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Το ANTIFA COMMUNITY αποτελεί μια σταθερή συνεργασία
αντιφασιστικών συλλογικοτήτων που ζει και δρα στην αθηναϊκή
μητρόπολη. Έχει διαρκώς στο στόχαστρο της όλους τους
φασισμούς - είτε αυτοί κουβαλάνε πάνω τους σβάστικες,

είτε όχι. Δεν έχουμε καμία σχέση με κανένα κόμμα, κανένα κρατικό ή
mediακό θεσμικό φορέα - και δεν έχουμε και καμία πρόθεση να
το αλλάξουμε αυτό. Για επικοινωνία, αυτοκόλλητα, υλικό ή
ό,τι άλλο, στείλε μας εδώ: [ antifacommunity@
yahoo.gr ]
>>>
antifalive.gr, autonomia.gr

...πτώματα που παίζουν δίπλα σε ειδήσεις για τον θρίαμβο του κοινωνικού μερίσματος, πεζοδρομήσεις που θα
“απογειώσουν την τουριστική πρωτεύουσα”, αποκαλυπτικά νέα γκάλοπ και εντατικές εκγυμνάσεις κοιλιακών μυών
που διέσωσαν πρωινούς τηλεπαρουσιαστές απ’ την κατάθλιψη, πτώματα τηλεοπτικά, βολικά πτώματα, πτώματα
που εξαφανίζονται με ένα πάτημα κουμπιού, πτώματα με αρμόδιους για το τηλεοπτικό προεκλογικό τους μοιρολόι
ή απαξίωση- πτώματα που ξεχνιούνται αρκετά γρήγορα ώστε όλοι να μπορέσουν στη συνέχεια να συνεχίσουν τις
δουλειές τους, καθαροί και ανέγγιχτοι.
Πτώματα χωρίς ονόματα. Τηλεοπτικά πτώματα, πραγματικών ανθρώπων.
Στις 5 Μάη, 22 μετάναστες από την Ερυθραία και την Σομαλία δολοφονήθηκαν 4,5 ναυτικά μίλια βόρεια της
Σάμου, απ’ τους στρατοαστυνομικούς μηχανισμούς προστασίας των ελληνικών συνόρων. Μέσα απ’ τα μήντια οι
λιμενόμπατσοι και τ’ αφεντικά τους φρόντισαν να διαμηνύσουν πως ο λόγος του πνιγμού τους παραμένει ασαφής.
Πριν την Σάμο, ύπηρξε η Μυτιλήνη, πριν απ’ αυτήν το Φαρμακονήσι, πριν και μετά απ’ αυτό υπήρξε και θα υπάρχει
κάθε γαμημένη μέρα. Υπάρχουν κρατικοί σχεδιασμοί, δεν υπάρχουν ατυχήματα, υπάρχουν δολοφονικές σιωπές που
είναι συνένοχες, δεν υπάρχει “άγνοια”. Στην άλλη πλευρά της τηλεοπτικής οθόνης, αυτοί που συνηθίζουν να χαζεύουν
πτώματα είναι καταδικασμένοι να χαζέψουν σαν τέτοια.
Δεν είναι καμιά μεταφυσική κατάρα όλο αυτό. Κι αν κάποιοι βολεύονται να το βλέπουν έτσι, θα έπρεπε πρώτα να
κοιτάξουν τους ίδιους τους μετανάστες και τους αγώνες τους μέσα στην κάθε μέρα (γι’αυτούς και για μας, για το παρόν
και το μέλλον της πολυεθνικής μας τάξης) μήπως έτσι θυμηθούν πως υπάρχει κι ένας πόλεμος που μας αντιστοιχεί
απέναντι σ’ αυτή την κατάρα, ένας διαρκής πόλεμος μ’ αυτή την κατάρα, ένας πόλεμος που μένει να τον χτίσουμε κι
ότι όλα ΕΔΩ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ-

Είναι καιρός τώρα που ...η αντιμεταναστευτική πολιτική στα χαρτιά σκληραίνει, τοποθετώντας εκατοντάδες
μετανάστες εργάτες σε ακόμη βαθύτερο νομικό κενό, σε καθεστώς ανυπαρξίας.
Τροποποιείται ξανά και ξανά μέχρι να διασφαλίσει πως όποιος «τολμήσει» να
περάσει τα ελληνικά σύνορα δεν θα έχει κανένα δικαίωμα.
Στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και στα τοπικά ΑΤ, οι έγκλειστοι πληθαίνουν, ενώ
η κράτηση σ’ αυτά μόλις πριν από λίγο καιρό θεσμοθετήθηκε ως νομικά εφικτή
και «επ’ αόριστον».
Οι δολοφονίες και οι πνιγμοί μεταναστών εργατών στα σύνορα, χερσαία και
θαλάσσια, γίνονται ειδήσεις στα τοπικά μίντια, άλλοτε σαν τραγωδίες και άλλοτε
σαν «μεμονωμένα περιστατικά».

