
i. Η ελλάδα είναι από τις πιο φιλάνθρωπες χώρες
στον πλανήτη.
Η “προσφυγική κρίση” μας παίρνει αμπάριζα ως μια πλημμύρα ή κά-

ποια άλλη φυσική καταστροφή και παρόλα ταύτα το ελληνικό κράτος

καταφέρνει να διαχειριστεί κάθε χρόνο δεκάδες χιλιάδες μεταναστών

- συγνώμη, προσφύγων θέλαμε να πούμε για να είμαστε και σε αρ-

μόνια με λοιπά και διάφορα δημοσιεύματα - με τον πλέον ανθρωπι-

στικό τρόπο. Έτσι τουλάχιστον μας λέει κάθε εστία κρατικής

προπαγάνδας. Ταυτόχρονα, βλέπουμε ένα σωρό περίεργα πράγ-

ματα. Τους φιλοξενούμενους μετανάστες να εξεγείρονται - ίσως οι

κουβέρτες να μην ήταν αρκετά σενιαρισμένες. Τοπικές αυτοδιοικήσεις

να δηλώνουν πως μια χαρά φιλάνθρωποι γίνονται κατόπιν βέβαια

πληρωμής από κάποιο ευρωπαϊκό ταμείο - στο μεταξύ επιδίδονται

σε ρατσιστικό ντελίριο μπας και ανέβει λιγάκι η ταρίφα φιλανθρωπι-

σμού. Σε κάποια δημοτικά συμβούλια, όπως κι αυτό της Ν. Ιωνίας,

βγαίνουν μαχαίρια για το αν τα κρατικά κονδύλια διαχείρισης μετα-

ναστών θα τα παίρνουν οι επαγγελματίες του ανθρωπισμού που δου-

λεύουν σε ΜΚΟ ή οι επαγγελματίες του ανθρωπισμού που κάνουν

καριέρα στην Αριστερά. Τα κέντρα υποδοχής προσφύγων (hot spots)

έγιναν “κλειστά κέντρα φιλοξενίας”. Οι τοπικές οικονομίες αρθρώνον-

ται ολοένα και περισσότερο γύρω από τυπικά κι άτυπα στρατόπεδα

συγκέντρωσης, και ταυτόχρονα φαντάροι, μπάτσοι, λιμενικοί και

λοιπά μπατσοστρατιωτικοειδή αγκαζέ με ψυχολόγους, κοινωνικούς

λειτουργούς κι άλλους ειδικούς της “διαχείρισης πληθυσμών” -ή αλ-

λιώς της διαχείρισης της εργατικής τάξης και μάλιστα του πάτου της

- σουλατσάρουν μέσα, έξω και γύρω από αυτά.  

Όχι άλλη φιλανθρωπία, ώρα να μιλήσουμε και λίγο σοβαρά. Για να

καταλάβουμε τα παραπάνω πρέπει πρώτα να βάλουμε για τα καλά

στο μυαλό μας το ρόλο που παίζει για ένα κράτος η μεταναστευτική

του πολιτική. Και αυτή δεν είναι η λιγότερο ή περισσότερο αποτελε-

σματική διαχείριση ενός γενικότερου κι αφηρημένου προβλήματος.

Αντιθέτως, πρόκειται για ένα από τα πλέον χρήσιμα εργαλεία για τον

καπιταλισμό κάθε χώρας και των στρατηγικών του και ως τέτοιο πρέ-

πει να την αντιμετωπίζουμε. Τι εννοούμε λέγοντας όμως μεταναστευ-

τική πολιτική;

ii. Μεταναστευτική πολιτική - Η παρανομοποίηση
της εργασίας των μεταναστών
Παλαιότερα, η σχέση των εισροών-εκροών των μεταναστών/τριών

από τη μια χώρα στην άλλη πραγματοποιούνταν κυρίως μέσω δια-

κρατικών συμφωνιών. Το κάθε κράτος ανάλογα με τις ανάγκες του,

επισύναπτε συμφωνία με κάποιο άλλο σχετικά με το συγκεκριμένο

αριθμό μεταναστών εργατών που χρειαζόταν για την παραγωγική του

ανασυγκρότηση.

