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Τα σπίτια μας είναι φτιαγμένα από χαρτόνι.
Ίσως αυτό το κείμενο δε θα έχει καμία επιρροή στους Έλληνες,

στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, ίσως δεν έχει νόημα γι’ αυ-
τούς. 

Γιατί είμαστε πρόσφυγες; Υποφέρουμε από 30 χρόνια πολέμων
στο Αφγανιστάν. Αγανακτήσαμε απ’ τον πόλεμο και τη βία. Γι’ αυτό
βρισκόμαστε στις πύλες της Ευρώπης αναζητώντας άσυλο.

Αν εμείς, οι οικογένειές μας, τα μικρά παιδιά μας, οι φίλοι μας
δεν είχαμε υποστεί τη βία, τον πόλεμο και την τρομοκρατία (τις
βόμβες και τις ρουκέτες) στη χώρα μας, δε θα είχαμε καταφύγει
σαν πρόσφυγες σε καμία χώρα και δε θα ήταν αυτό το μοναδικό χα-
ρακτηριστικό που βλέπουν όλοι σε εμάς, του πρόσφυγα.

Ζούμε σε παραπήγματα φτιαγμένα από χαρτόνι και πλαστικό, κάτω
από τον ήλιο και την ανυπόφορη ζέστη, δεν έχουμε νερό και
τροφή, ούτε ηλεκτρικό και τα βασικά αγαθά για τη ζωή. ΕΙΜΑΣΤΕ
ΑΝΘΡΩΠΟΙ. Θέλουμε να ζήσουμε τη ζωή μας όπως κάθε φυσιολο-
γικός άνθρωπος αλλά η αστυνομία, το λιμενικό, κάποιοι Έλληνες
που ζουν γύρω απ’ τον καταυλισμό μάς αντιμετωπίζουν σαν να μην
είμαστε ανθρώπινα πλάσματα.

Απ’ τους ήχους των όπλων και των εκρήξεων, από τα κατεστραμ-
μένα και καμμένα σπίτια έχουμε μαύρες αναμνήσεις. Όπου κι αν
πήγαμε, αντί για τη βοήθεια που αναζητούσαμε βρήκαμε τιμωρία.
Ζητήσαμε από την ελληνική κυβέρνηση και την ευρωπαϊκή ένωση,
μια καλή μεταχείριση σχετικά με τη ζωή. Δεν είμαστε ευτυχισμένοι
με τη ζωή και τα προβλήματα που έχουμε στην Πάτρα.

Δεν είμαστε εγκληματίες, μη μας κατηγορείτε και μη μας φέρεστε
σαν εγκληματίες.  

Δραπετεύσαμε από το Αφγανιστάν εξαιτίας του πολέμου, της βίας,
της αδικίας και της ανασφάλειας. Διασχίζουμε χιλιάδες μίλια κάτω
από αμέτρητους κινδύνους για να βρούμε καλύτερη ζωή, ελευθερία
και δημοκρατία αλλά δε βρήκαμε τίποτα εδώ. 

Πού είναι εκείνος ο Μεσσίας που μιλούσε για δικαιοσύνη, ελευ-
θερία; 

Υπάρχει κανείς που να ακούει τη φωνή μας;
Είμαστε ήδη φυλακισμένοι στον καταυλισμό μας και ακόμα κι

αυτόν θέλουνε να τον καταστρέψουν. Κάθε φορά που βλέπουμε
τους τραυματισμένους αδερφούς μας, με σπασμένα χέρια, σπα-
σμένα κεφάλια, σπασμένες καρδιές τότε κι η ψυχή σπάει, σκοτει-
νιάζει -ψυχορραγούμε.

Σεπτέμβρης 2008

ααφφγγαα νν οο ίί   ππ ρρ όόσσφφυυ γγ εε ςς   ΠΠάά ττ ρραα ςς

κάποιοι υποβάλλουν αίτηση ασύλου και 
παίρνουν ληξιαρχικές πράξεις θανάτου

Την Κυριακή 26 Οκτώβρη έπεσε νεκρός ο 24χρονος μετανάστης
πακιστανικής καταγωγής Μοχάμεντ Ασράφ. Αυτό ήταν το αποτέλε-
σμα μιας βάρβαρης καταδίωξης και ξυλοδαρμού από τους μπά-
τσους στην Υποδιεύθυνση Αλλοδαπών στην Πέτρου Ράλλη, ε-
ναντίον των μεταναστών που περίμεναν για την υποβολή μιας αί-
τησης ασύλου.                                                      

Δε θα κάτσουμε να αναλωθούμε στις ηλίθιες εκδοχές που έδω-
σαν οι μπάτσοι για το περιστατικό  αυτό. Ήδη οι συνθήκες που ε-
πικρατούν και υφίστανται όσοι περιμένουν για ένα χαρτί που θα
τους προσφέρει άσυλο, συνθέτουν ένα φόντο αρκετά εγκλημα-
τικό,τόσο που μια τέτοια δολοφονία να έρχεται ως «φυσική» συ-
νέχεια.                                                    

Τη Δευτέρα 27 Οκτώβρη πραγματοποιήθηκε πορεία που την κα-
λούσε η πακιστανική κοινότητα και η Συμμαχία Σταματήστε τον
Πόλεμο, με συμμετοχή μεταναστών και αλληλέγγυων.                         

