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γιατί εδώ και καιρό έχουμε συνειδητοποιήσει πως ο φασισμός (με ή χωρίς 
σβάστικα) έχει απλωθεί σε όλες τις πτυχές της ζωής μας.

(η τούρκικη ονομασία της θεσσαλονίκης), γιατί σε πείσμα των ελ-
ληναράδων θα υπενθυμίζουμε ό,τι σ’ αυτή την πόλη πάντα ζούσαν 
άνθρωποι διαφορετικών εθνικοτήτων που ήξεραν να συμβιώνουν 
και να πολεμούν μαζί.

Δεν έχουμε καμία σχέση και είμαστε εχθρικοί με κόμματα, παπαδαριά, μαφίες (κάθε είδους) και media.

H 
αντιμεταναστευτική πολιτική του ελληνι-
κού κράτους οξύνεται και από δίπλα τρέ-
χει και όλος ο μιντιακός και φασιστικός 
συρφετός. Στις τηλεοράσεις σιγα σιγά οι 
εικόνες των συσσιτίων, των ''χιουμανι-

τάριαν'' διάσημων (ή μή) εθελοντών και του δώσε-
και-μένα-νομπελ-ειρήνης-μπάρμπα αντικαθίστανται 
με τον παλιό καλό ρατσισμό, ενώ στο δημόσιο χώρο 
αρχίζουν να (ξανά)εμφανίζονται τα διάφορα γνωστά (ή 
λιγότερο γνωστά) φασιστικά σκουπίδια αναζητώντας 
την αντίστοιχη πελατεία. 

Κάπως έτσι λοιπόν η ελληνική κοινωνία, γαλου-
χημένη από το πατροπαράδοτο πατρίς-θρησκεία-
οικογένεια, αλλά και το μεταγενέστερο φράγκα-
καριέρα-ασφάλεια,  έχει να διαλέξει ανάμεσα σε μια 
μεγάλη γκάμα που απαρτίζεται από διάφορους πατρι-
ωτικούς, εθνικιστικούς, ''ανένταχτους'', χρυσαυγίτι-
κους κτλ σχηματισμούς. Οι δημόσιες επιδείξεις σκα-
τοψυχιάς αυτών των σχηματισμών αριθμούν αρκετές 
εμφανίσεις τον τελευταίο καιρό... σύλλογος γονέων 

ωραιοκάστρου, πατριωτική νεολαία θεσσαλονίκης, 
ανένταχτοι μαιάνδριοι εθνικιστές (ναι... αυτοί οι 
επιχειρησιακοί κολοσσοί  που τρεις στις τέσσε-
ρις φορές που μαλώνουν με αντιφασιστικές 
αφίσες, νικάνε οι αφίσες) είναι μερικές από 
τις πιο πρόσφατες δημόσιες επιδείξεις 
εντυπωσιασμού και φανφάρας. Το τελευ-
ταίο περιστατικό- πριν τυπωθεί το έντυ-
πο που κρατάτε στα χέρια σας- είναι το 
πέσιμο από την χ.α. (μα... καλά... το 
αντιναζι -γελάμε- κράτος δεν τους 
είχε βάλει φυλακή αυτούς εδώ;; 
-ξαναγελάμε-) σε σχολείο στο 
πέραμα, ένα σχολείο το οποίο 
προγραμματιζόταν να φοιτή-
σουν παιδιά μεταναστ(ρι)
ών. Τα βοθρολύματα προ-
σπαθούν να ξαναμπούν 
στο παιχνίδι, μιας και 
το ''χαρτί'' του κυρι-
λέ-κουστουμάτου 



Αν κάποιος ψηθεί να επικοινωνήσει μαζί μας, να βρει έντυπο υλικό, αυτοκόλλητα και να πούμε και 
καμιά κουβέντα, μπορεί να μας βρει κάθε δευτέρα (19.00-24.00) στο στέκι στη μόδη (μόδη 1) ή να 
μας στείλει mail στο: antifasln@yahoo.gr.
/////////////////////// https://antifasln.wordpress.com //////////////////// 

Το antifa report #12 τυπώθηκε τον οκτώβρη του 2016,  με την υποστήριξη της τυπογραφικής κολλε-
κτίβας DRUCK!, σε 2500 αντίτυπα.. Μοιράζεται σε σχολεία της θεσσαλονίκης, στέκια, καταλήψεις 
και antifa συναυλίες.

