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1. Η Μεταναστευτική Πολιτική του ελληνικού 

κράτους και η Συνέχειά της

Μέσα στα τελευταία δύο χρόνια, είδαμε πολλά περίεργα

πράγματα. Πάψαμε να ακούμε για «λαθρομετανάστες» και

αρχίσαμε να ακούμε για «πρόσφυγες». Εξοικειωθήκαμε ξαφ-

νικά με ένα μέρος που δεν το είχαμε ξανακούσει ποτέ μας, την

Ειδομένη, και τώρα πάλι, εξίσου ξαφνικά, κοντεύουμε να ξε-

χάσουμε ότι υπήρξε. Είδαμε τους ίδιους ανθρώπους που έβρι-

ζαν χρόνια τους μετανάστες, να κάνουν διαγωνισμό

ανθρωπισμού και να διεκδικούν το Νόμπελ Ειρήνης! Μάθαμε

ότι πλέον τα στρατόπεδα συγκέντρωσης θα λέγονται hotspot

ή κέντρα παροχής υπηρεσιών ή όπως σκατά κι αν τα πούνε.

Μάθαμε ότι το ελληνικό κράτος θεωρεί την Τουρκία μη-

ασφαλή χώρα για τους πρόσφυγες, προφανώς γιατί κόπτεται

για την ασφάλεια των προσφύγων. Μάθαμε ότι κόπτεται τόσο

πολύ για αυτήν την ασφάλεια, που έχει βάλει γιατρούς, κοι-

νωνιολόγους, ψυχολόγους και πάσης φύσεως ευαίσθητες

ΜΚΟ να διαχειρίζονται τη μετανάστευση, σε αντίθεση με

τους ανάλγητους μπάτσους, που το έκαναν τόσα χρόνια. Με

λίγα λόγια, αποκτήσαμε μια αντίληψη για το μεταναστευτικό

που δε βγάζει κανένα απολύτως νόημα. 

Και είναι λογικό που δε βγάζει κανένα απολύτως νόημα.

Γιατί όλη η συζήτηση περί του μεταναστευτικού καλύπτεται

από κάτι τόνους συσκότισης.Το πρώτο βήμα για να ξεμπλέ-

ξουμε από αυτήν τη συσκότιση και να αρχίσουμε να βγάζουμε

άκρη με το τι διάολο συμβαίνει, είναι να κοιτάξουμε την ιστο-

ρία της μεταναστευτικής πολιτικής του ελληνικού κράτους.

Να εντοπίσουμε τη συνέχειά της επί της «τρισκατάρατης δε-

ξιάς» και της «πρώτη-φορά-αριστεράς» και να καταλάβουμε

τις επιμέρους διαφορές, όχι ως αλλαγές στρατηγικής του ελ-

ληνικού κράτους, αλλά ως αλλαγές τακτικής. Ας δοκιμά-

σουμε, λοιπόν, να βουτήξουμε στο λάκκο με τα σκατά, μπας

και καταλάβουμε τίποτα.

Κατ’ αρχάς πρέπει να πάψουμε να βλέπουμε την τωρινή

διαχείριση των μεταναστών ως «τωρινή». Κάθε μετανά-

στευση στον καπιταλισμό είναι μετανάστευση εργασίας. Ως

τέτοια, η μεταναστευτική πολιτική γίνεται εργατική πολιτική·

επομένως, το πλαίσιο γύρω από το οποίο θα εξελίσσεται η με-

τανάστευση απασχόλησε από νωρίς τα δυτικά κράτη.  Για λό-

γους που δε θα μας απασχολήσουν εδώ, όλα τα δυτικά κράτη

μεταξύ του1973 και του 1990 έθεσαν εκτός νόμου τη μετα-

νάστευση εργασίας.1 Προσοχή εδώ: δε σημαίνει ότι τα δυτικά

κράτη δεν επιζητούσαν πλέον τη μετανάστευση. Ίσα ίσα.

Αυτό που επιζητούσαν με αυτή τη στρατηγική, τη στρατηγική

της παρανομοποίησης, ήταν ο απόλυτος έλεγχος πάνω στη με-

τανάστευση. Οι μετανάστες, όντας παράνομοι, βρίσκονταν

υπό την αρμοδιότητα του υπουργείου Δημοσίας Τάξης και όχι

του Υπουργείου Εργασίας. Η εργασία τους ήταν πιο φτηνή,

πιο υποτιμημένη. Το ελληνικό κράτος εξοικειώθηκε μαζικά με

αυτή τη στρατηγική πάνω στα κορμιά των βαλκάνιων μετα-

ναστών ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990. 

