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με τέτοια αποτελέσματα είναι σημαντικά προσοδοφόρες

(Ανέκδοτο ποίημα του Γιάννη Σκληβανιώτη)



 Η μπροσούρα εκδόθηκε από τη Συνέλευση Αναρχικών για την Κοινωνική και Ταξική Αντεπίθεση το 
Δεκέμβρη του 2017 σε 1000 αντίτυπα στην Πάτρα. Όλο το περιεχόμενο της έκδοσης μπορεί ελεύθερα 
να χρησιμοποιηθεί στο σύνολό του ή τμηματικά για την προώθηση του ταξικού ανταγωνιστικού 

κινήματος χωρίς να είναι απαραίτητη η αναφορά στην πηγή.
Ευχαριστούμε τον σύντροφο Δ. απο Πετράλωνα, για τη συνεισφορά του στην έκδοση της μπροσούρας.

Email: saktapatra@gmail.com
blog: https://saktapatra.wordpress.com

*εβδομαδιαία συνέλευση κάθε Τετάρτη στις 20:00
*για επικοινωνία από κοντά, κάθε Πέμπτη μετά τις 19:00
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Εισαγωγή
Η παρούσα συλλογική δουλειά προέκυψε από την ανάγκη μας να επικαιροποιήσουμε το 
λόγο και τις δράσεις μας γύρω από το μεταναστευτικό ζήτημα. Σκοπός αυτής της έκδοσης 
είναι η επικαιροποίηση βασικών πληροφοριών και η συμπλήρωση αλλά και ο εμπλουτισμός 
των αναλυτικών εργαλείων και των συμπερασμάτων, τα οποία είχαμε καταθέσει ως 
συνέλευση δύο χρόνια πριν, μετά από τις καταιγιστικές εξελίξεις το καλοκαίρι του 2015, 
σε σχέση με τους πρόσφυγες που έρχονταν στην ελλαδική επικράτεια.

Η παρούσα έκδοση απαρτίζεται από τρία διακριτά μέρη. Στο πρώτο, συγκεντρώσαμε 
πληροφορίες, κυρίως ενημερωτικού χαρακτήρα, προσπαθώντας να σκιαγραφήσουμε 
βασικές έννοιες και χρονικά σημεία-ορόσημα της επικαιρότητας. Το δεύτερο μέρος, 
αποτυπώνει κάποια από τα σημαντικότερα σημεία της πολιτικής μας ανάλυσης για το 
προσφυγικό-μεταναστευτικό ζήτημα. Στο τέλος, παραθέτουμε υλικό από τη συστηματική 
επίσκεψη-παρέμβαση της συνέλευσης Αναρχικών για την Κοινωνική και Ταξική Αντεπίθεση, 
εδώ και δύο χρόνια, στον προσφυγικό καταυλισμό στη Μυρσίνη Ηλείας. Tα καταθέτουμε 
με την ελπίδα να αποτελέσουν τροφή για σκέψη και συζήτηση, για να συμβάλουμε κι εμείς 
από την πλευρά μας στο να μείνει το θέμα ανοιχτό στην πόλη μας, όπως ανοιχτό παραμένει 
και το στοίχημα οικοδόμησης κοινοτήτων αγώνα ντόπιων και μεταναστών με συνέπεια και 
διάρκεια στο χρόνο. 

1. Ζητήματα Επικαιρότητας
α.  Η υπογραφή της συνθήκης ΕΕ-Τουρκίας και οι συνέπειές της

Έχει πια συμπληρωθεί ενάμιση χρόνος από την έναρξη της εφαρμογής της συμφωνίας 
ΕΕ-Τουρκίας για τη μείωση των μεταναστευτικών ροών προς τα ευρωπαϊκά κράτη (σημ: 
η ΕΕ δεν θέλει να επωμιστεί τυπικά ως τέτοια την ευθύνη εφαρμογής, προφανώς, για να 
μη χρεωθεί τις ασάφειες και τις παραβιάσεις στοιχειωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων που 
αυτή συνεπάγεται1). Κατόπιν της συμφωνίας αυτής, ο αριθμός ημερήσιων διελεύσεων από 
Τουρκία σε Ελλάδα έχει μειωθεί κατά 98%, παρ’ όλα αυτά, χιλιάδες πρόσφυγες βρίσκονται 
εγκλωβισμένοι στα νησιά. 

Παρά τις τεταμένες σχέσεις με την ΕΕ (βλ. τις αντιπαραθέσεις με Γερμανία και Ολλανδία 
κυρίως) και τις συνεχείς απειλές ότι θα την τινάξει στον αέρα, η Τουρκία εφαρμόζει τη 
συμφωνία, που αποφέρει περισσότερα από 3 δις ευρώ στα κρατικά της ταμεία, σε μια περίοδο 
που το τουρκικό κράτος αντιμετωπίζει τεράστια οικονομικά προβλήματα. Σύμφωνα με το 
βασικό περιεχόμενο της συμφωνίας: « Όλοι οι νέοι παράτυποι μετανάστες που φτάνουν 
στα ελληνικά νησιά μέσω της Τουρκίας από τις 20/3/2016 και έπειτα θα επιστρέφονται 
σε αυτή2 ». Κάτι τέτοιο δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι στιγμής σε μαζική κλίμακα, εφόσον 

1  Τυπικά, σύμφωνα και με την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της ΕΕ στις 28/2/2017, δεν απο-
τελεί συμφωνία της ΕΕ με την Τουρκία, αλλά μια ιδιότυπη διακήρυξη μεταξύ των αρχηγών κρατών 
των ευρωπαϊκών χωρών και του Τούρκου πρωθυπουργού Ερντογάν.

2  http://www.ethnos.gr/politiki/arthro/symfonia_8_simeion_ee_tourkias-64348647/
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κάθε αίτηση ασύλου, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, πρέπει να εξετάζεται ξεχωριστά. Από 
1/3/2016 έως 2/3/2017 ο αριθμός μεταναστών που είχε επαναπροωθηθεί στην Τουρκία με 
βάση τη συγκεκριμένη συμφωνία ήταν 916 άνθρωποι.    

Aξίζει πάντως να σημειωθεί πως οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αποτύχει να 
εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους, για τη μετεγκατάσταση των αιτούντων άσυλο από την 
Ελλάδα και την Ιταλία, καθώς η διετής περίοδος κατά την οποία οι αιτούντες άσυλο είναι 
επιλέξιμοι και επιλέξιμες για το πρόγραμμα μετεγκατάστασης έφτασε στο τέλος της, στις 26 
Σεπτεμβρίου 2017. Ενδεικτικό είναι, πως μόνο μια χώρα της ΕΕ, η Μάλτα, έχει εκπληρώσει 
την ποσόστωσή της. Η αποτυχία του σχεδίου μετεγκατάστασης έχει ως συνέπεια να 
ξεμείνουν στην Ελλάδα χιλιάδες πρόσφυγες. Μεταξύ των ‘’παραβατών’’ είναι κράτη, όπως 
η Πολωνία και η Ουγγαρία, οι οποίες έχουν αρνηθεί να δεχθούν έστω και έναν αιτούντα 
άσυλο από την Ιταλία και την Ελλάδα. Τα κράτη αυτά, αρνούμενα να συμμετάσχουν στο 
πρόγραμμα μετεγκατάστασης προσφύγων, προτιμούν να πληρώνουν πρόστιμο στην ΕΕ 
για την απροθυμία τους αυτή. Η Σλοβακία, η οποία ανεπιτυχώς αμφισβήτησε το σχέδιο 
μετεγκατάστασης στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, έχει –μέχρι πρότινος- δεχθεί μόνο 16 από 
τους 902 αιτούντες άσυλο που της ανατέθηκαν και η Τσεχία μόνο 12 από τους 2.691. Η 
Ισπανία έχει εκπληρώσει μόνο το 13,7% της ποσόστωσής της, ενώ το Βέλγιο το 25,6%. 
Η Ολλανδία έχει εκπληρώσει το 39,6% του στόχου που δεσμεύτηκε και η Πορτογαλία το 
49,1%. Την ίδια στιγμή, έχει ξεκινήσει η εφαρμογή των επιστροφών σε Ελλάδα και Ιταλία, 
όσων προσφύγων είχαν υποβάλει αίτημα ασύλου και απορρίφθηκε, βάσει της απόφασης 
που ελήφθη από την ΕΕ, σύμφωνα με την οποία οι πρόσφυγες και οι μετανάστες που 
δεν εξασφάλισαν άδεια παραμονής στη χώρα της αρεσκείας τους, επιστρέφουν στη χώρα 
εισόδου στην ΕΕ. 

Παράλληλα, δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες είναι εγκλωβισμένοι στα νησιά 
και την ηπειρωτική χώρα, ζώντας υπό άθλιες συνθήκες. Πολλοί από αυτούς περιμένουν 
να κριθεί η αίτηση ασύλου που έχουν υποβάλει. Η όλη διαδικασία τραβά σε μάκρος, 
κάτι που ήταν αναμενόμενο, διότι η συμφωνία μπήκε στο στάδιο της εφαρμογής, πριν 
επαναπροσδιοριστεί το νομικό πλαίσιο που αφορά τις διαδικασίες ασύλου μετά τη σύναψη 
της συμφωνίας. Ανάμεσα στις εκκρεμότητες ήταν οι επιτροπές που θα συσταθούν και 
το δευτεροβάθμιο όργανο εξέτασης των αιτημάτων ασύλου. Το ελληνικό κράτος από 
την πλευρά του, αγωνιά να παρακάμψει τα επίμαχα σημεία, σε επίπεδο νομικό, σε μια 
προσπάθεια να «ξεφορτωθεί» όπως όπως τους μετανάστες. Το πολιτικό κόστος από την 
παρατεταμένη παραμονή τους στη χώρα είναι μεγάλο, ιδίως στα νησιά. Ένα από τα βασικά 
σημεία είναι το κατά πόσο η Τουρκία μπορεί να θεωρηθεί «ασφαλής χώρα»3. Μέχρι τώρα 
υπάρχουν ενστάσεις γύρω από τον χαρακτηρισμό της Τουρκίας ως ασφαλούς χώρας 
εξαιτίας μιας σειράς παραβιάσεων4. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι ο χαρακτηρισμός της 

3  Έχουν γίνει προσφυγές στο ΣτΕ και το ζήτημα θα εκδικαστεί. 

4  Τυπικά, για να θεωρηθεί μια χώρα ασφαλής θα πρέπει προηγουμένως είτε α) να έχει χορηγήσει 
επαρκή προστασία στον αιτούντα, είτε β) να μπορούσε να του χορηγήσει προστασία με βάση τη 
συμφωνία της Γενεύης για τους πρόσφυγες. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση όμως θα πρέπει να 
συνδέεται επαρκώς ο αιτών με τη χώρα επανεισδοχής, όπως π.χ. με οικογενειακούς δεσμούς. Σε 
κάθε περίπτωση, η χώρα υποδοχής θα πρέπει να τον προστατεύει από απειλές κατά της ζωής του 
και της ελευθερίας του, κατά του κινδύνου να υποβληθεί σε βασανιστήρια ή άλλη εξευτελιστική 
μεταχείριση, όπως και του κινδύνου επαναπροώθησης στη χώρα καταγωγής του.
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ασφαλούς χώρας αφορά μόνο στους Σύρους πολίτες.

Ένα δεύτερο «αγκάθι» αφορούσε την εξέταση των αιτήσεων ασύλου σε δεύτερο βαθμό. 
Τον σκόπελο αυτό τον παρέκαμψε η κυβέρνηση με τροπολογία που κατατέθηκε στις 
13/3/2017 στη Βουλή. Σύμφωνα με την εν λόγω τροπολογία, το Ευρωπαϊκό Γραφείο 
Υποστήριξης Ασύλου (EASO), που αποτελεί διοικητική υπηρεσία της ΕΕ, θα διαθέτει 
«βοηθούς εισηγητές» με ουσιαστικές αρμοδιότητες στην εξέταση των αιτήσεων που 
φτάνουν στον δεύτερο βαθμό. Αν λάβουμε υπόψη ότι το EASO ήδη εμπλεκόταν στον 
πρώτο βαθμό, αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία εξέτασης θα είναι ακόμα πιο διαβλητή 
και πολιτικά κατευθυνόμενη, καθιστώντας τους μετανάστες ακόμη πιο ευάλωτους στις 
εκάστοτε σκοπιμότητες των ευρωπαϊκών κρατών.

Στις πιέσεις που δέχεται το ελληνικό κράτος να αυξήσει το ρυθμό επαναπροωθήσεων 
μεταναστών στην Τουρκία περιλαμβάνεται και η επανεφαρμογή της συνθήκης του 
Δουβλίνου για την Ελλάδα, η οποία εξαιρούταν έως τώρα από τη συνθήκη Δουβλίνο 
ΙΙ. Μετά από προσωρινό πάγωμα της συνθήκης (με βάση το οποίο τα ευρωπαϊκά κράτη 
δεν είχαν τη δυνατότητα να επιστρέψουν πίσω στη χώρα πρώτης υποδοχής πρόσφυγες 
και μετανάστες που αιτούνται άσυλο), η επαναφορά των επιστροφών στην Ελλάδα (από 
15/3/2017, όπως είχε ανακοινωθεί) θα συντελέσει στον εγκλωβισμό ακόμα μεγαλύτερου 
αριθμού ανθρώπων, με στόχο να ορθωθεί ένα ακόμα εμπόδιο απέναντι στην προοπτική 
μετεγκατάστασης προσφύγων και μεταναστών από την Ελλάδα προς την υπόλοιπη 
Ευρώπη.

Είναι προφανές ότι κάθε κράτος επιδιώκει να εκμεταλλευτεί στο έπακρο το προσφυγικό 
ζήτημα για πολιτικές σκοπιμότητες και ως διαπραγματευτικό χαρτί για ανταλλάγματα. 
Από τις κωλυσιεργίες πάσης φύσεως αλλά και τη ρητή άρνηση ευρωπαϊκών κρατών να 
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δεχθούν τελικά τον συμφωνημένο αριθμό προσφύγων στο πλαίσιο της συμφωνίας5 και την 
κατασκευή φραχτών στα σύνορά τους, φαίνεται ότι στόχος είναι να αποτελέσει η Ελλάδα 
και η Τουρκία μια άτυπη ζώνη εγκλωβισμού προσφύγων, έτσι ώστε να μειωθεί η ροή προς 
την υπόλοιπη Ευρώπη. Τα τελευταία τρία χρόνια πάνω από ένα εκατομμύριο πρόσφυγες 
πέρασαν από την Ελλάδα με προορισμό τις υπόλοιπες χώρες της κεντρικής και βόρειας 
Ευρώπης. Από την άλλη πλευρά, η Τουρκία απέκτησε ένα ισχυρό «διαπραγματευτικό 
χαρτί», το οποίο ήδη χρησιμοποιεί, για να  επωφεληθεί τα μέγιστα και σε πολιτικό και σε 
οικονομικό επίπεδο. Αρκεί να αναφέρουμε ότι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην Τουρκία 
περίπου 2,9 εκατ. Σύροι και τουλάχιστον 350.000 μετανάστες από άλλες χώρες. Και αυτοί 
είναι οι επίσημοι αριθμοί, γιατί προφανώς υπάρχουν και πολλοί μη καταγεγραμμένοι. 

