
Πίρω από ςιπ λένειπ κούβεςαι ξ Αλένηπ… 

Γύοω από ςξσπ πάγκξσπ κούβεςαι ξ ταρίρςαπ; 

 

Τημ ςοιεςία 2010-2013 ξι μαζί ςηπ Χοσρήπ Ασγήπ 

ξογαμώθηκαμ ρςιπ λαψκέπ αγξοέπ, κσοίχπ ρςιπ 

γειςξμιέπ ςξσ κέμςοξσ ςηπ Αθήμαπ. Φςιάναμε ςξ 

δικό ςξσπ εθμικιρςικό ρχμαςείξ λαψκαςζήδχμ και 

επάμδοχραμ θέρειπ τύλανηπ (security) ςχμ 

λαψκώμ αγξοώμ.  

Είμαι γμχρςά ςα έογα ςξσπ, κσοίχπ ρςιπ λαψκέπ 

ςηπ Μιυαήλ Βόδα και ςηπ Φσλήπ. Ήςαμ ςόςε πξσ 

υοσρασγίςεπ ρεκιξσοιςάδεπ ςχμ λαψκώμ αγξοώμ, 

διμξιοίεπ ΜΑΤ, λξιπξί μπάςρξι και πεοιτεοόμεμξι 

«αγαμακςιρμέμξι πξλίςεπ» δοξύραμ ξογαμχμέμα 

και ρε ρσμεμμόηρη, εμαμςίχμ ςχμ μεςαμαρςώμ. 

Ασςόπ ξ ταριρςικόπ όυλξπ με ατξομή πάγκξσπ 

μικοξπχληςώμ μεςαμαρςώμ ποξυχοξύρε ρε 

γεμικεσμέμα οαςριρςικά πξγκοόμ ρςιπ γειςξμιέπ 

μαπ.  

Όλα ασςά ρσμέβαιμαμ παοάλληλα με ςξσπ 

εκβιαρμξύπ ρε μαγαζιά μεςαμαρςώμ, όπξσ εάμ 

δεμ πλήοχμεπ ςημ ςαοίτα «ποξρςαρίαπ» ρξσ 

έρπαγαμ ςξ μαγαζί. Φσρικά η ςηλεόοαρη (δηλαδή 

ξι ετξπλιρςάδεπ και ξι μεγαλξβιξμήυαμξι) πξσ 

ςόρξ ςξσπ είυε ποξχθήρει μέυοι ςη δξλξτξμία 

ςξσ Παύλξσ Φύρρα, έπαιζε ρςα καμάλια ςιπ 

δοάρειπ «μόμξ για έλλημεπ». Σημειχςέξμ όςι ςα 

οξύυα πξσ μαζεσόμςξσραμ ρε ασςέπ ςιπ 

εκδηλώρειπ/δοάρειπ, ςα πχλξύραμ αογόςεοα 

ρςιπ λαψκέπ αγξοέπ. 

Σςη δική μαπ λαψκή εδώ ρςη Νάνξσ, ρσυμά πσκμά 

έυξσμε δει ςύπξσπ με μπλξύζεπ πξσ εμπξοεύεςαι 

απξκλειρςικά ξ ταρίρςαπ Παμαγιώςαοξπ (pitbull 

Hellas κςλ.), μα είμαι ή μα παοιρςάμξσμ ςξσπ 

λαψκαςζήδεπ ή ςξσπ ρεκιξσοιςάδεπ.  

 Δεμ θα δείνξσμε καμιά αμξυή ςώοα ή ρςξ μέλλξμ 

ρςξσπ ταμεοχμέμξσπ επιδεινίεπ υοσρασγίςεπ. Να 

νέοξσμ όρξι εογαζόμεμξι και καςαμαλχςέπ ρςιπ 

λαψκέπ ρσμμεοίζξμςαι ςιπ απόφειπ ςξσπ, δηλαδή, 

αμαλαμβάμξσμ ςημ εσθύμη για ςη δξλξτξμία ςξσ 

Παύλξσ Φύρρα, ςξσ Σ. Λξσκμάμ και ςιπ 

δξλξτξμικέπ επιθέρειπ ρε δεκάδεπ άλλξσπ 

μεςαμάρςεπ εογάςεπ και όυι μόμξ, θα μαπ βοξσμ 

απέμαμςί ςξσπ. 

 

Οι γειςξμιέπ μαπ είμαι πξλσεθμικέπ  

και θα ςιπ σπεοαρπιρςξύμε ωπ ςέςξιεπ. 

Our neighborhoods are multi-cultural 

and we will defend them 

 

Αγωμιζόμαρςε εμάμςια ρςη τςώυεια και ςξ οαςριρμό 

We struggle against poverty and racism  

 

Σπάμε ςιπ αδιάτξοεπ ριωπέπ 

 

Με ςξσπ μεςαμάρςεπ ζξύμε μαζί 

we live side by side with immigrants 

 Τρακίζξσμε ςξσπ ταρίρςεπ 

 together we smash fascists  

Ασςξδιαυειοιζόμεμξ ρςέκι Άμω – Κάςω Παςηρίωμ 

Νάνξσ 75 & Κοαρρά 


