Οι Μετανάστες δεν είναι «σκουπίδια» και «σκόνη». ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ!!!
Επιχείρηση «σκούπα» στα Εξάρχεια - Πρόσφυγες ο... θησαυρός

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σήμερα το πρωί στην περιοχή των Εξαρχείων με
χαρακτηριστικά επιχείρησης «σκούπας» - Εντοπίστηκαν συνολικά 143 πρόσφυγες και
μετανάστες. Στην αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το πρωί σε
τέσσερα κτίρια στην περιοχή των Εξαρχείων που τελούσαν υπό κατάληψη,
εντοπίστηκαν συνολικά 143 πρόσφυγες και μετανάστες, ενώ προσήχθησαν τρία
άτομα. Από τους 143, που οδηγήθηκαν στη Διεύθυνση Αλλοδαπών για περαιτέρω
έλεγχο των εγγράφων τους, οι 57 είναι άνδρες, οι 51 γυναίκες και οι 35 ανήλικοι,
από Ιράν, Ιράκ, Αφγανιστάν, Ερυθραία και Τουρκία. Στόχος ήταν καταλήψεις που
φιλοξενούσαν οικογένειες προσφύγων. Άνθρωποι ικέτες που οι πολιτικές του
επίσημου ελληνικού κράτους ολιγωρούν να τους παράσχουν ανθρώπινες συνθήκες
ζωής, ενώ θεωρήθηκε απαραίτητο από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να
ξαναζήσουν την τραυματική εμπειρία των εμπόλεμων ζωνών απ' τις οποίες
διέφυγαν, με ελικόπτερα να ουρλιάζουν πάνω από τα κεφάλια τους την ώρα που
μαζικά τους στρίμωχναν σε κλούβες πάνοπλοι αστυνομικοί. Ναρκωτικά και όπλα
πάντως, που ήταν το φύλο συκής της καθαρά σαλβινικής αυτής επιχείρησης, δεν
βρέθηκαν.»
Χαρακτηριστική- που αποκαλύπτει τα πραγματικά σχέδια της Κυβέρνησης για τη
περιοχή των Εξαρχείων- ήταν η Ανατριχιαστική δήλωση από τον εκπρόσωπο της
ΠΟΑΣΥ - Αποκάλεσε «σκουπίδια» ανθρώπους στα Εξάρχεια. Δήλωσε, χωρίς αιδώ,
χαρακτηριστικά: «Εκκίνησε μια αθόρυβη νέας τεχνολογίας ηλεκτρική σκούπα η
οποία είναι η αστυνομία, η οποία σιγά σιγά θα ρουφήξει όλα τα σκουπίδια(!!!) από
τα Εξάρχεια προοδευτικά, δημοκρατικά, με σχέδιο από τα επιτελεία της

Αστυνομίας». Στη διευκρίνηση σε των δημοσιογράφων «"Με την παρομοίωση
σκουπίδια εννοείται την παραβατικότητα και τα φαινόμενα ανομίας; Όχι τους
ανθρώπους;» ο εκπρόσωπος συνέχισε απτόητος «"Βεβαίως δεν εννοούμε τους
ανθρώπους που αποτελούν μία σκόνη(!!!) που μπορεί να έχει ενοχλητικό
χαρακτήρα αλλά δεν έχει καίριο για τα Εξάρχεια, εννοούμε τα πραγματικά
σκουπίδια στις άλλες δέκα καταλήψεις τις οποίες τις έχουν σκληροί ποινικοί,
ακροαριστεροί, ακροαναρχικοί, άνθρωποι ιδιαίτεροι, τότε θα έχει μπορεί
δημοσιογραφικό ψωμί που θα μπορέσουμε να το συζητήσουμε και εδώ».
Η ανατριχιαστική δήλωση ενδεικτική της αντίληψης που έχουν ορισμένοι(;) στην
Αστυνομία, που μάλιστα χαιρέτισαν θριαμβολογώντας την δημαρχία του Κώστα
Μπακογιάννη ο οποίος θα σταθεί αρωγός τους στην προσπάθειά αυτή όπως είπαν.
Για να μην έχουμε αυταπάτες που κατοικοεδρεύουν πλέον και «νόμιμα» οι ψήφοι
και η Ιδεολογία της Χρυσής Αυγής…
Τα προηγούμενα χρόνια οι επιχειρήσεις της ΕΛΑΣ στα Εξάρχεια και στο κέντρο της
Αθήνας στόχευαν στο οργανωμένο έγκλημα, τα ναρκωτικά και το παραεμπόριο με
σημαντικά αποτελέσματα και εξαρθρώσεις συμμοριών. Αυτό ήταν και παραμένει
το κύριο αίτημα των πολιτών. Σήμερα παρακολουθήσαμε ένα οργανωμένο
επικοινωνιακό πυροτέχνημα. Διότι συμμορίες του οργανωμένου εγκλήματος δεν
είναι γυναίκες πρόσφυγες με ανήλικα παιδιά.
Το να κυνηγάς κατατρεγμένους ανθρώπους, πρόσφυγες, γυναίκες και μικρά
παιδιά δεν προσφέρει τίποτα στην ασφάλεια. Αυτή είναι η λογική απόληξη της
αντιμεταναστευτικής και ακροδεξιάς ρητορικής της κυβέρνησης. Το κύριο
πρόβλημα στα Εξάρχεια είναι η δράση του οργανωμένου εγκλήματος και εκεί δεν
χωράνε κινήσεις εντυπωσιασμού.
Η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας δεν έρχονται σε
σύγκρουση αλλά συνιστούν ουσιαστική προϋπόθεση για την οικοδόμηση μιας
κοινωνίας με ασφάλεια και δικαιοσύνη.
Υ.Γ: Απέναντι σε ένα συνολικό αφήγημα της ΝΔ που θέλει να "ορμπανοποιήσει"
την ελληνική πολιτική ζωή, να κυβερνήσει με εντυπώσεις, με επικοινωνία, με βάση
μια αντιδραστική ιδεολογία, την οποία επί της ουσίας θέλει να κάνει κτήμα
ολόκληρης της κοινωνίας, ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι το ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ
ΚΙΝΗΜΑ και ΟΛΟΙ οι εργαζόμενοι να βρεθούμε ΑΠΕΝΑΝΤΙ, υπερασπιζόμενοι το
δικαίωμα χιλιάδων συνανθρώπων μας, προσφύγων και μεταναστών για ΜΙΑ
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΖΩΗ…

