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Απ’ το Φαρμακονήσι στην ευρύτερη
μεταναστευτική πολιτική

Κατειλημμένος Παπασωτηρίου

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».

Γιατί όμως το κράτος να θέλει παράνομους τους 
μετανάστες;

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.

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 εξυπηρετει.

Η “μεταναστευτική πολιτική” στην εποχή
της κρίσης

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.
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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 αποδεχτόυν χαμηλότερους 
μισθούς. Παρόλαυτά 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. 


