
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΥΣ/ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ/ΙΣΣΕΣ! 

Στις 16 Μαρτίου θα πραγματοποιηθούν κινητοποιήσεις ενάντια στο ρατσισμό και το φασιστικό μένος 

και οφείλουμε όλοι/όλες να παρευρεθούμε. Ωστόσο το προσφυγικό δεν είναι ένα ζήτημα που ανέκυψε 

πρόσφατα και χωράει μόνο σε μία μέρα. Εδώ και τόσα χρόνια, χιλιάδες άνθρωποι εγκαταλείπουν τα 

σπίτια τους προσπαθώντας να ξεφύγουν από τη φρίκη του πολέμου και την οικονομική εξαθλίωση 

αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον. Παρά την σιωπή ή την προπαγάνδα των ΜΜΕ που αποσκοπεί στην 

δαιμονοποίησή τους, οι πρόσφυγες αντιμετωπίζουν ακόμη τις αντίξοες συνθήκες διαβίωσης στα 

κέντρα κράτησης (Πέτρου Ράλλη, Μόρια) εφόσον καταφέρουν να επιβιώσουν τη διέλευση από την 

χώρα προέλευσής τους και δεν πνιγούν ως μέρος μιας ακόμη επιχείρησης του λιμενικού. Ειδικότερα 

μετά από την συμφωνία ΕΕ - Τουρκίας, εκτός από την καθημερινή κοινωνική περιθωριοποίηση, οι  

πρόσφυγες και προσφύγισσες ζουν με το διαρκή φόβο της επαναπροώθησης. Η πολιτική των κρατών, 

των κλειστών συνόρων, εμποδίζει τους/τις πρόσφυγες/προσφύγισσες να μετακινούνται ελεύθερα στην 

Ευρώπη, με την δικαιολογία ότι δεν υπάρχουν οι οικονομικοί πόροι ώστε να τους/τις δεχθούν.  

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες και ενώ οι πρόσφυγες και οι προσφύγισσες έχουν μόλις εξασφαλίσει την 

επιβίωση τους, την επαναδιαπραγματεύονται εξαιτίας των εθνικών συμφερόντων. Αυτό αποτυπώνεται 

με την ραγδαία άνοδο της ακροδεξιάς, καθώς σημειώνονται φασιστικές επιθέσεις, από δολοφονίες 

μεταναστών (Πετρίτ, Λουκμάν) έως και εμπρησμούς σε hotspot και καταλήψεις. Το κράτος και η 

αστυνομία είναι συνένοχοι στα παραπάνω αφού ασκούν την ίδια φασιστική βία, όπως στο Α.Τ. 

Ομόνοιας γνωστό για τις κτηνωδίες του. Η καταστολή που δέχονται είναι καθημερινή και 

αδικαιολόγητη, κατηγορώντας τους για κάθε μορφή εγκληματικής ενέργειας. 

Το προσφυγικό κίνημα είναι υπαρκτό εδώ και τόσα χρόνια, με σημαντικές κινητοποιήσεις και 

διεκδικήσεις γύρω από τα θεμελιώδη δικαιώματά τους τα οποία έχουν καταπατηθεί από την πολιτική 

των κρατών. Αξιοσημείωτο παράδειγμα η απεργία πείνας προσφύγων/ισσών το φθινόπωρο του '17 

όπου διεκδικούσαν την επανασύνδεσή τους με τις οικογένειές τους. Είναι χρέος του αλληλέγγυου 

κινήματος να σταθεί  στους αγώνες τους για ανοιχτά σύνορα, ενάντια στην κρατική καταστολή και 

τελικά τη χειραφέτησή τους. Απέναντι σε ένα κόσμο μίσους που επιδιώκουν να μας επιβάλλουν 

κεφάλαιο και κράτος, να χτίσουμε έναν κόσμο αρμονικής συνύπαρξης που να μας χωράει όλους και 

όλες, χωρίς διακρίσεις.  

Στηρίζουμε στη συγκέντρωση το Σάββατο 16 Μάρτη στην πλατεία Βικτωρίας στις 14.00. 

 

Ελευθεριακά Σχήματα Αθήνας             
Αυτόνομο Σχήμα ΗΜΜΥ             
Αυτόνομο Σχήμα Τοπογράφων 


