
Κοινωνική και ηαξική αλληλεγγύη ζε ππόζθςγερ και μεηανάζηερ/ηπιερ 

 

Σνπο ηειεπηαίνπο κήλεο, δεθάδεο άλζξσπνη δνινθνλνύληαη ζηα λνηηαλαηνιηθά ζύλνξα ηεο Δπξώπεο-θξνύξην, 

ζην Αηγαίν θαη άιιεο ζάιαζζεο ηηο Μεζνγείνπ, ζε πνιύλεθξα λαπάγηα. Δθαηνληάδεο έρνπλ δνινθνλεζεί ηα 

ηειεπηαία ρξόληα ζηε πξνζπάζεηα ηνπο λα κεηαλαζηεύζνπλ. Παξ’ όια απηά, δεθάδεο ρηιηάδεο θαηάθεξαλ λα 

επηδήζνπλ θαη λα ζπλερίζνπλ ην επηθίλδπλν ηαμίδη ηνπο ζηηο επξσπατθέο ρώξεο, κέρξη ηνλ ηόπν πξννξηζκνύ 

ηνπο. Οη πεξηζζόηεξνη εγθισβίδνληαη θαη θξαηνύληαη ππό άζιηεο ζπλζήθεο θαη δηαξθή θαηαζηνιή ζε «hot 

spots» θαη ζηξαηόπεδα ζπγθέληξσζεο γηα εκέξεο, πεξηκέλνληαο ην πνιύηηκν θξαηηθό ραξηί πξνθεηκέλνπ λα 

αθεζνύλ λα ζπλερίζνπλ ηελ πνξεία ηνπο. Σα εκπόδηα πνπ ζηήλνπλ ηα θξάηε ηεο Δ.Δ ζηε θπγή ησλ 

πξνζθύγσλ θαη κεηαλαζηώλ από ηα πεδία πνιέκνπ είλαη ακέηξεηα.  

 

Σν ειιεληθό θξάηνο επέιεμε λα δηαρεηξηζηεί ηελ θαηάζηαζε κε πεξηζζό θπληζκό θαη αλαιόγσο ησλ 

ζπκθεξόλησλ ηνπ. Πξηλ ιίγεο εκέξεο, θαη ελώ ν πξσζππνπξγόο δήισλε όηη όζνη ζέινπλ λα πέζεη ν θξάρηεο 

ηνπ Έβξνπ "δελ έρνπλ ηδέα" (ελώ ην θόκκα ηνπ κηζό ρξόλν πξηλ ην είρε ζην πξόγξακκά ηνπ), ν ΤΡΗΕΑ 

θαινύζε ζηελ πνξεία ελάληηα ζην θξάρηε ηνπ Έβξνπ. Δπηβεβαηώλεη κε απηόλ ηνλ ηξόπν πνηνο είλαη ν ξόινο 

ηνπ ίδηνπ ηνπ θόκκαηνο σο κεραληζκνύ μεπιύκαηνο ησλ αληηδξαζηηθώλ θξαηηθώλ πνιηηηθώλ. 

Αληηκεηαλαζηεπηηθώλ θαη δνινθνληθώλ ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, θαζώο ν θξάρηεο, απνηξέπνληαο ηελ 

αζθαιέζηεξε ρεξζαία δηέιεπζε ησλ κεηαλαζηώλ θαη ησλ πξνζθύγσλ, ηνπο νδεγεί ζηελ πνιύ επηθίλδπλε 

ζαιάζζηα δηαδξνκή.  

 

Καη ελώ ε ζάιαζζα μέβξαδε θαζεκεξηλά πηώκαηα κεηαλαζηώλ θαη πξνζθύγσλ, ε θπβέξλεζε έρπλε 

θξνθνδείιηα δάθξπα γηα ηνπο ηαιαηπσξεκέλνπο πξόζθπγεο. Δίλαη μεθάζαξν όηη ε πνιηηηθή ηνπ ειιεληθνύ 

θξάηνπο θαη ηεο Δ.Δ. είλαη ππαίηηα γηα ηηο δνινθνλίεο ζηα ζύλνξα. Γελ ζα κπνξνύζε λα είλαη δηαθνξεηηθά.  