Είναι καιρός τώρα που όλα αυτά συνηθίζονται από
κυνικούς τηλεθεατές, επικροτούνται από ρατσιστές και φασίστες, γίνονται βορά
στην φιλανθρωπία της κοινοβουλευτικής αριστεράς.
Κανείς δεν θέλει να δει τα κομμάτια της βαρβαρότητας αυτής σαν αυτό που
πραγματικά είναι. Η αλυσίδα που συνιστά τη σταδιακή συγκρότηση ενός κράτους,
του ελληνικού, που οχυρώνεται απέναντι στους μετανάστες εργάτες, και έχει
πλέον απενοχοποιήσει πλήρως κοινωνικά, νομοθετικά και με όρους δημόσιας
τάξης, το θάνατο στα σύνορα του. Που δηλώνει πλέον ανοιχτά πως η βίαιη
διαχείριση και οι μαζικές δολοφονίες είναι η πολιτική του ατζέντα για την
μετανάστευση και πως στα πλαίσια αυτής της πολιτικής, δεν μπορεί παρά να
ευθύνεται και για μια σειρά θανατηφόρων «ατυχημάτων».
Το Σάββατο 12 Απριλίου, το antifa community
κατέβηκε μαζί με τους συντρόφους του στο δρόμο
ενάντια στους εχθρούς του. Από τα μίντια μέχρι τους ένστολους
φονιάδες του λιμενικού.
Γιατί αρνούμαστε να ξεχάσουμε όλους όσους τα μίντια δεν χώρεσαν είτε
αντιμετώπισαν ως αντικείμενο φιλανθρωπίας. Βλέπουμε με καθαρά τα μάτια,
την ελλάδα - φρούριο να συγκροτείται δίπλα μας και μακριά μας, με ένα πλήθος
δολοφόνων, χειροκροτητών και απαθών, στρατολογημένων στους σκοπούς της.
Διαδηλώσαμε για όλους αυτούς που στο παρόν τους και στους αγώνες τους
βλέπουμε ένα κομμάτι του εαυτού μας, για όλους αυτούς που κόντρα στη
βαρβαρότητα επιβιώνουν, κατοικούν και περπατάνε το κέντρο αυτής της πόλης
κι ας επιμένει αυτή να τους δείχνει διαρκώς τα δόντια της. Διαδηλώσαμε για
όλους αυτούς που εξεγείρονται στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Με βαθιά τη
συνείδηση πως η πολυεθνική εργατική τάξη είναι η μόνη που μπορεί να σταθεί
οργανωμένα απέναντι στον νέο ολοκληρωτισμό.

Πώς θα σας φαινόταν να βρισκόσασταν φυλακισμένοι/ες επί 18
ολόκληρους μήνες, μόνο και μόνο επειδή μπήκατε «παράνομα»
(και με κίνδυνο της ζωής σας) σε μια χώρα; Ακόμα περισσότερο
πώς θα σας φαινόταν να παραμένατε έγκλειστοι εκεί μέχρι
τελικά να σας διώξουν, όσο καιρό κι αν χρειάζεται αυτό; Μήπως
φριχτό; Ή ίσως αβάσταχτο;

μεταναστών, τα στρατόπεδα παίζουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο:
είναι τα μπουντρούμια που καταχωνιάζεται το «πρόβλημα» της
μετανάστευσης. Αυτό φωνάζουν οι κυρίαρχες ιδεολογίες και ο
κοινωνικός ρατσισμός εδώ και κάτι χρόνια, για να μας πείσουν
πως η μετανάστευση είναι δουλειά της αστυνομίας και του
λιμενικού.

Αυτή είναι όμως η πραγματικότητα των μεταναστών εργατών
και των προσφύγων πολέμου μέσα στα κέντρα κράτησης /
σύγχρονα στρατόπεδα συγκέντρωσης ανά την επικράτεια. Τους
κάνουν κάθε μέρα «το βίο αβίωτο», όπως είχε πει ευθαρσώς πριν
κάτι μήνες ο πρώην αρχιμπάτσος. Αυτό συμβαίνει ξεκινώντας
απ’ τις χώρες καταγωγής τους μέχρι και τα σύνορα και την
επικράτεια της Ελλάδας-φρούριο.

