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κέντρα κράτησης µεταναστών:

σύχρονα στρατόπεδα συγκέντρωσης

Noomttheesantifas

fr
Αυτό το έντυπο είναι µια έκδοση
της antifascist action συνέλευση δυτικών προαστίων.
Σηµειώσεις ενάντια στο νέο ολοκληρωτισµό και τα παράγωγά του.
Σηµειώσεις για τις αντιφασιστικές
κοινότητες και τις συνειδήσεις...

Για ηλεκτρονική επικοινωνία:
antifascistaction.west@yahoo.gr
στο εξώφυλλο: διαδήλωση στη γαλλία
ενάντια στο νόµο περί «κουκού λας»

Στις 22 του περασµένου Σεπτέµβρη ξέσπασε µικρής διάρκειας εξέγερση στο κέντρο κράτησης της
Παγανής στη Μυτιλήνη. Περισσότεροι από 800 κρατούµενοι ξεσηκώθηκαν (σε ένα χώρο που έχει «προδιαγραφές» για 300) απαιτώντας την άµεση
απελευθέρωσή τους. Οι συνθήκες κράτησης είναι
άθλιες, το νερό είναι βρώµικο και οι µετανάστες δεν
προαυλίζονται, αλλά παραµένουν έγκλειστοι επί
µέρες. Η εξέγερση τελικά «σταµάτησε» το ίδιο βράδυ
αφού δόθηκαν εγγυήσεις για «καλύτερες» συνθήκες
κράτησης και άµεση απελευθέρωση 150 κρατούµενων.
Το κέντρο κράτησης της Παγανής θεωρείται απ’ τα
«βασικά» στην αντι-µεταναστευτική εκστρατεία που
εξαγγέλθηκε νωρίς το καλοκαίρι που πέρασε. Η ελληνική πολιτική κατά της «λαθρο»µετανάστευσης υπόκειται σε ένα βαθµό (την ίδια στιγµή που εξυπηρετεί
και δικές της σκοπιµότητες) στην πολιτική της ε.ε.
Η Ελλάδα σαν «πύλη της ευρώπης» είναι κι απ’ τους
µεγαλύτερους µπάτσους της. Οι µετανάστες που εισέρχονται «παράνοµα» στην Ελλάδα, απαγορεύεται να
κατευθυνθούν προς άλλη χώρα της ε.ε., όσο «εξετάζεται» το αίτηµά τους για άσυλο (αν έχουν καταθέσει).
Με τούτα και µε τ’ άλλα, το ελληνικό έδαφος είναι
απ’ αυτά µε τους περισσότερους φυλακισµένους µετανάστες της ευρώπης. Ένας αφγανός µετανάστης,
κρατούµενος στη Παγανή, λέει χαρακτηριστικά:
«... Μας λένε πως µας δίνουν στέγη και φαγητό και
γιατί διαµαρτυρόµαστε. ∆εν θέλω φαγητό, θέλω χαρτιά για να φύγω απ’ τη χώρα.»
Η εποχή µας είναι γεµάτη κολαστήρια µε «εξωτικά»
ονόµατα: Γκουαντάναµο, Αµπού Γκράιµπ, Μπαγκράµ, κ.α. Εκεί που φυλακίζονται (καθόλου τυχαία)
αυτοί κι αυτές που δεν «φτάνουν» στην Παγανή...
Πότε θα συνειδητοποιήσουµε ότι η βαρβαρότητα
«εδώ» είναι «συµπληρωµατική» της «εκεί»; (Ιράκ, Αφγανιστάν, Σοµαλία...)
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fear factory: περί της γρίπης των χοίρων