Η διάλυση της Μέσης Ανατολής βρίσκεται εν εξελίξει από

το 1991 και μετά. Όλα τα δυτικά κράτη, και φυσικά και η Ελ-

λάδα, είχαν εξαρχής υπόψιν τους ότι αυτή η διάλυση θα προ-

καλούσε «κύματα» μετανάστευσης. Το ελληνικό κράτος,

λόγω θέσης, αποτελεί μια από τις χώρες εισόδου στην Ευ-

ρώπη, κι έτσι έχει αναλάβει, τα τελευταία 15 χρόνια, το ρόλο

του μπάτσου της Ευρώπης. Δηλαδή, είχε αναλάβει το ρόλο

αυτού που θα μετατρέψει τους νεοεισερχόμενους μετανάστες

σε φτηνό εργατικό δυναμικό, έτοιμο προς εκμετάλλευση στις

ευρωπαϊκές χώρες. Με λίγα λόγια, το ελληνικό κράτος είχε

αναλάβει να κάνει τους μετανάστες εργάτες να εισέλθουν στη

γηραιά ήπειρο, μην έχοντας «τίποτα άλλο να πουλήσουν εκτός

από το τομάρι τους».2

Και αυτό ακριβώς έκανε το ελληνικό κράτος! Εισέπραττε

τα ευρωπαϊκά λεφτά και όσο γκρίνιαζε ότι οι μετανάστες «δε

χωράνε»3, παράλληλα τους έκλεινε σε στρατόπεδα συγκέν-

τρωσης, πολλές φορές τους έστελνε πίσω στις χώρες τους να

ξεκινήσουν φτου κι απ’ την αρχή το μακρύ ταξίδι προς την

Ευρώπη, τους είχε στη φάπα στη δουλειά, και στη φάπα στα

λεωφορεία, έκανε τη λέξη «μετανάστης» βρισιά, με λίγα

λόγια έκανε εξαιρετικά τη δουλειά του. 

Και έτσι γινόταν η διαχείριση της μετανάστευσης α λα ελ-

ληνικά. Μέχρι την έλευση του Σύριζα. Τότε, φαινομενικά άλ-

λαξαν πολλά: αποκτήσαμε για πρώτη φορά υπουργείο

Μετανάστευσης, το οποίο πήρε τον έλεγχο της διαχείρισης

των στρατοπέδων συγκέντρωσης από το υπουργείο των μπά-

τσων. Υπουργός έγινε η Τασία Χριστοδουλοπούλου, «δικη-

γόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων». Αργότερα, την

αντικατέστησε ο Γιάννης Μουζάλας, εκ των ιδρυτών της



ΜΚΟ «Γιατροί του Κόσμου». Τη λειτουργία των στρατοπέ-

δων συγκέντρωσης ανέλαβαν, μαζί με τους μπάτσους, εκα-

τοντάδες ΜΚΟ. Με βάση, όσα έχουμε πει, θα πρέπει να μας

είναι πλέον ξεκάθαρο ότι η στροφή αυτή δεν ήταν στροφή στη

διαχείριση των μεταναστών εργατών. Δεν ήταν «ανθρωπι-

στική διαχείριση», διαφορετική από την προηγούμενη «μπά-

τσικη διαχείριση». Το αντίθετο: το εμπόρευμα

«παρανομοποιημένη εργατική δύναμη» συνέχισε να παράγε-

ται απρόσκοπτα στα ελληνικά στρατόπεδα συγκέντρωσης.

Αυτό που άλλαξε ήταν το πώς θα μοιράζονταν πλέον οι ροές

χρήματος. Οι ΜΚΟ, που αποτελούσαν για χρόνια κολαούζο

του κράτους και πρέσβευαν μια διαφορετική προσέγγιση στο

πώς πρέπει να γίνεται η παραγωγή του εν λόγω εμπορεύματος

(αλλά και η μοιρασιά των ευρωπαϊκών κονδυλίων), έγιναν

επίσημα κομμάτι του κράτους, απέκτησαν υπουργείο και διεκ-

δίκησαν με μεγαλύτερη ζέση το μερίδιο τους στην πίτα των

οικονομικών απολαβών. Με λίγα λόγια, οι αριστερές ΜΚΟ

απέκτησαν το δικό τους υπουργείο και η κατανομή των κον-

δυλίων μεταξύ μπάτσων με στολή μπάτσου και μπάτσων με

στολή γιατρού άλλαξε προς όφελος των δεύτερων. 

