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πατρίδα µας 
είναι εκεί 

που µισήσαµε!
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ΑΑυυττόό  ττοο  έέννττυυπποο  εείίννααιι  µµιιαα  έέκκδδοοσσηη
ττηηςς  aannttiiffaasscciisstt  aaccttiioonn  --  
σσυυννέέλλεευυσσηη  δδυυττιικκώώνν  ππρροοαασσττίίωωνν..  
ΣΣηηµµεειιώώσσεειιςς  εεννάάννττιιαα  σσττοο  ννέέοο  οολλοο--
κκλληηρρωωττιισσµµόό  κκααιι  τταα  ππααρράάγγωωγγάά  ττοουυ..  
ΣΣηηµµεειιώώσσεειιςς γγιιαα  ττιιςς  ααννττιιφφαασσιισσττιικκέέςς
κκοοιιννόόττηηττεεςς  κκααιι  ττιιςς  σσυυννεειιδδήήσσεειιςς......

ΓΓιιαα  ηηλλεεκκττρροοννιικκήή  εεππιικκοοιιννωωννίίαα::  
aannttiiffaasscciissttaaccttiioonn..wweesstt@@yyaahhoooo..ggrr

NNootteess    
ffrroomm  tthhee  aannttiiffaass  

ΜΠΑΤΣΟΙ στήσαν καρτέρι 
σε δυο δραπέτες-ληστές για να τους «φάνε»...

Και πυροβολώντας στο ψαχνό
∆ΟΛΟΦΟΝΗΣΑΝ εναν µετανάστη εργάτη 

που έτρεξε να γλιτώσει...
ΡΙΧΝΟΝΤΑΣ ΣΦΑΙΡΕΣ ΣΤΟ ΨΑΧΝΟ 

ΤΟΝ ∆ΟΛΟΦΟΝΗΣΑΝ 
ΠΥΡΟΒΟΛΩΝΤΑΣ Τ0Ν ΠΙΣΩΠΛΑΤΑ

Και η επιχείρηση κρίθηκε 
από τ’ αφεντικά τους επιτυχηµένη

Συλλάβαµε δυο «επικίνδυνους 
εγκληµατίες» λένε

Τον περάσαµε για έναν απ’ αυτούς, λένε
Μπλέχτηκε σε διασταυρούµενα πυρά, λένε

Παράπλευρο θύµα, λένε...

Κανείς δεν είναι αθώος και Shoot to kill
Έτσι ξηγιούνται οι µαφιόζοι 
της ελληνικής αστυνοµίας

Επιβάλλουν το συµµορίτικο νόµο τους 
µε σφαίρες πισώπλατα

Και όσοι θέλουν να ενταχθούν στη
µπάτσικη συµµορία το ξέρουν καλά:

Μπάτσος δολοφόνος δε γεννιέσαι 
ΓΙΝΕΣΑΙ...

Με πρόσχηµα το νόµο και την τάξη 

Shoot to kill!ΣΤΗΣΑΝ ΚΑΡΤΕΡΙ 
ΓΙΑ ΝΑ ΣΚΟΤΩΣΟΥΝ!!
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Πριν λίγο καιρό στη Γαλλία, µε πρόταση του
προέδρου Σαρκοζί και υπό την αιγίδα του υπουρ-
γείου εθνικής ταυτότητας και µετανάστευσης (ναι
υπάρχει και τέτοιο!), πραγµατοποιήθηκε ένας  κύ-
κλος συζητήσεων περί της «γαλλικής εθνικής ταυ-
τότητας». Ο διάλογος  αυτός, αποσκοπούσε στο
να απαντήσει σε δύο βασικά ερωτήµατα: «Τι ση-
µαίνει σήµερα να είσαι γάλλος;» και «Ποια ακριβώς
είναι η συµβολή της µετανάστευσης στη γαλλική
εθνική ταυτότητα;». Αυτός ο διάλογος περί εθνικής
ενότητας τελείωσε και χαρακτηρίστηκε, από τους
ίδιους τους συντελεστές του, άκαρπος. Φαινοµε-
νικά δεν είχε κανένα αποτέλεσµα, στην πραγµατι-
κότητα, όµως, την έκανε τη δουλειά του. Με
αφορµή αυτή τη συζήτηση ακούστηκαν και γρά-
φτηκαν πολλά για τους µουσουλµάνους µετανά-
στες µε γαλλική υπηκοότητα που «δεν αισθάνονται
γάλλοι» και για την «προβληµατική ενσωµάτωσή»
τους στη γαλλική κοινωνία. Και άλλα τόσα που,
εδώ και χρόνια, λέγονται  για το πόσο «επικίνδυνοι,
φανατικοί και εν δυνάµει τροµοκράτες» είναι οι
µουσουλµάνοι. Μην ξεχνάµε ότι στο όνοµα αυτής
της «εν δυνάµει τροµοκρατίας» διεξάγεται ο πό-

(και) στη Γαλλία τρώγονται 
για εθνική ενότητα

λεµος σε αφγανιστάν, πακιστάν και στον οποίο,
φυσικά, συµµετέχει και η γαλλία.  