β.  Το κλείσιμο της βαλκανικής οδού

Έχει ήδη συμπληρωθεί άλλωστε, ενάμιση επίσης χρόνος από το κλείσιμο των συνόρων 
στα Βαλκάνια - της λεγόμενης βαλκανικής οδού. Το αποτέλεσμα ήταν το αναμενόμενο: 
μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός των μεταναστών που προσεγγίζουν τα ελληνικά παράλια 
από την Τουρκία6, μόνο και μόνο, για να πνιγούν το 2016 περισσότεροι άνθρωποι από 
ποτέ στη Μεσόγειο. Το σφράγισμα της βαλκανικής οδού ενέτεινε τη δράση των διακινη-
τών, αυξάνοντας παράλληλα ακόμα περισσότερο τις τιμές για τη διακίνηση που ζητούν 
από πρόσφυγες και μετανάστες, ενώ οδήγησε στην επιλογή πιο επικίνδυνων διαδρομών7. 
Η εμπλοκή της FRONTEX στα ελληνοτουρκικά σύνορα με σκοπό την αναχαίτιση των 
προσφυγικών ροών (από ξηράς και αργότερα και θαλάσσης), έχει και αυτή οδηγήσει στο 
σπρώξιμο των μεταναστευτικών ροών σε πιο επισφαλείς θαλάσσιες διόδους. Από τις αρχές 
του 2017 παρατηρείται σημαντική άνοδος όσων διακινδυνεύουν τον διάπλου της Μεσο-
γείου. Φαίνεται ήδη ότι το 2017 θα καταρριφθεί το μακάβριο ρεκόρ. Όσοι δε κινούνται 
χερσαία, κινούνται πλέον με τα πόδια και μεταφέρουν φρικτές ιστορίες κακοποίησης από 

5   Για κάθε Σύρο που θα επιστρέφεται από τα ελληνικά νησιά στην Τουρκία, άλλος Σύρος θα επα-
νεγκαθίσταται από την Τουρκία στην ΕΕ. Προτεραιότητα θα δίνεται σε μετανάστες που δεν έχουν 
προσπαθήσει να μπουν παράνομα ή δεν έχουν μπει στο παρελθόν παράνομα στην ΕΕ. Σε περίπτωση 
που οι επιστροφές Σύρων προσφύγων φτάσουν τις 72.000 (δηλαδή τις θέσεις που έχουν προβλεφθεί 
για επανεγκατάσταση από την Τουρκία σε χώρες της ΕΕ), θα σημαίνει ότι το μέτρο αυτό έχει απο-
τύχει και θα σταματήσει η εφαρμογή του. 

6  Τους δύο πρώτους μήνες του 2016 ήρθαν 124.500 πρόσφυγες και μετανάστες από την Τουρκία 
στα ελληνικά νησιά για να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς την βόρεια Ευρώπη. Φέτος, τον Ιανουά-
ριο και τον Φεβρουάριο, ήρθαν 2379.

7  Η οδός της Κεντρικής Μεσογείου από τη Βόρεια Αφρική μέχρι την Ιταλία έγινε πλέον το κύριο 
σημείο εισόδου. Από τους 5.096 πρόσφυγες και μετανάστες που έχασαν την περασμένη χρονιά 
τη ζωή τους ή αγνοούνται στη θάλασσα, το 90% επέλεξε τη θαλάσσια οδό με κατεύθυνση την Ιτα-
λία, με έναν στους 40 ανθρώπους να χάνει τη ζωή του κατά τη διάρκεια του ταξιδιού αυτού. Επίσης, 
τους τελευταίους μήνες του 2016 περισσότεροι άνθρωποι έφτασαν στην Ευρώπη μέσω της οδού της 
δυτικής Μεσογείου είτε διασχίζοντας τη θάλασσα με κατεύθυνση την Ισπανία από το Μαρόκο και 
την Αλγερία ή μπαίνοντας στους ισπανικούς θύλακες Μελίγια και Θέουτα.  
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διακινητές και συνοριοφύλακες8. Το σφράγισμα της βαλκανικής οδού και η υπογραφή της 
ευρωτουρκικής συμφωνίας αποτυπώνουν γλαφυρά πώς επέλεξε η «πολιτισμένη» Ευρώπη 
να αντιμετωπίσει τη μεγαλύτερη βίαιη μετακίνηση πληθυσμών στον κόσμο μετά τον Β’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο. Όπως είναι αυτονόητο, άνθρωποι συνεχίζουν να μετακινούνται με 
κάθε τρόπο προς την Ευρώπη, παρά τα κατασταλτικά μέτρα, μιας και τους οδηγεί στη 
μετανάστευση η ανάγκη. 

γ.  Συνθήκη ανελευθερίας και εγκλωβισμού

Η αντιμεταναστευτική πολιτική της ΕΕ έχει πολλά σκέλη. Πέρα από το επιχειρησιακό - 
κατασταλτικό (βλ. περιπολίες FRONTEX στο Αιγαίο, εμπλοκή αστυνομίας και στρατού 
στη διαχείριση των μεταναστών κ.ά.), στο  νομοθετικό - εκτελεστικό πλαίσιο εισήχθη η 
εφαρμογή ενός συστήματος υποχρεωτικής καταγραφής προσφύγων στα λεγόμενα hot spots. 
Το σύστημα αυτό έχει οδηγήσει στην ομηρία και βίαιη κράτηση πολλών μεταναστών στα 
ελληνικά νησιά, καθώς ορισμένα hot spots έχουν μετατραπεί σε κλειστά κέντρα κράτησης. 
Το πλέγμα χώρων κράτησης που διαμορφώνεται σταδιακά στη χώρα (νησιά και ενδοχώρα) 
αποτελείται και από «ανοιχτού» και «κλειστού» τύπου. Ωστόσο, αποτελεί ένα ενιαίο 
σύστημα διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών, μια σύγχρονη μορφή στρατοπέδων 
συγκέντρωσης, η οποία παίρνει τη μορφή που υπαγορεύουν οι εκάστοτε ανάγκες των 
ευρωπαϊκών κρατών. Τα διάφορα κέντρα ξεφύτρωσαν άρον άρον σε εγκαταλειμμένα 
κτίρια και οικόπεδα από εδώ κι από εκεί, στη λογική της βίαιης διάλυσης καταυλισμών 
(βλ. Ειδομένη, λιμάνι Πειραιά), του αναγκαστικού κατακερματισμού των μεταναστών/
προσφύγων σε μικρά, ελεγχόμενα κομμάτια και της διάσπαρτης εγκατάστασής τους σε 
όλη τη χώρα, ώστε να αμβλυνθούν οι πολιτικές επιπτώσεις. 

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες παραμένουν εγκλωβισμένοι μετανάστες και πρόσφυγες 
στα κέντρα κράτησης σε όλη τη χώρα είναι ασφυκτικές και απάνθρωπες. Στους θανάτους, 
τις αυτοκτονίες και τους αυτοτραυματισμούς9 που έχουν σημειωθεί, προστίθενται οι 
κακουχίες πάσης φύσεως, καθώς και ο ρατσισμός μερίδας του ντόπιου πληθυσμού. Είναι 
χαρακτηριστικό πώς αντέδρασε σε πολλές περιπτώσεις μέρος των τοπικών κοινωνιών, όπου 
πήγαν προσφυγόπουλα σε σχολεία, και μάλιστα εκτός ωραρίου κανονικής λειτουργίας. 
Στα στρατόπεδα, στα οποία οι συνθήκες ήταν ιδιαιτέρως προβληματικές (βλ. Μόρια και 
Ελληνικό), ξέσπασαν απεργίες πείνας προσφύγων κι επίσης σημειώθηκαν εξεγέρσεις για 
την πολύμηνη καθυστέρηση εξέτασης των αιτήσεων ασύλου και τις συνθήκες διαβίωσης, 
οι οποίες κατέληξαν σε βίαιη παρέμβαση της αστυνομίας, ενώ στη Μόρια οδήγησε στη 
δημιουργία «χώρου περιορισμού» (κοινώς φυλακής) εντός του στρατοπέδου.

8  Πολλοί επίσης επιλέγουν να κινηθούν χερσαία, μέσω των Βαλκανίων, από όλο και πιο επικίνδυνα 
περάσματα. 140 έχασαν τη ζωή τους τον πρώτο χρόνο εφαρμογής της συμφωνίας κατά μήκος της 
βαλκανικής οδού.  

9  6 τουλάχιστον κάηκαν ή δηλητηριάστηκαν από αναθυμιάσεις αυτοσχέδιων μαγκαλιών που άνα-
βαν για να ζεσταθούν.
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δ.  Η πολιτική της διαλογής πίσω από τον χαρακτηρισμό
πρόσφυγας ή μετανάστης

Ανεξαρτήτως της σημασιολογικής διαφοράς μεταξύ του όρου πρόσφυγας και μετανάστης, 
είναι σημαντικό να καταδείξουμε το παιχνίδι των κυρίαρχων πίσω από τις λέξεις. Εν 
προκειμένω, ο χαρακτηρισμός κάποιου ως πρόσφυγα, του δίνει τη δυνατότητα να κάνει 
αίτηση ασύλου, ενώ οι «παράτυποι» μετανάστες πάνε στα αζήτητα, παρότι σε πολλές 
χώρες προέλευσης μεταναστών, πολιτικές, οικονομικές και στρατιωτικές συνθήκες 
καθιστούν την εκεί διαμονή αδύνατη. Ο αυθαίρετος αυτός διαχωρισμός αποδεικνύει ότι τα 
ευρωπαϊκά κράτη θέλουν να ψαρέψουν από την τεράστια δεξαμενή διαθέσιμων ανθρώπων 
μετανάστες της αρεσκείας τους. 

Η αντικειμενικοποίηση των μεταναστών αποκαλύπτεται ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όσων 
προέρχονται από τη Συρία. Το γερμανικό κράτος και κεφάλαιο, το οποίο έχει ανάγκη από 
φθηνή εξειδικευμένη εργασία, εφόσον τα επόμενα χρόνια πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν 
αρκετές χιλιάδες γερμανών εργατών, έσπευσε να εκμεταλλευθεί την περίσταση. Για του 
λόγου το αληθές, θυμίζουμε ότι η Γερμανία ανέστειλε τον Αύγουστο του 2015 τη συνθήκη 
Δουβλίνο ΙΙ για τους Σύρους πρόσφυγες και ανέλαβε οικειοθελώς η ίδια την εξέταση των 
αιτήσεων ασύλου. Οι μετανάστες αυτοί καλύπτουν αρκετές χιλιάδες κενές θέσεις εργασίας 
και στοιχίζουν πολύ πιο φθηνά στο γερμανικό κεφάλαιο, ενώ παράλληλα το προφίλ 
τους (υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο, μεγαλύτερος βαθμός εξειδίκευσης, πολλοί έχουν 
καταφτάσει οικογενειακώς κτλ) είναι «βολικό»10.

10 Υπάρχουν δημοσιεύματα περί μυστικής συμφωνίας ανάμεσα στη Μέρκελ, τον πρωθυπουργό 
της Ολλανδίας Ρούτε και τον τότε Τούρκο πρωθυπουργό ότι η ΕΕ θα έπαιρνε 150.000 με 250.000 
Σύρους πρόσφυγες κατευθείαν από την Τουρκία.
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Γενικότερα, η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών από πλευράς ευρωπαϊκών κρατών 
περιλαμβάνει την παραμονή τους σε ένα ιδιότυπο καθεστώς ‘’καραντίνας’’.  Όσοι 
μετανάστες καταφέρουν εν τέλει να φθάσουν στην Ευρώπη −ή όσοι το έχουν ήδη κάνει− 
αντιμετωπίζουν τον διαρκή κίνδυνο επαναπροώθησης στις χώρες προέλευσής τους, αν δεν 
ευθυγραμμίζονται με το προφίλ του υπάκουου και πειθήνιου γραναζιού της καπιταλιστικής 
μηχανής. Από το σημείο αυτό, φαίνεται καθαρά πως επιχειρείται και ένας  διαχωρισμός 
των ίδιων των μεταναστών και μια προσπάθεια διαίρεσής τους σε όσους εφ’ ενός 
υποκύπτουν στο να αντιμετωπίζονται ως εργάτες β’ διαλογής κι όσους αφ’ ετέρου πιθανόν 
διεκδικήσουν καλύτερους όρους εργασίας και διαβίωσης. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό πως 
η αντικειμενικοποίηση των μεταναστών εξυπηρετεί τις επιδιώξεις της κυριαρχίας για τη 
διαχείριση των ανθρώπων αυτών ως επενδυτικό κεφάλαιο που αναμένεται να φέρει κέρδη 
στα (υπερ)εθνικά αφεντικά.

Υπό το πρίσμα αυτό, η επαναπροώθηση στην Τουρκία ουδεμία σχέση έχει με διαχείριση 
μιας ανθρωπιστικής κρίσης, όπως ονομάζεται, αλλά με έλεγχο και διαλογή ανθρώπων 
προς όφελος της αναδιάρθρωσης του κεφαλαίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι το «κόσκινο» 
αυτό νομιμοποιείται στα μάτια των ευρωπαίων πολιτών και εξαιτίας των τρομοκρατικών 
επιθέσεων που έχουν πλήξει τα τελευταία χρόνια ευρωπαϊκές μητροπόλεις. 

Η λογική της επιλεκτικής διαλογής διέπει, άλλωστε, και το πρόγραμμα μετεγκατάστασης 
που θεσπίστηκε με ομόφωνη απόφαση των κρατών-μελών της ΕΕ τον Σεπτέμβριο 2015. 
Προβλέπει τη μετεγκατάσταση 160.000 προσφύγων μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ (63.000 
από την Ελλάδα) έως τον Σεπτέμβριο 201711. Αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα αφορά Σύρους, 
Ιρακινούς, Ερυθραίους, υπηκόους της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας και ανιθαγενείς 
από τις χώρες αυτές. Η κατανομή στα υπόλοιπα κράτη-μέλη βασίζεται σε κριτήρια12. 
Αφού καταγραφούν οι μετανάστες, οι αρχές καταλήγουν σε έναν κατάλογο ατόμων που 
πληρούν ορισμένα κριτήρια που περιγράφονται στη συμφωνία μετεγκατάστασης, όπως 
γλώσσα, δεξιότητες, οικογενειακή κατάσταση, ευαλωτότητα, οικογενειακοί δεσμοί με 
χώρα προορισμού, πολιτιστικό και κοινωνικό υπόβαθρο. Παρόλο που η αίτηση διεθνούς 
προστασίας (ασύλου) υποβάλλεται στην ελληνική Υπηρεσία Ασύλου, στην περίπτωση 
μετεγκατάστασης η αίτηση εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές του άλλου κράτους. 
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, μετά από ενάμισι χρόνο εφαρμογής τους προγράμματος 
μετεγκατάστασης προσφύγων στην Ευρώπη, οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχουν 
αποτύχει να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους για τον αριθμό των προσφύγων που θα 
δέχονταν, με αποτέλεσμα χιλιάδες πρόσφυγες να έχουν εγκλωβιστεί στην ελλαδική 
επικράτεια.

11  Μέχρι σήμερα από την Ελλάδα και την Ιταλία έχουν μετεγκατασταθεί μόνο 14.500. Αυτή τη 
στιγμή, ο ρυθμός μετεγκαταστάσεων από την Ελλάδα είναι περίπου 1000 άτομα το μήνα, πράγμα 
που σημαίνει ότι δεν πρόκειται να καλυφθεί ο προβλεπόμενος από το πρόγραμμα αριθμός. Με 
στοιχεία του Μαρτίου 2017, 10.000 περίπου άτομα έχουν φύγει από την Ελλάδα, με κύριες χώρες 
μετεγκατάστασης τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ολλανδία, και περίπου 4.500 από την Ιταλία. Από 
πλευράς υποδοχής, μόνο τρία κράτη-μέλη (Λουξεμβούργο, Μάλτα, Φινλανδία) έχουν σχεδόν καλύ-
ψει τον προβλεπόμενο αριθμό μετεγκαταστάσεων από Ελλάδα και Ιταλία. Χώρες όπως η Ουγγαρία, 
η Αυστρία και η Πολωνία έχουν τελείως αρνητική στάση για συμμετοχή στο πρόγραμμα, ενώ άλλες 
(Τσεχία, Βουλγαρία, Κροατία, Σλοβακία) δέχονται να συμμετάσχουν αλλά σε πολύ μικρό βαθμό. 

12  Πληθυσμός, ΑΕΠ, μέσος αριθμός αιτήσεων ασύλου τα τελευταία 4 χρόνια, ποσοστό ανεργίας.



