
«Είκαζηε κεηαλάζηεο θαη κεηαλάζηξηεο από όιε ηελ Ειιάδα. Ήξζακε εδώ δηωγκέλνη από ηε θηώρηα, ηελ αλεξγία, 

ηνπο πνιέκνπο, ηηο δηθηαηνξίεο. Οη πνιπεζληθέο ηεο Δύζεο θαη νη πνιηηηθνί ππεξέηεο ηνπο ζηηο παηξίδεο καο, δελ καο 

άθεζαλ άιιε επηινγή από ην λα ξηζθάξνπκε ηηο δωέο καο 10 θνξέο γηα λα έξζνπκε κέρξη ηελ πόξηα ηεο Επξώπεο. Η 

Δύζε πνπ θαηαιεζηεύεη ηνλ ηόπν καο, κε ην απείξωο θαιύηεξν βηνηηθό επίπεδν από εθεί, είλαη γηα καο ε κνλαδηθή 

ειπίδα λα δήζνπκε ζαλ άλζξωπνη. Ήξζακε (κε θαλνληθή ή όρη είζνδν) ζηελ Ειιάδα θαη δνπιεύνπκε γηα λα δήζνπκε 

εκείο θαη ηα παηδηά καο. Βξηζθόκαζηε ζηελ αλαμηνπξέπεηα θαη ζην ζθνηάδη ηεο παξαλνκίαο γηα λα ωθεινύληαη νη 

εξγνδόηεο θαη νη ππεξεζίεο ηνπ θξάηνπο από ηελ άγξηα εθκεηάιιεπζε ηεο εξγαζίαο καο. Ζνύκε από ηνλ ηδξώηα καο 

θαη κε ην όλεηξν θάπνηα ζηηγκή λα απνθηήζνπκε ίζα δηθαηώκαηα κε ηνπο έιιελεο ζπλαδέιθνπο...» Ιαλνπάξηνο 2011. 

Η ζπλέιεπζε ηωλ κεηαλαζηώλ εξγαηώλ απεξγώλ πείλαο. 

Σηιρ 25 Γενάπη 250 μεηανάζηερ επγάηερ ζηην Αθήνα και 50 ζηη Θεζζαλονίκη ξεκινούν απεπγία πείναρ με αίηημα 

ηη νομιμοποίηζη όλων ηων μεηαναζηών επγαηών ζηην ελλάδα. Οη 300 κεηαλάζηεο καδί κε αιιειέγγπνπο 

θαηαιακβάλνπλ θηήξην ηεο λνκηθήο ζρνιήο ζηελ Αζήλα θαη ην  εξγαηηθό θέληξν ζηε Θεζζαινλίθε πξνθείκελνπ λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ απεξγία πείλαο. Παξόιν πνπ δελ παξαθσιύζεθε νύηε ζηηγκή ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη δελ 

ππήξμε νύηε ίρλνο βαλδαιηζκνύ ζην ίδξπκα ηεο λνκηθήο, παξόιν δειαδή πνπ ην παλεπηζηεκηαθό άζπιν δελ θαηαιύζεθε, 

ζύκθσλα θαη κε ηνλ ίδην ην λόκν ηνπ θξάηνπο, ε θπβέξλεζε κε ζηξαηησηηθνύ ηύπνπ επηρείξεζε έθαλε άπζη αζύλος θαη 

εκκένωζε ηελ λνκηθή, κεηαθέξνληαο ηνπο κεηαλάζηεο ζε θηήξην κε άζιηεο ζπλζήθεο πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίζνπλ ηελ 

απεξγία πείλαο. Η μηδενική ανοσή  πνπ έδεημε ην ειιεληθό θξάηνο (κε ηελ παζνθηθή κνξθή ηνπ) απέλαληη ζηελ 

θαηάιεςε θηεξίνπ ηεο λνκηθήο απνδεηθλύεη όηη ε καδηθή λνκηκνπνίεζε κεηαλαζηώλ εξγαηώλ δελ είλαη έλα αίηεκα 

δηαπξαγκαηεύζηκν. Αληηζέησο ε παξαλνκνπνίεζε ησλ κεηαλαζηώλ εξγαηώλ, ε θαηάζηαζε δειαδή πνπ ζέιεη έλα ηκήκα 

ηεο εξγαηηθήο ηάμεο εμαζιησκέλν θαη ρσξίο ραξηηά, άξα έξκαην ζηηο νξέμεηο ησλ αθεληηθώλ, είλαη ζηόρνο πςίζηεο 

ζεκαζίαο. 

