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 Οι επιζώντες φτάνοντας στο λιμάνι του Πειραιά δηλώνουν μπροστά σε πλήθος 
δημοσιογράφων και αλληλέγγυων ότι δέχθηκαν επίθεση από λιμενόμπατσους 
με αποτέλεσμα να ανατραπεί το σκάφος τους.
 Ολόκληρο το πολιτικό φάσμα τοποθετήθηκε σε σχέση με τη μεταναστευτική 
πολιτική.  Κάποιοι έσπευσαν να δικαιολογήσουν τους λιμενικούς και να τους 
χαρακτηρίσουν σωτήρες, ενώ άλλοι ξαφνιασμένοι εξαπέλυσαν κατηγορίες ενάντια 
στην κυβέρνηση για τη βίαιη διαχείριση του μεταναστευτικού «προβλήματος».
 Ας τα πάρουμε όμως απ’ την αρχή. Με την κατάρρευση των χωρών του 
“υπαρκτού σοσιαλισμού”, ένα μεγάλο κύμα μεταναστών συρρέει στην κεντρική  
και νότια Ευρώπη (άρα και στην Ελλάδα). Οι μετανάστες αυτοί αποτελούν εργατικό 
δυναμικό πολύ πιο υποτιμημένο από το ντόπιο. Τα αφεντικά (μικρά και μεγάλα) 
τρίβουν τα χέρια τους: «επιτέλους κάποιοι που θα δουλεύουν για ψίχουλα και θα 
λένε και ευχαριστώ».

20/1/2014 : 12 μετανάστες μεταξύ των οποίων και 9 παιδιά νεκροί στο Φαρμακονήσι. 

Πως συμβαίνει αυτό;

 Το κράτος είναι ο μηχανισμός αυτός που αναλαμβάνει τη διαχείριση 
των μεταναστευτικών ροών, και ενώ τυπικά διατηρεί τα σύνορα κλειστά, στην 
πραγματικότητα τα αφήνει ορθάνοιχτα. Παράλληλα κατασκευάζει τη φιγούρα 
του παράνομου μετανάστη χρησιμοποιώντας το νομικό του οπλοστάσιο και 
αναπαράγοντας ρατσιστικά ιδεολογήματα κυρίως μέσω των ΜΜΕ. Συγκεκριμένα, 
δημιουργεί το προφίλ του “λαθρομετανάστη  εγκληματία” πετυχαίνοντας αφενός 
την περιθωριοποίηση των μεταναστών και αφετέρου την κοινωνική συναίνεση 
για τη στρατηγική παρανομοποίησής τους. Τελικά το προφίλ αυτό αγκαλιάζει 
όλους τους μετανάστες, νόμιμους και μη, καθώς οι ευυπόληπτοι νοικοκυραίοι – 
“μέσοι πολίτες” δεν ενδιαφέρονται για το αν «ο κάθε Αλβανός έχει χαρτιά». Το 
ρατσιστικό παραλήρημα καλά κρατεί.



II

Γιατί όμως το κράτος να θέλει παράνομους τους μετανάστες;

 Κάτω από αυτό το καθεστώς της τεχνητής παρανομίας ο μετανάστης ζει 
διαρκώς υπό το φόβο της απέλασης, ενώ πολύ συχνά γίνεται έρμαιο στα χέρια 
θρασύδειλων μπάτσων και φασιστών. Προφανώς το μεγαλύτερο μέρος της ζωής 
του βρίσκεται κυνηγημένος, κατατρεγμένος, φοβισμένος και εξαθλιωμένος. 
Με αυτόν τον τρόπο το κράτος, ως γνήσιος εκφραστής των συμφερόντων 
του κεφαλαίου, παρέχει στα αφεντικά πειθαρχημένους και φθηνούς εργάτες 
χωρίς εργασιακά κι άλλα δικαιώματα και χωρίς τη δυνατότητα να αγωνιστούν 
(τουλάχιστον χωρίς να “χύσουν αίμα” π.χ. Μανωλάδα). Χρησιμεύουν έτσι για 
την υποτίμηση του συνόλου της εργατικής τάξης καθώς για να παραμείνουν 
ανταγωνιστικοί οι ντόπιοι εργάτες αναγκάζονται να αποδεχτούν χαμηλότερους 
μισθούς. Παρόλα αυτά εξακολουθεί να υπάρχει μία διαστρωμάτωση όσον 
αφορά στο επίπεδο του μισθού. Η διαφοροποίηση αυτή παρόλο που βασίζεται σε 
τεχνητούς διαχωρισμούς είναι αρκετή για να διατηρεί διασπασμένη σε κομμάτια 
την εργατική τάξη.