Έτσι, βρέθηκε και η κατάλληλη ευκαιρία για να
επανέρθει στο προσκήνιο το θέµα για την απαγό-
ρευση της µπούργκας στη γαλλία. Ήδη από το
2004, έχει απαγορευτεί στα σχολεία και τώρα
προτείνεται να απαγορευτεί σε όλους τους δηµόσι-
ους χώρους. Μάλιστα, για όσες γυναίκες (συµπερι-
λαµβανοµένων και των συζύγων τους) δεν
«συµµορφωθούν», προβλέπεται η µη παροχή κάρ-
τας διαµονής και υπηκοότητας, καθώς δε θα πλη-
ρούν το κριτήριο της «ενσωµάτωσης» στη γαλλική
κοινωνία. Γιατί η  µπούργκα, λένε οι υποστηρικτές
αυτής της πρότασης, «αντιτίθεται στις αξίες ,στις
παραδόσεις, στην ηθική και στις συµπεριφορές
της γαλλικής κοινωνίας » και ότι οι µουσουλµάνοι
που, και καλά, «υποχρεώνουν»  τις γυναίκες τους
να τη φορούν, «προσβάλουν τη δηµοκρατία και το
δυτικό πολιτισµό». 

Βέβαια, ο ίδιος περίφηµος, λαµπρός και ανώτε-
ρος δυτικός πολιτισµός  είναι αυτός που βουλιάζει
βάρκες µε µετανάστες, που βάζεις φωτιές σε κα-
ταυλισµούς, που βιάζει γυναίκες στα απανταχού
κωλόµπαρα… Ναι, για αυτόν τον πολιτισµό µι-
λάµε! Που µπορεί να επιλέγει πότε και από ποιον
θα «προσβληθεί» και ποια «δικαιώµατα» αφορούν
ποιους κάθε φορά… Που µπορεί να επικαλείται
την δήθεν «ανωτερότητα» του  για να χαρακτηρί-
ζει τους µετανάστες «απολίτιστους» και να τους
επιβάλει (δια ροπάλου φυσικά)  τις «αξίες» του.
Και που, εν τέλει, µπορεί να χρησιµοποιείται  για
να καλλιεργεί το ρατσισµό, την ισλαµοφοβία και
ό,τι άλλο περιλαµβάνει το εγχειρίδιο του καλού
ακροδεξιού στο κεφάλαιο «περί εθνικής ενότητας».
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Αυτό  το  έντυπο  είναι  µια  έκδοση
της  antifascist  action  -  
συνέλευση  δυτικών  προαστίων.  
Σηµειώσεις  ενάντια  στο  νέο  ολο-
κληρωτισµό  και  τα  παράγωγά  του.  
Σηµειώσεις για  τις  αντιφασιστικές
κοινότητες  και  τις  συνειδήσεις...

Για  ηλεκτρονική  επικοινωνία:  
antifascistaction.west@yahoo.gr

Notes    
from  the  antifas  
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∆εν περιµέναµε το διάγγελµα του πρωθυπουρ-
γού γιώργου για να καταλάβουµε το πνεύµα
των καιρών. Εδώ και µήνες ακούµε για την
κρίση, το δηµόσιο χρέος, ότι δεν υπάρχει σάλιο
και άλλα τέτοια όµορφα γαρνιρισµένα µε «την
πατρίδα που χρειάζεται θυσίες» και µε την
ανάγκη για εθνική συναίνεση...
Αξίζει όµως τον κόπο να δούµε τους συµβολι-
σµούς που χρησιµοποίησε ο πρωθυπουργός
στο διάγγελµα γιατί έµοιαζε περισσότερο µε πο-
λεµικό ανακοινωθέν παρά µε περιγραφή της κα-
τάστασης και πιθανές λύσεις για την έξοδό του
ελληνικού κράτους από την κρίση. 

Πρώτα ζήτησε εθνική ενότητα. Απολαύστε τον:
«Σας καλώ να συστρατευθούµε όλοι µαζί για να
πετύχουµε. Με ενότητα, που είναι σφυρηλατη-
µένη σε µια Εθνική Κοινωνική Συµφωνία.

Έχουµε απαξιώσει τις τεράστιες δυνατότητες
που έχει αυτός ο τόπος, η Ελλάδα, ο Ελληνι-
σµός...». 
Και αφού καθάρισε µε την εθνική ενότητα είπε
και το µυστικό:
«... δεν έχουµε την πολυτέλεια και τα περιθώρια
για µικροδιευθετήσεις. ∆εν έχουµε τα περιθώ-
ρια να αντέξουµε παρατεταµένα µπλόκα, απερ-
γίες και στάσεις ...»

Να το κάνουµε λιανά; Ο πρωθυπουργός είπε
πάµε όλοι µαζί, ζήτω το έθνος, κοµµένες οι
απεργίες και οι διεκδικήσεις, αν δεν έχουµε δεν
σας πληρώνουµε, δηλαδή: ««  εεθθννιικκήή  εεννόόττηητταα  κκααιι
ξξεερρόό  ψψωωµµίί,,  σσκκάάσσττεε  κκααιι  δδοουυλλέέψψττεε,,  ηη  ππααττρρίίδδαα
χχρρεειιάάζζεεττααιι  θθυυσσίίεεςς»».. Και όλα αυτά µε µια θεατρι-
κότητα, λίγη σοσιαλιστική µελαγχολία και λίγο
εθνικιστική έπαρση.

