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Σο κείμενο αυτό δε κα ξεκινιςει με περιγραφζσ για το κακεςτϊσ εξακλίωςθσ ςτο 

οποίο τελοφν οι πρόςφυγεσ και μετανάςτεσ τον τελευταίο καιρό ςτον ελλαδικό 
χϊρο. Σα κακεςτωτικά μζςα ζχουν φροντίςει να μασ κατακλφηουν κακθμερινά με τισ 
«ανθςυχθτικζσ εικόνεσ των ροϊν» που ςυρρζουν ςτα νθςιά και τθν Ειδομζνθ, 
διατυπϊνοντασ φιλανκρωπικζσ και ανκρωπιςτικζσ κορϊνεσ, αλλά φροντίηοντασ 
κάκε φορά να επιςθμαίνουν το τελματϊδεσ τθσ κατάςταςθσ και τα αςφυκτικά 
πλαίςια ςτα οποία καλοφνται να ηιςουν οι Ζλλθνεσ και λοιποί Ευρωπαίοι. Σο όλο 
ηιτθμα παρουςιάηεται κυβερνθτικά ωσ μια τεράςτια «ανκρωπιςτικι κρίςθ»,  
αποςιωπϊντασ ι πολφ περιςςότερο ουδετεροποιϊντασ τα αίτια που οδιγθςαν 
όλουσ αυτοφσ τουσ ανκρϊπουσ εδϊ. Και όχι δεν είναι θ διάχυτθ απειλι τθσ 
τρομοκρατίασ. Γιατί όςο κι αν αποκρφπτεται από τισ κυρίαρχεσ αφθγιςεισ, τα κράτθ 
–δολοφόνοι και οι πολιτικζσ τουσ ευκφνονται για  τισ εικόνεσ των εκατομμυρίων 
ανκρϊπων που βρίςκονται ςε μια εξακλιωμζνθ πορεία προσ τθ Δφςθ τθσ 
«επαγγελίασ». Σο κρίςιμο προςφυγικό ηιτθμα είναι απότοκο των πολεμικϊν–
ανκρωπιςτικϊν επεμβάςεων τθσ Δφςθσ, των διαχρονικϊν αντιτρομοκρατικϊν 
εκςτρατειϊν τθσ, των οικονομικϊν– αποικιοκρατικϊν πολιτικϊν των ιςχυρϊν ζναντι 
των ανίςχυρων κρατϊν, τθσ επιβολισ κακεςτϊτων και δικτατοριϊν, των εμφφλιων 
διαμαχϊν, του κρθςκευτικοφ–φυλετικοφ μίςουσ, τθσ γενικισ ςυνκικθσ τθσ φτϊχειασ 
και τθσ εκμετάλλευςθσ.  Είναι το άμεςο προϊόν τθσ καπιταλιςτικισ βαρβαρότθτασ. 

Και τα μιντιακά τςιράκια φροντίηουν να εξανκρωπίηουν ςτισ ςυνειδιςεισ το 

καπιταλιςτικό αυτό ζκτρωμα, να μιλοφν για «ροζσ» αοράτων που ζρχονται από μια 
άγνωςτθ Ανατολι και «ςυνωςτίηονται» ςτθν εξευγενιςμζνθ Δφςθ, που αδυνατεί να 
τουσ χωρζςει όλουσ. Και το κομβικό ςθμείο ς’ αυτό το εμετικό ζργο τουσ είναι θ 
διάκριςθ μεταξφ προςφφγων και μεταναςτϊν. Μια διάκριςθ που μεκοδεφει τθν 
παρανομοποίθςθ μεγάλου όγκου μεταναςτϊν και τθ νομιμοποίθςθ τθσ κρατικισ 
βίασ πάνω τουσ. Ζτςι, αποκρφπτεται θ πραγματικι διάςταςθ των κοινωνικο-
πολιτικϊν προβλθμάτων που κυριαρχοφν ςτθ Μ.Ανατολι, εγκακιδρφεται -ςτο 
πλαίςιο μιασ Ευρϊπθσ-ςτρατοπζδου- θ ςτρατιωτικι διαχείριςθ πλθκυςμϊν, 
μεταναςτευτικϊν αλλά και ντόπιων, ενϊ νομιμοποιείται μια επιλεκτικι μα πάντα 
«ανκρωπιςτικι» διαχείριςθ, που δθμιουργεί τεχνθτοφσ διαχωριςμοφσ ανάμεςα 
ςτουσ ξεριηωμζνουσ και εντείνει τα ρατςιςτικά αντανακλαςτικά απζναντι ςτουσ 
«παράνομουσ» μετανάςτεσ. Μια διάκριςθ τελείωσ επίπλαςτθ, υπαγορευόμενθ 
πλιρωσ από τα ςυμφζροντα τθσ κυριαρχίασ και άκρωσ επικετικι για τα ςυμφζροντα 
των από κάτω.   

