
 Τι στο διάολο γίνεται με τους μετανάστες ή τι στο διάολο γίνεται στην Ευρώπη;  

Αν θέλουμε να δούμε προς τα που κινείται η κυριαρχία, δηλαδή το κεφάλαιο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν

έχουμε παρά να κοιτάξουμε κατάματα αυτό που έχει ονομαστεί διαχείριση του μεταναστευτικού

ρεύματος. Οι πρόσφατες αποφάσεις της Ε.Ε  έχουν ως βασικά σημεία:

α) έναν  ακόμα  πιο  αυστηρό  και  με  πολεμικούς  όρους  έλεγχο  των  συνόρων  (Λιμενικό,  Frontex,  Rabit,

Europol), όπου οι «εισβολείς» μετανάστες και τα παιδιά τους θα συνεχίσουν να ξεβράζονται νεκρά σε

ακτές  ή  θα  θάβονται  αθόρυβα  στα  χερσαία  σύνορα.  Εδώ  τα  Φαρμακονήσια  και  οι  Λαμπεντούζες

φαντάζουν μόνο η αρχή ενός διαρκούς και σε όξυνση εγκλήματος.  

β) για  όσους  καταφέρνουν  να  γλυτώσουν  από  τον  έλεγχο  των  συνόρων  ακολουθεί  ένας  άλλος

πολυσύνθετος και εξοντωτικός έλεγχος που έχει τον χαρακτήρα εμπορευματοποίησης και οικονομικής

εκμετάλλευσης: ταυτοποίηση, διαλογή και προώθηση στα κράτη που ζητούν φτηνά εργατικά χέρια (πχ

Γερμανία) ή εγκλεισμός σε στρατόπεδα συγκέντρωσης και επαναπρόωθηση στις χώρες προέλευσης.    

γ) τον διαχωρισμό μετανάστη / πρόσφυγα 

Όλα αυτά αποτυπώνουν μια διευρυμένη συνθήκη εξαίρεσης για χιλιάδες μετανάστες/πρόσφυγες. Τα

κριτήρια/διαχωρισμοί ( πρόσφυγας-μετανάστης, χριστιανός-μουσουλμάνος, μορφωμένος- αμόρφωτος ),

που εκ-θέτει η κυριαρχία με την συνέργεια των ΜΜΕ, ορίζουν τα μέσα και τον τρόπο εκμετάλλευσης

αυτών των ανθρώπων, που ξεκινά από την στιγμή που εγκαταλείπουν τον τόπο τους και συνεχίζεται σε

όλη τη διαδρομή μέχρι τις χώρες

προορισμούς.  Δηλαδή,  τα  κράτη  της  Ευρώπης  έχουν  στα  χέρια  τους  ένα  άφθονο  φθηνό  εργατικό

δυναμικό, το οποίο εκδιώκουν, κλείνοντας τα σύνορα τους ακόμα και με τη βοήθεια του στρατού (πχ

Ουγγαρία), όταν έχουν βρει όσους χρειάζονται για να εργαστούν υπό εξευτελιστικούς όρους.

Παράλληλα,  η  Ευρώπη  δεν  είναι  μία  και  ενιαία.  Δεν  υπάρχει  μια  πολιτική  που  εκπορεύεται

αποκλειστικά από το κέντρο των Βρυξελλών και μεταφέρεται με κάποιον ιμάντα μεταβίβασης σε όλα τα

κράτη. Κάθε κράτος έχει τα ιδιαίτερα δικά του συμφέροντα και με βάση αυτά ασκεί την πολιτική του.

Έτσι και το ελληνικό κράτος επιτρέπει κατά συνθήκες την δημιουργία μιας "ανεξέλεγκτης" κατάστασης

για να πιέσει για ζεστό χρήμα για το ίδιο και για παρατρεχάμενες ΜΚΟ και άλλους "ενδιαφερόμενους"

σχετικά  με  το  θέμα.  Μέσα  σε  όλα  αυτά,  οι  μετανάστες  έχουν  να  αντιμετωπίσουν,  πέρα  από  την

εχθρότητα των κρατικών θεσμών, και συντηρητικά κομμάτια της κοινωνίας, που όταν παύουν να τους

εκμεταλλεύονται καλούν σε πογκρόμ μίσους, ενισχύοντας ακροδεξιά-φασιστικά κόμματα.       

Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι όλη αυτή η πρακτική, που πατάει πάνω σε μια συνολική επίθεση

του κεφαλαίου  στις κοινωνίες,  ενισχύει το έδαφος για μια γενικευμένη συνθήκη εξαίρεσης για όλους

τους από τα κάτω, για το καθένα και την καθεμιά μας, με σαφή προοπτική την πλήρη εκμετάλλευση και

υποταγή μας. Εν τέλει έχουμε να κάνουμε με μια Ευρώπη που μέρα με τη μέρα τείνει προς τον

ολοκληρωτισμό. Έναν ολοκληρωτισμό ο οποίος, εκτός του ότι την οχυρώνει απέναντι στα ριζοσπαστικά

κινήματα  και  τις  βίαιες  αντιδράσεις  των  εκμεταλλευόμενων,  είναι  και  από  μόνος  του  ιδιαίτερα

προσοδοφόρος, εφόσον ανοίγει μία ολόκληρη αγορά για υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για την

φύλαξη των συνόρων.

  Πρόσφυγας vs Μετανάστης ή το κράτος στο ρόλο του χασάπη  
 

Η φυγή εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων από τον τόπο τους, με τίμημα που φτάνει μέχρι και την ίδια

τους  τη  ζωή,  είναι  πρώτα  από  όλα  ένας  εξαναγκασμός  που  έρχεται  ως  συνέπεια  της  λεηλασίας  των

πατρίδων τους και των συνθηκών πολέμου, είτε αυτός εκφράζεται με αληθινά πυρά είτε μέσα από την

εξαθλίωση  και  την  φτώχεια.  Η  προσπάθεια  της  μιντιακής  προπαγάνδας,  με  όρους  θεάματος,  στο  να

αντιμετωπίσουν με άλλο τρόπο τον πρόσφυγα και άλλον τον μετανάστη υπακούει στον ίδιο κανόνα που

έκανε άλλοτε τον Βορειοηπειρώτη «δικό μας άνθρωπο» ενώ τον Αλβανό εγκληματία και παράνομο, τον

Πακιστανό  βιαστή  και  τις  Φιλιππινέζες  ήσυχες  και  εργατικές.  Είναι  μια  εξουσιαστική  λογική  που

κατακερματίζει  τις  ανάγκες  των  από  τα  κάτω,  έχοντας  ως  τακτική  την  ιεράρχηση  αυτών  με  βάση

κάποιους  τεχνητούς  διαχωρισμούς  (πχ  έθνος,  θρησκεία),  με  σαφή  στόχο  την  απόσταση  και  την,  προς

εκμετάλλευση, υποτίμηση ανθρώπων που σε διαφορετική περίπτωση θα συμπορεύονταν από παρόμοιες

αν όχι τις ίδιες κοινές ανάγκες. Με αυτόν τον εμβόλιμο τρόπο υποσκάπτεται ένας ανταγωνισμός μεταξύ

των από τα κάτω που αρκετές φορές καταλήγει σε κανιβαλιστικές πρακτικές. Η υποκρισία πίσω από τον

διαχωρισμό μεταξύ  των προσφύγων που  υποχρεώθηκαν να φύγουν από την χώρα τους λόγω  κάποιου

πολέμου, και άρα δικαιούνται άδεια παραμονής στην φιλεύσπλαχνη Ευρώπη, και των μεταναστών που

έφυγαν “οικειοθελώς” από την χώρα τους, και άρα πρέπει να γυρίσουν πίσω, φαίνεται απλά και μόνο από

το γεγονός πως, τόσο στα χαρτιά όσο και στην πράξη, μόνο οι Σύριοι και οι Σύριες αναγνωρίζονται ως

πρόσφυγες πολέμου. Ούτε καν οι Αφγανοί ή οι Ιρακινοί, οι χώρες των οποίων μαστίζονται από πολέμους

χρόνια τώρα, χάρη στην ευγενική χορηγία της Δύσης. 