«Έλληνες τώρα θα αποδείξω-
µεν εάν είµεθα άξιοι των

προγόνων µας και της ελευ-
θερίας, την οποίαν µας εξη-

σφάλισαν οι προπάτορές µας.
Όλον το Έθνος ας εγερθή

σύσσωµον, αγωνισθήτε διά
την Πατρίδα, τας γυναίκας,
τα παιδιά σας, και τα ιεράς

µας παραδόσεις».

Ι. Μεταξάς 
28-10-1940

δηλώσεις  «επιφανών ανθρώπων»             
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Καµιά έκπληξη. Το έχουµε ξαναπεί ότι ο εθνικι-
σµός και ο πατριωτισµός είναι ιδεολογίες που
όποτε χρειάζεται το κράτος τις χρησιµοποιεί
σαν όπλα απέναντι στην εργατική τάξη. 
Ωραίο το παραµύθι µε την πατρίδα και τις θυ-
σίες αλλά δεν έχει δράκο. Ή τουλάχιστον η
κρίση και το δηµόσιο χρέος δεν είναι αρκετά γι
αυτό το ρόλο. Πρέπει να υπάρχει και ένας πιο
υλικός εχθρός. Κάποιος-οι που να µπορεί το ελ-
ληνικό κράτος να τον δείξει µε το δάχτυλο και
να πει: να οι εχθροί τις πατρίδος»... 

Και εδώ «βγαίνει» πάλι ο πρωθυπουργός (στο
ίδιο διάγγελµα):
«Σήµερα η Ελλάδα βρίσκεται στο κέντρο κερδο-
σκοπικού παιχνιδιού που έχει στόχο το ευρώ.
Εθνικό χρέος να ακυρώσουµε τις προσπάθειες
που γίνονται να σπρώξουν τη χώρα στο γκρεµό.

Το διακύβευµα για την Ελλάδα είναι ξεκάθαρο:
Αφορά κυριαρχικά µας δικαιώµατα. Ως Έλληνας,
ως πατριώτης θέλω να τους διαψεύσουµε».

∆ηλαδή οι «εχθροί κερδοσκόποι» επιτίθενται
µέσω του ευρω στο ελληνικό κράτος. Και για
την ώρα αυτοί οι εχθροί µπορεί να µην έχουν
κρατική υπόσταση, αλλά αυτό είναι το πιο εύ-
κολο. Πουλάει (το ελληνικό κράτος) εθνική
απειλή, στρώνει το έδαφος σήµερα, για να
ρθούν αύριο να «δείξουν» τον όποιο εχθρό. Και
να ρθουν µετά να µας πουν «σκάσε και πέθανε,
για την πατρίδα, τον ελληνισµό κλπ, κλπ...»
Αυτά είπε ο πρωθυπουργός λεπόν. Να σκά-
σουµε και να δουλεύουµε ακόµη και τσάµπα και
να είµαστε έτοιµοι να πεθάνουµε για την πα-
τρίδα....

Ρε  ουουουουουουστ...
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«Σας καλώ να συστρατευθούµε όλοι µαζί για να
πετύχουµε. Με ενότητα, που είναι σφυρηλατη-
µένη σε µια Εθνική Κοινωνική Συµφωνία.

Έχουµε απαξιώσει τις τεράστιες δυνατότητες
που έχει αυτός ο τόπος, η Ελλάδα, ο Ελληνι-
σµός...». 
Και αφού καθάρισε µε την εθνική ενότητα είπε
και το µυστικό:
«... δεν έχουµε την πολυτέλεια και τα περιθώρια
για µικροδιευθετήσεις. ∆εν έχουµε τα περιθώ-
ρια να αντέξουµε παρατεταµένα µπλόκα, απερ-
γίες και στάσεις ...»

Να το κάνουµε λιανά; Ο πρωθυπουργός είπε
πάµε όλοι µαζί, ζήτω το έθνος, κοµµένες οι
απεργίες και οι διεκδικήσεις, αν δεν έχουµε δεν
σας πληρώνουµε, δηλαδή: «  εθνική  ενότητα  και
ξερό  ψωµί,  σκάστε  και  δουλέψτε,  η  πατρίδα
χρειάζεται  θυσίες». Και όλα αυτά µε µια θεατρι-
κότητα, λίγη σοσιαλιστική µελαγχολία και λίγο
εθνικιστική έπαρση.

«Έλληνες τώρα θα αποδείξω-
µεν εάν είµεθα άξιοι των

προγόνων µας και της ελευ-
θερίας, την οποίαν µας εξη-

σφάλισαν οι προπάτορές µας.
Όλον το Έθνος ας εγερθή

σύσσωµον, αγωνισθήτε διά
την Πατρίδα, τας γυναίκας,
τα παιδιά σας, και τα ιεράς

µας παραδόσεις».

Ι. Μεταξάς 
28-10-1940

δηλώσεις  «επιφανών ανθρώπων»             
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Καµιά έκπληξη. Το έχουµε ξαναπεί ότι ο εθνικι-
σµός και ο πατριωτισµός είναι ιδεολογίες που
όποτε χρειάζεται το κράτος τις χρησιµοποιεί
σαν όπλα απέναντι στην εργατική τάξη. 
Ωραίο το παραµύθι µε την πατρίδα και τις θυ-
σίες αλλά δεν έχει δράκο. Ή τουλάχιστον η
κρίση και το δηµόσιο χρέος δεν είναι αρκετά γι
αυτό το ρόλο. Πρέπει να υπάρχει και ένας πιο
υλικός εχθρός. Κάποιος-οι που να µπορεί το ελ-
ληνικό κράτος να τον δείξει µε το δάχτυλο και
να πει: να οι εχθροί τις πατρίδος»... 