Μέσα στη δεκαετία του '70, τα αφεντικά στα πλαίσια της διαχρονικής

τους προσπάθειας να εφευρίσκουν τρόπους να εκμεταλλεύονται πε-

ραιτέρω την εργασία μας, αποφάσισαν να μετατρέψουν τη μετανά-

στευση για λόγους εργασίας σε παράνομη πράξη. Έτσι, όλα τα

ανεπτυγμένα καπιταλιστικά κράτη αποφάσισαν να κάνουν κάποιες

αλλαγές στον τρόπο που λειτουργούσε η στρόφιγγα της μετανάστευ-

σης και εφάρμοσαν την απόφασή τους όσο πιο άμεσα και βίαια μπο-

ρούσαν.

Νέες νομοθεσίες “περί μετανάστευσης” σχεδιάστηκαν και άρχισαν να

εφαρμόζονται που θέτανε το ζήτημα της «κανονικοποίησης και νομι-

μοποίησης» των μεταναστών που εισέρχονταν στη εκάστοτε χώρα.

Ο βασικός τους στόχος ήταν η δημιουργία ενός καθεστώτος παρα-
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νομίας για τους περισσότερους μετανάστες αλλά και ο διαχωρισμός

τους σε «νόμιμους» και «παράνομους» εργάτες.

Τα οφέλη είναι προφανή:  παράνομος εργάτης σημαίνει φθηνός και

πειθαρχημένος εργάτης που ανά πάσα στιγμή τον ξεζουμίζουμε, τον

αποθηκεύουμε για μελλοντική χρήση ή τον πετάμε στα σκουπίδια ως

ένα σκουριασμένο μπουλόνι, ανάπτυξη δηλαδή.

iii. Το ελληνικό παράδειγμα

Κόντρα στις κυρίαρχες αφηγήσεις περί "ψωροκώσταινας και ελλαδι-

στάν", το κυρίαρχο ελληνικό κράτος παρακολούθησε τις "διεθνείς τά-

σεις της μόδας" με τεράστια κιόλας επιτυχία. Όταν στην αρχή των

90s',  με το τέλος του ψυχρού πολέμου και την διάλυση του πρώην

ανατολικού μπλοκ, άρχισαν να διαφαίνονται μεγάλα μεταναστευτικά

ρεύματα στον ορίζοντα, το ελληνικό κράτος άρχισε να τρίβει τα χέρια

του. Έβλεπε στην εκμετάλλευση αυτών των μεταναστευτικών ροών

τις λύσεις στα εσωτερικά του οικονομικά και πολιτικά προβλήματα.

Έτσι, το ελληνικό κεφαλαίο, στα πρόθυρα του ΔΝΤ από τότε, πήρε

μια τεράστια ανάσα ζωής πάνω στα κορμιά και τη «μαύρη» εργασία

των μεταναστριών και μεταναστών. Τα σύγχρονα σκλαβοπάζαρα

υπάρχουν και είναι εδώ, στην ελληνική επικράτεια αρκεί να αναρω-

τηθεί κανείς ποιοί είναι αυτοί και αυτές που δουλεύουν στα χωράφια,

τα μπουρδέλα, τις οικοδομές και κάθε πιθανή κι απίθανη σκατοδου-

λειά που υπάρχει. 

Ωστόσο, η συνταγή της παρανομοποίησης της εργασίας των μετα-

ναστών μέσω της παρανομοποίησης της ίδιας τους της ύπαρξης

αποτελεί μια μεγαλόπνοη, απαιτητική σε σχεδιασμό κι υλοποίηση

κρατική στρατηγική. Με άλλα λόγια, πώς σκατά μπορούν ολόκληροι

πληθυσμοί να είναι σε μια συνεχή μεταβλητή κατάσταση μεταξύ νο-

μιμότητας-ημιπαρανομίας-παρανομίας;  Πώς μπορούν αυτοί οι πλη-

θυσμοί να ελεγχθούν, καταγραφούν και πειθαρχήσουν; Με τον πλέον

απλό για ένα κράτος τρόπο: μέσω της υπαγωγής αυτών των πληθυ-

σμών σε καθεστώς στρατιωτικής διαχείρισης τόσο της εργασίας τους

όσο και των υπόλοιπων πτυχών της καθημερινότητας τους.