Ταυτόχρονα, το ελληνικό κράτος άρχισε να διεκδικεί όλο

και περισσότερα ευρωπαϊκά λεφτά (άλλωστε είχε και περισ-

σότερες τσέπες να γεμίσει). Για αυτό άρχισε και πάλι να που-

λάει την παραμύθα του περί «ανθρωπιστικής κρίσης»,

«ποτάμια μεταναστών», και άλλα τέτοια. Για αυτό άρχισε να

προβάλλει το πόσο «καλό» και «φιλάνθρωπο» είναι, το πόσο

«αγαπάει ο ελληνικός λαός τους μετανάστες», το «πόσες κου-

βέρτες πάει», το πόσο «κακή» και «μη-ασφαλής» είναι η

Τουρκία (που διεκδικούσε επίσης μέρος των ίδιων ευρωπαϊ-

κών χρημάτων). Παράλληλα, το ελληνικό κράτος είχε ανακα-

λύψει ότι με το καινούριο φιλάνθρωπο προσωπείο του

μπορούσε να κινητοποιήσει πολύ περισσότερο κόσμο να

κάνει τη δουλειά του μπάτσου. Οι δουλειές για τις ευαίσθητες

ΜΚΟ είχαν ανοίξει για τα καλά. Τί φρούτο, όμως, είναι, πάλι,

όλες αυτές οι ΜΚΟ; Από πού ξεφύτρωσαν;

2. Οι ΜΚΟ ως κομμάτι της κρατικοποίησης 

της αριστεράς

ΜΚΟ, ένα φρούτο που τρώμε πολύ συχνά τελευταία, ένα

φρούτο πάνω κάτω γνωστό τα προηγούμενα χρόνια κυρίως

για την διάσωση της καρέτα-καρέτα,της μονάχους μονάχους

κλπ κλπ. Μια οργάνωση που δεν είναι κυβερνητική, μας λένε,

αλλά ποιος τους ρώτησε; Και τέλος πάντων από που ξεφύ-

τρωσε αυτό το φρούτο και γιατί τέτοια πρεμούρα να μας πουν

ότι δεν είναι κυβερνητικό; Η αλήθεια είναι πως οι ΜΚΟ, κά-

νουν ακριβώς αυτό που αρνούνται ότι κάνουν, δηλαδή κάνουν

κρατικές δουλειές.

Ας πιάσουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Οι πρώτες

ΜΚΟ, γεννήθηκαν στις ΗΠΑ, ως απόρροια της ήττας των κι-

νημάτων αμφισβήτησης των 60’s και των 70’s. Η ήττα των

κινημάτων είχε δύο όψεις. Από την μια ο πάτος της αμερικα-

νικής εργατικής τάξης που επέστρεψε στην εξαθλίωση των

γκέτο. Εκεί η καταστολή και η στρατηγική μηδενικής ανοχής

αποτέλεσαν κυρίαρχη πολιτική του κράτους. Από την άλλη

τα κομμάτια της μεσαίας τάξης, ως επί το πλείστον λευκοί

φοιτητές από καλές οικογένειες έψαχναν έναν τρόπο επαγγελ-

ματικής αποκατάστασης. Το κράτος από την άλλη, «αυτό που

αναζητά είναι να χρησιμοποιήσει την ανταγωνιστική θέληση

για πάλη των εργατών σαν κινητήρα της ανάπτυξής του».4Και

πολύ συχνά τα καταφέρνει. Όπως μπορούσε να παρατηρήσει

κάποιος προνοητικός ήδη από το 1964, η οργάνωση του κι-

νήματος «από τη στιγμή που σταθεροποιείται χρησιμοποιείται

Η οργάνωση Common Ground Relief στον τυφώνα Κατρίνα

Όταν εκδώσαμε τη μπροσούρα Looters will be Shot, αναφερθήκαμε στον τυφώνα Κατρίνα που έπληξε τη Νέα Ορλεάνη

το 2005. Εκεί, σε αντίθεση με τις διάφορες γνώμες περί κρατικής δυσλειτουργίας και ανικανότητας λέγαμε ότι:

Το αμερικανικό κράτος είχε υπόψιν του την πιθανή έκβαση μιας τέτοιας καταστροφής. Ότι τη χρησιμο-

ποίησε για να εξαπολύσει μια γιγάντια επίθεση στη ντόπια μαύρη εργατική τάξη. Και ότι αν είναι να

κριθεί, θα πρέπει να κριθεί με βάση ετούτους τους στόχους. Για να ξεκαθαρίσουμε τη γνώμη μας από την

αρχή, υποστηρίζουμε ότι η κρατική απόκριση ήταν απολύτως επιτυχημένη.

