
Η παρανομοποίηση της ζωής
 και της εργασίας των μεταναστών 
και η προσφυγολογία του σήμερα

antifa
foxhole



Η μπροσούρα αυτή εκδόθηκε τον Μάιο του 2016 στα Γιάννενα. Αποτελεί 
το κείμενο που παρουσιάστηκε σε περιορισμένο κύκλο συντροφισσών και 
συντρόφων, σε εσωτερική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 10/04/2016 
στο ελευθεριακό εργαστήρι F451, με την πολιτική ευθύνη του Antifa Foxhole. 

Το Antifa Foxhole δεν έχει καμία σχέση με κόμματα, πανεπιστήμια ή Μ.Κ.Ο.  Ό,τι 
κάνουμε το πληρώνουμε από την τσέπη μας και πολύ μας αρέσει. Συνεπώς τα 
χρήματα από την ενδεικτική τιμή της μικρής αυτής έκδοσης (0.50€) να ξέρετε 
πως θα διατεθούν σε αγαθούς σκοπούς: Σε νέες εκδόσεις, νέες αφίσες, νέες 
προκηρύξεις, νέα σπρέυ, νέες μπογιές.
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Η μπροσούρα «Σχεδόν Αόρατοι – Η παρανομοποίηση της εργασίας ως κρατική 
στρατηγική» πρωτοεκδόθηκε το 2009 από τις αυτόνομες ομάδες Μηδέν 
Άπειρο, Σαχ και No Woman’s Land και επανεκδόθηκε το 2013 από τις εκδόσεις 
Antifa Scripta. 

Η έκδοση αυτή διαβάστηκε και συζητήθηκε στο εσωτερικό της ομάδας 
μας. Οι θέσεις και οι γνώμες που αναπτύσσονται στο «Σχεδόν Αόρατοι» 
μας έσωσαν από πολλές... κακοτοπιές. Η αντίληψη ότι κάθε μετανάστευση 
είναι μετακίνηση εργατικής δύναμης, η εκ νέου ανακάλυψη της ιστορίας της 
κρατικής διαχείρισης των μεταναστών και του ρατσισμού στην ελλάδα και 
η ανάδειξη της οργανικής σχέσης του οργανωμένου εγκλήματος και του 
κράτους αποδείχθηκαν εξαιρετικά χρήσιμες. Μία πυξίδα για να αποφεύγουμε 
το λόγο των Μ.Κ.Ο., της θεσμικής αριστεράς και των διανοουμένων της σε ό,τι 
έχει να κάνει με τη μετανάστευση.

Θεωρήσαμε σημαντικό η μπροσούρα αυτή να παρουσιαστεί σε συντρό–
φισσες/ους με τους οποίους διατηρούμε, λιγότερο ή περισσότερο, στενές 
πολιτικές σχέσεις. Κρίναμε πως για τους σκοπούς αυτής της παρουσίασης 
ήταν αναγκαία η επικαιροποίηση και η τοπικοποίηση της: το ελληνικό κράτος 
σήμερα καλείται να διαχειριστεί αυτό που τ’ αφεντικά ονομάζουν «προσφυγικό 
πρόβλημα» και τα γιάννενα είναι κομμάτι αυτού του σχεδιασμού. Για το λόγο 
αυτό χρησιμοποιήσαμε ρεπορτάζ, αναλύσεις, άρθρα τόσο του τοπικού 
ηλεκτρονικού και έντυπου τύπου των ιωαννίνων όσο και των εφημερίδων 
εθνικής εμβέλειας που παρακολουθούμε όσο μεθοδικά μπορούμε. Έχουμε 
καταλάβει ότι πίσω από τις λέξεις του καθεστωτικού τύπου κρύβονται οι 
κατευθύνσεις που προετοιμάζει και χαράσσει το ελληνικό κράτος και τ’ 
αφεντικά. Συνεπώς, οι υποσημειώσεις που θα δείτε δεν είναι ένα κουσούρι 
που μας έμεινε από τις φοιτητικές μας εργασίες, αλλά η απόδειξη πως ό,τι 
λέμε δεν κατεβαίνει από την κούτρα μας. 

Η ενασχόλησή μας με τα ζητήματα της μετανάστευσης δε γίνεται από 
ακαδημαϊκό ενδιαφέρον. Στις σάπιες φάτσες των αφεντικών μας, στο 
θράσος και στην αλαζονεία τους, στις όλο και πιο «παράλογες» απαιτήσεις 
τους βλέπουμε την ιστορία 25 χρόνων άγριας υποτίμησης της ζωής και της 
εργασίας εκατομμυρίων μεταναστών που γνώρισαν τι πάει να πει ελληνικό 
μεγαλείο. Τα αφεντικά μας προπονούνται 25 χρόνια τώρα πάνω στα σώματα 
αντρών και γυναικών απ’ όλα τα σημεία του πλανήτη. Αυτή την ιστορία 
έχουμε βάλει σκοπό να αναδείξουμε, αυτό το παρόν έχουμε βάλει σκοπό να 
πολεμήσουμε.

