
 
Χίος, 17-5-2017 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Κατέληξε κατά πλειοψηφία η Επιτροπή του Δ.Σ. για το προσφυγικό στο πόρισμά της. Ως ΛΑΣ 
Δήμου Χίου, συμμετέχοντας στη συγκεκριμένη επιτροπή και ακούγοντας τους 
εμπλεκόμενους φορείς, καταθέσαμε ολοκληρωμένη εισήγηση που αφορά στις αιτίες του 
προβλήματος, στους υπεύθυνους και στις συγκεκριμένες προτάσεις μας, προτάσεις ρήξης 
και όχι διαχείρισης της υπάρχουσας κατάστασης, οι οποίες και  δεν ψηφίστηκαν. Είναι 
λογικό ότι οι πολιτικοί συσχετισμοί μέσα στο Δ.Σ., αλλά και στην Επιτροπή, δεν αφήνουν 
περιθώρια για να στραφούμε στο δάσος και όχι στο δέντρο. Όλο αυτό το διάστημα, πολλά 
γράφονταν ή διαδίδονταν, γινόταν και σπέκουλα πάνω στις θέσεις μας, από διάφορες 
πλευρές του συστημικού τόξου συντηρητικού ή «αριστερού» την οποία αντιμετωπίσαμε με 
ανακοινώσεις μας. 

Η Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Χίου ως ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ, που συσπειρώνει γύρω της 
πέρα από τον κομματικό κορμό και κάθε ριζοσπάστη αγωνιστή που συμφωνεί με τις αρχές 
της, δεν έχει μάθει να παίζει τον παπά, ούτε να βαφτίζει το κρέας ψάρι. Σταθερή στις αρχές 
της, στην πολιτική της φιλοσοφία και στις αξίες της, κοινοποιεί το πόρισμα που κατέθεσε 
στην επιτροπή και  με αυτό θα πορευτεί και στο δημοτικό συμβούλιο: 

«Χίος, 28-4-2017 
 

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ 
 ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια με τους πρόσφυγες και 
μετανάστες, είναι πρόβλημα σύμφυτο με τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις των μεγάλων 
δυνάμεων στην περιοχή, με τους γεωπολιτικούς σχεδιασμούς της ΕΕ, των ΗΠΑ, της Ρωσίας, 
της Κίνας και των περιφερειακών χωρών που ελέγχουν, με την ενεργή συμμετοχή των 
ελληνικών κυβερνήσεων σ’ αυτούς τους σχεδιασμούς. 

Στο βωμό αυτών των σχεδιασμών αιματοκυλούν τους λαούς της Μέσης Ανατολής με τις 
εκατόμβες θυμάτων της Συρίας, της Λιβύης  και της υποσαχάριας Αφρικής. Στο πάζλ το 
τελευταίο διάστημα προστέθηκε η ένταση στην Κορεατική χερσόνησο που συγκεντρώνει τις 
ιμπεριαλιστικές αντιθέσεις των ΗΠΑ, Ρωσίας , Κίνας και Ιαπωνίας. 

Οι ελληνικές κυβερνήσεις διαχρονικά, η «αριστερή» κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ακόμη 
περισσότερο, συμμετέχουν σ’ αυτό το αλισβερίσι θανάτου μέσω του ΝΑΤΟ, παρέχουν 
επιμελητεία και στρατό και οποιαδήποτε άλλη βοήθεια τους ζητηθεί ,με οδυνηρές 
συνέπειες για το λαό μας και άμεσους κινδύνους σύρραξης και εμπλοκής στα 
ιμπεριαλιστικά παιχνίδια με την Τουρκία ,που προσπαθεί να αναβαθμίσει το ρόλο της στην 
ιμπεριαλιστική πυραμίδα. Σε 13 αποστολές του ΝΑΤΟ συμμετέχει ελληνική κυβέρνηση και 



νιώθει και περήφανη, ξοδεύοντας 4 δισ. Ευρώ την ώρα που ελληνικός λαός ζει στην 
εξαθλίωση. 

