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Δεν ξέρουμε αν το πήρατε χαμπάρι, αλλά ενώ μερικοί είχαν αρχίσει να πίνουν το ποτάκι τους στα
μαγαζιά προσποιούμενοι ότι δεν έγινε τίποτα εδώ και ένα χρόνο, ο καταυλισμός των Ρομά στο Νο-
μισματοκοπείο βρέθηκε σε σκληρή καραντίνα. Σκληρότερη από ό,τι περνάγαμε όλοι οι υπόλοιποι
έξι μήνες τώρα. Η αστυνομία επιτηρούσε εισόδους-εξόδους, οι Ρομά απαγορευόταν να βγουν ακόμα
και για να ψωνίσουν τρόφιμα και ο Δήμος ανέλαβε την πλήρη σίτισή τους. Ένα κανονικό στρατό-
πεδο συγκέντρωσης λειτούργησε, με πρόφαση την υγεία, στην γειτονιά μας. Πως φτάσαμε όμως ως
εδώ; Για εμάς, η εξήγηση δεν έχει να κάνει με φονικούς ιούς και προστασία της ανθρώπινης ζωής.
Αφορά καπιταλιστικές κοινωνίες σε κρίση, ρατσισμό με το φτυάρι και κρατικές πολιτικές υποτίμη-
σης και πειθάρχησης.

Εντάξει, το σκηνικό είναι γνώριμο. Ο καταυλισμός Ρομά στο Κάτω Χαλάνδρι μετράει σχεδόν πε-
νήντα χρόνια ζωής. Εδώ και πενήντα χρόνια, λοιπόν, ο Δήμος Χαλανδρίου φροντίζει ο καταυλισμός
να γίνεται αντιληπτός ως «πρόβλημα».   Αλλά αυτό κάνουν οι Δήμοι: δημιουργούν «προβλήματα»
εντός της επικράτειάς τους. Kι έπειτα τα διαχειρίζονται σαν πρώτης τάξης ευκαιρίες για συνδιαλ-
λαγή με το κεντρικό κράτος, αναζήτηση κονδυλίων και σύσφιξη των σχέσεων της μεσαίας τάξης
και των φίλων της μέσα στην γειτονιά.



Τι ρόλο βαράνε 
οι Δήμοι;

Πριν φτάσουμε, όμως, στο τελευταίο επεισό-
διο που αφορά τον καταυλισμό, πρέπει να
πάμε αρκετά πιο πίσω. 

Οι κοινωνίες μας είναι ταξικά διαρθρωμένες.
Αποτελούνται από τάξεις και λειτουργούν με
βάση υλικά συμφέροντα. Τα κράτη είναι το
βασικό οργανωτικό τους σχήμα. Σκοπός τους
είναι να εκπροσωπούν και να διασφαλίζουν
τα συμφέροντα των αφεντικών μας και να
διαχειρίζονται την εργατική τάξη. Δεν υπάρ-
χει «κοινό καλό» στις κοινωνίες μας, υπάρχει
μόνο υλικό συμφέρον ανάλογα με την σκοπιά
από την οποία μιλά κανείς. Για τον λόγο αυτό
είναι που δεν κοιτάμε τα κράτη σαν πρόσωπα
και κυβερνήσεις, αλλά σαν συνολικούς μηχα-
νισμούς οργάνωσης των κοινωνιών μας. Από
αυτήν την θέση μιλώντας δεν θα μπορούσαμε
να κοιτάμε και τους Δήμους ως κάτι ξέχωρο
από την παραπάνω διαδικασία. 

Οι Δήμοι είναι η οργανωτική έκφραση των
συμφερόντων των τοπικών εξουσιών. Μαγα-
ζάτορες, εργολάβοι, ιδιοκτήτες και λοιποί εκ-
πρόσωποι της μεσαίας τάξης, είναι αυτοί που
βάζουν τα θέματα με τα οποία θα ασχολείται
η εκάστοτε δημοτική αρχή, καθώς επίσης και
τον τρόπο με τον οποίο θα ασχολείται με το
κάθε θέμα. Δεν είναι ζήτημα «καλών» και
«κακών» προσώπων, αλλά ζήτημα ταξικής
θέσης. Υπό αυτό το πρίσμα κοιτάγαμε και θα
κοιτάμε πάντα τα πεπραγμένα του Δήμου και
όχι με το πόσες λακκούβες μπάλωσε σε έναν
δρόμο. Η γλώσσα που μιλούν οι Δήμοι αποτε-
λείται από φωταγωγήσεις δρόμων, διαχείριση
«προβλημάτων» εντός δήμου μέχρι διαγωνι-
σμούς για αναπλάσεις πλατειών. Είναι μια
γλώσσα που αποκρύπτει έντεχνα τις πραγμα-
τικές λειτουργίες του Δήμου, δηλαδή την εκ-
προσώπηση συμφερόντων σε βάρος του
πάτου και την εφαρμογή κρατικών πολιτικών
στο επίπεδο της γειτονιάς.