Antifa Foxhole
Ιωάννινα, 5/2016

Πρόλογος
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Έλληνες αντιρατσιστές
ο γάιδαρος που πετάει και η ιστορία τους

Το ακούσαμε πολλές φορές. Οι έλληνες λέει δε γίνεται να είναι ρατσιστές. Η ελληνική κοινωνία 
επικαλείται ένα παρελθόν που δεν της ανήκει και το χρησιμοποιεί σαν απάντηση κάθε φορά 
που ο δηλητηριώδης ρατσισμός της ζέχνει από χιλιόμετρα. Το παρελθόν αυτό, οι έλληνες 
μετανάστες του 20ου αιώνα, οι οποίοι υπήρξαν θύματα ρατσισμού και εκμετάλλευσης στην 
ευρώπη, στην αμερική ή την αυστραλία διαφέρει από την σημερινή πραγματικότητα γύρω 
από τη μετανάστευση. Οι έλληνες μετανάστες καθόλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα δεν ήταν 
«παράνομοι». Η μετακίνησή τους γινόταν «με χαρτιά», είτε σε κράτη που είχαν τα σύνορά τους 
ανοιχτά, είτε με διακρατικές συμφωνίες του ελληνικού μετεμφυλιακού κράτους. 

Από τότε πολύ νερό κύλησε στ’ αυλάκι. Τα καπιταλιστικά κράτη στις μέρες μας έχουν 
κατασκευάσει ένα τεράστιο νομικό οπλοστάσιο απαγόρευσης της εισόδου και της παραμονής 
σε μια χώρα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια τεχνητή και μελετημένη βία, η οποία καθιστά 
τους μετανάστες εργάτες παράνομους. Οι μετανάστες εργάτες «απαγορεύονται» με τη βία ως 
φυσικές υπάρξεις. Είναι μία «σχεδόν αόρατη» εργατική δύναμη. Για τις ζωές τους είναι αρμόδιοι 
οι μπάτσοι, οι φύλακες των στρατοπέδων συγκέντρωσης, τα αφεντικά και η μαφία.

Ας δούμε τι σημαίνει η «απαγόρευση» αυτή στην πραγματική ζωή: Ένας μετανάστης στο 
εσωτερικό μιας χώρας μπορεί να συλληφθεί, να δαρθεί, να κρατηθεί, να δουλέψει σε κάποια 
μανωλάδα, να ξανασυλληφθεί (γιατί φυσικά είναι «χωρίς χαρτιά») και φτου κι απ’ την αρχή. Ο 
κύκλος αυτός ονομάζεται «κύκλος της παρανομοποίησης» κι έχει στο κέντρο του την εργασία. 
Ο μετανάστης εργάτης θα βρει τον εαυτό του να δουλεύει για κάποιο μικρό ή μεγάλο αφεντικό. 
Σε κάποιο χωράφι, σε κάποια πτηνοτροφική μονάδα, σε κάποια στάνη, σε κάποιο πλυντήριο 
αυτοκινήτων, σε κάποιο κωλόμπαρο. Η εργασία του είναι «παράνομη», αλλά το προϊόν που 
παράγει «νόμιμο» και πιθανώς να καταλήγει σε «καθωσπρέπει» χέρια. Συνεπώς, η κρατική 
«απαγόρευση» των μεταναστών είναι το τέλειο δώρο για τ’ αφεντικά. 

Στην ελλάδα, η τεχνητή παρανομοποίηση των μεταναστών έχει τις ρίζες της στην κοντινή 
δεκαετία του ‘90. Οι μετανάστες εργάτες που εισήλθαν μαζικά στην ελληνική επικράτεια μετά 
την κατάρρευση των σοσιαλιστικών καθεστώτων βρήκαν πολύ σύντομα μία θέση σ’ αυτόν τον 
κόσμο. Οι έλληνες μικρο–μεσο–σκετοαστοί φρόντισαν να «αξιοποιήσουν» μέχρι την τελευταία 
σταγόνα αυτό το εργατικό δυναμικό. Στα Γιάννενα, όπως και παντού, όταν στη συζήτηση 
πέφτει η λέξη «μερεμέτι» η επόμενη φράση που ακούγεται είναι «πάρε έναν αλβανό». Όλα 
τακτοποιημένα, «μαύρα» και χωρίς κουβέντα...

Τα αφεντικά και το κράτος τους κάνουν τους μετανάστες «παράνομους». Τους αναγκάζουν να 
δουλεύουν «μαύρα» για «λευκές», κερδοφόρες, επιτυχημένες επιχειρήσεις (όπως οι γιαννιώτικες 
επιχειρήσεις των «νόστιμων ορεινών κοτόπουλων» Πίνδος και Νιτσιάκος).1 Η «απαγόρευση» των 
μεταναστών εργατών λοιπόν είναι για τα αφεντικά μας μία πράξη δημιουργίας. Είναι η κρατική 
στρατηγική για τη μετανάστευση και την εργασία.

1. «Ένα από τα τρία πρώτα βραβεία στον Πτηνοτροφικό Συν/σμό Ιωαννίνων», Πρωινός Λόγος, 15/12/2015



5

Πως παράγεται η παρανομία των μεταναστών

2. Δες την μπροσούρα: «Η επίθεση δεν έχει όρια, η αλληλεγγύη δε γνωρίζει σύνορα», Ντόπιοι απ’ όλο τον κόσμο, Ιωάννινα 
06/2012. Ηλεκτρονικά είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της ομάδας antifa–i

Η υφυπουργός βιομηχανίας Θεοδώρα Τζάκρη βραβεύει το αφεντικό 
των κοτόπουλων «Πίνδος» Ανδρέα Δημητρίου. Γελάκια και συμπάθεια...