Από την αρχή της χρονιάς, από το Γενάρη μέχρι την περασμένη Κυριακή, 4.843 ξεριζωμένοι 
έχουν περάσει στα ελληνικά νησιά. 37 έχουν πνιγεί στο Αιγαίο. Συνολικά στην EE πέρασαν 
43.204, 1.089 άφησαν την τελευταία τους πνοή στη Μεσόγειο και απ' αυτούς 150 ήταν 
παιδιά. 

Δεν ανεχόμαστε οι θάλασσές μας να γίνονται μαζικά νεκροταφεία. Δεν θέλουμε τα νησιά 
μας, οι πόλεις, τα χωριά μας να μετατρέπονται σε κέντρα ταλαιπωρίας των ξεριζωμένων, 
εξαιτίας της πολιτικής της EE και της κυβέρνησης, της ανεπάρκειας υποδομών, εξοπλισμού. 
Ούτε να γίνονται τόποι που δρουν κι εκμεταλλεύονται τους πρόσφυγες κυκλώματα και 
συμμορίες, διάφορες υπηρεσίες των ιμπεριαλιστών, αμαρτωλές ΜΚΟ και πρακτορεία κάθε 
τύπου. 

Τα επίσημα στοιχεία μιλούν για περίπου 62.000 πρόσφυγες εγκλωβισμένους στην Ελλάδα. 
Η συντριπτική πλειοψηφία, με βάση τις απαντήσεις των ίδιων των προσφύγων και των 
μεταναστών, θέλει να φύγει, το 68% για τη Γερμανία, το 31% για άλλες χώρες της ΕΕ και 
μόλις το 0,4% θέλει να παραμείνει στην Ελλάδα. Πάνω από 14.000 βρίσκονται 
εγκλωβισμένοι στα νησιά. Σε όλο τον κόσμο στα 60 εκατομμύρια ανέρχονται οι πρόσφυγες.  

Στο φόντο αυτών των καταστάσεων δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, 
ξεσπιτώνονται, αναγκάζονται να ψάξουν τρόπους να γλιτώσουν από τον όλεθρο που 
βιώνουν στις χώρες τους. 

Σε κάθε περίπτωση, ο πόλεμος είτε ως πόλεμος αυτός καθ’ εαυτός είτε ως οικονομικός 
πόλεμος, έχει ως αποτέλεσμα ροές προσφύγων και μεταναστών από τις εστίες πολέμου και 
ακραίας φτώχειας προς τις  πλουσιότερες χώρες, οι καπιταλιστές των οποίων βρίσκουν με 
αυτό τον τρόπο φτηνό και ειδικευμένο εργατικό δυναμικό, αντί να μεταφέρουν  τις 
επιχειρήσεις τους στην Άπω Ανατολή. Δεν είναι τυχαίο ότι οι βιομήχανοι της Γερμανίας 
έκαναν ανοιχτά λόγο για ανάγκη εργατικών χεριών, φτηνών φυσικά, που θα κυμαίνεται 
γύρω στο εκατομμύριο, πράγμα που η Μέρκελ έσπευσε να υλοποιήσει. 

Οι EE, ΗΠΑ, NATO, οι ιμπεριαλιστές που δήθεν «συγκινούνται» από το προσφυγικό δράμα, 
είναι οι ίδιοι που δημιουργούν τους πολέμους μαζί με τους πλουτοκράτες των εμπόλεμων 
χωρών, για τη μοιρασιά των κερδών. Είναι οι ίδιοι π.χ. που ενίσχυσαν, εκπαίδευσαν, 
χρηματοδότησαν και εξόπλισαν αντιδραστικές - δολοφονικές οργανώσεις, όπως το 
«Ισλαμικό Κράτος», τον ISIS, προκαλώντας τεράστια προσφυγικά κύματα λαών.  

