
Το κίνηµα αλληλεγγύης να αποκτήσει 
χαρακτηριστικά πολιτικής ανυπακοής

       Την Δευτέρα 4/04, µετά την ψήφιση των µέτρων που επικυρώνουν την συµφωνία ΕΕ – 
Τουρκίας από το ελληνικό κοινοβούλιο, ξεκινούν οι πρώτες µαζικές απελάσεις προσφύγων. Αυτή η 
νέα κατάσταση έρχεται να συµπληρώσει το παζλ της αντιµεταναστευτικής πολιτικής που 
σταδιακά κατασκευάζει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Οι πρόσφυγες υποσιτίζονται στα κέντρα 
κράτησης και γίνεται µια διαρκής προπαγάνδα για να µετακινηθούν από την Ειδοµένη, 
και όσοι άλλοι βρίσκονται σε ανοιχτούς χώρους εντός πολεοδοµικού ιστού, σε αυτά. Έπειτα, 
στερούµενοι/ες την ελευθερία στην µετακίνηση όπως και τις αξιοπρεπείς συνθήκες 
διαβίωσης αντιµετωπίζουν την πιθανότητα να απελαθούν προς την Τουρκία, άρα να 
δεχτούν ένα πισωγύρισµα.

      Εδώ και πολύ καιρό , όµως, η πλειονότητα της ελληνικής κοινωνίας έχει αποδείξει πως 
συντάσσεται στην πλευρά της αλληλεγγύης και συγκρούεται µε τον κόσµο της παχυδερµίας, του 
ρατσισµού και της εξουσίας. Οι πρωτοβουλίες που έχουν στηθεί σε πανελλαδική εµβέλεια 
βρίσκονται έµπρακτα µα και πολιτικά στο πλευρό των προσφύγων, οι καταλήψεις που 
στεγάζουν ένα µικρό µέρος των προσφύγων, τα ταξικά σωµατεία καθώς και οι εργατικές λέσχες 
αποδεικνύουν ακριβώς αυτή τη διάθεση της κοινωνίας να αγωνιστεί υπερασπιζόµενη την βούληση 
των ίδιων των προσφύγων. Ο κόσµος της αλληλεγγύης πρέπει να αναπτύξει την στάση του 
και την παρουσία του και να δοµήσει ένα κίνηµα πολιτικής ανυπακοής απέναντι στο 
ελληνικό κράτος, την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και κάθε εξουσιαστή που συµπεριφέρεται ρατσιστικά 
προς όφελος της εξουσίας του και των συµφερόντων.

       Ως φοιτητές/τριες και ως άνθρωποι καταλαβαίνουµε ότι δεν έχουµε να χωρίσουµε 
τίποτα µε τους πρόσφυγες. Άλλωστε ο αγώνας µας για επιβίωση είναι κοινός. Παράλληλα 
στεκόµαστε µαχητικά ενάντια στο κοµµάτι της κοινωνίας και της φοιτητικής κοινότητας το 
οποίο επιδεικνύει ρατσιστικές η ξενοφοβικές ιδέες και πρακτικές. Άρα, µέσα από την γενική 
συνέλευση ας αποφασίσουµε συλλογικά την πορεία που θα ακολουθήσουµε βαδίζοντας 
στον δρόµο της αλληλεγγύης. Να πάρουµε θέση υπέρ των οικονοµικών και πολιτικών 
προσφύγων και ενάντια στην συµφωνία Ε.Ε. – Τουρκίας, στα κλειστά σύνορα, στους φράχτες του 
Έβρου και της Ειδοµένης, στα κέντρα κράτησης και στις πολιτικές που ακολουθεί το ελληνικό 
κράτος.

-Κάτω η συµφωνία της ντροπής ΕΕ – Τουρκίας

-Ανοιχτά σύνορα για τους οικονοµικούς και πολιτικούς πρόσφυγες. Παροχή ασύλου σε 
όλους/ες

-Στέγαση σε ανοιχτούς χώρους φιλοξενίας, δωρεάν σίτιση και περίθαλψη σε όλους τους 
πρόσφυγες

-Καµία απέλαση πρόσφυγα ή µετανάστη

-Κάτω οι φράχτες Έβρου – Ειδοµένης. Έξω η frontex,το ΝΑΤΟ και οι συνοριοφύλακες, 
εγχώριοι και µή, από τα σύνορα.

-Καλούµε όλες και όλους 05/04 στην γενική συνέλευση του φοιτητικού συλλόγου, 
καθηµερινά στην πλατεία Βικτωρίας 15.00 – 19.00 και στην πρωτοβουλία αλληλεγγύης 
στους οικονοµικούς και πολιτικούς πρόσφυγες.

-Καλούµε καθένα και καθεµία να στηρίξει την πορεία του Σαββάτου (09/04) µε 
προσυγκέντρωση στις 14.00 στην πλατεία Βικτωρίας που συνδιοργανώνεται µε 
πρόσφυγες.
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