Σήμερα υποστηρίζουμε αυτή τη γνώμη με ακόμα μεγαλύτερη σιγουριά. Παρ’ όλα αυτά στην αφήγησή μας έλειπε ένα

μεγάλο κομμάτι. Ο ρόλος των διαφόρων «ανθρωπιστικών οργανώσεων» στο κρατικό σχέδιο. Η μεγαλύτερη από αυτές τις

οργανώσεις, η Common Ground Reliefαποτελείτο ως επί το πλείστον από λευκούς της μεσαίας τάξης. Ιδρύθηκε από έναν

πρώην μέλος του Κόμματος των Μαύρων Πανθήρων και ένα μέλος του FBI. Συμμετείχε αρμονικά στην κρατική διαχεί-

ριση. Όπως λένε οι ίδιοι: «μετριάσαμε τις φυλετικές εντάσεις και εμποδίσαμε το ξέσπασμα ενός φυλετικού πολέμου. Επανα-
προσδιορίσαμε πολλές πτυχές της πολιτικής γλώσσας. Χρησιμοποιούμε εκφράσεις όπως
«ιστορικά παραμελημένες κοινότητες» ή «παραδοσιακά περιθωριοποιημένοι» αντί για την τυ-
πική γλώσσα που μιλάει για φτωχούς, μαύρους και άλλες παραλλαγές.»1

Με λίγα λόγια, έκαναν αυτό που παρατηρούμε και σήμερα: από τη μία μεσολάβησαν τις

εκρήξεις τις μαύρης εργατικής τάξης παίζοντας το ρόλο του μπάτσου, και από την άλλη έφτια-

ξαν μια καινούρια γλώσσα, αντίστοιχη αυτής που μας έχει κάτσει στο σβέρκο και σήμερα.

Όπως σήμερα ακούμε για χοτσποτ αντί για στρατόπεδα συγκέντρωσης, έτσι κι αυτοί δε μι-

λούσαν για τάξεις, μαύρο προλεταριάτο και άλλα τέτοια, αλλά για «παραδοσιακά περιθωριο-

ποιημένους». Είμαστε βέβαιοι πως η χρησιμότητά τους στα κρατικά σχέδια υπήρξε

ανεκτίμητη.

1 Τη γνώμη των Common Ground Relief, που υπεραμύνονται για το πόσο σπουδαία οργάνωση υπήρξαν

και πόσο καλό έχουν κάνει στην ανθρωπότητα, έχει μεταφράσει και εκδώσει ως ένθετο με τίτλο Κατρίνα:
Δέκα Χρόνια Μετά το περιοδικό Barricada, στο τεύχος 39, 09/2015. 



αμέσως από τον καπιταλισμό ή από το εργατικό κίνημα για

λογαριασμό του καπιταλισμού».5 Τα ηττημένα στελέχη του κι-

νήματος, λοιπόν, έδωσαν στο κράτος τη δυνατότητα να εκμε-

ταλλευτεί την εμπειρία τους παραγωγικά προς τους σκοπούς

του. Σε αυτό το πλαίσιο δημιουργήθηκαν οι πρώτες ΜΚΟ με

ρόλο διαμεσολαβητή των κοινωνικών αιτημάτων και των διά-

φορων ανισοτήτων.6 Η μεγάλη επιτυχία των ΜΚΟ ήταν ότι,

σε πολλούς τομείς μπορούσαν να κάνουν την δουλειά των

μπάτσων, καλύτερα από τους μπάτσους, για λογαριασμό του

κράτους.Τόσο ως προς τη διαχείριση του πάτου στο εσωτερικό

του εκάστοτε κράτους, όσο και στο μέτωπο της εξωτερικής

πολιτικής του.7Σε πολλές περιπτώσεις κατάφεραν, από τη μία

να εξομαλύνουν τις έντονες κοινωνικές αντιθέσεις και από την

άλλη να αλλάζουν τη γλώσσα αναφοράς στα διάφορα ζητή-

ματα, δημιουργώντας έτσι ένα προσωπείο ανθρωπισμού,

χωρίς στην πραγματικότητα να αλλάζει η πολιτική. Ταυτό-

χρονα, η ανάπτυξή τους αποτέλεσε διέξοδο προς τα τέκνα της

μεσαίας τάξης, καθώς οι ροές χρήματος που κατευθύνονταν

προς αυτές γέμιζαν διάφορες τσέπες.

