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αναρχική συλλογικότητα 

Συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης κατά προτίμηση σε ατομικές 

σακούλες: 

·         Α. ανδρική σακούλα: χαρτί υγείας, οδοντόβουρτσα, 

οδοντόπαστα, ξυραφάκι, σαπούνι, παστέλι ή μπάρα 

δημητριακών, κονσέρβα (όχι χοιρινό), κουτάλι ή πιρούνι 

·         Γ. γυναικεία σακούλα: χαρτί υγείας, σερβιέτες, σαπούνι ή 

σαμπουάν ή μαντηλάκια καθαρισμού, οδοντόβουρτσα   

οδοντόπαστα, κονσέρβα (όχι χοιρινό),  κουτάλι ή πιρούνι 

·         Π. παιδική σακούλα: κρουασάν, χυμός, γάλα εβαπορέ, 

μπισκότα, ατομική μαρμελάδα + κουταλάκι 

(θα διευκόλυνε να σημειώνονται με μαρκαδόρο τα Α, Γ, Π) 

Και από ρουχισμό χρειαζόμαστε ΜΟΝΟ μπουφάν, αδιάβροχα 

και παπούτσια,  κυρίως ανδρικά. 

 

"Απαγορεύεται να σκοτώνεις. Γι αυτό όλοι οι δολοφόνοι 
τιμωρούνται εκτός αν σκοτώνουν σε μεγάλους αριθμούς και 

υπό τον ήχο σαλπιγγών"  
Βολταίρος 

 

Ας αναρωτηθούμε λοιπόν τί θα γινόταν  αν η Λάρισα ήταν 

τόπος διέλευσης ή εγκατάστασης προσφύγων. 

Πόσο θα χαλούσε οι εικόνα του κέντρου, τώρα ειδικά που 

θέλουμε και υποψηφιότητα για πολιτιστική πρωτεύουσα… 

Που θα πήγαιναν όλοι αυτοί οι άνθρωποι; Στα άδεια 

εγκαταλειμμένα κτήρια της πόλης, στα χωριά; 

Θα γίνονταν και αυτοί αόρατοι όπως οι Ρομά, κάπου αλλού 

μακριά από το κέντρο; 

Πώς θα αντιδρούσε η τοπική κοινωνία, πώς οι αρχές και 

 πώς εμείς; 
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Ζούμε αυτή τη στιγμή μία από τις μεγαλύτερες μεταναστευτικές-

προσφυγικές κρίσης της ιστορίας. Όλες αυτές οι εικόνες αθλιότητας και 

οι θάνατοι δεν είναι απλώς μία ακόμα τραγωδία ούτε αιτία κάποιων 

κακών χειρισμών από τις κυβερνήσεις ως προς την αντιμετώπισης 

τους.  Είναι μία ολόκληρη βιομηχανία πολέμου με απίστευτα κέρδη, με 

ιδιωτικούς μισθοφορικούς στρατούς όπως η blackwater, και με τα 

κράτη που συνεργάζονται για να στηρίξουν την βιομηχανία αυτή. 

Σήμερα οι σύγχρονοι σκλάβοι του καπιταλισμού είναι όλοι αυτοί οι 

λαθραίοι που με τη σειρά τους θα κινήσουν τα γρανάζια του 

συστήματος. 

 

Και όλοι αυτοί οι λαθραίοι, σε ένα σύγχρονο καθεστώς απαρτχάιντ θα 

διαχωριστούν ανάλογα με τη φυλή, την καταγωγή, την τάξη και τη 

θρησκεία για να δημιουργήσουν νέα γκέτο, νέους εσωτερικούς 

εχθρούς, νέο δυναμικό εκμετάλλευσης στην Ευρώπη της ευμάρειας και 

του πολιτισμού. 

 

Οι πόλεμοι στην πραγματικότητα 

δεν έχουν σταματήσει ποτέ. 

Και ο καπιταλισμός δεν μπορεί ποτέ να γίνει ανθρώπινος. 

Ένα ολόκληρο κύκλωμα άλλωστε είναι στημένο ώστε να εξυπηρετεί και 

να στηρίζει τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης.  Οι κυβερνήσεις  με 

τους πολιτικούς να υπογράφουν συνθήκες και να νομοθετούν, τα μμε 

να παραπληροφορούν και να σπέρνουν τον φόβο, οι μπάτσοι, οι 

συνοριοφύλακες, οι λιμενικοί και παρακράτος να εφαρμόζουν με τη βία 

τις επιταγές  της και οι δουλέμποροι να χρυσαφίζουν. 

