
λεμικές συγκρούσεις στη γειτονιά του:
την Ανατολική Μεσόγειο. Αυτοί που
σκέφτονται για λογαριασμό του ελληνι-
κού κράτους έχουν πλήρη επίγνωση για
ποιο πράγμα μιλάνε όταν παίζουν ως
διαπραγματευτικό χαρτί τη «γεωστρα-
τηγική σημασία της Ελλάδας». Γνωρί-
ζουν πως «τα συγκριτικά πλεονεκτήματα
της χώρας» δεν είναι το καλό κλίμα και
το greek philotimo, αλλά η δυνατότητα,
λόγω θέσης, το ελληνικό κράτος να προ-
ωθήσει τα πάγια συμφέροντά του -γνω-
στά και με την αγαπημένη ονομασία
«εθνικά»- σε μια περιοχή που έχουν
στραφεί όλου του κόσμου τα κανόνια.
Ζόφος που λένε.

«[...]Ακόμη και ο ρόλος της Ελλάδας
ως αμυντικού παράγοντα -και παρά την

οικονομική κρίση- κάθε άλλο παρά αμε-
λητέος είναι. Σύμφωνα με τον Έλληνα
διεθνολόγο Θάνο Ντόκο “η Ελλάδα
είναι από τις ελάχιστες χώρες που τη-
ρούν τον προϋπολογισμό άμυνας που
θέτει το ΝΑΤΟ, διαθέτει πάνω από 200
σύγχρονα μαχητικά αεροπλάνα, ισχυρό
ναυτικό και πάνω από 1.000 τανκς. Στις
εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ περιλαμβάνε-
ται και μια σημαντική στρατιωτική
βάση-λιμάνι (η Σούδα) στην Κρήτη, η
οποία είχε χρησιμοποιηθεί για τις αε-
ροπορικές επιχειρήσεις κατά της Λι-
βύης το 2011”».2

Μα καλά είναι πράγματα αυτά που λένε
αριστεροί άνθρωποι; Αυτοί δεν υποτί-
θεται είναι ευαίσθητοι ανθρωπισταί; Τα
παραπάνω είναι κατά τη γνώμη μας τυ-
πικό δείγμα αυτού του περίεργου πράγ-

ματος που λέγεται συνέχεια του κρά-
τους. Είναι δείγμα πως ανεξαρτήτως
«λαϊκής εντολής» και λαϊκών φαντασιώ-
σεων για αριστερή, προοδευτική και ό,τι
άλλο κυβέρνηση, αυτό που είχαμε,
έχουμε και θα έχουμε απέναντί μας
είναι το ελληνικό κράτος. Που τελευταία
όλο και περισσότερο «θυμάται» την αρ-
χέτυπη φύση του, όχι σαν στοργικού
πατέρα που πιέζει και πιέζεται αλλά, ως
ένοπλης ισχύος των αφεντικών. Στραμ-
μένης στα κεφάλια μας και στα κεφάλια
των ανταγωνιστών του.

1. «Αθήνα-Βερολίνο: Γεωπολιτική Vs Οικονο-
μία;», tvxs.gr, 18/2/2015
2. Ό.π.
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Ήρθε η νέα κυβέρνηση, με αριστερό πρόσημο αυτή τη φορά και υποτίθεται πως

η μεταναστευτική πολιτική μπαίνει σε νέα τροχιά. Η διαχείριση των μεταναστών

εργατών μάς διακηρύσσουν πως θα αντιμετωπιστεί πλέον με σοβαρότητα και αποτε-

λεσματικότητα. Λες και πριν γινόταν στην τύχη, χωρίς σχεδιασμό. Η αναπληρώτρια

υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής κ.Χριστοδουλοπούλου μάς ενημερώνει ότι: «Το

κέντρο βάρους της δικής μας πολιτικής δεν είναι η κράτηση, αλλά η υποδοχή και η

ένταξη».1 Δηλαδή όχι μόνο μπάτσοι αλλά και μκο που θα μπουν στο παιχνίδι πιο δυ-

ναμικά από πριν. Μας λένε ότι φυσικά το προβλέπει ο νόμος 3907/2011, που η προ-

ηγούμενη κυβέρνηση δεν εφάρμοσε πλήρως, ώστε να ανοίξουν τα περιφερειακά

γραφεία ασύλου και τα κέντρα πρώτης υποδοχής που θα αναλάβουν την καταγραφή

και διαχείριση των μεταναστών. Λεφτά εξάλλου υπάρχουν από την ΕΕ, αλλά υποστη-

ρίζουν πως η δεξιά δεν αξιοποιούσε μέχρι τέλους τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Να’ναι