8

Παράλληλα, η συμφωνία μεταξύ ΕΕ-Τουρκίας προέβλεπε εξ’ αρχής και τη μετεγκατάσταση 
προσφύγων απευθείας από την Τουρκία. Το κριτήριο της διαλογής φτηνών εργατικών 
χεριών με εξειδίκευση αλλά παράλληλα και με προφίλ «πειθήνιο» πιθανότατα διαλευκαίνει 
και το φαινομενικά παράλογο σκέλος της συμφωνίας: Για κάθε Σύριο μετανάστη που 
απελαύνεται στην Τουρκία από τα ελληνικά νησιά, ένας άλλος Σύριος γίνεται δεκτός στην 
ΕΕ. Άλλωστε υπάρχει πρόβλεψη ότι, αν οι διελεύσεις μεταναστών μεταξύ Τουρκίας και 
ΕΕ τερματιστούν ή μειωθούν σημαντικά, θα ενεργοποιηθεί ένα «εθελοντικό σύστημα 
εισδοχής». Με άλλα λόγια, αν ελεγχθεί η μετανάστευση, μπορεί να ξαναξεκινήσει η 
ελεγχόμενη και πειθαρχημένη εισαγωγή εργασιακής δύναμης από την Τουρκία13. Τέλος, 
ας μην ξεχνάμε ότι η ΕΕ πραγματοποιεί σταθερά απελάσεις, συνάπτοντας συμφωνίες 
επανεισδοχής με χώρες προέλευσης μεγάλου όγκου μεταναστών στην Ευρώπη, όπως η 
Νιγηρία και η Τυνησία. 

2. Ανάλυση και συμπεράσματα
 

α.  Το γενικότερο πλαίσιο:
Σύγχρονος ολοκληρωτισμός - ολοκληρωτικός καπιταλισμός

Στις μέρες μας, το παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα κλονίζεται από μία από τις 
μεγαλύτερες κρίσεις της ιστορίας του, μια κρίση που σηματοδοτεί τη δυσκολία του 
καπιταλισμού να αναπαραχθεί σε οικονομικό επίπεδο με τους όρους που αναπαραγόταν 
τις προηγούμενες δεκαετίες. Ο καπιταλισμός αντιμετωπίζει μια παρατεταμένη κρίση 
υπερσυγκέντρωσης κεφαλαίων, τα οποία ‘’λιμνάζουν’’ και αδυνατούν να αξιοποιηθούν. Η 
δυσκολία αναπαραγωγής του κεφαλαίου σε οικονομικό επίπεδο έχει επεκταθεί τόσο στο 
πολιτικό όσο και στο κοινωνικό-αξιακό επίπεδο με την έννοια πως οι πολιτικοί διαχειριστές, 
οι κυβερνήσεις και τα κράτη, δεν μπορούν πλέον να κυβερνούν και να εξουσιάζουν με το 
αφήγημα του κράτους πρόνοιας ούτε και μ’ αυτό της δυνατότητας που −υποτίθεται πως− 
παρείχε ο καπιταλισμός για ατομική ανέλιξη μέσα σ’ ένα σκληρά ανταγωνιστικό ταξικό 
περιβάλλον. 

Ως αποτέλεσμα, η ένταση και η διάρκεια της δομικής καπιταλιστικής κρίσης έχει αναγκάσει 
την παγκόσμια οικονομική και πολιτική κυριαρχία, τα κράτη και το (υπερ)εθνικό κεφάλαιο 
να προχωρήσουν σε αναδιάρθρωση των δομών τους, προκειμένου να αποκατασταθεί η 
διαταραγμένη καπιταλιστική ισορροπία. Είναι φανερό πως η διαιώνιση της ύπαρξή τους 
έρχεται μέσα από την επίθεση ενάντια στην κοινωνία με την επιβολή όλο και επαχθέστερων 
όρων εκμετάλλευσης και καταπίεσης.

Κύρια χαρακτηριστικά της επίθεσης της κυριαρχίας αποτελούν η φτωχοποίηση και η 
εξαθλίωση όλο και μεγαλύτερων τμημάτων της κοινωνίας, με τον αποκλεισμό τους από 
στοιχειώδη κοινωνικά αγαθά όπως η στέγαση, η παιδεία και η υγεία, η καταστροφή και η 
λεηλασία του φυσικού κόσμου στο όνομα της ανάπτυξης, η απορρύθμιση των εργασιακών 
όρων και η επαναρρύθμισή τους προς όφελος του κεφαλαίου αλλά και η φίμωση, η άγρια 

13  http://diktiospartakos.blogspot.gr/2017/03/hot-spot.html
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καταστολή και η τρομοκράτηση όσων αγωνίζονται και αντιστέκονται, με την οικοδόμηση 
και την παγίωση ενός διαρκούς καθεστώτος έκτακτης ανάγκης. 

Επιπλέον, η νεοφιλελεύθερη διαχείριση του καπιταλισμού στοχεύει και στην πλήρη 
υπαγωγή της ανθρώπινης δραστηριότητας στο κεφάλαιο. Με άλλα λόγια, θα μπορούσαμε να 
πούμε πως οι παγκόσμιοι κυρίαρχοι, εκμεταλλευόμενοι τη ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη, 
έχουν κατορθώσει να επεκτείνουν 
την καπιταλιστική εκμετάλλευση 
σε μια πολύ ευρύτερη βάση, που 
περιλαμβάνει πλήθος ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων που για χρόνια 
παρέμεναν εκτός της εμπορευματικής 
σφαίρας. Χαρακτηριστικό ως 
προς αυτό, είναι το παράδειγμα 
της Ουγγαρίας, η οποία έχει 
κατασκευάσει φράκτες στα σύνορά 
της με σκοπό την παρεμπόδιση της 
εισόδου προσφύγων στο εσωτερικό 
του. Ένα μεγάλο κομμάτι ενός 
από τους φράκτες – ενισχυμένου με ατσάλι και με αισθητήρες θερμότητας, κάμερες και 
μεγάφωνα – κατασκευάστηκε με βασικούς εργάτες 700 τροφίμους φυλακών. Βλέπουμε 
λοιπόν πώς η οχυροποίηση της Ευρώπης πάει χέρι χέρι με τη φροντίδα της οικονομικής 
ελίτ για κερδοφορία, η οποία εν προκειμένω εξυπηρετείται με τη χρήση όχι απλώς φθηνών 
αλλά δωρεάν εργατικών χεριών.

Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν πως η αναδιάρθρωση των δομών του καπιταλισμού περιλαμβάνει 
μια ευρεία γκάμα επιλογών: από την επίθεση προς την κοινωνική πλειοψηφία, τους 
πολέμους, την προσφυγιά, την κατάργηση των εργατικών κατακτήσεων εδώ και περίπου 
150 χρόνια, την καταλήστευση περιοχών του λεγόμενου τρίτου κόσμου, την καταστροφή 
του φυσικού κόσμου στο όνομα της ανάπτυξης αλλά και την αναβάθμιση της καταστολής 
και την τρομοκράτηση όσων αντιστέκονται ενάντια στην υποβάθμιση της ζωής τους. Πρέπει 
να γίνει αντιληπτό πως όλα αυτά δεν αποτελούν «αναγκαία» πλην όμως προσωρινά μέτρα, 
τα οποία δήθεν μπορούν να οδηγήσουν στην έξοδο από την οικονομική κρίση. Αντιθέτως, 
πρόκειται για ένα μόνιμο καθεστώς, το οποίο μας επιφυλάσσουν οι κυρίαρχοι. Είναι ένας 
τρόπος διαχείρισης της καπιταλιστικής κρίσης, ένα ‘’modus vivendi’’, προκειμένου ο 
καπιταλισμός να ανακάμψει και να συνεχίσει να αναπαράγεται στο διηνεκές.

Σε πολιτικό-διαχειριστικό επίπεδο, ο ολοκληρωτικός καπιταλισμός, έχοντας πλέον 
ξεπεράσει δομικά την αστική-φιλελεύθερη αντίληψη για τη δημοκρατία, προς όφελος ενός 
πολύ πιο αυταρχικού πολιτικού συστήματος, έχει μεταβεί σ’ ένα νέο στάδιο. Εν αντιθέσει 
με τα φασιστικά καθεστώτα του μεσοπολέμου, που θεωρήθηκαν “εκτροπή” από την πάγια 
αρχή της κοινοβουλευτικής-αστικής δημοκρατίας, σήμερα μεταλλάσσεται δομικά η ίδια 
η αστική-κοινοβουλευτική δημοκρατία σε πολύ πιο αυταρχικό και ολιγαρχικό μοντέλο 
διακυβέρνησης. Ο σύγχρονος ολοκληρωτισμός λοιπόν του κεφαλαίου και του κράτους 
ήρθε, για να μείνει και δεν πρόκειται να αλλάξει αυτή η συνθήκη, αν οι από κάτω των 
κοινωνιών, όλοι οι καταπιεσμένοι κι εκμεταλλευόμενοι άνθρωποι, δεν αγωνιστούμε 
συλλογικά για την ανατροπή του καπιταλισμού.  
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β.  Η στρατιωτικοποίηση της αντιμεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ*

(* για τα 2. β και 2. γ έχουν παρθεί στοιχεία από την εφημερίδα δρόμου Άπατρις καθώς και 
από την πολιτική επιθεώρηση ΜΟΛΟΤ #3 )

Είναι ξεκάθαρο πως η οξυμμένη στρατιωτικοποίηση της αντιμεταναστευτικής πολιτικής 
της Ε.Ε είναι η συνέχιση του πολέμου με άλλα μέσα. Ενός πολέμου ενδοκαπιταλιστικού που 
σοβεί για δεκαετίες με αυξομειούμενη ένταση σε περιοχές της καπιταλιστικής περιφέρειας 
(Μ. Ανατολή, Β. Αφρική) και που εμπλέκει τόσο τους παγκόσμιους κυρίαρχους όσο 
και τους τοπικούς ηγεμόνες και στρατοκράτες. Συγκεκριμένα, οι προσφυγικές ροές, ο 
εμφύλιος πόλεμος στη Συρία, η χρόνια ύπαρξη καταπιεστικών καθεστώτων (είτε κοσμικών 
είτε θεοκρατικών), η εμφάνιση στο προσκήνιο και η δράση ακραίων φονταμενταλιστικών 
οργανώσεων τύπου ISIS, το τεράστιο οικονομικό-κοινωνικό-πολιτικό χάσμα που 
χαρακτηρίζει τις κοινωνίες της Μ. Ανατολής, η καταπάτηση στοιχειωδών ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, η πραγματική απειλή για τη ζωή και την ακεραιότητα εκατοντάδων χιλιάδων 
ανθρώπων και βεβαίως η συγκέντρωση του κοινωνικού πλούτου στα χέρια λίγων, με 
την ταυτόχρονη καταδίκη πλατιών κοινωνικών κομματιών στη φτώχεια, δεν μπορεί να 
μελετηθεί ξέχωρα από τα ευρύτερα γεωπολιτικά-γεωστρατηγικά συμφέροντα πολυεθνικών 
εταιριών πετρελαίου, φυσικού αερίου, όπλων, οικοδομικών - τεχνικών κατασκευών αλλά 
και καπιταλιστικών κρατών στο βαθμό που αυτά τα συμφέροντα εμπλέκονται με τις 
επιδιώξεις τοπικών αρχουσών τάξεων. 
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Η χρόνια επέμβαση του δυτικού καπιταλισμού στις χώρες της καπιταλιστικής περιφέρειας 
(Μ. Ανατολή, Αφρική), η λεηλασία και η καταλήστευση του φυσικού πλούτου των 
περιοχών αυτών και η στήριξη σε τοπικούς σατράπες, που δεκαετίες τώρα εγκαθιδρύουν 
ανελεύθερα καθεστώτα, δεν αποτελούν τίποτε άλλο παρά στιγμιότυπα ενός κοινωνικού-
ταξικού πολέμου εις βάρος των από τα κάτω των κοινωνιών αυτών. O πόλεμος αυτός 
στόχο έχει τη συνεχή αναπαραγωγή του καπιταλιστικού συστήματος σε οικονομικό, 
πολιτικό, κοινωνικό κι αξιακό επίπεδο. Ακόμα περισσότερο, γίνεται αντιληπτό πως 
η αναδιάρθρωση των δομών του καπιταλισμού είναι απαραίτητη προκειμένου να γίνει 
διαχειρίσιμη για τα παγκόσμια αφεντικά η δομική καπιταλιστική κρίση. Βλέπουμε λοιπόν 
πως η παγκόσμια οικονομική και πολιτική ελίτ έχει προχωρήσει πολλά βήματα παραπέρα 
από το μοίρασμα του φυσικού πλούτου και των πλουτοπαραγωγικών πηγών του πλανήτη. 
Με το σκεπτικό αυτό, τόσο ο πόλεμος με υλικούς, στρατιωτικούς όρους (είτε έχει τη μορφή 
της επέμβασης μεγάλων δυνάμεων είτε εμφυλίου), όσο και τα απότοκά του, δηλαδή τα 
προσφυγικά ρεύματα ανθρώπων που εγκαταλείπουν τον τόπο τους επιζητώντας τη ζωή, 
την ελευθερία, την ευημερία και την αξιοπρέπεια, πρέπει να θεωρούνται στιγμιότυπα του 
ίδιου καπιταλιστικού πολέμου για την προώθηση των σκοπουμένων των κυρίαρχων, σε 
άμεση σχέση με τους δικούς τους ενδοκαπιταλιστικούς ανταγωνισμούς.

Αν λοιπόν, όπως εξηγήθηκε παραπάνω, οι προσφυγικές ροές θεωρούνται απόρροια της 
καπιταλιστικής επίθεσης και της σύγκρουσης κυριαρχικών συμφερόντων στην περιοχή, 
τότε και η κρατική-θεσμική διαχείριση των προσφυγικών ροών είναι ένα άλλο πεδίο 
μάχης μέσω του οποίου η κυριαρχία επιδιώκει να οικειοποιηθεί οικονομική, πολιτική, 
γεωστρατηγική και κοινωνική υπεραξία για την ίδια. Έτσι μπορούμε να ερμηνεύσουμε 
τον τρόπο με τον οποίο τα ευρωπαϊκά κράτη αντιμετωπίζουν τους πρόσφυγες. Όσοι είναι 
αρκετά τυχεροί και φθάσουν στην ελλαδική επικράτεια έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο 
με το θεσμοθετημένο ρατσισμό του κράτους, με την κρατική και παρακρατική βία, τα 
στρατόπεδα συγκέντρωσης και τις απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης σ’ αυτά.

Ήδη, εδώ κι ενάμιση χρόνο, έχει αποφασιστεί στα πλαίσια της ΕΕ η στρατιωτικοποίηση 
ως τρόπος διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών. Για το σκοπό αυτό έχουν ενισχυθεί ή 
αναβαθμιστεί μια σειρά από κατασταλτικές ευρωπαϊκές δομές, όπως η Frontex (μεθοριακή 
δύναμη ταχείας επέμβασης), η Ευρωαστυνομία καθώς και μονάδες φύλαξης συνόρων 
ταχείας επέμβασης. Στο σημείο αυτό, αξίζει να προστεθεί πως οι έλεγχοι στα χερσαία, 
εναέρια και υδάτινα σύνορα, καθώς και η αναβαθμισμένη παρουσία συνοριοφυλάκων 
κι ακτοφυλάκων συμπληρώνει τον συντονισμό κοινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στα 
σύνορα των ευρωπαϊκών κρατών. Παράλληλα έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στα σύνορα 
των κρατών της ΕΕ κοινές στρατιωτικές −σε ορισμένες περιπτώσεις και αστυνομικές− 
ασκήσεις που σκοπό έχουν να ελέγχουν την ετοιμότητα του μηχανισμού απώθησης 
μεταναστών κι αποτροπής τους από την είσοδο στις εκάστοτε χώρες.