Κι αυτό το «πρόβλημα» θα καταχωνιάζεται επ’ αόριστον στα
στρατόπεδα, σύμφωνα με πρόσφατη γνωμοδότηση του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ). Τι λέει το ΝΣΚ; Εισηγείται την
επ’ αόριστον κράτηση για κάθε μετανάστη, είτε έχει περάσει
το 18μηνο κράτησης είτε όχι, μέχρι να «συνεργαστεί» με τις
αρμόδιες αρχές για την εκτέλεση της πράξης επιστροφής
ή απέλασής του. Κατ ’αυτόν τον τρόπο, το ΝΣΚ δηλώνει
ότι θα αποτρέπεται πάση θυσία η απελευθέρωση όλων των

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο συνολικής υποτίμησης των ζωών των

μεταναστών χωρίς χαρτιά, μιας και (σύμφωνα πάντα με το ΝΣΚ)
η επιστροφή τους στην κοινωνία έπειτα από τον εγκλεισμό
τους, σημαίνει –υποτίθεται- την έμμεση νομιμοποίησή τους. Με
λίγα λόγια, οι μετανάστες έγκλειστοι θα έχουν δύο επιλογές: Ή
θα υπογράφουν την οριστική απέλασή τους ή θα παραμένουν
φυλακισμένοι για ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟ χρονικό διάστημα!
Εντω μεταξύ η μπατσο-επιχείρηση «Ξένιος Δίας» συνεχίζεται
σε διάφορες γειτονιές της Αθήνας, αυξάνοντας περαιτέρω τον
αριθμό των έγκλειστων μεταναστών. Ίσως γι’ αυτό το λόγο
να αποφάσισε το υπουργείο προ.πο. να κατασκευάσει κι άλλα
στρατόπεδα. Πέρα λοιπόν από τα ήδη υπάρχοντα κολαστήρια
μεταναστών και προσφύγων, ετοιμάζονται να ανοίξουν και δύο
καινούργια, μέσα στα όρια της δυτικής Αθήνας. Πρόκειται για
τις παλιές εγκαταστάσεις του ΟΑΕΔ στη Λεωφόρο Σχιστού

(σύνορα Χαϊδαρίου-Ασπροπύργου) και το πρώην νοσοκομείο
«Λοιμωδών», στην Αγία Βαρβάρα.
Δηλαδή την ίδια ώρα που το κράτος και τα αφεντικά
διαχειρίζονται την καπιταλιστική κρίση εις βάρος μας κλείνοντας
νοσοκομεία και σχολεία, ανοίγουν στη θέση τους φυλακές και
μπουντρούμια! (Επίσης προσλαμβάνουν και την απαραίτητη
ποσότητα μπάτσων για να τα φυλάνε.) Έτσι ανοίγουν οι δουλειές
του νέου φασισμού στην Ελλάδα-φρούριο του 2014: με «Ξένιο
Δία», περισσότερα στρατόπεδα, σκατά μεροκάματα και παροχές
υγείας. Τόσο για τους ντόπιους, όσο και τους ξένους εργάτες.
Κι όσο δε βάζουμε μικρές και μεγάλες κόντρες στο νέο φασισμό,
έτσι θα συνεχίζει.

ή με τα
γουρούνια ή με τους ανθρώπους!
Όμως το ξέρουμε καλά και θα παλέψουμε:

> Τη στιγμή που γράφεται αυτό το κείμενο η Ουκρανία
είναι στα πρόθυρα εμφυλίου πολέμου, με σποραδικές
ένοπλες μάχες μεταξύ των δυνάμεων της φασιστικής
νέας κυβέρνησης και των φιλορώσων στα ανατολικά της
χώρας. Πώς φτάσαμε ως εδώ;
> Στα μέσα του περασμένου Φλεβάρη η εκλεγμένη
φιλορωσική κυβέρνηση ανατράπηκε μετά από
πραξικόπημα οπλισμένων νεοναζί και στη θέση της
ανέβηκε μία μεταβατική κυβέρνηση τίγκα στους
φασίστες και φιλοαμερικάνικη.
> Η περιφέρεια της Κριμαίας (όπου υπάρχει μια τεράστια
ρωσική στρατιωτική βάση) έχει προσαρτηθεί απ’ τη
Ρωσία.
> Φιλορώσοι ουκρανοί φτιάχνουν ένοπλες πολιτοφυλακές
στην ανατολική Ουκρανία και καταλαμβάνουν
κυβερνητικά κτίρια.
> Αντιρώσοι ουκρανοί εθνικιστές από τη δυτική κυρίως
Ουκρανία κάνουν εισβολές και δολοφονούν πολιτικούς
και ιδεολογικούς αντιπάλους. Οι ουκρανικές ειδικές
δυνάμεις πραγματοποιούν στρατιωτικές επιχειρήσεις
ελεγχόμενης –ακόμα- κλίμακας στην ανατολή κατά τις
οποίες βρίσκουν σθεναρή αντίσταση από φιλορώσους
αυτονομιστές.
> Η μεταβατική κυβέρνηση κατηγορεί τους ρώσους για
ενεργό στήριξη των τρομοκρατών αποσχιστών.
> Οι ρώσοι κατηγορούν την υπάρχουσα κυβέρνηση ως
παράνομη. Καταγγέλλουν τους αμερικανούς ως ενεργούς
υποστηρικτές της ανατροπής της νόμιμης κυβέρνησης
και δηλώνουν ότι θα προστατέψουν σε κάθε περίπτωση
το πολυπληθή ρωσόφωνο ουκρανικό πληθυσμό της
ανατολικής Ουκρανίας από τους νεοναζί.
> Οι ΗΠΑ κατηγορούν τους Ρώσους για την υποστήριξη
ενόπλων τρομοκρατών στην ανατολική Ουκρανία.
Απειλούν με κυρώσεις και αναγγέλλουν τη συνδρομή
του ΝΑΤΟ προς βοήθεια της προσωρινής κυβέρνησης.
> Η ΕΕ πατάει σε δύο βάρκες, απειλώντας από τη
μία τη Ρωσία με κυρώσεις και από την άλλη μιλώντας
για επικίνδυνους οπλισμένους νεοναζί που δρουν
ανεξέλεγκτοι.