Κάπως έτσι πέρασαν 25 χρόνια "ζεστής ελληνικής φιλοξενίας" κι άλλα

τόσα χρόνια εμπειρίας πάνω στη στρατιωτική διαχείριση της ζωής

των μεταναστών εργατών. Ο/η μετανάστης/τρια, παράνομος/η πλέον,

προωθούταν από Α.Τ. σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, στοιβαζόταν

σε containers και αποθήκες. Για τη διαχείρισή του, υπεύθυνο ήταν το

υπουργείο δημόσιας τάξης αλλά και το υπουργείο εργασίας. Η καθη-

μερινότητά του είχε ξυλοδαρμούς και απειλές από μπάτσους, φασί-

στες και αφεντικά, συνεχείς παρενοχλήσεις, δολοφονίες, πογκρόμ,

απελάσεις. Το καθεστώς νομιμότητας, για όσους είχαν το "προνόμιο",

ήταν επισφαλές, οριοθετούσε τον τρόπο ζωής τους, τους έφερνε αν-

τιμέτωπους με δαιδαλώδεις και αδιέξοδες γραφειοκρατικές διαδικα-

σίες από τη μία και, κρατικό ( και παρακρατικό) τραμπουκισμό από

την άλλη.

Με τον καιρό ολόκληρα δίκτυα υλικών συμφερόντων άρχισαν να

πλαισιώνουν αυτή τη διαδικασία παρανομοποίησης των μεταναστών

εργατών. Από τη ταρίφα του λαθρεμπόρου στα σύνορα, τη μίζα του

μπάτσου, τις κλοπές των λιμενικών μέχρι τους ιδιοκτήτες ακινήτων

προς ενοικίαση, -τα αφεντικά δηλαδή που βρίσκουν πάμφθηνα ερ-

γατικά χέρια και τους μαφιόζους- μπορούμε να καταλάβουμε πως η

διαδρομή που χαράσσει η παράνομη εργατική δύναμη του μετανάστη

είναι μια διαδρομή που έχει πολλά φράγκα. Μία πίτα χρημάτων γύρω

από την οποία δημιουργούνται νέες υλικές σχέσεις και οι οποίες με

τη σειρά τους ενσωματώνουν στο κοινωνικό status-quo, το καθεστώς

εξαίρεσης στο οποίο βρίσκονται οι μετανάστες εργάτες.

iv. Στρατιωτική διαχείριση των μεταναστών στην
κυβέρνηση της αριστεράς

Ο Σύριζα, ως επίσημο κράτος πια, έρχεται να επιβεβαιώσει του λόγου

το αληθές. Πως τα κράτη δηλαδή δεν έχουν σημεία στίξης, πως οι

κυβερνήσεις δεν αποτελούν τίποτε παραπάνω από το εκάστοτε πο-

λιτικό προσωπικό που αναλαμβάνει να πραγματώσει κρατικές στρα-

τηγικές. Στρατηγικές, οι οποίες τόσο στη σύλληψή τους όσο και στα

οφέλη τους για κάθε κράτος, είναι διαχρονικές και δεν πετιούνται από

το παράθυρο από τον οποιοδήποτε "πλανόδιο πωλητή ελπίδας".

Έτσι, και στην κυβέρνηση της αριστεράς, η στρατιωτική διαχείριση

των μεταναστών όχι μόνο δεν παύει να υφίσταται ως συνθήκη, του-

ναντίον εμπλουτίζεται, αναβαθμίζεται και παίρνει το πρόθεμα "αν-

θρωπιστική". 

