
Κάτω η ρατσιστική συμφωνία ΕΕ-Τσίπρα-Ερντογάν. 
Κάτω ο ελληνικός νόμος για αποτροπή, εγκλεισμό και απελάσειςπροσφύγων. 

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Αντικαπιταλιστική Συνεργασία για την Ανατροπή) είναι ένα ελληνικό πολιτικό κόμμα, που από 
την πρώτη στιγμή στάθηκε στο πλευρό των προσφύγων καταγγέλλοντας τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και 
τους πολέμους που οδηγούν στην προσφυγιά. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ παλεύει για ανοικτά σύνορα, ενάντια στους 
αυθαίρετους διαχωρισμούς σε πρόσφυγες και οικονομικούς μετανάστες και υπερασπίζεται τα δικαιώματα 
όλων σε άσυλο και αξιοπρεπή ζωή. 
Σήμερα με θυμό και ντροπή βλέπουμε τη φυλάκιση των νεοεισερχόμενων στη χώρα μας προσφύγων και τις 
απελάσεις και επαναπροωθήσεις στην Τουρκία.  
Μετά τη συμφωνία Ε.Ε. – Τουρκίαςκαι τον ελληνικό νόμο για το προσφυγικόπου ψηφίστηκε πρόσφατα: 

 Έχουν κλείσει τα σύνορα προς την Ευρώπη (Βαλκανικός δρόμος) 
 Αίτηση για άσυλο μπορεί να γίνει μόνο στη χώρα εισόδου στην ΕΕ (την Ελλάδα), η διαδικασία υποβολής 

αίτησης μέσω skypeείναι σχεδόν αδύνατη και οι αιτήσεις απορρίπτοντα μαζικά με το σκεπτικό ότι η 
χώρα προέλευσης (η Τουρκία) είναι «ασφαλής τρίτη χώρα».  

 Οι νεοεισερχόμενοι φυλακίζονται στα hotspotsγια 25 μέρες και στη συνέχεια έχουν απαγόρευση 
εξόδου από τα νησιά. Οι «χώροι φιλοξενίας» σ’ όλη την Ελλάδα είναι στρατόπεδα συγκέντρωσης με 
περιορισμό της ελευθερίας εισόδου και εξόδου και άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Τις υποχρεώσεις του 
κράτους απέναντι σε πρόσφυγες και μετανάστες έχει αναλάβει ο στρατός και οι ΜΚΟ. Η πρόσβαση των 
«μη διαπιστευμένων» αλληλέγγυων, εργατικών σωματείων, συλλογικοτήτων γειτονιάς, κοινωνικών 
ιατρείων απλών ανθρώπων, δηλαδή όλων αυτών που το προηγούμενο διάστημα με ζεστασιά και 
ανιδιοτέλεια στήριξαν τους πρόσφυγες, είναι απαγορευμένη και επιτρέπεται μόνο για ελάχιστα άτομα 
και κατόπιν ειδικής άδειας από το υπουργείο. Η ελληνική κυβέρνηση επιδιώκει να κλείσει όλους τους 
πρόσφυγες στους ελεγχόμενους χώρους. Με χρήση ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων και μακριά από 
τα φώτα της δημοσιότητας εκκενώνει τους άτυπους καταυλισμούς, όπως στην Ειδομένη, όπου 
παρέμεναν χιλιάδες πρόσφυγες συνεχίζοντας να διεκδικούν το άνοιγμα των συνόρων. 

 Για όσους δεν ζητήσουν άσυλο στην Ελλάδα, ή απορριφθεί η αίτησή τους επιφυλάσσεται απέλαση στην 
Τουρκία. Ήδη μια σειρά αιτήσεις ασύλου που έχουν γίνει στα hotspotsέχουν απορριφθεί σε πρώτο 
επίπεδο ως απαράδεκτες με την αιτιολογία ότι «η Τουρκία είναι ασφαλής Τρίτη χώρα». Είναι σημαντικό 
και παρήγορο ότι όσες (λίγες) ενστάσεις έχουν μέχρι στιγμής εξεταστεί από τις δευτεροβάθμιες 
επιτροπές έχουν δικαιώσει τους πρόσφυγες, ακυρώνοντας αυτό το απαράδεκτο επιχείρημα. Δεν 
επαναπαυόμαστε γιατί ξέρουμε ότι η ελληνική κυβέρνηση και η ΕΕ εργάζονται πυρετωδώς για να 
ελέγξουν αυτές τις διαδικασίες και τα πρόσωπα που τις στελεχώνουν, ώστε να βγάζουν απορριπτικές 
αποφάσεις. 

 Στο Αιγαίο δυνάμεις της ελληνικής και τουρκικής ακτοφυλακής, της FRONTEXκαι του ΝΑΤΟ συνεχίζουν 
να προσπαθούν να εμποδίσουν τους πρόσφυγες να διασχίσουν τα σύνορα. 