Η διαχείριςθ ωςτόςο δεν εξαντλείται ςτθν προπαγάνδα. Απαιτεί αλλά και εξυπθρετεί πολιτικζσ. Αφενόσ θ κατάςταςθ 

των μεταναςτευτικϊν ροϊν εξυπθρετεί τθν κυριαρχία, κακότι παρζχει τθ δυνατότθτα δθμιουργίασ και αξιοποίθςθσ ενόσ 
πολφ φτθνοφ και αναλϊςιμου εργατικοφ δυναμικοφ που κα ςτελεχϊςει τα παραγωγικά γρανάηια των χωρϊν τθσ ΕΕ. 
Πολιτικζσ που μεταφράηονται ςε «ναυάγια», φράχτεσ, επαναπροωκιςεισ και ςτρατοφσ. Θ κυβζρνθςθ  ΤΡΙΗΑ - ΑΝΕΛ 
εφαρμόηοντασ ςτθν πράξθ τον κρατικό ανκρωπιςμό των κζντρων φιλοξενίασ και των hot spot αποφαςίηει με όρουσ ηωισ ι 
κανάτου ςε ποιον κα αναγνωρίςει όχι πλζον ζνα προνομιακό κακεςτϊσ κεςμικά κατοχυρωμζνων δικαιωμάτων, αλλά εν 
τζλει τθν ίδια του τθν επιβίωςθ. Και το ζργο τθσ αυτό επιτελείται από δεκάδεσ ΜΚΟ που βγάηουν χριματα από τθν 
περιςςι «ανκρωπιά» τουσ. Όλθ αυτι θ βάρβαρθ αντιμεταναςτευτικι διαχείριςθ γίνεται μζςα από το προςωπείο τθσ 
αξιζπαινθσ «ελλθνικισ φιλοξενίασ». Προςωπείο που μζρα με τθ μζρα καταρρζει, με ανοιχτά κζντρα φιλοξενίασ να 
μετατρζπονται μονομιάσ ςε κλειςτά κζντρα κράτθςθσ και τουσ «παράτυπουσ», κατά τα λεγόμενα του Σςίπρα, μετανάςτεσ 
να «χριηουν»…επαναπροϊκθςθσ. Πλζον βιϊνουμε μια κακθμερινότθτα όπου οι άνκρωποι αντιμετωπίηονται απλά ωσ 
αρικμοί ςε ζναν μακρφ κατάλογο ειςροϊν-εκροϊν από χερςαία & υδάτινα ςφνορα. Χαρακτθριςτικό εμετικό παράδειγμα θ 
πρόςφατθ ςυμφωνία Σουρκίασ –Ε.Ε. που, μεταξφ άλλων, περιλαμβάνει πρόβλεψθ για μετεγκατάςταςθ ενόσ πρόςφυγα 
ςτθν ΕΕ ζναντι κακενόσ πρόςφυγα που κα «επιςτρζφεται» ςτθν Σουρκία. Οι δολοφονικζσ αυτζσ «επιςτροφζσ» ζχουν ιδθ 
τεκεί ςε εφαρμογι,με τραγικό απολογιςμό, ιδθ από τθν 1θ μζρα υλοποίθςθσ τουσ, 2 απόπειρεσ αυτοκτονίασ 
απελακζντων ςτθν Σουρκία μεταναςτϊν, οδθγϊντασ ςτο κάνατο του ενόσ. Ουςιαςτικά, πρόκειται για τθν εξαπόλυςθ ενόσ 
άνευ όρων και ορίων πολζμου εναντίον των εξακλιωμζνων, καταδικάηοντάσ τουσ πλζον ςε ζνα κακεςτϊσ απλισ φπαρξθσ, 
χωρίσ καμία πολιτικι ι κοινωνικι αναγνϊριςθ, γεγονόσ που επιτρζπει να γίνονται παηάρια ςτισ πλάτεσ τουσ και να 
αντιμετωπίηονται ωσ εμπορεφματα προσ ανταλλαγι αλλά και εξόντωςθ.  
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ΠΛ. ΚΑΙΑΡΙΑΝΗ 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΑΙΝΙΑ: 