Βλέπουμε τελικά πως οι ΜΚΟ με τις οποίες έχουμε εξοι-

κειωθεί τελευταία. δεν έπεσαν από τον ουρανό, έχουν πλούσια

παράδοση ως μακρύ, έμμισθο χέρι του κράτους. Σήμερα τις

βλέπουμε να μοιράζουν κουβέρτες και φαγητό στα διάφορα

hot-spot όπως μας λένε, τα γνωστά μας στρατόπεδα συγκέν-

τρωσης, σε εξαθλιωμένους πρόσφυγες, όπως μας λένε, τους

γνωστούς μας μετανάστες εργάτες, αλλάζοντας δηλαδή το λε-

ξιλόγιο που αφορά την διαχείριση αυτού του κομματιού της

εργατικής τάξης, πλασάροντας ένα αριστερό, ανθρωπιστικό

προσωπείο, η πολιτική πίσω από το οποίο δεν είναι άλλη από

τη γνωστή μας παρανομοποίηση των μεταναστών εργατών.

Βέβαια δεν κάνουν μόνο αυτό· όταν τα πράγματα στα στρα-

τόπεδα ζορίζουν, όταν οι μετανάστες εργάτες εξεγείρονται οι

ΜΚΟ συνδράμουν την αστυνομία. «Μέσα στο στρατόπεδο,

στην καθημερινότητα οι ΜΚΟ έμοιαζαν  πολλές φορές με τους

καλούς Σαμαρείτες [..] όμως στις δύσκολες στιγμές προσαρ-

μόζονταν εν ανάγκη και σε ρόλο μπάτσου. Υπήρχαν εργαζό-

μενοι σε ΜΚΟ που επιστρατεύτηκαν δίπλα στα ΜΑΤ για να

διαφυλάξουν την ευταξία και την ηρεμία του πλήθους κατά

την ώρα του συσσιτίου..»8 Και μπορεί πολλοί να μην έχουν

αντιληφθεί τον ρόλο των ΜΚΟ, αλλά οι ίδιοι οι μετανάστες

τον βλέπουν μπροστά τους και τον βάζουν στο στόχαστρο.

«Επανειλημμένα έχουν στρέψει την οργή  τους ενάντια σε κά-

ποιες οργανώσεις, καθώς τις θεωρούν κομμάτι του ελέγχου

και της επιτήρησης που τους επιβάλλεται».9

Ταυτόχρονα, οι ΜΚΟ λαμβάνουν ένα αξιοσέβαστο κομ-

μάτι από την πίτα των ευρωπαϊκών χρημάτων που διανέμονται

για τη διαχείριση της μετανάστευσης. Δεν είναι καθόλου τυ-

χαίο που οι δουλειές έχουν ανοίξει: όλο και περισσότεροι βρί-

σκουν δουλειά σε ΜΚΟ με αντικείμενο τους «πρόσφυγες».. Η

ιστορική αναδρομή στη γέννηση των ΜΚΟ, μας δίνει ένα

πράγμα να καταλάβουμε πολύ καθαρά στο σήμερα: οι ΜΚΟ

είναι κομμάτι του κρατικού σχεδίου για τη διαχείριση των με-

ταναστών εργατών, ένα κομμάτι αρμονικά ενταγμένο στη

στρατηγική της παρανομοποίησης. Είναι εκείνο το κομμάτι

που έχει αναλάβει να δημιουργήσει από την μια ένα αριστερό,

ανθρωπιστικό κάλυμμα σε αυτό το σχέδιο. Κι από την άλλη

να κάνει πολλές από τις δουλειές που απαιτεί αυτός ο σχεδια-

σμός, δηλαδή τον έλεγχο, την καταγραφή, την υποτίμηση και

όταν οι περιστάσεις το απαιτούν την καταστολή των μετανα-

στών. Οι ΜΚΟ εν ολίγοις είναι μπάτσοι, με τη διαφορά ότι

έχουν καταφέρει να πείσουν ολόκληρη την ελληνική κοινωνία

ότι δεν είναι μπάτσοι, ότι είναι στο πλευρό των μεταναστών.

