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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
   
  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 

Τετάρτη 23/9/2015 στην πλατεία Κλαυθµώνος ώρα 7.00 µµ 
 

 
ΦΟΝΙΑΔΕΣ ΛΗΣΤΕΣ ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΕΣ 

 
         Η τραγωδία για χιλιάδες πρόσφυγες και µετανάστες συνεχίζεται. Οι καιρικές 
συνθήκες προστίθενται στις δυσκολίες του δρόµου της προσφυγιάς τους. Η κατάσταση 
στα νησιά που καταφθάνουν είναι οριακή. Η κυβέρνηση έχει µεγάλες ευθύνες. Η 
αλληλεγγύη των κατοίκων είναι σηµαντική.   
 
        Ταλαιπωρίες, πνιγµοί, θάνατοι άρρωστα πεινασµένα γυναικόπαιδα, διαλυµένες 
οικογένειες, είναι τα αποτελέσµατα των ιµπεριαλιστικών πολέµων και επεµβάσεων.  
Αποτελέσµατα της πολιτικής των αντιδραστικών – δολοφονικών οργανώσεων όπως ο 
ISIS, που η ΕΕ και οι ΗΠΑ εκπαίδευσαν, χρηµατοδότησαν κι εξόπλισαν αρχικά, 
προκαλώντας τεράστια προσφυγικά και µεταναστευτικά κύµατα.  
 
        Προκλητικά ανοιγοκλείνουν τη στρόφιγγα του Δουβλίνου και της Σένγκεν, ανάλογα 
µε τα συµφέροντα των µονοπωλίων τους. Ενώ, µαζί, αποφασίζουν το µακέλεµα των 
λαών, ανταγωνίζονται για το µοίρασµα της λείας, καθώς αυτό υπαγορεύει το συµφέρον 
της τάξης των καπιταλιστών που εκπροσωπούν.  
 
       Το έκτακτο Συµβούλιο των Υπουργών Εσωτερικών Υποθέσεων και  Μετανάστευσης 
της ΕΕ πήρε πίσω ακόµα και τις εξαγγελίες για τη µετεγκατάσταση του µηδαµινού 
αριθµού των 120.000 προσφύγων, προκειµένου να αποσυµφορηθούν οι χώρες πρώτης 
υποδοχής,  όπως η Ελλάδα. Αλλά, ακόµη και η µετεγκατάσταση των µόλις 40.000 
προσφύγων, που είχε αποφασιστεί σε προηγούµενο Συµβούλιο, δεν θα είναι 
υποχρεωτική. Συµφώνησαν, όµως, για τη δηµιουργία των λεγόµενων hot spots («καυτών 
σηµείων») σε Ελλάδα και Ιταλία, δηλαδή κέντρων διαλογής των χρήσιµων για τα 
µονοπώλια προσφύγων, που θα µπορέσουν να µετεγκατασταθούν σε άλλα κράτη-µέλη. 
Συµφώνησαν για την ένταση της καταστολής στα σύνορα, µε την ενίσχυση της Frontex, 
ενώ προωθούν την ανάπτυξη µονάδων άµεσης επέµβασης στα σύνορα. Συµφώνησαν ότι 
ο κανονισµός του Δουβλίνου, που ευθύνεται για τον εγκλωβισµό χιλιάδων προσφύγων 
στην Ελλάδα, παραµένει µε την Ελληνική κυβέρνηση να συνεχίζει να παραχωρεί λιµάνια, 
αεροδρόµια σε ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ε.Ε., που σφαγιάζουν τους λαούς.  
 
     Η συνεδρίαση της συνόδου κορυφής που πραγµατοποιείται 23/10/2015 µε συµµετοχή 
του Έλληνα πρωθυπουργού,  δεν θα συζητήσει την άµεση παύση των ιµπεριαλιστικών 
επεµβάσεων παρά κάποια µέτρα, ασπιρίνη, στο τεράστιο πρόβληµα που αυτές 
δηµιουργούν 
      



 Για τους ηγέτες της Ε.Ε. οι µετανάστες και πρόσφυγες αποτελούν µια τράπεζα φτηνού 
ευέλικτου υποταγµένου εργατικού δυναµικού και µόνο τέτοια µέτρα αποφασίζουν 

 
 

Το ΠΑΜΕ καλεί σε αγώνα για : 
 

Ø Απευθείας µεταφορά των προσφύγων από τα νησιά στις χώρες τελικού 
προορισµού τους, µε ευθύνη της ΕΕ και του ΟΗΕ. 

Ø Δηµιουργία αξιοπρεπών κέντρων υποδοχής και φιλοξενίας, που θα παρέχουν 
σίτιση, ιατροφαρµακευτική φροντίδα, διερµηνεία και νοµική βοήθεια. 

Ø Ενίσχυση του προσωπικού και των υποδοµών που σχετίζονται µε τη διάσωση, 
καταγραφή-ταυτοποίηση, στέγαση-σίτιση-περίθαλψη και ασφαλή µεταφορά από 
τα νησιά στα σηµεία εξόδου από τη χώρα. 

Ø Άµεση χρηµατοδότηση από ΟΗΕ και ΕΕ. 
Ø Κατάργηση του Κανονισµού του Δουβλίνου και της Σένγκεν. 
Ø Όχι σε νέες επεµβάσεις σε τρίτες χώρες µε πρόσχηµα δήθεν το χτύπηµα των 

διακινητών. Όχι στα νέα µέτρα της ΕΕ για καταστολή στα σύνορα που µόνο 
περιπλέκουν και οξύνουν το πρόβληµα, παρά οδηγούν στην επίλυση του. 

Ø Να σταµατήσουν οι ιµπεριαλιστικές αποστολές και επεµβάσεις των ΕΕ-ΝΑΤΟ-
ΗΠΑ σε τρίτες χώρες 

 
ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ  
 

που οργανώνει το ΠΑΜΕ Τετάρτη 23/9/2015  
στην πλατεία Κλαυθµώνος ώρα 7.00 µµ 

 
 

 

Σεπτέµβρης 2015.	  


