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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 

Το τελευταίο διάστημα, λόγω των συνεχιζόμενων πολέμων στην περιοχή της Μέσης 

Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, οι προσφυγικές- μεταναστευτικές ροές προς την 

Ελλάδα και άλλες χώρες της Μεσογείου έχουν πάρει εκρηκτικές διαστάσεις. 

Χιλιάδες άνδρες, γυναίκες και παιδιά φτάνουν καθημερινά στη χώρα μας 

κυνηγημένοι από τον πόλεμο, την πείνα και την εξαθλίωση. Παιδιά και ενήλικες 

πνίγονται στο Φαρμακονήσι και το Αιγαίο. Χτυπιούνται και πεθαίνουν για να 

πάρουν το εισιτήριο της μεγάλης φυγής.  

 Η υποκρισία των υπεύθυνων της δημιουργίας του προβλήματος περισσεύει, ενώ 

είναι αυτοί – ΗΠΑ – ΕΕ – ΝΑΤΟ- και η ιμπεριαλιστική πολιτική τους, στο όνομα 

των καπιταλιστικών κερδών, του ξεπεράσματος της κρίσης τους με ανακατανομή 

των αγορών, των ανταγωνισμών τους και των γεωπολιτικών τους συμφερόντων, που 

ευθύνονται για πολέμους κι επεμβάσεις, ενίσχυση αντιδραστικών οργανώσεων 

(ISIS) και καταστροφή και λεηλασία των πατρίδων του κόσμου. Ρίχνουν 

κροκοδείλια δάκρυα στις τηλεοπτικές οθόνες την ίδια στιγμή που ανοιγοκλείνουν τη 

στρόφιγγα του Δουβλίνου και της Σένγκεν ανάλογα με τα συμφέροντά τους. Το 

έκτακτο Συμβούλιο των Υπουργών Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης 

της ΕΕ πήρε πίσω ακόμα και τις εξαγγελίες  για τη μετεγκατάσταση  του πολύ 

μικρού αριθμού προσφύγων, συμφώνησαν για τη δημιουργία των λεγόμενων «hot 

spots» σε Ελλάδα και Ιταλία, την ένταση της καταστολής στα σύνορα και νέους 

φράχτες,  την ενίσχυση της Frontex, την ανάπτυξη μονάδων άμεσης επέμβασης στα 

σύνορα.  

Η πολιτική τους ευθύνεται για την τραγωδία, που την ακολούθησαν πιστά όλες οι 

ελληνικές κυβερνήσεις και πρέπει να ανατραπεί. Αυτό αποτελεί απαραίτητη 

προϋπόθεση για την αντιμετώπιση του προσφυγικού προβλήματος.  

Το δυνάμωμα των αγώνων και οι κινητοποιήσεις για το σταμάτημα του πολέμου και 

των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων στην περιοχή πρέπει να είναι ζήτημα πρώτης 

προτεραιότητας για όλο το λαϊκό κίνημα. 

Η ΟΛΜΕ μαζί με τον ελληνικό λαό απαιτούν και θα παλέψουν για: 

Να απεμπλακεί η χώρα από τους επιθετικούς και επεμβατικούς σχεδιασμούς των 

ιμπεριαλιστικών δυνάμεων ΗΠΑ - ΝΑΤΟ – ΕΕ και της πολιτικής τους και να μη 

συμμετέχει σε αποστολές και επεμβάσεις. 
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Να προχωρήσει σε άμεση καταγγελία και κατάργηση των κανονισμών "Δουβλίνο 1" 

και "Δουβλίνο 2", καθώς και της Συνθήκης Σένγκεν, που παραβιάζουν στοιχειώδη 

ανθρώπινα δικαιώματα και μετατρέπουν τη χώρα μας σε αποθήκη ψυχών.  

Να ληφθούν από την κυβέρνηση όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της ζωής 

των προσφύγων, τον τερματισμό της πρακτικής των παράνομων απελάσεων και την 

εξασφάλιση της δυνατότητας να φτάσουν στις χώρες προορισμού τους, με γρήγορες 

και αποτελεσματικές διαδικασίες ταυτοποίησης και χορήγησης των απαραίτητων 

ταξιδιωτικών εγγράφων. 

