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Υποκρισία ολκής από τις δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ 

Περίσσεψε η υποκρισία των δυνάμεων του ΣΥΡΙΖΑ κατά την τελευταία συνεδρίαση 

(27/6/2022) του δημοτικού συμβουλίου με αφορμή ψήφισμα που κατατέθηκε από το 

Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών & Προσφύγων δια στόματος της Προέδρου Ιωάννας Κωνσταντίνου 

(μέλος ΣΥΡΙΖΑ), που αφορά στην απέλαση οικογένειας ιρακινής καταγωγής στο δήμο Βύρωνα. 

Έσπευσαν όλοι να δηλώσουν την αλληλεγγύη τους, και την ίδια στιγμή βιάστηκαν μερικοί να 

φιμώσουν την τοποθέτηση της Λαϊκής Συσπείρωσης που «τόλμησε» να αναδείξει τις αιτίες που 

αναγκάζουν χιλιάδες ανθρώπους να γίνουν πρόσφυγες και μετανάστες, που δεν είναι άλλες από την 

καπιταλιστική βαρβαρότητα και τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο. 

Η Λαϊκή Συσπείρωση δήλωσε την αυτονόητη αλληλεγγύη και συμπαράστασή της στους Ιρακινούς 

μαθητές, Ali Hemin, Ali Doaa, Ali Rahma και την οικογένειά τους και ζήτησε να ακυρωθεί άμεσα η 

απόφαση απέλασής τους. Τόνισε ότι οι Ιρακινοί μαθητές και η οικογένεια τους δεν είναι παρά ένα 

ακόμα θύμα της πολιτικής της ΕΕ και όλων των αστικών κυβερνήσεων που χρησιμοποιούν 

τους ξεριζωμένους ως εργαλείο στα γεωπολιτικά τους παζάρια ή για να γίνονται το πιο 

φθηνό και άγρια εκμεταλλευόμενο εργατικό δυναμικό των μονοπωλίων.  

Ανέδειξε ότι η πολιτική όλων των ελληνικών κυβερνήσεων, μεταξύ των οποίων και αυτή του ΣΥΡΙΖΑ, 

υλοποιούν απαρέγκλιτα την πολιτική της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, κομμάτι της οποίας είναι και η πολιτική 

που ακολουθούν σχετικά με το Προσφυγικό - Μεταναστευτικό. Επιπλέον ανέδειξε ότι όλες οι 

κυβερνήσεις διαχρονικά έχουν ευθύνη, καθώς έβαλαν και βάζουν ολοένα και πιο ενεργά τη χώρα 

στους επικίνδυνους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς για λογαριασμό της ελληνικής αστικής τάξης, με 

πολύ επικίνδυνες εξελίξεις για τους λαούς της περιοχής και την χώρα μας. 

Τι ήταν αυτό που δεν ήθελαν Δημοτική αρχή & Μετέχω-ΣΥΡΙΖΑ να ακουστεί από την παραπάνω 

τοποθέτηση της Λαϊκής Συσπείρωσης και διέκοπταν συνεχώς την επικεφαλής της, λέγοντας πως αυτά 
δεν είναι της παρούσης; 

Ήθελαν να αποκρύψουν “τα έργα και τις ημέρες” της σημερινής κυβέρνησης της ΝΔ 
αλλά και της "αντιπολίτευσης" ΣΥΡΙΖΑ, που βρίσκονται σε πλήρη σύμπνοια με την 

πολιτική της ΕΕ. 

Θυμίζουμε ότι: 

 Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ εφάρμοσε τον απαράδεκτο Κανονισμό του Δουβλίνου που φέρνει τον 
διπλό εγκλωβισμό των ξεριζωμένων στη χώρα μας και την ντροπή της Μόριας. 

 Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ υπέγραψε και εφάρμοσε με απαράμιλλη αφοσίωση την Κοινή Δήλωση ΕΕ 
- Τουρκίας το 2016 για τις επιστροφές, τις απελάσεις και τις επαναπροωθήσεις στα σύνορα, που 
αξιοποιεί η τουρκική επιθετικότητα εργαλειοποιώντας τους απελπισμένους πρόσφυγες. 

 Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε το νέο Σύμφωνο της ΕΕ για τη Μετανάστευση και το Άσυλο 

που αποφάσιζε μεταξύ άλλων και τη δημιουργία κλειστών κέντρων στα κράτη - μέλη της ΕΕ για 
όσους διασώζονται στη θάλασσα, αλλά και πλατφορμών αποβίβασης σε τρίτες χώρες, όπου θα 
γίνεται ο διαχωρισμός όσων αιτούνται άσυλο.  
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 Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έχτισε τη νέα απαράδεκτη Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις 

Βάσεις, την οποία ολοκλήρωσε η ΝΔ, και έκαναν από κοινού τη χώρα μας ένα απέραντο ΝΑΤΟϊκό 

πολεμικό ορμητήριο. 

Η βαρβαρότητα της πολιτικής ΕΕ - κυβερνήσεων είναι κοινός τόπος τόσο για 

«δεξιές» κυβερνήσεις, όσο και για τις λεγόμενες «προοδευτικές» κυβερνήσεις. 

Τραγικό παράδειγμα του δήθεν φιλολαϊκού προσώπου αυτών των «προοδευτικών» κυβερνήσεων 

αποτελεί η σοκαριστική σφαγή μεταναστών στον θύλακα Μελίγια,  με τον σοσιαλδημοκράτη 
Ισπανό πρωθυπουργό Σάντσεθ, επικεφαλής της «προοδευτικής» κυβέρνησης, ίνδαλμα του 
ΣΥΡΙΖΑ, να σπεύδει να χαιρετήσει και να μοιράσει συγχαρητήρια στις δυνάμεις καταστολής της 
Ισπανίας και του Μαρόκου, για την αντιμετώπιση μιας «καλά οργανωμένης, βίαιης επίθεσης στην 
εδαφική ακεραιότητα» που όπως ισχυρίστηκε οργανώθηκε από «μαφίες διακίνησης ανθρώπων». 

Αλληλεγγύη στους κατατρεγμένους σημαίνει πάλη ενάντια στις αιτίες που τους διώχνουν 
από τις χώρες τους, πάλη ενάντια στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις στις οποίες η ΕΕ 
πρωτοστατεί μαζί με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, πάλη ενάντια στην εμπλοκή της Ελλάδας σε 
αυτά τα επικίνδυνα σχέδια, εμπλοκή που κάθε μέρα που περνάει γίνεται όλο και πιο βαθιά 
με τη συμφωνία τόσο της κυβέρνησης της ΝΔ, όσο και του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΙΝΑΛ και των 
άλλων αστικών κομμάτων.  

Η λέξη «αλληλεγγύη» στο στόμα όσων «ξεχνάνε» τα παραπάνω, ή ακόμη χειρότερα, όσων 
προσπαθούν να μας «απαγορεύσουν» να τα υπενθυμίζουμε, καταντάει κενό γράμμα. 

Καλούμε όλους τους πρόσφυγες και μετανάστες, την εργατική τάξη και το λαό της χώρας 

μας, τους λαούς σε ολόκληρη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, να κλείσουν τα αυτιά τους 
στις αποπροσανατολιστικές κορόνες, των παπαγάλων του συστήματος και να θέσουν στο στόχαστρο 
τον πραγματικό ένοχο του ξεριζωμού, το καπιταλιστικό σύστημα της εκμετάλλευσης και των 
ληστρικών πολέμων.  

Να συσπειρωθούν στα σωματεία τους και τους φορείς του εργατικού και λαϊκού 

κινήματος και να οργανώσουν τον κοινό τους αγώνα για ζωή και δουλειά με δικαιώματα. Να 
συμπορευτούν με το ΚΚΕ και να βάλουν τη σφραγίδα τους στις εξελίξεις, στον δρόμο της 
ανατροπής του σάπιου καπιταλισμού, που γεννά πολέμους, εκμετάλλευση, φτώχεια και 
προσφυγιά. 

Δηλώνουμε ξανά πως στεκόμαστε στο πλευρό της οικογένειας των Ιρακινών μαθητών 
και καλούμε το λαό να φτιάξουν μία μεγάλη ασπίδα προστασίας γύρω από την οικογένεια 
με κάθε τρόπο. Απαιτούμε να ακυρωθεί η απόφαση της απέλασης και να παραμείνουν 
στη χώρα! 