Πρακτικά, βλέπουμε πως πέρα από την αστυνομία και τον στρατό

που αποτελούν τους βασικούς κρατικούς μηχανισμούς που διαχειρί-

ζονται τις ζωές των μεταναστών, συστατικό κομμάτι αυτής της διαδι-

κασίας πρόσκεινται σιγά σιγά και στις MKO. Ειδικοί ψυχολόγοι,

ανθρωπιστές, γιατροί και γενικά ειδικοί της φιλανθρωπίας αρχίζουν

και σχετίζονται άμεσα με τον εγκλεισμό των μεταναστών στα στρα-

τόπεδα συγκέντρωσης και συνεργάζονται με το στρατό και την αστυ-

νομία. 

Οι ΜΚΟ, ως οχήματα οργάνωσης της "κοινωνίας των πολιτών" εντο-

πίζονται στον ελλαδικό χώρο ήδη 25-30 χρόνια. Ωστόσο, η καινοτομία

του Σύριζα ήταν πως "άνοιξε" τα στρατόπεδα συγκέντρωσης όχι για

να βγουν οι έγκλειστοι μετανάστες αλλά για να μπουν μέσα σε αυτά

οι ΜΚΟ. Με αυτόν τον τρόπο, οι ΜΚΟ τοποθετήθηκαν σε διάφορα

σημεία της διαδρομής που ακολουθεί η παράνομη εργατική δύναμη

του μετανάστη εργάτη και άρχισαν να διεκδικούν μέρος από τα

φράγκα που προκύπτουν από αυτή τη διαδικασία. Πλέον ο μετανά-

στης, από τα πάρε-δώσε με τους μαφιόζους διακινητές στα σύνορα

μέχρι και τον εγκλεισμό του σε κάποιο στρατόπεδο συγκέντρωσης,

από τα ζητήματα στέγασης, σίτισης και υποχρεωτικής καταγραφής

στοιχείων μέχρι τη βίαιη πειθάρχηση της καθημερινότητάς του, συ-

ναντά σε κάθε βήμα τους μπατσοστρατιωτικούς μηχανισμούς "χέρι-

χέρι" με επαγγελματίες ανθρωπιστές. 

Ο ανθρωπισμός στο μεγαλείο του δια του -ρίχνουμε

ένα ψίχουλο φιλανθρωπίας σε αυτούς που προορί-

ζονται για καταναγκαστική εργασία- αλλά και για την

“τελική λύση” των ναζί, την φυσική εξόντωση στα

κρεματόρια των ψυχών της εργατικής δύναμης που

περισσεύει σε έναν στρατιωτικοποιημένο καπιταλι-

στικό σχηματισμό. Φυσικά, ο Ερυθρός Σταυρός

έπαιζε από τον προηγούμενο αιώνα εμβληματικό

ρόλο στην κοινωνικο-ιστορική διαδικασία στρατιω-

τικοποίησης ολόκληρων πληθυσμών, πάντα με φι-

λάνθρωπο προσωπείο.

Τραίνο που μεταφέρει εβραίους κρατούμενους από τη Βαρσοβία στο Άουσβιτς.

Στη φωτογραφία, γυναίκα μέλος του Ερυθρού Σταυρού μοιράζει τρόφιμα.



Σημαντικό στοιχείο αυτής της διαχείρισης πατάει πάνω στο ιδεολογικό πε-

ρίβλημα των ΜΚΟ ως "ανεξάρτητες και ανθρωπιστικές", μια ιδεολογική

αιχμή που το κράτος δεν αμελεί να τονίζει σε κάθε πτυχή της λεγόμενης

προσφυγικής κρίσης. Οι ΜΚΟ παρουσιάζονται σαν να λειτουργούν ανε-

ξάρτητα από το κράτος κι εκεί εντοπίζεται και η χρησιμότητά τους: να πα-

ρεμβαίνουν και να διαμεσολαβούν εκεί που το επίσημο κράτος δε μπορεί.

