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Τα τρία «Α» της εγκληματικής κυβερνητικής
πολιτικής για τους πρόσφυγες



Αγλαΐα Κυρίτση

7
Αδιαφορία, αναλγησία, απανθρωπιά. Αυτές οι τρείς λέξεις
χαρακτηρίζουν την κυβερνητική πολιτική, αποτέλεσμα της οποίας
είναι οι τραγικές εικόνες με τις σκεπασμένες από χιόνια σκηνές,
που κατακλύζουν τηλεοράσεις και διαδίκτυο. Οι απάνθρωπες
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συνθήκες διαβίωσης επί τρία 24ωρα τώρα εκατοντάδων
προσφύγων και μεταναστών στα νησιά μας, σε συνθήκες πολικού
ψύχους, αποτελούν ντροπή και δεν αφήνουν περιθώρια για
δικαιολογίες και μισόλογα.Τη λήψη άμεσων μέτρων ζητούν
συγκλονισμένοι οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, αλλά και γιατροί και
νοσηλευτές των νησιών μας, οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, οι
πολίτες και εθελοντές που επιχειρούν καθημερινά, αλλά και οι
άνθρωποι που εργάζονται στα μόνιμα πλέον «στρατόπεδα
συγκέντρωσης», όπως έχουν εξελιχθεί τα «κέντρα
φιλοξενίας».Φιλοξενία θα πει αγκαλιά, θα πει ζεστασιά, θα πει
οργάνωση, θα πει προσφορά, θα πει άμεση ανταπόκριση στην
ανάγκη του συνανθρώπου ο οποίος ξέφυγε από τη φρίκη του
πολέμου και των εγκληματικών πολιτικών. Φιλοξενία, σημαίνει
αξιοπρεπείς και ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης στους
κατατρεγμένους των ιμπεριαλιστικών πολέμων και των
δουλεμπορικών κυκλωμάτων.

Οι εικόνες από τη Μόρια, τη Χίο, τη Σάμο ντροπιάζουν την καρδιά
της ανθρώπινης ύπαρξης .

Όταν όλοι προειδοποιούν επί μέρες για το βαρύ κύμα κακοκαιρίας,
όταν οι πάντες περιμένουν το χιονιά και προετοιμάζονται, οι
εικόνες ντροπής που βλέπουμε είναι αποτέλεσμα εγκληματικής
αδιαφορίας.

Απαιτείται άμεσα:

Να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες μετεγκατάστασης προσφύγων
και μεταναστών σε ασφαλή και ζεστά καταλύματα, για το
«ξεχειμώνιασμα», όπως υποκριτικά υπόσχεται εδώ και καιρό ο
αρμόδιος υπουργός και προς αυτή την κατεύθυνση να
κινητοποιηθούν άμεσα Τ.Α., βουλευτές, εκκλησία, επιχειρηματίες.

Να ολοκληρωθούν άμεσα οι διαδικασίες καταγραφής και
ταυτοποίησης, προκειμένου να προωθηθούν οι πρόσφυγες και
μετανάστες στις χώρες επιλογής τους

Να καταγγελθούν με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο από τα
θεσμικά και αιρετά όργανα των νησιών μας οι νεοφιλελεύθερες
και ιμπεριαλιστικές πολιτικές ΕΕ και ΝΑΤΟ, αλλά και η τακτική
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που εξυπηρετεί αγόγγυστα τις
εντολές τους, οδηγώντας τους πρόσφυγες στον εγκλωβισμό και
την εξαθλίωση.