Η θέση μας ή πως απαντάμε στον σύγχρονο ολοκληρωτισμό

Απέναντι στο ρατσιστικό μένος και τον ολοκληρωτισμό της Ε.Ε., αναπτύχθηκε σε ολόκληρη την Ευρώπη

ένα  δυναμικό  και  πολύμορφο κίνημα αλληλεγγύης.  Αντίστοιχα  κι  εμείς,  θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε εξ

αρχής  ότι  αρνούμαστε  να  αναγνωρίσουμε  τους  διαχωρισμούς  που  βάζει  η  κυριαρχία  σε  σχέση  με

μετανάστες και  πρόσφυγες,  όπως  και  ότι η αλληλεγγύη μας  στους  ίδιους δεν  είναι  μια  φιλανθρωπική

χειρονομία, αλλά αποτελεί συνέπεια του λόγου και των πράξεων μας. Είναι απόρροια της θέσης μας ότι

σε έναν κόσμο όπου βασιλεύει η εκμετάλλευση, ο εξαναγκασμός και η αδικία, οι από τα κάτω, όλοι όσοι

βιώνουμε  και  κατανοούμε  αυτή  την  πραγματικότητα,  δεν  έχουμε  ως  όπλο  μας  παρά  να  σταθούμε  με

αλληλοσεβασμό ο ένας και η καθεμία δίπλα στον άλλον/η, μέσα στις διαφορετικότητές μας. Όχι μόνο

γιατί  έτσι  μπορούμε  να  απαντήσουμε  στις  όποιες  ρατσιστικές  και  φασιστικές  αντιλήψεις  και  να

αντιταχθούμε στην διαρκή και συνολική υποτίμηση της ίδιας μας της ζωής, αλλά και για να χτίσουμε από

κοινού τον κόσμο στον οποίο θέλουμε να ζήσουμε, ελεύθερα και ισότιμα.    

Απέναντι στον σύγχρονο ολοκληρωτισμό και τους φράχτες του μίσους υψώνουμε την
έμπρακτη αλληλεγγύη ντόπιων και μεταναστών

Αυτοοργανωμένοι αγώνες σε κάθε γειτονιά για ελευθερία και ισότητα 

Στηρίζουμε την πορεία που καλεί η Αντιφασιστική Πρωτοβουλία Βύρωνα
Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, 7:00 μ.μ., Πλατεία Αγίου Λαζάρου, Βύρωνας

Εκδήλωση με προβολή ντοκιμαντέρ και συζήτηση για το μεταναστευτικό 
 Σάββατο 7 Νοεμβρίου και ώρα 19:00, στο Ταπητουργείο

    ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΒΥΡΩΝΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΠΑΓΚΡΑΡΤΙΟΥ    
https://syneleysikatoikwnvkp.espivblogs.net/



Λίστα με είδη πρώτης ανάγκης για πρόσφυγες και μετανάστες/ριες

Επείγουσες Ανάγκες

– Κονσέρβες (όχι χοιρινό!) - Νερό / Τσάι / Χυμούς

– Κάλτσες / Εσώρουχα / Φόρμες - Αθλητικά παπούτσια

– Γαλότσες / Αδιάβροχα - Σακίδια Πλάτης

– Γάντια μίας χρήσης - Οδοντόβουρτσες

Υπόλοιπες Ανάγκες

Τρόφιμα Λοιπά Είδη

– Γάλα μακράς διαρκείας - Χειρουργικές μάσκες

– Ψωμί / Αραβικές πίτες - Σακούλες σκουπιδιών

– Κρουασάν - Φορτιστές Κινητών

– Φρυγανιές - Μωρομάντιλα 

– Μέλι / Μαρμελάδες - Πάνες Νο 2 – 3 – 4 

– Φρέσκα λαχανικά / Φρούτα εποχής - Υπνόσακους (sleeping bag)

– Μπισκότα χωρίς γέμιση - Σεντόνια / Κουβέρτες

– Ξηροί Καρποί - Βούρτσες / Χτένες

– Παστέλια - Φακούς / Μπαταρίες

– Ξυραφάκια / Σαπούνια /  Αντισηπτικά (μικρές συσκευασίες) 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΥΜΕ ΕΙΔΗ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 
ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ/ΡΙΕΣ

ΣΤΟ ΣΤΕΚΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ : ΚΥΠΡΟΥ 43, ΒΥΡΩΝΑΣ

 ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΕΜΠΤΗ, 8 μ.μ. με 10 μ.μ. 

   ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΒΥΡΩΝΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΠΑΓΚΡΑΡΤΙΟΥ    
             https://syneleysikatoikwnvkp.espivblogs.net/                   