Οι υπηρεσίες καταγραφής προσφύγων δημοσιοποίησαν πριν ένα μήνα μια έρευνα που 
απάντησαν οι πρόσφυγες στο ερώτημα υπό ποιες προϋποθέσεις θα ξαναγυρνούσαν στη 
χώρα τους. 

Το 77,6% απάντησε ότι θα γυρνούσε αν σταματούσε ο πόλεμος και το 24,8% αν αλλάξουν 
οι οικονομικές συνθήκες, δηλαδή αν βρει δουλειά και ζήσει ανθρώπινα. Το 16,8% αν 
γίνονταν πολιτικές αλλαγές, δηλαδή να φύγουν καταπιεστικά - αντιδραστικά καθεστώτα. 
Το 21,3% αν έφευγε ο ISIS, δηλαδή διαλύονταν φασιστικές - αντιδραστικές - 
ιμπεριαλιστικές, δολοφονικές οργανώσεις. 

Αυτά δείχνουν για άλλη μια φορά τη μήτρα του προβλήματος! 

Οι ασκοί όμως του Αιόλου μέσω του πολέμου δεν ελέγχονται, γι αυτό και πλέον οι 
προσφυγικές-μεταναστευτικές ροές είναι ανεξέλεγκτες και οδήγησαν τους καπιταλιστές της 



ΕΕ στην συμφωνία ντροπής με την Τουρκία την οποία συνυπέγραψε η Ελληνική κυβέρνηση 
των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με τη συμφωνία της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ, ΠΟΤΑΜΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ, που 
κόπτονται μη τυχόν τα σπάσουμε με την  ΕΕ. 

Αυτή η συμφωνία για τη χώρα μας, είναι συμφωνία εγκλωβισμού των προσφυγικών ροών 
στα νησιά μας, είναι κυρίαρχη επιλογή της ΕΕ, να μας μετατρέψει σε αποθήκη ψυχών 
προκειμένου να ανακόψει τις ροές ,καταπατώντας ασύστολα τα ανθρώπινα δικαιώματα και  
διεθνείς συμβάσεις που και οι ίδιοι έχουν υπογράψει.  

Η οποιαδήποτε ασκούμενη πολιτική, που δε βάζει στο κάδρο τις ευθύνες της ελληνικής 
κυβέρνησης και των ευρωπαίων και Νατοϊκών ιμπεριαλιστών, είναι καταδικασμένη να 
αποτύχει, γιατί θα προσπαθεί να λύσει προβλήματα αποδεχόμενη τους όρους και λογικές 
όλων αυτών. 

 Η αναγόρευση των ΜΚΟ σε λύση είναι δική τους πολιτική. 

 Τα Hot spots με τον τρόπο που λειτουργούν ως κέντρα επιλογής ανθρώπων, είναι δική 
τους πολιτική. 

 Ο εγκλωβισμός των πληθυσμών στο νησί είναι δική τους πολιτική. 

 Η αθλιότητα που επικρατεί στα camps Σούδα , ΒΙΑΛ κλπ είναι δική τους πολιτική. 

 Η ανεπάρκεια σε χρήμα και μέσα που οδηγεί στην ανεπάρκεια δομών, Πυροσβεστική, 
Νοσοκομείο, αστυνομία κλπ είναι δική τους πολιτική. 

 Ο αέρας στα πανιά της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, οι Επιτροπές που 
δημιουργούνται κι έχουν ορθάνοιχτες τις πόρτες στους Φασίστες, ακουμπάνε στην πολιτική 
των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και των κομμάτων εξουσίας των προηγούμενων κυβερνήσεων, ακουμπάνε 
στη λογική Ευρώπη και ξερό ψωμί. 

