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Απόφαση του Δ.Σ. Συλλόγου ΔΕΠ ΕΜΠ  
Για το προσφυγικό ζήτημα 

Το τελευταίο διάστημα γινόμαστε μάρτυρες ενός ανθρώπινου δράματος που εξελίσσεται στη 
θάλασσα του Αιγαίου. Σχεδόν καθημερινά πλέον, πλήθος εξαθλιωμένων προσφύγων και κυρίως 
μικρά παιδιά, εγκυμονούσες γυναίκες και ηλικιωμένοι, βρίσκουν το θάνατο στην προσπάθειά 
τους να ξεφύγουν από τους πολέμους που μαίνονται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης 
Ανατολής και τη φτώχεια. Παράλληλα, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τη στιγμή που 
αδυνατούν να καλύψουν τις στοιχειώδεις ανάγκες των μόνιμων κατοίκων τους εξαιτίας της 
ανεπάρκειας υποδομών, εξοπλισμού και στελέχωσης των δομών Δημόσιας Υγείας, καλούνται 
να αντιμετωπίσουν συνεχόμενα κύματα εισροών απελπισμένων ανθρώπων, όσων καταφέρνουν 
να επιζήσουν. Οι τοπικές κοινωνίες βρίσκονται σε οριακό σημείο και η συμπαράσταση και 
αλληλεγγύη που δείχνουν σε αυτούς τους ανθρώπους είναι αξιέπαινη.  

Την ίδια ώρα, η ελληνική κυβέρνηση και η Ε.Ε., αντί να εξασφαλίσουν έναν χερσαίο ασφαλή 
διάδρομο διέλευσης ανακοινώνουν τη δημιουργία 5 “hot spots” στα νησιά του Αιγαίου 
προκειμένου να δημιουργηθούν 100.000 θέσεις υποδοχής προσφύγων στα Βαλκάνια, οι οποίοι 
θα παραμένουν εγκλωβισμένοι λόγω της ισχύος των συνθηκών του Δουβλίνου και της Σένγκεν. 
Έχουμε χρέος ως πανεπιστημιακοί δάσκαλοι να μην επιτρέψουμε τη συνέχιση αυτού του 
εγκλήματος. Να μην συνηθίσουμε τους τάφους βρεφών, μικρών παιδιών, κι ενηλίκων 
προσφύγων. Να μην μένουμε θεατές στο μακάβριο θέαμα που εξελίσσεται καθημερινά στα 
νησιά μας. Να εκφράσουμε την αμέριστη συμπαράσταση και αλληλεγγύη μας προς τους 
πρόσφυγες, θύματα της ιμπεριαλιστικής πολιτικής Η.Π.Α., Ε.Ε., ΝΑΤΟ και Ρωσίας στην ευρύτερη  
περιοχή μας, ενισχύοντας τις δράσεις διανομής ειδών πρώτης ανάγκης στα νησιά υποδοχής. 

Στο παραπάνω πλαίσιο απαιτούμε: 

• Άμεση εξασφάλιση από την ελληνική κυβέρνηση και την Ε.Ε. πλωτών μέσων για την 
ασφαλή μεταφορά των μεταναστών από την Τουρκία στα νησιά του Αιγαίου και 
δημιουργία ασφαλούς διαδρόμου διέλευσης με άνοιγμα του φράκτη του Έβρου. 

• Άμεσα μέτρα ενίσχυσης για την επιτάχυνση των διαδικασιών καταγραφής και 
ταυτοποίησης και για την εξασφάλιση ανθρώπινων χώρων προσωρινής φιλοξενίας 
προσφύγων, και όχι καταυλισμών καταναγκαστικής συγκέντρωσης. 

• Άσυλο στους πρόσφυγες και ταξιδιωτικά έγγραφα σε όσους και όσες το επιθυμούν για 
την άμεση διευκόλυνση της απευθείας μετακίνησης των προσφύγων στις χώρες 
προορισμού τους. 



• Άμεση κάλυψη των ελλείψεων στα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας ώστε να 
ανταπεξέλθουν στις μεγάλες ανάγκες. 

• Έκτακτη χρηματοδότηση από ΟΗΕ και Ε.Ε. 
•  Νομιμοποίηση και ίση αμοιβή για ίση εργασία στον κάθε εργαζόμενο και εργαζόμενη 

από όπου κι αν προέρχεται. 
• Καμία εμπλοκή της Ελλάδας σε ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις 

Ο Σύλλογος ΔΕΠ ΕΜΠ αποφασίζει, τέλος, να διαθέσει το συμβολικό ποσό των 200 € στο 
Εργατικό Κέντρο Σάμου προκειμένου να συνδράμει στις δράσεις αλληλεγγύης που υλοποιεί. 

 

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου ΔΕΠ 

Ο Πρόεδρος  Ο Γραμματέας 

Δ. Δαμίγος  B. Χίνης  

 

 