φασίστα, προς το παρόν τους βγαίνει αλλά... είναι 
γνωστό ότι η ματσίλα, η τζάμπα μαγκιά και το βα-

στάτε-με-μην-τους-φάω, πουλάει περισσότερο 
στους ελληναράδες ρατσιστές, είτε αυτοί εμ-

φανίζονται σαν ''σύλλογος γονέων'', είτε σαν 
''αγανακτισμένοι πολίτες'', είτε σαν ''επι-

τροπές κατοίκων''.

Από την άλλη βέβαια, όλοι όσοι περά-
σαμε, αλλά και όλοι όσοι είναι ακόμα 

σε αυτά τα σχολεία ξέρουμε πολύ 
καλά ότι οι μετανάστ(ρι)ες (συ)μα-

θητές δεν είναι κάτι καινούριο.. 
Εδώ και 25 χρόνια αλβανοί και 

ρώσοι... αργότερα πακιστα-
νοί και αφρικανοί και τώρα 

σύριοι... Ο/η διπλανός/η 
μας στο θρανίο (αργότε-

ρα ο/η συνάδελφος στη 
δουλειά), ο φίλος και 

η φίλη μας με τους 

οποίους τρώμε την ίδια σαπίλα χρόνια τώρα, από φα-
σίστες γονείς, στρατόκαυλους καθηγητές και όλους 
αυτούς που αναπαράγουν τον κανιβαλισμό για χάρη 
της ''εθνικής ενότητας''. Ξέρουμε πολύ καλά ότι όλη 
αυτή η σαπίλα δεν είναι μια στιγμή δημοσιότητας που 
παίζει στα μίντια, αλλά πολλές μικρές στιγμές της κα-
θημερινότητας. Οι μικρές, καθημερινές αρνήσεις μας, 
είναι αυτές που δημιουργούν αναχώματα. Η άρνηση 
του ανταγωνισμού με τον/την διπλανό/η, της παπαγα-
λίας για το «ηρωικό'», «τίμιο'» (και ''φιλόξενο'') ελλη-
νικό έθνος που πάντα υπονομεύεται από τους ''κακούς 
ξένους'', είναι η άρνηση της υποτίμησης της λογικής. 
Όλα όσα θα εξελιχθούν στο όλοι εναντίον όλων για μια 
δουλειά, στρατόπεδα συγκέντρωσης για τα κομμάτια 
της εργατικής τάξης τα οποία ''περισσεύουν'' και στη 
διανοητική φτήνια. Είναι οι μικρές αρνήσεις μπολια-
σμένες με το ταξικό μίσος το οποίο μας προσφέρει 
το σχολείο απλόχερα... και αν αυτές οι αρνήσεις ορ-
γανωθούν συλλογικά, με τους δικούς μας όρους και 
ενάντια στους διαχωρισμούς που επιβάλει η εθνική 
αφήγηση θα βρουν το στόχο τους πολύ πιο ξεκάθα-
ρα... και πολύ πιο καίρια.



H 
νέα χρονιά έφτασε –και μετά 
τους εορτασμούς και τα συ-
ναφή- κυρίαρχο μιντιακό 
θέμα αποτέλεσε το κύμα κα-
κοκαιρίας που κατέφθασε 

στη χώρα εκ ρωσίας, ονόματι αριάδνη. 
Έντρομοι δημοσιογράφοι μας ενημέρωναν 
να μην βγούμε από τα σπίτια μας και να 
πάρουμε προμήθειες για τον επερχόμενο 
αποκλεισμό. Χιόνια εδώ, χιόνια εκεί, σέλ-
φι στα χιόνια παραπέρα. Και γενικά ωραία 
τα χιόνια, κυρίως αν δεν είναι μέσα στο 
σπίτι σου.

