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Τρίτη, 20/09/2016 | Πολιτική

Ανακοίνωση ΚΚΕ (μ-λ) για τα γεγονότα στην Μόρια

Η κυβερνητική πολιτική ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ είναι ο βασικός και κύριος υπεύθυνος για τα επεισόδια που συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες στο νησί της
Λέσβου και στην Μόρια. Με τον εγκλωβισμό χιλιάδων μεταναστών και προσφύγων στο κέντρο κράτησης – γκέτο της Μόριας σε άθλιες συνθήκες,
διαμόρφωσε τη βάση  για την δημιουργία συγκρούσεων τόσο μεταξύ προσφύγων – μεταναστών όσο και προστριβών με τους κατοίκους της Μόριας. Η
κυβέρνηση είναι αυτή που δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για την αναζωπύρωση ακροδεξιών αντιλήψεων και έδωσε χώρο σε διαφόρες ομάδες να
ποτίζουν με το φασιστικό δηλητήριο τον λαό της Λέσβου. Αυτές οι ομάδες προσπαθούν να διαμορφώσουν την δική τους ατζέντα και να προβάλουν ως
μόνη λύση την περαιτέρω αντιδραστικοποίηση της ζωής του λαού μας.
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ΚΚΕ (μ-λ): Στην Μόρια εκρήγνυται η αντιδραστική κυβερνητική πολιτική
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   Τα γεγονότα των τελευταίων ημερών συμπυκνώνονται στην ευρεία διασπορά ψευδών ειδήσεων οι
οποίες είχαν ως  αποτέλεσμα είτε να δημιουργούνται αντιδράσεις μέσα στις τάξεις των προσφύγων
– μεταναστών (π.χ. «θάνατος» προσφύγων κατά την διάρκεια του ταξιδιού τους για Αθήνα) είτε να
εγείρεται ανησυχία στους κατοίκους του νησιού λόγω «αντεθνικών» δράσεων των μεταναστών
(αποτροπή στρατιωτικού αγήματος στην καθιερωμένη κυριακάτικη υποστολή της σημαίας). Το
πραγματικό γεγονός είναι ότι ο αριθμός των μεταναστών που αιτούνται άσυλο γινεται όλο και
μεγαλύτερος ενώ συγχρόνως εγκλωβίζονται για μεγάλο χρονικό διάστημα στο νησί  χωρίς
δικαιώματα και προοπτική  και σε απάνθρωπες συνθήκες, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός
εκρηκτικου κλίματος.

 Το κουβάρι αυτών των δεδομένων που έχει δημιουργήσει η κυβερνητική πολιτική στη βάση και της
συμφωνίας που υπέγραψε  με την ΕΕ τον περασμένο Μάρτη, και των παρεμβάσεων των
ακροδεξιών δυνάμεων, αυτό που καταφέρνει είναι να  μένει στο απυρόβλητο τόσο η κυβερνητική
πολιτική όσο και οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις που γίνονται στην Συρία και στον υπόλοιπο κόσμο.
Ενδεικτικό είναι ότι την ίδια ώρα που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ επιτρέπει στα Νατοϊκά πλοία να

αλωνίζουν στο Αιγαίο και έχει βάλει φαρδιά πλατιά την υπογραφή της για τη δημιουργία νέων βάσεων του ΝΑΤΟ στην χώρα, η συζήτηση
περιστρέφεται στο κατά πόσο “κινδυνεύει” ο ελληνικός λαός από τους μουσουλμάνους πρόσφυγες!  Έτσι δημιουργείται ένα όλο και πιο αντιδραστικό
πολιτικό κλίμα και είναι χαρακτηριστικό πως Δήμος, Περιφέρεια και κυβέρνηση βρίσκουν την «απάντηση» στην ολοένα μεγαλύτερη ενίσχυση των
δυνάμεων καταστολής στο νησί μας!