καιρότητα
Η γρίπη των χοίρων είναι στην επι
µας υπενθυνα
των ΜΜΕ ήδη πολλούς µήνες. Για
αστε εν δυνάµίζει διαρκώς ότι όλοι και όλες είµ
ουν τερατώδεις
µει άρρωστοι/ες. Οι «ειδικοί» κάν
τοντάδες χιλιά(στατιστικές) προβλέψεις για εκα
ατώδες ως τώρα,
δες νεκρούς. Βέβαια το µόνο τερ
ψεων και πραγείναι η απόσταση µεταξύ προβλέ
γµατι µια
πρά
ι
µατικότητας: η στατιστική είνα
τέχνη της εξαπάτησης.
επιτροπή για
Στην Ελλάδα χρειάστηκε ολόκληρη
ανοίξουν τα σχον’ αποφανθεί αν έπρεπε (ή όχι) ν’
ο «δραµατική»
λεία κανονικά τον Σεπτέµβρη. Τόσ
τα κρούείναι η κατάσταση. Τόσο που τα πρώ
ότητα και να
οσι
δηµ
σµατα ν’ αποκτήσουν µεγάλη
αµικρή υποπαρ
το
κλείσουν ολόκληρα σχολεία µε
άλι µας στη
κεφ
ψία γρίπης. Για να κρατήσουµε το
αυτές που πάνε
θέση του, να πούµε πως αυτοί κι
τρεµµα παίζονσχολείο µπορεί και να πάθουν διάσ

Και για να δείτε πόσο µακριά
πάει η βαλίτσα, µια φωτογραφική γεύση από µεξικό. Ο στρατός στους δρόµους µοιράζει
µάσκες και «σηµαδεύει» τους
διερχόµενους µε θερµικές κάµερες για δει αν έχουν πυρετό. Κι
αν έχουν... Καραντίνα.

πηµάτων απ’ τα
τας µπάσκετ ή διάσειση λόγω χτυ
τε άλλο. Όλ’
ήπο
ΜΑΤ σε καµιά διαδήλωση ή οτιδ
γιατί δεν
α,
αυτά δεν έχουν και ιδαίτερη σηµασί
δραµατικότητα
προβάλλονται απ’ τα ΜΜΕ µε την
πρώτο δόγµα
του: «κινδυνεύει η υγεία µας». Το
δεν υπάρχει
(και) αυτής της γρίπης είναι πως
λένε οι µηχαπραγµατικότητα, πέρα απ’ αυτά που
Καταρχήν, θένισµοί των media και οι «ειδικοί».
λουν να µας «πείσουν» γι’ αυτό.
άσει τις οδηΑπό κει και πέρα όποιος/α έχει διαβ
πει να έχει καταγίες αποφυγής της γρίπης θα πρέ
για συµβουλές
λάβει πως ουσιαστικά πρόκειται
µην αγγίζετε τίκαραντίνας. «Μην κυκλοφορείτε,
πάθεις γρίπη,
ποτα και κανέναν». Σαν να λέµε άµα
δεν έχεις
Αν
.
αση
εόρ
κάτσε σπίτι σου και δες τηλ
κλοφορείς,
υκυ
πολ
πάθει (ακόµα) καλύτερα να µην
λίγα λόγια.
µε
»,
για να µην την πάθεις. «Σπίτια σας
Συµπέρασµα:

ΦΟΒΗΘΕΙΤΕ, ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΜΟ∆ΑΣ!!
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Ο αντιµεταναστευτικός ορυµαγδός των προηγούµενων µηνών έφτασε στο απόγειό του µέσα στο καλοκαίρι. Τα άµεσα αποτελέσµατά του ήταν: Ένας καινούριος
νόµος, βγαλµένος απ’ τις πιο «µαύρες» παραδόσεις του ολοκληρωτισµού, εκκενώσεις κτιρίων σε Αθήνα και Πάτρα, όπου διέµεναν µετανάστες και ο (ολοφάνερα
πλέον) κρατικά πριµοδοτούµενος ρατσισµός. Τα αστυνοµικά κρατητήρια και τα
διάσπαρτα «κέντρα κράτησης» (τα σύγχρονα στρατόπεδα συγκέντρωσης) είναι γεµάτα «λαθρο»µετανάστες. Η αστυνοµία, εκεί που βρισκόταν από ιδεολογική (τουλάχιστον) άποψη «στη γωνία» επί των ηµερών του ∆εκέµβρη, απέκτησε (καθόλου
τυχαία) ένα καλό πάτηµα για να συνεχίζει τις βρωµοδουλειές της. Τώρα και στο
µέλλον.
Για όποιον/α θεωρεί τα παραπάνω «αδιάφορα», τα λίγα λόγια που ακολουθούν
µπορεί και να «πείσουν» για το αντίθετο. Μπορεί επίσης να πάρει µια ιδέα του
γιατί συµβαίνουν αυτά «τώρα»:

µετανάστης σηµαίνει ε ρ γ α σ ί α π ο υ µ ε τ α ν α σ τ ε ύ ε ι
Θα έπρεπε να το έχουν «προσέξει» όλοι και όλες πως οι µετανάστες εργάτες
δεν έχουν ουδεµία σχέση µε τους υπόλοιπους «αλλοδαπούς» που κατακλύζουν
(όλο και λιγότερο πλέον) τα ελληνικά νησιά το καλοκαίρι. Να µια βασική διαφορά:
αυτοί έχουν γεµάτο πορτοφόλι (ή έτσι θέλει να πιστεύει η ελληνική τουριστική
βιοµηχανία) και κατάγονται απ’ το λεγόµενο «πρώτο κόσµο». Οι άλλοι έχουν άδειο
και κατάγονται από χώρες που είτε είναι σε πόλεµο (καθόλου τυχαία µε την
άµεση ή έµµεση συµµετοχή των «πρωτοκοσµικών» χωρών) είτε οδεύουν προς τα
κει µε γοργά βήµατα.
Τα διάφορα «φιλανθρωπικά» σπαραξικάρδια του τύπου «ήρθαν εδώ αναζητώντας καλύτερη τύχη» συνοψίζονται λοιπόν στο: ήρθαν εδώ για να δουλέψουν,
διωγµένοι απ’ τον τόπο τους, στους κλάδους που οι ντόπιοι αποστρέφουν
µέχρι και το βλέµµα τους. Αγροτικές δουλειές, οικιακές βοηθοί, οικοδοµές,
σας θυµίζουν κάτι όλ’ αυτά; Σας θυµίζει κάτι το «δώσ’ του κανά δεκάευρω, στη
χώρα του αυτό είναι µισθός δεκαπενθήµερου» - λες και οι µετανάστες δουλεύουν
µεν εδώ αλλά ζουν εκεί, στις χώρες τους. Αυτό λέγεται υποτίµηση της εργασίας εργασία πληρωµένη µε ψίχουλα και πολλοί ντόπιοι έχουν φτιάξει µικρές και µεγάλες περιουσίες έτσι. Αν ήταν πολλοί εκείνοι που στο παρελθόν διέδιδαν ρατσιστικά στερεότυπα εναντίον των µεταναστών, δεν το έκαναν για πλάκα: ο
ρατσισµός ρίχνει τα µεροκάµατα , γράφαµε (και γράφουµε) στους τοίχους και

µετανάστες στην πάτρα φτάνουν στα «σπίτια» τους:
εγκατελειµµένα βαγόνια του ΟΣΕ

για τους µετανάστες-εργάτες

τ. 1 (δρόµου):Σχέδιο
έντυπο
δρόµου:Σχέδιο 1

13/10/2009

11:11 πµ
11:05

Σελίδα 5

στις αφίσες. Κι αν «τύχαινε» αυτοί οι µετανάστες να ήταν και «παράνοµοι» «χωρίς χαρτιά»... Τότε οι εργοδότες τους φώναζαν τους µπάτσους, κατά διαβολική σύµπτωση όταν ήταν να πληρωθούν.

