
Ένας  φασισµός που δεν έχει σβάστικες και τάγµατα εφόδου ή (µόνο) τη γνωστή συµµορία.. Μια ιστορία φασι-
σµού σχεδόν 25 χρόνων  µε απελάσεις, φυλακίσεις, βασανισµούς, δολοφονίες και εξευτελισµούς για τους µε-

τανάστες εργάτες. 

Και τα τελευταία χρόνια που υπάρχει σε όλο και µεγαλύτερη ένταση το ‘’ό,τι  περισσεύει θα πετιέται’’, µέρος
αυτής της διαχείρισης είναι και τα σύγχρονα στρατόπεδα συγκέντρωσης για τους ‘’ξένους”, τους ‘’παράνοµους’’.
Όσοι  δεν δολοφονούνται απ τους λιµενόµπατσους στο ιόνιο και στο αιγαίο  βιώνουν στην καθηµερινότητα τους
τις ‘’σκούπες ‘’ της φασιστικής επιχείρησης ‘’ξένιος ∆ίας’’. Φυλακίζονται στα σύγχρονα στρατόπεδα συγκέντρω-

σης, πίσω από συρµατοπλέγµατα και υπό 24ωρη επιτήρηση, κάτω από τις πιο άθλιες συνθήκες διαβίωσης µην
έχοντας καµία νοµική κάλυψη αλλά ούτε τα υποτιθέµενα ''κατοχυρωµένα ανθρώπινα δικαιώµατα’’. Και το κυ-

ριότερο είναι  ότι δεν ξερουν καν πότε θα απελευθερωθούν. 
Και ο λόγος που φυλακίζονται οι µετανάστες; Αφού το κράτος αρνείται να τους δώσει νοµιµοποιητικά έγγραφα,

µετά τους συλλαµβάνει και τους φυλακίζει ακριβώς  επειδή δεν έχουν χαρτιά! Τους κάνει δηλαδή παράνο-
µους µε το ζόρι για να είναι συνεχώς µε την απειλή του κυνηγητού, της φυλάκισης  και του βασανισµού υπεν-

θυµίζοντας τη θέση τους σ’ αυτή την κοινωνία: ζωή ανάξια να βιωθεί, φθηνή , αναλώσιµη και διαθέσιµη σε
κάθε µικρό και µεγάλο αφεντικό, σε µπάτσους, στρατό και µαφίες .

Οι µετανάστες όµως δεν κάθονται µε σταυρωµένα τα χέρια, ακόµα και πίσω από τα συρµατοπλέγµατα  δίνουν
µάχες για την απελευθέρωση τους µε συχνές εξεγέρσεις, όπως στην Αµυγδαλέζα, στην Κοµοτηνή στην Κό-

ρινθο και στα άλλα κολαστήρια.

Μπορεί φυσικός αυτουργός να είναι το κράτος και η ρατσιστική πολιτική του, ηθικοί αυτουργοί όµως είναι πολ-
λοί περισσότεροι. Είναι όλοι εκείνοι οι ξεφτίλες που δεν θέλουν µετανάστες στη γειτονιά τους, οι φασίστες που
πραγµατοποιούν επιθέσεις µε τις πλάτες των µπάτσων, οι δολοφόνοι της Ν. Μανωλάδας και κάθε Μανωλάδας

αυτής της χώρας. 
Πέρα όµως απο όλους αυτούς υπάρχουµε και όλοι εµείς, αυτοί και αυτές που δεν ανεχόµαστε τη σαπίλα του
φασισµού και του ρατσισµού στις γειτονιές που ζούµε και δουλεύουµε, στις γειτονιές που καταλαβαίνουµε

πως µέρα µε τη µέρα η ζωή µας γίνεται όλο και πιο υποτιµηµένη και οι µπάτσοι παρέα µε την εκµετάλλευση
να πληθαίνουν.

 Όλοι εμείς που πρέπει να βρεθούµε και να εµποδίσουµε την επέλαση του φασισµού.

Ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ Σ’ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΧΩΡΑ
ΕΧΕΙ ΦΥΤΕΨΕΙ ΣΥΓΧΡΟΝΑ

ΣΤΡΑΤΟΠΕ∆Α ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

e-mail: Saboterstk@yahoo.gr
blog: ngyzh.wordpress.com