Το έργο που επιτελούν είναι κολοσσιαίο. Όχι τόσο σε όσα προ-

σφέρουν στο κράτος μέσα στα στρατόπεδα συγκέντρωσης

(που δεν είναι βέβαια καθόλου αμελητέα). Αλλά κυρίως σε

όσα του προσφέρουν έξω από αυτά. Στα μυαλά της ελληνικής

κοινωνίας. Φτιάχνουν μια κοινωνία που μπορεί να δικαιολογεί

στον εαυτό της τη διαχείριση των μεταναστών με όρους στρα-

τοπέδου συγκέντρωσης, μπορεί μάλιστα να συμμετέχει σε

αυτή τη διαχείριση χωρίς να νιώθει κανιβαλική. Με λίγα

λόγια, αυτό που βλέπουμε να εκτυλίσσεται μπρος μας είναι η

κρατικοποίηση της ελληνικής κοινωνίας. Το ζήτημα είναι,

υπάρχει τίποτα άλλο να κάνουμε εκτός από αυτό που δείχνει

το κράτος; Μπροστά σε αυτές τις γιγάντιες κοινωνικές διερ-

γασίες, εμείς τί μπορούμε να κάνουμε για να περισώσουμε, αν

όχι τίποτα άλλο, τουλάχιστον την αξιοπρέπειά μας;

3. Η Κρατικοποίηση της κοινωνίας και ο 

δικός μας ρόλος

Με τα λόγια των Common Ground Relief (πρόκειται για

οργάνωση που συστάθηκε μετά τον τυφώνα Κατρίνα στη Νέα

Ορλεάνη -βλ. και sidebar αριστερά): «Τρεις παράγοντες υπήρ-

ξαν σημαντικοί για το σχηματισμό του C.G.R.: Το πολιτικό

κενό, οι έμπειροι ριζοσπάστες οργανωτές και οι κανονικοί άν-

θρωποι που ήταν έτοιμοι να αναλάβουν δράση.» Η άποψη

αυτή αντανακλά την κυρίαρχη αφήγηση περί κρατικής ανικα-

νότητας και κάλυψης του κενού μέσω του εθελοντισμού και

της κοινωνικής ευαισθησίας. 

Πρόκειται όμως όντως περί πολιτικού κενού; Αυτή η ει-

κόνα ενός κράτους «αδύναμου να διαχειριστεί τις τεράστιες

προσφυγικές ροές» φαίνεται να έχει γίνει αντιληπτή ως πραγ-

ματικότητα. Αυτό, την ίδια στιγμή που η παρανομοποίηση των

μεταναστών, όπως προαναφέρθηκε, εφαρμόζεται ως στρατη-

Η τέχνη της γλώσσας

Όσοι διαβάζουν εφημερίδες, θα έχουν παρατηρήσει ότι,

σε αντίθεση με παλιότερα, εδώ και καιρό δεν ακούμε πλέον

για «εξεγέρσεις» στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ακούμε

κάτι παρεμφερές, αν και πολύ ύπουλο: ότι οι έγκλειστοι με-

τανάστες «τσακώνονται μεταξύ τους», ότι «ξεσπούν φυλετι-

κές διαμάχες». Αυτή η γλώσσα, που παρουσιάζει τις

εξεγέρσεις των μεταναστών σαν «τσακωμούς μεταξύ τους»,

είναι μέρος όλης αυτής της συσκότισης που λαμβάνει χώρα

στη διαχείριση της μετανάστευσης σήμερα. Η φωτογραφία

είναι από το Λέσβος: Επεισόδια και ένταση - Στις φλόγες το
hotspot στη Μόρια, Καθημερινή, 19/09/2016.
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γική για δεκαετίες. Ωστόσο αυτή η κατά τα φαινόμενα αδυ-