Πρέπει να κάνουμε την παραδοχή πως η παρανομοποιήση των μεταναστών δεν είναι απλά ένα 
σύνολο νόμων. Απεναντίας είναι ένα σύνολο πρακτικών που ορίζουν τόσο τη ζωή, όσο και την 
εργασία των μεταναστών.

Η πιο γνωστή από αυτές τις πρακτικές είναι αυτό που ονομάζεται «φύλαξη των συνόρων». 
Η πρακτική αυτή δεν ασκείται πάνω στα σύνορα του ελληνικού κράτους όπως αυτά 
αποτυπώνονται στο χάρτη, αλλά είναι ένα σύνολο κατασταλτικών μεθόδων που εκτείνεται σε 
όλη την ελληνική επικράτεια. Στόχος της είναι η πρακτική εμπέδωση της «παρανομίας» των 
μεταναστών. Σκοπός της είναι οι μετανάστες να εργάζονται, να τρώνε, να περπατάνε, να ζουν 
φοβισμένοι. Την εικόνα την περιγράφουν καλύτερα οι ίδιοι:

«Η καθημερινότητα μας συνοψίζεται στην αναζήτηση της επιβίωσης. Το όνειρο εξαφανίστηκε και τη 
θέση του πήρε μία πραγματικότητα τρομακτική. Δεν μπορούμε να βρούμε τίποτα για να δουλέψουμε 
σωστά και με αξιοπρέπεια, είμαστε υποχρεωμένοι να περιπλανόμαστε στους δρόμους και να πουλάμε. 
Το να πουλάμε στο δρόμο ήταν η χειρότερη λύση που μπορούσαμε να φανταστούμε πριν έρθουμε 
στην Ελλάδα. Η δημοτική αστυνομία έχει εξαπολύσει κυνηγητό εναντίον μας. Διωγμοί, εξευτελισμοί, 
κατασχέσεις της πραμάτειας μας, ανυπόστατες κατηγορίες μέχρι και φυλάκιση. Δε θα ξεχάσουμε 
την παρανοϊκή αντίδραση της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού πληθυσμού εναντίον μας».2

Όπως είπαμε παραπάνω, ο παρανομοποιημένος εργάτης ανά πάσα στιγμή μπορεί να συλληφθεί, 
να δαρθεί, να κρατηθεί για κάποιο αόριστο χρονικό διάστημα, να εργαστεί μαύρα κ.ο.κ. Σ’ 
αυτή τη διαδικασία ο μετανάστης βρίσκεται κάτω από τη συνεχή επίβλεψη των μπάτσων. Είναι 
ο πιο μελετημένος τρόπος από τους πολλούς με τους οποίους παράγεται η παρανομία των 
μεταναστών.
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Η κρατική κατασταλτική πολιτική απέναντι στους μετανάστες δεν έχει τους στόχους που 
παρουσιάζονται στα μίντια. Τα αφεντικά και το κράτος τους δεν έχουν σκοπό να «καθαρίσει 
η χώρα» γιατί «δεν χωράει άλλους». Το παιχνίδι είναι ένας ατέρμονος βρόχος (και για τους 
ατεχνολόγητους, λούπα χωρίς τέλος). Σκοπός είναι η αρχή του κάθε καινούριου κύκλου 
(σύλληψη–ξύλο–πορτοκάλια στην πρέβεζα–ξύλο–ξανά σύλληψη–κ.ο.κ.) να βρίσκει τον 
μετανάστη όλο και πιο υποτιμημένο, όλο και πιο αδύναμο.

Νομοθεσίες – μαφία, δυο συγκοινωνούντα δοχεία

Η πρακτική «φύλαξη των συνόρων» απαιτεί δυο παίκτες. Ο ένας είναι το κράτος που «απαγορεύει» 
το πέρασμα και ο άλλος είναι οι διακινητές που βρίσκουν τα κατάλληλα «μονοπάτια«. Όσο 
πιο δύσκολη είναι η διαδικασία του περάσματος των συνόρων (επαναπροωθήσεις–ναυάγια–
πνιγμοί–ελληνικό λιμενικό) τόσο πιο απαραίτητοι και χρήσιμοι γίνονται οι τομείς του 
εγκληματικού κεφαλαίου που έχουν την κατάλληλη τεχνογνωσία (διακινητές ανθρώπων).

Σε αυτά τα πλαίσια, κάθε «σκλήρυνση της μεταναστευτικής πολιτικής», κάθε όξυνση των 
μέτρων αποτροπής αυξάνει και τις κατακεφαλήν τιμές που χρεώνουν οι διακινητές στους 
μετανάστες και μαζί αυξάνει και τα κέρδη τους. Η «φύλαξη των συνόρων» και η παράνομη δια–
κίνηση ανθρώπων συμβιώνουν αρμονικά και θρέφουν η μια την άλλη. Παράλληλα, ο τζίρος των 
κυκλωμάτων διακίνησης ανέρχεται σε αστρονομικά ποσά, πράγμα που δεν μπορεί να αφήνει 
και το κράτος αδιάφορο. Διαβάζουμε σε ρεπορτάζ της εφημερίδας Καθημερινή: 

3. «Ευρωπαίοι μυστικοί αστυνομικοί στο Αιγαίο», Καθημερινή, 10/04/2016

«Σύμφωνα με τη Europol, ο τζίρος των κυκλωμάτων διακινητών το 2015 κυμάνθηκε μεταξύ 3 και 6 δισ. 
ευρώ και αναμένεται να διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα και το 2016 παρά τα όποια αποτελέσματα από 
τη συμφωνία Ε.Ε.–Τουρκίας. (...) η διακίνηση των παράτυπων μεταναστών γίνεται πιο περίπλοκη και 
επομένως, οι τιμές θα αυξηθούν».3
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4. «Το παρεμπόριο «μαχαιριά» για τους Γιαννιώτες επαγγελματίες!», Πρωινός Λόγος, 21/10/2015

