
ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΑΙΤΙΑ ΤΩΝ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΟΥ.....

Και  ενώ  σ'  έπεισαν,  ότι  το  να  θυσιάσεις  την  ίδια  την  ύπαρξη  σου,  αποτελεί 
μονόδρομο  για  να  «διασωθεί»  η  πατρίδα,  άλλο  τόσο  στο  όνομα  της  εθνικής 
ενότητας,σ' έπεισαν ότι για όλα τα δεινά σου φταίνε οι μετανάστες.

Η στοχοποίηση των  μεταναστών αποτελούσε  και  αποτελεί,  πάγια  τακτική  της 
εκάστοτε εξουσίας, των ντόπιων και ξένων αφεντικών για να εξυπηρετήσουν τους 
σκοπούς τους.

Οι μετανάστες ήταν το φτηνό εργατικό δυναμικό και οι νεκροί που αποσιωπούσαν 
οι μεγαλοεργολάβοι, όταν λυμαίνονταν το δημόσιο χρήμα, σε μια προσπάθεια να 
πραγματοποιηθούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Είναι οι σύγχρονοι δούλοι που ζουν στα 
παραπήγματα της επαρχίας, κόβοντας φράουλες για τους μεγαλοαγρότες. Είναι οι 
απόκληροι και οι κατατρεγμένοι στα σύνορα της χώρας, που έχουν ξεριζωθεί από τις 
βόμβες  και  το  λιμό  της  πλανητικής  δημοκρατίας  του  κεφαλαίου,  που  είτε 
στοιβάζονται σε στρατόπεδα συγκέντρωσης είτε μεταφέρονται μαζικά σε περιοχές 
που εσκεμμένα θέλουν να περιθωριοποιήσουν και να γκετοποιήσουν.

Είναι οι πανικόβλητοι μικροπωλητές που κυνηγά η δημοτική αστυνομία, σε μια 
προσπάθεια να εξαλείψει το παρεμπόριο. Ένα παρεμπόριο που συντηρούσαν εδώ 
και χρόνια οι πολυεθνικές και τα καρτέλ,πλουτίζοντας πάνω στις δικές μας πλάτες. 
Είναι  αυτοί  που  σου  έκτιζαν  φτηνά  το  σπίτι,  είναι  αυτοί  που  σου  έκαναν  τα 
μερεμέτια για ψίχουλα, είναι αυτοί που σου μάζευαν τα σκουπίδια, είναι αυτοί που 
τους νοικιάζεις το ετοιμόρροπο σπίτι σου έναντι αδράς αμοιβής. Είναι αυτοί που 
ζουν μια καθημερινότητα μέσα στο φόβο και δέχονται χτυπήματα και μαχαιριές από 
τους δολοφόνους της Χρυσής Αυγής.

Κι  αν  μέσα  σ'  αυτό  το  γενικευμένο  κλίμα,  υποτίμησης  της  ζωής  μας,  δεν 
καταλαβαίνεις  ότι  οι  μετανάστες  αποτελούν  τον  τελευταίο  κρίκο,  ενός  φαύλου 
κύκλου, που δημιούργησε το ίδιο το σύστημα, τότε σιγά-σιγά θα αρχίσεις να το 
καταλαβαίνεις,  όταν  και  εσύ  θα  είσαι  αναλώσιμος,  όντας  μετανάστης  στις 
εργασιακές αρένες της Ευρώπης.

Ο αποπροσανατολισμός μιας κοινωνίας που παλεύει με την ανεργία, τις άνισες 
εργασιακές  σχέσεις,  την  φτώχεια  και  την  ανέχεια  αποτελεί  αυτοσκοπό  για  τους 
αυτουργούς της κρίσης. Οι μετανάστες δεν είναι η αιτία των οικονομικών κρίσεων 
αλλά το αποτέλεσμα τους.

Το  πρόβλημα  είναι  ταξικό,  όχι  φυλετικό.  Οι  αγώνες  και  η  αντίσταση  μας  θα 
πρέπει να είναι κοινοί, για ένα κόσμο που θα μας χωράει όλους, με όπλο μας την 
αλληλεγγύη  και την αλληλοβοήθεια.

 ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΝΑΡΧΙΚΩΝ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ
        Λεωνίδου και Πλαταιών στην Πλατεία κάθε Κυριακή στις 17:00.       