The golden dream (la jaula de oro) 

«3 έφηβοι από τη Γουατεμάλα 

ξεκινούν ένα ταξίδι προσ τισ ΗΠΑ, 

αναζητώντασ μια καλύτερη ζωή. Στο 

δρόμο θα ςυναντήςουν έναν 

ςυνομήλικό τουσ Ινδιάνο και μαζί θα 

προςπαθήςουν να φτάςουν ςτη Γη 

τησ Επαγγελίασ.» 

Στο χώρο της προβολής 

θα συλλέγουμε 

είδη 1ης ανάγκης 

για τις αυτοοργανωμζνες 
δομζς αλληλεγγφης 

και 

τις κρατοφμενες μετανάστριες 

στο κζντρο κράτησης Ελληνικοφ: 

-είδη ατομικής υγιεινής  

–είδη καθαριότητας 

-τρόφιμα μακράς διαρκείας ή 

συσκευασμζνα /βρεφικζς τροφζς 

-τηλεκάρτες 



Η ευρωπαϊκι λφςθ περί του μεταναςτευτικοφ που προωκείται όςο ποτζ άλλοτε είναι θ δθμιουργία μιασ Ευρϊπθσ–

ςτρατοπζδου με ουςιαςτικά βάρβαρεσ αντιμεταναςτευτικζσ πολιτικζσ, με λιγότερο ι περιςςότερο ανκρωπιςμό ςτον 
πυρινα τουσ. Σα ζκνθ- κράτθ  προςπακϊντασ εναγωνίωσ να διαφυλάξουν τθν εκνικι τουσ ςυνοχι, δθμιουργοφν τόπουσ 
εξαίρεςθσ, ςτρατόπεδα ςυγκζντρωςθσ μεταναςτϊν, που βρίςκονται εντόσ, αλλά ουςιαςτικά εκτόσ τθσ κοινωνίασ. Χιλιάδεσ 
εγκλωβιςμζνοι άνκρωποι υποβακμίηονται ς’ζνα κακεςτϊσ απλισ φπαρξθσ και αορατοποιοφνται. τρατθγικι που 
εφαρμόηεται και απ’τθν ελλθνικι κυβζρνθςθ μζςα από τθν επιλογι δθμιουργίασ ςτρατοπζδων ςυγκζντρωςθσ ςε 
απομακρυςμζνεσ /παραμεκόριεσ περιοχζσ που τελοφν υπό τθν εποπτεία του ςτρατοφ, όπου οι αόρατοι όςο παραμζνουν 
αόρατοι, δε διαταράςςουν τθν κανονικότθτα και ομαλι ηωι των μεγαλουπόλεων. Χϊροι εξαίρεςθσ όπου το «ξζνο 
μολυςματικό ςτοιχείο» φυλακίηεται και εξουδετερϊνεται, για να μθν προλάβει να επιμολφνει τθν ελλθνικι και εκάςτοτε 
εκνικι κακαρότθτα. 
 