Η διακίνηση των μεταναστών δεν τελειώνει με το πέρασμα των συνόρων. Τα κυκλώματα 
διακίνησης θα φροντίσουν να τους βρουν μια δουλειά έτσι ώστε να μπορέσουν να 
αποπληρώσουν το χρέος της μεταφοράς τους. Η δουλειά αυτή μπορεί να είναι σε μια νόμιμη 
επιχείρηση με Α.Φ.Μ, επωνυμία κ.ο.κ. Συνεπώς, η παρανομοποίηση της εργασίας λειτουργεί 
σαν αντλία που μεταφέρει κοινωνικά παραγόμενο πλούτο από τους «νόμιμους» τομείς της 
παραγωγής στους «παράνομους». Οι εγκληματικές εταιρείες, όπως κάθε καπιταλιστική 
επιχείρηση, θα χρησιμοποιήσουν τον πλούτο αυτό προς επένδυση και επέκταση σε νέους 
κερδοφόρους τομείς.

Το παράδειγμα της παρανομοποίησης της εργασίας των αφρικανών 
μικροπωλητών στα γιάννενα

Στα γιάννενα, οι αφρικανοί μετανάστες μικροπωλητές που πουλάνε τα εμπορεύματά τους στον 
παραλίμνιο πεζόδρομο και αλλού δουλεύουν «παράνομα». Οι ίδιοι μπορεί να έχουν χαρτιά, 
αλλά η εργασία τους χαρακτηρίζεται «παρεμπόριο». Οι αποθήκες από τις οποίες προμηθεύονται 
τα εμπορεύματά τους είναι νόμιμες. Επομένως, οι ιδιοκτήτες του νόμιμου κεφαλαίου αντλούν 
πλούτο από μία εργασία «παράνομη». Παράλληλα, ο δήμος και οι ρουφιάνοι του κατά καιρούς 
ασχολούνται με ιδιαίτερο ζήλο με αυτό που λέγεται «πάταξη του παρεμπορίου»4. Πρακτικά 
αυτό σημαίνει ότι η συνηθισμένη επιτήρηση και πειθάρχηση των μεταναστών μικροπωλητών 
από τους δημοτόμπατσους μπορεί να συνοδεύεται από σύλληψη και διοικητικό πρόστιμο 
5000 ευρώ.

Συνοψίζοντας, οι ρητορείες του κράτους περί «πάταξης του παρεμπορίου» δεν έχουν στόχο 
την εξάλειψή του, αλλά τον έλεγχο γύρω από τον πλούτο που παράγει και την αστυνομική 
διαχείριση των μεταναστών.
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Κοινωνία – μαφία 
η ελληνική κοινωνία θυμάται την ιστορία της

Οι παρανομοποιημένοι εργάτες μπορεί να δουλεύουν τόσο σε παράνομους τομείς της 
παραγωγής, όσο και σε νόμιμους. Όπως είδαμε ο τρόπος με τον οποίο οι μετανάστες χωρίς 
χαρτιά βρίσκουν δουλειές είναι μέσω των κυκλωμάτων διακίνησης που συνδέονται με διάφορα 
γραφεία ευρέσεως εργασίας. Οι εργοδότες ακόμα κι αν δεν έχουν σχέση απευθείας με τη μαφία 
διακίνησης έχουν σχέση μ’ αυτά τα γραφεία. Η παρανομοποιημένη εργασία, λοιπόν, δημιουργεί 
δεσμούς μεταξύ του νόμιμου και του παράνομου κεφαλαίου.
 
Στην εργασία των μεταναστών χωρίς χαρτιά δεν ισχύουν οι νόμοι του συντάγματος που 
υποτίθεται ότι ισχύουν για τους ντόπιους εργάτες. Συνεπώς, τα αφεντικά όταν θέλουν να 
πειθαρχήσουν έναν μετανάστη που ζητάει τα δεδουλευμένα, όταν θέλουν να αυξήσουν τους 
ρυθμούς παραγωγής «επιβάλλεται» να καταφύγουν σε μαφιόζικες μεθόδους. Δηλαδή ξύλο και 
γιατί όχι σφαίρες;

Η επαφή των ελληνικών αφεντικών με τις μεθόδους της μαφίας ήταν σαρωτική. Έμαθαν να 
χτίζουν εξοχικά με μηδαμινό κόστος, να διπλασιάζουν τα κέρδη τους χρησιμοποιώντας ένα 
εργατικό δυναμικό εξαθλιωμένο και αναγκασμένο να το βουλώνει. Έμαθαν να ασελγούν 
πάνω στα σώματα χιλιάδων γυναικών θυμάτων σωματεμπορίας, να κανονίζουν την τιμή του 
βιασμού με τον νταβατζή και ήξεραν ότι η δραστηριότητά τους αυτή θα αποσιωπάται στον 
αιώνα τον άπαντα. Αυτό το είδος ηθικής διαχύθηκε σε όλες τις κοινωνικές σχέσεις. Γι’ αυτό και οι 
προσφιλείς Κώτες, το καλοκαίρι που μας πέρασε, πουλούσαν 5 ευρώ το μπουκαλάκι νερό στους 
μετανάστες5. Η ηθική αυτή μετατρέπει το εσωτερικό της κοινωνίας σε μαφία.