Και εδώ «βγαίνει» πάλι ο πρωθυπουργός (στο
ίδιο διάγγελµα):
«Σήµερα η Ελλάδα βρίσκεται στο κέντρο κερδο-
σκοπικού παιχνιδιού που έχει στόχο το ευρώ.
Εθνικό χρέος να ακυρώσουµε τις προσπάθειες
που γίνονται να σπρώξουν τη χώρα στο γκρεµό.

Το διακύβευµα για την Ελλάδα είναι ξεκάθαρο:
Αφορά κυριαρχικά µας δικαιώµατα. Ως Έλληνας,
ως πατριώτης θέλω να τους διαψεύσουµε».

∆ηλαδή οι «εχθροί κερδοσκόποι» επιτίθενται
µέσω του ευρω στο ελληνικό κράτος. Και για
την ώρα αυτοί οι εχθροί µπορεί να µην έχουν
κρατική υπόσταση, αλλά αυτό είναι το πιο εύ-
κολο. Πουλάει (το ελληνικό κράτος) εθνική
απειλή, στρώνει το έδαφος σήµερα, για να
ρθούν αύριο να «δείξουν» τον όποιο εχθρό. Και
να ρθουν µετά να µας πουν «σκάσε και πέθανε,
για την πατρίδα, τον ελληνισµό κλπ, κλπ...»
Αυτά είπε ο πρωθυπουργός λεπόν. Να σκά-
σουµε και να δουλεύουµε ακόµη και τσάµπα και
να είµαστε έτοιµοι να πεθάνουµε για την πα-
τρίδα....

ΡΡεε  οουυοουυοουυοουυοουυοουυσσττ......
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Πολύς λόγος γίνεται για το νοµοσχέδιο για την
ιθαγένεια. Κι επειδή όπου να’ ναι, θα µας κά-
νουν να πιστέψουµε πως «πρόκειται για το πιο
ριζοσπαστικό πράγµα που έχουν δει τα µάτια
µας», ν’ αναφέρουµε στα γρήγορα τι ∆ΕΝ περι-
λαµβάνει:

-το νοµοσχέδιο δεν διαγράφει δυο δεκαε-
τίες ολοκληρωτικού ταξικού πολέµου, από
τη µεριά των αφεντικών κάθε ειδους και µε-
γέθους:

Μέχρι πρότινος, το σλόγκαν των αφεντικών
ήταν η «ισχυρή ελλάδα». Αυτή ακριβώς η
φράση περιείχε µέσα της όλη τη βία και την
άγρια εκµετάλλευση του βαλκανικού προλετα-
ριάτου, είτε εντός των ελληνικών συνόρων, είτε
εκτός. Περιείχε ναρκοπέδια στα σύνορα, χωρά-
φια και οικοδοµές, σπίτια και bar, όπου ένα µε-
γάλο µέρος των ντόπιων επιβεβαίωνε την
ταξική και κοινωνική του «ανωτερότητα». Με
λεφτά και µπάτσους, µε υποτιµητικά βλέµµατα
και βιασµούς.

Το να έρχεται µια κυβέρνηση σήµερα και να
λέει πως ολ’ αυτά παραγράφονται, δεν σηµαί-
νει τίποτα άλλο από την προσπάθεια τους ν’
ακυρωθεί εκείνο το στοιχείο που είναι «το
νευρικό µας σύστηµα»: η ταξική µνήµη και
το µίσος µας, για όλα όσα έχουν υποστεί
(και συνεχίζουν να υφίστανται) οι προλετά-
ριοι, άντρες και γυναίκες, που έχουν περά-
σει απ’ αυτό το µέρος. 

-το νοµοσχέδιο είναι µια ακόµα θανατική
καταδίκη για τους µετανάστες / πρόσφυγες
πολεµου απο το Αφγανιστάν, το Ιράκ, τη
Σοµαλία (και ο κατάλογος δεν έχει τέλος...)

Την ίδια στιγµή που το ελληνικό κράτος (λέει
ότι) παραχωρεί κάποια περιορισµένα «δικαιώ-
µατα» σε µετανάστες που έχουν κλείσει πολλά
χρόνια εδώ, αφήνει απ’ έξω πολλούς/ες άλ-
λους/ες. Το «µηδενική ανοχή στη λαθροµετανά-
στευση» έχει γίνει τόσο κοινότυπο που έχει
φτιάξει ήδη µια κατηγορία προλετάριων,
που το µόνο τους «δικαίωµα» είναι ν’ απο-
φασίσουν αν «θέλουν» να πεθάνουν από
βόµβες στις χώρες τους ή να τους πνίξουν
σε κανά σαπιοκάραβο εδώ.  