Δελ ζέιεη θαη πνιύ κπαιό γηα λα θαηαιάβεη θαλείο όηη νη κεηαλάζηεο εξγάηεο ζπκθέξεη λα είλαη παξάλνκνη. Σπκθέξεη λα 

κελ έρνπλ ραξηηά, λα δνπλ ζην ζθνηάδη θαη ζηελ εμαζιίσζε. Γηαηί έηζη νη όξνη ηεο εθκεηάιιεπζεο ηνπο γίλνληαη 

επλντθόηεξνη γηα ηα αθεληηθά. Παξάλνκνο κεηαλάζηεο ζεκαίλεη εξγαζία ρσξίο έλζεκα, απόιπζε ρσξίο απνδεκίσζε, 

δηαπξαγκάηεπζε κηζζνύ ππό ηελ απεηιή ηεο απέιαζεο. Παξάλνκνο κεηαλάζηεο, δειαδή εξγάηεο ρωξίο 

ραξηηά ζεκαίλε η  πεξηζζόηεξα θέξδε γηα ηα αθεληηθά.  Καη απηή είλαη κηα ζπλζήθε πνπ ηζρύεη από ηε πξώηε 

ζηηγκή πνπ ν κεηαλάζηεο ζα παηήζεη ην πόδη ηνπ ζηελ ειιάδα. Απηό απνδεηθλύεηαη θαη από ην γεγνλόο όηη από ηηο δεθάδεο 

ρηιηάδεο αηηήζεηο αζύινπ πνπ θαηαηέζεθαλ ηελ ηειεπηαία ηξηεηία, παξαρσξήζεθε  άζπιν κόλν ζε 27 αλζξώπνπο. 

 Οη κεηαλάζηεο πνπ έξρνληαη ζηελ ειιάδα δελ είλαη ηνπξίζηεο. Αθήλνπλ ηα ζπίηηα ηνπο γηα κηα θαιύηεξε δσή θαη 

απέλαληη ηνπο βξίζθνπλ ηελ ζηξαηησηηθά εμνπιηζκέλε Frontex, ηελ ππεξεζία θύιαμεο επξσπατθώλ ζπλόξσλ, λαξθνπέδηα 

θαη ζπξκαηνπιέγκαηα.            

 Οη κεηαλάζηεο πνπ θηάλνπλ ζηα ειιεληθά ζύλνξα ή ζα εληνπηζηνύλ από ηηο αξρέο θαη ζα επηζηξαθνύλ ζηε ρώξα 

πξνέιεπζεο ηνπο, ή ζα ζθνησζνύλ ζηα λαξθνπέδηα ηνπ Έβξνπ θαη ζηα λεξά ηνπ Αηγαίνπ ή ζα θαηαθέξνπλ θαη ζα 

πεξάζνπλ ηα ζύλνξα θαη ζα βξεζνύλ ζε θάπνην ζηξαηόπεδν ζπγθέληξσζεο. Επεηδή  αθξηβώο  ε είζνδνο ζηα 

ζύλνξα είλαη παξάλνκε, νη  κεηαλάζηεο θαηαθέξλνπλ θαη πεξλνύλ κέζω ιαζξεκπόξωλ, 

ρξεώλνληαο έηζη  ηνλ εαπηό ηνπο κε ππέξ νγθα πνζά, δνπιεύνληαο ζηελ ειιάδα γηα λα 

μεπιεξώζνπλ απηό ηνπο ην ρξένο.  Από απηή ηελ δηαδηθαζία ην ειιεληθό θξάηνο βγαίλεη πέξα γηα πέξα 

θεξδηζκέλν: καύξν ρξήκα θηλείηαη θαζεκεξηλά αλάκεζα ζε καθίεο, ιηκεληθό θαη αζηπλνκηθνύο, δεκηνπξγώληαο κηα 

παξάιιειε νηθνλνκία.           

  



Απηήλ αθξηβώο ηελ ιεηηνπξγία ωθειεί ην ηνίρνο πνπ ιέεη  όηη  ζθνπεύεη λα ρηίζεη  ε 

θπβέξλεζε ζην βόξεην ηκήκα ηνπ λνκνύ Έβξνπ.  Η ειιάδα είλαη «πξνηθηζκέλε» κε έλα θπζηθό ηνίρνο ζηα 

αλαηνιηθά ζύλνξα ηεο πνπ ιέγεηαη Αηγαίν πέιαγνο, ζην νπνίν έρνπλ ραζεί ρηιηάδεο κεηαλάζηεο. Ο «παιηόθαηξνο», ε 