Ας γνωρίσουμε όμως τους προγόνους των σημερινών καθαρμάτων μέσα από μία κοντινή μας 
ιστορία. Την αφηγείται ένας φαντάρος που υπηρέτησε τη θητεία του στα ελληνοαλβανικά 
σύνορα τη χρονιά ‘94–’95 όταν έφταναν κατά χιλιάδες οι μετανάστες από την αλβανία.

«(...)από το ‘91 που ανοίξανε τα σύνορα και όλα αυτά, που μπήκε μαζικά ο κόσμος και πέρασε τα 
σύνορα, η αντιμετώπιση του τοπικού πληθυσμού, των ηπειρωτών κυρίως – γιατί από ‘κει πέρα 
μπαίνανε – ήταν... πώς το λέμε, ήταν αλληλέγγυος. Σε έναν λαό που έψαχνε να βρει την τύχη του, 
σε έναν λαό που πέρναγε τόσα και τόσα και αυθόρμητα ας πούμε ο κόσμος, οι χωριανοί εκεί πέρα, 
τους βοηθήσανε. Λοιπόν... εκεί ξεκινάει και η μαυρίλα της ιστορίας. Ξαφνικά αυτός ο κόσμος 
συνειδητοποιεί ότι έχει μπει στη χώρα ένα φτηνό εργατικό δυναμικό και ότι με αυτόν τον τρόπο, η 
δική του θέση στην ελληνική κοινωνία αναβαθμίζεται. Αναβαθμίζεται πατώντας σε αυτήν τη νέα 
μάζα ανθρώπων που ήταν εργατική τάξη. Και αυτό το πράγμα αρχίσανε να το εκμεταλλεύονται».6

5. «Οι άνθρωποι εδώ είναι χαμογελαστοί, μας βοηθούν», Καθημερινή, 01/10/2015
6. Δες την μπροσούρα «Μαλάκα, εγώ έκανα μπίζνες εκεί πάνω»
Μια συνέντευξη από τα ελληνοαλβανικά σύνορα, 1994–1995, εκδόσεις antifa scripta



9

Κράτος – μαφία ή αλλιώς πως να μην ψαρώνουμε με τον πόλεμο 
ενάντια στη «διαφθορά»

Οι ανάγκες της επίβλεψης και της επιβολής της απαγόρευσης δημιουργούν και την αντίστοιχη 
εξουσία πάνω στα σώματα των μεταναστών, άρα και πάνω στον πλούτο που παράγουν. 
Πόσο μεγάλη ή μικρή είναι αυτή η εξουσία εξαρτάται από τη θέση που κατέχει αυτός που 
την ασκεί στον κρατικό μηχανισμό. Όσο πιο στενή είναι η σχέση κάποιου με το κράτος, τόσο 
μεγαλύτερη και η δικαιοδοσία του πάνω στα φράγκα. Π.χ. τα φράγκα που παίρνει ένας μπάτσος 
από τους νταβατζήδες για να κάνουν «τα κορίτσια του» πιάτσα, τα φράγκα που παίρνει ένας 
λιμενόμπατσος για να αφήσει να περάσουν ναρκωτικά, τα φράγκα που παίρνει ένας δικηγόρος 
για να εκδώσει πλαστά χαρτιά, όλα τους έχουν να κάνουν με την θέση των καθαρμάτων αυτών 
στον κρατικό μηχανισμό και τη σχέση τους με τη μαφία.

Διαβάζουμε σε ρεπορτάζ της εφημερίδας Καθημερινή:

«Με ένα μικρό μονοκινητήριο αεροπλάνο διακινούσαν παράνομους μετανάστες από την Ελλάδα 
στην Ιταλία τα μέλη του κυκλώματος που εξάρθρωσε σε Μεσολόγγι και Αττική η Δίωξη Ναρκωτικών. 
Συνελήφθησαν έξι άτομα, δύο υπήκοοι Ιράκ και τέσσερις Έλληνες, ανάμεσα στους οποίους και 
ένας πρώην δήμαρχος Μεσολογγίου και νυν πρόεδρος της τοπικής αερολέσχης. (...) Η έρευνα για 
την υπόθεση ξεκίνησε τον περασμένο Σεπτέμβριο, έπειτα από πληροφορία που έφθασε στην 
Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών για «ύποπτες» πτήσεις με προορισμό την Ιταλία».7

Ο κύριος πρώην δήμαρχος Μεσολογγίου και νυν πρόεδρος της τοπικής αερολέσχης προφανώς 
είχε τις διασυνδέσεις και την τεχνογνωσία να κάνει καμιά πτήση προς τη γείτονα Ιταλία 
παίρνοντας μαζί του και κανά μετανάστη στη ζούλα. Εντωμεταξύ, τσέπωνε και τα φράγκα. Η 
νομή όμως του πλούτου, όπως φαίνεται, δεν άφησε ικανοποιημένους όλους τους συμμετέχοντες 
και... να σου η «εξάρθρωση».