Το κάδρο της οχυρωμένης Ευρώπης-φρούριο έρχεται να το συμπληρώσει η ανέγερση 
φρακτών μέσω των οποίων οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις επιδιώκουν όχι απλά να κόψουν 
το δρόμο των μεταναστών προς την Ευρώπη αλλά ακόμη περισσότερο να επιβάλουν 
τους δικούς τους ρυθμούς στην είσοδο των μεταναστών, μια διαδικασία που θυμίζει 
ανοιγοκλείσιμο μια κάνουλας. Ενδεικτικά αναφέρουμε πως φράκτες έχουν υψώσει στα 
σύνορά τους η Ελλάδα, η Βουλγαρία, η Σερβία, η Σλοβενία, η Μακεδονία, η Σλοβακία, 
η Αυστρία και η Ουγγαρία. Αξίζει να σημειωθεί πως η Ουγγαρία έχει ήδη κατασκευάσει 
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και δεύτερο φράκτη για την ενίσχυση του ήδη υπάρχοντος, μήκους 175 χιλιομέτρων, ο 
οποίος χαρακτηρίζεται ‘’έξυπνος’’ λόγω των μέσων τελευταίας τεχνολογίας που διαθέτει, 
όπως οι θερμικές κάμερες. Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας και φασίστας Ορμπάν έχει 
εξάλλου δηλώσει χαρακτηριστικά πως η ΕΕ θα πρέπει να συλλάβει και να απελάσει 
όλους τους ‘’παράνομους’’ μετανάστες και να τους συγκεντρώσει σε επιτηρούμενους 
από την ΕΕ προσφυγικούς καταυλισμούς έξω από τα σύνορα της Ένωσης, απ’ όπου θα 
μπορούν να υποβάλουν αίτημα για άσυλο. Ακόμα περισσότερο, τα γαλλικά σύνορα επίσης 
παραμένουν κλειστά και ελεγχόμενα απ’ το στρατό, μετά από τα τυφλά χτυπήματα στη 
χώρα. Σ΄ όλα τα παραπάνω ας προστεθεί και η οχυροποίηση των συνόρων της Λετονίας, 
Λιθουανίας, Εσθονίας στα σύνορά τους με τη Ρωσία, που αποσκοπεί στο φραγμό εισόδου 
μεταναστών από τη Βαλτική, που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως δίοδος μετά το 
κλείσιμο της βαλκανικής οδού. Τέλος, ας γίνει μια αναφορά στη σύσταση ‘’κέντρου 
διαχείρισης της μεταναστευτικής κρίσης’’ από τις κυβερνήσεις των κρατών της λεγόμενης 
ομάδας Βίζεγκραντ (Ουγγαρία, Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία) με διακηρυγμένο στόχο ‘’...
το συντονισμό της βοήθειας σε πρόσφυγες’’ εκτός της επικράτειας της ΕΕ, στο Λίβανο 
και στην Ιορδανία. Ουσιαστικά πρόκειται για μια θεσμική προσπάθεια αποκοπής των 
μεταναστευτικών ροών στην περιοχή της Μ. Ανατολής. 

Στο σημείο αυτό είναι αναγκαία μια επισήμανση. Οι διαφορετικές προσεγγίσεις πολλών 
ευρωπαϊκών κρατών σε σχέση με τη διαχείριση των προσφυγικών κυμάτων και του 
αριθμού των προσφύγων που κάθε ένα κράτος δέχεται είναι κάτι παραπάνω από εμφανείς. 
Και αυτό που φαίνεται στην πράξη είναι πως η ΕΕ δεν έχει ενιαία πολιτική ούτε και στην 
όρθωση φρακτών, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω. Υπάρχει δηλαδή αρκετή διαφοροποίηση 
ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ε.Ε σε σχέση με το προσφυγικό, μια διαφοροποίηση, η 
οποία δεν εμποδίζει σε καμιά περίπτωση κράτη της ΕΕ να δράσουν αυτόνομα ή και σε 
συνεργασία με όμορα κράτη στην ανέγερση φρακτών και κοινών περιπολιών στα σύνορά 
τους. Η Ευρώπη όμως συνεχίζει να οχυρώνεται και να φρουροποιείται ακόμα κι αν αυτή 
η διαδικασία δεν είναι κοινά συμφωνημένη από όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε αλλά έχει 
προκύψει από πρωτοβουλίες μεμονωμένων ή συνασπισμού επιμέρους κρατών.

Τη γενική εικόνα της οχυροποίησης της Ευρώπης συμπληρώνει και η πρόσφατη συμφωνία 
για τη θέσπιση υποχρεωτικών συστηματικών ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και 
σε Ευρωπαίους πολίτες. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν πως σε μια περίοδο που η Ευρώπη 
βιώνει πολυάριθμες τρομοκρατικές επιθέσεις στο εσωτερικό της, διαμορφώνεται ένα 
πολύ ασφυκτικό πλαίσιο ελέγχου κι επιτήρησης των ανθρώπων, ντόπιων και μεταναστών, 
ιδίως αυτών που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο δεν ταιριάζουν στο προφίλ των πειθήνιων, 
υπάκουων και παραγωγικών γραναζιών της καπιταλιστικής μηχανής. 
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γ.  Η αντιμεταναστευτική πολιτική της ΕΕ ως επένδυση*

Παράλληλα, η στρατιωτικοποίηση της αντιμεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ πάει 
χέρι χέρι με τη διαχείριση του προσφυγικού ως επένδυση με στόχο την καπιταλιστική 
ανάπτυξη. Στην ίδια τη διαδικασία στρατιωτικοποίησης των συνόρων και της επιβολής 
πανοπτικού ελέγχου εμπλέκονται επιχειρηματικά, κρατικά και πολιτικά συμφέροντα. Τα 
όπλα και τα υπόλοιπα προϊόντα που κατασκευάζει η στρατιωτική βιομηχανία δεν μπορούν 
να παραμένουν αδιάθετα. Αντιθέτως, πρέπει να χρησιμοποιούνται και να δημιουργείται 
συνεχώς η ανάγκη δημιουργίας νέων αναβαθμισμένων οπλικών συστημάτων. Μέσα 
λοιπόν στη διαδικασία αυτή, η καπιταλιστική βιομηχανία όπλων έχει να πουλήσει αρκετά 
εμπορεύματα: εξελιγμένη στρατιωτική τεχνολογία, οπλικά συστήματα, drones, θερμικές 
κάμερες και άλλα συστήματα καταγραφής/παρακολούθησης, ραντάρ, λογισμικά ασφαλείας, 
ελικόπτερα, πολεμικά πλοία και χερσαία στρατιωτικά οχήματα. Σ’ όλα αυτά πρέπει να 
συνυπολογίσουμε τα τεράστια κέρδη των κατασκευαστικών εταιρειών που συμμετέχουν 
στην ανέγερση φρακτών ή εμπορεύονται συρματόπλεγμα τύπου ΝΑΤΟ με τα οποία 
οχυροποιούν την Ευρώπη. Επίσης διαφαίνεται πως το υπερεθνικό κεφάλαιο με την αρωγή 
των κρατών επιδιώκει − μέσα από τη διαχείριση των κυμάτων των προσφύγων προς την 
ευρωπαϊκή επικράτεια − να ανιχνεύσει νέα, ανεξερεύνητα πεδία κίνησης κι αναπαραγωγής 
των κεφαλαίων κι ως εκ τούτου νέα πεδία καπιταλιστικής κερδοφορίας. Ο τρόπος με τον 
οποίο τα ευρωπαϊκά κράτη διαχειρίζονται τα κύματα προσφύγων των τελευταίων χρόνων 



14

από τη Συρία αλλά κι αλλού καταδεικνύει τόσο τη διγλωσσία της κυριαρχίας και την 
αντικειμενικοποίηση των ίδιων των προσφύγων, όσο και την πολυποίκιλη και υποκριτική 
αντιμετώπιση των ανθρώπων αυτών από τους κρατικούς και υπερκρατικούς θεσμούς. 
Τέλος, ας αναφερθούμε -ακροθιγώς στο σημείο αυτό, καθώς θα αναλυθεί περαιτέρω- και 
στις εταιρείες που αναλαμβάνουν τη σίτιση των εκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων αλλά 
και στα χρήματα που πιστώνονται στις διάφορες ΜΚΟ, για να μορφοποιήσουμε έτσι τον 
τρόπο με τον οποίο το κεφάλαιο σε καιρούς δομικής κρίσης επιδιώκει να εκμεταλλευτεί 
οικονομικά νέα πεδία καπιταλιστικής ανάπτυξης και κερδοφορίας.

δ.  Η διαχείριση των μεταναστών από τα ευρωπαϊκά κράτη

Αυτές οι δύο όψεις της πραγματικότητας συμπληρώνονται από την επιχειρούμενη από την 
κυριαρχία διαμόρφωση ενός πανοπτικού μοντέλου μέσω του οποίου η ζωή, η στάση και 
οι επιλογές των εκμεταλλευόμενων και καταπιεζόμενων ανθρώπων θα παρακολουθούνται 
και θα τίθενται σε διαρκή επιτήρηση κι έλεγχο. Οι προεκτάσεις αυτές −στρατιωτικοποίηση, 
διαχείριση ως επένδυση και πανοπτικός έλεγχος μέσα στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης 
των δομών του κεφαλαίου αλλά και των (υπερ)κρατικών δομών− συνδέονται διαλεκτικά 
μεταξύ τους, αποτελώντας διακριτές μα και αλληλοσυμπληρούμενες όψεις της κίνησης του 
εθνικού και υπερεθνικού κεφαλαίου, των κρατών και των υπερκρατικών καπιταλιστικών 
θεσμών και μηχανισμών. Στόχος είναι αφ’ ενός η εξασφάλιση της καπιταλιστικής 
κερδοφορίας και η μείωση των κραδασμών από τις μεταναστευτικές ροές, απόρροια των 
ενδοκαπιταλιστικών/ενδοκυριαρχικών ανταγωνισμών στις χώρες της καπιταλιστικής 
περιφέρειας, κι αφ’ ετέρου η επιβολή της υποταγής, του φόβου και της συνθηκολόγησης 
στο κοινωνικό σώμα. Στην περίπτωση πολλών προσφύγων από τη Συρία αλλά και αρκετών 
ανθρώπων που προέρχονται από κάποια από τις χώρες της Β. Αφρικής ή της Μ. Ανατολής 
και στοιβάζονται σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, ο έλεγχος επί των σωμάτων και της ζωής 
τους ξεπερνά τη διαχείρισή τους ως επενδυτικό κεφάλαιο, καθώς ο εγκλωβισμός τους 
στα στρατόπεδα αυτά δείχνει πως έχουν περιπέσει σε μια κατάσταση ‘’αχρηστίας’’. Προς 
το παρόν - ένα παρόν που για τους ανθρώπους αυτούς είναι δυσβάστακτο - ούτε τους 
επιτρέπεται να περάσουν στις χώρες της Ευρώπης ούτε κι όμως επαναπροωθούνται στην 
Τουρκία.
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ε.  Ο ρόλος των ΜΚΟ*
(* για το κομμάτι αυτό της μπροσούρας έχουν αντληθεί στοιχεία από τη μπροσούρα 
«ανθρωπισμός χωρίς σύνορα αλλά με περιφράξεις» που εκδόθηκε στη Μυτιλήνη τον Ιούλιο 
του 2016 από την ομάδα ενάντια στα κέντρα κράτησης Musaferat)

Οι ιαχές των ενδοκαπιταλιστικών συρράξεων, που διεξάγουν οι παγκόσμιοι κυρίαρχοι, 
δείχνουν ότι υπερβαίνουν την εμπόλεμη ζώνη των πληττόμενων λαών της Μ. Ανατολής. 
Έναν υποδόριο και ακήρυχτο πόλεμο, παράλληλα εναρμονισμένο με αυτόν στη Μ. 
Ανατολή βιώνουν τα μεγάλα κύματα μεταναστευτικών ροών που ξεριζώθηκαν βίαια 
από τον μπαρουτοκαπνισμένο τόπο τους.  Έναν πόλεμο που εκφράζεται με στρατόπεδα 
συγκέντρωσης, κρατικά και διακρατικά σώματα επιτήρησης και καταστολής, φράχτες και 
σύνορα υψηλών κατασκευαστικών προδιαγραφών και δολοφονίες σε στεριά και θάλασσα, 
για όποιον αποπειράθηκε να καταφύγει στις χώρες του δυτικού κόσμου αψηφώντας τον 
ίδιο το θάνατο. Ο κάθε κατατρεγμένος μετανάστης κατά την διάρκεια της πορείας του 
αλλά και όταν καταφτάνει στον δυτικό κόσμο του διαφωτισμού, αντικρίζει μια Ευρώπη 
δύο προσώπων. Την Ευρώπη της θανατοπολιτικής, που θωρακίζεται στρατιωτικά-νομικά, 
για να αναχαιτίσει τις ορδές των ‘’παράνομων’’ μεταναστών-«εισβολέων» και την 
Ευρώπη της ‘’φιλομεταναστευτικής’’ πολιτικής, των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων 
και της ‘’φιλανθρωπίας’’ που χύνει λίτρα κροκοδείλιων δακρύων στη θέα ενός πνιγμένου 
μετανάστη. Πρόκειται για ένα συνηθισμένο τέχνασμα που εφαρμόζουν οι κυρίαρχοι σε 
επικοινωνιακό και υλικό-πολιτικό επίπεδο, για να προκαλούν τη σύγχυση. Συγκεκριμένα, 
η διαχείριση των προσφύγων έχει ανατεθεί εν πολλοίς από το ελληνικό κράτος σε 
διάφορες ΜΚΟ (Ύπατη Αρμοστεία, SolidarityNow, PRAKSIS κτλ) που έχουν πέσει σαν 
τα κοράκια στις επιδοτήσεις της ΕΕ (πάνω από 700 εκατ. ευρώ έχουν δοθεί σε ΜΚΟ που 
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα) και κάνουν παρεμβάσεις πυροσβεστικού χαρακτήρα, 
όπως τα προγράμματα φιλοξενίας προσφύγων. Με μεγάλη εμπειρία από τα ανά τον 
κόσμο προσφυγικά ρεύματα, αυτές οι ΜΚΟ συστηματικά παρεμβαίνουν, με τις ευλογίες 
των κρατών, απομυζώντας τα όποια διατιθέμενα κονδύλια κερδίζονται από τον πόνο των 
άλλων.

Οι ΜΚΟ εξάλλου, αποτελούν ένα σύνολο τοπικών συλλόγων, εθνικών οργανώσεων, 
πολυεθνικών εταιριών και υπερεθνικών οργανισμών που δρουν υπό το νομικό καθεστώς 
επιχειρήσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Κυρίαρχος στόχος όσων συγκροτούν 
οργανώσεις τέτοιου χαρακτήρα είναι η υφαρπαγή κονδυλίων και επιδοτήσεων από κρατικούς 
και ιδιωτικούς φορείς ή και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος από άλλες παράνομες επικερδείς 
επιχειρηματικές δραστηριότητες, με τις οποίες καταπιάνονται οι επίδοξοι τσαρλατάνοι 
των οικονομικών και πολιτικών λόμπι. Οι ΜΚΟ επιδίδονται σε δραστηριότητες και έργα 
φιλανθρωπίας με γνώμονα το οικονομικό τους συμφέρον. Προσανατολίζονται με βάση 
κάθε προσοδοφόρο πεδίο που ανοίγεται στον ορίζοντα τους και επενδύουν αναλόγως. 
Εν πολλοίς, οι ΜΚΟ αποτελούν σήμερα μια ιδιαίτερα επικερδή βιομηχανία για την 
κυκλοφορία του χρήματος και την ανάπτυξη των αγορών, ιδιαίτερα του κατασκευαστικού 
τομέα και των ομίλων επισιτισμού. Στη πραγματικότητα, αυτό που συμβαίνει μέσα από 
την δράση των ΜΚΟ είναι μια ανακύκλωση του πλούτου. Δηλαδή το χρήμα που επενδύουν 
οι μεγάλοι χορηγοί (μικρά και μεγάλα αφεντικά) στις εκάστοτε ΜΚΟ, κλεμμένο από την 
εργασία της τάξης μας και το χρήμα που δίνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, παρμένο 
από την φορολόγηση των εργαζομένων, καταλήγει στα χέρια των αφεντικών μέσα από τα 
προσοδοφόρα πεδία της φιλανθρωπικής δράσης.     
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Συν τοις άλλοις, οι ΜΚΟ δεν παύουν να διατείνονται με κάθε ευκαιρία που τους δίνεται μέσα 
από το όνομα, την προπαγάνδα και την δράση τους, ότι είναι πλήρως ανεξαρτητοποιημένες 
από τα κράτη, τα κυβερνητικά επιτελεία και κάθε είδους οικονομικό και πολιτικό 
συμφέρον. Με το να υπερτονίζουν την πολιτική και οικονομική τους αυτονομία από κάθε 
επίδοξο φορέα και θεσμό καταφέρνουν να διαπνέουν μια κάλπικη φερεγγυότητα στη 
συνείδηση κάθε ευκολόπιστου μικροδωρητή ή εθελοντή, οι οποίοι επιδίδονται να δωρίζουν 
ένα μέρος του εισοδήματος τους ή να εκτελούν άμισθη εργασία παρακινούμενοι από 
ανιδιοτελή κίνητρα. Ουσιαστικά όμως, είναι ολοκληρωτικά προσδεμένες στις φιλοδοξίες 
και τις βλέψεις των πιο πλούσιων χορηγών τους. Οι ΜΚΟ χρηματοδοτούμενες από τους 
προϋπολογισμούς κρατικών και διακρατικών ταμείων και άλλους οικονομικά εύρωστους 
εθνικούς και υπερεθνικούς οργανισμούς είναι πλήρως ελεγχόμενες και υπόλογες στους 
δωρητές τους για κάθε κίνηση που κάνουν. 

Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι οι ΜΚΟ επιτελούν ένα διττό ρόλο. Από τη μια, έχουν τα 
χαρακτηριστικά επιχείρησης και από την άλλη επιτελούν ένα ρόλο ιδεολογικού μηχανισμού 
στις υπηρεσίες του κράτους και του κεφαλαίου. Οι ΜΚΟ μέσα από το περιεχόμενο της 
δράσης τους και μέσα από τα νοήματα και τις σημασίες που διαπερνούν στο κοινωνικό 
συνειδητό, επιδιώκουν να απονοηματοδοτήσουν την έννοια της αλληλεγγύης, να την 
καταστήσουν αποστεωμένη από τα ριζοσπαστικά της περιεχόμενα και να την πλασάρουν 
στην πιο στρεβλή και φιλάνθρωπή της εκδοχή. Μέσα από το έργο τους εστιάζουν εκούσια  
και παραπλανητικά, όχι στις αιτίες αλλά στις συνέπειες των προβλημάτων. Δεν παλεύουν 
για το τσάκισμα των αιτιών που προκαλούν τα αντίστοιχα δεινά (φτώχεια, πόλεμοι, 
καπιταλιστική βαρβαρότητα) αλλά για μια ανακούφιση της συνθήκης, στην οποία βρίσκεται 
το σύνολο των ανθρώπων που ‘’φροντίζουν’’. Έχουν ένα ρόλο κοινωνικής αποσυμπίεσης 
και πυρόσβεσης των γνήσιων ταξικών αντιστάσεων, ντόπιων και μεταναστών. Εν 
κατακλείδι, ως δεκανίκια των μεγάλων τους χορηγών και δωρητών, λειτουργούν υπό τις 
διαταγές τους για την εξυπηρέτηση των πολιτικών και οικονομικών τους συμφερόντων.    
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Επίλογος
Αν σε προηγούμενες αναλύσεις είχαμε αναφερθεί στο ότι οι μετανάστες αποτελούν μια 
προβολή του μέλλοντος που επιφυλάσσεται για όλους τους εκμεταλλευόμενους και αυτό το 
είχαμε θέσει χρονικά στο μέλλον, τώρα πλέον μπορούμε να πούμε ότι αυτή η πραγματικότητα 
είναι ήδη εδώ. Ο σύγχρονος ολοκληρωτισμός έχει δρομολογήσει μια σφοδρή επίθεση σε 
όλα τα μέτωπα, καταφέρνοντας παράλληλα να εδραιώσει τον εξονυχιστικό έλεγχο και 
παρακολούθηση όλων, παντού και πάντα. Απέναντι στην επίθεση αυτή, η οποία πλήττει 
όχι μόνο την αξιοπρέπεια καθενός μας αλλά αποτελεί και καθημερινή απειλή επιβίωσης, 
οι από τα κάτω για την ώρα υποχωρούν παγκοσμίως. Το μούδιασμα, η κινηματική ύφεση 
και ο κανιβαλισμός μεταξύ κομματιών με κοινά ταξικά συμφέροντα έχουν οδηγήσει στην 
άνοδο της ακροδεξιάς, η οποία μπορεί μεν να προωθείται από τα πάνω, αλλά αγκαλιάζεται 
και στηρίζεται από τα χαμηλά στρώματα.

Οι αντιστάσεις των από τα κάτω,
τα χαρακτηριστικά τους και τα δικά μας προτάγματα

Παρόλα αυτά, διαφαίνεται παγκόσμια ένας αναβρασμός, ο οποίος μπορεί μεν να μην 
εμπεριέχει τα συνολικά εκείνα χαρακτηριστικά για την προοπτική της ανατροπής του 
καπιταλιστικού κόσμου, εμπεριέχει όμως τα στοιχεία της αμφισβήτησης, της ρήξης και της 
αντίστασης απέναντι στο καταπιεστικό σύστημα που βιώνουμε. Από τους αποσπασματικούς 
αγώνες ενάντια στο φαγητό που σερβίρεται στον καταυλισμό της Μυρσίνης, μέχρι τις 
εξεγέρσεις στο στρατόπεδο συγκέντρωσης της Μόρια, από τις αντιστάσεις ενάντια στους 
πλειστηριασμούς και τον πολυετή αγώνα των κατοίκων των χωριών της Β.Α Χαλκιδικής 
ενάντια στην εξόρυξη, από τις πρώτες αυθόρμητες εξεγέρσεις ενάντια στα αυταρχικά 
καθεστώτα πολλών αραβικών κρατών και τα αντιφασιστικά αναχώματα στις ΗΠΑ μέχρι τις 
συγκρούσεις στους δρόμους της Γαλλίας, της Βραζιλίας και της Γερμανίας, που είδαμε το 
προηγούμενο διάστημα, αντιλαμβανόμαστε πώς συντίθεται το ψηφιδωτό των αγώνων των 
από τα κάτω σε κάποιες γωνιές του πλανήτη. Ένα ψηφιδωτό που απεικονίζει αντιφατικά, 
την ζοφερή πραγματικότητα του σήμερα αλλά και την ελπιδοφόρα προοπτική του αύριο.

Η σύνδεση αλλά και η συνολικοποίηση τέτοιων επιμέρους αγώνων με σκοπό τη 
ριζοσπαστικοποίησή τους και την απόκτηση χαρακτηριστικών συνολικής κατά μέτωπο 
επίθεσης ενάντια στον κόσμο των κυρίαρχων, δηλαδή τα κράτη, το (υπερ)εθνικό κεφάλαιο   
και τους διακρατικούς καπιταλιστικούς οργανισμούς, είναι ένα ζήτημα διαχρονικό αλλά 
και επίκαιρο όσο ποτέ.  Το πώς οι αγώνες θα ξεφύγουν από το μερικό και θα καταφέρουν 
να βρεθούν στο συνολικό βάζοντας πλέον τα στοιχεία την ανατροπής και της δημιουργίας 
μιας άλλης κοινωνίας είναι ένα διαρκές ζήτημα που αποτελεί το σημαντικότερο βήμα αλλά 
και τη δυσκολότερη πρόκληση του ανταγωνιστικού κινήματος.  

Εν προκειμένω το ζήτημα της σύνδεσης των ντόπιων και μεταναστών και η αντεπίθεση 
απέναντι στους κοινούς τους δυνάστες, τα κράτη δηλαδή και το κεφάλαιο, αποτελεί την 
πεμπτουσία του μεταναστευτικού ζητήματος. Σε επίπεδο αυτοκριτικής θα μπορούσαμε 
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να πούμε ότι ως κίνημα φαίνεται ότι αδυνατούμε να κάνουμε το βήμα παραπέρα, και 
αναλυτικά και υλικοτεχνικά. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, οι αναλύσεις και τα εργαλεία 
μας παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ίδια με αυτά που χρησιμοποιούσαμε χρόνια πριν και 
όσο τα ποσοτικά χαρακτηριστικά της μεταναστευτικής κρίσης αλλάζουν, αδυνατούμε 
να αντεπεξέλθουμε. Παρότι αξιόλογη κάθε προσπάθεια σύνδεσης με μετανάστες 
και πρόσφυγες ή στήριξη κάποιας δομής αλληλεγγύης, η απουσία μιας συνολικής 
στρατηγικής και συντονισμού με βάση αυτήν μας αφήνει ανίκανους να ανταποκριθούμε 
στις εξαιρετικά μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας. Όπως προαναφέρθηκε, βιώνουμε τη 
μεγαλύτερη μετακίνηση πληθυσμών στον κόσμο μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, οπότε 
ένα μωσαϊκό αποσπασματικών κινήσεων (στη Μόρια, στο Ελληνικό, στη Μυρσίνη, στις 
δομές φιλοξενίας όπου στήθηκαν κτλ) σε μια προσπάθεια να συνδεθούμε μαζί με τους 
μετανάστες, χωρίς παράλληλα να επεξεργαζόμαστε τον μεταξύ μας συντονισμό, θα μας 
αφήνει πάντα ένα βήμα πίσω. Η υλοποίηση του προτάγματός μας περί κοινών αγώνων 
ντόπιων και μεταναστών, και όχι μόνο η αλληλεγγύη στους αγώνες και στις διεκδικήσεις 
των ίδιων, παραμένει ένα στοίχημα, που πρέπει να κερδηθεί.

Η ιστορική πραγματικότητα διδάσκει πως η σύνδεση των από τα κάτω και η κοινή 
τους πορεία προς τη χειραφέτηση με στόχο την ανατροπή της βαρβαρότητας που 
υφίστανται από τους από τα πάνω, είναι η μοναδική νικηφόρα προοπτική απέναντι 
στους δυνάστες τους. Πυξίδα για τη χάραξη της στρατηγικής και της οργάνωσης των 
αγώνων του σήμερα δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο παρά η οργάνωση των καταπιεσμένων 
και εκμεταλλευόμενων σε μια συντονισμένη δύναμη αντεπίθεσης και τελικά σε μια 
δυναμική αναδημιουργίας ενός άλλου κόσμου, που θα ξεπηδήσει μέσα από το κέλυφος 
του παλιού, χωρίς καταπίεση και εκμετάλλευση. Ενός κόσμου ισότητας, αλληλεγγύης 
και ελευθερίας, ενός κόσμου που θα έρθει μέσα από την κοινωνική επανάσταση και 
τον μετασχηματισμό των κοινωνικών σχέσεων για τον κομμουνισμό και την αναρχία.



19

...από την πρώτη επίσκεψη της ΣΑΚΤΑ στον καταυλισμό της Μυρσίνης
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της Συνέλευσης Αναρχικών για την Κοινωνική και Ταξική Αντεπίθεση 

για το Προσφυγικό-Μεταναστευτικό

Κείμενα
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ΧΤΙΖΟΥΜΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΑ ΚΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΜΕ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

Ενημέρωση από την επίσκεψη της ΣΑΚΤΑ
στον προσφυγικό καταυλισμό στη Μυρσίνη Ηλείας

 
Την Κυριακή 10 Ιούλη συντρόφισσες και σύντροφοι από τη Συνέλευση Αναρχικών για 
την Κοινωνική και Ταξική Αντεπίθεση μεταβήκαμε στον προσφυγικό καταυλισμό της 
Μυρσίνης στα Λεχαινά της Ηλείας, συνεχίζοντας με τον τρόπο αυτό την πολιτική απόφαση 
της συνέλευσης για παρέμβαση στους πρόσφυγες. Ως συνέλευση, έχουμε επιλέξει να 
ασχοληθούμε εδώ και καιρό με το προσφυγικό ζήτημα, διαγιγνώσκοντας πως ο αντίκτυπος 
των πολεμικών επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής έχει ήδη φτάσει 
στις ακτές της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και της Βόρειας Αφρικής.

Στο έδαφος της Συρίας εξάλλου, οι ενδοκαπιταλιστικοί ανταγωνισμοί τόσο ανάμεσα 
στα ισχυρά κράτη, όσο κι ανάμεσα σε περιφερειακές δυνάμεις, έχουν ενταθεί. Αυτοί οι 
γεωπολιτικοί ανταγωνισμοί, που σχετίζονται με τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών 
πηγών (πετρελαίου και φυσικού αερίου) και καλλιεργούνται στην ευρύτερη περιοχή μεταξύ 
κεντρικών και περιφερειακών κρατών, έχουν δημιουργήσει εκατομμύρια πρόσφυγες που 
παίρνουν το δρόμο του ξεριζωμού από τον τόπο τους προς αναζήτηση ενός καλύτερου 
μέλλοντος σε κάποιο από τα κράτη της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης.

Στον αντίποδα, τα ευρωπαϊκά κράτη θεσπίζουν μια σειρά  κατασταλτικών πολιτικών για 
την αναχαίτιση των προσφυγικών ροών και τον εγκλωβισμό εκατομμυρίων ανθρώπων 
είτε στα παράλια της Τουρκίας είτε στο εσωτερικό των νότιων κρατών της Ε.Ε. – κατά 
βάση του ελληνικού. Αυτές οι κατασταλτικές πολιτικές περιλαμβάνουν ενίσχυση των 
χερσαίων-υδάτινων συνόρων και στρατόπεδα συγκέντρωσης (δημιουργία δεκάδων χώρων 
εγκλωβισμού των προσφύγων τόσο στα νησιά όσο και στην ενδοχώρα). Πρόθεση της 
κυριαρχίας για τους πρόσφυγες που ήδη βρίσκονται στην ελλαδική επικράτεια είναι ο 
αποκλεισμός τους από το ορατό και δημόσιο πεδίο. Μετά την εκκένωση των σημείων 
μαζικής συγκέντρωσης προσφύγων στο λιμάνι του Πειραιά και την Ειδομένη, η διαχείριση 
από πλευράς κράτους συνίσταται στον εγκλεισμό των προσφύγων σε χώρους απόμακρους 
από τα αστικά κέντρα.

Ένας λοιπόν από τους σκοπούς της δικής μας παρέμβασης στον καταυλισμό της 
Μυρσίνης είναι αφ’ ενός να σπάσουμε – στο μέτρο των δυνατοτήτων μας – τον 
αποκλεισμό και την απομόνωση των προσφύγων από τη δημόσια σφαίρα. Αφ ‘ετέρου, 
έχουμε επιδιώξει να γνωριστούμε με τους ανθρώπους αυτούς και να έρθουμε σε 
ουσιαστική επαφή μαζί τους.  Η επικοινωνία μας μαζί τους δεν περιορίζεται απλά 
και μόνο στο κομμάτι της πρακτικής αλληλεγγύης. Με όσους πρόσφυγες έχουμε πιο 
στενές σχέσεις, τους έχουμε ξεκαθαρίσει πως είμαστε κι εμείς κομμάτι των από τα 
κάτω αυτής της κοινωνίας, κομμάτι των εδώ καταπιεσμένων κι εκμεταλλευόμενων 
ανθρώπων. Ταυτόχρονα όμως και κομμάτι αυτών που αγωνίζονται ενάντια στην 
επέλαση των κυρίαρχων στη ζωή μας.

Προφανώς, η θέση στην οποία βρίσκονται οι άνθρωποι αυτοί είναι αρκετά διαφορετική 
από τη δική μας. Μακριά από τον τόπο τους, χωρισμένοι από τα αγαπημένα τους πρόσωπα 
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και με μια τεράστια αβεβαιότητα για το επισφαλές μέλλον που τους περιμένει. Αρκετές 
φορές, σε ανθρώπινο επίπεδο, μιλώντας με κάποιους από τους ανθρώπους αυτούς, το 
στομάχι σου δένεται κόμπος και πρακτικά δε μπορείς να αρθρώσεις κουβέντα, όταν λ.χ 
ακούς από μια γυναίκα – σύζυγο αντικαθεστωτικού Σύρου, που γι’ αυτό το λόγο δεν του 
έδωσε το καθεστώς διαβατήριο κι έχει μείνει πίσω –  πως το –άθλιο- φαγητό που τους 
δίνει το catering δεν είναι πρόβλημα για την ίδια. Πως θα μπορούσε να τρώει κάθε μέρα 
μπισκότα, αν τουλάχιστον είχε μια διαβεβαίωση για το μέλλον των δύο παιδιών της, για 
χάρη των οποίων έφυγε από τη Συρία.