ναμία έχει πολλαπλές χρήσεις για το ελληνικό κράτος. Αφενός

αποτελεί εξαιρετικό διαπραγματευτικό χαρτί για τη διεκδίκηση

ζεστών ευρωπαϊκών κονδυλίων. Αφετέρου, εξασφαλίζεται

κοινωνική συναίνεση στις στρατηγικές του, πόσο μάλλον όταν

αυτές βρωμάνε μπαρούτι. Διάφοροι δεν είναι έτοιμοι να ανα-

λάβουν το ρόλο του μπάτσου. Άν όμως θεωρούν ότι «βοη-

θάνε», τότε αλλάζει το πράγμα... Πρόκειται για τους

«κανονικούς ανθρώπους», τους έτοιμους να αναλάβουν

δράση. Πρόκειται για υποκείμενα με ευαισθησίες που ίσως σε

άλλη περίπτωση να ήταν δύσκολο να αξιοποιηθούν για κρα-

τικούς σκοπούς. Και τί καλύτερο για το κράτος από το να εκ-

μεταλλεύεται απλήρωτη εργασία (καλοπροαίρετων;)

εθελοντών, εργασία όχι απλά ακίνδυνη για τις επιδιώξεις του

αλλά συστρατευμένη με αυτές.

Όσο για την περίπτωση των «έμπειρων ριζοσπαστών ορ-

γανωτών», έχουμε να κάνουμε με ένα ολοένα και ευρύτερο

φάσμα επαγγελματιών ανθρωπιστών. Πλέον δημιουργείται

ένα κομμάτι ατόμων με υλικά και ίσως και πολιτικά συμφέ-

ροντα από τη διαδικασία διαχείρισης των μεταναστών. Φυ-

σικά, από τη στιγμή που η διαδικασία αποκτά υλική υπόσταση

χωράει μέσα κάθε είδους υποκείμενα, από αριστερούς Για-

τρούς του Κόσμου που προάγονται σε Υπουργούς Μετανά-

στευσης μέχρι δεξιούς μαγαζάτορες που πωλούν φαγητό και

άλλα είδη στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, όλους «ενωμένους

για το καλό των προσφύγων». 

Όμως η γενική σύγχυση δεν αφορά απλά το θεσμοθετη-

μένο πλαίσιο στο οποίο κινούνται οι ΜΚΟ, δηλαδή την ξεκά-

θαρα κρατική τους διάσταση. Είναι ακριβώς ο τρόπος ύπαρξής

τους, η λογική πίσω από το «χαρίζω κουβέρτες», που διαστρε-

βλώνει την έννοια της αλληλεγγύης στους μετανάστες. Κι

αυτό γιατί, σε αντίθεση με τον ανθρωπισμό, η αλληλεγγύη εμ-

περιέχει την κοινότητα συμφερόντων και σκοπών και λόγω

αυτής την κοινότητας εκφράζεται η αλληλοϋποστήριξη. Κά-

νοντας φιλανθρωπία, χαρίζοντας το παλιό ρούχο που ποτέ δε

θα ξαναφοριόταν, δηλώνεται αυτή η απόσταση μεταξύ ευερ-

γέτη και ευεργετούμενου, χορτάτου και πεινασμένου. Υπάρχει

η γνώση ότι ο ευεργέτης ούτε είναι ούτε θέλει ποτέ να βρεθεί

στη θέση του ευεργετούμενου, απλά «έκανε το καθήκον του»

από μία ανώτερη θέση. Στην περίπτωση της ταξικής αλληλεγ-

γύης, η αναγνώριση της κοινής μοίρας και των σκοπών συν-

δέει τη ντόπια εργατική τάξη με το πολυεθνικό κομμάτι της

και η αναγνώριση αυτή είναι από τα σημαντικότερα πράγματα

που μπορεί να προσφέρει η εργατική τάξη στον εαυτό της.

Αυτή η αναγνώριση είναι που προβάλλει επικίνδυνη για το

κράτος και τα αφεντικά, γιατί προτάσσει συνείδηση τόσο της

τάξης όσο και της ενότητας στο εσωτερικό της. Και φυσικά

καταβάλλεται ανελλιπής κρατική προσπάθεια για να σπάσει

αυτή η ενότητα, πχ. μέσω τεχνητών διαχωρισμών του τύπου

πρόσφυγες-μετανάστες.