Ο ξυλοδαρμός μέχρι θανάτου του μετανάστη δεν είναι ένα μεμο-
νωμένο περιστατικό και άσχετο με τις συνθήκες που επικρατούν.
Απο το νέο ευρωπαϊκό νόμο περί μετανάστευσης, που δημιουργεί
στρατόπεδα συγκέντρωσης για όσους ψάχνουν μια καλύτερη τύχη,
μέχρι την ντόπια μεταναστευτική πολιτική (όπως αυτή διαμορφώ-
νεται στην κατάσταση που επικρατεί με τους Αφγανούς μετανάστες
στην Πάτρα) και από τους μπάτσους-φονιάδες σε μια κοινωνία που
σιωπηρά συναινεί σε τέτοιου είδους φαινόμενα, ένα πράγμα γίνε-
ται φανερό. το κράτος επιτίθεται και κάποιοι κουνούν συγκαταβα-
τικά το κεφάλι, ή μήπως όχι…

Ως απάντηση στο γεγονός της κρατικής δολοφονίας, πακιστανοί
μετανάστες και σύντροφοι αυθόρμητα κλείνουν την οδό Πέτρου
Ράλλη. Εκεί ο πρόεδρος της πακιστανικής κοινότητας προσπάθησε
να εκτονώσει την κατάσταση, καλώντας τους μετανάστες να ανέ-
βουν στο πεζοδρόμιο για να συνεχιστεί η ροή της κυκλοφορίας,
κάτι που τελικά δεν κατάφερε. Από το περιστατικό της δολοφονίας
μέχρι και σήμερα οι προσαγωγές και οι βασανισμοί μεταναστών
καλά κρατούν. Όμως επειδή τίποτα δεν μένει αναπάντητο και όλα
συνεχίζονται, την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου αναρχικοί και μετανά-
στες έκλεισαν ξανά και τα δύο ρεύματα της Πέτρου Ράλλη, δεί-
χνοντας έτσι ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί αδιαμεσολάβητα και
αυτοοργανωμένα.                                                                          

Όσοι νομίζουν ότι σε τέτοιου είδους περιστατικά θα είμαστε
απλοί παρατηρητές είναι γελασμένοι. Δε γινόμαστε συνένοχοι
ούτε στα εγκλήματα του κράτους ούτε των αφεντικών. Στεκόμαστε
πλάι σε αυτούς που αγωνίζονται για ελευθερία και αξιοπρέπεια
και εχθρικά σε όλους όσους σφυρίζουν αδιάφορα ή κάνουν πως
δεν καταλαβαίνουν. Οι πράξεις αυτές είναι επιθετικές και υποδη-
λώνουν πόλεμο, ένα πόλεμο στον οποίο έχουμε πάρει θέση…

Ένας ετεροχρονισμένος –μα καθ’ όλα επίκαιρος– σχολιασμός...

Πριν από ένα περίπου χρόνο το πολιτικό τμήμα του παντείου διοργάνωσε εκδήλωση με θέμα την ακροδεξιά από τη μεταπο-
λίτευση έως σήμερα. Ομιλητές της εκδήλωσης ήταν οι γνωστοί βαρετοί καθηγητές της σχολής καθώς και γνώριμες τηλεπερσόνες.
Ορισμένες υποθεματικές της εκδήλωσης αναφέρονταν συγκεκριμένα στο «φαινόμενο ΛΑΟΣ». Γι’ αυτό κατέφθασε στην εκδήλωση
κι ένας φασίστας του εν λόγω κόμματος για να παραπονεθεί που κατέταξαν το κόμμα του στο χώρο της άκρας δεξιάς. 

Λαμβάνει, λοιπόν, ακριβώς έξω από την αίθουσα της εκδήλωσης η εξής γλαφυρή στιχομυθία μεταξύ του φασίστα και γνωστού
αριστερού καθηγητή (σε σχετικά ελεύθερη απόδοση, χωρίς όμως να αλλοιώνεται στο ελάχιστο το περιεχόμενο του διαλόγου): 

- φασίστας: «γιατί μας λέτε ακροδεξιούς»;
- καθηγητής: «κοίταξε, αφενός το πανεπιστήμιο είναι χώρος ελεύθερης διακίνησης ιδεών, άρα μπορώ να σε χαρακτηρίσω όπως

θέλω. Αφετέρου δεν σε λέω εγώ ακροδεξιό. Εγώ έκανα την έρευνά μου, χρησιμοποίησα τη μεθοδολογία μου και σε έβγαλε ακρο-
δεξιό. Αν σε έβγαζε κάτι άλλο, θα σε χαρακτήριζα αλλιώς».