 

Από ην θαινθαίξη, όηαλ νη πξώηεο πνιππιεζείο νκάδεο πξνζθύγσλ θαη κεηαλαζηώλ έθηαλαλ ζηα ειιεληθά 

λεζηά θαη ελ ζπλερεία ζηελ Αζήλα, δηαθαηλόηαλ ην ηεξάζηην (θαη πξνκειεηεκέλν) θελό ηνπ θξάηνπο ζηε 

δηαρείξηζε ηεο "θξίζεο". Απηό ην θελό θαιύθζεθε, ελ κέξεη, από ηηο πάξα πνιιέο ηνπηθέο, θηλεκαηηθά 

απηννξγαλσκέλεο πξσηνβνπιίεο ζηήξημεο θαη αιιειεγγύεο ησλ πξνζθύγσλ. Καηαιήςεηο ζηέγεο, ζπζζίηηα, 

ζπιινγή ξνπρηζκνύ, παηρληδηώλ, θαξκάθσλ, ζπγθεληξώζεηο αιιειεγγύεο θαη θαζεκεξηλή ππνδνρή ησλ 

αλζξώπσλ πνπ έθηαλαλ ζηα λεζηά θαη ηηο ελδηάκεζεο πόιεηο ήηαλ ζηελ αηδέληα ηνπ θηλήκαηνο από ην 

θαινθαίξη, ζηε βάζε ηεο δηεζληζηηθήο, θνηλσληθήο/ηαμηθήο αιιειεγγύεο αιιά θαη ζηε βάζε ηνπ απινύ 

αλζξσπηζκνύ. 

 

Ζ ζπζηεκαηηθή θξαηηθή πξνπαγάλδα, κέζσ ησλ ΜΜΔ, αλαθνξηθά κε ην πξνζθπγηθό σο κείδνλ ζέκα θαη 

ζέακα ηεο επηθαηξόηεηαο θαηεύζπλε ηηο όπνηεο θνηλσληθέο αληηδξάζεηο ζην πιαίζην ηεο θηιαλζξσπίαο θαη ηεο 

«πξνζσξηλόηεηαο» ηνπ πξνβιήκαηνο: από ηε κηα, εθόζνλ νη πξόζθπγεο «ζέινπλ λα θύγνπλ», 

θαζεζπράζηεθαλ θάζε είδνπο ξαηζηζηέο θαη κηζαιιόδνμνη πνπ ζε θάζε άιιε πεξίπησζε ζα εθθξάδνληαλ κε 

ηνλ ζπλήζε ξαηζηζκό θαη κηθξναζηηθό σθειηκηζκό πνπ ηνπο δηαθαηέρεη. Από ηελ άιιε, ηα αηζζήκαηα πνπ 

εθθξάζηεθαλ κέζσ ησλ πξσηνβνπιηώλ αιιειεγγύεο πξνο ηνπο πξόζθπγεο ήηαλ ζε κεγάιν βαζκό 

θηιαλζξσπηθά, κε ηηο δξάζεηο σζηόζν λα απαληνύλ ζε πνιύ ρεηξνπηαζηά πξνβιήκαηα επηβίσζεο ηνπο. Σν 

γεγνλόο όηη ηα θνηλσληθά αληαλαθιαζηηθά ήηαλ ηέηνηα, δεκηνπξγεί έλα έδαθνο αξθεηά επηζθαιέο θαη 

επαθίεηαη ζην θίλεκα λα ζέζεη ηελ αιιειεγγύε ζην ηαμηθό επίπεδν θαη από ηελ άιιε λα ξηδνζπαζηηθνπνηήζεη 

ζπλεηδήζεηο θαη λα μεξηδώζεη ην ξαηζηζκό θαη ηελ μελνθνβία κηα θαη θαιή. 

 

Παξάιιεια, απηή ε θξίζε απνηέιεζε κηα αθόκε επθαηξία γηα νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή εθκεηάιιεπζε. Οη 

ληόπηνη καγαδάηνξεο θαη κηθξνέκπνξνη ζηα ζεκεία-ζηαζκνύο ππεξρξέσλαλ ηνπο πξόζθπγεο γηα έλα κπνπθάιη 

λεξό ή γηα λα θνξηίζνπλ ηα θηλεηά ηνπο. Οη εθνπιηζηέο ζρεδόλ ηξηπιαζίαζαλ ην θόζηνο ησλ αθηνπιντθώλ 

εηζηηήξησλ πνπ αγόξαδαλ νη πξόζθπγεο γηα ηνλ Πεηξαηά. Ζ πξσηνβνπιία θαζηζην-θαηνίθσλ ζηε Βηθηώξηα 

πξνζπάζεζε λα μεκπηίζεη θαη πάιη. Νηόπηνη πιηαηζηθνινγνύζαλ ηηο βάξθεο ησλ πξνζθύγσλ ζηηο αθηέο, 