Αυτό που γίνεται αντιληπτό – και πιστεύουμε ότι θα γίνεται όλο και περισσότερο εμφανές όσο η 
παρανομοποίηση των σημερινών μεταναστών θα παίρνει σάρκα και οστά – είναι ότι η διανομή 
του πλούτου, αναπόφευκτα δημιουργεί στο εσωτερικό των κρατών μάχες εξουσίας. Ποιος θα 
πάρει πόσα από τα κονδύλια, από την εκπόρνευση γυναικών, από την σίτιση των στρατοπέδων 
συγκέντρωσης κ.ο.κ. Αυτές τις μάχες τα μίντια τις βαφτίζουν «εξαρθρώσεις εγκληματικών 
κυκλωμάτων».

Η ελληνική αστυνομία και οι φίλοι τους του λιμενικού δεν θα μπορούσαν να λείπουν από το 
κάδρο. Ας πάμε μια βόλτα με την ομάδα ΔΙ.ΑΣ. και την Εφημερίδα των Συντακτών:

«Κύκλωμα αστυνομικών που προμηθεύονταν από το εξωτερικό όπλα τα πήγαιναν στην Κρήτη και 
από εκεί στην Αθήνα, όπου τα προωθούσε σε άτομα του υπόκοσμου και ειδικότερα σε αλλοδαπούς 
κακοποιούς, εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ.».8

7. «7000 ευρώ ανά μετανάστη οι παράνομες πτήσεις», Καθημερινή, 18/03/2016
8. «Αστυνομικοί προμήθευαν όπλα σε κακοποιούς», Εφημερίδα των Συντακτών, 05/04/2016
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και για ένα μπανάκι στην εξωτική Ηγουμενίτσα:

«Αυτήν την ώρα κρατείται και ανακρίνεται από τους Αδιάφθορους της ΕΛ.ΑΣ. ο Διοικητής του 
Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών του Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες, 
κατηγορείται για λαθρεμπόριο τσιγάρων. Η αρχική καταγγελία έκανε λόγο για δουλεμπόριο χωρίς 
όμως να έχει προκύψει κάτι τέτοιο μέχρι τώρα. Στο Λιμεναρχείο επικρατεί αναστάτωση λόγω του... 
καίριου πόστου που κατέχει ο επικεφαλής αυτής της νευραλγικής υπηρεσίας».9

Η «παρανομία» και η «νομιμότητα» είναι κατασκευές έως το μεδούλι τους κρατικές. Όσο ο κύκλος 
της παρανομοποίησης διευρύνεται, όσο εμπλέκει δηλαδή μεγαλύτερα κομμάτια της κοινωνίας, 
τόσο αυξάνεται η ανάγκη για αναβάθμιση των επιπέδων οργάνωσης της σχέσης κράτους και 
εγκληματικού κεφαλαίου. Υπό αυτό το πρίσμα αντιλαμβανόμαστε και ότι οι υποθέσεις dirty cop-
pers καθόλου δεν είναι αυτό που φαίνονται, δηλαδή μεμονωμένες περιπτώσεις μπάτσων που 
την είδαν αλλιώς και ξέχασαν το θεάρεστο έργο της ελληνικής αστυνομίας. Είναι η οργάνωση 
του ελληνικού κράτους ως μαφία.

O «ανθρωπισμός» ή αλλιώς 
πως να μη λέμε τίποτα απειλητικό για τα κράτη
Ο ανθρωπισμός και οι διάφοροι λόγοι περί «δικαιωμάτων» είναι σήμερα ο κυρίαρχος λόγος 
σε σχέση με το ρατσισμό και τη μετανάστευση. Είναι ο λόγος των Μ.Κ.Ο., των ευαίσθητων 
διανοούμενων και της μεγάλης πλειοψηφίας των αντιρατσιστικών οργανώσεων της αριστεράς. 
Ο ανθρωπιστικός λόγος καλεί τα κράτη που εδώ και δεκαετίες μπουκώνουν με βόμβες, σφαίρες 
και νεκροταφεία διάφορα μέρη του πλανήτη να θυμηθούν το υποτιθέμενο φιλάνθρωπο 
παρελθόν τους και τις αξίες του διαφωτισμού. Καλεί τα κράτη που εδώ και έξι χρόνια διαλύουν 
τη Συρία να προστατεύσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα των Σύριων. 

Ας δούμε ένα τέτοιο παράδειγμα από τη γειτονιά μας, από το πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Ο κ. 
Στέφανος Δημητρίου, καθηγητής Πολιτικής Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Π. Ι. 
γράφει στην κυβερνητική Αυγή:

Εμείς αναρωτιόμαστε: Είναι δυνατόν κάποιος να πληρώνεται για να διδάσκει (και να γράφει) 
τόσο κοινότοπες ανοησίες; Μάλλον είναι...

Στη συνέχεια διερωτάται :

«η υποδοχή και ένταξη των προσφύγων θα πρέπει να γίνει σε πλαίσιο ίσων δικαιωμάτων, ικανών να 
διασφαλίζουν και τις προϋποθέσεις ίσης βιοτικής αυτοτέλειας. Η αλληλέγγυα αντιμετώπιση συνιστά 
τον πυρήνα μιας ευρωκεντρικής θεώρησης που βλέπει όχι μόνο τα πράγματα, αλλά, πρωτίστως, τους 
ανθρώπους από τη σκοπιά του ευρωπαϊκού ανθρωπισμού. Η αλληλεγγύη είναι ευκαιρία για έναν πιο 
δημοκρατικό, κοινωνικό, πολιτιστικό μετασχηματισμό».10