Από την πλευρά μας, αυτό το οποίο έχουμε προσπαθήσει να επικοινωνήσουμε με 
τους πρόσφυγες, είναι η αξία της συλλογικοποίησης, της αλληλεγγύης, καθώς επίσης 
και των συλλογικών αγώνων και αντιστάσεων στους κοινούς καταπιεστές μας. Την 
Κυριακή στις 10 Ιούλη γίναμε μάρτυρες ενός τέτοιου συλλογικού αγώνα από πλευράς 
των προσφύγων. Ενώ βρισκόμασταν στο σπιτάκι μιας πρόσφυγα και συζητάγαμε τόσο 
πολιτικά όσο και πιο προσωπικά, ακούσαμε έντονες φωνές από τη μεριά της αποθήκης. 
Όλοι μαζί μεταβήκαμε εκεί και είδαμε εξαγριωμένους πρόσφυγες να φωνάζουν στους 
υπαλλήλους της εταιρείας catering. Oι τελευταίοι είχαν έρθει με δυο οχήματα, στα οποία 
μόλις είχαν φορτώσει χυμούς και φαγητά από την αποθήκη, τα οποία προορίζονταν για τους 
πρόσφυγες. Κάποιοι πρόσφυγες μας εξήγησαν πως αυτή την κίνηση την είχε ξανακάνει η 
εταιρεία. Στην ουσία, η καταγγελία ήταν ότι, ενώ σύμφωνα με τη σύμβαση σίτισης των 
προσφύγων η εταιρεία παίρνει 6.60 ευρώ ανά γεύμα, οι υπάλληλοί της επιστρέφουν και 
μεταπωλούν κάποια από τα προϊόντα (τα οποία αρνούνται να καταναλώσουν οι πρόσφυγες 
λόγω της κακής τους ποιότητας), για τα οποία η εταιρεία όμως έχει ήδη πληρωθεί. Όλος ο 
κόσμος –γυναίκες, άντρες και μικρά παιδιά- είχε συγκεντρωθεί μπροστά στα δυο αμάξια 
και με φωνές, συνθήματα και αυτοσχέδια πανό απαιτούσε από τους τρεις υπαλλήλους 
να αδειάσουν τα αυτοκίνητα, θεωρώντας πως, εφόσον η εταιρεία είχε αμειφθεί για τα 
προϊόντα, αυτά ανήκαν δικαιωματικά στους ίδιους. Επαναλάμβαναν επίσης πως το φαγητό 
της εταιρείας – από το οποίο την Κυριακή στις 10 Ιούλη είχαν συμπληρώσει μια εβδομάδα 
αποχής, σιτιζόμενοι από τα είδη που πρόσφεραν οι αλληλέγγυοι ή που αγοράζουν οι 
ίδιοι- ήταν ούτως ή άλλως άθλιο και ζητούσαν αντί του φαγητού αυτού η εταιρεία να τους 
προμηθεύει με πρώτες ύλες, ώστε να μαγειρεύουν μόνοι τους.

Μετά από λίγο πλησιάσαμε τους τρεις υπαλλήλους ρωτώντας τους για το λόγο της 
φόρτωσης χυμών και φαγητών στα οχήματα. Πολύ εριστικοί, αφού πρώτα μας ζήτησαν 
‘’ταυτοτητούλες’’, μας ξεκαθάρισαν πως είναι δικαίωμα της εταιρείας να το κάνει, καθώς 
το αναφέρει η σύμβαση σίτισης. Τους απαντήσαμε πως ως εργαζόμενοι δεν έχουν κανένα 
λόγο να υπερασπίζονται την εταιρεία και μάλιστα με όρους αναξιοπρεπούς συμπεριφοράς 
προς τους πρόσφυγες. Τους είπαμε εν συνεχεία για το φαγητό, ότι δηλαδή οι άνθρωποι 
διαμαρτύρονται πως είναι άθλιο. Τότε, ένας απ’ αυτούς, (ο οποίος στην συνέχεια μάθαμε 
ότι είναι ο υπεύθυνος του καταυλισμού, τον οποίο έχει ορίσει ο αντιδήμαρχος του δήμου 
Φυλής στην Ηλεία), επιδεικτικά άνοιξε ένα χάρτινο πακέτο που περιείχε φαγητό και μας 
ρώτησε, αν εμείς θα το τρώγαμε. Στην απάντησή μας πως το θέμα είναι πως δεν το τρώνε 
οι πρόσφυγες, καθώς το θεωρούν σκουπίδια, με ένα κρεσέντο ρατσιστικού λόγου μας είπε 
κατάμουτρα δείχνοντας τους πρόσφυγες πως : ’’Αυτοί ήθελαν γαμίσι από την πρώτη μέρα, 
για να μάθουν να σέβονται’’. Tότε μια υπάλληλος της εταιρείας catering μας επιτέθηκε 
φραστικά και ατυχώς επιχείρησε να επιτεθεί και σωματικά σε μια συντρόφισσά μας.
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Στη δική μας έντονη αντίδραση, οι υπάλληλοι κάλεσαν τηλεφωνικά τους μπάτσους, οι 
οποίοι ήρθαν σχεδόν αμέσως με δυο περιπολικά. Ο υπεύθυνος της εταιρείας μας απείλησε 
δε, πως η εταιρεία θα στραφεί εναντίον μας για παρακώλυση του έργου της. Οι πρόσφυγες 
όλη αυτή την ώρα παρέμεναν μπροστά και πίσω από τα οχήματα της εταιρείας φωνάζοντας 
για το άθλιο φαγητό. Εν τέλει, μετά από κάποια ώρα με συνεχή συνθήματα και δυνατές 
φωνές από τους πρόσφυγες, οι υπάλληλοι υποχρεώθηκαν να αδειάσουν τα αυτοκίνητα, να 
επιστρέψουν τους χυμούς και τα φαγητά πίσω στην αποθήκη και να ξεκουμπιστούν μαζί 
με τους μπάτσους παρέα. Όση ώρα νωρίτερα η ένταση κορυφωνόταν, οι πρόσφυγες μας 
ευχαριστούσαν που πήραμε κι εμείς μέρος στο δικό τους αγώνα. Μια γυναίκα μας είπε 
πως, αν μας προσαγάγουν, θα έρθει κι αυτή μαζί μας. Ένας άλλος πρόσφυγας μας είπε πως 
δε θα επιτρέψουν να μας πάρουν περικυκλώνοντας τα περιπολικά.

Ως συμπέρασμα από τα προαναφερθέντα μπορούμε να πούμε πως την Κυριακή στις 
10 Ιούλη 2016 στον προσφυγικό καταυλισμό της Μυρσίνης στα Λεχαινά της Ηλείας οι 
πρόσφυγες έδωσαν μια μικρή μάχη. Στάθηκαν συλλογικά απέναντι στους μπάτσους και τους 
έντιμους ανθρώπους κυρ – Παντελήδες της εταιρείας κι από κοινού διεκδίκησαν καλύτερες 
συνθήκες σίτισης. Ο αγώνας ήταν και είναι δικός τους και η αλήθεια είναι πως τέτοιες 
αγωνιστικές στάσεις φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά, δίνοντάς τους ταυτοχρόνως 
δύναμη για μεγαλύτερους αγώνες. Όσα θεωρητικά μπορούμε να πούμε για αλληλεγγύη, 
συλλογικοποίηση και κοινούς αγώνες ντόπιων και μεταναστών, παίρνουν άλλη διάσταση, 
όταν λαμβάνουν σάρκα και οστά σε πραγματικές αγωνιστικές καταστάσεις. Από τη μια, 
η δική μας αλληλέγγυα στάση ήταν η έμπρακτη επιβεβαίωση των λεγομένων μας στους 
πρόσφυγες όλο το προηγούμενο διάστημα για κοινούς αγώνες και για αλληλεγγύη μεταξύ 
μας. Από την άλλη, η διάθεση εκ μέρους τους να μην επιτρέψουν στην αστυνομία να μας 
προσαγάγει, στην περίπτωση που οι μπάτσοι το επέλεγαν, είναι η καλύτερη απόδειξη πως η 
προσπάθεια ουσιαστικής επαφής και ζύμωσης με τους πρόσφυγες, καθώς και η δημιουργία 
κοινοτήτων αγώνα κι αλληλεγγύης, μπορεί να είναι μια διαδικασία δύσκολη, επίπονη και 
χρονοβόρα, είναι όμως ο μοναδικός αγωνιστικός δρόμος που μπορούν να πάρουν οι από τα 
κάτω της κοινωνίας, ντόπιοι και πρόσφυγες/μετανάστες.

Ως Συνέλευση Αναρχικών για την Κοινωνική και Ταξική Αντεπίθεση θα συνεχίσουμε 
να ερχόμαστε σε επαφή με τους πρόσφυγες του καταυλισμού της Μυρσίνης. Θα 
συνεχίζουμε να αντιστεκόμαστε στο καθεστώς του σύγχρονου ολοκληρωτισμού, στο 
καθεστώς έκτακτης ανάγκης κι εξαίρεσης των ανθρώπων από την κανονικότητα. Θα 
συνεχίζουμε να ζυμωνόμαστε με τους σύγχρονους φτωχοδιάβολους –ντόπιους ή και 
μετανάστες- ενάντια στους φράκτες και τα σύνορα ανοίγοντας με τον τρόπο αυτό 
δρόμο προς την ελευθερία.
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ΝΑ ΟΞΥΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ !

ΝΑ ΣΠΑΣΟΥΜΕ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΙ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΦΑΙΡΑ !

ΝΑ ΧΤΙΣΟΥΜΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΑ ΚΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕΤΑΞΥ 
ΤΩΝ ΚΑΤΑΠΙΕΣΜΕΝΩΝ ΚΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥΣ ΕΠΙΠΛΑΣΤΟΥΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥΣ 
ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ !

ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΙ ΑΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ, ΝΤΟΠΙΟΙ 
ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΝΑ ΠΑΛΕΨΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ 

ΚΟΙΝΩΝ ΚΑΤΑΠΙΕΣΤΩΝ ΜΑΣ, ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, 
ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΚΟΣΜΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΙ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ !

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ, ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟ !

Συνέλευση Αναρχικών για την Κοινωνική και Ταξική Αντεπίθεση
Πάτρα, 18 Ιούλη 2016
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Ενημέρωση από τον καταυλισμό των Σύρων προσφύγων στη Μυρσίνη Ηλείας

Το απόγευμα της 23ης Οκτωβρίου ένας μικρός πρόσφυγας ηλικίας 18 μηνών έπεσε σε 
πισίνα που είχε γεμίσει από νερά της βροχής στο εσωτερικό του καταυλισμού. Άμεσα 
κινητοποιούνται τόσο οι ίδιοι οι πρόσφυγες όσο και οι εθελοντές του καταυλισμού, 
προκειμένου να σώσουν τη ζωή του μικρού. Στιγμές δύσκολες, αφού οι προσπάθειές 
τους να το επαναφέρουν είναι άκαρπες, ενώ και το ασθενοφόρο που ήδη είχε καλεστεί 
αργεί να φτάσει. Μέσα σε αυτή τη συνθήκη οι πρόσφυγες ζητάνε από μια εργαζόμενη 
στο catering του καταυλισμού να πάει το παιδί με το ιδιωτικό της αμάξι στο νοσοκομείο. 
Αρνείται, οι πρόσφυγες επιμένουν, της ζητάνε τα κλειδιά, ώστε να το πάνε οι ίδιοι. 
Αρνείται πάλι και ούτε υπάρχει διάθεση να προσφέρουν στους πρόσφυγες άλλο αμάξι της 
εταιρείας που εκείνη την ώρα βρίσκεται εκεί.

Λίγη ώρα αργότερα φτάνει περιπολικό με τους μπάτσους να μην προσφέρουν τίποτα 
πέραν από ένα ανέβασμα της υπάρχουσας έντασης. Εξαφανίζονται άμεσα από το σημείο. 
Οι εθελοντές ξαναπαίρνουν τηλέφωνο ύστερα από κάποια λεπτά το ασθενοφόρο και 
ενημερώνονται ότι οι μπάτσοι δεν το αφήνουν να περάσει επειδή… γίνονται επεισόδια 
στον καταυλισμό!!

Και ξεδιπλώνεται το παράλογο… Εμφανίζονται επίσης κοράκια δημοσιογράφοι, που 
απέναντι στην άρνηση των προσφύγων να τραβήξουν πλάνα,  επιλέγουν να ρίξουν λάσπη 
και να ενημερώσουν ψευδώς πως δήθεν γίνονται επιθέσεις από οπλισμένους πρόσφυγες που 
περιφρουρούν το χώρο μην επιτρέποντας την είσοδο σε κανέναν. Μετά από μια μισή ώρα 
φτάνει το ασθενοφόρο και πηγαίνουν το μικρό πρόσφυγα στο νοσοκομείο, όπου δηλώνουν 
το θάνατό του και μέσα σε όλα δεν πιστεύουν την εκδοχή των προσφύγων για τα γεγονότα, 
προτιμώντας να τείνουν προς την πιο άνετη εξήγηση ότι ο μικρός πνίγηκε στη θάλασσα. 
Αδιαφορώντας για τη θέληση της οικογένειας να μη γίνει νεκροψία, επιστρέφουν τη σωρό 
του μικρού πρόσφυγα δύο μέρες αργότερα ανοιχτή από παντού.

Μέχρι εδώ τα γεγονότα… ήρθε η ώρα για συμπεράσματα. Μια σειρά από τραγικές κι 
επικίνδυνες φιγούρες τέλεσαν το μικροπρεπή στόχο τους, για να συμβάλλουν σε μια 
διαστρεβλωμένη αναπαραγωγή των γεγονότων και των αιτιολογιών τους. Από την άρνηση 
μιας εργαζόμενης να ρισκάρει τον κώλο της και τη θέση στην εταιρεία επισιτισμού 
(άνθρωπος κατά τα άλλα που στο παρελθόν έχει δείξει μεγάλο ζήλο στην υπεράσπιση των 
συμφερόντων της) μέχρι τους μπάτσους που καθυστέρησαν την άφιξη του ασθενοφόρου 
(από σκέτη βλακεία, από πείσμα, αφού τους έδιωξαν, φοβούμενοι μήπως τους επιρρίψουν 
ευθύνες, αφού δεν βοήθησαν ως προς τη τύχη του πρόσφυγα…;). Από τους υπεύθυνους 
του νοσοκομείου που δεν άκουγαν τους πρόσφυγες και λειτούργησαν αυθαίρετα (μήπως 
και η ευθύνη για την ασφάλεια στον καταυλισμό ανοιγόταν ως ζήτημα και έβλαπτε 
κάθε λογής παράγοντα) μέχρι το κερασάκι στην τούρτα των καθαρμάτων των μέσων 
παραπληροφόρησης που ενημέρωσαν ψευδώς για δήθεν επεισόδια στρέφοντας αλλού 
το ζήτημα των συνθηκών των προσφύγων και κατηγορώντας τους για βιαιοπραγίες, 
δημιουργώντας έτσι ένα βολικό κλίμα για το status quo και παράλληλα ενισχύοντας 
κάθε αντιδραστική επιχειρηματολογία. Τέλος, για να κλείσει ο κύκλος, όπως άνοιξε, η 
εργαζόμενη του catering δεν βρήκε σκόπιμο να διαψεύσει όσα είπαν στο όνομα της κι έτσι 
κι αλλιώς, όπως είπε ο δημοσιογράφος που είναι υπεύθυνος για αυτό το άρθρο-σκουπίδι, 
“ότι γράψαμε – γράψαμε, τι να κάνουμε τώρα”.
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Η συνθήκη στη Μυρσίνη δεν είναι μεμονωμένη όμως. Η ουσία του τί γίνεται εκεί δεν 
διαφέρει από τη γενικότερη κατάσταση. Στην Ευρώπη, κλείσιμο των συνόρων, εκκενώσεις 
καταυλισμών, όπως εκείνου του Καλαί Γαλλίας, εγκληματοποίηση των προσφύγων και 
δημιουργία ενός κλίματος “κινδύνου”. Χιλιάδες πρόσφυγες εγκλωβισμένοι στον ελλαδικό 
χώρο, στρατόπεδα συγκέντρωσης, θάνατος στα σύνορα. Και μια συνολική προσπάθεια 
της κυριαρχίας να διαχειριστεί την κατάσταση προς όφελός της. Αποκόβοντας κάθε 
προσπάθεια διασύνδεσης των προσφύγων με την εξαθλιωμένη ντόπια κοινωνία και 
κυρίως με τα αγωνιζόμενα κομμάτια της (να μην ξεχνάμε τις κατασταλτικές επιθέσεις, 
κρατικές και παρακρατικές, το τελευταίο διάστημα ενάντια σε δομές αλληλεγγύης και 
ενάντια στην οργή των προσφύγων). Αποτρέποντας εν ολίγοις την κάθε εν δυνάμει απειλή, 
δημιουργώντας επίσης κλίμα ότι η κατάσταση στην Ελλάδα είναι “καζάνι που βράζει”, 
ώστε να δικαιολογηθούν οι οποιεσδήποτε προληπτικές κατασταλτικές επιχειρήσεις ή οι 
οποιεσδήποτε συμφωνίες μεταξύ κυρίαρχων (πχ της Ευρώπης με την Τουρκία ή μεταξύ 
των κρατών της Ευρώπης), προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος τους δηλαδή η περαιτέρω 
εξαθλίωση και καταστροφή ντόπιων, μεταναστών, προσφύγων.

