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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

 

Τον τελευταίο χρόνο το προσφυγικό ζήτημα έχει αποκτήσει κεντρικά χαρακτηριστικά 

μέσα στην κοινωνική πραγματικότητα. Η αντιπροσφυγική πολιτική διαχείριση του 

ζητήματος από την Ελληνική Κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), κλιμακώθηκε 

αποφασιστικά μετά τη συμφωνία με την Τουρκία. Αποτροπή, φυλακίσεις, 

επαναπροωθήσεις, επανεισδοχές, απελάσεις, είναι η πολιτική που κυριαρχεί. Η πολιτική 

της Ε.Ε. σηματοδοτεί μια συνολική αντιδημοκρατική στροφή στο όνομα της ασφάλειας 

από τους «ξένους». 

H Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στάθηκε πάντοτε αλληλέγγυα στους πρόσφυγες και τους μετανάστες. 

Πάλεψε και συνεχίζει να αγωνίζεται ενάντια στις πολιτικές διακρίσεων και 

εξανδραποδισμού τους, τον ρατσισμό και τον φασισμό.  

Ειδικά σήμερα, αγωνιζόμαστε ενάντια στις πολιτικές της Ευρώπης – «Φρούριο» που 

κλείνει ολοένα και περισσότερο τα σύνορά της στα θύματα των πολέμων και της φτώχειας 

και εντείνει τον ρατσισμό και την ισλαμοφοβία για να συγκαλύψει το πραγματικό έγκλημα 

που είναι οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική, η 

στρατιωτική εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας στη Συρία και η πολιτική 

«αποτροπής» με τους εκατοντάδες πνιγμένους στο Αιγαίο. 

Η ενίσχυση των δυνάμεων της Frontex και γενικά των «μέτρων ασφάλειας», με ό,τι 

αυτό συνεπάγεται, όχι μόνο για τους πρόσφυγες, αλλά και η εμπλοκή του ΝΑΤΟ 

επιδεινώνουν την κατάσταση αστάθειας στο Αιγαίο, θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια  και 

την ειρήνη στην περιοχή και εμπλέκουν τη χώρα μας στους πολεμικούς ιμπεριαλιστικούς 

τυχοδιωκτισμούς στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης 

Ανατολής. 
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Στην Ελλάδα, οι εκατόμβες των πνιγμένων προσφύγων και μεταναστών στο 

Αιγαίο με τη διατήρηση του φράχτη στον Έβρο, συμπληρώθηκαν με την επαναλειτουργία 

γιγαντιαίων στρατοπέδων συγκέντρωσης, ενώ παράλληλα εκτυλίσσεται μια πρωτοφανής 

επιχείρηση ποινικοποίησης του κινήματος αλληλεγγύης. 

Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. είναι ενάντια σε αυτές τις πολιτικές καταστολής και ρατσισμού που 

αποτελούν την άλλη πλευρά των δυσβάστακτων μνημονίων, της σκληρής λιτότητας, των 

δραματικών περικοπών στις κοινωνικές υπηρεσίες και της διάλυσης της κοινωνικής 

ασφάλισης για να αποπληρωθεί το χρέος. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί στη συγκέντρωση και διαδήλωση 

αντίστασης και αλληλεγγύης, που διοργανώνουν αντιρατσιστικές, προσφυγικές και 

μεταναστευτικές οργανώσεις, συλλογικότητες αλληλεγγύης στους πρόσφυγες και 

σωματεία, την Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2016 και ώρα στις 6:30 μ.μ. στην Ομόνοια. Θα 

ακολουθήσει πορεία προς το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης  

(Γ.Γ. Μεταναστευτικής Πολιτικής), τη Βουλή και τα γραφεία της Ε.Ε.  

 

Διεκδικούμε: 

 

 Το σταμάτημα των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων και τη δημιουργία ασφαλών δρόμων 

διέλευσης των προσφύγων. 

 Τη δημιουργία ανοιχτών δομών φιλοξενίας με την αξιοποίηση δημόσιων κτηρίων και 

με την πρόσληψη προσωπικού στις κοινωνικές υπηρεσίες, την επιτάχυνση της 

διαδικασίας παροχής ασύλου και νομιμοποιητικών χαρτιών και την κάλυψη των 

προσωρινών αναγκών στέγασης και σίτισης. 

 Την κατάργηση της συμφωνίας ανάμεσα στην Ε.Ε. και στην Τουρκία, των απελάσεων 

και των επαναπροωθήσεων. 

 

 

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 




