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Καλοδεχούμενα τα προσφυγόπουλα, Ανεπιθύμητος ο ρατσισμός, η 
ξενοφοβία και ο φασισμός 

Για τις δηλώσεις Μπογδάνου  
Με μια κατάπτυστη και επικίνδυνη ανάρτηση στο twitter, ο βουλευτής της ΝΔ Μπογδάνος 
στοχοποίησε μια δομή όπου διαμένουν ανήλικα προσφυγόπουλα στα Σεπόλια και δημοσίευσε 
φωτογραφία με την πολυκατοικία και τα πρόσωπα δυο προσφυγόπουλων: «Τώρα επιχείρηση 
εγκατάστασης “ασυνόδευτων ανηλίκων” σε πολυκατοικία στα Σεπόλια. Η κα Ειδική 
Γραμματέας, το Υπουργείο και ο Δήμος δεν καταλαβαίνουν ότι το διαρκές ξεφόρτωμα 
πληθυσμών στο υπερβεβαρημένο κέντρο της Αθήνας διαβρώνει πλέον επικίνδυνα την 
κοινωνική συνοχή και ειρήνη;» 

Ως Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αθήνα έχουμε να σημειώσουμε τα παρακάτω: 

1. Οι δηλώσεις αυτές ευνοούν και στοχεύουν στην οργάνωση των «ορφανών» πυρήνων της 
Χρυσής Αυγής και της ακροδεξιάς στην περιοχή και γενικότερα, από το κυβερνητικό κόμμα 
και την παράταξη Μπακογιάννη και γι’ αυτό και είναι πολλαπλά επικίνδυνες.  

2. Η κυβέρνηση της ΝΔ φέρνει την αποκλειστική πολιτική ευθύνη για τις ρατσιστικές δηλώσεις 
του βουλευτή της.  

3. Η δημαρχία Μπακογιάννη φέρνει τις δικές της πολιτικές ευθύνες γιατί συναγελάζεται με τις 
δήθεν επιτροπές κατοίκων στον άξονα της Πατησίων, που αποτελούν ιδεολογικά 
στηρίγματα των καταδίκων της ΧΑ, ανέχεται τη ρατσιστική δράση τους και μέλη δημοτικοί 
σύμβουλοί της διατηρούν σχέσεις "αίματος" με τις ρατσιστικές αυτές επιτροπές. Ηγείται στη 
συγκρότηση ενός ιδιόμορφου ρατσιστικού, αντιπροσφυγικού μετώπου δημοτικών 
συμβούλων με άλλες παραταξεις (των υπολειμμάτων του κατάδικου Κασιδιάρη στο 
δημοτικό συμβούλιο/Καπερνάρο/Καραμπελιά), που κάθε φορά στάζουν δηλητήριο 
ενάντια στους μετανάστες.  

4. Η δημαρχία και η κυβέρνηση φέρουν βαριά ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί στη δομή 
ανήλικων προσφυγόπουλων και στην περιοχή. Οφείλουν τώρα να καταδικάσουν αυτές τις 
δηλώσεις.  

5. Από την πολύχρονη παρουσία των μεταναστών και προσφύγων στις γειτονιές μας δεν 
κινδυνεύσαμε ποτέ. Ο μόνος κίνδυνος είναι εδώ και χρόνια η δράση των φασιστικών και 
νεοναζιστικών ομάδων, με τάγματα εφόδου που επιτέθηκαν και στοχοποίησαν τις 



συλλογικότητες της γειτονιάς, τα σχολεία μας, τους εκπαιδευτικούς. Η ηρεμία της γειτονιάς 
διασαλεύτηκε πάντα από τη δράση αυτών των ομάδων και τη στενή τους διασύνδεση με 
το κράτος και τις δυνάμεις καταστολής. 

6. Διάφοροι παράγοντες της δημοτικής παράταξης Μπακογιάννη, διακινούν υπογείως ότι η 
δομή δεν αφορά ανήλικα προσφυγόπουλα αλλά ενήλικες. Ο στόχος αυτών των υπόγειων 
φημών είναι για να δικαιολογήσουν επιθετικές ενέργειες εναντίον της δομής και να 
τροφοδοτήσουν τον ρατσισμό και την ξενοφοβία. 