Έτσι, λοιπόν, η κατασκευή των Ρομά ως
«πρόβλημα» είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για
τον Δήμο να μιλά για πολλά ζητήματα ταυτό-
χρονα. Να μιλά για το πως θα αντιμετωπί-
ζουμε τους γείτονές μας μόνιμα σαν ξένους.
Να μιλά για το πως τα πιο υποτιμημένα κομ-
μάτια αυτής της κοινωνίας, όπως είναι οι
Ρομά αλλά κι οι μετανάστες εργάτες, θα πα-
ραμένουν στον πάτο με κρατική διαχείριση.
Να μιλά εκ μέρους των ρατσιστών κατοίκων
και ιδιοκτητών και τέλος να συνδιαλέγεται
μονίμως με το κεντρικό κράτος ζητώντας συ-
νεχώς χρηματοδοτήσεις που θα διαχέονται
στους κατάλληλους ανθρώπους για να συνε-
χίζει να δουλεύει αυτό το οικοδόμημα.

Η παρουσίαση των Ρομά στο Χαλάνδρι ως
διαρκές «πρόβλημα» καθιστά τον Δήμο υπεύ-
θυνο για την λύση του, δηλαδή για την διαχεί-
ριση χρημάτων και κονδυλίων. Όσο
μεγαλύτερο το «πρόβλημα» τόσο περισσότερα
τα χρήματα. Παραδείγματος χάρη, το «πρό-
βλημα» καθαριότητας του καταυλισμού εξα-
σφάλισε σε προηγούμενη Δημοτική αρχή
1.000.000 ευρώ για εργασίες που δεν έγιναν
ποτέ. Με όχημα τη ρατσιστική ρητορική περί
υγειονομικής βόμβας στον καταυλισμό ο
Δήμος τσίμπησε τα φράγκα. Ο τότε Δήμαρχος
μοίρασε στους παρατρεχάμενούς του το
ζεστό χρήμα, όχι σαν «κακό λαμόγιο», αλλά
σαν σωστός εκπρόσωπος των συμφερόντων
της μεσαίας τάξης που αποκομίζει οφέλη από
την διαχείριση των πιο υποτιμημένων κομμα-
τιών της εργατικής τάξης.

Ένα άλλο επεισόδιο στην διαδικασία γκρίνια-
«πρόβλημα»-λεφτά ήρθε από το πρόγραμμα
στέγασης Ρομά σε σπίτια, παράλληλα με γκρέ-
μισμα του καταυλισμού. Έχουμε μιλήσει
ξανά για το ζήτημα1. Και είχαμε συμπεράνει
πως τα 850.000 ευρώ του Ευρωπαϊκού προ-
γράμματος μέσω της Περιφέρειας, ήταν εξαι-
ρετικός τρόπος να γεφυρωθούν οι
«αδιάλλακτοι ρατσιστές» ιδιοκτήτες με τον
Δήμο. Σταθερό νοίκι για τα σπίτια τους, επι-
τήρηση των Ρομά, σπάσιμο της κοινότητας



και οργανωτής ο Δήμος που διανέμει το
χρήμα στα κατάλληλα άτομα ώστε να κρατά
την συνοχή των τοπικών κοινωνιών. Ορίστε
λοιπόν, ανοίκιαστα σπίτια στο Χαλάνδρι, με
το νοίκι να είναι απλησίαστο αν πληρώνεσαι
530 ευρώ το μήνα, βρήκαν τους ενοικιαστές
τους στο πρόσωπο τον Ρομά μέσω κονδυλίων
που το «πρόβλημα» φρόντισε να τους εξα-
σφαλίσει.

