
ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΕΧΤΟΥΜΕ ΑΛΛΗ ∆ΟΛΟΦΟΝΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ 
 
Το βράδυ του προηγούµενου Σαββάτου σ’ ολόκληρη τη χώρα εξαπλώθηκε ένα 

κύµα ρατσιστικής βίας εναντίον των Αλβανών µεταναστών. Αφορµή, αλλά όχι και αιτία 
υπήρξε η νίκη της εθνικής οµάδας ποδοσφαίρου της Αλβανίας επί της αντίστοιχης 
ελληνικής. Παρά τη γενικευµένη προσπάθεια συγκάλυψης από τα ΜΜΕ, η εθνικιστική 
υστερία  δηµιούργησε ένα διάχυτο άρωµα διωγµού. Τα ελληνικά κύτταρα, εντός των 
οποίων είναι γραµµένη η νίκη, δεν άντεξαν την ταπείνωση από τους Αλβανούς 
φτωχοδιαβόλους και έβγαλαν τα µαχαίρια. ∆εν πέρασαν ούτε δυο βδοµάδες από τη 
«γιορτή της φιλίας των λαών» και οι σαπουνόφουσκες για «εκεχειρία» πήγαν στο 
αγύριστο. Ο Αλβανός εργάτης Γράµο Παλούσι έπεσε νεκρός από τις µαχαιριές του 
Παναγιώτη Κλαδή στη Ζάκυνθο. Σε ολόκληρη την επικράτεια σηµειώθηκαν επεισόδια 
απροκάλυπτης ρατσιστικής βίας µε µαχαιριές και λιντσαρίσµατα, σε δρόµους πλατείες 
και καφενεία, µε τη συµµετοχή της αστυνοµίας που την ώρα εκείνη «προστάτευε τους 
Έλληνες φιλάθλους». 

 
∆εν ήταν µόνο το ακροδεξιό σκυλολόι που πρωτοστάτησε στις εµετικές αυτές 

οµώτητες. ∆εν ήταν, δυστυχώς µόνο οι νοσταλγοί του ναζισµού, που κατέβηκαν στους 
δρόµους για να χτυπήσουν τους «κωλοαλβανούς». Ήταν άνθρωποι καθηµερινοί, 
έντιµοι νοικοκυραίοι, νέοι που «αγαπούν την Ελλάδα». Τα γεγονότα του Σαββάτου δεν 
ήρθαν απ’ το πουθενά, τα µαχαίρια που βγήκαν ακονίζονται εδώ και πολλά χρόνια 
µέσα στην ελληνική κοινωνία. 

  
•  Ακονίζονται  από τη ρατσιστική πολιτική του ίδιου του ελληνικού κράτους που 

καταδικάζει εκατοµµύρια µετανάστες-τριες στην παρανοµία, που τους στερεί τα πιο 
στοιχειώδη δικαιώµατα στη δουλειά, στην περίθαλψη, στην υγέια , στη δικαιοσύνη. 

 
•  Ακονίζονται από τον καθηµερινό ρατσισµό και τη βία λογής λογής µπάτσων, 

συνοριοφυλάκων, ειδικών φρουρών κλπ, στα σύνορά, στους δρόµους, στα 
κρατητήρια. Η ζωή των µεταναστών-τριών απαξιώνεται µέσα από την ουσιαστική 
ατιµωρησία για τις δεκάδες δολοφονίες µεταναστών από τα όπλα των κρατικών 
ανθρωποκυνηγών. 

 
•   Ακονίζονται από την επίσηµη ρατσιστική ρητορεία των ΜΜΕ που όλα αυτά τα 

χρόνια πλάθει το ψεύτικο προφίλ του «αλλοδαπού εγκληµατία» και του µετανάστη 
που «κλέβει τις δουλειές των ελλήνων». Ακονίζονται από την εθνικιστική ντόπα γύρω 
απ’ την Ελλάδα και την εθνική υπερηφάνια που µας κατακλύζει, είτε πρόκειται για το 
ευρωπαϊκό πρωτάθληµα, είτε για το εθνικό µεγαλείο των Ολυµπιακών αγώνων. Οι 
ανοησίες που πληµµύρισαν ολόκληρη την κοινωνία για την «ανωτερότητα του έθνους 
µας», το παραλήρηµα για τον εθνικό ύµνο και τα «περήφανα γκολ», εκτός από γελοία 
αποδεικνύονται και επικίνδυνα. Σ’ αυτό το γαιτανάκι του εθνικισµού συµετείχαν  
εντατικά τόσο τα αρµόδια χείλη της ελληνικής πολιτείας, όσο και οι κύκλοι της άκρας 
δεξιάς- που είδαν την βρωµερή τους προπαγάνδα να πιάνει τόπο-, από το ΛΑΟΣ µέχρι 
τη την τελευταία νεοναζιστικά συµµορία.  

        
•   Ακονίζονται όµως και από το µίσος όλων αυτών των συµπατριωτών µας που 

αρέσκονται στην ανωτερότητά που απέκτησαν µε την έλευση των εκατοµµυρίων 
φτωχών µεταναστών-τριών. Όλων αυτών που τα προηγούµενα χρόνια έγιναν οι ίδιοι 



αφεντικά. Είναι αυτοί που κερδίζουν από την µαύρη- δηλαδή πάµφθηνη- εργασία των 
µεταναστών-τριών στην ύπαιθρο και την πόλη. 

  
Όµως ο ρατσισµός δεν θα εξαφανιστεί από µόνος του και όποιος παρακολουθεί 

απαθής την αγριότητα να µεγαλώνει γύρω του, στην πραγµατικότητα γίνεται 
συνένοχος. Οφείλουµε ήδη από σήµερα να κινητοποιηθούµε ενάντια στο ρατσισµό και 
τον εθνικισµό. Οι µετανάστες και οι µετανάστριες αποτελούν το πιο φτωχό και 
καταπιεσµένο κοµµάτι των εργαζοµένων της χώρας, που βιώνουν µε τη µεγαλύτερη 
σκληρότητα τις δυσκολίες της ζωής του εργαζόµενου. Η αλληλεγγύη και οι από κοινού 
αγώνες για βελτίωση των συνθηκών της δουλειάς και της ζωής για έλληνες και 
µετανάστες µπορούν να εξαλείψουν τον ρατσισµό και να στείλουν τα φασιστοειδή 
πίσω στους υπονόµους. Καλούµε κάθε εργαζόµενο-η, νέο-α, κάθε δηµοκρατικό πολίτη 
αυτής της χώρας να πάρει θέση και να δείξει έµπρακτα την αλληλεγγύη του. 

 
Νοµιµοποίηση όλων των µεταναστών-τριών χωρίς όρους.  
 
Ίδια  δικαιώµατά για έλληνες και µετανάστες. 
 
Άµεση ένταξη των µεταναστών–τριών στα συνδικάτα.  
 
Κοινός αγώνας ελλήνων και µεταναστών.        
 
Στο δρόµο να τσακίσουµε το ρατσισµό. Είµαστε όλοι Αλβανοί. 
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