Όλον αυτόν τον καιρό, ιδιαίτερα μετά τα γεγονότα ςε Παρίςι και Βρυξζλλεσ αλλά και με αφορμι ιςχυριςμοφσ για 

«εγκλθματικζσ ενζργειεσ μεταναςτϊν», παρατθροφμε να καλλιεργείται ςε ακόμθ μεγαλφτερο βακμό ο ςτιγματιςμόσ των 
μουςουλμάνων. Ουςιαςτικά, πλζον θ αντιπαράκεςθ μπαίνει και ςε μια λογικι πολζμου πολιτιςμϊν με τθ Δφςθ, «το λίκνο 
τθσ δθμοκρατίασ, τθσ ελευκερίασ, τθ μθτζρα του διαφωτιςμοφ» να εξοπλίηεται και να κωρακίηεται απζναντι ςτθν Ανατολι 
«του ςκοταδιςμοφ, τθσ μιςαλλοδοξίασ , τθσ κρθςκολθψίασ». Θ επίκλθςθ αυτι περί «πολζμου των πολιτιςμϊν» δεν 
εξωτερικεφει μονάχα τον πόλεμο ςτθν Ανατολι με ςτρατιωτικζσ επεμβάςεισ, αλλά επαναφζρει και τον αντιτρομοκρατικό 
πόλεμο ςτο εςωτερικό των δυτικϊν κοινωνιϊν. Θ αντιτρομοκρατικι υςτερία τθσ Δφςθσ επεκτείνεται ςτθν επιβολι ενόσ 
κακεςτϊτοσ εξαίρεςθσ που: ςτιγματίηει και εγκλθματοποιεί  το διαφορετικό, ςτοχοποιεί τα φτωχότερα κοινωνικά 
ςτρϊματα, τισ εκάςτοτε επικίνδυνεσ τάξεισ κζτοντάσ τεσ ςτα όρια τθσ παραβατικότθτασ και νομιμοποιεί τισ εκάςτοτε 
αντιτρομοκρατικζσ πολιτικζσ ενάντια ςτουσ εςωτερικοφσ εχκροφσ, ανοίγοντασ το δρόμο για τθ διαχείριςθ 
ταραχϊν/εξεγζρςεων ςτο εςωτερικό των χωρϊν από εκνικοφσ ι υπερεκνικοφσ  ςτρατοφσ(FRONTEX, ευρωπαϊκι 
ακτοφυλακι). 
 

Είδαμε, λοιπόν, ότι όςο γριγορα χτίςτθκε το παραμυκάκι του κρατικοφ ανκρωπιςμοφ και τθσ περίφθμθσ «ελλθνικισ 

ανκρωπιάσ και φιλοξενίασ» από τθν αριςτερό-δεξιά κυβζρνθςθ ΤΡΙΗΑ-ΑΝΕΛ, τόςο γριγορα κατζρρευςε μζςα από τθν 
ατηζντα των επαναπροωκιςεων, των κλειςτϊν ςτρατοπζδων κράτθςθσ και τθν προςπάκεια αορατοποίθςθσ χιλιάδων 
εγκλωβιςμζνων μεταναςτϊν. Όςο χριςιμο ιταν για το ντόπιο κακεςτϊσ το περίφθμο «κίνθμα τθσ κουβζρτασ» τουσ 
προθγοφμενουσ μινεσ, άλλο τόςο χριςιμεσ αποδεικνφονται πλζον οι ρατςιςτικζσ «επιτροπζσ κατοίκων», τα ακροδεξιά 
τάγματα εφόδου και τα φαςιςτικά πογκρόμ ενάντια ςε πρόςφυγεσ-μετανάςτεσ όπωσ τα πρόςφατα γεγονότα ςε Χίο και 
Λζρο. Θ επίταςθ τθσ αντιμεταναςτευτικισ πολιτικισ επιχειρεί να βρει νζα ανκρωπιςτικά προςωπεία ενϊ αξιοποιεί 
ανοιχτά τα ρατςιςτικά-ξενοφοβικά αντανακλαςτικά τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ ϊςτε να επιταχφνει και να νομιμοποιιςει τα 
καταςταλτικά πογκρόμ ενάντια ςε μετανάςτεσ/πρόςφυγεσ όπωσ πχ. οι ςχεδιαηόμενεσ βίαιεσ εκκενϊςεισ του λιμανιοφ του 
Πειραιά και τθσ Ειδομζνθσ.  

