ ςε 
ενοικιαηόμενα διαμερίςματα και ςπίτια, για ςίτιςθ, ιατρικι και ψυχολογικι φροντίδα, ιδιαίτερθ προςταςία των 
αςυνόδευτων παιδιϊν και των γυναικϊν, για μόρφωςθ και όχι για καταςτολι, εγκλειςμό ςε ςτρατόπεδα, 
απελάςεισ, ςτρατιωτικζσ επιχειριςεισ επαναπροωκιςεων. Όχι ςτθ δαιμονοποίθςθ των καταλιψεων ςτζγθσ για 
τουσ πρόςφυγεσ και των δομϊν αλλθλεγγφθσ.  Να διατεκοφν και τα χιλιάδεσ κλειςτά και χωρίσ ιδιοκτιτθ ακίνθτα 
που υπάρχουν ςε όλθ τθ χϊρα για τθ ςτζγαςθ των άςτεγων και των προςφφγων με τθν κατάλλθλθ διαμόρφωςθ και 
εργαςίεσ. 

- Ελεφκερθ πρόςβαςθ όλων των προςφφγων ςε υγεία, παιδεία, κοινωνικζσ παροχζσ, εργαςία. Δεν μπορεί θ 
κυβζρνθςθ να τάηει υπθκοότθτα και χρυςι βίηα ςτα κοράκια που αρπάηουν γθ και περιουςίεσ και να αρνείται τα 
ςτοιχειϊδθ ςτουσ κολαςμζνουσ αυτισ τθσ γθσ.   

Για το εργατικό λαϊκό κίνθμα είναι καλοδεχοφμενοι οι πρόςφυγεσ του πολζμου, τθσ οικονομικισ καταςτροφισ, και 
των αντιδραςτικών κακεςτώτων. Να γίνει υπόκεςθ τθσ πάλθσ του, ο αγώνασ για: 

- Κατάργθςθ τθσ ρατςιςτικισ ςυμφωνίασ ΕΕ-Σουρκίασ. 

- Να καταργθκοφν θ Μόρια και όλα τα ςτρατόπεδα ςυγκζντρωςθσ τϊρα.  

- Διαμονι των προςφφγων μζςα ςτισ πόλεισ ςε ανκρϊπινεσ ςυνκικεσ ηωισ, με ίςα και όλα τα δικαιϊματα ςε 
εργαςία, μόρφωςθ, υγεία κλπ. 

- Να πζςουν τα τείχθ τθσ ΕΕ, να καταργθκοφν οι ςυμφωνίεσ «Δουβλίνο» για το προςφυγικό. Οι πρόςφυγεσ να 
μποροφν να ταξιδζψουν ςτισ χϊρεσ που επικυμοφν. 

- Να ςταματιςει θ αςτυνομικι καταςτολι κατά προςφφγων και μεταναςτϊν, λζμε όχι ςτισ επιχειριςεισ αποτροπισ 
ςε κάλαςςα και ςτεριά που κα προκαλζςουν πλικοσ νεκρϊν.  

Οκτώβρθσ 2019 

 



Οι Περιφερειακζσ Κινιςεισ 
Ανταρςία – Αντικαπιταλιςτικι Αριςτερά ςτθν Κ. Μακεδονία 
Ανταρςία ςτο Αιγαίο 
Ανταρςία ςτο Μωριά-υμπόρευςθ για τθν ανατροπι 
Αντικαπιταλιςτικι Ανατροπι ςτθν Αττικι 
Αντικαπιταλιςτικι Αριςτερά ςτα Κόνια 
Ανυπότακτθ Κριτθ 
Αριςτερι Αντικαπιταλιςτικι Παρζμβαςθ - Ανταρςία ςτθν Ανατολικι Μακεδονία Ιράκθ 
Αριςτερι Παρζμβαςθ-Αντικαπιταλιςτικι Κίνθςθ ςτθ Δυτικι Ελλάδα 
Αριςτερι Παρζμβαςθ ςτθ Ιεςςαλία-Ανταρςία για τθν Ανατροπι 
Αριςτερι Παρζμβαςθ ςτθν Θπειρο 
Αριςτερι Παρζμβαςθ ςτθ τερεά Ελλάδα 
Αριςτερι υμπόρευςθ για τθν Ανατροπι ςτθ Δυτικι Μακεδονία 