«λαθρο»µετανάστης σηµαίνει α π α γ ο ρ ε υ µ έ ν ο ς ε ρ γ ά τ η ς
Τί άλλαξε λοιπόν γι’ αυτό το καθεστώς του σύγχρονου σκλαβοπάζαρου και
«ανακάλυψε» εν έτει 2009, πως υπάρχει θέµα «λαθρο»µετανάστευσης στην ελλάδα και σ’ όλη την ευρώπη; Η βασικότερη απ’ τις αιτίες λέγεται ανοιχτά στις
µέρες µας: το όνοµά της είναι «κρίση», αλλά οι συνέπειές της δεν συνειδητοποιούνται από πολλούς/ες. Το ότι η κρίση φέρνει απολύσεις και πάγωµα µισθών έχει
γίνει δεκτό, περίπου ως αναπόφευκτο. Και τ’ αφεντικά «παίζουν µπάλα» µόνα
τους.
Το ελληνικό κράτος (και οι κοινωνικές του συµµαχίες) «ανακαλύπτει» το 2009
και εν µέσω της κρίσης τη «λαθρο»µετανάστευση, όταν έχει ευνοήσει αυτό το καθεστώς για πολύ συγκεκριµένους λόγους (όπως δείξαµε παραπάνω) επί σχεδόν
είκοσι χρόνια. Τί θα σήµαινε αυτή η εξέλιξη για εργάτες σε καθεστώς παρανοµίας, χωρίς «χαρτιά» και δικαιώµατα; Λέµε χωρίς περιστροφές πως τ ο κ υ ν ή γ ι
τ η ς «λ α θ ρο » µε τ α ν ά σ τ ε υ σ η ς ε ί ν α ι τ ο « α ν ά λ ο γ ο » τ ων α πο λ ύ σ ε ω ν κ α ι τ ο υ
π αγ ώ µ ατ ος µ ι σθ ώ ν , µ ε τ η σ υ ν οδ ε ί α µ πά τσ ω ν , κ ρ α τη τ η ρί ω ν κ α ι στρ α το πέ δ ω ν σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ η ς ! Ταυτόχρονα και λόγω του κυνηγιού, η διαδικασία της
υποτίµησης της εργασίας στρατιωτικοποιείται, γίνεται πιο βίαιη και ολοκληρωτική.
Κ ι ό π ο ι ο ς « ν ο µί ζε ι » π ως α υ τ ό ς ο γ ι γ ά ν τ ι ο ς µ πα τ σ ο - µ η χ α ν ι σ µ ό ς θ α σ τ α µ ατ ή σε ι « µό νο » ε κ ε ί, θα κ α τα λ άβ ε ι στο π ε τσ ί τ ου , τ ις φ ρ ού δ ε ς ε λ πί δε ς
π ου έ τ ρ ε φε !
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Κ ΑΤ Α Τ Η ∆ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α ΜΙ Α Σ Α Π ’ Τ Ι Σ
Χ Ε Ι Ρ Ο Τ Ε Ρ Ε Σ Π Ε Ρ Ι Ο∆ Ο ΥΣ Γ Ι Α Τ Η Ν
Κ Ε Ρ ∆Ο Φ Ο ΡΙ Α ΤΩ Ν Α Φ Ε ΝΤ Ι ΚΩ Ν . . .
Ξ Ε Σ Π ΑΕ Ι Μ Ι Α Α Γ Ρ Ι Α Ε Ξ Ε Γ Ε Ρ Σ Η
Μ Ε Μ Ι Α Α Φ Ο Ρ Μ Η ΑΛ Λ Α Π Ο Λ Λ Ε Σ
Α ΙΤ ΙΕ Σ - Ο ΛΕ Σ Τ Ι Σ Α Ι ΤΙ Ε Σ !