καλά οι αριστεροί που ξέρουν από μκο και ανθρωπισμό και τρίβουν τα χέρια τους για

το αδιάθετο ζεστό χρήμα που θα μπορέσει επιτέλους να αξιοποιηθεί και να μοιρα-

στεί καταλλήλως.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ: 
ΕΝΑ «ΕΡΓΟ» ΜΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ, ΣΥΝΕΠΕΙΑ 
ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΧΑΠΙ ΕΝΤ
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Η μεταναστευτική πολιτική δεν έχει
ανάγκη από τομές

Διαπιστώνουμε, χωρίς έκπληξη βέβαια,
ότι η υποτίμηση των μεταναστών θα συ-
νεχιστεί με αμείωτη ένταση. Παρόλο
που οι κυβερνήσεις μπορεί να αλλάζουν,
η μεταναστευτική πολιτική δεν αλλάζει
ρότα. Το ελληνικό κράτος εφαρμόζει με
σχέδιο, από τη δεκαετία του ’90, την
πολιτική της παρανομοποίησης, της δια-
χείρισης δηλαδή των εκατομμυρίων με-
ταναστών εργατών που πέρασαν και
περνούν από το εσωτερικό του. «Τα βα-
σικά συστατικά αυτού του σχεδίου είναι
οι νομοθεσίες, οι κατασταλτικοί μηχανι-
σμοί, οι μαφίες, τα υλικά συμφέροντα
των τοπικών κοινωνιών και η σχεδόν
ολοκληρωτική απουσία του εσωτερικού
εχθρού».2 Τι πειράζει που είναι «αρι-
στεροί» οι κυβερνώντες; Το κράτος έχει
συνέχεια και στον τομέα της δια-
χείρισης του πάτου της εργα-
τικής τάξης. Κι αν η
επικαιρότητα επικεντρώ-
νεται στο πώς θα διαχει-
ριστεί το κράτος όσους
“απελευθερώνει” από τα
στρατόπεδα συγκέντρωσης,
τα οποία αποτελούν ένα
μόνο κομμάτι της μεταναστευ-
τικής πολιτικής, δεν πρέπει να ξε-
χνάμε και όλους τους υπόλοιπους που
είναι «ελεύθεροι» και ξεπερνούν το μισό
εκατομμύριο καταλαμβάνοντας τις χει-
ρότερες θέσεις εργασίας και θα συνεχί-
σουν να βρίσκονται εκεί όσο τα αφεντικά
χρειάζονται φθηνή εργασία για να απο-
κομίζουν υπεραξία και κέρδη. Την τα-
κτική του αυτή το κράτος δεν θα την
αλλάξει, όσο αριστερό κι αν γίνει, ιδίως
τώρα που τα αφεντικά ζορίζονται περισ-
σότερο από ποτέ. Απλά ίσως μας σερβί-
ρει ένα λίγο πιο κοινωνικό και ανθρωπι-

στικό προφίλ, κυρίως στα λόγια, αλλά οι
πρακτικές του θα είναι σκληρές και αδυ-
σώπητες για τους ήδη υποτιμημένους
μετανάστες εργάτες, φυλακισμένους και
μη.

Οι ευκαιρίες για χρηματοδοτήσεις 
στο επίκεντρο και πάλι 

Γι’αυτό αρχίζουν τις συσκέψεις οι ειδή-
μονες και σε μια από αυτές μεταξύ των
υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Τάξης
και Μεταναστευτικής Πολιτικής ανακοι-
νώνουν ότι: «η προηγούμενη κυβέρνηση
είχε επισήμως εξαγγείλει 1.500 θέσεις
φιλοξενίας, δεν υλοποίησε όμως ούτε
μία. Γίνεται προσπάθεια για δημιουργία
χώρων φιλοξενίας, αλλά και αξιοποίησης
κοινοτικών κονδυλίων που για καιρό λί-
μναζαν»3 για να καταλήξουν στο ζουμί