Η “μεταναστευτική πολιτική” στην εποχή της κρίσης

 Σήμερα που η κρίση του κεφαλαίου βαθαίνει, όλο και λιγότεροι εργάτες, 
ντόπιοι και ξένοι, μπορούν να απορροφηθούν στην παραγωγή (ας μη μιλήσουμε 
βέβαια για τις συνθήκες εργασίας, οι οποίες συνεχώς χειροτερεύουν). Βρισκόμαστε 
λοιπόν στο σημείο που το κράτος αδυνατεί να ελέγξει το άνεργο, εξαθλιωμένο 
και δυνητικά επικίνδυνο κομμάτι της εργατικής τάξης και να καλύψει το κόστος 
επιβίωσης του με ανθρώπινους όρους. Έτσι επιλέγει να το διαχειριστεί με 
περισσότερο στρατιωτικούς όρους. Στην περίπτωση των μεταναστών σε εθνικό 
επίπεδο έχουμε τη φασιστική κρατική πολιτική με τα 100 περίπου στρατόπεδα 
συγκέντρωσης1, τη γκετοποίηση διαφόρων περιοχών των μεγαλουπόλεων και 
το ξεσάλωμα των φασιστών (μπάτσων, Χ.Α.) στους δρόμους. Στα πλαίσια της 
πολιτικής αυτής συχνές είναι οι εισβολές σε καταυλισμούς τσιγγάνων (Ρομά), οι 
επιθέσεις σε σπίτια και μαγαζιά μεταναστών, οι σκληροί και θανάσιμοι βασανισμοί 
στα διάφορα αστυνομικά τμήματα και οι δολοφονίες στα σύνορα. Σε διακρατικό-
ευρωπαϊκό επίπεδο η πολιτική για τη φύλαξη των συνόρων γίνεται συντονισμένα 
με προγράμματα όπως το Eurosur και το EES, τη συνθήκη Δουβλίνο ΙΙ και την                                         
Frontex.

1. Οι συνθήκες κράτησης στα σύγχρονα ελληνικά στρατόπεδα συγκέντρωσης μπορούν να  
χαρακτηριστούν επιεικώς άθλιες. Έχουν εμφανιστεί ασθένειες όπως η ψώρα, ενώ δεν λείπουν οι ψυχικές 
διαταραχές έως και οι αυτοκτονίες. Στο κέντρο κράτησης της Αμυγδαλέζας πολλοί από τους μετανάστες 
“ζούσαν” σε κοντέινερ χωρίς ρεύμα, φως και θέρμανση. Στις 10 Αυγούστου μετά από μία εξέγερση 
των κρατουμένων, 10 από αυτούς κατάφεραν να αποδράσουν και ακόμα 10 μπάτσοι κατάφεραν να 
τραυματιστούν!



Ενδεικτικά παραθέτουμε:

 Eurosur («Ευρωπαϊκό Σύστημα Επιτήρησης Εξωτερικών Συνόρων»)
Δίκτυο δορυφόρων και μη επανδρωμένων τηλεκατευθυνόμενων 
αεροπλάνων που επιτηρούν τη Μεσόγειο με αισθητήρες, θερμικές κάμερες, 
κάμερες υψηλής ευκρίνειας και άλλα τεχνολογικά μέσα, εντοπίζοντας τα 
διάφορα σκάφη που κινούνται στην ευρύτερη περιοχή. Κάθε κράτος που 
συμμετέχει στο πρόγραμμα επικοινωνεί με τα άλλα εθνικά κέντρα και τη 
Frontex.
 EES («Σύστημα Εισόδου-Εξόδου») Πρόκειται για μία βάση 
δεδομένων στην οποία καταγράφονται βιομετρικά στοιχεία (φωτογραφίες, 
αποτυπώματα) υπηκόων “τριτοκοσμικών” χωρών  που εισέρχονται 
νόμιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσα από αυτό το σύστημα διάφοροι 
συνοριοφύλακες και ελεγκτές θα εντοπίζουν όσους συνεχίζουν να 
παραμένουν στην Ε.Ε. μετά τη λήξη των αδειών παραμονής τους.

