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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΟΥΛΑ 
ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Στα σχολεία μας και στα σπίτια μας δεν υπάρχει χώρος για ρατσισμό και 
ξενοφοβία. Απομονώνουμε κάθε τέτοια φωνή που θα ακουστεί.

Το Παράρτημα Περιστερίου του Συνδικάτου Οικοδόμων καλεί τους συναδέλφους 
οικοδόμους και την εργατική τάξη του Περιστερίου να υποδεχθεί και να αγκαλιάσει 
τα προσφυγόπουλα στα σχολεία της πόλης μας. Δίνουμε χέρι αλληλεγγύης και 
ανθρωπιάς στα κατατρεγμένα παιδιά των πολέμων στη Συρία και στις χώρες της 
Μέσης Ανατολής που οδηγήθηκαν στην προσφυγιά. 

Η προσφυγιά είναι αποτέλεσμα του ιμπεριαλιστικού πολέμου που διεξάγουν στην 
περιοχή της Μέσης Ανατολής το ΝΑΤΟ, η ΕΕ, η Ρωσία για τον έλεγχο των 
ενεργειακών κοιτασμάτων με θύματα τους  λαούς της περιοχής. Οι ίδιοι ένοχοι που 
βομβαρδίζουν τους πρόσφυγες είναι αυτοί που και στη χώρας μας διεξάγουν πόλεμο 
ενάντια στα εργατικά δικαιώματα επιβάλλοντας έναν εργασιακό μεσαίωνα, γιατί τα 
αντεργατικά μέτρα που παίρνουν στο όνομα της κρίσης τα ψηφίζουν και τα 
στηρίζουν οι ίδιοι που στηρίζουν και τον πόλεμο στην περιοχή. Η κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, η ΝΔ, ο ΣΕΒ, η ΕΕ και τα κόμματα τους, που ψηφίζουν και 
εφαρμόζουν συνεχόμενα αντιλαϊκά μέτρα συμμετέχουν σε πολύ επικίνδυνα παζάρια 
για τα πετρέλαια στο Αιγαίο, παζάρια που μπορεί να οδηγήσουν σε πιο γενικές και 
σκληρές αντιπαραθέσεις με θύματα τους λαούς της περιοχής και τα παιδιά μας. 

Καταδικάζουμε τη φασιστική ναζιστική οργάνωση των δολοφόνων της Χρυσής 
Αυγής, που καλλιεργεί το ρατσισμό και την ξενοφοβία, σπέρνει το μίσος μεταξύ 
Ελλήνων και μεταναστών εργατών, παίζει το βρώμικο ρόλο της εξυπηρέτησης των 
συμφερόντων της μεγαλοεργοδοσίας και κάτω από τις οδηγίες της έχει ιδρύσει 
σωματείο μείωσης μισθών για τους εργάτες στο Πέραμα. Είναι το μακρύ χέρι του 
συστήματος. Τσακίζονται να έχουν αφορολόγητο πετρέλαιο οι εφοπλιστές και δε 
δίνουν δεκάρα τσακιστή αν έχουν πετρέλαιο τα παιδιά μας στα σχολεία. 

Καλούμε τους εργάτες και τα λαϊκά στρώματα να μη φοβηθούν, να 
αποδοκιμάσουν και να απομονώσουν κάθε ρατσιστική και ξενοφοβική φωνή, που 
στοχοποιεί ανήλικα παιδιά και τις κυνηγημένες οικογένειες τους. 

Αντίπαλος μας δεν είναι οι πρόσφυγες, οι μετανάστες και τα παιδιά τους. 
Αντίπαλος μας είναι η πολιτική των κυβερνήσεων και της ΕΕ που δημιουργούν 
πολέμους με θύματα τους λαούς. 
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