της υπόθεσης, σε αυτό που τους
καίει πιο πολύ: «Είναι η πρώτη

φορά που άνοιξε η συζή-
τηση και στην Ευρώπη με
τον Ευρωπαίο επίτροπο
για τη Μετανάστευση Δ.
Αβραμόπουλο να θέτει το
θέμα της κατανομής

βαρών μεταξύ των κρατών-
μελών της ΕΕ». Μας λένε δη-

λαδή, πως δεν γίνεται «εμείς» να
επιβαρυνόμαστε με την διαχείριση των
μεταναστών και η ΕΕ να μην δίνει πε-
ρισσότερο χρήμα ώστε να τους «υποδε-
χτούμε» και να τους «εντάξουμε»
καταλλήλως στον πάτο της εργατικής
τάξης. Όμως οι καιροί είναι δύσκολοι και
το ελληνικό κράτος πρέπει να προσέχει.
Μαθαίνουμε πως οι υπουργοί Εξωτερικών
της ΕΕ έχουν σκοπό να συνεισφέρουν οι-
κονομικά στην ίδρυση στρατοπέδων συγ-
κέντρωσης σε περιοχές της Μέσης
Ανατολής και της Αφρικής, δηλαδή πριν
την είσοδο των μεταναστών στον «πα-

ράδεισο» της Ευρώπης.4 Αυτό δεν ση-
μαίνει ότι θα σταματήσουν να έρχονται
μετανάστες, αλλά ο έλεγχος και η κατα-
γραφή τους θα μπορεί να γίνεται πριν
πατήσουν το πόδι τους στην ΕΕ, ώστε
μετά να κατανεμονται καλύτερα, σύμ-
φωνα με τις ανάγκες και τις επιταγές του
κάθε κράτους. Οπότε το ευρωπαϊκό
χρήμα μπορεί να λιγοστέψει για να διο-
χετευτεί και σε άλλες χώρες, ακόμη κι
εκτός ΕΕ. Γι’ αυτό και το ελληνικό κράτος
θέλει να κάνει τους κατάλληλους χειρι-
σμούς πιέζοντας ως προς την αναγκαιό-
τητα για συνεχή χρηματοδότησή του.

Η κ. Χριστοδουλοπούλου σε συνέντευξή
της λέει: 

δεν μπορούμε να ζητάμε από την Ευ-
ρώπη να πάρει ένα μερίδιο από τους
πρόσφυγες, όταν βλέπει πως εμείς δεν
θέλουμε κανέναν στη γειτονιά μας.
Πρέπει, τέλος, να συμφιλιωθούμε με
την παγκόσμια πραγματικότητα, για να
δούμε πώς μπορούμε να τα βγάλουμε
πέρα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Αλλιώς, το μόνο που μένει είναι να
τους πνίξουμε ή να τους κλείσουμε σε
αχανή στρατόπεδα συγκέντρωσης.5

Η κυρία υπουργός δεν θέλει να τους
εξαφανίσει, άνθρωποι είναι και αυτοί!
Υπάρχουν τρόποι να το εκμεταλλευτεί
αυτό το υποτιμημένο εργατικό δυναμικό,
όπως έκαναν ήδη τόσες δεκαετίες με
αρκετή επιτυχία. Αυτό θέλει να συνεχί-
σει να κάνει και θα το κάνει. Εξάλλου
δεν θα γίνουν όλα τα κέντρα κράτησης
«ανοιχτά», ούτε θα απελευθερωθούν
όλοι. Η κ. Χριστοδουλοπούλου έχει ανα-
φέρει ότι «η συνέχιση λειτουργίας ορι-
σμένων κέντρων κλειστού τύπου εξυπα-
κούεται λόγω αναγκαιότητας ύπαρξής
τους αλλά και λόγω ιδιαίτερων συνθη-
κών που τα διέπει»6. Έτσι δεν θα εξα-
φανιστούν και οι υλικές σχέσεις που

Παρόλο που 
οι κυβερνήσεις

αλλάζουν, η μετανα-
στευτική πολιτική 

δεν αλλάζει 
ρότα

Ε, όχι και σε κέντρα κράτησης. 
Είναι απάνθρωπο. Αφού μπορούν 

να λιάζονται στα φιλόξενα 
φραουλοχώραφά μας. 
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χτίστηκαν χρόνια τώρα γύρω από αυτά.

