
17/7/2017 Δήλωση του Σταύρου Τάσσου για την σύσκεψη στο Μαξίμου - EmprosNet.gr

http://www.emprosnet.gr/politiki/87621-dilosi-toy-stayroy-tassoy-gia-tin-syskepsi-sto-maximoy 1/3

 (/)

FOLLOW US 

(https://www.facebook.com/emprosnet/)



(https://twitter.com/emprosnet)



(https://www.youtube.com/channel/UCt2TvXb-

D_ID-

ILOI15QOVg)

17.07.2017 | 15:11

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η  ( / P O L I T I K I )  
 Δήλωση του Σταύρου Τάσσου για την σύσκεψη στο Μαξίμου

Δεν υπέγραψε την κοινή ανακοίνωση ο βουλευτής του ΚΚΕ

 (/article/author/553-nman) nman (/article/author/553-nman)  - 10|10|2016 18:44

Το προσφυγικό-μεταναστευτικό πρόβλημα το προκάλεσαν οι ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις και οι ιμπεριαλιστικές
επεμβάσεις των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ που σαν στόχο έχουν τον έλεγχο των ενεργειακών πόρων και των δρόμων μεταφοράς
τους.

Το προσφυγικό-μεταναστευτικό πρόβλημα το προκάλεσαν οι ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις και οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ που σαν στόχο

έχουν τον έλεγχο των ενεργειακών πόρων και των δρόμων μεταφοράς τους.

Η επιθετικότητα των δυνάμεων αυτών οξύνθηκε μετά την τελευταία σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Βαρσοβία και τις αποφάσεις
που πήραν το ΝΑΤΟ και η ΕΕ.

Η σημερινή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, αλλά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις που συμμετείχαν και   συμμετέχουν ενεργά
στην λήψη και την υλοποίηση των αποφάσεων αυτών είναι συνυπεύθυνες γ ια τη δημιουργία του προβλήματος. Η
πολιτική αυτή πλήττει κυρίως τους λαούς που δέχονται την επίθεση και φεύγουν από τις πατρίδες τους για να γλυτώσουν
από το θάνατο, τη φτώχια και την εξαθλίωση, αλλά και τους λαούς των χωρών υποδοχής, όπως η Ελλάδα.

Η πολιτική της ΕΕ και της ελληνικής κυβέρνησης και η απαράδεκτη από κάθε άποψη συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας που ψήφισε η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αντιμετωπίζει  τα θύματα του ιμπεριαλισμού ως κόστος  και σαν φτηνά εργατικά χέρια.
Ευθύνεται για τον εγκλωβισμό των προσφύγων στην Ελλάδα και το διπλό εγκλωβισμό όσων βρίσκονται στα νησιά,
δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα και στους κατοίκους των νησιών. Τα προβλήματα αυτά αξιοποιούν οι φασίστες
ρατσιστές της Χ.Α. αλλά και άλλοι για να στήνουν προβοκάτσιες και να οξύνουν τις αντιθέσεις σε εθνοτική και
θρησκευτική βάση.

Όσο συνεχίζεται η πολιτική αυτή λύση του προσφυγικού προβλήματος δεν μπορεί να υπάρξει. Παρόλα αυτά το ΚΚΕ
επιμένει και προτείνει άμεσα μέτρα ανακούφισης.  Στο πλαίσιο αυτό ζητάμε.

1. Το διπλό απεγκλωβισμό από τη Λέσβο, αλλά και από όλα τα νησιά, και την Ελλάδα των προσφύγων/μεταναστών.

2.  Όσοι απ’ αυτούς ζητήσουν και πάρουν άσυλο στην Ελλάδα, με δίκαιες  και γρήγορες διαδικασίες να ενταχθούν στον
κοινωνικό ιστό της χώρας, και οι άλλοι να πάρουν χαρτιά και να πάνε στις χώρες της προτίμησης τους.

3.  Όχι στη λειτουργία και την επέκταση των hot-spot με οποιαδήποτε μορφή. Να διαμορφωθούν ανοικτές δομές
υποδοχής, καταγραφής και προσωρινής φιλοξενίας με ανθρώπινες συνθήκες και με αποκλειστική ευθύνη του κράτους,
χωρίς καμιά ανάμειξη των ΜΚΟ.

4.  Να φύγει τώρα το ΝΑΤΟ από το Αιγαίο. Να σταματήσει η συμμετοχή της χώρας μας στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και
πολέμους που δημιουργούν τους πρόσφυγες/μετανάστες.

5. Να υπάρξουν μέτρα ανακούφισης και αντιμετώπισης των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων στους τοπικούς
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5. Να υπάρξουν μέτρα ανακούφισης και αντιμετώπισης των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων στους τοπικούς
πληθυσμούς, όπως: Αποζημίωση όσων έπαθαν ζημιές. Επιστροφή των συντελεστών ΦΠΑ στα επίπεδα του Σεπτεμβρίου
2015. Άρση του περιοριστικού ορίου των 80 χλμ στα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού. Επανασύνδεση της
ακτοπλοϊκής γραμμής Μυτιλήνης-Θεσσαλονίκης-Μυτιλήνης σε ετήσια βάση. Παράταση ισχύος του πιλοτικού
προγράμματος θεώρησης βίζας επισκεπτών τρίτων χωρών από Τουρκία, μέχρι 31-12-2016, συμπεριλαμβανομένων εορτών
νέου έτους, κ.α.       
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