Ο καταυλισμός της Μυρσίνης είναι λοιπόν ένα ακόμα κομμάτι του παζλ. Ένα ακόμα 
παράδειγμα της επιβολής της κυρίαρχης αντίληψης. Ένα ακόμα πεδίο από το οποίο η 
κυριαρχία επιχειρεί να οικειοποιηθεί υπεραξία. Να βγάζουν κέρδος στις πλάτες των 
προσφύγων μέσω των συμφωνιών με τις εταιρίες catering, μέσα από τους μισθούς πείνας 
που δίνουν σε όσους “τυχερούς” βρίσκουν δουλειά (με αγροτικά μεροκάματα των 15 ευρώ 
για 10 ώρες δουλειάς). Ένας ακόμα τόπος, όπου με μια πατερναλιστική ρητορική και 
προσέγγιση γίνεται προσπάθεια να κατευναστούν τα πνεύματα και να βγουν κερδισμένοι 
κράτος και κεφάλαιο. Το κράτος άλλωστε, έχει εξουδετερώσει τους πρόσφυγες και τους 
έχει βάλει σε μια κατάσταση γενικής αναμονής για όλα όσα τους αφορούν: “Περιμένετε, 
θα τακτοποιηθεί η κατάστασή σας, μην παραπονιέστε, σας δίνουμε φαγητό κάθε μέρα, 
μην αναστατώνεστε, όλα θα γίνουν”, κτλ., δηλαδή μια προσπάθεια να παραδοθούν 
οι πρόσφυγες στην κενή ελπίδα και στο χάσιμο της αυτονομίας τους, να αποστειρωθεί 
κάθε πνεύμα αντίστασης, αυτοδιάθεσης, αξιοπρέπειάς τους. Να καταλήγουν να είναι, 
όπως είναι και η ντόπια κοινωνία, απλοί αριθμοί για το κάθε κράτος (όπως μας είπε ένας 
πρόσφυγας στον καταυλισμό). Και να πετύχει έτσι “αναίμακτα” η επιβολή του σύγχρονου 
ολοκληρωτισμού.

Αυτά είναι με λίγα λόγια όσα συμβαίνουν στη Μυρσίνη και στην κάθε Μυρσίνη. Είτε 
μιλάμε για ανοιχτά κέντρα είτε για κλειστά στρατόπεδα συγκέντρωσης η ουσία δεν 
αλλάζει. Απλώς χειροτερεύει, όπως χειροτερεύει η κατάσταση της κάθε κοινωνίας. Δεν 
είναι κάτι καινούργιο. Είναι πλέον η μόνιμη συνθήκη του σύγχρονου ολοκληρωτισμού, 
της επιβολής με κάθε μέσο του κράτους και του καπιταλισμού.

Δεν είναι καν κάτι που μάθαμε ύστερα από το θάνατο του μικρού. Η κατάσταση αυτή, 
συγκεκριμένα στη Μυρσίνη κρατάει μήνες, κάτι που μέσα από την παρέμβασή μας ως 
ΣΑΚΤΑ τους μήνες που λειτουργεί ως “κέντρο φιλοξενίας” είχε γίνει αντιληπτό. Πριν το 
καλοκαίρι είχαμε δει πώς η εταιρία catering προσπαθούσε να μεταπουλήσει το φαγητό 
που οι πρόσφυγες αρνούνταν να φάνε και πώς οι ίδιοι οι πρόσφυγες αντιστάθηκαν στη 
συνθήκη αυτή. Μετά το καλοκαίρι, στις 12 Οκτωβρίου για τους ίδιους λόγους οι πρόσφυγες 
πραγματοποίησαν πορεία στα Λεχαινά, μιλώντας για το φαγητό αλλά εκφράζοντας από 
πίσω μια ολόκληρη λογική αξιοπρέπειας.
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Και όπως ήμασταν εξ’ αρχής, με τον ίδιο τρόπο είμαστε και θα συνεχίσουμε να είμαστε 
πλάι τους. Γιατί μόνο αναγνωρίζοντας ότι η θέση μας είναι κοινή θα μπορέσουμε να 
ανατρέψουμε το καθεστώς που μας καταστρέφει, ατομικά και συλλογικά. Γιατί μόνο μαζί 
θα προχωρήσουμε ένα βήμα ακόμα στο μονοπάτι της χειραφέτησης. Γιατί μόνο έτσι θα 
κατακτήσουμε την ελευθερία που μας ανήκει.

 ΚΟΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΤΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΏΝ !

ΟΥΤΕ ΕΘΝΙΚΟΣ, ΟΥΤΕ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ, Ο ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΙΝΑΙ 
ΤΑΞΙΚΟΣ !

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟ !

Συνέλευση Αναρχικών για την Κοινωνική και Ταξική Αντεπίθεση
Πάτρα, Νοέμβρης 2016
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Some information about the refugee camp in Myrsini, Lechaina

(Tο εν λόγω κείμενο αποτελεί  μετάφραση στην αγγλική της σχετικής ανακοίνωσης 
της συνέλευσης και προορίζεται να διανεμηθεί στους πρόσφυγες του καταυλισμού στη 
Μυρσίνη Λεχαινών Ηλείας). 

*This text has been written by the Anarchist Assembly for the Social and Class Attack. 
The text aims to inform the citizens of Patras and the other Greek people as well about 
the living conditions of the Syrian refugees at the Myrsini refugee camp, especially during 
the last month. As members of the assembly, being a part of the exploited and oppressed 
class, we stand beside all those people who struggle for a better world. We vision a society 
without the capital and the state, a society in which all people will be able to live a free 
and decent life in terms of solidarity and self-management of their life regardless of their 
origins, colour, sex, religious beliefs etc. 

In the afternoon of October 23, a child refugee at the age of one year and a half fell into 
the swimming pool that was covered in rain water. The swimming pool was inside the 
Myrsini refugee camp. The refugees and the volunteers did their best in order to save the 
little boy‘s life. Difficult moments, as their efforts to keep the boy alive were in vain. What 
is more, the ambulance, that had already been called, hadn‘t arrived yet. The refugees asked 
an employee from the catering, if she could take the child to the nearby hospital with her 
private car. She refused; the refugees insisted and asked her to give them the car keys, so 
as to be them who will take the boy to the hospital. She refused again and, as it seems, 
the employee of the catering wasn‘t interested in giving the refugees another car from the 
catering company, a car that was parked there at that moment.

After a while, a police car arrived at the camp but instead of helping, the cops didn’t 
do anything but made the situation worst. They immediately disappeared from the camp. 
The volunteers called the ambulance again and they were informed that the cops didn’t 
let the ambulance arrive at the camp because….’’ bad incidents take place at the refugee 
camp…!!‘’

From this time on we see the theatre of absurd in action…. Journalists made their appearance 
and as the refugees didn’t allow them to take a shot, they took their revenge by misinforming 
the public that ‘’ armed refugees patrol the camp and don‘t let anyone enter ‘’. A shameless 
lie and a common method for the majority of the journalists as well.

Half an hour later the ambulance arrived and the child refugee was taken to the hospital. 
His death was certified but the authorities didn’t believe the refugees, who were saying that 
the child had drowned in the camp’s swimming pool. The authorities believed the more 
comfortable explanation that the boy had drowned in the sea.  Being indifferent to the wish 
of the family, who didn‘t want an autopsy to be performed, after a couple of days they 
returned  the boy‘s body open from everywhere.

Enough with the facts…. time for conclusions. A number of tragic and dangerous people 
managed their petty goal. And their goal was to disfigure the truth and they did that by 
twisting what really happened at the camp.
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•	 The refusal of an employee to risk her position in the catering company…

•	 The cops who delayed the arrival of the ambulance (on account of their stupidity, 
their stubbornness or in fear of them being accused for not helping the child…?)

•	 The hospital manager who didn‘t respect the dead body of the child and acted 
without the family ‘s permission. (Were the authorities afraid that the tragic death 
of the child would raise questions about the security problems inside the camp ? 
Were the local authorities afraid that this matter could be harmful for them ?)

•	 Moreover, the fucking journalists misinformed the public and the local community 
about the so called ‘’ bad incidents that take place at the refugee camp…!! ‘’. And 
they did that because they wanted to change the agenda and to divert attention away 
from the real problems, such as the living conditions of the refugees at the camp or 
the bad quality of the food they were provided. That‘s why the journalists accused 
the refugees for acts of violence, because they wanted to create a comfortable 
situation for the local authorities, to put the blame on the Syrian people and of 
course they wanted to support the anti-refugee voices in the area.

•	 Finally, the employee of the catering company didn’t deny all those lies that were 
told by the journalists about her being beaten by some of the refugees.

As the journalist, who published the specific article on the newspaper, that was full of those 
lies, said …: ‘’ What is written is written, what can we do now…? ‘’

Unfortunately, the situation in Myrsini is not unique. What is going on there doesn’t differ 
from the general situation. In Europe, we have seen the closure of the borders, the evacuation 
of the refugee camps, like the one in Calai, France, we have also seen the criminalization 
of the refugees and several attempts an atmosphere of ‘’danger’’ to be created. Thousands 
of refugees are trapped in Greece, waiting inside the concentration camps or dying at the 
borders. And a general attempt from the governments to handle this situation for their own 
benefit. The European governments are trying to cut out the interaction between the refugees 
and the poor local society – and mainly with those locals, who are still struggling against 
the brutality of the state and the capital. The European governments want to create an 
atmosphere that Greece is a’’boiling place’’ at the moment, so as to justify any suppressive 
moves by the state or any agreements between the governments. Those agreements will 
have as a future goal to lead the local people, the refugees and the immigrants, as well,  to 
poverty. We shouldn’t also forget the attacks to solidarity structures by the state or by the 
fascists, like the one in Chios island few days ago.

(The refugees at the camp of Souda in Chios were attacked by fascists, who threw rocks 
and fireworks inside the camp, an act that caused a small fire. A pregnant woman lost her 
child because of the tension. The cops didn’t do anything to stop the attackers. Instead, 
they invaded the camp, beat some refugees and arrested them. A couple of days ago an old 
woman and her grandchild were burnt and died at the Moria closed refugee concentration 
camp in Lesvos because of a fire that caused the explosion of a camping gas. They were 
victims of the cruelty of the greek state and the E.U, that keep thousands of people enclosed 
at the concentration camps).
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So, the refugee camp in Myrsini is another piece of the puzzle. Another example of what 
the ruling class and the governments have in mind, which is to make profit through the 
exploitation of the refugees. The deal with the catering company, the 15-euro salary per 
day for the “lucky ones” who might find a job in the fields, are some of the examples of 
this exploitation. This is another place, where the state and the capital are trying to calm 
down the tension in order to take advantage of this situation. Besides, the state has put the 
refugees in a condition of long waiting for all the things that matter them. It’s like ’’….
Wait, you will be settled, do not complain, we offer you food  everyday, don’t worry, 
everything is going to be ok…’’. But we understand that this is an organized attempt 
by the state in order the refugees to give in to blind hopes, to lose their autonomy, their 
will for struggle and their dignity. To end up as numbers, like the majority of the local 
population, numbers for any kind of state ( just like a refugee has told us). This is a 
clear attempt by the state to impose the modern totalitarianism, for both the locals 
and the immigrants or refugees.

This is what is happening at the refugee camp in Myrsini and in every place like this. 
Whether we are referring to open or closed concentration camps, the meaning is the same. 
It is just getting worse and worse, like the situation in every local society. It isn’t something 
new. It is the permanent condition of the modern totalitarianism, the imposition  of the state 
and capitalism by any means.

This isn’t something that we learnt after the drowning of the child. This condition, especially 
at the camp in Myrsini, lasts for several months now and we have already noticed it during 
our intervention at the camp as Anarchist Assembly for the Social and Class Attack. Before 
summer we had witnessed how the catering company was trying to resell the food that the 
refugees denied to consume and how the people from Syria themselves tried to stop it. After 
the summer, on October 12, the refugees, prompted by the same reasons, demonstrated in 
the streets of Myrsini not only demanding a better food but expressing a whole attitude of 
dignity as well.
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We will still be by their side, the same way we were standing from the very beginning. 
Because only if we understand that all of us – refugees and local people – stands 
from the same side, will we be able to bring down the regime that ruins our live as 
individually as collectively. Because only together will we move a step forward to the 
path of emancipation. Because only by struggling together will we be free people.

 
SOLIDARITY AMONG THE OPPRESSED PEOPLE !

COMMON STRUGGLE FOR THE LOCALS AND THE REFUGEES/MIGRANTS 
!

OUR WAR IS NOT A NATIONAL, NOR A RELIGIOUS ONE,
OUR WAR IS A CLASS WAR !

WE CAN CREATE A WORLD OF SOCIAL EMANCIPATION, SELF 
MANAGEMENT & FREEDOM !

CONSTANT STRUGGLE FOR THE SOCIAL REVOLUTION, ANARCHY & 
LIBERTARIAN COMMUNISM !

Anarchist Assembly for the Social and Class Attack
 Patras, November 2016
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O ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΟΥΣ – ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΑΣ 
ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΕΙ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ

Τη Δευτέρα 27 Μάρτη ένας πρόσφυγας κρεμάστηκε στο λιμάνι του Πειραιά. Ήταν γύρω 
στα εικοσιπέντε του χρόνια, με καταγωγή από τη Συρία και στα ρούχα του βρέθηκε 
το δελτίο αιτούντος διεθνούς προστασίας. Είναι χαρακτηριστικό πως για το τραγικό αυτό 
περιστατικό δεν έχουν βγει στην επιφάνεια άλλες πληροφορίες, πέρα από την είδηση αυτή 
καθ’ αυτή.

Τρεις ημέρες αργότερα, την Πέμπτη 30 Μάρτη ένας εικοσιεννιάχρονος πρόσφυγας 
αυτοπυρπολήθηκε μέσα στο hot spot της ΒΙΑΛ στη Χίο. Τη στιγμή που βρισκόταν μέσα 
στο χώρο καταγραφής περιέλουσε το σώμα του με εύφλεκτο υγρό και απείλησε να βάλει 
φωτιά. Τότε, ένας μπάτσος τον αιφνιδίασε από πίσω, τον χτύπησε στο χέρι που κρατούσε 
τον αναπτήρα και προσπάθησε να του πάρει το μπιτόνι. Η κατάληξη ήταν τραγική, αφού 
ο άνθρωπος υπέστη πολλά εγκαύματα. Έχει ήδη μεταφερθεί στον Ευαγγελισμό στην 
Αθήνα και η κατάστασή του είναι σοβαρή, καθώς τα εγκαύματά του φθάνουν στο 85% του 
σώματός του. Ένας άλλος πρόσφυγας ανέφερε πως ο άνθρωπος αυτός δεν άντεχε άλλο τις 
συνθήκες που επικρατούν στο hot spot και πως ήθελε απλώς να μιλήσει, να διαμαρτυρηθεί 
αλλά τότε έπεσε πάνω του ο μπάτσος κι έγινε ό, τι έγινε. Δυστυχώς, το Σάββατο 8 Απρίλη 
ο Amer Mohamad έχασε τη μάχη με τη ζωή του στο νοσοκομείο.

