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H απαξάδεθηε θαηάζηαζε πνπ βηώλνπλ πξόζθπγεο θαη κεηαλάζηεο θαζώο θαη ν ληόπηνο 
πιεζπζκόο εμαηηίαο ηνπ εγθιωβηζκνύ ρηιηάδωλ αλζξώπωλ ζηα λεζηά θαη ηε ρώξα δηαξθώο 
ρεηξνηεξεύεη. Σα λεζηά καο έρνπλ γίλεη ζηξαηόπεδα ζπγθέληξωζεο, θπιαθέο δπζηπρηζκέλωλ 
αλζξώπωλ πνπ μεξηδώζεθαλ από ηα ζπίηηα ηνπο εμαηηίαο ηνπ πνιέκνπ θαη ηεο θηώρεηαο. 
 
Η πκθωλία Επξωπαϊθήο Έλωζεο – Σνπξθίαο – Ειιάδαο, ε πνιηηηθή ηεο Επξωπαϊθήο 
Έλωζεο πνπ αθνινπζεί ε ζεκεξηλή θαη ε πξνεγνύκελε θπβέξλεζε, θαζώο θαη κηα ζεηξά 
εθπξόζωπνη ηεο ηνπηθήο δηνίθεζεο θαη νξηζκέλνη ηνπηθνί παξάγνληεο, είλαη θαηαζηξνθηθή γηα 
πξόζθπγεο-κεηαλάζηεο θαη κόληκνπο θαηνίθνπο. Επζύλεηαη γη απηό πνπ δνύκε θαζεκεξηλά ζηα 
λεζηά καο. Είλαη πνιηηηθή εγθιωβηζκνύ, θαηαζηνιήο, απαλζξωπηάο, πξνβιέπεη ηε δεκηνπξγία 
λέωλ hotspot, θιεηζηώλ θέληξωλ θπιαθώλ, θέξλεη πνιέκνπο, πξνζθπγηά θαη θηώρεηα. Ο 
λένο λόκνο γηα ην άζπιν θαηαξγεί θάζε δηεζλέο θαηνρπξωκέλν δηθαίωκα γηα ηνπο αηηνύληεο άζπιν. 
Θα θέξεη κεγαιύηεξε θαηαζηνιή, θπιαθίζεηο, απειάζεηο, ρωξηζκνύο θαη δηάιπζε νηθνγελεηώλ. Οη 
εμαγγειίεο γηα ηε δεκηνπξγία λέωλ hotspot θιεηζηνύ ηύπνπ ζα παξαηείλνπλ θαη ζα κνληκνπνηήζνπλ 
ηνλ εγθιωβηζκό. Θα νμύλνπλ ηελ θαηάζηαζε. 
 
Εκείο πνπ ωο ιαόο, έρνπκε πνιιέο θνξέο δήζεη ηε θηώρεηα, ηνλ πόιεκν, ηελ πξνζθπγηά, ηε 
κεηαλάζηεπζε δελ πξέπεη λα κέλνπκε απαζείο απέλαληη ζηα εγθιήκαηα πνπ γίλνληαη ζηε πξία, 
ηελ Τεκέλε, ζηα πληγκέλα παηδηά ζην Αηγαίν, ζηελ εμαζιίωζε αλζξώπωλ θαη ζηνλ εγθιωβηζκό 
ηνπο ζηα hotspot. Δελ είλαη απηνί «εηζβνιείο» ζηε ρώξα καο θαη ζηα λεζηά καο, αιιά ην ΝΑΣΟ, νη 
ΗΠΑ, ε Ρωζία, ε Σνπξθία θαη όπνηα άιιε δύλακε επηηίζεηαη ζηηο ρώξεο ηνπο, θαηαθιέβεη ην βηόο 
ηνπο, γεκίδεη θαη ηε δηθή καο ρώξα κε βάζεηο ηνπ ζαλάηνπ. 
 
Απαιηούμε ΔΓΩ και ΣΩΡΑ να ζηαμαηήζει ο εγκλωβιζμός προζθύγων και μεηαναζηών και 

να κλείζοσν όλα ηα hotspot. 
Γσναμώνοσμε ηην πάλη ενάνηια ζηην πολιηική ποσ γεννά θηώτεια, πολέμοσς και 

προζθσγιά. 
 

Παιεύνπκε ελάληηα ζηηο ηκπεξηαιηζηηθέο επεκβάζεηο, ζηε ζπκκεηνρή ηεο ρώξαο καο ζε απηέο, ζην 
ΝΑΣΟ θαη ζηνπο αληαγωληζκνύο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή καο. Απαηηνύκε λα θαηαξγεζεί 
ε πκθωλία κε ηηο ΗΠΑ γηα ηηο βάζεηο θαη λα θιείζνπλ νη ΝΑΣΟϊθέο βάζεηο πνπ είλαη νξκεηήξηα 
πνιέκνπ θαη ζαλάηνπ. Να ζηακαηήζνπλ νη επεκβάζεηο ζηε πξία θαη όπνπ αιινύ. 
 
Εθθξάδνπκε αιιειεγγύε κε θάζε ηξόπν θαη πξώηα από όια κε ηηο δηεθδηθήζεηο καο, ζηα ζύκαηα 
ηνπ  πνιέκνπ θαη ηεο θηώρεηαο! ε όζνπο έρνπλ μεξηδωζεί από ηηο παηξίδεο ηνπο γηα ηα θέξδε 
ηωλ ηζρπξώλ. 
 
Απνκνλώλνπκε θάζε θωλή κίζνπο θαη μελνθνβίαο. 
 

 


