
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ 
     ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΚΤΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

   ΚΑΤΩ Ο ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ!

Από την πρώτη στιγμή που οξύνθηκε το πρόβλημα με τα καραβάνια των δυστυχισμένων
προσφύγων  και  μεταναστών  που  έφταναν  κατά  κύματα  στη  χώρα  μας,  ο  Δήμος
Πετρούπολης  τοποθετήθηκε  καθαρά  και  δημόσια.  Το  ίδιο  κάνουμε  και  τώρα
απευθυνόμενοι σε εσάς με εμπιστοσύνη. Το προσφυγικό πρόβλημα δεν είναι “κεραυνός εν
αιθρία”.  Η  αιτία  του είναι  ο  ιμπεριαλιστικός  πόλεμος  που διεξάγεται  στη  Συρία  και  σε
υπόλοιπες χώρες της Μέσης Ανατολής. Πόλεμο που τον διεξάγουν το ΝΑΤΟ, η ΕΕ, οι ΗΠΑ,
όπως και άλλες καπιταλιστικές χώρες που η κάθε μία για τα συμφέροντά της παίρνει μέρος
στα εγκλήματα, στους βομβαρδισμούς, στις καταστροφές.

 Θεωρούμε  πως  σε  όλη  αυτή  την  κατάσταση  έχει  μεγάλες  ευθύνες  και  η  ελληνική
κυβέρνηση. Η κυβέρνηση αποδέχεται τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις της ΕΕ και του ΝΑΤΟ
που  αποτελούν  την  κύρια  αιτία  για  το  δράμα  που  βλέπουμε  καθημερινά.  Επιπλέον,
πρόκειται  για μεγάλη υποκρισία να λέει η κυβέρνηση ότι  αιφνιδιάστηκε από το μεγάλο
αριθμό προσφύγων, τη στιγμή που όλα τα στοιχεία έδειχναν που θα πάει η κατάσταση.

Την ίδια στιγμή, η συγκυβέρνηση και η ΕΕ αξιοποιούν τη δραματική κατάσταση για να
προωθήσουν τη συνδιαχείριση του Αιγαίου υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟϊκού στόλου, στον
οποίο συμμετέχουν και 11 ελληνικά πολεμικά πλοία. 

Η ελληνική κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες για την εμπλοκή της στην ιμπεριαλιστική
επέμβαση  στη  Συρία  και  στην  παρουσία  της  νατοϊκής  αρμάδας  στο  Αιγαίο,  που  είναι
προάγγελος επικίνδυνων εξελίξεων για το λαό και για τους πρόσφυγες. 

 Για  εμάς  η  λύση  στο  Προσφυγικό  ζήτημα  δεν  βρίσκεται  στην  υλοποίηση  των
αποφάσεων και κατευθύνσεων της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, αλλά στην ακριβώς αντίπερα όχθη.
Βρίσκεται στην πάλη όλων των λαών, και του ελληνικού, ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς
πολέμους, ενάντια στην εμπλοκή της χώρας μας σε αυτούς. Σε αυτή την πάλη καλούμε
τους εργαζόμενους να δυναμώσουν τη δράση και τη συμμετοχή τους.

Γνωρίζουμε πολύ καλά ποιος φταίει για τη φτώχεια, την ανεργία, τους εξαθλιωμένους
μισθούς και συντάξεις, τις υποβαθμισμένες, έως ανύπαρκτες, υποδομές στην υγεία και την
πρόνοια.  Ποιος  φταίει  για  τη  συνολική  υποβάθμιση  όλης  της  Δυτικής  Αθήνας,  για  τις
χαμένες ζωές με την πρώτη βροχή, για την εγκατάλειψη και των τελευταίων πνευμόνων
πρασίνου.  Γνωρίζουμε  δηλαδή  πολύ  καλά  ότι  το  κεφάλαιο,  οι  εκάστοτε  κυβερνήσεις
φταίνε για την αντιλαϊκή πολιτική που έχει καταδικάσει μεγάλο τμήμα των κατοίκων και
στην Πετρούπολη στο να μη τα βγάζουν πέρα, να είναι με το πορτοφόλι αδειανό, να
μετράμε  από  που  θα  κόψουμε  κάθε  φορά,  για  να  μπορέσουμε  στοιχειωδώς  να
καλύψουμε τις βασικές ανάγκες τις δικές μας, των παιδιών και των εγγονιών μας. 

Ο  απλός  λαός  της  περιοχής  μας  γνωρίζει  πολύ  καλά  πως  δεν  έχει  για  αντίπαλους
ταλαιπωρημένους και κυνηγημένους ανθρώπους από τους πολέμους και τα ιμπεριαλιστικά
εγκλήματα του ΝΑΤΟ, της ΕΕ και των υπόλοιπων φονιάδων των λαών.

ΚΑΛΟΥΜΕ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ, 
την ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, στην ΠΛΑΤΕΙΑ “ΗΡΩ”, στις 19:00 

όλους τους εργαζόμενους, τους ανέργους, τους αυτοαπασχολούμενους, τη νεολαία
του δήμου μας, για να εκφράσουμε έμπρακτα την αλληλεγγύη μας στους Πρόσφυγες,

συγκεντρώνοντας τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Θα μιλήσει ο Δήμαρχος
Πετρούπολης Βαγγέλης Σίμος και θα ακολουθήσει καλλιτεχνικό πρόγραμμα. 