«Η ασφάλεια αφορά και τους Ευρωπαίους και τους πρόσφυγες. Μόνο του είναι μισερό το αίτημα 
για ασφάλεια. Χρειάζεται και ασφάλεια και ελευθερία και αλληλεγγύη. Αλλιώς η Ευρώπη θα γίνει 
στρατόπεδο συγκέντρωσης για τους πολίτες της. Είναι η δημοκρατία πολίτευμα ταιριαστό σε ένα 
στρατόπεδο συγκέντρωσης»;

9. http://epirusgate.blogspot.gr/2016/02/blog–post_310.html
10. Δημητρίου Στέφανος, «Η λησμονημένη τρίτη αρχή», Αυγή, 27/03/2016
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11. Ανακοίνωση της Κ.Ε.Ε.Ρ.Φ.Α. για τη διαδήλωση της 19ης Μάρτη του 2016 ενάντια στη συμφωνία Ε.Ε. – τουρκίας

Ο ανθρωπισμός και η οργάνωση της εργασίας των μεταναστών 
εργατών από τα κράτη

Μια άλλη πτυχή του ανθρωπιστικού λόγου, που αφορά κυρίως τις αντιρατσιστικές οργανώσεις 
της αριστεράς, είναι πως αποδέχεται ότι τα κράτη θα τηρήσουν στο ακέραιο αυτά που 
συμφωνούν μεταξύ τους. Στο επίσημο site της Κ.Ε.Ε.Ρ.Φ.Α. διαβάζουμε σε ανταπόκριση από τη 
διαδήλωση της 19ης Μαρτίου ενάντια στη συμφωνία Ε.Ε. – τουρκίας:

«Διατρανώσαμε την αποφασιστικότητα μας να δυναμώσουμε το κίνημα αλληλεγγύης στους 
πρόσφυγες και μαζί με το εργατικό και το φοιτητικό κίνημα να δώσουμε την μάχη για να ακυρωθεί 
στην πράξη η συμφωνία της ντροπής. Να μην αφήσουμε να ανοίξουν στρατόπεδα συγκέντρωσης 
και να γίνουν μαζικές απελάσεις προς την Τουρκία».11

Αρχικά να πούμε πως δεν κατανοούμε τι ακριβώς εννοεί η Κ.Ε.Ε.Ρ.Φ.Α. λέγοντας «να μην 
ανοίξουν στρατόπεδα συγκέντρωσης», εκτός αν η Αμυγδαλέζα έκλεισε και δεν το μάθαμε ή τα 
hotspot ανά την ελλάδα είναι ένα είδος οργανωμένου κάμπινγκ. Βλέπουμε επίσης το μπούλετ 
«να μην απελαθεί κανένας πρόσφυγας–μετανάστης στην τουρκία». Αυτό το αίτημα που παίρνει 
σα δεδομένο ότι τα κράτη θα κάνουν όσα συμφώνησαν χάνει από τα μάτια του ότι το ελληνικό 
κράτος και οι υπάλληλοί του μας προετοιμάζουν εδώ και καιρό ότι πρώτον η συμφωνία δεν 
θα εφαρμοστεί και δεύτερον, ότι το ζήτημα είναι να οργανωθεί η υποτιμημένη εργασία των 
μεταναστών, όχι στην τουρκία, αλλά... στη «φτωχή» ελλάδα.

Ο Α. Συρίγος (δεύτερος από δεξιά) στο πάνελ της παρουσίασης του βιβλίου του «Ελληνοτουρκικές Σχέσεις». 
Στην ίδια φωτογραφία βλέπουμε τον Αλ. Παπαχελά (διευθυντή της εφημερίδας Καθημερινή), το Χρήστο Ροζάκη

 (πρώην υφυπουργό εξωτερικών και καθηγητή διεθνούς δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών) 
και τον Αλ. Κοτζιά (νυν υπουργό εξωτερικών). Δεν το λες και γραφικό το παρεάκι...
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Παράλληλα το ελληνικό κράτος ετοιμάζεται και πρακτικά για την οργάνωση της εργασίας των 
μεταναστών στην ελλάδα και ζητά συμβουλές με κύρος. Ο κ. Ρίτσαρντ Μποκ, ειδικός σε θέματα 
ανθρωπιστικής δράσης, αποφυγής της βίας και διαχείρισης συγκρούσεων, βρέθηκε στην ελλάδα 
του Δεκέμβρη του 2015 και του Φλεβάρη του 2016, ως καλεσμένος του Δήμου Αθηναίων, για να 
δώσει τα φώτα του. Διαβάζουμε σε σχετικό ρεπορταζ της εφημερίδας Καθημερινή:

«Το χρονικό διάστημα που βρισκόταν στην Ελλάδα έκανε αυτοψίες από τη Λέσβο μέχρι και τις 
υποδομές που έχει στήσει ο δήμος στην Αθήνα. Ο αρχικός σκοπός του ταξιδιού του ήταν να δει 
πώς μπορεί να οργανωθεί ένας τρόπος καταγραφής των επαγγελματικών προσόντων που έχουν 
οι άνεργοι, αλλά και οι μετανάστες, στην πρωτεύουσα». (...) «Κατά τη γνώμη του κ. Μποκ, είναι 
κεφαλαιώδους σημασίας να μπορεί η ελληνική πολιτεία να γνωρίζει τα επαγγελματικά προσόντα και 
το μορφωτικό επίπεδο των εγκλωβισμένων. Καθώς όπως φαίνεται δεν θα έχουν άμεση δίοδο φυγής 
από τη χώρα, θα πρέπει όχι μόνο να στεγαστούν και να τραφούν, αλλά να γίνουν με κάποιον τρόπο 
χρήσιμοι για τους εαυτούς τους και την κοινωνία που τους φιλοξενεί».14

