ΨΗΦΙΣΜΑ ΟΜΟΦΩΝΟ
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΕΛΑΣΗ ΤΩΝ ΙΡΑΚΙΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ και ΤΗΣ ΣΦΑΓΗΣ ΣΤΗ ΜΕΛΙΓΙΑ
Το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας στέκεται στο πλευρό της οικογένειας των Ιρακινών μαθητών των
σχολείων του Βύρωνα που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της απέλασης και της επιστροφής τους στον
πόλεμο και ζητά να ακυρωθεί ΑΜΕΣΑ η απόφαση.
Ο Ali Hemin, ο Ali Doaa, ο Ali Rahma, οι γονείς τους και οι δυο μικρές αδερφές τους εδώ και 6,5 χρόνια
ζουν στη χώρα μας, όπου βρήκαν καταφύγιο, όπως και χιλιάδες άλλοι πρόσφυγες και μετανάστες,
θύματα των πολέμων και επεμβάσεων που διεξάγονται όλα αυτά τα χρόνια. Το μικρότερο μέλος της
οικογένειας, 5 ετών σήμερα, γεννήθηκε στην Ελλάδα.
Ο δρόμος της προσφυγιάς ξεκίνησε από τις περιοχές του εμπόλεμου Βορείου Ιράκ, για να διασχίσουν
Τουρκία, Χίο, Αθήνα, με την προσδοκία να ζήσουν μια καλύτερη ζωή. Χάρη στην βαρβαρότητα των
νόμων, οδηγιών και συμφωνιών της ΕΕ και των κυβερνήσεων και αυτή η οικογένεια εγκλωβίστηκε στη
χώρα και παλεύει να φτιάξει μια καινούργια αρχή, κάνοντας την Ελλάδα τη δεύτερη πατρίδα της.
Η ζωή τους δεν είναι εύκολη. Ο πατέρας δουλεύει περιστασιακά στην οικοδομή για να ζήσει την
οικογένεια και 16χρονος μεγαλύτερος γιος αναγκάζεται να εργαστεί κι αυτός και παράλληλα να
παρακολουθεί και τα μαθήματά του στο 4ο Γυμνάσιο Βύρωνα. Ταυτόχρονα, τα δύο από τα αδέλφια του
είναι επίσης μαθητές στο 4ο Γυμνάσιο και το ένα στο 4ο Δημοτικό Βύρωνα.
Δεν είναι οι πρώτοι πρόσφυγες που ακολουθούν έναν ατελείωτο γολγοθά. Τα επίσημα στοιχεία
παραδέχονται ότι το 2021 το σύνολο των προσφύγων – μεταναστών, ανά τον κόσμο, ξεπερνάει για
πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία τα 100 εκ.
Τέτοιοι είναι και οι δεκάδες νεκροί και τραυματίες στον θύλακα “Μελίγια” που σφαγιάστηκαν μόλις
χθές, στο όνομα της φύλαξης των ευρωπαϊκών συνόρων. Οι σοκαριστικές εικόνες στα σύνορα ΙσπανίαςΜαρόκου, με τις δυνάμεις καταστολής να επιτίθενται σε χιλιάδες ξεριζωμένους, ακόμη και σε
ημιθανείς ανθρώπους, αφού πρώτα τους ονόμασαν “εισβολείς”, θυμίζουν πρακτικές και σχέδια
εξόντωσης, άλλων εποχών. Μας θυμίζουν τις αφηγήσεις των προγόνων μας για την υποδοχή των
“δυτικών συμμάχων” στα παράλια της Σμύρνης και των ντόπιων πολιτικών ταγών κατά την
εγκατάστασή τους.
Το Δημοτικό Συμβούλιο της Καισαριανής, μιας πόλης όπως η δική μας που χτίστηκε και ποτίστηκε από
τον ιδρώτα και το αίμα των Μικρασιατών προσφύγων, που τιμά του κατατρεγμένους της
Μικρασιατικής Εκστρατείας και Καταστροφής, 100 χρόνια μετά καταδικάζει την σφαγή στο Θύλακα της
Μελίγια, ως αποτρόπαια και εγκληματική.
Το Δημοτικό Συμβούλιο απαιτεί να ακυρωθεί η απόφαση της απέλασης και να παραμείνει η οικογένεια
στη χώρα, ώστε τα παιδιά να ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους στα ελληνικά σχολεία και η οικογένεια να
συνεχίσει απρόσκοπτα τη διαμονή της στη χώρα μας.
Ο Δήμος Καισαριανής θα συνδράμει με όλες του τις δυνάμεις στην έκφραση αλληλεγγύης
και καλεί το λαό και τη νεολαία να φτιάξουν μια μεγάλη ασπίδα προστασίας γύρω από την εφταμελή
οικογένεια, με κάθε τρόπο.
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