-το νοµοσχέδιο δεν είναι «αντιρατσιστικό»
∆υο δεκαετίες ρατσισµού δεν ξεπλένονται

επειδή κάποιες χιλιάδες µετανάστες θα γίνουν
(µετά από χρόνια) «έλληνες πολίτες». ‘Αλλω-
στε ξέρουµε κι άλλους τέτοιους, που καµιά
ιθαγένεια δεν τους «σώζει»: τους λένε τσιγ-
γάνους  και «µειονοτικούς» και εισπράτουν
σταθερά την απαξίωση των «καθώς πρέ-
πει». Το πιο ακατάλληλο µέρος για να παλέψει
κανείς το ρατσισµό, είναι το κοινοβούλιο και οι
δοσοληψίες κορυφής που γίνονται εκεί.
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ς σε νέες περιπέτειες ή πατρίδα µας (πάντα και παντού) είναι εκεί που µισήσαµε!
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Αλλά τί περιλαµβάνει τελικά αυτό το νοµοσχέ-
διο; Είναι ένας ελληνικός ύµνος στον «νόµο και
την τάξη»: για να έχει ελπίδες να «γίνει έλληνας»
ένας µετανάστης δεν θα πρέπει να έχει καταδικα-
στεί για µια σειρά αδικήµατα, όπως το «αντί-
σταση κατά της αρχής... Σούζα (και ξύλο)
µπροστά στην αστυνοµία, µιας και ξέρουµε πόσο
«αγαπάνε» τους µετανάστες οι µπάτσοι.  

Είναι ένας ύµνος στον εθνοκεντρισµό: απαιτεί
ο µετανάστης να έχει αφοµοιώσει τις ελληνικές
«αξίες» και να το αποδείξει µε τεστ γνώσεων, που
δεν θα περνούσαν ούτε οι µισοί (και λίγους λέµε)
ντόπιοι. Απαγορεύεται να είναι µουσουλµάνος,
γιατί αυτούς το ελληνικό κράτος, όχι µόνο τους
θεωρεί πρόβληµα εντός ελλάδας, αλλά (µαζί µε
τους συµµάχους του) τους σκοτώνει κι εκτός. 

Το νοµοσχέδιο επιχειρεί να νοµιµοποιήσει κάθε
σκατόψυχο οπαδό του «ελληνικού αίµατος»:
Χουντόγεροι και παπάδες, ναζί και «καθώς πρέ-
πει», νοµίζουν πως βρήκαν την κατάλληλη ευκαι-
ρία για να βγουν απ’ τις τρύπες τους και να
ρίξουν χολή στους µετανάστες εργάτες. Να το
πούµε όσο πιο απλά γίνεται; ΠΑ-ΚΕ-ΤΟ τρώνε και
έτσι θα συνεχίσουν, µέχρι να γίνουν άνθρωποι
(που δεν γίνεται, αλλά έτσι το λέµε)!

Τελικά αυτό το νοµικό κατασκεύασµα αφορά
ελάχιστες χιλιάδες µετανάστες και εκατοντάδες
χιλιάδες οµογενείς. Το ελληνικό κράτος περνάει
ένα ουσιαστικά ρατσιστικό νόµο, παρουσιάζον-
τας τον σαν την «τελειότητα της κοινωνικής ενσω-
µάτωσης των µεταναστών»... Και µε την ευκαιρία,
κάνει και µια επανάληψη των «βασικών» στοι-
χείων της εθνικής ενότητας.

Αλλά σε πείσµα όλων των κρατικών υπαλλήλων
και των φασιστών τους, αυτή η κοινωνία είναι πο-
λυεθνική. Κι όσοι κάνουν πως δεν το καταλαβαί-
νουν, εκτός απ’ το ότι θα µας βρουν µπροστά
τους, µπορούν άνετα να πάνε στο διάβολο!
(Κάθε «βοήθεια» προς αυτή την κατεύθυνση
δεκτή.)    

σε νέες περιπέτειες ή πατρίδα µας (πάντα και παντού) είναι εκεί που µισήσαµε!

αφίσα  που  κολλήθηκε  από  antifa  συλλογικότητες  τον  Φλεβάρη,  
σε  3.000  αντίτυπα
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ααφφίίσσαα  πποουυ  κκοολλλλήήθθηηκκεε  ααππόό  aannttiiffaa  σσυυλλλλοογγιικκόόττηηττεεςς  ττοονν  ΦΦλλεεββάάρρηη,,  
σσεε  33..000000  ααννττίίττυυππαα
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«24 ώρες χωρίς εµάς»! Αυτό είναι το
όνοµα της καµπάνιας που καλεί την 1η
Μαρτίου τους µετανάστες εργάτες, σε Γαλ-
λία, Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα, ν’ απέχουν
από κάθε οικονοµική δραστηριότητα εκείνη
τη µέρα. Η ιδέα µιας τέτοιας κίνησης είχε
ξεκινήσει από γαλλικές οργανώσεις το 2005,
ενάντια σε ένα νοµοσχέδιο που προέβλεπε
ανάµεσα σε άλλα, ότι η κυβέρνηση θα µπο-
ρούσε να επιλέγει ποιοι µετανάστες θα πα-
ραµένουν στη χώρα, ανάλογα µε τα
σωµατικά τους (και άλλα) προσόντα. Νόµος
φασιστικής έµπνευσης, δηλαδή. Επιπλέον η
δήλωση του Γάλλου υπ.εσωτερικών την ίδια
περίοδο, ότι «ένας Άραβας δεν είναι πρό-
βληµα αλλά πολλοί Άραβες είναι», έκανε
πέρα από σαφές ότι στις µέρες µας, ο ρα-
τσιστικός λόγος συµβαδίζει µια χαρά µε την
επίσηµη κρατική πολιτική.
Από το 2005 έχουν συµβεί πολλά στην Ευ-

ρώπη όσον αφορά τον πόλεµο εναντίον
των µεταναστών και όλα ήταν προς το χει-

ρότερο για αυτούς: απελάσεις, πεσίµατα σε
καταυλισµούς, νεκροί στις ακτές της µεσο-
γείου, υποτίµησή, είτε αυτή αφορά το δη-
µόσιο λόγο, είτε τη ζωή τους στα όποια
κάτεργα.Όλ’ αυτά ορίζουν επαρκώς την
πραγµατικότητα.