εξέγερση και αντιεξέγερση

flash
back
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ΕΣ ΜΑ Σ!
Ρ Η Μ ΑΞ ΑΤ Ε Τ Ι Σ Ζ Ω
Π Α Ν ΤΑ !
ΘΑ Ρ Η Μ Α Ξ Ο Υ Μ Ε Τ Α

ΑΡΧΗΓΕ! ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ
ΕΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ! ∆Ε ΜΑΣ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΠΙΑ!
ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ...
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Ο αεικίνητος πρόεδρος του πασοκ υποσχέθηκε
στην οµιλία του στη ∆ΕΘ να µετατρέψει την ελλάδα σε δανία του νότου µιλώντας για πράσινη ανάπτυξη. Προφανώς πράσινη ανάπτυξη εννοούσε την
καραµέλα της «καθαρής ενέργειας» και οχι το να
τρώµε µόνο χόρτα όπως ο λεπτεπίλεπτος καρατζαφέρης.
Στην πραγµατική δανία, αυτή του βορρά, η πράσινη («λευκή») ανάπτυξη δουλεύει µια χαρά απ’ ότι
φαίνεται. Οι ανεµογεννήτριες στροβιλίζουν, οι πόλεις- µακέτες έχουν αρκετό πράσινο για να βοσκήσουν όλοι οι φυσιολάτρες της ευρώπης κλπ, κλπ.
Αλλά εκτός από τις ανεµογεννήτριες και τις καθαρές πόλεις ανθεί και ο αντιµουσουλµανισµός. Η δανική κοινωνία βλέπει τον εαυτό της πολυπολιτισµικό: όλοι χωράνε αν αποδεχτούν (µε το ζόρι) τη
«δυτική κουλτούρα».
Οι ∆ανοί δεν είναι ρατσιστές, «απλά» δεν γουστάρουν τους µουσουλµάνους. Από την άλλη το κράτος τους είναι στις πρώτες θέσεις σε απορρίψεις
αιτήσεων για άσυλο σε µετανάστες από το Ιράκ
(και αλλού) Απ’ την άλλη βασικός υποστηρικτής
της κυβέρνησης είναι το ακροδεξιό PPD, το οποίο
αρχές Σεπτέµβρη έκανε προπαγάνδα ενάντια στην
ανόρθωση τζαµιού στην κοπεγχάγη...
Η κουλτούρα των «λευκών καθαρών προαστίων»

ΤΟ ΠΙΟ ΒΑΣΙΚΟ ΚΥΡΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΗ
ΒΡΟΥΝ ΚΟΙΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ...
Μ’ ΑΥΤΗ ΤΗ ΚΩΛΟΕΞΕΓΕΡΣΗ!

Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΥΕΙ!
ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ;

?!?

?!?
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δανία-του
-νότου ;

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΤΡΕΨΟΥΜΕ
ΤΟΝ ΕΝΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ!
ΑΣ ΠΟΥΜΕ
ΝΤΟΠΙΟΙ
ΕΝΑΝΤΙΟΝ
ΞΕΝΩΝ!
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πάει µια χαρά µε τον αντιµουσουλµανισµό. Και όλα
αυτά πάνε σετ µε στρατόπεδα συγκέντρωσης µεταναστών και περισσότερους µπάτσους.
Οπότε λοιπόν τι λείπει από την Ελλάδα για να
αποκτήσει “πράσινη ανάπτυξη”; Τι εννοεί ο κύριος
Γιώργος; Γιατί απ’ όσο ξέρουµε και στην ελλάδα
µια χαρά ανθεί ο αντιµουσουλµανισµός και το ελληνικό κράτος καθώς και οι µπάτσοι του σκληραίνουν κάθε µέρα όλο και περισσότερο κυρίως
απέναντι στους µετανάστες εργάτες.
Εκτός αν εννούσε ο κύριος Γιώργος ότι θα γεµίσει η πόλη ποδήλατα και ανεµογεννήτριες, αγελάδες θα βοσκάνε αµέριµνες σε λειβάδια... Και εµείς
θα παίζουµε στα πάρκα πίνοντας χυµό ανανά κάτω
από τον πράσινο ήλιο, όπως φαντασιώνονται οι σαπίλες οικολόγοι και λοιπές δηµοκρατικές δυνάµεις.
Για να µην υπάρχουν τέτοιες απορίες λοιπόν
βγήκε ο Χρυσοχοϊδης σε ραδιοφωνική εκποµπή
και δήλωσε: “απέναντι στη λαθροµετανάστευση θα
επιδείξουµε µηδενική ανοχή”... Με τέτοιες δηλώσεις πως να µην πάρει τα αντίστοιχο υπουργείο
(δηµ. τάξης) που µετονοµάστηκε πλέον στο οργουελιανό «προστασίας του πολίτη». Οπότε δεν
υπάρχουν και πολλά περιθώρια παρεξήγησης. Η
βια απέναντι στους µετανάστες εργάτες θα συνεχίσει να επιταχύνεται...

