
ΣΗΜΕΡΑ ΑΥΤΟΙ ΑΥΡΙΟ ΕΣΥ 

ΟΧΙ ΣΤΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

 
 

Από αρχές Αυγούστου στην Αθήνα και τον Έβρο, το ελληνικό κράτος με μπάτσους όλων των ειδών 
έβαλε μπρος αυτό που κατ' ευφημισμό ονομάζεται 'επιχείρηση Ξένιος Δίας' αλλά στην ουσία δεν 

είναι παρά μια συνηθισμένη πρακτική απαρτχάιντ καθεστώτων. Ξεχωρίζουν τους 'ξένους' από τους 
έλληνες, τους σκουρόχρωμους στο δέρμα από τους λευκούς και τους μαζεύουν κατά χιλιάδες σε 

κλούβες και κρατητήρια. Με αυτόν τον τρόπο, έκαναν το τελευταίο μήνα δεκάδες χιλιάδες 
προσαγωγές και χιλιάδες συλλήψεις μεταναστών και προσφύγων, με σκοπό να τους μεταφέρουν 
στα σύγχρονα στρατόπεδα συγκέντρωσης κάποια εκ των οποίων λειτουργούν ήδη και αλλά που 

προβλέπεται να ανοίξουν σύντομα σε όλη την ελλάδα. 
Το χρονικό αυτής της απόφασης ξεκινά λίγο πριν τις εκλογές της 6ης Μάη με σκοπό να κατευνάσουν 
τα πνεύματα και να παραπλανήσουν το λαό από τα πραγματικά προβλήματα του τόπου αυτοί που 

τα δημιούργησαν, ρίχνοντας έτσι την ευθύνη στον πιο αδύναμο κρίκο της κοινωνίας μας τους 
μετανάστες. Άνθρωποι οι οποίοι είναι θύματα των δήθεν αντιτρομοκρατικών πολέμων σε 

Αφγανιστάν, Ιράκ, κλπ στους οποίους συνείσφερε και η ελλάδα (παρέχοντας στρατιωτικές βάσεις 
και στέλνοντας δολοφονικές “ειρηνευτικές” δυνάμεις) διωγμένοι από το τόπο τους μετανάστευσαν 

προς τη δύση όπου ήρθαν αντιμέτωποι με την εργασιακή εκμετάλλευση τη πορνεία και τα 
κυκλώματα δουλεμπόρων. Σήμερα θεωρούνται από το κράτος και το παρακράτος ως υπεύθυνοι για 
την οικονομική κρίση ενώ το ίδιο το κράτος πριν λίγα χρόνια τους εκμεταλλευόταν για να φτιάξει τη 
βιτρίνα του με φτηνά εργατικά χέρια (Ολυμπιακοί αγώνες, δημόσια έργα, κλπ). Οι πραγματικοί όμως 

υπεύθυνοι της οικονομικής και κοινωνικής εξαθλίωσης που ζούμε είναι αυτοί που τόσα χρόνια 
τρώγανε με χρυσά κουτάλια από τις ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις, που έπαιρναν τις μίζες και πολλά 

άλλα που μπορεί να μην τα μάθουμε ποτέ. 
Η απάντηση του κράτους απέναντι σε ανθρώπους που κυνηγήθηκαν, έπεσαν θύματα εκμετάλλευσης 
και εγκλωβίστηκαν στην ελλάδα είναι το να τους κλείσει στη φυλακή κάτω από άθλιες συνθήκες σαν 

τους χειρότερους εγκληματίες. Το κράτος και τα μέσα μαζικής εξαπάτησης καλλιεργούν αρνητικό 
κλίμα στοχοποιώντας το σύνολο των μεταναστών, εκμεταλλευόμενοι ορισμένα περιστατικά που 

έχουν γίνει κατά καιρούς με θύτες αλλοδαπούς ενώ σε αντίστοιχες περιπτώσεις με πρωταγωνιστές 
ντόπιους, το γεγονός θεωρείται μεμονωμένο. Αυτό που πρέπει να γίνει αντιληπτό από την κοινωνία 

είναι πως αυτά τα άτομα είναι θύματα και όχι στυγεροί εγκληματίες και βιαστές όπως τους 
παρουσιάζουν. Οι μέθοδοι αυτοί παραπέμπουν σε ναζιστικές τακτικές κάτι το οποίο δεν θα 

ανεχτούμε και πάντα το κράτος και το παρακράτος θα μας βρίσκουν απέναντί τους. Σαν μέλη της 
τοπικής κοινωνίας αλλά πάνω από όλα σαν ΑΝΘΡΩΠΟΙ θα αντισταθούμε στην υλοποίηση αυτού του 

σχεδίου στην Καρδίτσα και σε όλη την ελλάδα, όπως επίσης δεν θα ανεχτούμε καμία δράση και 
εμπλοκή από τους ψηφοθήρες της νεοναζιστικής οργάνωσης χρυσή αυγή και από κάθε είδους 

ρατσιστικό υποκείμενο που θα προσπαθήσουν με την πρόφαση της πατριωτικής συνείδησης να 
προωθήσουν τις εμετικές και απάνθρωπες πεποιθήσεις τους. 

Σήμερα οι μετανάστες είναι αυτοί που περισσεύουν και δεν χωράνε στην κοινωνία μας, αύριο το 
κράτος και τα αφεντικά θα αποφασίσουν ότι περισσεύουν οι φτωχοί, οι άνεργοι, οι άστεγοι, αυτοί 

που αντιδρούν και όσοι θεωρούνται από το σύστημα επικίνδυνοι… 
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