Contre les pogroms des fascistes

against the racist pogroms
It is inconceivable to get chased out of your home, to get
shot and hunted down on borders of countries that welcome you with racism, force you to live in miserable basements, give you the worst jobs for humiliating wages,
make you stay in line for hours to get a residence card,
throw you in prison and concentration camps.
And as if all these weren’t enough, a brutal murder is used
as pretext from racist groups (like Xrysi Avgi) which with
the totally obvious help of the police, hunt you in the
streets, take you down from buses, trash your store and
home, beat you and stub you to death. Just because some
murderers might somehow speak the same language as
you. Enough!
The women and the men immigrants in this city are not
alone. We are also here, and we know that the war that is
being carried out from the racists and police in this city, is
the other side of the economic and military war that takes

(or took) place in your countries. We are also here, and we
know very well, that the racism you endure daily, is part
of a plan that wants you to be cheap labour, to name you
a constant threat for everyone else just because they want
you to be separated and alienated from all of us.
All of us who believe that as long as we are being held apart
because of borders, nations, genders and religions we will
remain weak and an easy target for whoever chooses to
run us down and hurt us. We can work together in order
to create our own communities of struggle for a better life,
we can fight and defend ourselves from the racists and the
police. We have to fight fear and brutality with kindness
and solidarity, before the powers of capital, hate and racism devour each and everyone of us.

solidarity among the oppressed
squat patission 61 & skaramanga

ενάντια στα ρατσιστικά πογκρόμ
Είναι αδιανόητο να φεύγεις κυνηγημένος από το τόπο
σου, να σε πυροβολούνε και να σε κυνηγάνε στα σύνορα χωρών που σε υποδέχονται με ρατσισμό, να αναγκάζεσαι να ζεις σε άθλια υπόγεια, να δουλεύεις στις χειρότερες δουλειές για εξευτελιστικά μεροκάματα, να σε αναγκάζουν να στέκεσαι για ώρες στην ουρά για να αποκτήσεις κάρτα παραμονής, να σε φυλακίζουν σε κρατητήρια
και στρατόπεδα συγκέντρωσης
Και σαν να μην έφταναν αυτά, με πρόσχημα και αφορμή
μια στυγερή δολοφονία, οι ρατσιστικές συμμορίες με την
εξόφθαλμη υποστήριξη της αστυνομίας, σε κυνηγάνε στο
δρόμο με μαχαίρια, σε κατεβάζουν από τα λεωφορεία, εισβάλουν στο μαγαζί και στο σπίτι σου, σε ξυλοκοπούν και
σε μαχαιρώνουν μέχρι θανάτου. Μόνο και μόνο επειδή οι
δολοφόνοι μπορεί και να μιλάν την ίδια γλώσσα με σένα.
Αρκετά.
Οι μετανάστες και οι μετανάστριες σε αυτή τη πόλη δεν
είναι μόνοι και μόνες. Υπάρχουμε κι εμείς, που ξέρουμε
καλά πως ο πόλεμος που διεξάγεται από τους ρατσιστές
και την αστυνομία σ’ αυτό το τόπο είναι η άλλη όψη του
οικονομικού και στρατιωτικού πολέμου που βιώσατε στο

τόπο σας. Υπάρχουμε εμείς που ξέρουμε καλά, πως ο ρατσισμός που βιώνετε κάθε μέρα, καλλιεργείται γιατί σας
θέλουν να υπάρχετε μόνο ως φθηνό εργατικό δυναμικό,
ως διαρκής εσωτερική απειλή που ‘’εγγυάται’’ τη κοινωνική συνοχή, γιατί σας θέλουν διαχωρισμένους και απομονωμένους από όλους και όλες εμάς.
Όλους και όλες εμάς που πιστεύουμε πως όσο μας χωρίζουν σύνορα, έθνη, φύλα και θρησκείες θα είμαστε αδύναμοι/ες και εύκολος στόχος για όποιον επιλέξει να μας
χτυπήσει και να μας κυνηγήσει. Όλοι και όλες μαζί, μπορούμε να συνεργαστούμε για τη δημιουργία των δικών
μας κοινοτήτων αγώνα για μια καλύτερη ζωή, να αντισταθούμε και να αμυνθούμε απέναντι στους ρατσιστές
και την αστυνομία. Να αντιπαλέψουμε το φόβο και τη
βαρβαρότητα, με την ευγένεια και την αλληλεγγύη, πριν
οι δυνάμεις του κεφαλαίου, του μίσους και του ρατσισμού
μας κατασπαράξουν όλους και όλες.

