
Με όπλο µας  την  
αλληλεγγύη ενάντ ια  στον  
σύγχρονο  ολοκληρωτισµό

Tους τελευταίους μήνες εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, εξαναγκάζονται να ξεριζωθούν από 
τον τόπο τους, είτε λόγω των πολέμων στη Μέση Ανατολή είτε λόγω της οικονομικής 
εξαθλίωσης που έχει επιβληθεί στις χώρες τους. Πρόσφυγες και μετανάστες που 
προσπαθούν να περάσουν τα σύνορα και να κατευθυνθούν, κυρίως σε χώρες της Κεντρικής 
Ευρώπης, πνίγονται στο Αιγαίο, συναντούν φράκτες χτισμένους για αυτούς, υπομένουν 
εξευτελιστικά κρατικά σχέδια διαχείρισης και ρατσισμούς κάθε είδους. Από την άλλη αυτοί 
που βομβαρδίζουν και εκμεταλλεύονται οικονομικά τις χώρες προέλευσης τους είναι οι ίδιοι 
που αργότερα τους δολοφονούν στα σύνορα και στο αιγαίο και σχεδιάζουν από κοινού το 
υποβαθμισμένο μέλλον τους. Αυτό περιλαμβάνει επί το πλείστον φυλάκιση σε στρατόπεδα 
συγκέντρωσης και στη καλύτερη των περιπτώσεων άγρια εκμετάλλευση ως το πλέον φθηνό 
και εξαθλιωμένο εργατικό δυναμικό. Γιατί για τον καπιταλισμό οι μετανάστευση (που ο ίδιος 
δημιουργεί) αποτελεί πηγή υποτιμημένης και πειθαρχημένης εργασίας, η οποία διοχετεύεται 
και διαχειρίζεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του.

Το τελευταίο διάστημα παρακολουθούμε τα πολιτικά παιχνίδια όλων των κρατών στα πλάτες 
των ξεριζωμένων με γνώμονα τα λεγόμενα εθνικά συμφέροντα. Η Ευρώπη της 
«Αλληλεγγύης των λαών» δείχνει για ακόμη μια φορά το πρόσωπό της. Τα σύνορα κλείσαν, 
οι φράκτες υψώθηκαν, ο στρατός πήρε τα ηνία του ελέγχου και το ΝΑΤΟ έρχεται να 
«βοηθήσει» και να συγκεράσει τους διακρατικούς ανταγωνισμούς . Το Ελληνικό κράτος, 
συμπορευόμενο πλήρως με τις ευρωπαϊκές πολιτικές εξόντωσης γίνεται ο συνοριοφύλακας 
της Ε.Ε και για όσους ανθρώπους καταφέρουν να περάσουν τα σύνορα επιφυλλάσει εκτός 
από κροκοδείλια δάκρυα, σύγχρονα στρατόπεδα συγκέντρωσης, βίαιες επαναπροωθήσεις 
και απελάσεις. 

Ενάντια στο κράτος έκτακτης ανάγκης που φυτεύει φράκτες, στρατούς, έλεγχο και 
καταστολή. Απέναντι στο καθεστώς εξαίρεσης που διαχωρίζει τους ανθρώπους σε άξιους ή 
όχι προστασίας και δικαιωμάτων (πρόσφυγες και μετανάστες) και τους συμπεριφέρεται σαν 
εμπορεύματα με πρακτικές καταγραφής, αξιολόγησης, αποθήκευσης και επαναπροώθησης. 
Εμείς το μόνο που έχουμε να πούμε είναι πως οι πρόσφυγες και οι μετανάστες είναι τα πιο 
υποτιμημένο κομμάτι της τάξης μας και το χρέος μας απεναντί τους είναι η έμπρακτη ταξική 
αλληλεγγύη. 



Με την μεταφορά μεταναστών και προσφύγων στους χώρους του πρώην αεροδρομίου στο 
Ελληνικό, οι αντιδραστικοί δήμαρχοι των Νοτίων Προαστίων με μπροστάρη των Κωνσταντάτο, 
έσπευσαν να κάνουν δηλώσεις ενάντια στην παραμονή τους σε αυτούς τους χώρους. 
Δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως «Δεν θα αφήσουμε να γίνει το Ελληνικο προσφυγούπολη» 
σπέρνουν ξενοφοβία και ρατσισμό, υποκινούμενο και από τις «πολυπόθητες» 
προγραμματισμένες επενδύσεις του Λάτση στο χώρο του Ελληνικού που προσπαθούν με κάθε 
τρόπο να επισπεύσουν. Από την πλευρά μας το μόνο που έχουμε να δηλώσουμε είναι πως δεν 
θα αφήσουμε χώρο σε κανέναν δήμαρχο να κάνει μικροπολιτική με τις ζωές των καταπιεσμένων 
και κανένα φασίστα, ξενοφοβικό και χουντοβασιλικό να προπαγανδίζει τις μισάνθρωπες ιδέες 
του και να φαντασιώνεται γειτονιές μόνο για έλληνες.

 
Στις γειτονιές των Σουρμένων και της Αργυρούπολης, που ιδρύθηκαν και κατοικήθηκαν από 
πρόσφυγες μετά την μικρασιατική καταστροφή και τις ανταλλαγές πληθυσμών, οι 
κατατρεγμένοι/ες θα είναι καλοδεχούμενοι/ες! Στις περιοχές αυτές και όχι μόνο, οι κάτοικοι θα 
πρέπει να γνωρίζουν πως κανένας άνθρωπος δεν επιλέγει να αφήσει το σπίτι του και την 
οικογένεια του με κίνδυνο να χάσει τη ζωή του ή να φυλακιστεί, εάν δεν έχει αναγκαστεί με 
βίαιους όρους να το κάνει. Πρέπει να σταθούμε στο πλευρό τους, να δημιουργήσουμε σχέσεις 
και κοινότητες αγώνα ντόπιων-μεταναστών και να τσακίσουμε από κοινού τον κοινωνικό 
εκφασισμό. Να δείξουμε την αλληλεγγύη μας υλικά και ηθικά μέσα από την δημιουργία και την 
ενίσχυση αυτοοργανωμένων δομών αλληλεγγύης και πρωτοβουλιών βοήθειας (συλλογικές 
κουζίνες, καταλήψεις στέγης). Ενάντια στη κρατική φιλανθρωπία των ΜΚΟ και τις υποκριτικές 
προσφορές εκκλησίας και των διάφορων Βαρδινογιάννηδων. 

Να αγωνιστούμε συλλογικά ενάντια στο ρατσισμό και την ξενοφοβία, ενάντια στους 
πολέμους, την οικονομική εξαθλίωση ολόκληρων λαών και τις θρησκείες, ενάντια 
στους φράχτες, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και την ευρώπη φρούριο. Να 
αγωνιστούμε καταπιεσμένοι και εκμεταλλευόμενες, ντόπιες και μετανάστες από 
κοινού! 
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