Ως Λαϊκή Συσπείρωση όλο αυτό το διάστημα  εκφράσαμε στην πράξη, με όποιο τρόπο 
μπορούσαμε την αλληλεγγύη μας σ’ αυτούς τους ανθρώπους, θύματα πολέμου στις 
χώρες τους, θύματα φασιστικών και ρατσιστικών επιθέσεων στο νησί μας και στη χώρα 
μας. Και σε καμπάνιες ρουχισμού μετείχαμε και σε μάζεμα τροφίμων και απέναντι στο 
φασιστικό εσμό σταθήκαμε και στεκόμαστε! 

Η όποια παραβατικότητα που επίτηδες διογκώνεται κυρίως από φασιστικούς κύκλους αλλά 
και εκφραστές του αστικού κοσμοπολιτισμού, που θέλουν «καθαρούς» οικονομικούς 
χώρους για επενδύσεις, δεν μπορεί να αμαυρώνει τη γενική εικόνα των ανθρώπων 
θυμάτων των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων. 

Ωστόσο είναι γεγονός ότι οι αντοχές της τοπικής κοινωνίας και κυρίως των ανθρώπων πέριξ 
της Σούδας και της ΒΙΑΛ είναι εξαντλημένες, συμπαρασύρουν και όλους τους υπόλοιπους, η 
εντεινόμενη καπιταλιστική κρίση οξύνει ακόμα περισσότερο τα οικογενειακά και προσωπικά 
προβλήματα και θολώνει την κρίση και το μυαλό, οδηγεί στον εύκολο στόχο που είναι ο 
πρόσφυγας, αντί να οδηγεί στο γενικό ξεσηκωμό ενάντια στους πραγματικούς 
υπευθύνους της κρίσης και της κατάντιας της ζωής μας. 

Δεν πρέπει όμως να ξεφεύγει από κανέναν το γεγονός ότι η επιλογή πρόκληση ακόμα και σε 
αυτές τις δύσκολες στιγμές να παραμένει άνθρωπος, να συμπάσχει με τον πόνο του άλλου, 
να σκέφτεται ότι μπορεί να έρθει η σειρά του , είναι και πρέπει να είναι κυρίαρχη, ώστε να 
μη φτάνει στην απανθρωπιά, στην κτηνώδη κατάσταση να ονομάζει συνανθρώπους του 
«λαθροπίθηκους», «κοπρόσκυλα» και άλλες εκφράσεις που ανερυθρίαστα 



χρησιμοποιούν υπάνθρωποι με ονοματεπώνυμο στην καθημερινή μας ζωή 
«διαδικτυακή» και ζώσα. 

Από την άλλη συνειδητά η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με την απραξία τους αφήνουν 
την κατάσταση να εκτραχυνθεί παίζοντας το παιχνίδι της συνυπευθυνότητας με την 
τοπική κοινωνία , τροφοδοτώντας τους φασίστες, που ψάχνουν την ευκαιρία για να 
ξεσαλώσουν. 

Έχοντας απαντήσει ως Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Χίου σε αυτή την πρόκληση, να μην 
αφήσουμε την οργή και το θυμό μας να στραφεί ενάντια στους πάσχοντες πρόσφυγες και 
μετανάστες, αλλά ενάντια στη μήτρα που γεννά πολέμους και προσφυγιά, τον 
καπιταλισμό,  τις κυβερνήσεις και τα κόμματα που τον υπηρετούν, καταθέτουμε τις 
προτάσεις μας στην επιτροπή για το Δημοτικό συμβούλιο. 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 Άμεση μετακίνηση από τα νησιά των προσφύγων και μεταναστών προς την 
ηπειρωτική χώρα και απεγκλωβισμό τους από τη χώρα, στις χώρες που επιθυμούν. 

 Καταδίκη της πολιτικής της ΕΕ και της συμφωνίας με την Τουρκία, που καταπατά τα 
δικαιώματα των προσφύγων που ψήφισε και υλοποιεί η κυβέρνηση και μετατρέπει τα 
νησιά του Αιγαίου σε ειδική ζώνη εγκλωβισμού των προσφύγων και των μεταναστών. Να 
αναλάβει εξ ολοκλήρου τις ευθύνες της η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και το υπουργείο 
μεταναστευτικής πολιτικής. Να δοθούν ταξιδιωτικά έγγραφα στους πρόσφυγες των 
πολέμων. 