Τα δύο αυτά παραδείγματα μας φαίνονται εν-
δεικτικά και διδακτικά. Πρέπει να αντιλη-
φθούμε τους Δήμους σαν τους μηχανισμούς
προώθησης τέτοιων ζητημάτων. Όσο η κρίση
θα βαθαίνει, αυτές οι κοινωνίες θα γκρεμί-
ζουν κάθε ψευδαίσθηση κοινωνικού κράτους.
Θα βυθίζονται στον φασισμό χωρίς απαραί-
τητα σβάστικα. Ο φασισμός των ημερών μας
επιβάλλει την πειθάρχηση και τον έλεγχο του
πάτου. Όσο τα αδιέξοδα ενός μεγάλου μέ-
ρους των κοινωνιών μας μεγαλώνουν, τόσο
θα μεγαλώνει και η ανάγκη εκ μέρους του
κράτους και των ρουφιάνων του να επιβάλ-
λουν την απαραίτητη πειθάρχηση σε αυτούς
που θα περισσεύουν. Οι ροές χρήματος δεν
είναι κακοδιαχείρηση, αλλά το συστατικό που
εγγυάται την κοινωνική συνοχή όπως την

φαντασιώνονται τα αφεντικά μας και οι φίλοι
τους. Η γκρίνια για τα «προβλήματα» είναι η
διαπραγμάτευση για την κατεύθυνση των υλι-
κών συμφερόντων. Η δεξιά του όψη με μπά-
τσους και στρατό δεν έχει τίποτα να ζηλέψει
από την αριστερή όψη με φιλανθρωπία και
ψυχολόγους. 

Όσο λοιπόν αυτές οι κοινωνίες βουλιάζουν
στην κρίση και οι πολιτικές της πειθάρχησης
και της υποτίμησης αναδύονται, τόσο πιο
δυσδιάκριτα είναι τα όρια μεταξύ δεξιάς και
αριστερής διαμεσολάβησης. Εκεί ακριβώς
είναι που ρόλος των Δήμων είναι πολύτιμος.
Η Δημοτική αρχή γνωρίζει καλά την σύνθεση
των γειτονιών μας και ανάγει το ταξικό
χάσμα εντός τους σε επιφανείς και φιλήσυ-
χους πολίτες από την μία μεριά και «προβλή-
ματα» προς διαχείριση από την άλλη. Τα
φωταγωγημένα πάρκα με προβολείς που σε
τυφλώνουν, οι καθαροί τοίχοι, η κατάληψη
των πλατειών μας από μπάτσους και μαγαζιά,
είναι οι εκφράσεις αυτής της σύγκρουσης
μέσα στην γειτονιά. Το βασικό επίδικο του
Δήμου είναι η προσπάθεια επιβολής της κουλ-
τούρας και των συμφερόντων της μεσαίας
τάξης. 

Μία εικόνα, λένε, είναι χίλιες λέξεις. Εντάξει, η συγκεκριμένη χωράει πολύ παραπάνω από χί-
λιες. Μια κοινότητα Ρομά σε ρόλο πειραματόζωου, ιατρικές στολές που σηματοδοτούν ότι «εδώ
έχουμε πρόβλημα» και οι κατάλληλοι άνθρωποι για να το λύσουν. Εδώ, όπως βλέπουμε, δεν
έχουμε εξώφθαλμα μπάτσους. Η δουλειά γίνεται από φαινομενικά καλούς ανθρώπους. Αν-
θρώπους που έχουμε μεγαλώσει μαθαίνοντας ότι πάντα νοιάζονται για το καλό μας. Όμως πρέ-
πει να καταλάβουμε ότι στις κοινωνίες μας δεν υπάρχουν άτομα, καλά ή κακά, αλλά μηχανισμοί
και πάντα έτσι λειτουργούσαν. Και τα μεγάλα εργαστήρια που λέγονται καταυλισμοί Ρομά ή
στρατόπεδα συγκέντρωσης μεταναστών το ξέρουν καλά αυτό από πολυετή εμπειρία. 