Όμωσ, ςτον πόλεμο αυτόν, οι εγκλωβιςμζνοι μετανάςτεσ/πρόςφυγεσ δεν ςτριμϊχνονται ςτθ κζςθ που τουσ 

παραχωρείται, ςτθ κζςθ του κφματοσ. Με μπλοκαρίςματα εκνικϊν οδϊν μπροςτά από τισ προςφυγουπόλεισ ςτθ Βόρεια 
Ελλάδα, με αυκόρμθτεσ διαδθλϊςεισ ςε κοντινζσ πόλεισ πχ. Ιωάννινα, Ακινα, με απεργίεσ πείνασ ι κακιςτικζσ 
διαμαρτυρίεσ μζςα ςτα «ανοικτά» κζντρα φιλοξενίασ, με το μαηικό γκρζμιςα των κλειςτϊν κζντρων κράτθςθσ πχ. Χίοσ, 
άμοσ, με τθν άρνθςι τουσ να φφγουν από τουσ ανοιχτοφσ χϊρουσ ςυγκζντρωςισ τουσ πχ. λιμάνι Πειραιά, οι αόρατοι 
αποκτοφν φωνι και υπόςταςθ διεκδικϊντασ τα αυτονόθτα: ηωι, αξιοπρζπεια, ελεφκερθ μετακίνθςι. 

Για εμάσ, θ φιλοξενία και θ αλλθλεγγφθ μεταξφ των ανκρϊπων, ντόπιων και μεταναςτϊν, δεν είναι επαγγελματικι 

εναςχόλθςθ μζςω ΜΚΟ, δεν προχποκζτει ευρωπαϊκά κονδφλια, δεν περιορίηεται ςτθν «προςωρινότθτα του 
προβλιματοσ». Δεν αναγνωρίηει εκνικοφσ, κρθςκευτικοφσ, φυλετικοφσ και ζμφυλουσ διαχωριςμοφσ αλλά τουσ πολεμά για 
να τουσ υπερβεί. Είναι κομμάτι του ευρφτερου κοινωνικοφ-ταξικοφ πολζμου ενάντια ςτθ βαρβαρότθτα κράτουσ και 
κεφαλαίου, τθν φτϊχεια, τον πόλεμο, τον ρατςιςμό, τθν υλικι/πνευματικι/ ςυναιςκθματικι υποτίμθςι μασ από κάκε 
μορφι εξουςίασ. Ιδθ, ςε όλο τον ελλαδικό χϊρο γεννιοφνται μια ςειρά αυτοοργανωμζνων-κατειλθμμζνων δομϊν 
φιλοξενίασ και αλλθλεγγφθσ ςε μετανάςτεσ και πρόςφυγεσ που αμφιςβθτοφν τον μονόλογο τθσ κρατικισ διαχείριςθσ που 
τουσ κζλει αόρατουσ και «παράτυπουσ», χωρίσ δικαιϊματα και υπόςταςθ. Απζναντι ςτα ψεφτικα δίπολα «νόμιμοι 
πρόςφυγεσ- παράνομοι μετανάςτεσ» και «φιλοξενία-κράτθςθ», απαντάμε ότι κανζνασ άνκρωποσ δεν  είναι παράνομοσ, 
απαντάμε ζμπρακτα με τθν διαμόρφωςθ γεφυρϊν ουςιαςτικισ επικοινωνίασ, με τθν οικοδόμθςθ ιςότιμων ςχζςεων με 
ςεβαςμό ςτθ διαφορετικότθτα, με τθν δθμιουργία  κοινοτιτων ςυνφπαρξθσ, ςυμβίωςθσ και αγϊνα ντόπιων και 
μεταναςτϊν. Θ αδιαπραγμάτευτθ αλλθλεγγφθ ςτουσ αόρατουσ αυτισ τθσ 
κοινωνίασ είναι επιλογι ςφγκρουςθσ με τον κόςμο των ςυνόρων, των 
ρατςιςμϊν και των εκνικιςμϊν, τθσ ταξικισ εκμετάλλευςθσ, των κρατϊν 
και των πολεμικϊν μθχανϊν τουσ. φγκρουςθ που ανοίγει περάςματα 
αξιοπρζπειασ, ανατροπισ και ελευκερίασ. 

 