7. Το 2016 ο κατάδικος για εγκληματικές πράξεις Κασιδιάρης είχε ηγηθεί της προσπάθειας 
οργάνωσης κινητοποιήσεων και ρατσιστικών επιθέσεων ενάντια στην εγκατάσταση 
προσφυγικών οικογενειών. Ο Μπογδάνος και οι πολιτικοί του συνοδοιπόροι, διεκδικούν να 
πάρουν τη θέση του Κασιδιάρη. Το αντιρατσιστικό κι αντιφασιστικό κίνημα της περιοχής, η 
Λαϊκή Συνέλευση Κολωνού-Σεπολίων-Ακ. Πλάτωνα, ο Σύλλογος εκπ/κών ΠΕ Αριστοτέλης, 
το Κυριακάτικο Σχολείο Μεταναστών, ο ΣΥΠΡΟΜΕ κι άλλοι φορείς της γειτονιάς τους 
εμπόδισαν. Το ίδιο θα συμβεί και τώρα! 

8. Το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας οφείλει να καταδικάσει τις δηλώσεις του Μπογδάνου 
και να δηλώσει ότι καλοδέχεται τα προσφυγόπουλα 

Ως Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αθήνα θα δώσουμε το μέγιστο των δυνάμεών μας και 
θα αγωνιστούμε μαζί, ντόπιοι, πρόσφυγες και μετανάστες για τα δικαιώματα όλων μας. Για να 
έχει δικαίωμα στη στέγη ο πρόσφυγας, ο άνεργος, ο άστεγος και ο φτωχός, όλοι εμείς. Για να 
έχει πρόσβαση στη μόρφωση και στην περίθαλψη το παιδί του εργάτη, του πρόσφυγα και του 
μετανάστη, το παιδί με ειδικές ανάγκες, τα παιδιά των ευπαθών ομάδων, τα δικά μας παιδιά, 
εμείς οι ίδιοι. Είμαστε και θα είμαστε σε κάθε τόπο δουλειάς, εκεί που ο άνεργος άνθρωπος 
ψάχνει μεροκάματο, εκεί που η ΔΕΗ πάει να κόψει το ρεύμα, εκεί που αρπάζουν το τελευταίο 
πάρκο, για να έχουμε πρόσβαση σε δημόσια υγεία και παιδεία όλες και όλοι, εκεί όπου 
κυνηγούν το φτωχό πρόσφυγα και μετανάστη, εκεί που τον εκμεταλλεύονται και τον 
εξευτελίζουν, για να υπερασπιστούμε το δικαίωμα όλων των ανθρώπων στη ζωή. Για να 
αγωνιστούμε οι φτωχοί μαζί με τους φτωχούς για έναν κόσμο καλύτερο για μας και τα παιδιά 
μας, με δικαιοσύνη και ισότητα, με αλληλεγγύη και ελευθερία.  

Θα υψώσουμε τοίχος ενάντια στο δηλητήριο του ρατσισμού και του φασισμού, ενάντια στις 
επιθέσεις απέναντι στους πρόσφυγες και μετανάστες, ενάντια στους αγωνιζόμενους αυτής 
της κοινωνίας.  

Θα περιφρουρήσουμε τις γειτονιές μας, τα παιδιά μας και τα σχολεία μας από το ρατσισμό, 
τον τρόμο και τον φασισμό, τον κοινωνικό αυτοματισμό και τον κανιβαλισμό.  

Γιατί η φασιστική ιδεολογία και τα κόμματα της, επιδιώκουν να τα βάλουμε οι φτωχοί με τους 
φτωχούς για να μείνουν ανενόχλητοι οι πραγματικοί ένοχοι για την καταβύθιση της ζωής μας, 
οι χορτάτοι αυτού του κόσμου και τα επιτελεία τους, κυβέρνηση, κράτος, κεφάλαιο, ΕΕ και ΔΝΤ 
και όλοι όσοι υποστηρίζουν την πολιτική τους.  

Δηλώνουμε πως θα πράξουμε ό,τι περνάει από τα χέρια και την ψυχή μας, για να 
δυναμώσουν οι ιδέες μιας απελευθερωμένης, ανεξάρτητης, αδούλωτης, δημοκρατικής και 
χειραφετημένης κοινωνίας. 
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