Στολές και πειράματα



«Φονικοί ιοί» και 
άχαστες ευκαιρίες

Κάπως έτσι φτάνουμε και στο πιο πρόσφατο
επεισόδιο. Πιάσαμε ιό και εδώ στο Χαλάνδρι
τελικά. Και για ένα διαολεμένο λόγο το χρό-
νιο ζήτημα της γειτονιάς μας ευθυγραμμί-
στηκε με το ζήτημα που έχει φέρει τα
πάνω-κάτω σε όλο τον πλανήτη τον τελευταίο
χρόνο. Διαβάσαμε, λοιπόν, ότι ο Δήμος με
δική του πρωτοβουλία έκανε μαζικά τεστ
στον καταυλισμό2. Με τα αποτελέσματα που
βρήκε, αποφάσισε να τον σφραγίσει συνο-
λικά. Δηλαδή μπάτσοι να φυλάνε τις εισόδους
και τις εξόδους, όλοι οι Ρομά να απαγορεύε-
ται να βγουν άρα και να δουλέψουν, τα τρό-
φιμα να τα παρέχει ο Δήμος και όλο αυτό να
μοιάζει τρομακτικά με ένα στρατόπεδο συγ-
κέντρωσης. Τακτικές που θα έκαναν και τον
χειρότερο φασίστα να δακρύσει από την χαρά
του, που να μάθαινε ότι ο Δήμος δεν είναι καν
δεξιός. 

Ο Δήμος μας ακολουθεί το παράδειγμα των
γειτονιών Ρομά στην Δυτική Αττική και την
Θεσσαλία. Το ίδιο δηλαδή που έχει συμβεί
στα Πομακοχώρια και συμβαίνει διαρκώς στα
κέντρα κράτησης μεταναστών. Εξ αφορμής
του ιού τεστάρονται οι πιο φασιστικές πρακτι-
κές εγκλεισμού και πειθάρχησης σε κομμάτια
της κοινωνίας που βρίσκονται και θα βρί-
σκονται πάντα στον πάτο. Αυτό θα πει διαχεί-
ριση της κρίσης στα καλύτερά της.

Ας παρατηρήσουμε όμως τα εξής ενδιαφέ-
ροντα. Ο Δήμος στέλνει δικό του κλιμάκιο να
κάνει τα τεστ και όχι επίσημο κλιμάκιο του
ΕΟΔΥ. Παίρνει άμεσα την απόφαση να
σφραγίσει τον καταυλισμό με μέτρα σκληρό-
τερα από ότι στους άλλους καταυλισμους της
Ελλάδας που έχουν σφραγιστεί (για παρά-

δειγμα δεν επιτρεπόταν ούτε καν σε εκπρό-
σωπο της κοινότητας να βγαίνει να κάνει τα
ψώνια). Γιατί όμως τέτοια προθυμία; Με μία
απλή αναζήτηση στην μπάρα της γνώσης βρί-
σκουμε πως λίγες μέρες αφότου πιάνει γρίπη
ο καταυλισμός κυκλοφορεί άρθρο με δηλώ-
σεις του Δημάρχου Σίμου Ρούσου που λέει ότι
η Περιφέρεια πάγωσε την χρηματοδότηση
του προγράμματος στέγασης Ρομά του Χα-
λανδρίου σε σπίτια:

«Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, το Δημοτικό
Συμβούλιο του Χαλανδρίου, κατά την έκτα-
κτη συνεδρίασή του στις 13 Απριλίου και με
αφορμή το υγειονομικό πρόβλημα που προ-
έκυψε στον καταυλισμό του Νομισματοκο-
πείου, αλλά και τις άσχημες συνθήκες
διαβίωσης που επικρατούν εκεί, αποφάσισε με
ομοφωνία όλων των δημοτικών παρατάξεων
να ζητήσει να βρεθεί ο τρόπος, ώστε να ξεμ-
πλοκαριστούν αυτά τα χρήματα.»3

Συνεχίζει ζητώντας 1.000.000 ευρώ από το
κράτος για την συνέχεια και υλοποίηση του
προγράμματος. Εντάξει, εμείς σαν γνήσιοι κα-
χύποπτοι κοιτάμε αυτό το συμβάν σαν ακόμα
ένα γύρο από την κατασκευή και την διαχεί-
ριση του «προβλήματος» από τον Δήμο. Τι
λένε δηλαδή; Λένε: κοιτάξτε να δείτε μάγκες,
εδώ εμείς έχουμε μια κότα που κάνει χρυσά
αυγά, αν το ξεχάσατε ότι χρειαζόμαστε
φράγκα, να σας θυμίσουμε ότι το «πρόβλημα»
μας τώρα είναι μεγαλύτερο, έπιασε και γρίπη
πέρα από όλα τα άλλα. Και σιγά μην φανεί πε-
ρίεργο! Τόσα χρόνια το δουλεύουν το επιχεί-
ρημα της υγειονομικής βόμβας4. Στην τελική,
ο υγειονομικός ρατσισμός και η πειθάρχηση
πάνε χέρι-χέρι.