Γιατί για χιλιάδες μετανάστες που βρίσκο-
νται σε «κέντρα φιλοξενίας», το χιόνι δεν 
ήταν μια ρομαντική εικόνα από το παρά-
θυρο, αλλά κάλυπτε τα κρεβάτια, τα ρού-
χα και τα πράγματά τους. Για τις συνθήκες 
«φιλοξενίας» των μεταναστών-στριων 
έχουμε ξαναμιλήσει. Η αριστεροκρατική 
διαχείριση των μεταναστών δεν άλλαξε 
τίποτα. Σκηνές που μπάζουν από παντού 
και ουδείς λόγος για ρεύμα, θέρμανση και 
βιώσιμες συνθήκες. 

Χειμερινή φιλοξενία στα 
ελληνικά νησιά

Οι πρώτες -και τελευταίες για την ακρί-
βεια ,γιατί στη συνέχεια απαγόρευσαν την 
φωτογράφιση των συνθηκών- εικόνες 
έφτασαν από το στρατόπεδο στη Μόρια της 

λέσβου. Λίγο μετά έφθασαν και οι πρώτες δηλώσεις Μουζάλα. Ο 
ίδιος λοιπόν ανέφερε με περίσσιο θράσος, ικανοποιημένος με 
την φιλοξενία 50.000 μεταναστών στην ενδοχώρα, όπου έχουν 
εξασφαλιστεί άκουσον άκουσον ιδανικές συνθήκες, συντετριμμέ-
νος όμως παράλληλα που δεν πρόλαβε να περιθάλψει αντιστοίχως 
τους 2000 που βρίσκονται στα νησιά. Κι αυτό αλήθεια δεν ξέρουμε 
από πού να το πρωτοπιάσουμε. 

Ας μείνουμε λίγο όμως στο τι εκτυλίχθηκε στο νησί της λέσβου 
τις ημέρες της κακοκαιρίας. Ο φιλάνθρωπος υπουργός ζητά από 
το σύλλογο ξενοδόχων του νησιού, παραχώρηση καταλυμάτων 
για την μεταφορά των μεταναστών. Η απόφαση του συλλόγου 
ήταν αρνητική, με την αιτιολογία πως δεν θα πρέπει να πληγεί 
η τουριστική κίνηση και να μετατραπεί το νησί σε πόλο έλξης 
για τους μετανάστες. Γιατί οι μετανάστες ως γνωστόν καταφθά-
νουν στην έλλαδα με δέλεαρ luxurious διαμονή στα ελληνικά νη-
σιά… Αν είναι ποτέ δυνατόν. Επιστράτευση οποιουδήποτε διαθέ-
σιμου χώρου δεν έγινε, καθώς δεν κρίθηκε επιτακτική  ανάγκη. 
Στο λιμάνι της λέσβου καταφθάνει λοιπόν ως χώρος διαμονής 
των μεταναστών-στριων, μια αρματαγωγός (πλοίο που μεταφέ-
ρει άρματα μάχης και βαρέα οχήματα). Αυτή ως η ιδανικότερη 
και πιο ανθρωπιστική λύση απογειώνει για ακόμη μία φορά την 
αντιμεταναστευτική πολιτική, στοιβάζοντας χιλιάδες  ανθρώπους 
σε αμπάρια καραβιού. Αλλά ο παραλογισμός δεν έχει πάτο. Ο δή-
μαρχος της λέσβου, Σπύρος Γαληνός, έξαλλος με την παρούσα κα-
τάσταση, διατυμπανίζει πως η όλη φάση του χαλάει τη μόστρα του 
νησιού (μετανάστες, αρματαγωγοί, χημικές τουαλέτες στο λιμάνι) 
που με προσωπικό μόχθο προσπαθεί να αναστηλώσει στα μάτια 
του ευρωπαίου τουρίστα. Τα επιχειρήματα στρέφονται γύρω από 
την εν όψει τουριστική σεζόν και τα λεφτάκια που θα χάσει το 
νησί, έχοντας στη βιτρίνα περιφερόμενους μετανάστες (λες και 
δεν έβγαλε αρκετά από τους ίδιους τους μετανάστες) . Αδιαπραγ-
μάτευτα ανθρωπιστής κι ο Μουζάλας-νοτ- μεταφέρει 60 πλαστικά 

Για δες που έκανε και στην ελλάδα κρύο…



κουτιά-οικίσκους για τη διαμονή των μεταναστών στο 
νησί και τη μπαίνει στο μάτι του δημάρχου. Βέβαια 
εμείς δεν δίνουμε δεκάρα για το κρατικό μιντιακό παι-
χνίδι και τις στημένες αντιπαραθέσεις.

