
Τα σύνορα 
είναι χαρακιές 
στο σώμα του πλανήτη 

Το κείμενο που κρατάς στα χέρια σου είναι μια 
ελάχιστη κίνηση επικοινωνίας και έκφρασης 
της αλληλεγγύης μας. Είμαστε απλοί καθημε-
ρινοί άνθρωποι  που οι περισσότεροι και οι πε-
ρισσότερες εξαντλούμε τις μέρες μας σε κα-
κοπληρωμένες δουλειές ή ψάχνοντας για μία. 
Δεν ανήκουμε σε  κάποια φιλανθρωπική, θρη-
σκευτική οργάνωση ή ΜΚΟ, ούτε έχουμε καμία 
σχέση με το ελληνικό κράτος και τους φορείς 
του. Δεν ανήκουμε σε κανένα κόμμα, λειτουρ-
γούμε ενάντια σε κάθε κυριαρχία και διαμορ-
φώνουμε μόνοι το λόγο και τις πράξεις μας.

Παρακολουθούμε τις συνθήκες που ανάγκα-
σαν εσένα όπως και τόσους άλλους να ξερι-
ζωθείτε από τους τόπους σας. Εμφύλιοι πόλε-
μοι, στρατιωτικές επεμβάσεις του ΝΑΤΟ και 
της Ευρώπης στην Ασία και την Αφρική, λεη-
λασία των φυσικών πόρων, που εντατικοποι-
ούνται λόγω της κρίσης και οδηγούν σε περαι-
τέρω φτώχεια, εξαθλίωση και τη φυγή. Τα ίδια 
κράτη που ευθύνονται για όλα αυτά είναι υπεύ-
θυνα για τη δημιουργία της «Ευρώπης- φρού-
ριο» η οποία προσπαθεί να κρατήσει τους με-
τανάστες/πρόσφυγες εκτός συνόρων. Τα ίδια 
αυτά κράτη και οι σύγχρονοι δουλέμποροι ευ-
θύνονται για τους χιλιάδες πνιγμένους μετα-
νάστες σε ναυάγια στις θάλασσες της Ευρώ-
πης, για τον εγκλεισμό χιλιάδων ανθρώπων σε 
στρατόπεδα συγκέντρωσης, για τη σύγχρονη 
δουλεία σε χωράφια, εργοστάσια, σπίτια και οί-
κους ανοχής.

Δεν έχουμε σκοπό να κάνουμε υποδείξεις ή να 
σου δώσουμε συμβουλές για τη συνέχεια του 
δύσκολου ταξιδιού σου. Σίγουρα θα ξέρεις τι 
περιμένεις και ακόμα πιο σίγουρα θα ζήσεις 
από κοντά τι σημαίνει αυτή η Ευρώπη-φρούριο. 
Από τη μεριά μας υπάρχει μόνο μία πρόταση: Ο 
μόνος δρόμος για την ελευθερία περνάει από 
τους αγώνες που δίνουμε μόνοι μας. Κανείς 
δεν πρόκειται να μας σώσει αν εμείς οι ίδιοι δεν 
κινηθούμε, όπως έχουν ήδη κάνει κάποιοι μετα-
νάστες εδώ στην Ελλάδα πριν έρθεις. Αν ρω-
τήσεις, θα μάθεις για τον αγώνα των 300 μετα-
ναστών απεργών πείνας πριν μερικά χρόνια οι 
οποίοι ζητούσαν νομιμοποιητικά έγγραφα, για 
τους αγώνες των Αιγύπτιων αλιεργατών στη 
Θεσσαλονίκη κ.α.

Δείχνουμε την αλληλεγγύη μας, καταρχήν, σε 
όσους η απανταχού αναδιανομή πλούτου και 
δύναμης εξαναγκάζουν σε φυγή και αγώνα για 
επιβίωση, αλλά και, ενάντια σε λογικές κανιβα-
λισμού, κρατάμε ζωντανή τη μνήμη και τη συ-
νείδηση ότι η ίδια αναδιανομή έχει ήδη επιφυ-
λάξει και επιφυλάσσει τη δική σας ή ανάλογη 
εμπειρία σε όλους μας: των διωγμένων, των 
άστεγων, των χρόνια άνεργων, των πεταμένων 
από τα νοσοκομεία, των χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα 
κ.ά.   Κοινός μας εχθρός τα αφεντικά που μας 
κλέβουν τις ζωές, τα κράτη που μας κρατάνε 
υποταγμένους για τα συμφέροντα των «μεγά-
λων», ο ρατσισμός, ο φασισμός, η μισαλλοδο-
ξία, τα σύνορα, ο πόλεμος.

Κοινοί αγώνες ντόπιων και μεταναστών
Για έναν κόσμο ελευθερίας, ισότητας, αλληλεγγύης

Ενάντια στην υποτίμηση των ζωών μας