Και ποια είναι η εξήγηση για κάθε μέτρο που
δοκιμάζεται πάνω στους καταυλισμούς και
μετά σε ολόκληρη την κοινωνία;  «Λόγω κο-



ρονοϊού», λένε. Αυτή η εξήγηση δεν είναι κα-
θόλου ασήμαντη ούτε πρέπει να θεωρείται δε-
δομένη. Είναι απαραίτητη για την πλήρη
συσκότιση της κατάστασής μας. Χτίζεται με-
θοδικά από το κράτος με τα μίντια, τους ειδι-
κούς και τα αφεντικά μας για αυτόν ακριβώς
τον σκοπό. Για να εμπεδώσουμε ότι η κρίση
που έχει οδηγήσει στην απόλυσή μας εν μία
νυκτί, το κόψιμο των μισθών μας, τους εγκλει-
σμούς και τις απαγορεύσεις, είναι απόρροια
ενός τυχαίου γεγονότος, μια στραβή έκατσε
στην τελική και την πάθαμε. Κρύβει μεθοδευ-
μένα την ιστορική συνέχεια των πολιτικών
που μας κάνουν δέκα χρόνια τώρα πιο φθη-
νούς σαν εργάτες, πιο πειθαρχημένους και πιο
διανοητικά σακατεμένους και μόνους. Αυτό
το «λόγω  κορονοϊού» έμπαινε και θα συνεχί-
σει να μπαίνει όλο και πιο πολύ σαν εξήγηση
για να δικαιολογεί τις κρατικές πολιτικές που
σκαρφίζονται τα αφεντικά μας για να υποτι-
μούν και να πειθαρχούν την εργατική τάξη σε
περιόδους κρίσης.

Αλλά, φυσικά, τέτοιου είδους εξηγήσεις και
πρακτικές δεν πέφτουν απ’ τον ουρανό. Προ-
κειμένου να φανούν πειστικές και να γίνουν
καθολικά αποδεκτές, απαιτούν αιτιολόγηση
κι επένδυση μ’ επιστημονικό κύρος, πράγμα
που το κράτος και τ’ αφεντικά μας δεν δυσκο-
λεύονται καθόλου να εξασφαλίσουν.

Ένας χρόνος ειδικοί

Όπως αυτό που έπαθαν πρόσφατα οι Ρομά,
έτσι και ολόκληρος ο τελευταίος χρόνος που
φάγαμε στα μούτρα δεν στήθηκε χωρίς κόπο
και χωρίς την συμβολή διαφόρων μηχανι-
σμών. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα ήταν εφι-
κτό χωρίς τις γνώμες, τις αφηγήσεις και τέλος
τις προσταγές των εκάστοτε ειδικών. Ειδικών
που με πρόσχημα την υγεία μας, ανακοίνωναν
κάθε εβδομάδα και νέες απαγορεύσεις. Οι
απολύσεις γίνονταν με εντολή γιατρού, τα
διαγράμματα και τα μοντέλα τους μοστρά-

Δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαστε με τον καταυλισμό και όσους φιλοδοξούν να τον δια-
χειριστούν. Πίσω στο 2014, είχε μπει ένα δίπολο στην γειτονιά για το αν θα πρέπει ο καταυλισμός
να μείνει ή να φύγει. Αν ήσουν δεξιός έλεγες να φύγει, αν ήσουν αριστερός έλεγες να μείνει. Υπο-
στηρίζαμε τότε πως καμία από τις δύο απόψεις δεν νοιάζεται για τους Ρομά. Γύρω από την ζωή
και την ύπαρξή τους στην γειτονιά παίζονται παιχνίδια και υλικά συμφέροντα που έχουν να κά-
νουν με διαχρονικές πολιτικές διαχείρισης του καταυλισμού. Για τον λόγο αυτό εμείς επιλέξαμε
να μην πούμε τίποτα από τα δύο. Αλλά να καταδείξουμε τους φορείς που επωφελούνται από την
δημιουργία του «προβλήματος». Λέγαμε, δηλαδή, να φύγουν οι δήμαρχοι, οι ρατσιστές και η αστυ-
νομία. Έκτοτε, κοιτάμε συνεχώς το θέμα γιατί μας φαίνεται πως ο μόνος τρόπος να το καταλάβει
κανείς και να μιλήσει αντιφασιστικά είναι να βλέπει την συνέχειά του στον χρόνο. Μόνο έτσι μπο-
ρείς να αντιληφθείς ότι ο καταυλισμός χρησιμοποιείται σαν πρώτου τύπου ευκαιρία για νέα
φράγκα και χρηματοδοτήσεις εδώ και δεκαετίες. Κάθε φορά που ακούμε για τέλος του καταυλι-
σμού υποπτευόμαστε ακόμα ένα επεισόδιο σε αυτή τη διαδικασία. Φυσικά αυτό πάει πακέτο με
την πειραματική του χρήση για δοκιμές των πιο σκληρών πολιτικών πειθάρχησης και υποτίμησης
του πάτου.

Ρομά γείτονες, κλωτσιές
στους ρατσιστές



ρονταν στα μήντια και με μία άγνωστη
γλώσσα συμφωνούσαν όλοι τους πως αυτή  η
κοινωνία πρέι να μάθει να ζει με απαγορεύ-
σεις, κομμένους μισθούς και ανεργία. 

Μας είπαν αντικοινωνικούς, ανεύθυνους και
συνωμοσιολόγους, ενώ στην πραγματικότητα
εννοούσαν ότι σε αυτό το νέο γύρο ξεσπάσμα-
τος της καπιταλιστικής κρίσης η συνταγή για
να την βγάλουν καθαρή τα κράτη και τα
αφεντικά μας θα είναι πάντα η ίδια. Να μας
κάνουν πιο φθηνούς σαν εργάτες και να εφευ-
ρίσκουν τρόπους να το βουλώνουμε. Να μας
ρίχνουν μπάτσους και κάθε λογής ρουφιά-
νους στα μούτρα για να μην μιλάμε. Να χτί-
ζουν ερμηνείες για τον κόσμο που καμία
σχέση δεν θα έχουν με αυτό που πραγματικά
συμβαίνει, ενώ αυτό που παθαίνουμε είναι
πολύ χειρότερο από έναν ιό. Ο ρόλος, λοιπόν,
αυτών των καθαρμάτων είναι να χτίζουν το
περιβάλλον μέσα στο οποίο θα λειτουργεί η
αστυνομία, να χτίζουν την αφήγηση που θα
χρησιμοποιείται προκειμένου να μας υποτι-
μούν τα αφεντικά μας και να δίνουν τα επι-
χειρήματα στους κάθε λογής ρουφιάνους να
νιώθουν άνετα να ρουφιανεύουν.

Σαν τέτοιο μηχανισμό πρέπει να τους βλέ-
πουμε, ως δομικό κομμάτι του κράτους στην
προσπάθειά του να την βγάλει καθαρή στην
κρίση. Και αυτοί οι ειδικοί εκπαιδευόντουσαν
χρόνια τώρα στο πως να κάνουν κουμάντο
πάνω στην εργατική τάξη. Βαφτίζοντας μας
υγειονομικές βόμβες, κάνοντας υποχρεωτικές
στειρώσεις σε Ρομά και μετανάστες και επι-
βάλλοντας ένα μοντέλο ζωής κομμένο και
ραμμένο στις συνήθειες της μεσαίας τάξης.
Είναι δηλαδή ακόμα ένα κομμάτι του φασι-
σμού χωρίς φανερή σβάστικα. Με τα δικά
τους εργαλεία κι επιχειρήματα είναι που εξω-
φρενικά πράγματα όπως ο εγκλεισμός που
επιβλήθηκε στους Ρόμα, έγιναν εφικτά και
δεκτά δίχως καμία αντίρρηση.