Να ζητήσει άμεση χρηματοδότηση, για ενίσχυση προσωπικού και υποδομών για 

δημιουργία αξιοπρεπών κέντρων υποδοχής και φιλοξενίας, που θα παρέχουν σίτιση, 

ιατροφαρμακευτική φροντίδα, διερμηνεία και νομική βοήθεια ώστε να 

εξασφαλιστούν ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης για τους πρόσφυγες για όσο 

διάστημα παραμένουν στη χώρα μας και να νομιμοποιήσουν και να παρέχουν άσυλο 

σε όσους επιλέξουν τη μόνιμη παραμονή. 

Να μην εφαρμοστούν τα νέα μέτρα της ΕΕ για καταστολή στα σύνορα. Να διαλυθεί 

η Frontex. 

Και τέλος να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στην εκπαίδευση, όσων παιδιών τελικά 

αναγκαστούν ή επιλέξουν τη χώρα μας σαν τελικό προορισμό, εξασφαλίζοντας τις 

απαραίτητες υποδομές και δημιουργώντας συνθήκες ομαλής ένταξης. 

Είναι συγκινητικές οι προσπάθειες των κατοίκων των νησιών και άλλων σημείων 

διέλευσης, οι οποίοι έχοντας ζήσει πολέμους, προσφυγιά, μετανάστευση και διώξεις 

στέκονται αλληλέγγυοι απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό όμως  δεν αρκεί. 

Η υλική και ηθική στήριξή τους από όλους μας πρέπει να ενταθεί. 

 Στην τελευταία έκθεση της UNICEF με τίτλο "Εκπαίδευση υπό πυρά" αναφέρεται 

ότι λόγω των πολέμων στη Μ. Ανατολή και Β. Αφρική 13 εκατομμύρια παιδιά είναι 

χωρίς πρόσβαση στην εκπαίδευση, 9 χιλιάδες σχολεία σε χώρες της Μ. Ανατολής 

δεν λειτουργούν και περίπου 700.000 προσφυγόπουλα δεν πάνε σχολείο, επειδή οι 

εκπαιδευτικές υποδομές δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν έναν τόσο μεγάλο αριθμό 

επιπλέον μαθητών.     

Η ΟΛΜΕ, οι ΕΛΜΕ, το ΚΕΜΕΤΕ και το σύνολο των εκπαιδευτικών πάντα 

πρωτοστατούσαν στο αντιπολεμικό κίνημα, στην αλληλεγγύη των λαών για ειρήνη, 

στην υπεράσπιση των κατατρεγμένων, σε θέματα διακρίσεων, ξενοφοβίας, 

ρατσισμού, ανθρώπινων δικαιωμάτων και ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση και 

στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας με δράσεις και παρεμβάσεις. Αυτές οι 

πρωτοβουλίες στη συγκεκριμένη συγκυρία ήδη αναπτύσσονται και πρέπει να 

ενταθούν και να ενισχυθούν σε κάθε περιοχή της χώρας. 

Καλούμε τις ΕΛΜΕ και τους εκπαιδευτικούς να μπουν ξανά μπροστά στον αγώνα. 

Να εκφράσουν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους προς τους πρόσφυγες και τους 

μετανάστες οργανώνοντας ή συμμετέχοντας σε δράσεις φορέων για την εξασφάλιση 



κάθε είδους υλικής βοήθειας και στήριξης των προσφύγων. Παράλληλα, να 

πρωτοστατήσουν στην οργάνωση σχετικών συζητήσεων στη σχολική κοινότητα για 

την ευαισθητοποίηση των νέων σε θέματα προσφύγων και μεταναστών. Οι 

ρατσιστικές αντιλήψεις και οι αρνητικές διακρίσεις σε βάρος των προσφύγων και 

των μεταναστών δεν έχουν θέση ούτε στην εκπαίδευση ούτε στην ελληνική 

κοινωνία. 

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ, ως μια πρώτη έκφραση της έμπρακτης αλληλεγγύης του, 

αποφάσισε την χορηγία συγκεκριμένου ποσού στις ΕΛΜΕ που δέχονται άμεσα 

προσφυγικές ροές για την οργάνωση ανθρωπιστικής βοήθειας. Θα στηρίξουμε κάθε 

κινητοποίηση με το υπόλοιπο λαικό κίνημα, κάθε προσπάθεια, τόσο στο χώρο του 

σχολείου όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, που θα συμβάλει στην πάλη 

για τα παραπάνω αιτήματα, για την εδραίωση μιας κοινωνίας ελευθερίας, ισότητας 

και σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου. 

 

 


