
 
 

Αθήνα 9/11/2015 

 

Απόφαςη του Δ.Σ. Συλλόγου ΔΕΠ ΕΜΠ  

Για το προςφυγικό ζθτημα 

Σο τελευταίο διάςτθμα γινόμαςτε μάρτυρεσ ενόσ ανκρϊπινου δράματοσ που εξελίςςεται ςτθ 

κάλαςςα του Αιγαίου. χεδόν κακθμερινά πλζον, πλικοσ εξακλιωμζνων προςφφγων και κυρίωσ 

μικρά παιδιά, εγκυμονοφςεσ γυναίκεσ και θλικιωμζνοι, βρίςκουν το κάνατο ςτθν προςπάκειά 

τουσ να ξεφφγουν από τουσ πολζμουσ που μαίνονται ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Μζςθσ 

Ανατολισ και τθ φτϊχεια. Παράλλθλα, τα νθςιά του ανατολικοφ Αιγαίου, τθ ςτιγμι που 

αδυνατοφν να καλφψουν τισ ςτοιχειϊδεισ ανάγκεσ των μόνιμων κατοίκων τουσ εξαιτίασ τθσ 

ανεπάρκειασ υποδομϊν, εξοπλιςμοφ και ςτελζχωςθσ των δομϊν Δθμόςιασ Τγείασ, καλοφνται 

να αντιμετωπίςουν ςυνεχόμενα κφματα ειςροϊν απελπιςμζνων ανκρϊπων, όςων καταφζρνουν 

να επιηιςουν. Οι τοπικζσ κοινωνίεσ βρίςκονται ςε οριακό ςθμείο και θ ςυμπαράςταςθ και 

αλλθλεγγφθ που δείχνουν ςε αυτοφσ τουσ ανκρϊπουσ είναι αξιζπαινθ.  

Σθν ίδια ϊρα, θ ελλθνικι κυβζρνθςθ και θ Ε.Ε., αντί να εξαςφαλίςουν ζναν χερςαίο αςφαλι 

διάδρομο διζλευςθσ ανακοινϊνουν τθ δθμιουργία 5 “hot spots” ςτα νθςιά του Αιγαίου 

προκειμζνου να δθμιουργθκοφν 100.000 κζςεισ υποδοχισ προςφφγων ςτα Βαλκάνια, οι οποίοι 

κα παραμζνουν εγκλωβιςμζνοι λόγω τθσ ιςχφοσ των ςυνκθκϊν του Δουβλίνου και τθσ ζνγκεν. 

Ζχουμε χρζοσ ωσ πανεπιςτθμιακοί δάςκαλοι να μθν επιτρζψουμε τθ ςυνζχιςθ αυτοφ του 

εγκλιματοσ. Να μθν ςυνθκίςουμε τουσ τάφουσ βρεφϊν, μικρϊν παιδιϊν, κι ενθλίκων 

προςφφγων. Να μθν μζνουμε κεατζσ ςτο μακάβριο κζαμα που εξελίςςεται κακθμερινά ςτα 

νθςιά μασ. Να εκφράςουμε τθν αμζριςτθ ςυμπαράςταςθ και αλλθλεγγφθ μασ προσ τουσ 

πρόςφυγεσ, κφματα τθσ ιμπεριαλιςτικισ πολιτικισ Η.Π.Α., Ε.Ε., ΝΑΣΟ και Ρωςίασ ςτθν ευρφτερθ  

περιοχι μασ, ενιςχφοντασ τισ δράςεισ διανομισ ειδϊν πρϊτθσ ανάγκθσ ςτα νθςιά υποδοχισ. 

το παραπάνω πλαίςιο απαιτοφμε: 

• Άμεςθ εξαςφάλιςθ από τθν ελλθνικι κυβζρνθςθ και τθν Ε.Ε. πλωτϊν μζςων για τθν 

αςφαλι μεταφορά των μεταναςτϊν από τθν Σουρκία ςτα νθςιά του Αιγαίου και 

δθμιουργία αςφαλοφσ διαδρόμου διζλευςθσ με άνοιγμα του φράκτθ του Ζβρου. 

• Άμεςα μζτρα ενίςχυςθσ για τθν επιτάχυνςθ των διαδικαςιϊν καταγραφισ και 

ταυτοποίθςθσ και για τθν εξαςφάλιςθ ανκρϊπινων χϊρων προςωρινισ φιλοξενίασ 

προςφφγων, και όχι καταυλιςμϊν καταναγκαςτικισ ςυγκζντρωςθσ. 

• Άςυλο ςτουσ πρόςφυγεσ και ταξιδιωτικά ζγγραφα ςε όςουσ και όςεσ το επικυμοφν για 

τθν άμεςθ διευκόλυνςθ τθσ απευκείασ μετακίνθςθσ των προςφφγων ςτισ χϊρεσ 

προοριςμοφ τουσ. 



• Άμεςθ κάλυψθ των ελλείψεων ςτα νοςοκομεία και τα κζντρα υγείασ ϊςτε να 

ανταπεξζλκουν ςτισ μεγάλεσ ανάγκεσ. 

• Ζκτακτθ χρθματοδότθςθ από ΟΗΕ και Ε.Ε. 

•  Νομιμοποίθςθ και ίςθ αμοιβι για ίςθ εργαςία ςτον κάκε εργαηόμενο και εργαηόμενθ 

από όπου κι αν προζρχεται. 

• Καμία εμπλοκι τθσ Ελλάδασ ςε ιμπεριαλιςτικζσ επεμβάςεισ 

Ο φλλογοσ ΔΕΠ ΕΜΠ αποφαςίηει, τζλοσ, να διακζςει το ςυμβολικό ποςό των 200 € ςτο 

Εργατικό Κζντρο Λζςβου προκειμζνου να ςυνδράμει ςτισ δράςεισ αλλθλεγγφθσ που υλοποιεί. 

 

Για το Δ.. του υλλόγου ΔΕΠ 

Ο Πρόεδροσ  Ο Γραμματζασ 

Δ. Δαμίγοσ  B. Χίνθσ  

 

 