«άγλσζηνη θνπθνπινθόξνη» ζε ηαρύπινα επηηίζνληαλ ζρίδνληαο βάξθεο θαη αρξεζηεύνληαο κεραλέο, ελώ 

ιηκεληθό θαη frontex ζπλέρηδαλ θαη ζπλερίδνπλ ην ζεάξεζην έξγν ηεο απνηξνπήο εηζόδνπ ησλ πξνζθύγσλ ζε 

ειιεληθά ρσξηθά ύδαηα. Ζ ζπλδπαζκέλε δξάζε ησλ ληόπησλ εθκεηαιιεπηώλ κε ηνπο επίζεκνπο θαη 

αλεπίζεκνπο θξαηηθνύο θαη επξσπατθνύο κεραληζκνύο θαηαζηνιήο ζηνρεύεη ζε δπν επίπεδα: θαη΄ αξράο ζηελ 

απνηξνπή εηζόδνπ θαη ελ ζπλερεία ζηελ νηθνλνκηθή αθαίκαμε όζσλ θαηάθεξαλ λα δηαζρίζνπλ ην αηγαίν.  

 

 

‘Οια ηα παξαπάλσ, κεηαηξεπόκελα ζε ζέακα από ηα ΜΜΔ, απνηέιεζαλ δηαπξαγκαηεπηηθό ραξηί ζηα ρέξηα 



ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο, πξνθεηκέλνπ λα εηζξεύζεη ζηα ηακεία ηνπ δεζηό επξσπατθό ρξήκα. Όρη βέβαηα γηα 

ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ πξνζθύγσλ θαη ηεο εγγύεζεο αζθαινύο δηέιεπζεο, αιιά γηα ην ηάηζκα ηόζν 

ηνπ ληόπηνπ κεραληζκνύ θαηαζηνιήο θαη εθκεηάιιεπζεο όζν θαη γηα ην ρηίζηκν λέσλ δνκώλ εγθισβηζκνύ θαη 

ζπγθέληξσζεο. Από ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο ηεο ε θίλεζε ησλ κεηαλαζηώλ απνηειεί γηα ην θξάηνο θαη ηα 

αθεληηθά επθαηξία γηα «κπίδλεο» θαη αλάπηπμε ηεο… ληόπηαο επηρεηξεκαηηθόηεηαο.  

 

Σαπηόρξνλα κε ηελ ππνηίκεζε ησλ λέσλ πξνζθπγηθώλ θαη κεηαλαζηεπηηθώλ πιεζπζκώλ, ε Δ.Δ. ζα 

αλαβαζκίζεη ηνλ έιεγρν ησλ ζπλόξσλ ηεο θαη ηεο κεηαθίλεζεο ησλ αλζξώπσλ ζην εζσηεξηθό ηεο, ελώ ζα 

θαηαλείκεη ηελ πιεηνςεθία ησλ κεηαλαζηώλ ή πξνζθύγσλ (θαηαηάζζνληάο ηνπο ζηε κία θαηεγνξία ή ζηελ 

άιιε αλαιόγσο ησλ ζπγθπξηαθώλ ζπκθεξόλησλ ηεο) ζε ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο, σο θζελά εξγαηηθά ρέξηα 

ή ζε ζηξαηόπεδα ζπγθέληξσζεο. Σν ρηίζηκν ηεο Δπξώπεο-θξνύξην εληείλεηαη, κε ηελ Δ.Δ. λα ρξεκαηνδνηεί ην 

ρηίζηκν ζηξαηνπέδσλ ζπγθέληξσζεο κεγάιεο ρσξεηηθόηεηαο ζηελ Σνπξθία θαη ζε άιιεο ρώξεο, ώζηε λα 

απνθιεηζηεί ην κεγαιύηεξν κέξνο ησλ πξνζθύγσλ εθηόο ηεο. 

 

Ζ ελδνθαπηηαιηζηηθή ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ, νη θξαηηθνί αληαγσληζκνί θαη πόιεκνη, ε θηώρεηα, ε 

ζξεζθεπηηθή θαηαπίεζε, ηα δηθηαηνξηθά θαζεζηώηα ηεο Μέζεο Αλαηνιήο μεξηδώλνπλ αλζξώπνπο από ηα 

ζπίηηα ηνπο. Άλζξσπνη όισλ ησλ ειηθηώλ θαη ηάμεσλ εμαλαγθάδνληαη ζε έλα κεγάιν θύκα κεηαλάζηεπζεο. Σν 