Ιπποπόταμοι, βατράχια -και χοντρά
συμφέροντα...
Γύρω από την Ουκρανία έχει στηθεί το θέατρο του
παραλόγου: Η Ρωσία καταγγέλλει τους ουκρανούς
νεοναζί, την ίδια στιγμή που στην επικράτεια της οι
πολυπληθείς ναζιστικές συμμορίες κάνουν πογκρόμ
και δολοφονούν ανενόχλητες. Κι όσο για τα ρωσικά
επιχειρήματα περί ανατροπής της νόμιμης κυβέρνησης;
Είναι πολύ πρόσφατη η επίσημη ρώσικη αναγνώριση του
νέου δικτάτορα της Αιγύπτου.
Οι αμερικανοί δε χρειάζονται καμία σύσταση. Όλοι
γνωρίζουν τι εννοούν όταν μιλάνε για «προάσπιση
της δημοκρατίας» και πόσο σέβονται τα ανθρώπινα
δικαιώματα. Η ΕΕ ενοχλήθηκε από τη δράση των
νεοναζί πολύ πρόσφατα (για την ακρίβεια μόλις οι
σχεδιασμοί των ΗΠΑ αχρήστευσαν τους δικούς της)
για να μην αναφέρουμε πόσο «αστείο» είναι να χτίζεις
στρατόπεδα συγκέντρωσης, να δολοφονείς μετανάστες

και χρηματοδότησαν τα παραστρατιωτικά τμήματα των
ουκρανικών φασιστικών οργανώσεων με στόχο την
αποσταθεροποίηση και την προώθηση των δικών τους
ανθρώπων στην εξουσία.
Δεύτερον, οι φασίστες αποδείχτηκαν αποτελεσματικό
πολυεργαλείο στα χέρια των αφεντικών. Ένας εξαιρετικά
φθηνός οργανωμένος στρατός, μόλις μερικών χιλιάδων το
πολύ, αλλά κατάλληλα εξοπλισμένων και εκπαιδευμένων
μισθοφόρων νεοναζί, με διεθνείς πλάτες ήταν αρκετός
για το πραξικόπημα. Επιπλέον, αν και στη νέα κυβέρνηση
συμμετέχουν σε κομβικές θέσεις οι φασίστες, το ένοπλο
κομμάτι τους στο δρόμο δεν έχει παραδώσει τα όπλα. Ο
ρόλος τους δε φαίνεται να τελειώνει καθόλου σύντομα
και είναι ένα ερώτημα το τι άλλες δουλειές μπορούν να
φέρουν σε πέρας για τα αφεντικά τους.

στα ευρωπαϊκά σύνορα και μετά να μιλάς για φασισμό.
Τέλος, όλοι έχουν στείλει δικά τους παιδιά στο ουκρανικό
έδαφος, ενώ είναι δεδομένο ότι κανένας ουκρανός,
είτε αντιρώσος νεοναζί, είτε φιλορώσος εθνικιστής,
δεν ξύπνησε μία μέρα εκπαιδευμένος στα όπλα και τις
πολεμικές τακτικές ούτε και αγόρασε αντιαεροπορικά
πυροβόλα από την τσέπη του.