 Η «ανθρωπιστική» διαχείριση, η δήθεν αγωνιώδης 
κρατική  προσπάθεια για θαλπωρή και στοργή προς 
τους μετανάστες θα είναι για εμάς βέβαια πάντα ο 
πόλεμος που διεξάγεται ενάντια στην εργατική τάξη. 
Ας μη γελιόμαστε. Η συνεχής υποτίμηση του πολυ-
εθνικού προλεταριάτου έχει πάρει χρόνια τώρα την 
μορφή της βίαιης και με κάθε τρόπο εξόντωσης.

Το παράλληλο προτζεκτ
της frontex

Και ενώ ο Μουζάλας και ο Τόσκας ευλογούν τα γένια 
τους για το πόσο επιτυχημένη διαχείριση του μετανα-
στευτικού έχουν κατορθώσει, η frontex ως ευρωπα-
ϊκή ακτοφυλακή προκηρύσσει διαγωνισμό ώστε να 
πάρει προσφορές για τρία πλοία. Τα τρία αυτά πλοία, 
με σύμβαση 48 μηνών, θα πραγματοποιούν απελά-
σεις μεταναστών-στριων  από τα νησιά λεσβο, κω και 
χίο προς την τουρκία. Το κόστος για τη λέσβο είναι 
δύο εκατομμύρια ευρώ, ένα εκατομμύριο για την 
κω κι ένα για τη χιο. Μαζί με τα πλοία, αναζητούν και 
την καλύτερη προσφορά catering που θα παρέχει σε 
όσους απελαύνονται δύο σάντουιτς χωρίς χοιρινό, ένα 
κουτάκι αναψυκτικό και δύο μικρά μπουκάλια νερό. 
Κοιτάξτε να δείτε όμως. Όταν μιλάμε για απέλάσεις 
μεταναστών, ποσώς μας ενδιαφέρουν τα σαντουι-
τσάκια και τα αναψυκτικά σας. Τα δρομολόγια που θα 
πραγματοποιούνται εβδομαδιαία θα ξεκινήσουν άμεσα 
μετά τη λήξη του διαγωνισμού στις 14 Φλεβάρη, ενώ 
η frontex φρόντισε να μας καθησυχάσει για την ασφά-
λεια και τους κανόνες υγιεινής που θα εφαρμόσει. 

Η δική μας θέση μπροστά σε όλα αυτά  θα μένει αδια-
πραγμάτευτη. Η δική μας θέση είναι δίπλα στους με-
τανάστες και τις μετανάστριες. Είναι μαζί με αυτούς. 
Με εκείνους που αποτελούν το πιο υποτιμημένο 
κομμάτι της τάξης μας. Και σε αυτό τον πόλεμο, δεν 
θα σταματήσουμε να διεκδικούμε όσα μας ανήκουν. 
Μέχρι να πάρει χαρτιά κάθε μετανάστης και κάθε με-
τανάστρια.



M
ε αυτό το κείμενο θα προ-
σπαθήσουμε να εξηγήσου-
με γιατί το αίτημα χαρτιά σε 
όλους τους μετανάστες και 
τις μετανάστριες αποτελεί 

-για εμάς ως antifa selanik- ταξική ανα-
γκαιότητα και θέση στον ταξικό πόλεμο 
που έως τώρα διεξάγεται λίγο- πολύ μο-
νομερώς.