αλληλεγγύη μεταξύ των καταπιεσμένων
κατάληψη πατησίων 61 & σκαραμαγκά
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les nations, les races et les religions nous séparent, nous
serons impuissants et une cible facile pour tous ceux
qui décident de nous attaquer et de nous chasser. Tous
ensemble, nous pouvons collaborer pour la création de
nos communautés de lutte pour une meilleure vie, pour
résister et se défendre face aux racistes et à la police.
Combattons contre la peur et la barbarie en s’appuyant
sur la gentillesse et la solidarité, avant que les forces du
capitalisme, de la haine et du racisme nous dévorent tous.

Solidarité parmi les opprimés
Squat Patision 61 & Skaramaga
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ﺑﻼﺩ ﻻﺳﺗﺿﺎﻓﺗﻳﻛﻡ ﺑﻌﻧﺻﺭﻳﺔ  ،ﻭﺃﻥ
ﻳﺧﺗﺎﺭﻭﻥ ﻟﻠﻣﻘﺎﻭﻣﺔ
ﺣﻳﺎﺓﺍﻟﺫﻳﻥﺃﻓﺿﻝ ،
ﺃﺟﻝ
ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻧﺎ
ﻷﻭﻟﺋﻙ
ﻣﻥﺳﻬﻼ
ﻭﻫﺩﻓﺎ
ﻟﺗﺳﻭﻳﺔﻧﺣﻥ ﺿﻌﻔﺎء
ﻭﻛﺄﻥ ﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﻛﺎﻓﻳﺎ  ،ﺗﺣﺕ ﺫﺭﻳﻌﺔ ﺟﺭﻳﻣﺔ ﻗﺗﻝ ﻭﺣﺷﻳﺔ  ,ﻭﺍﻷﺩﻳﺎﻥ
ﻟﺑﻧﺎء ﻋﻼﻗﺔ
ﻳﻣﻛﻧﻧﺎ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻣﻌﺎ
ﻭﺗﺟﻌﻠﻧﺎ ،
ﺿﺭﺑﻧﺎ
ﺍﻟﻌﺻﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻧﺻﺭﻳﺔ ﺑﺩﻋﻡ ﺍﻟﺷﺭﻁﺔ ﻳﻁﺎﺭﺩﻭﻧﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﺎﺭﻉ
ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺍﻟﺧ
ﻭﺍﻟﺷﺭﻁﺔ.
ﺍﻟﻌﻧﺻﺭﻳﻳﻥ
ﺿﺩ
ﺍﻧﻔﺳﻧﺎ
ﻓﻲ ﻋﻥ
ﻓﺭﺹ
ﺃﺳﻭﺃ
،
ﺑﺎﺋﺱ
ﻲ
ﻟﺗﺳﻭﻳﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻧﺎ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺣﻳﺎﺓ ﺃﻓﺿﻝ  ،ﻟﻠﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ
ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻭ
ﺣﺎﻓﻼﺕﻭﺍﻟﻧﻘﻝ ) ﺍﻟﺑﺎﺹ (
ﺑﻭﺿﻊ ﺍﻭ ﺇﻧﺯﺍﻟﻙ ﻣﻥ
ﺑﺎﻟﺳﻛﺎﻛﻳﻥ
ﺍﻟﺧﻭﻑﻗﺑﻝ ﻗﻭﻯ ﺭﺃ
ﻭﺍﻟﺗﺿﺎﻣﻥ ,
ﺍﻟﺗﺻﺎﺩﻕ
ﺿﺩ ،ﻣﻊ
ﻭﺍﻟﻭﺣﺷﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺷﺭﻁﺔ .ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ
ﺍﻟﻌﻧﺻﺭﻳﻳﻥ
ﻋﻥ ﺍﻧﻔﺳﻧﺎ
ﺗﻛﺳﻳﺭ ﻣﺗﺟﺭﻙ ﺍﻭﻏﺯﻭ ﻣﻧﺯﻟﻙ  ،ﻳﺿﺭﺑﻭﻙ ﻭﻳﻁﻌﻧﻭﻙ ﺣﺗﻰ
ﺍﻟﻣﺎﻝ
ﻗﻭﻯ ﺭﺃﺱ
ﻭﺍﻟﺗﺿﺎﻣﻥ ,
ﻣﻊ ﺍﻟﺗﺻﺎﺩﻕ
ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ،
ﻭﺍﻟﻭﺣﺷﻳﺔ
ﺷﻲء .
ﺗﻠﺗﻬﻡﻗﺑﻝﻛﻝ
ﻭﺍﻟﻌﻧﺻﺭﻳﺔ
.ﻭﺍﻟﻛﺭﺍﻫﻳﺔ
ﻟﺳﺎﻋﺎﺕ
ﻋﻠﻰ
ﻣﺯﺭﻳﺔ,
ﻛﻔﺎﻳﺔ
.
ﻳﺟﺑﺭﻭﻙﻭﺍﺣﺩﺓ.
ﻭﺃﻥﺗﺳﺗﻁﻳﻊ ﺍﻟﺗﺣﺩﺙ ﺑﻠﻐﺔ
ﺍﻟﻣﻭﺕ .ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺗﻠﺔ
.ﻭﺍﻟﻛﺭﺍﻫﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻧﺻﺭﻳﺔ ﺗﻠﺗﻬﻡ ﻛﻝ ﺷﻲء .
ﺗﺻﺭﻳﺢﻧﺣﻥ
ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ ﻟﻳﺳﻭ ﻭﺣﺩﻫﻡ.
ﻭﺍﻟﻣﻬﺎﺟﺭﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ
ﺗﻅﺎﺭ ﺍﻟﻣﻬﺎﺟﺭﻳﻥ
ﺳﺟﻧﻙ
ﺍﻗﺎﻣﺗﻙ
ﻋﻠﻰ
ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ
ﺍﻟﻣﺿﻁﻬﺩﻳﻥ
ﺍﻟﺗﺿﺎﻣﻥ
ﺍﻟﻣﺿﻁﻬﺩﻳﻥ
ﺑﻳﻥ ,ﺑﻳﻥ
ﺍﻟﺗﺿﺎﻣﻥ
ﻣﻭﺟﻭﺩﻭﻥ  ،ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﻌﺭﻓﻭﻥ ﺟﻳﺩﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺣﺭﺏ ﺗﺩﺍﺭ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ
ﺍﻟﻌﻧﺻﺭﻳﻳﻥ ﻭﺍﻟﺷﺭﻁﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ ﺍﻵﺧﺭ
ﺍﻻﻋﺗﻘﺎﻝ
ﻻﺣﺗﺟﺎﺯ
ﻛﺎﺗﻠﻳﺑﺳﻲ ﺑﺎﺗﻳﺳﻳﻭﻥ ﻭ ﺳﻛﺎﺭﺍﻣﺎﻧﻐﺎ
ﺑﻠﺩﻛﻡ.
ﻭﻣﻌﺳﻛﺭﺍﺕﺍﻟﺗﻲ ﻋﺷﺗﻭﻫﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﺣﺭﺏ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻳﺔ
ﻣﻥ
ﻛﺎﺗﻠﻳﺑﺳﻲ ﺑﺎﺗﻳﺳﻳﻭﻥ ﻭ ﺳﻛﺎﺭﺍﻣﺎﻧﻐﺎ