Μερικά βασικά συμπεράσματα
Πρώτον, αυτό που φάνηκε ξεκάθαρα είναι ότι καμία
δυτική «δημοκρατική» κυβέρνηση δεν έχει την
παραμικρή αναστολή να χρησιμοποιήσει και να ενισχύσει
με κάθε τρόπο φιλικές δυνάμεις, ακόμα και νεοναζί, όταν
τα συμφέροντά της το απαιτούν. Όχι μόνο στην Ασία ή
την Αφρική, αλλά ακόμη και εντός της Ευρώπης. Οι
ευρωπαίοι παρουσίαζαν τους νεοναζί ως «μαχητές της
ελευθερίας» και τους χρησιμοποίησαν ως εργαλείο για
τις διαπραγματεύσεις τους. Οι αμερικάνοι εκπαίδευσαν

Τρίτον,
η ένταση του ακήρυχτου πολέμου που
διαδραματίζεται επί ουκρανικού εδάφους ανάμεσα
στις καπιταλιστικές δυνάμεις μέσω «αντιπροσώπων»
είναι αποκαλυπτική. Μαρτυράει τη μεγάλη όξυνση
των ενδοκαπιταλιστικών ανταγωνισμών για σφαίρες
επιρροής (ειδικά σε καιρούς κρίσης) και δημιουργεί
πολλά ερωτηματικά αν και για πόσο ακόμα μπορεί
να αποτραπεί μία ανεξέλεγκτη γενικευμένη σύρραξη.
Ως προς το οικονομικό μέγεθος των δουλειών που
εξαρτώνται από την έκβαση των γεγονότων στην
Ουκρανία σημειώστε ότι από εκεί διέρχεται το σύνολο
σχεδόν του φυσικού αερίου (ρωσικών συμφερόντων)
από το οποίο εξαρτώνται ενεργειακά τα ευρωπαϊκά
κράτη.
Τέταρτον και πιο σημαντικό για εμάς, αυτό που
έλαμψε με την απουσία του είναι ένα αυτοοργανωμένο
ανταγωνιστικό κίνημα. Αντίθετα, η στήριξη που
εκδήλωσε το μεγαλύτερο μέρος του «αγανακτισμένου
πλήθους» στη μία (ρωσική) ή στην άλλη (αντιρωσική
φιλοδυτική) πλευρά διευκόλυνε τη δημιουργία
αυταπατών και ουσιαστικά τη δουλειά των νεοναζί και
των -ντόπιων και ξένων- αφεντικών τους. Και όσο ένα
αυτόνομο αντιφασιστικό, εργατικό, κοινωνικό κίνημα
δε θα καταφέρνει να σταθεί στα πόδια του σίγουρα δε
θα έχουμε κανένα καλό νέο να περιμένουμε από την
Ουκρανία.

>> Πόλη σημαίνει πόλεμος.

Η γεωγραφία των πόλεων δεν είναι τίποτα περισσότερο
από ένας χάρτης ανταγωνισμών, με τρόπο που πίσω από την
σταθερή ροή των αυτοκινήτων στις κεντρικές λεωφόρους
εμφανίζονται χιλιάδες σκηνικά πολέμου. Η ροή διακόπτεται
ξαφνικά, τα εμμονικά κορναρίσματα καλύπτονται, οι
μαχητικές προλεταριακές κοινότητες συγκρούονται με τις
στρατιωτικές απολήξεις του κόμματος της «Τάξης και της
ασφάλειας», η ροή των αυτοκινήτων συμπεριλαμβάνει τον
πόλεμο, τον υπονοεί κάθε φορά που το βλέμμα ενός τυχαίου
μπάτσου διασταυρώνεται πάνω από την μηχανή του με έναν

Η Πατησίων είναι ο

μετανάστη/τρια.

δρόμος. Το πεζοδρόμιο στην πόρτα της ΑΣΟΕΕ είναι

το σκηνικό. Πόλεμος είναι η κάθε φορά που μπάτσοι κάθε
είδους εμφανίζονται στη γωνία Πατησίων και Δεριγνί. Την
Δευτέρα 1η Απριλίου, όλες οι δυνάμεις της τάξης και της
ασφάλειας εμφανίστηκαν: ασφαλίτες πήραν την θέση τους στο
προαύλιο, φασίστες πέρασαν από την Πατησίων, φασίστες
στάθηκαν στα τραπεζάκια της Δαπ, οι μπάτσοι επιτέθηκαν,
οι μετανάστες μικροπωλητές συνελήφθηκαν εν ώρα εργασίας,
ο πρύτανης χειροκρότησε τους μπάτσους, υποψήφιοι δήμαρχοι
και δημοτικοί σύμβουλοι ανακουφίστηκαν, οι μαγαζάτορες
βγήκαν στην Πατησίων χαμογελώντας. Η διαδρομή για τους
μετανάστες συνηθισμένη: πρώτα σε κάποιο Α.Τ., μετά στην
Πέτρου Ράλλη και την Αμυγδαλέζα. Μια προαποφασισμένη
πορεία, που ανοίγεται καθώς οι κοινοτοπίες των καθημερινών
φασισμών γίνονται νόμος: “οι μετανάστες είναι κίνδυνος για
την δημόσια τάξη/ασφάλεια/υγεία” είτε έχουν ταξιδιωτικά
έγγραφα είτε όχι. Για αυτό πρέπει να κρατούνται για
αόριστο χρόνο σε κέντρα κράτησης, πρέπει να δολοφονούνται
στα σύνορα, πρέπει να εγκαταλείπονται στους μηχανισμού
της μαφίας, πρέπει να είναι αόρατοι. Το τυπικό σύνταγμα
έχει μετατραπεί στο δίκαιο του μαγαζάτορα, που τρίβει τα
χέρια στην προσωρινά άδεια Πατησίων: «οι νοικοκυραίοι
(αποκλειστικά), πρέπει να κυκλοφορούν στην δημόσια σφαίρα
μαζί με μπάτσους και εμπορεύματα.»