Είναι γεγονός για εμάς πως η απαγόρευση 
των μεταναστ(ρι)ών εργατ(ρι)ών τα τε-
λευταία τριάντα χρόνια αποτέλεσε το πλέ-
ον καλυμμένο εργαλείο στο οπλοστάσιο 
των αφεντικών και του κράτους ενάντια 
στην πολυεθνική εργατική τάξη. Στόχος 
τους οι μετανάστ(ρι)ες εργάτ(ρι)ες να είναι 
“παράνομοι” και ως τέτοιοι, να αποτελούν 
πηγή άγριας εκμετάλλευσης για τα ντόπια 
αφεντικά. Και αν τα κατά τόπους ελληνικά 
αφεντικά διαχρονικά κατάφεραν να δια-
σφαλίσουν πως ένα μέρος της εργασίας 
θα διεξάγεται με όρους δουλείας, στη 
συνθήκη της κρίσης συντελείται μια βί-
αιη τομή. Ένα μεγάλο κομμάτι του πολυε-
θνικού προλεταριάτου περισσεύει από την 
αγορά εργασίας. Ως περίσσευμα εφαρμό-
ζονται πάνω του κρατικές πολιτικές στα 
όρια της φυσικής εξόντωσης -δολοφονίες, 

εγκλεισμός και απέλαση. Αυτή η κρατική βαρβαρότητα βρίσκει παραδοσιακά και τους κοινωνικούς της 
συμμάχους στο πεδίο της καθημερινότητας. Είναι η φιγούρα του μικροαστού σε αποσύνθεση, που συ-
στρατεύτηκε επιτυχώς με όλη αυτή τη βαρβαρότητα, και που δικαίως κατατάσσεται σε ιστορικό σύμμαχο 
των αφεντικών. Η απαγόρευση αυτή σήμερα είναι ευρέως αποδεκτή στο κοινωνικό πεδίο. Έτσι, κάθε 
εναντίωση σε αυτή τη συνθήκη προκαλεί έκπληξη. Η απαγόρευση, ως ρατσιστική κοινωνική συνθή-
κη, παίρνει σχεδόν χαρακτηριστικά μιας υποτιθέμενης “φυσικής” τάξης πραγμάτων. Ο ρατσισμός 
εκφράζει ένα συγκεκριμένο υλικό συμφέρον, την απαξίωση της εργασίας των μεταναστ(ρι)ών 
εργατ(ρι)ών ως το σημείο μηδέν. Πηγάζει μέσα από τις ίδιες τις εκμεταλλευτικές κοινωνικές 
σχέσεις, οι οποίες δεν είναι κάτι που παραμένει πίσω από τα συρματοπλέγματα των στρατο-
πέδων συγκέντρωσης ή “φιλοξενίας”, αλλά διαχέονται σε ολόκληρο το κοινωνικό πεδίο.

Εκεί ακριβώς είναι που παράγονται οι διαχωρισμοί εντός της εργατικής τάξης, και εκεί 
ακριβώς είναι η καθημερινή δράση του πολυεθνικού προλεταριάτου που με συνείδηση 
της ενότητάς του, μπορεί να τους διαβρώσει, να τους απονομιμοποιήσει, και εν τέλει να 
τους καταστρέψει. Το αίτημα της νομιμοποίησης όλων των μεταναστ(ρι)ών εργατ(ρι)
ών θέτει το ζήτημα της πολιτικής αναγνώρισης από το σύνολο των ντόπιων ότι οι 
μετανάστ(ρι)ες είναι απαγορευμένοι(ες) εργάτ(ρι)ες. Βλέπουμε στους μετανάστες 
το κατώτατο όριο στο οποίο μπορεί να φτάσει η καπιταλιστική εκμετάλλευση. Βλέ-
πουμε όμως και τη δυνατότητα της προλεταριακής ανασύνθεσης. Βλέπουμε τη 
δυνατότητα δημιουργίας μιας κοινότητας στη βάση μιας κοινής θέσης και 
μιας 'λίγο-πολύ' κοινής μοίρας. Και αν ο ντόπιος εργάτης ενίσταται σε αυτό 
το σημείο, καθησυχάζοντας αισιόδοξα τον εαυτό του ότι τα πράγματα δεν 
είναι τόσο άσχημα για τον ίδιο, η ιστορική συγκυρία που βρισκόμαστε 
ένα πράγμα έχει δείξει: τα αφεντικά δε λυπούνται κανένα.

