
Αλληλεγγύη στους ύριους πρόσφυγες πολέμου 

Από τις 19 Νοεμβρίου, Σύριοι πρόσφυγες επιβιώσαντες της κόλασης του πολέμου της 
Συρίας βρίσκονται στην πλατεία Συντάγματος, διαμαρτυρόμενοι για τη μη απόδοση σε 

αυτούς από το ελληνικό κράτος των δικαιωμάτων που απορρέουν από την κατάσταση τους 
ως φυγάδες  λόγω ένοπλης σύρραξης. Τα εν λόγω δικαιώματα είναι νομικά κατοχυρωμένα 

από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση (Π.Δ. 80/2006) και προβλέπουν την άμεση 
ικανοποίηση από πλευράς της χώρας υποδοχής των βασικών αναγκών των κυνηγημένων 
(δομές στέγασης και σίτισης) καθώς και την εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών 

διαβίωσης με κοινοτικούς πόρους. Επίσης οι κοινοτικές οδηγίες προβλέπουν την απόδοση 
ταξιδιωτικών εγγράφων για την ελεύθερη διέλευση των προσφύγων στην επικράτεια της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αίτηση ασύλου σε όποια χώρα επιθυμούν 

Η ελληνική πολιτεία αρνείται να αναγνωρίσει την έκτακτη συνθήκη στην οποία βρίσκονται 
οι Σύριοι πρόσφυγες αφήνοντας εκατοντάδες καταπονημένους ανθρώπους (μεταξύ αυτών κ 
νεογέννητα βρέφη)  στους δρόμους, έρμαια στις καιρικές συνθήκες του χειμώνα και στην 

εκμετάλλευση Ελλήνων “νοικοκυραίων” που πλουτίζουν στοιβάζοντας τους πρόσφυγες 
κατά δεκάδες στα δωμάτια τους. Τους αφήνει επίσης βορά στους δουλεμπόρους που τους 

υπόσχονται πέρασμα στην Ευρώπη, αφού σε πλήρη υπακοή στους “εταίρους” της εφαρμόζει 
χωρίς “τσιμουδιά” τη συνθήκη “Δουβλίνο 3” που καταδικάζει σε εγκλωβισμό των 
προσφύγων στη χώρα εισόδου καθιστώντας, εν προκειμένω, αδύνατη την αξιοπρεπή 

διαβίωσή τους σε συνθήκες οικονομικής κρίσης και γενικευμένης φτώχειας. 

Η στάση όμως του ελληνικού κράτους, σε πλήρη σύμπνοια με την στάση της ΕΕ 
καταδεικνύει με τον πιο χαρακτηριστικο τρόπο ότι η “Ευρώπη των λαών” και οι 
“ανθρωπιστικές” εξαγγελίες του κοινοτικού δικαίου δεν είναι παρά ευφημισμοί που 

παράγουν οι θιασώτες της ΕΕ και που στην ουσία απέχουν παρασάγγας από την  
πραγματική φύση του εξουσιαστικού αυτού οργανισμού. 

Η πραγματική  Ευρώπη, όπως γίνεται ορατή και μέσα από το παράδειγμα των Σύριων 

προσφύγων, είναι η Ευρώπη-Υρούριο της  frontex, των εκατοντάδων πνιγμένων 
μεταναστών στις θαλασσές της, των αποκλεισμών ,της νεοφιλελέυθερης  αναγνώρισης του 
στατους  του πολίτη στη βάση του καταναλωτή. Είναι η Ευρώπη όπου αφού δέχθηκε όσους 

εργάτες-σκλάβους χρειαζόταν από τις χώρες του “τρίτου κόσμου” για την παραγωγή της 
ευημερίας των μεσαίων και ανώτερων στρωμάτων της, τώρα ορθώνει τείχη στις ελπίδες 

εκατομμυρίων ανθρώπων για μια ζωή χωρίς πολέμους, πείνα και φόβο. Είναι η Ευρώπη των 
ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων, αποτέλεσμα των οποίων είναι κατά μεγάλο βαθμό η 
κατάσταση που αναγκάζει τους ανθρώπους αυτούς να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. 

 Πολλοί εκ των διαμαρτυρημένων προσφύγων, κατανοώντας τη “γυνή” πολιτική και 

κοινωνική τους ύπαρξη έχουν επιστρατεύσει το έσχατο μέσο διεκδίκησης μιας ζωή που 
αξίζει να βιωθεί προχωρόντας σε απεργία πείνας. Από τον εφιάλτη των βομβών και του 

αίματος συναντάνε  στη χώρα μας τον εφιάλτη του αποκλεισμού, του κοινωνικού 
θανάτου και της βιολογικής εξαθλίωσης για αυτό και θεωρούν ότι δεν έχουν πια τίποτα 
άλλο να χάσουν. 

 

Ο ΑΓΏΝΑ ΣΨΝ ΠΡΟΥΤΓΨΝ ΠΟΛΕΜΟΤ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟ 
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