
Οφτε ςτον Τμθττό, οφτε πουκενά 
 

Σθν Σετάρτθ 3/4 το βράδυ περίπου 30 άτομα, θλικίασ μζχρι 20 ετών, επιτζκθκαν ςε τζςςερισ πακιςτανοφσ 
πιτςιρικάδεσ πρόςφυγεσ που μζνουν ςε δομι φιλοξενίασ ςτον Τμθττό. Η επίκεςθ ζγινε ςτο πάρκο Πζτρου 
και Παφλου του Υμθττοφ και ιταν τόςο βίαιθ που οι τζςςερισ χρειάςτθκε να μεταφερκοφν ςτο νοςοκομείο. 
Σαν να μθν ζφτανε αυτό, το Σάββατο 13/4, γφρω ςτισ 9:30 τo βράδυ, ομάδα 15-20 ατόμων τθσ ίδιασ θλικίασ 
εμφανίςτθκε ζξω από τον ξενώνα με επικετικζσ διακζςεισ. Ζβριηαν και προκαλοφςαν τουσ πρόςφυγεσ “να 
κατζβουν κάτω”, για να διαλυκοφν λίγο αργότερα, αφοφ οι προκλιςεισ τουσ δεν απαντικθκαν. 

Δεν πρόκειται οφτε για ςυνθκιςμζνεσ κόντρεσ μεταξφ εφιβων, οφτε για “ξεκακάριςμα λογαριαςμών” μεταξφ, 
υποτίκεται, ςυμμοριών. Πρόκειται αντίκετα για κακαρό ρατςιςμό. Πρόκειται για εκείνο το είδοσ δθλθτθρίου 
με το οποίο μζροσ τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ ποτίηει τα νεότερα βλαςτάρια τθσ για να τα κάνει να πιςτεφουν 
παραμφκια όπωσ θ ανωτερότθτα τθσ φυλισ και του ζκνουσ τουσ, θ κατωτερότθτα όλων των ςυνομθλίκων 
τουσ που δεν διακζτουν δελτίο ταυτότθτασ ςαν το δικό τουσ και το δικαίωμά τουσ για βία και τςαμπουκά, ζτςι 
για να δείξουν ςε αυτοφσ τουσ “παρείςακτουσ” ποια πρζπει να είναι θ κζςθ τουσ. Παρόμοια βίαια περιςτατικά 
είδαμε άλλωςτε πρόςφατα να ςυμβαίνουν ςε μια ςειρά από άλλα μζρθ, από τα νθςιά του Αιγαίου, μζχρι τθν 
Κόνιτςα και μζχρι τα Βίλια Αττικισ. 

Εμείσ πάλι, κάτοικοι ςτισ ίδιεσ γειτονιζσ, γείτονεσ ανκρώπων από όλεσ τισ γωνιζσ του κόςμου, ηοριςμζνοι κι 
εμείσ πότε από το αφεντικό και πότε από τθν ανεργία, πότε από το βαρετό ςχολείο και πότε από το άγχοσ τθσ 
επιβίωςθσ, πότε από τα ενοίκια που πιραν πάλι τον ανιφορο και πότε από τθν πόλθ που μασ πνίγει, λζμε ότι 
τζτοιεσ ςυμπεριφορζσ δεν είναι ανεκτζσ οφτε ςτισ γειτονιζσ μασ οφτε πουκενά. Θζλουμε γειτονιζσ και 
ςχολεία ανοιχτά ςε όλουσ και όλεσ. Θζλουμε οι γειτονιζσ μασ και οι δθμόςιοι χώροι τουσ, οι πλατείεσ και τα 
πάρκα τουσ, να είναι ανοιχτά και αςφαλι για όλουσ και όλεσ, χωρίσ κανζνα χώρο για τθν άςκθςθ 
οποιωνδιποτε εξουςιαςτικών, ρατςιςτικών και μάτςο ςυμπεριφορών. Θζλουμε αλβανοφσ ςυμμακθτζσ, 
ςφριεσ ςυναδζλφουσ, αφγανοφσ γείτονεσ και πακιςτανζσ δαςκάλεσ. Θζλουμε να είμαςτε μαηί με τουσ 
μετανάςτεσ και τισ μετανάςτριεσ, όχι ωσ προςτάτεσ οφτε ωσ κακοδθγθτζσ αλλά ωσ υποκείμενα που μασ 
ενώνει μαηί τουσ το κοινό μποφχτιςμα γι’ αυτόν τον κόςμο τθσ εκμετάλλευςθσ και θ χαρά τθσ κοινισ ηωισ 
πζρα από τα τείχθ των κρατών και των ςυνόρων. 

Θζλουμε να το κάνουμε αυτό οικοδομώντασ πραγματικζσ ςχζςεισ αλλθλεγγφθσ και αγώνα που κα ςπάνε το 
αίςκθμα αδυναμίασ, φόβου και αποξζνωςθσ. Όλα αυτά δθλαδι που το κράτοσ και οι ΜΚΟ, ωσ υπεργολάβοι 
του, φροντίηουν να τρζφουν και να αναπαράγουν μζςα από τθ ςυςτθματικι πολιτικι διαχείριςθσ των 
μεταναςτών και των μεταναςτριών ωσ αόρατων, υποταγμζνων και ανιμπορων – γι’ αυτό και κεωροφμε ότι θ 
μθ δθμοςιοποίθςθ των περιςτατικών από τθ διοίκθςθ τθσ ΜΚΟ που διαχειρίηεται τον ξενώνα δεν είναι 
τυχαία. 

Και κζλουμε κλωτςιζσ ςτουσ φαςίςτεσ, γιατί με το δικό τουσ μίςοσ για τον αδφναμο και τον διαφορετικό δεν 
μασ ενώνει τίποτα απολφτωσ. 
 

 

Δεν κ’ αφιςουμε το ρατςιςτικό μίςοσ  
να καταςτρζφει τθν πόλθ και τθ ηωι μασ 

 

Κοινότθτεσ αγώνα και αλλθλεγγφθσ  
ντόπιων και μεταναςτών ςε κάκε γειτονιά 

 

ΤΓΚΕΝΣΡΩΗ – ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗ ΑΒΒΑΣΟ 20/4 6:00 μμ ΠΛ. ΤΜΗΣΣΟΤ 
 

Aντιφαςίςτεσ αντιφαςίςτριεσ από τισ ανατολικέσ ςυνοικίεσ τησ Αθήνασ 