Ο κ. Άγγελος Συρίγος, think tank Α’ Εθνικής του ελληνικού κράτους (πρώην Γενικός γραμματέας 
Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής στο Υπουργείο Εσωτερικών και πρώην επιστημονικός 
σύμβουλος επί ελληνοτουρκικών θεμάτων στο Υπουργείο Εξωτερικών καθώς και επί θεμάτων 
σχετικών με τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης και την εμπορία ανθρώπων12) γράφει 
στην εφημερίδα Καθημερινή:

«Η Τουρκία υπόσχεται να παίρνει πίσω όσους παράνομους μετανάστες φτάνουν στην Ελλάδα στο 
πλαίσιο των σχετικών συμφωνιών επανεισδοχής. Αν και ακούγεται εντυπωσιακό, στην πράξη δεν 
θα είναι. Ο αριθμός όσων θα επιστρέφουν θα είναι περιορισμένος. Οι πρόσφυγες και οικονομικοί 
μετανάστες που φθάνουν στην Ελλάδα, θα έχουν να επιλέξουν ανάμεσα στην επιστροφή στην 
Τουρκία και στην υποβολή αιτήματος ασύλου που θα τους επιτρέψει την παραμονή σε ελληνικό (δηλ. 
ευρωπαϊκό) έδαφος μέχρι να εξετασθεί η αίτησή τους». (...) «Ελάχιστοι Σύροι θα επιστρέφουν».13

12. Ο βίος και η πολιτεία του καθάρματος: http://deps.panteion.gr/index.php/el/meli–dep–menu–all/56–syrigos–el
13. «5+1 νέα δεδομένα για το μεταναστευτικό», Καθημερινή, 13/03/2016
14. «Στη Λέσβο της πρώτης υποδοχής», Καθημερινή, 12/03/2016
15. Το πελατολόγιο του Pietris Catering που έχει αναλάβει τη σίτιση των προσφύγων στο Hotspot του Κατσικά Ιωαννίνων: 
http://pietrisgroup.com//μαζική–εστίαση/oι–πελάτες–μας/

Στο διάολο ο ανθρωπισμός, στο διάολο κι η πατρίς! Κι εμείς;

Για εμάς ο ανθρωπιστικός λόγος είναι σήμερα περισσότερο άχρηστος από ποτέ. Μας οδηγεί 
στο να μην καταλαβαίνουμε, στο να δημιουργούμε ψευδαισθήσεις, στο να χαράσσουμε λάθος 
στρατηγικές. Μας οδηγεί στην ανημπόρια. Το να καλούμε τα κράτη να γίνουν ο παράδεισος 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι να σαν να καλούμε τον Στέλιο Παρλιάρο να κάνει καμπάνια 
ενάντια στην καταστροφή των παιδικών δοντιών. 

Βρίσκουμε πιο... ενδιαφέρον να επιτεθούμε στο ελληνικό κράτος ως οργανωτή της υποτιμημένης 
εργασίας των μεταναστών. Να επιτεθούμε στο ελληνικό κράτος που σαν μαφιόζος τσεπώνει 
ανθρωπιστικά κονδύλια και εκτελεί συμβόλαια θανάτου των Σύρων μεταναστών και τόσων 
άλλων πριν από αυτούς. Να ανακαλύψουμε και πάλι τον εχθρό στα πρόσωπα των μικρών 
και μεγάλων ελληνικών αφεντικών. Αυτών που χρεώνουν 10ευρω την φόρτιση του κινητού 
τηλεφώνου. Αυτών που σιτίζουν (ανθρωπιστικά) τα hotspot έχοντας άκρες με τους μπάτσους 
και τον στρατό.15 Να φτύσουμε και πάλι στα πρόσωπα των χθεσινών ρατσιστών που σήμερα 
«πονάει η καρδιά τους με το δράμα των ξεριζωμένων».
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Το πελατολόγιο του κ. Πιετρή. Απ’ όλα έχει ο μπαξές: Γ.Α.Δ.Α., Νέα Δημοκρατία, Π.Α.Σ.Ο.Κ., 
Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Π.Α.Ε. Παναθηναϊκός...

Οι ρατσιστές του χθες, οι ανθρωπιστές του σήμερα

Πρωινός Λόγος, 10/7/2014 Πρωινός Λόγος, 19–20/3/2016





On THE STREETS



Η ενασχόλησή μας με τα ζητήματα της μετανάστευσης δε γίνεται 
από ακαδημαϊκό ενδιαφέρον. Στις σάπιες φάτσες των αφεντικών μας, 
στο θράσος και στην αλαζονεία τους, στις όλο και πιο «παράλογες» 
απαιτήσεις τους βλέπουμε την ιστορία 25 χρόνων άγριας υποτίμησης 
της ζωής και της εργασίας εκατομμυρίων μεταναστών που γνώρισαν 
τι πάει να πει ελληνικό μεγαλείο. Τα αφεντικά μας προπονούνται 
25 χρόνια τώρα πάνω στα σώματα αντρών και γυναικών απ’ όλα 
τα σημεία του πλανήτη. Αυτή την ιστορία έχουμε βάλει σκοπό να 
αναδείξουμε, αυτό το παρόν έχουμε βάλει σκοπό να πολεμήσουμε.
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