ΝΑΙ! ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ!
ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΞΗ!
ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΟΛΟΥΣ Η ΕΛΛΑΣ!
ΚΑΛΟ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ!

ΖΗΤΩ ΤΑ ΕΠΙΠΛΑ ΜΑΣ!
ΖΗΤΩ ΤΑ ΧΡΕΗ ΜΑΣ!
ΖΗΤΩ ΟΙ ∆ΑΝΕΙΚΕΣ
ΜΑΣ ΖΩΕΣ!
ΖΗΤΩ
ΤΟ ΕΘΝΟΣ!

τ. 1 (δρόµου):Σχέδιο
έντυπο
δρόµου:Σχέδιο 1

13/10/2009

11:11 πµ
11:10
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στρατο/µπατσικές σχολές;
OK το ξέρουµε, οι καιροί είναι δύσκολοι, η ανεργία είναι
µεγάλο πρόβληµα, οι νέοι δεν βρίσκουν σταθερές δουλειές
µε καλές απολαβές και όσοι έχουν τελειώσει «καλές» σχολές θα δουλέψουν στο αντικείµενό τους µετά από πολλά
χρόνια.
Ξέρουµε επίσης πως όλ’ αυτά είναι µαλακίες, ειδικά όταν
δίνουν άλλοθι σε µυαλά φορτωµένα ατοµισµό και ιδιοτέλεια
«να εξασφαλίσουν σίγουρη επαγγελµατική αποκατάσταση
και εξέλιξη µέσα από στρατοµπατσικές σχολές». Σε όσους
καµώνονται πως δεν τα ξέρουν να «θυµίσουµε» πως το να
γίνεις καραβανάς δεν συνεπάγεται απλώς πως φοράς
στολή, σηµαίνει πως επιλέγεις να συνταχθείς µε αυτούς
που σκορπάν το θάνατο στο υπό (ΚΑΙ ελληνική) κατοχή
Αφγανιστάν, µ’ αυτούς που κάνουν σκοποβολή µε κινούµενους στόχους στα σύνορα και µ’ αυτούς που αύριο πιθανά
να χρειαστεί να οξύνουν το δολοφονικό τους έργο. Με δυο
λόγια να γίνεις ένας απ’ αυτούς.
Απ’ την άλλη το να γίνεις µπάτσος σηµαίνει πως δέχεσαι
να δείρεις τους παλιούς σου συµµαθητές αν αυτή την εντολή έχεις απ’ τον ασύρµατο, να κάνεις εκ του ασφαλούς
τον τραµπούκο σε µετανάστες ή νεολαίους, να γίνεις πληρωµένος µπράβος των αφεντικών. Ο χειµώνας που µας πέρασε, έκανε ξεκάθαρο πως οι οδοµαχίες, οι φωτιές και τα
οδοφράγµατα είναι τα µόνα αποτελεσµατικά µέτρα ενάντια
στην εξάπλωση της γρίπης των µπάτσων.
Σ’ αυτόν τον κόσµο ο καθένας κάνει τις επιλογές του και
παίρνει τα ρίσκα του. Πέρυσι κάποιοι µαθητές επέλεξαν να
πετροβολήσουν τα τµήµατα και να βρεθούν πίσω απ’ τα
οδοφράγµατα. Του χρόνου κάποιοι άλλοι θα βρίσκονται απ’
την απέναντι µεριά.

δεν είναι η δουλειά που έγινε ντροπή...

είναι η ντροπή που έγινε «δουλειά»!