Tι να πρωτοπεί κανείς για την τυπολατρία και το φετιχισμό της «επιστημονικής μεθόδου». Δηλαδή, ότι το ΛΑΟΣ είναι φασιστικό
κόμμα, ο κατά τ’ άλλα αριστερός χρειάστηκε ολόκληρη έρευνα για να το μάθει!!! Για να έχει «αντικειμενικά» συμπεράσματα.
Γεγονός που είναι «συζητήσιμο» καθώς, ούτε το ερευνητικό υποκείμενο, ούτε η ευρύτερη συνθήκη εντός της οποίας λαμβάνει
χώρα το όποιο πείραμα είναι ουδέτερα και αντικειμενικά. Απ’ την άλλη, η δική μας κοινωνική και πολιτική στάση σίγουρα δεν
είναι προϊόν της όποιας ερευνητικής μεθόδου, αλλά της βίωσης της εκμετάλλευσης και της συνειδητής επιλογής της άρνησης,
της αυτοοργάνωσης, της αντίστασης, της συλλογικοποίησης και της αλληλεγγύης.

Και κάτι ακόμα:
Η ίδια η ταξική κοινωνική διαστρωμάτωση, που σηματοδοτεί ένα κοινωνικό πόλεμο που εκδηλώνεται σε κάθε πτυχή της κα-

θημερινότητας, εκ των πραγμάτων δεν αφήνει περιθώρια για «ουδετερότητες». Τόσο η απάθεια, η αδράνεια και το κλείσιμο των
ματιών μπροστά σε ό,τι συμβαίνει όσο και η «αποστασιοποιημένη», καλοθελήτρια –και πάνω από όλα ουδέτερη– επιστήμη
έχουν πάρει σαφέστατα μέρος μέσα στην κοινωνική συνθήκη. Όσο για το ΛΑΟΣ, έχουμε να πούμε ότι δεν ξεχνάμε το νεοναζιστικό
παρελθόν και παρόν των στελεχών του, τους χτυπημένους μετανάστες και συντρόφους μας από τα πατριωτικά καθάρματά του,
δεν σιωπούμε, ούτε μένουμε αδρανείς μπροστά στη διάχυση των ρατσιστικών, εθνικιστικών και ολοκληρωτικών αντιλήψεων και
πρακτικών του μέσα στο κοινωνικό πεδίο. Δε θα αφήσουμε πιθαμή γης –ούτε στο πανεπιστήμιο, ούτε πουθενά– για τα φασιστικά
καθάρματα.

Μπορεί στο όνομα μιας αφηρημένης «ελεύθερης διακίνησης ιδεών» να επιχειρείται συναίνεση και διάλογος με τους κάθε
λογής ακροδεξιούς. Επειδή, όμως, η ίδια πραγματικότητα και η καθημερινότητα είναι συγκρουσιακές, τους επιφυλάσσουμε
–ένθεν κακείθεν– αυτή τη σύγκρουση σε όλο το βαθμό που μας αναλογεί.

//Τοίχο/τοίχο //
έντυπη παρέμβαση από το αντιεξουσιαστικό στέκι παντείου // Δεκέμβριος 2008

// συνέλευση κάθε Δευτέρα στις 13.30

steki_pan@yahoo.gr // ισόγειο του γυάλινου κτιρίου
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Ο πολιτισμός της μόλυνσης δεν καθαρίζεται, ανατρέπεται...

Τον τελευταίο χρόνο, οι κάτοικοι της Λευκίμμης στην Κέρκυρα αγωνίζονται ενάντια στις προσπάθειες του κράτους και του εργολάβου
να λειτουργήσουν Χ.Υ.Τ.Α  στην περιοχή τους.

Λίγα λόγια για τους Χ.Υ.Τ.Α*…
Στο βόρειο τμήμα του νησιού, στο χωριό Τεμπλόνι, όπου λειτουργεί Χ.Υ.Τ.Α και ο οποίος έχει κορεστεί την τελευταία 5ετία, ο υδρο-

φόρος ορίζοντας έχει μολυνθεί σε τέτοιο βαθμό, όπου έχουν ανακοινώσει επίσημα στους κατοίκους να μην κάνουν ούτε μπάνιο με
το νερό του δικτύου ύδρευσης.

