ΚΚΕ Αιτωλ/νίας: Όχι σε νέες "Μόριες" όπου και αν φτιαχτούν
Συντάχθηκε απο τον/την City Voice Team

Ανακοίνωση της Τομεακής Επιτροπής Αιτωλοακαρνανίας του ΚΚΕ σχετικά με την
πιθανή δημιουργία Κέντρου Φιλοξενίας Προσφύγων στον Άγριλο Αμφιλοχίας

Η διαφαινόμενη πρόθεση της κυβέρνησης να ανοίξει στην Αιτωλοακαρνανία και
συγκεκριμένα στον Άγριλο Αμφιλοχίας, νέο hotspot για τους πρόσφυγες τύπου Μόριας
έρχεται να επιβεβαιώσει τα απάνθρωπα αδιέξοδα της δικής τους πολιτικής, της συμφωνίας
ΕΕ - Τουρκίας που υλοποιεί η ΝΔ, και έχει υπογράψει όμως ο ΣΥΡΙΖΑ, της συνθήκης του
Δουβλίνου, της απαράδεκτης πολιτικής της ΕΕ η οποία επιδεινώνει μέρα με τη μέρα το
προσφυγικό πρόβλημα.
Αφού έβαλαν πλάτη στη διάλυση των χωρών της Μέσης Ανατολής (και όχι μόνο), για τα
συμφέροντα των ΝΑΤΟικών φονιάδων και συνυπέγραψαν όλες τις αποφάσεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εγκλώβισαν στα νησιά τους δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες,
προκαλώντας το αδιαχώρητο και τεράστια προβλήματα σε πρόσφυγες και κατοίκους, τώρα
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μεταφέρουν το πρόβλημα στο εσωτερικό της χώρας στήνοντας με διαδικασίες "fast truck"
νέες φυλακές-τόπους εξορίας.
Όλο το προηγούμενο διάστημα και ακόμα περισσότερο στη συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου
της Αμφιλοχίας στις 12/1, τα στελέχη της κυβέρνησης, ο βουλευτής της ΝΔ, κ. Σαλμάς, οι
εκλεγμένοι με τη ΝΔ στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αλλά και οι παρατάξεις στους
όμορους δήμους, έκαναν ένα "ρεσιτάλ" αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης, με βασικό
στόχο να υπάρχει συσκότιση του "ποια είναι η αιτία του κακού" και τελικό σκοπό να
εφαρμοστεί στην πράξη η απόφαση της κυβέρνησης για νέα hot-spot.
Η αντιπαράθεση μεταξύ δημάρχων και ντόπιων βουλευτών, οι οποίοι ξαφνικά "δεν ήξεραν,
δεν άκουσαν" ενάντια στην κυβερνητική πρόθεση, αλλά και η αντίστοιχη κριτική του ΣΥΡΙΖΑ
προς την κυβέρνηση είναι τουλάχιστον υποκριτική, μιας και όλες οι πλευρές έχουν
αποδεχτεί πλήρως την συμφωνία ΕΕ-Τουρκιας που έχει δημιουργήσει αυτήν την άθλια
κατάσταση.
Οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν είναι αθώες του αίματος, ούτε των καραβανιών των
απελπισμένων που φτάνουν στην Ελλάδα
Δεν βγάζουν κουβέντα για το γεγονός ότι τα κόμματα τους ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ
συμφώνησαν στο να μετατραπεί η Ελλάδα σε ένα απέραντο ορμητήριο για τους πολέμους
των ιμπεριαλιστών, που δημιούργησαν τους πρόσφυγες όπως γίνεται και με την
ανανεωμένη Συμφωνία που φέρνει η κυβέρνηση τις επόμενες ήμερες με την αντίστοιχη των
ΗΠΑ για τις βάσεις, συμφωνία που πάλι είχε προετοιμάσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
Φυσικά από κοντά υπάρχουν και διάφορες αντιδραστικές "φωνές", που ασχέτως αν είναι
μειοψηφία, το σύστημα γνωρίζει πώς να τις αξιοποιεί και ενίοτε να τις ενισχύει στο έπακρο.
Φωνές που λένε ότι δεν πρόκειται για πρόσφυγες αλλά μόνο για "παράνομους", για το ότι
"θα δεχτούμε μόνο κανονικούς πρόσφυγες και όχι λαθρομετανάστες" όπως είπε ο δήμαρχος
Ακτίου-Βόνιτσας., καθόλου διαφορετικά από αυτά που αναμασάνε διάφορα ακροδεξιά,
φασιστικά μορφώματα χρόνια τώρα.
