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Ψήθηζκα  πνπ ππεξςεθίζηεθε από ηελ Γεληθή Σπλέιεπζε ηνπ ζπιιόγνπ Εξγαδνκέλσλ ΙΚΑ 

Θεζζαινλίθεο θαη Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 18/3/2016 

Σπλάδειθνη, Καζεκεξηλά γηλόκαζηε κάξηπξεο ηνπ ζπλερηδόκελνπ εγθιήκαηνο ησλ ΝΑΤΟ- ΕΕ ζηε 

Μέζε Αλαηνιή. Πόιεκνη, επεκβάζεηο, θηώρεηα, βνκβαξδηζκνί νδεγνύλ ρηιηάδεο ζην μεξηδσκό θαη ηελ 

πξνζθπγηά. Μέζα από θσηηά θαη ζίδεξν θηάλνπλ ζην Αηγαίν. Δίλνπλ κάρε κε ηα θύκαηα, λαπαγνί ζηα 

λεζηά καο, κε ζηόρν λα ζπλερίζνπλ ην ηαμίδη ηνπο πξνο άιιεο ρώξεο. Μάλεο κε κσξά ζηελ αγθαιηά, 

λένη θαη παηδηά ζπλερίδνπλ κε ηα πόδηα ην ηαμίδη ηνπο πξνο ηελ επηβίσζε. Τελ ίδηα ώξα όκσο ε 

Σπλζήθε Σηληθώλ, ε πνιηηηθή ηεο ΕΕ ηνπο θιείλεη ηελ πόξηα θαη ηνπο ζηνηβάδεη ζηελ Ειιάδα, ρσξίο λα 

έρνπλ ηα ζηνηρεηώδε. Σην θξύν, ζηε βξνρή ή ζε θαηαπιηζκνύο πνπ απνηεινύλ ληξνπή γηα θάζε 

άλζξσπν. Τελ ίδηα ζηηγκή ν κόλνο θαεκόο ηεο θπβέξλεζεο είλαη λα εθαξκνζηνύλ νη απνθάζεηο ηεο 

ΕΕ θαη ηνπ ΝΑΤΟ. Απέλαληη ζ’ απηή ηελ θαηάζηαζε νη εξγαδόκελνη ηεο Ειιάδαο δε ζα κείλνπκε κε 

ζηαπξσκέλα ηα ρέξηα. Δελ ζα γίλνπκε ζπλέλνρνη ζην έγθιεκα ησλ ηκπεξηαιηζηώλ. Δελ ζα αθήζνπκε 

λα θπξηαξρήζνπλ νη ξαηζηζηηθέο, μελνθνβηθέο θξαπγέο (από ηνπο ίδηνπο πνπ ζηεξίδνπλ ηηο 

ηκπεξηαιηζηηθέο επεκβάζεηο πνπ νδεγνύλ ηνπο ιανύο ζε πξνζθπγηά). 

Απαιηούμε από ηην ελληνική κςβέπνηζη, ηην ΕΕ και ηιρ άλλερ σώπερ πος γειηονεύοςν με ηη 

σώπα μαρ, να ανοίξοςν ηα ζύνοπα, επιηπέπονηαρ ηην άμεζη ελεύθεπη ππόζβαζη ηων 

πποζθύγων και μεηαναζηών ζε όποια σώπα θέλοςν να πάνε. Να ςπάπξοςν αεποποπικέρ 

μεηαθοπέρ πποζθύγων απεςθείαρ ζηιρ σώπερ πος θέλοςν να πάνε, με εςθύνη ηηρ ΕΕ και ηος 

ΟΗΕ, από ηιρ σώπερ πποοπιζμού ηοςρ  δηλαδή από  Σοςπκία, Ιοπδανία και Λίβανο.  Να 

ζηαμαηήζει ηώπα ηο έγκλημα. Όσι άλλα νεκπά παιδιά! Όσι άλλοι νεκποί άνθπωποι!  

Δηεθδηθνύκε: 

 Δεκηνπξγία αλζξώπηλσλ θαη αμηνπξεπώλ ρώξσλ ππνδνρήο θαη θηινμελίαο θαη όρη 

επξσθέληξσλ δηαινγήο πξνζθύγσλ (hot-spots), κε ηαπηόρξνλε εμαζθάιηζε ρώξσλ 

(θαηαζθελώζεσλ, ζηξαηνπέδσλ θιπ) άκεζεο θηινμελίαο γηα όζν δηάζηεκα ρξεηάδεηαη κέρξη ηελ 

πξνώζεζή ηνπο. 

 Καηάξγεζε ηνπ αληηδξαζηηθνύ Καλνληζκνύ ηνπ Δνπβιίλνπ, ηεο Σέλγθελ, ηνπ Frontex. Να 

ζηακαηήζνπλ νη ηκπεξηαιηζηηθέο επεκβάζεηο θαη απνζηνιέο Ε.Ε.-ΝΑΤΟ-ΗΠΑ ζε άιιεο ρώξεο. 

Κακηά ζπκκεηνρή ηεο ρώξαο καο ζε απηνύο ηνπο ζρεδηαζκνύο. 

 Απεκπινθή ηώξα ηεο ρώξαο καο από ηνλ πόιεκν ζηε Σπξία. Να θιείζεη ε βάζε ηεο Σνύδαο 

θαη λα ζηακαηήζεη θάζε δηεπθόιπλζε ζηνπο ηκπεξηαιηζηέο ζηνλ πόιεκν ζε βάξνο ηεο Σπξίαο 

από γε, αέξα θαη ζάιαζζα. 

 Ιζόηηκε πξόζβαζε ζηε δεκόζηα θαη δσξεάλ πγεία, πξόλνηα, παηδεία, αλεμάξηεηα από 

λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα. 

 Όρη ζηε δεκηνπξγία λέσλ επξσκεραληζκώλ θύιαμεο ησλ ζπλόξσλ θαη ζηα ζρέδηα γηα 

ζπλδηαρείξηζε ηνπ Αηγαίνπ κε ηελ Τνπξθία, ππό ηελ αηγίδα ηεο ιπθνζπκκαρίαο ηεο ΕΕ 



 Αιιειεγγύε θαη πάιε ησλ ιαώλ ελάληηα ζην ζύζηεκα ηεο εθκεηάιιεπζεο πνπ γελλά θηώρεηα 

θαη πνιέκνπο, καδηθά θύκαηα κεηαλαζηώλ θαη πξνζθύγσλ. 

 

 

 

 