 

ΕΥΡΩΠΗ ΦΡΟΥΡΙΟ 

Απελάσεις, επαναπροωθήσεις, βίαιοι εκτοπισμοί, χιλιάδες νεκροί, 

πνιγμένοι, σφαγμένοι και  βομβαρδισμένοι. Η αναζήτηση της  ελπίδας 

στην Ευρώπη για όσους γλιτώσουν το θάνατο είναι τελικά η μισθωτή 

σκλαβιά και η φυλακή στα στρατόπεδα συγκέντρωσης... 

Αδιαφορώντας πλήρως για τις ροές προσφύγων, που οι ίδιοι 

προκάλεσαν με τις στρατιωτικές και παραστρατιωτικές επιχειρήσεις 

τους στην Αφρική και την ευρύτερη Μέση Ανατολή, οι ηγέτες της Ε.Ε 

έχουν στήσει καλά το περίφημο φρούριο τους για να προστατευθούν 

και να ελέγξουν μέσα από συνθήκες, νόμους και ειδικούς στρατούς 

καταστολής … 

 

"Δεν ήταν λίγες οι φορές που αισθανθήκαμε ότι αυτό που βλέπουμε είναι 

δυστοπική ταινία φαντασίας που ολοκληρώνει την πολιτική και υλική 

εκμετάλλευση των προσφύγων" 

Μετά από 20 μέρες δράσης στο νησί και έχοντας έρθει αντιμέτωποι με 

εικόνες ζωής ή θανάτου, με πλήρη συνείδηση της πολιτικής ορθότητας ή 

σφάλματος της κάθε πράξης, το μέγεθος, η σοβαρότητα και το 

συγκλονιστικό όλων αυτών των εικόνων δεν ήταν λίγες οι φορές που 

υπερέβησαν εμάς τους ίδιους σαν ανθρώπους. Μέσα σ’ ένα σκηνικό 

πολέμου, στην πρώτη γραμμή, οι ισορροπίες ανάμεσα στην αυστηρή 

πολιτική συνέπεια, την άμεση πράξη που αφορούσε τη διάσωση της ζωής 

ανθρώπων, τη διαχείριση της έντασης της στιγμής σε προσωπικό επίπεδο 

αλλά και τη συνεργασία με τους γύρω ανθρώπους που επιχειρούσαν με τον 

ίδιο σκοπό, αποτέλεσαν ένα δύσκολο αλλά και αυτοκαταργούμενο 

ζητούμενο. Η δράση τόσο διαφορετικών οργανώσεων και συλλογικοτήτων 

σ’ έναν τόσο μικρό χώρο, σε τόσο έντονες συνθήκες, η αλληλεπίδραση 

μεταξύ τους, καθώς με τους ντόπιους αλλά κυρίως με τους πρόσφυγες, οι 

αντιθέσεις των πολιτικών τους στόχων εντός των οποίων το άμεσα 

ζητούμενο, η διάσωση της ζωής, πραγματώνεται, είναι μια διαδικασία η 

οποία ακόμα δεν γνωρίζει τα όρια και το τέρμα της. 

Ανακοίνωση «Αυτοοργανωμένης Πρωτοβουλίας Αλληλεγγύης στους Πρόσφυγες» 

από τη δράση της στην Μυτιλήνη 

 

Ούτε τους αγάπησαν τους μετανάστες ξαφνικά ούτε τους 

λυπήθηκαν τα ευρωπαϊκά κράτη, αντιθέτως τους 

χρειάζονται για την περαιτέρω αναπαραγωγή του κεφαλαίου 

των χωρών αυτών, όπου και θα αποτελέσουν τμήμα του εκεί 

υποτιμημένου προλεταριάτου. 

 

<<Σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη ο αριθμός των Γερμανών 

εργασιακής ηλικίας θα μειωθεί από 45 εκατομμύρια σήμερα στα 29 εκ. 

το 2050. Αυτό το χάσμα πρέπει να καλυφτεί(..). Αλλά χωρίς 

εξειδικευμένους μετανάστες δεν θα καλυφθεί πλήρως το χάσμα και δεν 

θα μπορέσουμε να αναπτυχθούμε.>>  

(Ούλριχ Γκρίλο , πρόεδρος συνδέσμου γερμανών βιομηχάνων)  

Νο lager Θεσσαλονίκης, Σεπτέμβρης 2015 

Δεν μπορούμε       

να περιμένουμε 

από καμία 

δημοτική αρχή και 

καμία κυβέρνηση 

να χτίσει υποδομές 

κατάλληλες.      

Εμείς πρέπει να 

χτίσουμε μόνοι μας 

τις δικές μας    

δομές ζωής                        

και      

αλληλεγγύης! 

                   

 