Επί της ουσίας όμως, οι ΜΚΟ διαμορφώνουν το πώς ασκούν ανθρωπισμό

στη βάση των κρατικών χρηματοδοτήσεων άρα και προτεραιοτήτων. Αυτή

τη στιγμή, ικανό κομμάτι του ενεργού πληθυσμού, από τους προμηθευτές

των στρατοπέδων μέχρι τα στελέχη των ΜΚΟ, εργάζεται γύρω από τα

στρατόπεδα συγκέντρωσης ως κομμάτι ενός διευρυνόμενου δημόσιου

τομέα, εναρμονίζεται με την κρατική πολιτική και απολαμβάνει τα ευρω-

παϊκά κονδύλια για το μεταναστευτικό που διοχετεύονται στην ελληνική οι-

κονομία δια μέσω φυσικά των ΜΚΟ.

Φυσικά οι καινοτόμες ιδέες του αριστερού κράτους δεν προέκυψαν εν

κενώ. Η αριστερά παραδοσιακά, είχε αναλάβει εργολαβία τη διαμεσολά-

βηση ανάμεσα στους μετανάστες και το ελληνικό κράτος. Αναδείκνυε τους

ηγέτες των μεταναστευτικών κοινοτήτων, έβρισκε δικηγόρους, αποφάσιζε

τα σωστά αιτήματα και τα προωθούσε στα ανάλογα υπουργεία. Παράλ-

ληλα, θυματοποιούσε τους μετανάστες εργάτες, γκρίνιαζε ότι δεν υπάρχει

κρατική πολιτική για την μετανάστευση, και έλεγε στον ομορφότερο λαό

του κόσμου πως δεν είναι ρατσιστής. Φυσικά, τσιμπούσε τα ανάλογα

φράγκα από τις μελέτες των αριστερών πανεπιστημιακών, τις κρατικές επι-

χορηγήσεις για τα κόμματα και τις θεσούλες στο ΙΝΕ ΓΣΣΕ.  Αυτή η συσ-

σώρευση know-how πάνω στη διαμεσολάβηση είναι σε άμεση συνάρτηση

με την πολυετή διαδικασία ενσωμάτωσης της αριστεράς στο κράτος και

της αναγνώρισης των υπηρεσιών και της χρησιμότητας της. Το μόνο που

έμενε για την κυβέρνηση της αριστεράς να κάνει ήταν να αναδιοργανώσει

την παλιά αριστερή μεσολάβηση μέσα από τον ανθρωπισμό των ΜΚΟ.

v. Ο ανθρωπισμός ως η άλλη όψη της στρατιωτικής δια-
χείρισης

Κάπου εδώ αρχίζουν να ξεδιαλύνονται τα τραγελαφικά που περιγράψαμε

στην εισαγωγή αυτής της προκήρυξης. Η στρατιωτική διαχείριση των με-

ταναστών πρέπει, από πλευράς κράτους, συνέχεια να εξελίσσεται και να

προσαρμόζεται στις σύγχρονες απαιτήσεις και κοινωνικοοικονομικούς συ-

σχετισμούς. Στο σήμερα, αυτό συνεπάγεται μπόλικη δόση ανθρωπισμού.

Από τη μία, για τα προφανή και πολλαπλά ιδεολογικά οφέλη μιας τέτοιας

πρακτικής για την κοινωνική συνοχή και την ταξική ειρήνη. Από την άλλη,

καινούριες κοινωνικές σχέσεις, συνυφασμένες με την άνοδο του Σύριζα

στην εξουσία, καλούνται να συμμετέχουν στη "μπίζνα" γύρω από την πα-

ρανομοποίηση της εργασίας των μεταναστών. Στις μέρες μας, οποιοσδή-

ποτε μπορεί να βγάλει το "κατιτίς" του από την κρατικά επιχορηγούμενη

φιλανθρωπία, το μόνο που έχει να κάνει είναι να ισχυριστεί πως είναι αν-

θρωπιστής και να κάνει τη δουλειά του κράτους για το κράτος. Δεν υπάρχει

καλός και κακός ανθρωπισμός. Το μόνο που υπάρχει είναι μια κρατική κα-

τασκευή, που εφαρμόζεται από πάνω προς τα κάτω και εξυπηρετεί στη

συσκότιση των πραγματικών ταξικών αντιθέσεων, της πραγματικότητας

πίσω από την παρανομοποίηση της εργατικής δύναμης των μεταναστών.