Απέναντι σε αυτή την κατάσταση και τις αντιδραστικές προοπτικές που προδιαγράφει για ντόπιους, πρόσφυγες και μετανάστες, ο δημοκρατικός και
προοδευτικός κόσμος δεν μπορεί να βρει «καταφύγιο»  στις υποκριτικές και ψεύτικες κυβερνητικές «ευαισθησίες» , που χρησιμοποιούνται ως άλλοθι
για να γίνεται όλο και πιο επικίνδυνη η πραγματική κυβερνητική   πολιτική. Η απομόνωση των ρατσιστικών και φασιστικών ιδεών  περνάει  μέσα από
την πάλη για το σπάσιμο των δεσμών εξάρτησης της χώρας από την ΕΕ και το ΝΑΤΟ. Περνάει μέσα από την πάλη για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων
των προσφύγων. Αυτός ο δύσκολος δρόμος –που τον δείχνει ακόμα πιο δύσκολο η συμμόρφωση των δυνάμεων της ρεφορμιστικής Αριστεράς στο
αστικό πλαίσιο  και οι έως και επικίνδυνες για το λαό «αφέλειες»  των αναρχικών- είναι ο μόνος πραγματικός δρόμος για το λαό.

Διεκδικούμε από το κράτος ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, περίθαλψης, παιδείας, συνθηκών ζωής τόσο για Ελληνικό λαό όσο και για τους
πρόσφυγες - μετανάστες.

Ελεύθερη μετακίνησή τους και νόμιμα χαρτιά παραμονής και ταξιδιού.

ΟΧΙ στα γκέτο και τους εγκλεισμούς.

ΟΧΙ στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους. Καμία διευκόλυνση της ΝΑΤΟϊκής πολεμικής μηχανής.

Παλεύουμε ενάντια στο φασισμό και το ρατσισμό – παλεύουμε για ανατροπή της αντιλαϊκής κυβερνητικής πολιτικής.
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(/articles/news-categories/politiki/epikairi-erotisi-toy-

voyleyti-st-tassoy-gia-toys-seismopliktoys)

17/07/17 - 19:11
Επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Στ. Τάσσου για τους σεισμόπληκτους της Λέσβου (/articles/news-

categories/politiki/epikairi-erotisi-toy-voyleyti-st-tassoy-gia-toys-seismopliktoys)

Ερώτηση προς τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών υπέβαλε ο βουλευτής Στ. Τάσσος.

Η Επίκαιρη Ερώτηση αναφέρει: «Οι μεγάλες υλικές ζημιές και ο θάνατος μιας 43χρονης γυναίκας που
προκάλεσε ο σεισμός στη Λέσβο, αναδεικνύουν τις...

(/articles/news-categories/politiki/laiki-enotita-lesvoy-

gia-nosokomeio-mytilinis-o-laos-tis-lesvoy)

17/07/17 - 19:05
Λαϊκή Ενότητα Λέσβου για το Νοσοκομείο Μυτιλήνης: Ο λαός της Λέσβου καθημερινά υποφέρει
(/articles/news-categories/politiki/laiki-enotita-lesvoy-gia-nosokomeio-mytilinis-o-laos-tis-lesvoy)

Ο χώρος της Υγείας δεν εξαιρείται από τη μνημονιακή επέλαση. Η υποβάθμιση του Δημόσιου συστήματος
υγείας συνεχίζεται. Η υποστελέχωση και η υποχρηματόδηση έχουν οδηγήσει πολλές δομές σε
συρρίκνωση.  Ταυτόχρονα η κυβέρνηση με την πρόταση για τους νέους Οργανισμούς...

(/articles/news-categories/politiki/i-dimotiki-arhi-kai-

diazygio-me-ti-dimokratiki-eyaisthisia-stis)

14/07/17 - 19:16
Η δημοτική αρχή και το "διαζύγιο" με τη δημοκρατική ευαισθησία στις εξωτερικές της επαφές. Με
αφορμή την επίσκεψη του πρέσβη των ΗΠΑ (/articles/news-categories/politiki/i-dimotiki-arhi-kai-diazygio-me-ti-

dimokratiki-eyaisthisia-stis)

Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των ΗΠΑ επισκέπτεται το νησί μας.

Η επίσκεψη ήταν κρυφό μυστικό αλλα καλα προετοιμασμένο απο τις αρχές του τόπου, δήμαρχο και
περιφερειάρχη. 
Να θυμίσω οτι η κυβέρνηση του ευθύνεται για τον πόλεμο στη Συρία και τον τροπο διαχείρισης του
προσφυγικού (IRC...
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