Γιατί να μας νοιάζει ένα
απαρτχάιντ στον καταυλισμό
των Ρομά;

Μήπως ένας αντιφασιστικός πυρήνας γειτο-
νιάς θα έπρεπε να ψάχνει που κρύβονται οι
ασύλληπτοι χρυσαυγίτες από το να τα βάζει
με τους  Δήμους, τους ειδικούς και την καπι-
ταλιστική κρίση; Η απάντηση είναι εύκολα
πως αν θέλουμε να κρατάμε τα μυαλά μας
στα κεφάλια μας μας πρέπει να δούμε τις πα-
ραπάνω διαδικασίες σαν διαδικασίες του
νέου φασισμού των ημερών μας που μπορεί
να του λείπει η φανερή σβάστικα αλλά δεν
έχει τίποτα να ζηλέψει από τις πρακτικές της.
Το ελληνικό κράτος δεκαετίες τώρα χρησιμο-
ποιεί τις κοινότητες των Ρομά ως πρώτης
τάξης πειραματόζωα για πολιτικές που αν
χρειαστεί θα διευρυνθούν και σε περισσότερα
κομμάτια του πάτου. Χτίζει καθεστώς ημιπα-
ρανομίας στην εργασία, στην διαβίωση και
στην μετακίνηση, ενώ ταυτόχρονα διδάσκει
στις τοπικές κοινωνίες την αξία του να έχεις
ένα τέτοιο «πρόβλημα» στην επικράτειά σου.
Οι παρανομοποιημένοι Ρομά καταδεικνύον-
ται ως αντικείμενο προς διαχείριση και ποιος
καλύτερος να αναλάβει αυτή την διαχείριση
από τους πρόθυμους ρουφιάνους με ή χωρίς
στολή; 

Τον τελευταίο χρόνο πήραμε κι εμείς μια
μικρή γεύση αυτής της ζωής γεμάτης απαγο-
ρεύσεις. Μοιραστήκαμε, έστω και σε μικρό
βαθμό, μερικές εμπειρίες που οι Ρομά και οι
μετανάστες εργάτες βιώνουν δεκαετίες τώρα.
Μάθαμε ότι μπορεί να επιτρέπεται να μετακι-
νείσαι νόμιμα μόνο αν δουλεύεις, μπορεί να
πρέπει να φοβάσαι ότι ο γείτονάς σου θα σε
ρουφιανέψει για οποιονδήποτε λόγο, μπορεί
αν δούλευες μαύρα να βρεθείς ξαφνικά στον
αέρα, μπορεί να πρέπει να σφίγγεσαι στον
δρόμο και να μάθεις να ζεις με τον έγνοια των
φάρων. Κι όλα αυτά τα χειροκρότησαν δεξιοί
κι αριστεροί, τα επισφράγισαν ειδικοί, τα επέ-
βαλλαν μπάτσοι και ρουφιάνοι.



Εδώ κολλάει και η ενασχόλησή μας. Αν
έχουμε ένα κοινό με τους Ρομά, αυτό είναι οι
εχθροί μας. Οι μηχανισμοί που μας έκλεισαν
μέσα είναι ίδιοι. Οι μηχανισμοί που μας επιτη-
ρούν είναι ίδιοι. Όσο αυτές οι κοινωνίες θα
γκρεμίζονται υπό το βάρος της κρίσης, τόσο
θα δείχνουν το πραγματικό τους πρόσωπο.
Τόσο οι πρακτικές του φασισμού θα στο-
χεύουν και σε μεγαλύτερα κομμάτια του
πάτου. Οι καιροί που έρχονται, δεν είναι και-
ροί «χαλάρωσης». Η υποτίμηση κι η πειθαρχία
που τρώμε στη μάπα, τρέχει πάνω από δέκα
χρόνια και δεν θα σταματήσει επειδή τώρα
ήρθε το καλοκαίρι.

Αλλά δεν είναι όλα μαύρα. Γιατί οι κοινοί μας
εχθροί όσο μας επιτίθενται, τόσο μας χτίζουν.
Μας υπενθυμίζουν ότι μέσα στις γειτονιές μας
δεν είμαστε όλοι ένα. Κάποιοι προορίζονται
για τα σκουπίδια και κάποιοι για να τους επι-
τηρούν. Κάποιοι «θα κολλάνε γρίπη» και κά-
ποιοι θα πρέπει να τους προσέχουν. Είναι ο
ταξικός πόλεμος που μαίνεται αδιάκοπα εντός
των κοινωνιών μας. Πρέπει να το πάρουμε
χαμπάρι. Πρέπει να κοιτάξουμε κατάματα