Ο ανθρωπισμός τελικά είναι η άλλη όψη του νομίσματος τις στρατιωτικής

διαχείρισης που περιγράφουμε, εκείνο το βασικό συστατικό που κάνει τη

καταδυνάστευση της ζωής των μεταναστών εργατών ακόμα πιο καθολική

κι απόλυτη.

Εμείς από τη πλευρά μας, γνωρίζοντας από ποια πλευρά του ταξικού ρήγ-

ματος τοποθετούμαστε, δεν λέμε ό,τι λέμε επειδή έχουμε κάποιο φετίχ με

τους μετανάστες. Αναγνωρίζουμε πως ο πυρήνας της κρατικής πολιτικής

του ελληνικού κράτος παραμένει ο ίδιος για την μετανάστευση και την ερ-

γασία. Και οτιδήποτε έχει να κάνει τα σχέδια του κράτους για την εργασία

στον καπιταλισμό αφορά όχι μόνο τους μετανάστες, αλλά το σύνολο της

εργατικής τάξης. Και το παρόν και το μέλλον που επιφυλάσσουν τα αφεν-

τικά για ένα κομμάτι της τάξης μας θα έπρεπε να είναι εξαιρετικά πιο διδα-

κτικό για το τι μέλλον επιφυλάσσεται και για τους υπόλοιπους από εμάς.

Θα έπρεπε να προβληματιζόμαστε για το πώς μπορεί να αξιοποιηθεί όλη

αυτή η συσσωρευμένη πείρα και γνώση πάνω στη στρατιωτική διαχείριση

της καθημερινότητας ολόκληρων πληθυσμών. Ειδικά από τη στιγμή που

ο πάτος αυτής της κοινωνίας ολοένα και βαθαίνει κι ολοένα χωράμε πε-

ρισσότεροι. Είμαστε σε καθεστώς παγκόσμιας καπιταλιστικής κρίσης, που

υπάρχει όξυνση των γεωπολιτικών ανταγωνισμών, και ολοένα και μεγα-

λύτερη ταύτιση με το έθνος-κράτος. Ενάντια σε ένα μέλλον που βρωμάει

ακόμα περισσότερο φασισμό.

Ανθρωπισμός με το αζημίωτο 
ή το πρόγραμμα React

“Θέλεις να βοηθήσεις ενεργά τα άτομα που σ’ έχουν ανάγκη;
Θέλεις να ανοίξεις το σπίτι σου σ΄ αυτούς που έχασαν το
δικό τους; Φιλοξένησε κι εσύ πρόσφυγες στο σπίτι σου.
Άνοιξε την πόρτα σου μαζί και την καρδιά σου.”1

-από την παρουσίαση του προγράμματος React-

Την  ευκαιρία  να επιδείξουν τον ανθρωπισμό τους προσφέ-

ρει στους ιδιοκτήτες ακινήτων το πρόγραμμα REACT  για

την φιλοξενία μεταναστών που διοργανώνει ο δήμος Θεσ-

σαλονίκης  (με τη συνεργασία  διάφορων ΜΚΟ όπως η

PRAKSIS) και χρηματοδοτεί η Ε.Ε.  μέσω της Ύπατης Αρ-

μοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Το πρόγραμμα θα

μισθώνει ένα διαμέρισμα ανά πολυκατοικία για τη στέγαση

των μεταναστών και οι ιδιοκτήτες τους θα λαμβάνουν ως

μηνιαίο ενοίκιο έως και 400 ευρώ. Παράλληλα, υπάρχει

πρόβλεψη ποσού για επισκευές που θα απαιτηθούν και

πλήρης αποκατάσταση τυχών ζημιών κατά την παράδοση

των διαμερισμάτων στους ιδιοκτήτες. Προβλέπεται  επίσης

πρόσληψη ατόμων που θα επιβλέπουν καθημερινά τις συν-

θήκες διαβίωσης των μεταναστών και την καλή κατάσταση

των διαμερισμάτων (μήπως και τυχόν οι μετανάστες λερώ-

σουν το χαλάκι). Φυσικά οι λειτουργικές ανάγκες των δια-

μερισμάτων (λογαριασμοί θέρμανσης, ηλεκτρισμού, νερού

και κοινοχρήστων) καλύπτονται εξ ολοκλήρου από το δήμο

Θεσσαλονίκης  μη τυχόν οι φιλόξενοι ιδιοκτήτες πληρώσουν

κανα φράγκο από την τσεπούλα τους. 