 Frontex («Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για τη διαχείριση της επιχειρησιακής 
συνεργασίας στα εσωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης») Ουσιαστικά 
αποτελεί ένα διευρωπαϊκό στρατοαστυνομικό σώμα που αποσκοπεί στη 
«φύλαξη των ευρωπαϊκών συνόρων». Ιδρύθηκε το 2004 ενώ στα μέρη 
μας εμφανίστηκε το 2006. Από τότε σε συνεργασία με τον ελληνικό στρατό 
είναι συνυπεύθυνη για μία σειρά επαναπροωθήσεων μεταναστών, πνιγμών 
καθώς και πολλών άλλων «ατυχημάτων».
 Δουβλίνο ΙΙ Κανονισμός που θεσπίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και ορίζει πως ένας “παράνομος” μετανάστης που συλλαμβάνεται σε μία 
χώρα της Ε.Ε. δεν θα απελαύνεται όπως μέχρι πρότινος αλλά θα επιστρέφει 
στη χώρα από την οποία εισήλθε. Κατόπιν αυτή θα είναι υπεύθυνη για τη 
χορήγηση ασύλου στον αιτούντα. Εκτιμήσεις της Frontex αναφέρουν πως 
μόνο το 2010 οι 9 στους 10 που εισήλθαν παράνομα στην Ε.Ε., εισήλθαν 
μέσω της Ελλάδας.

Επομένως το συμπέρασμα που οδηγούμαστε είναι πως εν μέσω κρίσης το επιπλέον 
εργατικό δυναμικό που αποτελούν οι μετανάστες είναι περιττό για την Ευρώπη 
και χρειάζεται να απομακρυνθεί. Τη βρώμικη δουλειά λοιπόν αναλαμβάνουν οι 
“χώρες υποδοχής” μέσω του Δουβλίνο-ΙΙ και ιδίως η Ελλάδα με αντάλλαγμα 
αδρές επιδοτήσεις από την Ε.Ε. για την κάλυψη του κόστους των στρατοπέδων 
(ίσως και με το παραπάνω).
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 Παράλληλα το ελληνικό κράτος επωφελείται από τη “φιλοξενία” των 
μεταναστών στα κέντρα κράτησης του. Από τη μία πλευρά πετυχαίνει την 
τόνωση των τοπικών οικονομιών καθώς κερδοφορούν οι επιχειρήσεις που 
έχουν εμπορικές συναλλαγές με αυτά, ενώ από την άλλη δημιουργεί νέες 
θέσεις εργασίας. Αναφερόμαστε σαφώς στους σιχαμένους μπάτσους-φύλακες 
(δημόσιους και ιδιωτικούς2), αλλά και σε αυτούς των οποίων η εργασία σχετίζεται 
με την καθημερινή λειτουργία των στρατοπέδων (μάγειρες κλπ). Το κράτος βέβαια 
για να νομιμοποιήσει την ύπαρξη όλου αυτού του μηχανισμού θωρακίζεται 
ιδεολογικά με τη ρατσιστική προπαγάνδα που εξαπολύει, εξασφαλίζοντας έτσι 
την κοινωνική συναίνεση.
 Μετά από αυτή τη σύντομη θεωρητική και ιστορική ανάλυση της 
μεταναστευτικής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρώπης, για ένα πράγμα είμαστε 
σίγουροι: Οι θάνατοι στο Φαρμακονήσι δεν είναι ούτε μεμονωμένο περιστατικό 
ούτε και αποτέλεσμα λιμενομπατσικής αυθαιρεσίας. Είναι βασικό κομμάτι της 
στρατηγικής διαχείρισης των μεταναστών από το κράτος και το κεφάλαιο. Πλέον 
ισχύει το δόγμα «και να πεθάνουν μερικοί στα σύνορα δε βλάπτει»3.
 Ο φασισμός δεν περιορίζεται μόνο στις πρακτικές και τις ιδεολογίες μερικών 
παραφουσκωμένων ναζίδων αλλά είναι συστατικό στοιχείο του καπιταλισμού 
που εντοπίζεται στις ολοκληρωτικές κρατικές πολιτικές και στις κανιβαλίζουσες 
κοινωνικές συμπεριφορές. Γι’ αυτό ο αντιφασιστικός αγώνας δεν πρέπει να 
περιορίζεται μόνο σε αντιχρυσαυγίτικες ρητορείες, αλλά οφείλει να είναι αγώνας 
συνολικός, αγώνας ενάντια στο ίδιο το κράτος και το καπιταλιστικό σύστημα που 
αυτό εξυπηρετεί.

2. Tο Γενάρη προκηρύχθηκε διαγωνισμός για το καθεστώς φύλαξης των κέντρων κράτησης από 
ιδιωτικές εταιρίες.

3. Στην πραγματικότητα τα τελευταία 15 χρόνια έχουν πεθάνει περίπου 14000 μετανάστες στη Μεσόγειο 
προσπαθώντας να φτάσουν στην Ευρώπη. 
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