 Να κλείσει η Σούδα με άμεσο διαχωρισμό των  ευάλωτων ομάδων, οικογενειών και 
ασυνόδευτων, προσωρινή φιλοξενία τους σε διαμερίσματα για όσο χρόνο απαιτηθεί. 
Συμφωνία με την ύπατη αρμοστεία για τις προθεσμίες αποχώρησης από τη Σούδα και 
μεταφοράς των προσφύγων-μεταναστών στην ενδοχώρα και σε χώρες που επιθυμούν. 

 Να δημιουργηθούν ανθρώπινοι και αξιοπρεπείς ανοιχτοί και δημόσιοι προσωρινοί και 
βραχείας διάρκειας χώροι υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών -προσφύγων, που θα 
λειτουργούν με ευθύνη του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, με την πρόσληψη των 
εργαζομένων που σήμερα είναι σε ΜΚΟ και με προσωρινές συμβάσεις σε διάφορα 
προγράμματα (ΟΑΕΔ, Πρώτη Υποδοχή, Επιτροπή Ασύλου κλπ). Σε αυτά θα παρέχεται 
ιατροφαρμακευτική φροντίδα, δωρεάν σίτιση και στέγαση, διερμηνεία και νομική αρωγή. 
Να υπάρξει ειδική μέριμνα από κρατικούς φορείς για ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες 
και μετανάστες, μητέρες και παιδιά, ΑμεΑ, θύματα κυκλωμάτων διακίνησης ανθρώπων. Να 
πληρούνται οι προϋποθέσεις ασφάλειας  δομικής, πυρόσβεσης και ελέγχου του χώρου, 
ως προς το διαμένοντα πληθυσμό για όσο χρόνο θα φιλοξενείται. 

 Να ενισχυθούν οι υπηρεσίες Λιμενικού, Αστυνομίας και Πυροσβεστικής σε προσωπικό 
και μέσα και να έχουν την αποκλειστική ευθύνη στα ζητήματα ταυτοποίησης, φρούρησης 
συνόρων, δημόσια τάξη  κλπ. Το ίδιο και οι υπηρεσίες ασύλου. 

 Τέτοιο κέντρο μπορεί να μετατραπεί με αναδιοργάνωση χώρων η ΒΙΑΛ με προσωρινό 
πληθυσμό που δεν θα ξεπερνά τη δυναμικότητα της (800-1000) το προσωπικό-γραφεία 
να μεταφερθούν περιμετρικά του κέντρου. 

 Το προαναχωρησιακό κέντρο είναι συνδεδεμένο με τη συμφωνία κυβέρνησης –ΕΕ-
Τουρκίας, που είναι συμφωνία εγκλωβισμού στα νησιά σε όσους δεν παίρνουν άσυλο, 
άρα είναι τυράκι στη φάκα τα περί αποσυμφόρησης του νησιού μέσα από το 



προαναχωρησιακό. Για τους παραβατικούς να ισχύει η κείμενη νομοθεσία και ό,τι 
προβλέπει για τα αδικήματα που διαπράττουν, ως πολίτες πλέον άλλης χώρας. Σε κάθε 
περίπτωση είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε άλλη νέα δομή εκτός της υπάρχουσας στη 
ΒΙΑΛ και φυσικά αντίθετοι στο Προαναχωρησιακό κέντρο. Η υλοποίηση του 
προαναχωρησιακού κέντρου είναι υλοποίηση της κυβερνητικής πολιτικής των ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ που θέλουν να περάσουν στην πλάτη του δήμου για πολύ ευνόητους λόγους 
συνενοχής τη δική τους πολιτική και δεν πρόκειται για ρεαλιστική πολιτική που θα λύσει 
το πρόβλημα με τις διαστάσεις που το περιγράψαμε. Άλλωστε και τα Hot Spots 
ρεαλιστική πολιτική είχαν βαφτιστεί, αλλά το πρόβλημα δε λύθηκε, οι ροές συνεχίζονται 
προς τα νησιά μας, γιατί συνεχίζονται οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και ο πόλεμος, 
ασχέτως της μείωσης που οφείλεται στα κλειστά σύνορα της ΕΕ και στην μετατροπής της 
χώρας σε αποθήκης ψυχών!  