Οπότε, όσοι μετανάστες αφήνονται
ελεύθεροι από τα στρατόπεδα συγκέν-
τρωσης και σίγουρα δεν θα αφεθούν
όλοι, θα πρέπει ως ανασφάλιστοι που
είναι, να περιληφθούν στη ρύθμιση για
την πρόσβαση των ανασφάλιστων στο
ΕΣΥ (λίγος ανθρωπισμός δε βλάπτει) και
στη συνέχεια, το θέμα της στέγασής
τους μπορεί να λυθεί με «επιδοτούμε-
νες δομές φιλοξενίας σε ενοικιαζόμενα
διαμερίσματα, έτσι ώστε να υπάρχει δια-
σπορά των ανθρώπων και καλύτερη έν-
ταξή τους στην κοινωνία, αλλά και να
δώσουμε ώθηση στην ενοικίαση ακινή-
των που βρίσκεται σε τέλμα».7

Πρώτης τάξης ευκαιρία να βο-
λευτούν και κάποιοι από
τους ξεπεσμένους μικροα-
στούς που έχουν τα ακί-
νητά τους ξενοίκιαστα και
μαραζώνουν βλέποντάς τα
να ρημάζουν. Νέες προ-
οπτικές ανοίγονται για ανά-
πτυξη, και πάλι στις πλάτες των
μεταναστών. Πού να μπουν στο χορό
και οι μκο με τα ανοιχτά κέντρα «φιλο-
ξενίας» και το «ανθρωπιστικό» τους
έργο.

Η εργατική δύναμη των μεταναστών
παραμένει πρόσφορο πεδίο εκμετάλ-
λευσης

Εντωμεταξύ, τα ελληνικά αφεντικά δεν
θα σταματήσουν να έχουν ανάγκη από
φθηνό εργατικό δυναμικό και κυρίως τα
αφεντικά στην επαρχία. Αυτήν την
ανάγκη τους θα συνεχίσουν να την κα-
λύπτουν με την αμέριστη βοήθεια του
κράτους φυσικά. Να πώς φροντίζει η
κ.Χριστοδουλοπούλου να διευθετήσει το
θέμα: 

Από το υπ. Εργασίας θα διεκδικήσουμε
να δοθεί άδεια εργασίας σε ορισμένες
ομάδες, όπως αυτοί που απομακρύνον-
ται από τα κέντρα κράτησης […] Θα
έρθουμε επίσης σε επαφή με το υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης, για να τα-
κτοποιήσουμε το ζήτημα της εποχικής
εργασίας των εργατών γης και των
αλιεργατών.8

Γιατί ένα άλλο πρόβλημα που υποτίθεται
πως έχουν τα καημένα τα αφεντικά της
επαρχίας είναι ότι οι έλληνες εργάτες
δεν πολυανταποκρίνονται στο κάλεσμά-
τους για δουλειά στο χωράφι. Ακόμη θε-
ωρούν σκληρές και δύσκολες τις
αγροτικές εργασίες, αλλά μάλλον δεν

είναι ακόμη διατεθειμένοι όλοι οι έλλη-
νες να δουλέψουν σε συνθήκες σύγχρο-
νης σκλαβιάς, αλλά ούτε και τα αφεντικά
να δώσουν μεγαλύτερους μισθούς. Άρα,
ευτυχώς που υπάρχουν κι οι αλλοδαποί! 

Προς το παρόν, ο πρόεδρος της Κοινο-
πραξίας Συνεταιρισμών Νομού Ημαθίας,
κ. Γιαννακάκης, μας λέει ότι: 

οι παραγωγοί δυσκολεύονται να φέρουν
νόμιμα εργάτες από το εξωτερικό, εξαι-
τίας του υψηλού κόστους μετάκλησης.
Τι κάνουν; Τους φέρνουν με τουριστική
βίζα και τους πληρώνουν «μαύρα μερο-
κάματα», με αποτέλεσμα να χάνει το
κράτος αρκετά εκατομμύρια κάθε χρόνο