πξόζθαην ηπθιό ρηύπεκα κίζνπο ζε πνιππνιηηηζκηθέο πεξηνρέο ηνπ Παξηζηνύ είλαη έλα δείγκα ηεο 

θαζεκεξηλήο θξίθεο από ηελ νπνία νη πξόζθπγεο θαη νη κεηαλάζηεο πξνζπαζνύλ λα μεθύγνπλ. Σν Ηζιακηθό 

Κξάηνο ρηππάεη ηελ θαζεκεξηλόηεηα ησλ επξσπαίσλ, κεηαθέξνληαο ηνλ πόιεκν ζην ζηξαηόπεδν ηνπ ερζξνύ, 

κε κόλν ζηόρν ηελ ηξνκνθξάηεζε θαη ηελ επίδεημε δύλακεο. Ωο αλαξρηθνί θαη αλαξρηθέο, δελ ζα κπνξνύζακε 

πνηέ λα ηαρζνύκε ππέξ ηνπ ελόο ή ηνπ άιινπ εμνπζηαζηηθνύ κπινθ ζηνλ πόιεκν πνπ καίλεηαη. Ο 

αληαγσληζκόο θαη ν πόιεκνο κεηαμύ θξαηώλ έρνπλ σο πξώην θαη θύξην ζύκα ηνπο θαηαπηεζκέλνπο θη 

εθκεηαιιεπόκελνπο ζην εζσηεξηθό ηνπο. Βαζηθή ηνπο επηδίσμε θαη απνηέιεζκα είλαη ε εδξαίσζε ηεο 

θπξηαξρίαο ηνπο ηαπηόρξνλα θαη παξάιιεια πξνο ηα εζσηεξηθό ηνπο θαη πξνο ηα αληίπαια θξάηε Απέλαληη 

ζηε «δπηηθή ελόηεηα» πνπ μεθηλά κηα αθόκε ζηξαηησηηθή επηρείξεζε πξνο ηα έμσ ζηξαηησηηθνπνηώληαο 

ηαπηόρξνλα ην εζσηεξηθό ηεο, αληηπαξαηάζζνπκε ηελ ηαμηθή ελόηεηα θαη ηνλ αγώλα ελάληηα ζε θξάηνο θαη 

θεθάιαην.  

 

Θεσξνύκε πσο ν αγώλαο γηα ηελ αζθαιή κεηαθίλεζε ησλ αλζξώπσλ πνπ αλαγθάδνληαη λα κεηαλαζηεύζνπλ 

είλαη απηνλόεηνο. Αλαγλσξίδνληαο πσο ε κνίξα όζσλ θαηαθέξνπλ λα εγθαηαζηαζνύλ ζηα επξσπατθά θξάηε 

είλαη απηή ηνπ ππνηηκεκέλνπ εξγάηε θαη ηεο ππνηηκεκέλεο εξγάηξηαο, δελ κπνξνύκε παξά λα ζπλδένπκε ηηο 

ηύρεο καο, σο κέιε ηεο ηάμεο ησλ εθκεηαιιεπνκέλσλ θαη θαηαπηεδόκελσλ, καδί ηνπο. Κάζε θαηάθηεζε ηεο 

ηάμεο καο είλαη  θαηάθηεζε γηα όινπο θαη όιεο καο, πέξα από θάζε επίπιαζην, θξαηηθά επηβαιιόκελν, 

δηαρσξηζκό (εζληθόηεηα, ζξεζθεία, δηάθξηζε πξνζθύγσλ-κεηαλαζηώλ), γη' απηό θαη είκαζηε ζην πιάη ησλ 

πξνζθύγσλ θαη ησλ κεηαλαζηώλ/ηξηώλ ζηνπο αγώλεο ηνπο γηα ραξηηά θαη ηζόηηκε αληηκεηώπηζε.   

 

Απέλαληη ζηελ ηαμηθή εθκεηάιιεπζε θαη θαηαπίεζε, πξόηαγκα θαη πξαθηηθή καο είλαη νη θνηλνί αγώλεο 

ληόπησλ θαη κεηαλαζηώλ ελάληηα ζηνπο θαζίζηεο, ηα αθεληηθά, ηα θξάηε θαη ηνπο πνιέκνπο ηνπο.  Απέλαληη 

ζηνλ θξαηηθό θαη ηνλ ζξεζθεπηηθό νινθιεξσηηζκό, αγσληδόκαζαηε γηα ηελ θαηαζηξνθή ζεώλ θαη αθεληάδσλ, 

γηα έλα θόζκν ειεπζεξίαο, ηζόηεηαο θαη αιιειεγγύεο. 
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