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 «Σταματήστε την τραγωδία»

ΚΚΕ προς Αβραμόπουλο για το προσφυγικό:

 (/article/author/143-theodora) theodora (/article/author/143-theodora)
 - 27|01|2016 15:44

Mε επιστολή της στον επίτροπο Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων Δημήτρη Αβραμόπουλο, η
Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ επαναφέρει βασικά αιτήματα, όπως το να διασφαλιστεί η ασφαλής και απευθείας
μεταφορά των προσφύγων από τις γειτονικές τους χώρες στις χώρες τελικού προορισμού τους, να αντιμετωπιστούν τα
εγκληματικά κυκλώματα των δουλεμπόρων, να αυξηθούν τα μέσα και το προσωπικό διάσωσης, να παύσουν τα μέτρα
καταστολής μεταναστών στα σύνορα και η ανάθεση μέρους της φρούρησης των συνόρων στους μηχανισμούς της Ε.Ε.
(FRONTEX κ.λπ.).

Mε επιστολή της στον επίτροπο Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων Δημήτρη Αβραμόπουλο, η
Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ επαναφέρει βασικά αιτήματα, όπως το να διασφαλιστεί η ασφαλής και απευθείας
μεταφορά των προσφύγων από τις γειτονικές τους χώρες στις χώρες τελικού προορισμού τους, να αντιμετωπιστούν τα
εγκληματικά κυκλώματα των δουλεμπόρων, να αυξηθούν τα μέσα και το προσωπικό διάσωσης, να παύσουν τα μέτρα
καταστολής μεταναστών στα σύνορα και η ανάθεση μέρους της φρούρησης των συνόρων στους μηχανισμούς της Ε.Ε.
(FRONTEX κ.λπ.).

Παραθέτοντας στοιχεία, τονίζει ότι μόνο τις πρώτες ημέρες του 2016 ο αριθμός των εξακριβωμένων νεκρών προσφύγων
και μεταναστών στον «υγρό τάφο» του Αιγαίου ξεπερνάει πλέον κατά πολύ τους 100. Το έτος 2015 καταγράφηκαν στο
Αιγαίο πάνω από 851.000 αφίξεις προσφύγων και μεταναστών, ενώ ο αριθμός αυτών που βρήκαν τραγικό θάνατο στη
Μεσόγειο ανήλθε, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, σε 3.771 και στην πραγματικότητα είναι κατά πολύ μεγαλύτερος.

«Από αυτήν την κόλαση των κατατρεγμών, της εξαθλίωσης, της φτώχειας πασχίζουν να γλιτώσουν με κάθε τρόπο,
ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών, οι πρόσφυγες κι οι μετανάστες και βρίσκουν τραγικό θάνατο στα παγωμένα νερά του
Αιγαίου και της Μεσογείου» επισημαίνει η επιστολή.

Παράλληλα, τονίζει ότι αυτά είναι και τα «δείγματα γραφής» της νέας φάσης της επιχείρησης «Ποσειδών» που ξεκίνησε
στις 28/12, της ενισχυμένης δηλαδή παρουσίας της Frontex στο Αιγαίο, στην οποία για πρώτη φορά μετέχουν και οι
ομάδες ταχείας επέμβασης RABIT.

«Οι εξαγγελίες της Ε.Ε. για τη δήθεν μετεγκατάσταση προσφύγων στα διάφορα κράτη - μέλη της, πέρα από το γεγονός ότι
έτσι κι αλλιώς αποτελεί «σταγόνα στον ωκεανό» των εκατομμυρίων προσφύγων και μεταναστών, αποδεικνύεται κοροϊδία.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Υπηρεσίας Ασύλου, από τις 120.000 θέσεις μόνο 4.207 είναι διαθέσιμες έως τώρα.

Από την ελληνική κυβέρνηση έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα αιτήματα μετεγκατάστασης μόλις για 594 πρόσφυγες (!!), εκ
των οποίων έχουν γίνει δεκτά μόνο 249 και έχουν μετεγκατασταθεί 82 (!!!) με την ελληνική κυβέρνηση να στήνει
προκλητικές φιέστες, με συμμετοχή του πρωθυπουργού και του πρόεδρου του ΕΚ, εκθειάζοντας την Ε.Ε. και την πολιτική
της.
Όσο για τα κέντρα διαλογής, αυτά ξεδιαλέγουν τους «πρόσφυγες με προσόντα» ως πάμφθηνο εργατικό δυναμικό για τα



http://www.emprosnet.gr/
https://www.facebook.com/emprosnet/
https://twitter.com/emprosnet
https://www.youtube.com/channel/UCt2TvXb-D_ID-ILOI15QOVg
http://www.emprosnet.gr/politiki
http://www.emprosnet.gr/article/author/143-theodora
http://www.emprosnet.gr/article/author/143-theodora


17/7/2017 «Σταματήστε την τραγωδία» - EmprosNet.gr

http://www.emprosnet.gr/politiki/80503-stamatiste-tin-tragodia 2/3

#ΚΚΕ (/article/tag/ΚΚΕ),

Άμμος από μέσα προς τα έξω για την παραλία της Ερεσού -
EmprosNet.gr
1 comment • 3 μέρες πριν•

jim — Η διάβρωση οφείλεται στην ανθρώπινη παρέμβαση και το βιασμό της
φύσης από τον άνθρωπο.

Άνοδος της παραγωγής στη Λήμνο, πτώση στη Λέσβο -
EmprosNet.gr
1 comment • 3 μέρες πριν•

jim — Συγχαρητήρια για το τέλειο εμπεριστατωμένο άρθρο σας. Αυτό ναι ,
λέγεται δημοσιογραφία.

Ανασύρθηκε νεκρή η άτυχη γυναίκα στη Βρίσα! - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — κουραγιο στην οικογενεια

Κλιματιζόμενες αίθουσες στη Λέσβο - EmprosNet.gr
1 comment • 20 μέρες πριν•

Στέλιος Παππάς — - Είναι κλιματιζόμενη κι η «Αίθουσα Πολιτισμού
“Οδυσσέας Ελύτης”», ΠολύκεντροΠαπάδου, όπως γράψατε;

ALSO ON EMPROSNET.GR | ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΣΒΟ - ΝΕΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

0 Comments EmprosNet.gr | Ειδήσεις απο τη Λέσβο - Νέα Μυτιλήνης Login1

 Share⤤ Ταξινόμηση με βάση τα καλύτερα

LOG IN WITH

OR SIGN UP WITH DISQUS 

Name

Start the discussion…

?

Be the first to comment.

Subscribe✉ Προσθέστε το Disqus στην ιστοσελίδα σαςAdd DisqusAddd Ιδιωτικότητα🔒

 Recommend

Όσο για τα κέντρα διαλογής, αυτά ξεδιαλέγουν τους «πρόσφυγες με προσόντα» ως πάμφθηνο εργατικό δυναμικό για τα
μονοπώλια, ενώ οι υπόλοιποι, οι περισσότεροι, όσοι γλιτώνουν τον πνιγμό, θα απελαύνονται πίσω στην κόλαση των
πολέμων» αναφέρει.
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