από τα ασφάλιστρα.9

Μας κοροιδεύουν μέσα στη
μούρη μας δηλαδή, ότι
δήθεν δεν υπάρχουν
επαρκή εργατικά χέρια και
από πάνω το κράτος χάνει
λεφτά από την ανασφάλι-

στη εργασία. Απλά θέλουν
να δικαιολογήσουν το γεγο-

νός ότι δεν θα αφήσουν ανεκμε-
τάλλευτους όσους από τους μετανάστες
απελευθερωθούν από τα στρατόπεδα
συγκέντρωσης. Η τύχη που τους επιφυ-
λάσσεται θα είναι ίδια με των υπολοίπων
που βιώνουν καθημερινά στο πετσί τους
την πτώση της αξίας της εργατικής τους
δύναμης. Με την ευκαιρία, θα βγάλει και
το καημένο το κράτος κανά έσοδο από
την εργασία τους που μπορεί να είναι νό-
μιμη, έστω και για ένα μικρό διάστημα
(οι ίδιοι θα παραμείνουν παράνομοι),
ενώ τα αφεντικά δε θα χρειαστεί να κα-
ταβάλουν μεγάλο κόστος, όπως έκαναν
πάντα. Όπως αναρωτιέται και ο κ. Χρο-
νόπουλος, νομικός, πρώην σύμβουλος
στο υπ. Εσωτερικών και υπεύθυνος στον
τομέα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του
ΠΑΣΟΚ: 

Εφόσον έχουμε τόσους άτυπους μετα-
νάστες, γιατί δεν προχωράμε στις προ-
σωρινές εξάμηνες άδειες αναβολής
απομάκρυνσης με δικαίωμα εργασίας
στον αγροτικό χώρο μέχρι να ολοκλη-
ρωθούν οι διαδικασίες επιστροφής τους
αντί της μετάκλησης εποχικών εργατών
από το εξωτερικό;10

Το μήνυμα που έρχεται από όλες τις με-
ριές είναι σαφές και επικεντρώνεται στο
πόσο συμφέρουσα παραμένει ακόμα, για
το κράτος και τα αφεντικά, η ύπαρξη
τόσων μεταναστών στη χώρα, διαθέσι-
μων προς άγρια εκμετάλλευση, ενώ πα-
ράλληλα οι ροές ευρωπαϊκού χρήματος

γύρω από τη διαχείρισή τους, θα ωφε-
λήσουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο διά-
φορα κομμάτια της ελληνικής κοινωνίας,
όπως οι μκο, οι εταιρείες (φύλαξης, τρο-
φοδοσίας, παροχής εξοπλισμού και ανα-
λώσιμων, κτλ) με κάθε λογής
υπεργολαβίες, οι μικροαστοί με τα ακί-
νητά τους, οι άνεργοι επιστήμονες που
θα στελεχώσουν διάφορες δομές και
λοιποί που θα τρέξουν να προσφέρουν
τις υπηρεσίες τους. 

Η «αριστερά» δεν θα μας σώσει 
τελικά;

Κατά τα άλλα, η εργατική τάξη χαίρεται
που η ελπίδα έφτασε και δεν θέλει να
καταλάβει πως η υποτίμησή της που
βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο,
βασίζεται στην πετυχημένη συνταγή της
διαχείρισης των μεταναστών και της ερ-
γατικής τους δύναμης δεκαετίες τώρα.
Μιας και έχει απωλέσει την ικανότητά
της να αναγνωρίζει τις συνέχειες του
κράτους, ενώ συνταράσσεται με τις ιστο-
ρικές τομές που δήθεν θα αλλάξουν τη
μοίρα της, προσμένει το μάννα εξ «αρι-
στερών».

1. «Δίνουμε βάρος στην υποδοχή και ένταξη
των μεταναστών», Συνέντευξη Τασίας Χριστο-
δουλοπούλου, Εφημερίδα των Συντακτών,
28/02/2015.
2. Σχεδόν Αόρατοι. Η παρανομοποίηση της ερ-
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στευση, Εκδ. Antifa Scripta 2013.
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δομές φιλοξενίας», Αυγή, 06/03/2015.
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Ευρώπη», στο «Ίδρυση στρατοπέδων για με-
τανάστες σε Αφρική και Μέση Ανατολή συζη-
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