Στην Πατησίων χαράζεται
η ζωντανή γεωγραφία της
πόλης. Χαράζεται από το πείσμα των μεταναστών
που αρνούνται να παραδώσουν την Πατησίων στην μίζερη ροή

των αυτοκινήτων, επιμένουν να είναι εργάτες, που μαζί με
άλλους εργάτες, που μαζί με άλλους εργάτες ανταλλάσουν
υποσχέσεις και μπιχλιμπίδια, ενώ φυλάνε καλά το μίσος τους
για την επόμενη φορά που μπάτσος θα πατήσει το πόδι του
στο πεζοδρόμιο της Πατησίων.

Ίνσταμπουλ: Στις 22/4/2014 η Τσάγλα Τζόκερ, 21 ετών, δολοφονήθηκε δεχόμενη σφαίρα στην κάρδια της.
Η φίλη της Νάλαν, δέχτηκε αιχμηρό αντικείμενο στο λαιμό της και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.
Η Τσάγλα Τζόκερ είναι το τελευταίο θύμα που προστέθηκε στην ατελείωτη λίστα δολοφονημένων
τράνς (transgender) ατόμων. Η Τσάγλα Τζόκερ είναι το τελευταίο θύμα που προστέθηκε στην
ατελείωτη λίστα δολοφονημένων τράνς (transgender) ατόμων, ατόμων που δε μπορούνε να
δεχτούνε το φύλο(άντρας /γυναίκα) που τους έχει αποδοθεί. Από τις 20/11/2012 έως την 1/11/2013,
δολοφονήθηκαν 238 τράνς γυναίκες και άντρες σε όλο τον κόσμο. Ενώ από το 2008 μέχρι
την 31/10/2013, τα θύματα τρανσοφοβικών επιθέσεων φτάνουν τα 1.374.(Σύμφωνα με την
“Transgender Europe’’). Και φυσικά πολλοί θάνατοι δεν καταγγέλλονται ούτε διώκονται,
ή δεν αναγνωρίζεται ως τρανσοφοβική η δολοφονία, ή ακόμα δεν αναγνωρίζετε στο
θύμα η τράνς ταυτότητα.
Αμέσως μετά την δολοφονία της Τσάγλα, κράτος και μμε προσπαθούν να της
επιβάλουν έναν δεύτερο θάνατο. Αυτόν που της στερεί την ταυτότητα και το όνομα
της. Αυτόν που λέει ότι δεν έζησε ποτέ. Την αποκαλούν Ισμαήλ Οζτούρ. Λένε
πως η ταυτότητα της είναι ‘’ψεύτικη’’ και το όνομα της -αυτό που επέλεξε, αυτό
που την φώναζαν όσοι άνθρωποι την αγάπησαν και την σεβάστηκαν - είναι
λένε παρατσούκλι. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να στερήσουν από όλα τα
τρανς άτομα το δικαίωμα ύπαρξης στο πεδίο του κοινωνικού χώρου και λόγου.
Ενάντια στον θανατερό ζόφο της γενικευμένης τρανσοφοβίας, το lgbtqi κίνημα της
Ίνσταμπουλ, αρνούμενο τον κοινωνικό θάνατο της Τσάγλα, διαδήλωσε απαιτώντας
την απαραίτητη για κάθε άτομο ορατότητα, φωνάζοντας ‘’είμαστε τραβεστί, είμαστε
εδώ, να το συνηθίσεις γιατί δεν πάμε πουθενά’’.
Σε μια κοινωνία που η εξουσία και ο ρατσισμός επικαλούνται την ‘’φύση’’ για να βαφτίσουν
τις ζωές μας ‘’μη άξιες’’ και τις ταυτότητες και τις επιθυμίες μας ’’ανώμαλες‘’, να σταθούμε
συλλογικά, απέναντι σε κάθε ρατσισμό, χωρίς να ξεχνάμε πως “ομαλοί’’ άνθρωποι

και ‘’καθαρές’’ φυλές υπάρχουν μόνο στα βρώμικα μυαλά των
αφεντικών και των αποχαυνωμένων υπηκόων τους.