Είμαστε οι τελευταίοι που θα εγκαλέσουμε τους μπάτσους για ανικανότητα, για έλλειψη 
σχεδίου ή για απώλεια της ψυχραιμίας και της νηφαλιότητας. Είτε η κίνηση αυτή 
ήταν μια αποτυχημένη έμπνευση της στιγμής του συγκεκριμένου μπάτσου είτε ήταν 
αποφασισμένο η διαχείριση της κατάστασης να γίνει με τον τρόπο αυτό, η αλήθεια είναι 
πως οι μπάτσοι επιτελούν μια χαρά το ρόλο που τους έχει αναθέσει το κράτος. Το ρόλο 
των ανθρωποφυλάκων που κρατάν τους ανθρώπους έγκλειστους αλλά και αυτό της ωμής 
κατασταλτικής δύναμης που επιβάλλεται και τσακίζει όσους εξεγείρονται ενάντια στις 
απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης και τη λεηλασία της ζωής τους.

Εξάλλου, έχει γίνει γνωστό πως στη Λέσβο οι μπάτσοι έχουν ξεκινήσει εφόδους σε 
καταυλισμούς προσφύγων, καθώς και προσαγωγές και συλλήψεις για την υποστήριξη των 
απελάσεων. Καθημερινά αρπάζουν 20-25 πρόσφυγες και μετανάστες από το hot spot της 
Μόριας και κάποιους από αυτούς τους ανθρώπους τους ξυλοκοπούν χωρίς κανένα λόγο, 
μόνο και μόνο, επειδή βρίσκονται στην Ευρώπη χωρίς το «σωστό» διαβατήριο. Στη συνέχεια 
τους κλείνουν στο κλειστό προαναχωρησιακό κέντρο χωρίς κάποιο λόγο ή κατηγορία. 
Κοινώς, τους στερούν την ελευθερία των κινήσεών τους, μέχρι να αποφασίσουν, πότε θα 
τους απελάσουν. Αυτές οι μεθοδευμένες κινήσεις της αστυνομίας γίνονται λίγο πριν βγουν 
οι αποφάσεις των δευτεροβάθμιων επιτροπών ασύλου που δέχονται ή απορρίπτουν τις 
σχετικές αιτήσεις των προσφύγων.

Ταυτοχρόνως, μια φρικιαστική εικόνα έκανε τις προηγούμενες μέρες το γύρο του διαδικτύου. 
Μια φωτογραφία στην οποία απεικονίζεται ένα σιδερένιο κλουβί με ανθρώπους εντός 
του, ένα κλουβί, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο πρώτης υποδοχής και ταυτοποίησης στο 
hot spot ΒΙΑΛ στη Χίο.  Όπως κατήγγειλαν πρόσφυγες, μέσα σε ένα μεγάλο κτίριο που 
φυλάσσεται από τις αστυνομικές δυνάμεις υπάρχουν δύο κλουβιά, για να κρατούνται 
έγκλειστοι και στοιβαγμένοι πρόσφυγες και μετανάστες που φθάνουν για πρώτη φορά στο 
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νησί. Άνδρες, γυναίκες και παιδιά στοιβάζονται στο ίδιο μέρος και, όπως καταγγέλλεται, 
υπήρχαν περιπτώσεις που, ενώ είχαν πει στους ανθρώπους ότι θα μείνουν για λίγες ώρες, 
τελικά έμειναν εκεί για ολόκληρο βράδυ.

Από την πλευρά μας, αντιλαμβανόμαστε πως όλα τα προαναφερθέντα δεν αποτελούν τίποτε 
άλλο παρά όψεις της αντιμεταναστευτικής πολιτικής του ελληνικού κράτους και της Ε.Ε 
αλλά κι εκφάνσεις της επιβολής του σύγχρονου ολοκληρωτισμού κράτους – κεφαλαίου 
και των υπερκρατικών καπιταλιστικών θεσμών και μηχανισμών. Ενός σύγχρονου 
ολοκληρωτισμού που εγγυάται μόνο το θάνατο, τη δυστυχία, την εκμετάλλευση και την 
καταπίεση στους από τα κάτω των κοινωνιών. Μια συνθήκη απαξίωσης ακόμα και της 
αξίας της ανθρώπινης ζωής που καταδεικνύεται από το υδάτινο και χερσαίο νεκροταφείο 
της Μεσογείου και των συνόρων της Ευρώπης – Φρούριο αντίστοιχα καθώς και από τους 
εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς στη Συρία, θύματα του ενδοκαπιταλιστικού ανταγωνισμού, 
στον οποίο εμπλέκονται τόσο οι μεγάλες δυνάμεις, όσο και οι τοπικοί σατράπες της 
καπιταλιστικής περιφέρειας.

Ο απαγχονισμός του Σύριου πρόσφυγα στο λιμάνι του Πειραιά και ο αυτοπυρπολισμός 
ενός άλλου στο hot spot της ΒΙΑΛ στη Χίο είναι μια δραματική υπογράμμιση για το πού 
οδηγούν τους πρόσφυγες η ρατσιστική πολιτική του ελληνικού κράτους και της Ε.Ε. Η 
αντιμεταναστευτική πολιτική της Ευρώπης – Φρούριο είναι που οδήγησε στο κλείσιμο 
των συνόρων και στη σύναψη συμφωνίας Ε.Ε – Τουρκίας. Η πλήρης ευθυγράμμιση λοιπόν 
του ελληνικού κράτους με το θεσμοθετημένο αυτό ρατσισμό έχει εγκλωβίσει χιλιάδες 
πρόσφυγες στα νησιά σε απάνθρωπες συνθήκες εγκλεισμού κι απομόνωσης με αποτέλεσμα 
χιλιάδες άνθρωποι, που βλέπουν πως είναι πρακτικά εγκλωβισμένοι και στερημένοι 
στοιχειωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να οδηγούνται στην απόγνωση.

Έχοντας συμπληρωθεί ένας χρόνος από τη συμφωνία Ε.Ε – Τουρκίας για τη μείωση 
των μεταναστευτικών ροών προς τα ευρωπαϊκά κράτη το βασικότερο –μέχρι στιγμής- 
αποτέλεσμα από την εφαρμογή της είναι ότι χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες παραμένουν 
εγκλωβισμένοι στην ελληνική ενδοχώρα και στα νησιά, αφού η Ελλάδα αποτέλεσε για 
μεγάλο διάστημα τον πρώτο σταθμό εντός ΕΕ του ρεύματος προσφύγων από τη Συρία. Την 
περίοδο αυτή περισσότεροι από 61.000 πρόσφυγες και μετανάστες είναι εγκλωβισμένοι 
στα νησιά και την ηπειρωτική χώρα. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες παραμένουν 
εγκλωβισμένοι μετανάστες και πρόσφυγες στα κέντρα κράτησης σε όλη τη χώρα είναι 
ασφυκτικές και απάνθρωπες. Στους θανάτους, τις αυτοκτονίες και τους αυτοτραυματισμούς 
που έχουν σημειωθεί, ας προσθέσουμε τις κακουχίες πάσης φύσεως, καθώς και το ρατσισμό 
μερίδας των τοπικών κοινωνιών, οι οποίοι αρνούνται στα προσφυγόπουλα τη δυνατότητα 
να παρακολουθήσουν μαθήματα σε σχολεία της επικράτειας και να έρθουν σε επαφή με 
συνομήλικά τους παιδιά.

Στρατόπεδα συγκέντρωσης, εγκλεισμός, απομόνωση, θάνατος στα σύνορα και πνιγμοί στη 
Μεσόγειο. Αλλά και υποτίμηση της εργατικής μας δύναμης, εκμετάλλευση και καταστολή 
όσων αγωνίζονται. Η λεηλασία της ζωής και της αξιοπρέπειάς μας από την κυριαρχία δεν 
κάνει διάκριση σε μετανάστες και ντόπιους. Όλους τους από κάτω θα επιδιώξει να μας 
συντρίψει ο καπιταλισμός, προκειμένου να συνεχίζει ν’ αναπαράγεται. Μέσα σ’ αυτές τις 
συνθήκες βλέπουμε επίσης μια συνολική προσπάθεια της κυριαρχίας να διαχειριστεί την 
κατάσταση προς όφελός της. Επιχειρώντας ν’ αποκόψει κάθε προσπάθεια διασύνδεσης 
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των προσφύγων με την εξαθλιωμένη ντόπια κοινωνία και κυρίως με τα αγωνιζόμενα 
κομμάτια της (εκκενώσεις κατειλημμένων κτιρίων, κατασταλτικές επιθέσεις, κρατικές 
και παρακρατικές, ενάντια σε δομές αλληλεγγύης). Το κράτος και οι μηχανισμοί του 
προσβλέπουν στο να αποτρέψουν την αλληλοεπίδραση μεταξύ των καταπιεσμένων κι 
αποκλεισμένων κοινωνικών κομματιών, ντόπιων και μεταναστών. Να αποτρέψουν την 
όσμωση ανάμεσα στους από κάτω της κοινωνίας.

Από την πλευρά μας, από την πλευρά του αγωνιζόμενου κομματιού της κοινωνίας 
έχουμε χρέος να σπάσουμε το καθεστώς αποκλεισμού κι απομόνωσης των προσφύγων 
και των μεταναστών από τη δημόσια σφαίρα. Να επιδιώξουμε – παρ’ όλες τις αντίξοες 
συνθήκες – να ερχόμαστε σ’ επαφή μαζί τους και να χτίζουμε κοινότητες αγώνα, 
αλληλεγγύης κι εμπιστοσύνης μεταξύ μας. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να σπάσουμε 
στην πράξη τους επίπλαστους διαχωρισμούς της κυριαρχίας.  

Δεν αρκεί μόνο η αλληλεγγύη στις διεκδικήσεις των ίδιων των μεταναστών. Ακόμη 
περισσότερο απαιτείται να υλοποιούμε το πρόταγμά μας για κοινούς αγώνες ανάμεσα 
στους εκμεταλλευόμενους και καταπιεσμένους αυτής της κοινωνίας. Η υλοποίηση 
αυτού του προτάγματος παραμένει ένα στοίχημα που πρέπει να το κερδίσουμε.

ΝΑ ΟΞΥΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ !

ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΙ ΑΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ, ΝΤΟΠΙΟΙ 
ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΝΑ ΠΑΛΕΨΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ 

ΚΟΙΝΩΝ ΚΑΤΑΠΙΕΣΤΩΝ ΜΑΣ, ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, 
ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΚΟΣΜΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΙ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ !

ΝΑ ΡΙΞΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΣΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗ, ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟ !

Συνέλευση Αναρχικών για την Κοινωνική και Ταξική Αντεπίθεση
 Πάτρα, Απρίλης 2017
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THE ANTI-IMMIGRATION POLICY OF THE GREEK STATE AND THE E.U. 
BRINGS DEATH

On March 27, a refugee man from Syria, 25 years old hung himself at the port of Piraeus. 
The International Protection Seeker’s Card was found in his clothes. No more information 
about this tragic suicide is known whatsoever.

Three days later, on March 30, another refugee, 29 years old, set himself on fire inside 
VIAL hot spot in Chios island. At the time he was inside the refugee registration area, he 
splashed himself all over with flammable liquid and warned the other people off setting 
himself on fire. The man just wanted to speak, to protest about the bad conditions at the hot 
spot. Then, a cop surprised him from behind, he hit the refugee’s arm and tried to take the 
tin the refugee was holding. The ending of the incident was a tragedy, as the man suffered 
many burns. After having been transported to the Evangellismos hospital in Athens in a 
very bad condition, with a 85% burns in his body, unfortunately, on Saturday, April 8, Amir 
Mohammad passed away in the hospital after battling for his life for several days. We will 
not accuse the police of inability and of loss of their calmness. Either this move was a failed 
inspiration of a single cop either it was decided that the police will manage the situation this 
way, the truth is that the police accomplishes perfectly the role that has been assign to them 
the by the State. And their role is to keep people in prison and to smash those people who 
struggle and rise against exploitation, oppression and the ruin of their lives.
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It is also known that in Lesvos island the police has invaded in some refugee camps and has 
arrested some refugees and immigrants. Each day at about 20-25 refugees and immigrants 
are kidnapped from the Moria hot spot. Some of them are beaten, only because they are in 
Europe without the »right» passport. After this, the police enclose them at the close pre-
departure center with no reason or accusation. The refugees are simply imprisoned, until 
the time is right for them being deport. In April 7, massive deportations took place; 49 
refugees from Lesvos and 35 from Kos island were deported to Turkey.

What is more, a horrific picture went viral on the internet during the last days. A photo in 
which an iron cage is illustrated. Inside this cage, at the VIAL hot spot in Chios island, 
several refugees, men, women and children were enclosed for many hours and were 
guarded by the police.

We understand that all the previous are nothing but aspects of the anti-immigration policy 
of the Greek state and the E.U. Manifestations of the modern totalitarianism on behalf of 
the capital and the state institutions. A modern totalitarianism that can only assures death, 
misery, exploitation and oppression for the poor people, refugees, immigrants and locals. 
We can understand how the governments and the states devalue the human life by reminding 
ourselves the thousands of refugees and immigrants who have drown in the Mediterranean 
sea, the ones that have lost their lives at the closed European borders and of course the 
hundreds of thousands Syrian people that have been murdered during the war in Syria. All 
of those people are victims in a competition, victims in a war for which the responsible are 
those who have the power, the capitalistic states and the local Syrian dictators.

The hanging of the Syrian refugee at the port of Piraeus and the death of the other man who 
set himself on fire in Chios island is a tragic situation that underlines to which extend can 
the refugees be brought by the racist policy of the Greek state and the European Union. The 
anti-immigration policy on behalf of the E.U led to the closure of the borders and to the 
deal with Turkey. The Greek state in absolute agreement with the European racist policy 
has trapped thousands of refugees in the islands and the Greek mainland. Those people who 
are trapped and deprived of basic human rights are led to despair.

Moreover, one year has passed since the E.U agreed with Turkey in order to cut down 
the numbers of refugees entering Europe. The more important -so far- result from this 
agreement is that thousands of refugees are trapped in the Greek mainland and the islands. 
At this time more than 61.000 refugees and immigrants are trapped in Greece. The 
conditions under which these people live are inhuman. Deaths, suicides, self-injuries and 
of course the racism of some Greek people. In some cases there were local people who 
didn’t want the children from Syria to attend Greek public schools and come in touch with 
pupils from Greece.

Concentration camps, hot spots, imprisonment, isolation, death at the closed European 
borders and drownings in the Mediterranean sea are guaranteed for the refugees and 
immigrants. Exploitation, οppression and devaluation of our working power are guaranteed 
for the locals. The capital and the states ruin our life and dignity every day with no distinction 
between refugees-immigrants and locals. We, the common people, the working class, the 
proletarians, are in the target of the capital. The capitalist system will try to eliminate us, 
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in order to ensure its reproduction. We can also see that the dominant class tries to manage 
the economical crisis for its own benefit. Thus, the state attempts to cut off any effort for 
the connection between refugees and the poor local people, especially the more combative 
ones. To cut off the interaction between the oppressed and exploited people, local and 
refugees.

On our behalf, on the behalf of the people who struggle against the capital and the 
states, we understand that is our duty to break the exclusion and the isolation in 
which the refugees are condemned. We have to be in contact with the refugees and 
immigrants and build communities of common struggles, of solidarity and trust. This 
is the only way for us to break the counterfeit separation that is organized by the 
capitalism.

Expressing our solidarity to the claims of the refugees is not enough. What is more, 
we have to put in practice our will for common struggles between all the poor and 
common people of our society.

 
CLASS AND SOCIAL WAR AGAINST THE MODERN TOTALITARIANISM OF 

THE CAPITAL AND THE STATES !

WITH COMMON AND INDEPENDENT STRUGGLES, LOCALS AND 
REFUGEES-IMMIGRANTS WE CAN FIGHT FOR A WORLD OF EQUALITY, 

FREEDOM AND SOLIDARITY !

GO FOR THE SOCIAL REVOLUTION, ANARCHY AND COMMUNISM !

Anarchist Assembly for the Social and Class Attack
Patras, April 2017
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Αφίσες
της Συνέλευσης Αναρχικών για την Κοινωνική και Ταξική Αντεπίθεση 

με αφορμή το προσφυγικό-μεταναστευτικό ζήτημα
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