 Καμία συμμετοχή ΜΚΟ. Αποκλειστικά κρατικές και δημόσιες δομές. 

 Καμία συμμετοχή των μηχανισμών της ΕΕ (ευρωπαϊκή συνοριοφυλακή, Γιουροπόλ, 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου κλπ.) και άλλων ιμπεριαλιστικών οργανισμών στη φρούρηση 
των συνόρων και τις υπηρεσίες πρώτης υποδοχής και ασύλου.  

 Να δοθεί άμεσα άσυλο ή προσωρινό ανθρωπιστικό καθεστώς στους πρόσφυγες και 
όσους προέρχονται από χώρες ιμπεριαλιστικού πολέμου, κατοχής ή εμφυλίων. 

 Να αποζημιωθούν οι κάτοικοι από τις ζημιές που έχουν υποστεί. 

 Να καταδικαστούν και να αντιμετωπιστούν στην πράξη οι τραμπουκισμοί και η βία των 
ναζιστικών ομάδων. Να αντιμετωπιστεί το διαδικτυακό υβρεολόγιο και διαδικτυακός 
ρατσισμός και φασισμός σε βάρος των προσφύγων. Να απομονωθούν αυτοί που 
ενοχοποιούν για τα προβλήματα τα θύματα, τους πρόσφυγες και αθωώνουν τους 
υπεύθυνους. Να πάρει ο δήμος πρωτοβουλίες  συμπαράστασης στους πρόσφυγες και 
μετανάστες στα αιτήματά τους για απεγκλωβισμό από τη χώρα. 

 Να φύγουν τα ΝΑΤΟϊκά στρατεύματα από το Αιγαίο- δεν ήρθαν για να διασφαλίσουν 
την ασφάλεια των νησιών και της Ελλάδας, αλλά για να εμπλέξουν το λαό σε μεγαλύτερους 
κινδύνους και να σταματήσει η συμμετοχή της χώρας στους επικίνδυνους σχεδιασμούς στη 
μέση Ανατολή. 

 Τα παραπάνω σκιαγραφούν τις ευθύνες που πρέπει να αναλάβει η κυβέρνηση Σύριζα 
ΑΝΕΛ. Ο ρόλος του δήμου θα είναι επικουρικός –στηρικτικός εφόσον ακολουθούνται αυτές 
οι ενέργειες. 

ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΣ 
ΜΑΡΚΟΣ ΣΚΟΥΦΑΛΟΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ» 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Στοιχεία – κλειδιά του ορισμού του πρόσφυγα - Άρθρο 1 Α  Διεθνής Σύμβαση Γενεύης του  
1951 κυρωμένη (υποκριτικά) από όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες και όχι μόνο « … ο όρος 
«πρόσφυγας» εφαρμόζεται επί κάθε προσώπου το οποίο: … λόγω δικαιολογημένου 
φόβου δίωξης για λόγους φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, κοινωνικής τάξης ή πολιτικών 
πεποιθήσεων, βρίσκεται εκτός της χώρας της οποίας έχει την υπηκοότητα και δεν μπορεί 



ή λόγω του φόβου αυτού δεν επιθυμεί να απολαμβάνει την προστασία της χώρας αυτής 
…» 

Επί αυτών των ανθρώπων εφαρμόζονται οι άθλιες πολιτικές της κυβέρνησης – ΕΕ και 
πετιούνται βορά στους φασίστες και μισάνθρωπους. 