Όσον αφορά λοιπόν τη φετινή διοργά-
νωση δεν γνωρίζουµε πως θα κινηθούν και
τι λένε οι ξένοι διοργανωτές, αλλά να δώ-
σουµε µια ιδέα από το πώς θα συµµετέχουν
οι Έλληνες αντίστοιχοι. Οι Έλληνες (αριστε-
ροί) διοργανωτές ας πούµε, µέσα από µια
κυρίως ιντερνετική προπαγάνδα (της τελευ-
ταίας στιγµής) καλούν τους ξένους εργάτες
απλά να µη κάνουν συναλλαγές αυτή τη
µέρα. «Μη ψωνίζετε» τους λένε µε άλλα
λόγια. Τόσο ανέξοδα και ανέντιµα. Και αυτό
αντί του να αναδείξουν ότι η µαζική τους
αποχή από το µάζεµα των καλλιεργειών,
το φύλαγµα των παιδίων, τις µεταφορές,
την καθαριότητα, τις οικοδοµές, της εργα-
σίας τους ουσιαστικά (που είναι ο πραγµα-

Στις 3 Ιανουαρίου µετανάστες αλιεργάτες
στη Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης, ξεκίνησαν
απεργία µε αφορµή την απόφαση των πλοι-
οκτητών να τους µειώσουν τους µισθούς
κατά 60%, επικαλούµενοι την οικονοµική
κρίση. Πρόκειται για µετανάστες που βρί-
σκονται στην Ελλάδα από το 1984, έπειτα από
διακρατική συµφωνία µε την Αίγυπτο. Η δου-
λειά τους θεωρείται από τις πιο σκληρές και
χειρότερα αµειβόµενες και επικρατούν συνθή-
κες που ελάχιστοι ντόπιοι θ’ άντεχαν.

Παράλληλα για να βοηθήσουν τις διεκδική-
σεις και τα αιτήµατά τους, προχώρησαν στην
σύσταση αυτόνοµου σωµατείου, µιας και το
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τικός πλούτος αυτού του κόσµου), θα επέφερε
πραγµατικά πλήγµα σε αυτό το κωλοσύ-
στηµα.

Επιπλέον βιάζονται να ξεκαθαρίσουν, κατηγο-
ρηµατικά, την µη διοργάνωση πορειών καθώς
και τον «ειρηνικό» χαρακτήρα των όποιων εκδη-
λώσεων γίνουν. Που πιθανώς και αυτές θα
πραγµατοποιηθούν σε τίποτα κυριλέ πολυχώ-
ρους µε οµιλητές πανεπιστηµιακούς, δηµοσιο-
γράφους και λοιπούς ευαίσθητους. Τύπους
δηλαδή που καταναλώνουν όπως και η υπό-
λοιπη κοινωνία την υποτιµηµένη εργατική δύ-
ναµη των µεταναστών. Ίσως γι’ αυτό να
περιορίζουν τόσο τις κινητοποιήσεις: ποιός θα
έκανε τις δουλειές στο σπίτι;
Τελικά το «24 ώρες χωρίς εµάς» φιλοδοξεί στην

(καλύτερη περίπτωση) να γίνει µια συµβολική
γιορτούλα της αριστεράς, απ’ αυτές που συνη-
θίζει εδώ και χρόνια. Καµία σχέση µε τους µετα-
νάστες εργάτες και την οξυµένη κοινωνική
πραγµατικότητα που αντιµετωπίζουν...

προηγούµενο ήταν απροκάλυπτα µε τη µεριά
των αφεντικών. 

Προχώρησαν στον αποκλεισµό του λιµανιού
της Νέας Μηχανιώνας µε σκοπό να εµποδί-
σουν τους πλοιοκτήτες να αποπλεύσουν µε τα
καΐκια τους και πλήρωµα απεργοσπαστών. Οι
πλοιοκτήτες, παρόλη τη βία και τις απειλές
απόλυσης, δεν κατάφεραν να τους «πείσουν»
να γυρίσουν πίσω στην δουλειά. Αντιθέτως
όξυναν το κλίµα και την αποφασιστικότητα
των απεργών: οι µετανάστες πραγµατοποί-
ησαν πορεία προς το ∆ηµαρχείο και το Λιµε-
ναρχείο της περιοχής. Ενάντια τόσο στους
πλοιοκτήτες, όσο και στο Λιµενικό και τα ΜΑΤ

που βρέθηκαν απέναντί τους, ενώ τοπικό δι-
καστήριο κήρρυτε την απεργία τους παρά-
νοµη και καταχρηστική. Τελικά, έπειτα από
τρείς καταδικαστικές αποφάσεις, η απεργία
τους στις 4/2  κρίθηκε νόµιµη και οι εργοδό-
τες τους βρέθηκαν σ’ αδιέξοδο... Και έπεται
συνέχεια στις κινητοποιήσεις των αλιεργατών
µεταναστών. 