Για την πλειοψηφία της Ελληνικής κοινωνίας, για τον κόσμο που στήριξε τους πρόσφυγες αυτές οι αποφάσεις 
και τα αποτελέσματά τους είναι καθαρός ρατσισμός, καταπάτηση διεθνών δικαιωμάτων και καταστολή. 



Χαιρετίζουμε και συμπαραστεκόμαστε στους αγώνες σας για ανοιχτά σύνορα και δικαιώματα, που πληθαίνουν 
το τελευταίο διάστημα, με ποικίλες μορφές διαδηλώσεων και διαμαρτυριών μέσα και έξω από τα στρατόπεδα, 
με απεργίες πείνας. Παλεύουμε να ακουστεί η φωνή σας και τα δίκαια αιτήματά σας. Παλεύουμε ενάντια στην 
απομόνωσή σας σε κλειστούς χώρους, απρόσιτους στην αλληλεγγύη του ελληνικού λαού και τον κοινωνικό 
έλεγχο στον άθλιοτρόπο που σας αντιμετωπίζει η ελληνική κυβέρνηση και τις απάνθρωπες συνθήκες 
«φιλοξενίας» σας. 
Οι Έλληνες εργαζόμενοι, άνεργοι, νέοι ξέρουμε ότι τα βάσανά σας έχουν ίδια ρίζα με τα δικά μας. Το παγκόσμιο 
καπιταλιστικό σύστημα προσπαθεί να εκτονώσει την κρίση του σε βάρος των εργαζόμενων και των λαών. Με 
ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, οικονομική εξαθλίωση και πόλεμο στις χώρες σας. Με σκληρή λιτότητα, 
μνημόνια, πείνα και εξαθλίωση για την εργαζόμενη πλειοψηφία, αστυνομική βία και κατάργηση πολιτικών και 
κοινωνικών δικαιωμάτων στις χώρες της Δύσης. Η αλληλεγγύη ανάμεσα στους καταπιεσμένους είναι ο μόνος 
δρόμος για να νικήσουμε. 
Σας καλούμε να ενωθείτε στον αγώνα για τα δικαιώματά σας ανεξάρτητα από εθνικότητα, θρησκεία, φυλή, 
γλώσσα. Να αντισταθείτε σ΄ αυτούς που προσπαθούν να σας διασπάσουν, εκμεταλλευόμενοι τις εθνικές, 
θρησκευτικές, πολιτιστικές και πολιτικές διαφορές σας, για να αδυνατίσουν τον αγώνα σας. Στο δρόμο της 
προσφυγιάς είμαστε όλοι αδέλφια. Παλεύουμε ενάντια στις (μειοψηφικές) ρατσιστικές φωνές μέσα στην 
Ελλάδα. Σας καλούμε να ενωθείτε με τους Έλληνες εργαζόμενους, άνεργους, νέους σε ένα κοινό αγώνα για 
δικαιώματα και αξιοπρεπή ζωή για όλους. Ενάντια στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και τον πόλεμο. Ενάντια 
στις πολιτικές που μας καταδικάζουν όλους στην πείνα και τη στέρηση των δικαιωμάτων μας. 
 Κατάργηση της ανάλγητης συμφωνίας ΕΕ – Τουρκίας και του νόμου της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ 

που τη νομιμοποιεί 
 Σύνορα ανοιχτά για πρόσφυγες και μετανάστες. Έξω η FONTEX, το ΝΑΤΟ, οι ευρωπαίοι 

συνοριοφύλακες από το Αιγαίο. Να ανοίξουν τα σύνορα των ευρωπαϊκών χωρών 
 Όχι στις απελάσεις, όχι στις μαζικές απορρίψεις των αιτημάτων για άσυλο, η Τουρκία δεν είναι 

«ασφαλής τρίτη χώρα», όχι στη φυλάκιση των προσφύγων στα hotspots. 
 Όχι στα στρατόπεδα και τα Hotspot. Αξιοπρεπείς χώροι φιλοξενίας. Να αναλάβει το ελληνικό κράτος 

τις ευθύνες του για τη στέγαση (κλειστά ξενοδοχεία, κτίρια υπηρεσιών που δεν λειτουργούν και άλλοι 
διαθέσιμοι δημόσιοι χώροι, όπως τα κλειστά νοσοκομεία), σίτιση, περίθαλψη, παιδεία των 
προσφύγων με προσλήψεις προσωπικού και με όρους που σέβονται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. 

 Όχι στην καταστολή των αγώνων των προσφύγων και την ποινικοποίηση της αλληλεγγύης του 
ελληνικού λαού. 

 Νομιμοποίηση, απόδοση ασύλου και πλήρη δικαιώματα για τους οικονομικούς και πολιτικούς 
πρόσφυγες 

  Όχι στην Ευρώπη – Φρούριο και την Ελλάδα – Φυλακή 
 Όχι στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και τον πόλεμο 

 

 