[
κατά
τα
άλλα, ισχύουν,
βεβαίως,
τα
γνωστά:
αν
οι
εκλογές
μπορούσαν
να αλλάξουν
πραγματικά
κάτι θα ήταν
παράνομες,
ίδια είν’ τα
αφεντικά,
δεξιά
κι
αριστερά,
αυτόνομος
εργατικός
αντιφασισμός,
κτλ, τα ‘χουμε
πει, μην τα
ξαναλέμε... ]

Θέτουμε θέμα πού θα γίνει
(το τζαμί), όχι αν θα γίνει...
Αν θα γίνει στα όρια του δήμου
Αθηναίων..Η Αθήνα δεν χωρά άλλους
μετανάστες, τελεία. Στόχος μου
είναι να επιστρέψουν οι Αθηναίοι
από τα προάστια στο κέντρο, και
να μην παραδοθεί η Αθήνα στους
μετανάστες.

Μετάφρασις:
Για κάποιο ακατανόητο
λόγο η Αθήνα δείχνει να
εξακολουθεί να χωράει
εμένα -που πέρα από
ντελικάτος ναζί είμαι και
εξαιρετικά ηλίθιος, ας
μην
κοροϊδευόμαστε...
Το μαλλί μου είναι πολύ
καλό πάντως, αυτό θα
ήθελα να τονιστεί κάπως.
Πολύ καλό... Α, ναι και σε
σχέση με τον άλλο, τον
“πρώην”, είμαι πιο δεξιός
απ’ αυτόν, μην ψαρώνετε,
τον έχω.... Μα τον Χριστό
και την Παναγία -που
γενικά να σημειώσω πως
είναι και πιο πλούσιοι και
πιο ευρωπαϊζέ από τον
Αλλάχ, που χουν οι άλλοι οι
εξαποδώ...

«Από τα μεγαλύτερα προβλήματα της πόλης
των Αθηναίων είναι η κοινωνική της συνοχή κι
η ασφάλεια των επισκεπτών της και βεβαίως,
το μέγα θέμα της παράνομης μετανάστευσης.
Ως υποψήφιος δήμαρχος της Αθήνας ξεκίνησα
τις επίσημες επαφές με την κυβέρνηση, με τον
συνάδελφο μου, Νίκο Δένδια, υπουργό Προ.
Πο. Ενημερώθηκα για τα θέματα ασφάλειας
αλλά και για τα αποτελέσματα σχετικά με
την παράνομη μετανάστευση. [...]Θα πρέπει
αυτοί που φεύγουν από την Ελλάδα, να είναι
περισσότεροι απ’ όσους εισέρχονται.

Μετάφρασις:
Ρε οι άλλοι δεν έχουνε
πρόγραμμα, λέμε. Εγώ
είμαι απλός, λιτός και
συνετός. Θα φτιάξω
εκεί κάτι αεροδρόμια, θα
διώξω μετανάστες και
θα κόψω δέντρα -που
το έχω, ούτως ή άλλως,
μην ξεχνιόμαστε... Α,
ναι, επίσης δεν είμαι
ρατσιστής, σαν τα άλλα
τα λουμπεναριά, δεν
έχω πρόβλημα με τους
ξένους, έχω πρόβλημα
με τους φτωχούς ξένους.
Αυτό λέγεται πολιτισμός,
αγάπες μου.

το αίτημα για ασφάλεια είναι
αίτημα όλων των πολιτών,
χρειάζεται ουσιαστική και
αποτελεσματική αστυνόμευση
στα σημεία, όπου δρα το
οργανωμένο έγκλημα

Μετάφρασις:
Ναι, ναι, ξέρω ακούγεται
πως μιλάω σαν βρωμοδεξιός που κάνει πως
δεν καταλαβαίνει πως
το οργανωμένο έγκλημα
κάνει δουλειές με το
κράτος και την αστυνομία
κι ότι οι μπάτσοι το μόνο
που διαφυλάσσουν είναι
το διαρκές στρίμωγμα των
πιο υποβαθμισμένων της
πόλης, όπως επίσης ότι το
αίτημα για ασφάλεια είναι
αγαρμπα μεταμφιεσμένο
το αίτημα για λιγότερο
“κοινωνικό” κράτος. Αλλά
όχι, είναι παρεξήγηση.
Αλήθεια είμαι αριστέρος.
Εντάξει, δεν είμαι η
λούξεμπουργκ, αλλά ξέρω
‘γω ναι... αριστερά φάση.

Θα επιδιώξουμε νομοθετική παρέμβαση
που να περιορίζει το δικαίωμα στη
συνάθροιση και τη διαδήλωση, η
κυβερνητική πολιτική σ’ αυτό το
ζήτημα είναι στην σωστή κατεύθυνση.
Το δικαίωμα στη διαδήλωση πρέπει να
συνυπάρξει και με τα άλλα δικαιώματα:
με την ελεύθερη κυκλοφορία των
κατοίκων και των επισκεπτών, με την
επιχειρηματική δραστηριότητα, με την
ασφάλεια.