Έτσι µια ακόµα φορά αποδείχθηκε πως η ερ-
γατική αδιαλλαξία είναι όπλο ενάντια στο κα-
θεστώς που βγάζει λεφτά από την άγρια
εκµετάλλευση των µεταναστών εργατών. Ένα
σηµαντικό µάθηµα για το παρόν και το µέλ-
λον...

τ. 2:Σχέδιο 1  4/3/2010  11:18 πµ  Σελίδα 9τ. 2 φωτο:Σχέδιο 1  4/3/2010  11:32 πµ  Σελίδα 8
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καστήριο κήρρυτε την απεργία τους παρά-
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τρείς καταδικαστικές αποφάσεις, η απεργία
τους στις 4/2  κρίθηκε νόµιµη και οι εργοδό-
τες τους βρέθηκαν σ’ αδιέξοδο... Και έπεται
συνέχεια στις κινητοποιήσεις των αλιεργατών
µεταναστών. 
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Είναι γνωστό πως το hip hop σαν κουλτούρα,
δεν αγγίζει µε τον ίδιο τρόπο τους διάσηµους
ράπερ µε τα ακριβά αµάξια, τις καδένες και τα
χρυσαφικά και το µπλαζέ ύφος, µε τους
φτωχούς νεολαίους των γκέτο, απλά και µόνο
επειδή τραγουδάνε την ίδια πάνω – κάτω
µουσική (οι µεν στο MTV και οι δε στους
δρόµους). Αντίστοιχα το γκράφιτι, το γκράφιτι
σαν κουλτούρα, δεν µπορεί παρά να είναι
παραβατικό, καθώς έτσι γεννήθηκε και οι
γκραφιτάδες δεν έχουν να διηγούνται
ατελείωτες ώρες καλλιτεχνικού στοχασµού
µπροστά σε καµβάδες ζωγραφικής, αλλά έχουν
σαν προσωπική τους ιστορία τα κυνηγητά µε
τους µπάτσους, τα τρεχαλητά, τις µανούρες µε
τους «δικός-σου-είναι-ο-τοίχος-και-τον-βάφεις-
ρε» τύπους.  

Το γκράφιτι έχει πολλές πλευρές που αξίζει
τον κόπο να τις σκεφτεί όποιος απλώνει το
χέρι του να βάψει ξένες περιουσίες. Είναι ένας
τρόπος έκφρασης απόψεων, συναισθηµάτων,
ένα µέσο για να περάσεις µηνύµατα, αλλά
επίσης είναι και µια διαδικασία συγκρότησης
ταυτότητας για µεγάλο µέρος της νεολαίας (και
όχι µόνο). Είναι ένας τρόπος να αντιπαρατεθείς
στην πράξη µε την ιδεολογία (και πρακτική)
της καθαρής και αποστειρωµένης πόλης-βιτρί-
νας. Και είναι πραγµατικά µαλακία που για
κάποιους είναι απλά ένας τρόπος επίδειξης
των καλλιτεχνικών τους δυνατοτήτων.

Η ιδεολογία της πόλης-βιτρίνας, όπου ο καθέ-
νας µας είναι εκεί µόνο για να δουλεύει ή να κα-
ταναλώνει, ποτέ για να παρέµβει, είναι η
ιδεολογία των αφεντικών και των δηµάρχων.
Είναι η επανοικοδόµηση της πόλης µε κριτήρια την
αποξένωση και την παθητικότητα, σύµφωνα
πάντα µε τη λογική του εµπορεύµατος. Είναι σχέ-
διο οικογενειακού τάφου. Ενάντια σ’ αυτή τη συν-
θήκη, το γκράφιτι είναι ένας απ’ τους πολλούς
τρόπους να διεκδικούµε στην πράξη (και όχι νο-
µικά) το δικαίωµα να παρεµβαίνουµε στο περιβάλ-
λον στο οποίο κινούµαστε, να το διαµορφώνουµε
σύµφωνα µε τις ανάγκες µας, τις επιθυµίες µας και
την αισθητική µας, κόντρα σε αυτούς που σχεδιά-
ζουν την πόλη για µας, χωρίς εµάς κι εναντίον µας.

graffiti is a crime!
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τους µπάτσους, τα τρεχαλητά, τις µανούρες µε
τους «δικός-σου-είναι-ο-τοίχος-και-τον-βάφεις-
ρε» τύπους.  

Το γκράφιτι έχει πολλές πλευρές που αξίζει
τον κόπο να τις σκεφτεί όποιος απλώνει το
χέρι του να βάψει ξένες περιουσίες. Είναι ένας
τρόπος έκφρασης απόψεων, συναισθηµάτων,
ένα µέσο για να περάσεις µηνύµατα, αλλά
επίσης είναι και µια διαδικασία συγκρότησης
ταυτότητας για µεγάλο µέρος της νεολαίας (και
όχι µόνο). Είναι ένας τρόπος να αντιπαρατεθείς
στην πράξη µε την ιδεολογία (και πρακτική)
της καθαρής και αποστειρωµένης πόλης-βιτρί-
νας. Και είναι πραγµατικά µαλακία που για
κάποιους είναι απλά ένας τρόπος επίδειξης
των καλλιτεχνικών τους δυνατοτήτων.