ﻛﻝ ﻳﻭﻡ  ،ﻷﻧﻬﻡ ﻳﺭﻏﺑﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﺟﻭﺩﻛﻡ ﻟﻠﻌﻣﻝ ﺑﺎﺟﻭﺭ
ﺭﺧﻳﺻﺔ  ،ﻟﺗﻣﺭﻳﺩ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻧﻲ ﻋﻠﻳﻧﺎ ﻟﺗﻔﻛﻳﻙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺍﻟﺣﺩﻭﺩ,ﺍﻷﻣﻡ ,ﻭﺍﻷ
ﻛﻝﻷﻥﻣﺎﻓﺭﻗﺗﻧﺎ
ﺍﻟﺫﻳﻥ
ﻧﺣﻥ
ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺗﺭﻳﺩﻫﺎ
ﺃﻥﻭﺫﻟﻙ
ﻧﻌﺗﻘﺩﺑﻳﻧﻧﺎ
ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ
ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ
ﻭﻣﻌﺯﻭﻟﺔ ﻋﻥ
.ﻣﻔﺻﻭﻟﺔ
ﺍﻟﺟﻣﻳﻊ .ﻭﻫﺩﻓﺎ ﺳﻬﻼ ﻷﻭﻟﺋﻙ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﺧ
ﺿﻌﻔﺎء
ﻭﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ﻧﺣﻥ

61

ﻧﺣﻥ ﻣﻭﺟﻭﺩﻭﻥ ﻭﻧﺣﻥ ﻧﻌﺭﻑ ﺟﻳﺩﺍ ﺃﻧﻛﻡ ﺗﻭﺍﺟﻬﻭ ﺍﻟﻌﻧﺻﺭﻳﺔ
ﻛﻝ ﻳﻭﻡ  ،ﻷﻧﻬﻡ ﻳﺭﻏﺑﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﺟﻭﺩﻛﻡ ﻟﻠﻌﻣﻝ ﺑﺎﺟﻭﺭ
ﺭﺧﻳﺻﺔ  ،ﻟﺗﻣﺭﻳﺩ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻧﻲ ﻋﻠﻳﻧﺎ ﻟﺗﻔﻛﻳﻙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﻳﻧﻧﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺗﺭﻳﺩﻫﺎ
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ﻳﻛﻥ ﻛﺎﻓﻳﺎ  ،ﺗﺣﺕ ﺫﺭﻳﻌﺔ ﺟﺭﻳﻣﺔ ﻗﺗﻝ ﻭﺣﺷﻳﺔ ,