Όμως, ο ελληνικός λαός γνωρίζει και από την ίδια του την πείρα πλέον, αφού τα έχει ζήσει
στο πετσί του ο ίδιος, ότι πίσω από τους οικονομικούς μετανάστες, βρίσκεται η άγρια
εκμετάλλευση των πόρων και της εργασίας στις χώρες τους, που αναλογικό μερίδιο
παίρνουν και κάποιοι ελληνικοί μονοπωλιακοί όμιλοι.
Άραγε για τους χιλιάδες Έλληνες, που έγιναν οικονομικοί μετανάστες σε άλλες χώρες, τα
τελευταία χρόνια, ποιες είναι οι αιτίες, ποιοι ευθύνονται; Δεν είναι το σύστημα που
υπηρετούν και οι πολιτικές όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων;
Όχι σε νέες "Μόριες" όπου και αν φτιαχτούν
Το ΚΚΕ έχει από την αρχή διαχωρίσει τη θέση της σχετικά με αυτό το ζήτημα. Η θέση μας
είναι καθαρή και δεν χωράει παρερμηνείες. Για την πιθανή εγκατάσταση προσφύγων στην
περιοχή του Άγριλου Αμφιλοχίας, που είναι απλά ένα παλιό στρατόπεδο χωρίς καμιά
υποδομή, που δεν εξασφαλίζει ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης, είμαστε κατηγορηματικά
αντίθετοι. Φυσικά λύση δεν είναι ούτε να δημιουργηθεί στα γεωγραφικά όρια άλλων δήμων
ή περιφερειών, απλά για να φύγει το "βάρος από πάνω μας" όπως προτείνουν ορισμένοι
εκλεγμένοι στην τοπική διοίκηση.
Τα υπαρκτά ζητήματα στην κατανομή και τη διαχείριση της στέγασης πρέπει να
αντιμετωπιστούν με κριτήριο τη διασφάλιση ανθρώπινων, αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης,
πρόσβασης σε υπηρεσίες Υγείας και εκπαίδευσης, με ευθύνη κρατικών υπηρεσιών, χωρίς
εμπλοκή των ΜΚΟ. Ο σχεδιασμός θα πρέπει να παίρνει υπόψη τις ανάγκες κατανομής και
τα προβλήματα των κατοίκων. Με την ευθύνη του υπουργείου, της Περιφέρειας και των
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δήμων να βρεθεί κατάλληλος χώρος και να προετοιμαστεί με οργανωμένο τρόπο
Καταδικάζουμε τις μεθοδεύσεις της κυβέρνησης η οποία αντί να λύσει το πρόβλημα της
μεταφοράς στις χώρες του πραγματικού προορισμού τους σκοπεύει να γεμίσει τη χώρα με
τη δημιουργία κλειστών κέντρων-φυλακών. Η πολιτική αυτή είναι αντιδραστική, αλλά και
αδιέξοδη, θα οδηγήσει σε περισσότερο εγκλωβισμό, μεγαλύτερη δυστυχία και απόγνωση.
Θα δημιουργήσει ακόμα περισσότερα προβλήματα στους μόνιμους κατοίκους.
Παλεύουμε και απαιτούμε:
⦁ Να εξασφαλιστούν αξιόπιστες και γρήγορες διαδικασίες για τα αιτήματα ασύλου, για
όσους πρόσφυγες και μετανάστες είναι ήδη στη χώρα μας, που θα εξετάζονται για να πάνε
στις χώρες του πραγματικού προορισμού τους με την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού
με μόνιμη και σταθερή δουλειά, για να γίνονται γρήγορα οι διαδικασίες.
⦁ Να κλείσουν όλα τα hot spot και να δημιουργηθούν δημόσιοι, ανοιχτοί και αξιοπρεπείς
χώροι φιλοξενίας σε ξενοδοχεία και διαμερίσματα.
⦁ Να μπορούν να πηγαίνουν στις χώρες προορισμού τους απευθείας χωρίς να περνάνε
αναγκαστικά από την Ελλάδα πράγμα το οποίο απαιτεί ακύρωση των συμφωνιών του
Δουβλίνου.
⦁ Να εξασφαλιστεί πλήρης και δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και εμβολιασμός για
όλους τους πρόσφυγες και μετανάστες.
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