Η ιδεολογία της πόλης-βιτρίνας, όπου ο καθέ-
νας µας είναι εκεί µόνο για να δουλεύει ή να κα-
ταναλώνει, ποτέ για να παρέµβει, είναι η
ιδεολογία των αφεντικών και των δηµάρχων.
Είναι η επανοικοδόµηση της πόλης µε κριτήρια την
αποξένωση και την παθητικότητα, σύµφωνα
πάντα µε τη λογική του εµπορεύµατος. Είναι σχέ-
διο οικογενειακού τάφου. Ενάντια σ’ αυτή τη συν-
θήκη, το γκράφιτι είναι ένας απ’ τους πολλούς
τρόπους να διεκδικούµε στην πράξη (και όχι νο-
µικά) το δικαίωµα να παρεµβαίνουµε στο περιβάλ-
λον στο οποίο κινούµαστε, να το διαµορφώνουµε
σύµφωνα µε τις ανάγκες µας, τις επιθυµίες µας και
την αισθητική µας, κόντρα σε αυτούς που σχεδιά-
ζουν την πόλη για µας, χωρίς εµάς κι εναντίον µας.

graffiti is a crime!
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Στις αρχές Φλεβάρη µια µαθήτρια λυκείου από
τα Χανιά, έφαγε αποβολή και µετά από απόφαση
του συλλόγου διδασκόντων υποχρεώθηκε ν’ αλλά-
ξει σχολείο. ∆εν κάπνιζε και δεν ήταν ντυµένη
«άσεµνα». Ο λόγος ήταν πως είχε φτιάξει µια σε-
λίδα στο facebook µε θέµα «µισώ την διευθύντρια
της Χρυσοπηγής» (της περιοχής που βρίσκεται το
λύκειο). Σ’ αυτή τη σελίδα έγιναν γρήγορα «µέλη»
άλλοι εκατό µαθητές και µαθήτριες του σχολείου.
Κάποιος/α κηδεµόνας (;) «σφύριξε» το γεγονός
στην διεύθυνση και τα πράγµατα πήραν το δρόµο
τους...
Παρότι δεν γνωρίζουµε την κατάσταση στο σχο-

λείο, δεν έχουµε αµφιβολία πως κινείται στο γνω-
στό «µέσο όρο» καθηγητικού αυταρχισµού. Της
«κανονικότητας» των απαγορεύσεων και των τι-
µωριών, της επιβολής και των απειλών, που
όλοι/ες έχουµε περάσει (ή περνάµε ακόµα). Εξου-
σιαστική τσογλανιά, για να το πούµε µε δυο λόγια.
Μια τσογλανιά που φυσικά και δεν «κολώνει»
µπροστά στην τεχνολογική εξέλιξη και το inter-
net». ΑΑννττίίθθεετταα  σσεε  σσυυννεερργγαασσίίαα  µµεε  ττοουυςς  γγοοννεείίςς,,  εεξξαα--
ππλλώώννεειι  ττηηνν  εεππιιττήήρρηησσήή  ττηηςς  κκααιι  εεκκττόόςς  ττοουυ
ππααρρααδδοοσσιιαακκοούύ  χχώώρροουυ  κκααιι  χχρρόόννοουυ  ττοουυ  σσχχοολλεείίοουυ,,

µµέέσσαα  ααππ’’  τταα  PPCC  ττωωνν  µµααθθηηττώώνν//ττρριιώώνν!!
Γιατί οι σελίδες του facebook µε τα ονοµατεπώ-

νυµα και τις φωτογραφίες των δηµιουργών τους,
στο παράδειγµα της µαθήτριας είναι σαν να βγαί-
νει µε µεγάφωνο στην αυλή του σχολείου και να
φωνάζει «µισώ την διευθύντρια»! Κι ενώ η µαθή-
τρια φτιάχνει τη σελίδα, νοµίζοντας πως δεν θα
εκτεθεί σε αδιάκριτα βλέµµατα ρουφιάνων, τελικά
κατέληξε χρεωµένη. 
Παρόλ’ αυτά άξια! ΆΆξξιιαα  ηη  οορργγήή  ττηηςς  αλλά άγουρη η

µέθοδός της.
[Παλιά που δεν υπήρχε internet ένας απ’ τους

τρόπους ανάδειξης της δίκαιης οργής των µαθη-
τών, ήταν το µπινελίκι για τους καθηγητές (ή ό,τι
άλλο) µε spray στους τοίχους του σχολείου. Μια
παρέα (ή περισσότερες) γέµιζε το σχολείο µε συν-
θήµατα αργά το βράδυ και χαιρόταν µόνο και µε
την ιδέα της φάτσας του διευθυντή και των καθη-
γητών, την άλλη µέρα το πρωί. Χωρίς να ξέρουν
κιόλας από που τους ήρθε! 
Ας το έχουν υπόψη τους οι ενδιαφερόµενοι/ες.

Ξεκολλάς από τον υπολογιστή µ’ έναν πραγµατικά
διασκεδαστικό τρόπο...] 

αστυνοµία σκέψης
(facebook και σχολεία)
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