Πέρα λοιπόν από δάκρυα και μεμψιμοιρίες σε αυτή την κατρακύλα, 
ανάχωμα μπορεί να αποτελέσει μόνο η κοινή οργάνωση ντόπιων και 
ξένων στις γειτονιές, στους χώρους εργασίας, στα σχολεία. Το αί-
τημα για νομιμοποίηση δεν αφορά σε κάποια νομική κανονιστι-

ΧΑΡΤΙΑΧΑΡΤΙΑ



εγκλεισμός και απέλαση. Αυτή η κρατική βαρβαρότητα βρίσκει παραδοσιακά και τους κοινωνικούς της 
συμμάχους στο πεδίο της καθημερινότητας. Είναι η φιγούρα του μικροαστού σε αποσύνθεση, που συ-
στρατεύτηκε επιτυχώς με όλη αυτή τη βαρβαρότητα, και που δικαίως κατατάσσεται σε ιστορικό σύμμαχο 
των αφεντικών. Η απαγόρευση αυτή σήμερα είναι ευρέως αποδεκτή στο κοινωνικό πεδίο. Έτσι, κάθε 
εναντίωση σε αυτή τη συνθήκη προκαλεί έκπληξη. Η απαγόρευση, ως ρατσιστική κοινωνική συνθή-
κη, παίρνει σχεδόν χαρακτηριστικά μιας υποτιθέμενης “φυσικής” τάξης πραγμάτων. Ο ρατσισμός 
εκφράζει ένα συγκεκριμένο υλικό συμφέρον, την απαξίωση της εργασίας των μεταναστ(ρι)ών 
εργατ(ρι)ών ως το σημείο μηδέν. Πηγάζει μέσα από τις ίδιες τις εκμεταλλευτικές κοινωνικές 
σχέσεις, οι οποίες δεν είναι κάτι που παραμένει πίσω από τα συρματοπλέγματα των στρατο-
πέδων συγκέντρωσης ή “φιλοξενίας”, αλλά διαχέονται σε ολόκληρο το κοινωνικό πεδίο.

Εκεί ακριβώς είναι που παράγονται οι διαχωρισμοί εντός της εργατικής τάξης, και εκεί 
ακριβώς είναι η καθημερινή δράση του πολυεθνικού προλεταριάτου που με συνείδηση 
της ενότητάς του, μπορεί να τους διαβρώσει, να τους απονομιμοποιήσει, και εν τέλει να 
τους καταστρέψει. Το αίτημα της νομιμοποίησης όλων των μεταναστ(ρι)ών εργατ(ρι)
ών θέτει το ζήτημα της πολιτικής αναγνώρισης από το σύνολο των ντόπιων ότι οι 
μετανάστ(ρι)ες είναι απαγορευμένοι(ες) εργάτ(ρι)ες. Βλέπουμε στους μετανάστες 
το κατώτατο όριο στο οποίο μπορεί να φτάσει η καπιταλιστική εκμετάλλευση. Βλέ-
πουμε όμως και τη δυνατότητα της προλεταριακής ανασύνθεσης. Βλέπουμε τη 
δυνατότητα δημιουργίας μιας κοινότητας στη βάση μιας κοινής θέσης και 
μιας 'λίγο-πολύ' κοινής μοίρας. Και αν ο ντόπιος εργάτης ενίσταται σε αυτό 
το σημείο, καθησυχάζοντας αισιόδοξα τον εαυτό του ότι τα πράγματα δεν 
είναι τόσο άσχημα για τον ίδιο, η ιστορική συγκυρία που βρισκόμαστε 
ένα πράγμα έχει δείξει: τα αφεντικά δε λυπούνται κανένα.

Πέρα λοιπόν από δάκρυα και μεμψιμοιρίες σε αυτή την κατρακύλα, 
ανάχωμα μπορεί να αποτελέσει μόνο η κοινή οργάνωση ντόπιων και 
ξένων στις γειτονιές, στους χώρους εργασίας, στα σχολεία. Το αί-
τημα για νομιμοποίηση δεν αφορά σε κάποια νομική κανονιστι-

κή διάταξη 
στη βουλή. 

