
 

 

ε αφορμή την ανακοίνωση έλευσης μεταναστών/ προσφύγων μαθητών 

σε δημοτικά σχολεία των περιοχών μας από το στρατόπεδο του Σχιστού, αλλά και τις 

φασιστοεπιτροπές γονέων - κατοίκων που σε ευθεία συνεργασία με τους δολοφόνους της χρυσής 

αυγής ξέρασαν το ξενοφοβικό και ρατσιστικό τους δηλητήριο στο Πέραμα, αλλά και τις 

φασίζουσες αντιδράσεις στο Κερατσίνι, ξεκαθαρίζουμε τα εξής: 

 

ΟΤΑΝ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΗΝ ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΜΕ ΟΛΟΥΣ 

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΝΤΟΠΙΟΥΣ – ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 
 

Στεκόμαστε αλληλέγγυοι με όλους αυτούς που κυνηγημένοι από τους πολέμους ή την 

οικονομική λεηλασία των περιοχών τους από τους κυρίαρχους, ή ακόμα και ορμώμενοι από την 

επιλογή τους να μετακινηθούν, έχουν βρεθεί να προσπαθούν να επιβιώσουν στις γειτονιές μας ή 

στις παρυφές τους, αόρατοι από την κοινωνία, εκτοπισμένοι σε στρατόπεδα συγκέντρωσης 

προσφύγων (που μόνο κατ’ ευφημισμό μπορούν να ονομαστούν «δομές φιλοξενίας»). 

 

Στεκόμαστε αλληλέγγυοι με όσες και όσους βρίσκονται στους δρόμους του αγώνα, με όσους και 

όσες απαιτούν πρόσβαση στην γνώση, σε κρατικές δομές ή αλλού, με όρους που δεν οδηγούν 

στην περιθωριοποίησή τους με τακτικές που θυμίζουν απαρτχάιντ (βλ. χωριστές τάξεις για 

πρόσφυγες, χωριστά διαλείμματα κοκ.).   

 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΔΕΡΦΙΑ ΜΑΣ 
 

Αντιμετωπίζουν την κρατική καταστολή, τον στρατωνισμό, τις «μανωλάδες», τις δολοφονίες και 

τους ξυλοδαρμούς από τους φασίστες και τον ρατσισμό της κοινωνίας που επιδιώκει να τους 

εκμεταλλευτεί όσο περισσότερο μπορεί και παράλληλα να επιδείξει φιλανθρωπικά αισθήματα, 

μοιράζοντας τρόφιμα ή ρούχα που δεν χρειάζεται. Μια πρακτική που τελικά εντείνει τους 

κυρίαρχους διαχωρισμούς αντί να τους υπερβαίνει, που επιβεβαιώνει την αίσθηση ανωτερότητας 

«αυτού που έχει» απέναντι σε «αυτόν που χρειάζεται», αντί να χτίζει γέφυρες μεταξύ των 

καταπιεσμένων. 

 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Η ΜΙΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΑΛΛΟΝ  

ΩΣ ΙΣΗ ΠΡΟΣ ΙΣΟ 
 

Δεν επιλέγουμε στις παρούσες συνθήκες να επεκταθούμε στο λόγο μας για τον κρατικό θεσμό 

της εκπαίδευσης. Θεσμό που σαν στόχο του έχει να δημιουργήσει πιστούς υπηκόους 

συντήρησης και αναπαραγωγής ενός συστήματος καταπίεσης, εκμετάλλευσης και διαχωρισμών. 

Επιλέγουμε να αγωνιστούμε από κοινού για ελευθερία αλλά και για την όποια επιλογή των 

προσφύγων και των μεταναστών να ενταχθούν σε δομές ή θεσμούς, ανεξάρτητα με το αν αυτοί 

αποτελούν μέρος της διαρκούς αντιπαράθεσής μας. 

 

ΚΙ ΟΠΟΙΟΣ ΣΤΑΘΕΙ ΕΜΠΟΔΙΟ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΙΣΚΕΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ 
 

Η όποια απόπειρα εκδήλωσης πρακτικών αποκλεισμού ή διαχωρισμού από επίσημους φορείς ή 

ρατσιστικές-ξενοφοβικές ομαδοποιήσεις θα αντιμετωπιστεί ως φασιστική πρακτική και θα λάβει 

την ανάλογη αντιμετώπιση.  

 

 

Η ΝΙΚΑΙΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ  

ΤΣΑΚΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΕΙΤΟΝΙΑ 

 

Μ 