Το ελληνικό κράτος πληρώνει πρόστιμα μεγάλου μεγέθους στην Ε.Ε για τις χωματερές που διατηρεί επίσημα και ανεπίσημα, καθώς
έχει διορία έως το τέλος του 2008 να ολοκληρώσει όσους Χ.Υ.Τ.Α έχει δρομολογήσει για να εξαργυρώσει την επιδότηση από την Ε.Ε.
Από 1/1/2010, όμως, θα δέχεται νέα πρόστιμα και για τους Χ.Υ.Τ.Α, καθώς θα θεωρούνται απαράδεκτος και ξεπερασμένος τρόπος δια-
χείρισης απορριμμάτων. 

Όσο και αν το κράτος προσπαθεί να παρουσιάσει ένα οικολογικό προφίλ (μέσα στη γενικότερη στροφή προς τον πράσινο καπιταλι-
σμό) στην ουσία πρόκειται για ένα παιχνίδι κονδυλίων. Σύμφωνα με τη νομοθεσία οι Χ.Υ.Τ.Α πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 1.500
μέτρα από τις κατοικίες. Στην περίπτωση της Λευκίμμης όμως,-όπου δεν έχει ανακοινωθεί «επίσημη δημόσια μελέτη περιβαλλοντικών
επιπτώσεων»- τα σπίτια απέχουν μόνο κάποιες εκατοντάδες μέτρα. Δεν είναι τυχαίοι οι λόγοι επιλογής του σημειου κατασκευής του
έργου, καθότι πρόκειται για το νότιο (πιο υποβαθμισμένο) τμήμα του νησιού.

Σύσσωμοι οι τοπικοί θεσμικοί φορείς τάσσονται υπέρ της λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α με εξαίρεση κάποιων κομματιών της αριστεράς
που τάσσονται υπέρ, υπό κάποιες προϋποθέσεις, προτείνοντας εναλλακτικές λύσεις. Ο δήμος όμως, το τελευταίο διάστημα προέβη
σε μια επιθετική κίνηση, κλείνοντας την παλιά χωματερή και εκβιάζοντας έτσι τους κατοίκους να δεχτούν την λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. 

Από τα τέλη του προηγούμενου έτους οι κάτοικοι παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους, αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν την
λειτουργία των Χ.Υ.Τ.Α, την προσβολή της υγείας και της ζωής τους, ξεκινώντας έναν κύκλο κινητοποιήσεων (λαϊκές συνελεύσεις,
παρεμβάσεις, καταλήψεις, δυναμικές πορείες, συγκρούσεις με τα ΜΑΤ) με γεγονός σταθμό τον θανάσιμο τραυματισμό μιας γυναίκας
στις 29/5 κατά τη διάρκεια συγκρούσεων, όταν ένας 16χρονος καταδιωκόμενος και δεχόμενος χτυπήματα από τα ΜΑΤ έπεσε πάνω της
με το μηχανάκι.

Σ’ ένα κλίμα κατοχής της Λευκίμμης από τους μπάτσους, οι κάτοικοι έχουν να αντιμετωπίσουν καθημερινές προκλήσεις, καταστολή,
συλλήψεις. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός όταν ύστερα από πορεία με εκτεταμένες συγκρούσεις, τα ΜΑΤ προέβησαν σε βανδαλισμούς
οχημάτων των κατοίκων. Δεν μας προκαλεί βέβαια καμιά έκπληξη ότι τα ΜΜΕ δεν έχουν αναφέρει σχεδόν καθόλου τον αγώνα των
κατοίκων της Λευκίμμης και των παρόμοιων περιπτώσεων στο Ελληνικό Ιωαννίνων, στο Καρβουνάρι Θεσπρωτίας, και στα Θέρμα Σα-
μοθράκης.

Το πρόβλημα της υπερπαραγωγής σκουπιδιών είναι άμεση συνέπεια της (υπερ) καταναλωτικής κουλτούρας και οι «λύσεις» που προ-
τείνονται (ανακύκλωση, κατανάλωση «πράσινων» προϊόντων, εναλλακτική διαχείριση σκουπιδιών) αποτελούν στάχτη στα μάτια των
«ευαισθητοποιημένων» οικολογικά πολιτών και συγχωροχάρτι στα χέρια των κρατούντων.

αλληλεγγύη στον αγώνα των κατοίκων της Λευκίμμης Κέρκυρας

* Χ.Υ.Τ.Α: Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (τοποθέτηση ειδικής μεμβράνης στο κάτω μέρος για την αποφυγή επαφής των
σκουπιδιών με το υπέδαφος και τον υδροφόρο ορίζοντα, και στρώσεις χώματος ανά κάποιο ύψος επιφάνειας σκουπδιών).
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