Έχει να κάνει 
με το πραγματι-

κό σύνταγμα των 
ταξικών σχέσεων. 

Όσο τα ρατσιστικά 
σχόλια και τα στραβά 

βλέμματα εκδηλώ-
νονται σε σχολεία και 

γειτονιές, τόσο θα διαιω-
νίζεται η ρετσινιά της πα-

ρανομίας πάνω στους με-
τανάστες. Οι μετανάστ(ρι)ες 

θα γίνονται νόμιμοι-ες, όσο η 
νομιμότητά τους θα επιβάλλε-

ται έμπρακτα στην καθημερινή 
κοινωνική πρακτική. Μέσω σχέ-

σεων αλληλεγγύης στα σχολεία, 
στις γειτονιές, στους δρόμους. Ό χ ι 

σ α ν  φ ι λ α ν θ ρ ω π ί α ,  α λ λ ά 
ω ς  τ α ξ ι κ ή  σ υ ν ε ί δ η σ η . 

Δ η λ α δ ή  μ ε  σ υ ν ε ί δ η σ η  ό τ ι 
ο  ρ α τ σ ι σ μ ό ς  ε ί ν α ι  ό π λ ο  σ τ α 

χ έ ρ ι α  τ ο υ  τ α ξ ι κ ο ύ  ε χ θ ρ ο ύ . 
Και αυτή η πρακτική θα αποτελεί έναν ακό-

μη δρόμο για να ανακαλύψουμε ξανά την τάξη 
μας. 

ΧΑΡΤΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣΧΑΡΤΙΑ



O 
Mohamed A. βρίσκεται εγκλωβισμένος στη Μυτιλήνη, από τον Απρίλιο του 2016, στο κέντρο κράτη-
σης μεταναστών (ή καλύτερα στρατόπεδο συγκέντρωσης μεταναστών της Μόρια) μαζί με πολλούς και 
πολλές άλλες μετανάστριες-ες, μη μπορώντας να συνεχίσουν το  ταξίδι τους προς την ηπειρωτική 
Ελλάδα και Ευρώπη. Ο Mohamed αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την Αίγυπτο από όπου κατάγεται, 
βρισκόμενος στο στόχαστρο των αρχών, δεχόμενος ακόμα και απειλές για τη ζωή του,  καθ’ ότι επέ-

λεξε να δημοσιοποιήσει βίντεο δολοφονιών πολιτικών «αντιφρονούντων» του στρατιωτικού καθεστώτος της 
χώρας και κατηγορούμενος ότι ανήκε στην οργάνωση των «Αδελφών Μουσουλμάνων». Ο ίδιος επέλεξε να κα-
ταθέσει αίτημα πολιτικού ασύλου το οποίο και απορρίφθηκε από το Γραφείο Ασύλου Λέσβου, με αποτέλεσμα 
από τον Οκτώβριο να βρίσκεται  σε καθεστώς διοικητικής κράτησης ως υποψήφιος για απέλαση και επιστροφή 
του στην τουρκία ως «ασφαλή τρίτη χώρα»  βάσει του Συμφώνου Ε.Ε-Τουρκίας. Από τις 13/12/2016 ο Mohamed 
πραγματοποιεί απεργία πείνας διεκδικώντας την ακύρωση της απέλασης και τη χορήγηση πολιτικού ασύλου 
(την ώρα που διαβάζεις αυτές τις γραμμές και αφού η υπηρεσία ασύλου στη λέσβο αποφάσισε '' περί μη ανά-
γκης συνέχισης της κράτησης του και επανεξέταση του αιτήματος χορήγησης ασύλου'' ο Mohamed A. έληξε 
την απεργία πείνας, μετά απο 54 μέρες (05/02/2017) . 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
Mohamed A.
στον μετανάστη απεργό πείνας