Μετάφρασις:
Λοιπόν, εισαγωγικά να
σημειώσω πως είμαι
καλούλης κι έχω τα
φρυδάκια και το προγούλι
που το επιβεβαιώνουν.
Δεύτερον, να τα πούμε
στα ίσια και ξεκάθαρα:
το
δικαίωμα στην
πόλη είναι το δικαίωμα
του αφεντικού, του
μεσοαστού,
του
καταναλωτή,
του
τουρίστα. Δεν θα ταίριαζε
στο στυλ μου να σας πω
που έχω γραμμένους
τους
υπόλοιπους
(εργάτες,
άνεργους,
μικροπωλητές και δεν
ξέρω γω τι άλλο) και τις
διαμαρτυρίες τους.

Ξέρο, συνίθως γκρηνιάζω κε κάνω τον
ναζιάρι αλά αφτί την φωρά δε θ αυγάλω
δακρύβραιχτο λώγο -αφενώς γιατή είνε
κάπια πεδιά στην παράταξυ που δαιν
τειν αντέχουν τιν πολλύ συγκίνισι και
“σπάνε”, αφαιτέρου δεν τα λένε και
τόσο λάθως αιδώ οι υπόληπι. Όλη μαζί
δουλέβουμε βρε πεδιά, κι ας έγιναι κε
μια στραβί. Αν μπορούσαμε, μωνάχα, να
μωντάρουμε κη ένα αγαλματάκει γεια τον
χριστόδουλα, εγό στιρίζο...

Μετάφρασις:
Ξέρω,
συνήθως
γκρινιάζω και κάνω
τον ναζιάρη αλλά αυτή
την φορά δε θα βγάλω
δακρύβρεχτο
λόγο
-αφενός γιατί είναι κάποια
παιδιά στην παράταξη
που δεν την αντέχουν
την πολλή συγκίνηση και
“σπάνε”, αφετέρου δεν
τα λένε και τόσο λάθος
εδώ οι υπόλοιποι. Όλοι
μαζί δουλεύουμε βρε
παιδιά, κι ας έγινε και μια
στραβή. Αν μπορούσαμε,
μονάχα, να μοντάρουμε
κι ένα αγαλματάκι για
τον χριστόδουλα, εγώ
στηρίζω...

Σαν
να
μην
έφταναν
όλα τα στραβά της κρίσης των
αφεντικών την οποία φυσικά πληρώνουν οι
εργάτες και με το παραπάνω, τώρα έχουμε και
τους μπάτσους και κάθε ένστολο σκουπίδι που θα
πρέπει να πάρει και χρήματα από το κοινωνικό μέρισμα
(δλδ από τα χρήματα που τόσο καιρό έχουν πάρει από τόσους
εργαζόμενους...)
Σύμφωνα με τα καινούρια δεδομένα 38.000 στρατιωτικοί και
36.0000 αστυνομικοί -λιμενικοί θα πάρουν 500-1.000 ευρώ συν γιατί
φρόντισαν να κάνουν πολύ καλά αυτή την σάπια δουλειά που κάνουν.
Και φυσικά χωρίς καμία γραφειοκρατία και χωρίς καμία αίτηση, αλλά
με βάση τα στοιχεία που θα σταλούν από τις οικονομικές υπηρεσίες των
Γενικών Επιτελείων στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών - μην κουραστούν κιόλας!
Το οικονομικό βοήθημα επίσης θα το λάβουν και περίπου 2.000 δόκιμοι
αστυνομικοί και στρατιωτικοί γιατί αλλιώς πως θα σπουδάσουν τα παιδιά!;
Όμως μια βασική προϋπόθεση είναι να μην υπερβαίνει ο μισθός τους τα
1.500 ευρώ (εδώ γελάμε). Αν οι ένστολοι φτάνουν να παίρνουν 1.500
ευρώ, οι εργαζόμενοι (που κουράζονται κιόλας και δεν αράζουν έξω από
fastfoodαδικα) που παίρνουν το βασικό μισθό (δλδ 400 ευρώ), τι θα
έπρεπε να παίρνουν από το μέρισμα!; Λένε ότι ο αριθμός των αστέγων
αγγίζει τις 15.000 στην περιφέρεια της Αττικής. Αυτοί αλλά και
πόσοι άλλοι άνθρωποι που έχουν πραγματικά ανάγκη αποκλείονται
επίσης από το κοινωνικό μέρισμα. Αλλά ποιός χέστηκε για
αυτούς! Το ζήτημα είναι τα σκυλιά των αφεντικών να είναι
χορτάτα για να κυνηγάνε εξεγερμένους, μετανάστες και
όποιον τους μπαίνει στο μάτι!

Ούστ ρεε…