Βλέπουμε δηλαδή ότι γύρω από την στέγαση των μετανα-

στών αρθρώνεται ένα δίκτυο υλικών συμφερόντων (ιδιοκτή-

τες ακινήτων, πρόσληψη ατόμων που θα ελέγχουν τους

μετανάστες μην κάνουν ζημιές, ΜΚΟ, φράγκα από Ε.Ε.)

που με την μάσκα του ανθρωπισμού επιβεβαιώνουν την τα-

ξική συνθήκη που επικρατεί γύρω από την εκμετάλλευση

και την διαχείριση των μεταναστών εργατών.                                       

1http://www.react-thess.gr



Το antifa n.ionias είναι  μια αυτόνομη αντιφασιστική ομάδα  που ζει,

σκέφτεται και αναπτύσσει την δράση της κυρίως στη γειτονιά της

Νέας Ιωνίας.

Η ομάδα μας είναι αυτόνομη γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά οτι τα ερ-

γαλεία που έχουμε στηρίζονται  αποκλειστικά στις δικές μας δυνά-

μεις στα δικά μας χέρια και μυαλά. Δεν υπάρχει κανείς που θα μας

σώσει. Οι  λογικές  διαμεσολάβησης  από την αριστερά, τους κρα-

τικούς θεσμούς και τα μμε μας βρίσκουν εχθρικούς.

Αντιφασιστική γιατί όλοι εμείς οι άνεργοι, εργαζόμενοι, φοιτητές, δεν

τρέφουμε πλέον καμιά αυταπάτη. Καταλαβαίνουμε πολύ καλά πως

ετούτη η κοινωνία είναι ταξική και ότι μέρα με την μέρα γκρεμίζεται

πάνω από τα κεφάλια μας. 

Αυτή η προκήρυξη μοιράστηκε σε 2.000 αντίτυπα στους δρόμους

και τις πλατείες της περιοχής μας. Για να δηλώσουμε παρόντες

στους εχθρούς μας και να ανακαλύψουμε τους φίλους μας. Για να

αγωνιστούμε με το μόνο τρόπο που ξέρουμε και αξίζει τον κόπο.

Αυτοοργανωμένα, στη βάση της ταξικής μας θέσης, των κοινών

αναγκών και επιθυμιών μας.

Οι ίδιοι οι μετανάστες δεν χάφτουν τα παραμύθια περί φιλανθρωπίας και φιλοξενίας και αντιλαμβάνονται την αστυνομία, το στρατό,

τους φασίστες ακόμα και τις ΜΚΟ ως κάτι εχθρικό. Είναι οι ίδιες οι μετανάστριες που κάνουν πολυήμερες απεργίες πείνας μέσα

στα στρατόπεδα συγκέντρωσης βάζοντας το ίδιο τους το σώμα ως ασπίδα απέναντι στην καθημερινή βία, σωματική και ψυχολο-

γική, που δέχονται. Είναι αυτοί και αυτές που δεν διεκδικούν μόνο μία καλύτερη ζωή παλεύοντας για την επιβίωση, αλλά αντιδρούν

στην υποτίμηση και την βαθιά τους εξαθλίωση και παλεύουν μέρα με τη μέρα απέναντι στον κοντινό εχθρό τους. Τους μπάτσους,

τους καραβανάδες, τους εθελοντές ανθρωπιστές των ΜΚΟ και τους σκατορατσιστές των ντόπιων περιοχών.

Για επικοινωνία: antifan.ionias@espiv.net
https://antifaneasiwnias.wordpress.com/
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