Το κρινόμενο και επίδικο της συγκεκριμένης πε-
ρίπτωσης αγώνα του Mohamed είναι κοινό για χι-
λιάδες άλλες μετανάστριες-ες  που βρίσκονται στην 
ελληνική επικράτεια. Είναι η κατηγοριοποίησή τους 
από το κράτος και τους μηχανισμούς του. Πλέον, στη 
γλώσσα των αφεντικών, ο όρος «πρόσφυγας» έχει δι-
αφορετικό βάρος από τη λέξη μετανάστης (οικονομι-
κός, παράτυπος, «λαθραιος» ή όπως αλλιώς θέλουν). 
Ένας όρος  τον οποίο μπορούνε να διευρύνουν και 
να συρρικνώνουν ανάλογα με τα συμφέροντα και τις 
μεθοδεύσεις τους. Από το καλοκαίρι των ''ανοιχτών 
συνόρων'' το 2015 (το οποία σύνορα στην πραγματι-
κότητα δεν ήταν ποτέ ανοιχτα) όπου όλοι βαφτίζονταν 
-με μια δόση ''φιλανθρωπισμού'' και κροκοδείλιων 
δακρύων- πρόσφυγες, περάσαμε στο σήμερα όπου η 
ιδιότητα του πρόσφυγα αναγνωρίζεται μόνο σε πολύ 
ορισμένα κομμάτια των μεταναστών με αποτέλεσμα να 
αποκλείονται πολλές άλλες εθνικότητες (π.χ Πακιστα-
νοί, Αφγανοί κλπ). Η κρατική κυβερνητική αφήγηση 
προσπαθεί να εδραιώσει στο συλλογικό νου τον επί-
πλαστο διαχωρισμό ''μετανάστη'' και ''πρόσφυγα'' 
μια διαδικασία διαχωρισμού σε καλούς και κακούς 
και έπειτα αποκλεισμού των «κακών». Το ελληνικό 
κράτος δεν κατασκεύασε τα hot spots από την αγά-

πη και το φιλανθρωπισμό του προς τους μετανάστες. 
Αντίθετα, αποτελούν ένα νέο μέσο του καπιταλισμού-
κεφαλαίου να πειθαρχήσει και να διαχειριστεί με 
περισσότερο στρατιωτικούς όρους τη ζωή των μετα-
ναστ(ρι)ών. Το ελληνικό κράτος αναλαμβάνει το ρόλο 
διαχειριστή τεράστιων ποσών που εκταμιεύονται από 
τον «ευρωπαϊκό κουμπαρά» για τη λεγόμενη προσφυ-
γική κρίση κατασκευάζοντας νέα camps, στελεχώνο-
ντας υπηρεσίες και χρηματοδοτώντας ΜΚΟ. Παράλ-
ληλα όμως η σκληρή αντιμεταναστευτική πολιτική 
''δείχνει τα δόντια της'' σε όσους ''περισσεύουν'' σε 
όσους πλέον δεν καλύπτουν τα πρότυπα του «πρό-
σφυγα» που έχουν κατασκευάσει τα ίδια τα ευρω-
παϊκά κράτη. Ο αγώνας ο δικός μας και ο αγώνας 
του ίδιου του Mohamed επιχειρεί να καταδείξει το 
ψευδεπίγραφο τέτοιων διαχωρισμών που επιβάλ-
λονται στην εργατική τάξη. Μετανάστ(ρι)ες και ντό-
πιοι-ες αποτελούμε κομμάτι του ίδιου κοινωνικού 
υποκειμένου που λέγεται πολυεθνικό προλεταριάτο 
και αντιμετωπίζουμε την ίδια μοίρα ενάντια στους 
ίδιους εχθρούς, τα αφεντικά. Δικαίωση στον αγώνα 
του Mohamed, άμεση παύση των απελάσεων, χαρτιά 
σε όλους τους μετανάστες
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αφίσα που κολλιέται στην πόλη 
απο την αντιφασιστική συνέλευση 
antifa selanik.Παλιότερα τεύχη του antifa report  

μπορείς να βρείς στο:
https://antifasln.wordpress.com
ή στο στέκι στη μόδη (μόδη 1)

προκήρυξη που μοιράζεται πόρ-
τα/πόρτα (και όχι μόνο) απο την 
αντιφασιστική συνέλευση antifa 
selanik.


