
όταν ο αγώνας για επιβίωση
quand la lutte pour la survie

βαφτίζεται κίνδυνος για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια

est baptisée du nom de danger pour l’ordre et la sécurité publique

η απάντησή μας είναι η αλληλεγγύη και οι συλλογικές 

αντιστάσεις ντόπιων και μεταναστών
notre réponse est: solidarité  & luttes communes 

des locaux et immigrés

Συνέλευση Μεταναστών & Αλληλέγγυων ΑΣΟΕΕ ▶ Assemblée des immigrés et solidaires d’ASOEE ▶ Chaque jeudi 19.00▶ http://immigrants-asoee.espivblogs.net/ 

συγκέντρωση αλληλεγγύης
δικαστήρια Ευελπίδων, Τρίτη 10/12, 9 π.μ.

rassemblement en solidarité 
Tribunal d’Evelpidon, Mardi 10/12, 09h

Την Τρίτη 22/10 στήθηκε άλλη μία θεαματική αστυνομική επιχείρηση με αφορ-
μή “την πάταξη του παρεμπορίου” στην Πατησίων έξω από την ΑΣΟΕΕ. ΜΑΤ, 
ΔΙΑΣ και ΔΕΛΤΑ παρουσία καναλιών και του υφυπουργού Μηταράκη εισβάλ-
λουν στην ΑΣΟΕΕ, αλλά βρίσκουν απέναντί τους εκατοντάδες φοιτητές και 
αναγκάζονται να αποχωρήσουν. Καθόλη τη διάρκεια της επιχείρησης και χωρίς 
να έχει προηγηθεί η παραμικρή συμπλοκή, προσάγουν όποιον βρίσκουν μπρο-
στά τους, αρκεί να είναι μετανάστης και να βρίσκεται κάπου γύρω από την 
ΑΣΟΕΕ. Τέσσερις από τις προσαγωγές μετατρέπονται σε συλλήψεις με στημέ-
νο κατηγορητήριο: αντίσταση κατά της αρχής και απόπειρα πρόκλησης σωμα-
τικής βλάβης. Αυτήν τη στιγμή αν και το δικαστήριο αποφάσισε να αφεθούν 
ελεύθεροι μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης, τρεις από τους τέσσερις παραμένουν 
κρατούμενοι με απόφαση των μπάτσων που τους χαρακτηρίζει επικίνδυνους 
για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια.

Οι χιλιάδες μετανάστες που φεύγουν από τις χώρες τους κυνηγημένοι από τον 
πόλεμο, τη φτώχεια και τις φυσικές καταστροφές για να βρουν ένα καλύτε-
ρο αύριο, όταν φτάνουν στην ελλάδα έρχονται αντιμέτωποι με μία νέα δύσκο-
λη πραγματικότητα. Όσοι καταφέρνουν να επιβιώσουν από τους φράχτες και 
τις νάρκες στον Έβρο, τους πνιγμούς στο Αιγαίο, συναντούν τη βαρβαρότη-
τα της αστυνομίας, την εκμετάλλευση από τα αφεντικά, τα μαχαίρια των φα-
σιστών, τον καθημερινό ρατσισμό και την πιθανότητα να βρεθούν φυλακισμέ-
νοι για μεγάλο χρονικό διάστημα είτε σε αστυνομικά τμήματα είτε σε σύγχρονα 
στρατόπεδα συγκέντρωσης. Θέλουν τους μετανάστες φοβισμένους και κλει-
σμένους στα σπίτια τους. Με αυτήν την καθημερινή βία ερχόμαστε αντιμέτω-
ποι και εμείς εδώ στην ΑΣΟΕΕ που έχουμε βρει το μικρεμπόριο ως λύση για να 
εξασφαλίσουμε τα απαραίτητα για να ζήσουμε. 

Στην πράξη η ελευθερία και η ζωή των μεταναστών βρίσκονται στην απόλυτη 
εξουσία της αστυνομίας. Το κράτος έχει επιλέξει μέσα από ένα πλέγμα ρατσι-
στικών διοικητικών νόμων να δώσει τη δυνατότητα στους μπάτσους να ελέγ-
χουν τους μετανάστες, να τους συλλαμβάνουν, να τους δικάζουν, να τους φυ-
λακίζουν με συνοπτικές διαδικασίες και χωρίς κανέναν έλεγχο. Ακριβώς αυτό 
συμβαίνει και στην περίπτωση των συλληφθέντων της ΑΣΟΕΕ. Οι μπάτσοι 
συνέλαβαν μετανάστες στο σωρό. Φόρτωσαν σε 4 από αυτούς στημένες κα-
τηγορίες και μετά αποφάσισαν ότι η σύλληψη αυτή τους καθιστά “κίνδυνο 
για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια της χώρας”. Στόχος η εκδικητική φυλάκισή 
τους μέχρι 18 μήνες.

La mardi 22/10, une opération policière spectaculaire de plus s’est tenue à 
l’occasion du “combat contre le commerce des vendeurs de rue“ dans la rue 
Patission, devant l’université d’ASOEE. Les flics, avec la présence du sous-
ministre Mitarakis et des chaînes de télé, sont entrés dans l’université, 
mais ont été obligés de partir à cause des centaines d’étudiants qui se 
sont opposés à l’invasion. Malgré le fait qu’aucun affrontement ne se soit 
déroulé, tout immigré qui se trouvait près d’ASOEE a été arrêté pendant 
l’opération. Le résultat a été que les quatre immigrés ont été chargé avec 
des accusations toutes faites : résistance à l’interpellation et tentative 
de coups et blessures. En ce moment, trois des quatre immigrés accusés 
sont toujours en prison, malgr le fait que la cour ait décidé de les remettre 
en liberté jusqu’au procès, parce que les flics les considèrent comme un 
“danger pour l’ordre et la sécurité publique“.

De milliers d’immigrés ont quitté leurs pays chassés par la guerre, la 
pauvreté et les catastrophes naturelles, afin d’avoir une vie meilleure. 
Malgré tout, quand ils arrivent en Grèce, ils font face à une situation 
difficile de plus. Ceux qui réussissent à survivre aux barrières et aux mines 
à Evros, qui échappent à la noyade dans la mer Egée, arrivent seulement 
pour faire face à la brutalité policière, le racisme fréquent et le danger d’un 
emprisonnement de longue durée, que cela soit dans les commissariats ou 
dans les centres de rétention. Ils veulent que les immigrés restent dans 
leurs maisons, effrayés. Ici, à ASOEE, nous faisons face à cette violence 
quotidienne et nous avons choisis d’être des vendeurs de rue afin de couvrir 
nos besoins de base.

Dans la réalité, la liberté et les vies des immigrés se retrouvent dans le 
pouvoir absolu de la police. A travers un réseau de lois administratives 
racistes, l’Etat a permis aux flics de contrôler les immigrés, de les arrêter, 
de les amener au tribunal et de les enfermer sommairement et sans aucun 
contrôle. C’est exactement ce qui se passe dans le cas des arrêtés du 
22/10 à ASOEE. Les flics ont arrêtés de nombreux immigrés. Ils accusent 
4 d’entre-eux avec des accusations montées de toute pièces et ont ensuite 
décidé que leur arrestation font d’eux un “danger pour la paix et la sécurité 
du pays“. Le but est de les emprisonner pour 18 mois.