τους εχθρούς μας και τις πολιτικές που ξεδι-
πλώνουν εναντίον μας. Αλλά πρέπει επίσης να
κοιτάξουμε και την δική μας μεριά του ρήγμα-
τος. Πρέπει να αναγνωρίσουμε τα κοινά μας
ζόρια. Πρέπει να οργανωθούμε. Όσο νωρί-
τερα το κάνουμε, τόσο γρηγορότερα θα στα-
ματήσουμε να πέφτουμε απ’ τα σύννεφα με
κάθε αφορμή.

1. Antifa Xalandri, Προκήρυξη Γκρέμισμα του Καταυ-
λισμού - Μετεγκατάσταση σε Σπίτια, Ιούλης 2019
2. chalandri.gr > Σε καραντίνα ο καταυλισμός Ρομά
στο Νομισματοκοπείο, 10/04/2021
3. Εφημερίδα των Συντακτών, Η πολιτεία «κρέμασε»
τον Δήμο Χαλανδρίου στην ένταξη των Ρομά, Στέρ-
γιος Ζιαμπάκας, 16/04/2021
4. Δημοτική Ενημέρωση Δήμου Χαλανδρίου, τεύχος
#2, Οκτώβριος 2017

Πέρα από το πως διαχειρίζεται το κράτος και οι δήμοι τις κοινότητες των Ρομά και όσους πε-
ρισσεύουν, μάθαμε και από τις δικές μας ζωές πολλά πράγματα εδώ και ένα χρόνο. Μείναμε
άνεργες σε μία νύχτα, όσοι από εμάς δούλευαν μαύρα πήραν αντί για επίδομα φάσκελο, οι ρου-
φιάνοι μας στραβοκοιτούσαν και καλούσαν τους μπάτσους στις καβάτζες μας,  τα προβλήματά
μας είχαν σαν μόνη λύση την μοναξιά αγκαλιά με την τηλεόραση. Και όμως, σε πείσμα όλων
αυτών εμείς ψάξαμε τρόπους να συναντιόμαστε, να κρατάμε ζωντανά τα πάρκα μας και να περ-
νάμε τα ζόρια μας μαζί. Μάθαμε πολλά απ’ αυτές τις εμπειρίες. Κι ίσως το πιο σημαντικό να
είναι αυτό: αν υπάρχει ένας τρόπος να την παλέψουμε είναι να φτιάχνουμε κοινότητες. Κοινό-
τητες που να κρατάνε στον χρόνο και ενάντια στον ζόφο.

Δεν
μείναμε
σπίτι!



Εμείς που γράψαμε, πληρώσαμε και μοιράζουμε αυτήν εδώ την
προκήρυξη, είμαστε ο αντιφασιστικός πυρήνας antifa xalandri.

Τι πάει να πει αυτό; Πάει να πει πως είμαστε αγόρια και κορίτσια
από τις γειτονιές των Βορείων που δεν την παλεύουμε με τον νέο

ελληνικό φασισμό. Κι όχι απλά δεν την παλεύουμε αλλά έχουμε απο-
φασίσει να κάνουμε και κάτι για αυτό!

Βρισκόμαστε, κουβεντιάζουμε και προσπαθούμε να κατανοή-
σουμε τον κόσμο, προσπαθούμε να κατανοήσουμε τα σχέδια του

ελληνικού κράτους που ξεδιπλώνονται εναντίον μας.

Κι έπειτα, εφευρίσκουμε τρόπους για να τα πολεμήσουμε: απ’ τα
σπρέι, τ’ αυτοκόλλητα και τις αφίσες μέχρι τις διαδηλώσεις και

τα live μαχόμαστε με νύχια και δόντια τον φασισμό σ’ όλες του τις εκ-
φάνσεις.

Δεν ξεκινήσαμε τώρα. Το κάναμε πολύ πριν την καραντίνα, το κά-
ναμε κατά την διάρκεια της υγειονομικής χούντας και θα συνε-

χίσουμε να το κάνουμε. 

Αν αυτά που γράφουμε, σας φαίνονται ενδιαφέροντα, μην διστά-
σετε να επικοινωνήσετε. Στην τελική, antifa σημαίνει να βρε-

θούμε!