Εμείς από την πλευρά μας δεν είμαστε ανθρωπιστές εθε-

λοντές. Είμαστε μια αυτόνομη πολιτική ομάδα και βλέπουμε

τους εαυτούς μας αλληλέγγυους στους μετανάστες, πολιτικά

αλλά κυρίως υλικά, αντιλαμβανόμαστε την κοινότητα των

συμφερόντων μας με αυτούς. Για αυτό και θεωρούμε πρωταρ-

χικό το να αναζητήσουμε τρόπους θωράκισής μας απέναντι

στους επιβεβλημένους διαχωρισμούς. Έχει νόημα να εντοπί-

ζουμε τις κρατικές στρατηγικές που στρέφονται κατά της

τάξης μας, καθώς και το ρόλο των ΜΚΟ στην επίτευξή τους,

και να τις αντιμετωπίζουμε στο βαθμό που μπορούμε, στο δικό

μας επίπεδο. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας εντείνοντας

την πόλωση μέσα στις σχολές μας, προσπαθούμε να αναδεί-

ξουμε την ιδιαίτερη θέση της δεύτερης γενιάς μεταναστών στο

πανεπιστήμιο και να αντιπαρατεθούμε με τους φασίστες μέσα

και έξω από αυτό. Τασσόμαστε κατά των στρατοπέδων συγ-

κέντρωσης άνευ όρων και προϋποθέσεων και αναγνωρίζουμε

ότι πέρα από πρόσκαιρες «λύσεις» αυτό που διεκδικούν και

χρειάζονται οι μετανάστες είναι καταρχάς χαρτιά, νομιμοποί-

ηση της ύπαρξής τους.

1Αναλυτικά για τη στρατηγική της παρανομοποίησης των μετανα-

στών εργατών στη μπροσούρα των Αυτόνομων Ομάδων από την Αθήνα,

Σχεδόν Αόρατοι: Η Παρανομοποίηση της Εργασίας ως Κρατική Στρατη-
γική για τη Μετανάστευση, Β’ Έκδοση, Antifa Scripta, Δεκέμβριος 2013.

2Karl Marx, Το Κεφάλαιο, Τόμος Ι, Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 1978

(ανατύπ. 2012), σελ. 738.
3Το ελληνικό κράτος έχει αντιμετωπίσει «μεταναστευτικές κρίσεις»

πολλές φορές στην ιστορία του. Στην πραγματικότητα μια χαρά μπο-

ρούσε να τις διαχειριστεί, απλά πίεζε για περισσότερα ευρωπαϊκά λε-

φτάκια. Χαρακτηριστικό είναι ότι για πολλά χρόνια, το αντίστοιχο της

Ειδομένης αποτελούσε η Πάτρα. Βλέπε και Στον τόπο, όπου κανείς δε
θυμάται κανέναν δεν έχεις να περιμένεις τίποτα: Η συνέχεια της μετανα-
στευτικής πολιτικής και πώς την ξεχάσαμε με τον Σύριζα, Antifa: Πόλε-

μος Ενάντια στο Φόβο, τεύχος 51, 04/2015.
4Μάριο Τρόντι, Η Στρατηγική της Άρνησης, 1965. Περιλαμβάνεται

στο Autonomia:απόψεις, αγώνες, μαρτυρίες των Ιταλών Αυτόνομων
(1970-1980), Λέσχη Κατασκόπων του 21ου αιώνα, 2010.

5Μάριο Τρόντι, Ο Λένιν στην Αγγλία, 1964. Περιλαμβάνεται στο Νε-
οκαπιταλισμός και Επαναστατικό Κίνημα, εκδ. Κομμούνα, χ.χ.

6Για αναλυτικότερες περιγραφές ανατρέξτε στο ΜΚΟ χωρίς το Μ,

Antifa: πόλεμος ενάντια στο φόβο, τεύχος 52, 07/2016
7Ο χώρος δε μας επιτρέπει να επεκταθούμε, όσο κι αν ο ρόλος των

ΜΚΟ στην εξωτερική πολιτική χαρακτηρίζεται από εξέχουσα σημασία

(και απύθμενη άγνοια). Για μια σκιαγράφηση αυτού του ρόλου βλ. Τε-
λικά όλα είναι μία Σύμπτωσις! και Μκο made in Greece, περιοδικό Αν-

τιφά: πόλεμος ενάντια στο φόβο, τεύχη 51 και 52 αντίστοιχα.
8Περιέχεται στη μπροσούρα Ανθρωπισμός χωρίς σύνορα…αλλά με

περιφράξεις, 2016. Η θέση των συντρόφων Musaferat από τη Λέσβο

τους επέτρεψε να έχουν μια εικόνα της δράσης των ΜΚΟ στο στρατό-

πεδο της Λέσβου από πρώτο χέρι.
9Ό.π.

arnitikesepistimes.wordpress.com
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