Frontex θαη ην ιηκεληθό είλαη  παξάγνληεο πνπ απμάλνπλ ην θόζηνο κεηαθίλεζεο ηωλ 

κεηαλαζηώλ  αλά θεθάιη.  Έηζη νη κεηαλάζηεο ζηξέθνληαη πξνο ηα πεξάζκαηα ηνπ Έβξνπ πνπ «θνζηίδνπλ» πην 

θζελά. Τν ηνίρνο έρεη ζθνπό πξώηνλ, λα γιηηώζεη ηα ειιεληθά λαξθνπέδηα ηνπ Έβξνπ από ηελ δηεζλή θαηαθξαπγή θαη 

δεύηεξνλ, λα ζηξέςεη μαλά ην ιαζξεκπόξην κεηαλαζηώλ πξνο ην Αηγαίν. Σπλεπώο λα εληζρύζεη ηηο καθίεο θαη ηελ 

παξανηθνλνκία δέλνληαο ηνπο κεηαλάζηεο κε κεγαιύηεξν ρξένο.       

 Είλαη πξνθαλέο όηη νη κεηαλάζηεο πνπ εξγάδνληαη ζηελ ειιάδα -ππό άζιηεο ζπλζήθεο- εξγάδνληαη πξσηίζησο γηα λα 

μεπιεξώζνπλ ηηο καθίεο πνπ ηνπο κεηέθεξαλ, θάλνληαο έηζη αθόκα πην δύζθνιε ηελ ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ ελζήκσλ 

πνπ ηνπο είλαη απαξαίηεηα γηα λα εθδώζνπλ άδεηα παξακνλήο. Είλαη κηα θαηάζηαζε πνπ βξίζθεη ην ειιεληθό θξάηνο 

θεξδηζκέλν από ηελ παξά-νηθνλνκία, ηα ειιεληθά αθεληηθά παλεπηπρείο πνπ έρνπλ ζηελ δηάζεζε ηνπο θηελό, επέιηθην θαη 

πεηζαξρεκέλν εξγαηηθό δπλακηθό θαη ηνπο κεηαλάζηεο παξάλνκνπο κε ην δόξη.  

Αο κελ θξπβόκαζηε πίζσ από ην δάρηπιν καο, ε κεηαλάζηεπζε είλαη παζνγέλεηα ηνπ θαπηηαιηζκνύ. Όζν ππάξρεη 

θαπηηαιηζκόο ζα ππάξρεη πόιεκνο, θηώρεηα θαη εμαζιίσζε. Καη εθαηνκκύξηα άλζξσπνη ζα ζπλερίδνπλ λα εγθαηαιείπνπλ 

ηηο ρώξεο ηνπο, ρώξεο ξεκαγκέλεο από ηελ νηθνλνκηθή ιεειαζία ησλ πνιπεζληθώλ εηαηξηώλ, ηα νινθιεξσηηθά θαζεζηώηα -

πξνηεθηνξάηα δπηηθώλ θξαηώλ θαη ηνπο πνιέκνπο ζηνπο νπνίνπο ζπκκεηέρεη θαη ην ειιεληθό θξάηνο (από ην 2001 ζηηο 

ζθαγέο ηνπ Αθγαληζηάλ) ππεξαζπίδνληαο θαη απηό, όπσο όια ηα θαπηηαιηζηηθά θξάηε ηα ζπκθέξνληα ηνπ. 

 Τν ειιεληθό θξάηνο δελ ην ελδηαθέξεη λα δηώμεη ηνπο κεηαλάζηεο θαη λα δεκηνπξγήζεη κηα «θαζαξή» παηξίδα θαη δελ 

έρεη θαλέλαλ κα θαλέλαλ ιόγν λα ην θάλεη. Ο ξαηζηζκόο είλαη ην θαιύηεξν εξγαιείν δηάζπαζεο, ε ηαθηηθή εθείλε πνπ 

ζηξέθεη ηνλ έλα θησρό ελάληηα ζηνλ άιινλ, ηε ζηηγκή πνπ ηα αθεληηθά καο πινπηίδνπλ αθόκα πεξηζζόηεξν. Δηαίξεη θαη 

βαζίιεπε, γλσζηή ε ηαθηηθή. Αθνύγνληαο ην γεινίν επηρείξεκα «νη μέλνη καο παίξλνπλ ηηο δνπιεηέο» πηάλνπκε ηνπο εαπηνύο 

καο λα αλαξσηηνύληαη: Αθνύ νη κεηαλάζηεο καο παίξλνπλ ηηο δνπιεηέο γηαηί  ππάξρνπλ άλεξγνη  

γηαηξνί,  κεραληθνί,  δάζθαινη,  θαζεγεηέο,  λνζειεπηέο θαη  δεκνζηνγξάθνη;  Αθνύ νη  κεηαλάζηεο 

καο παίξλνπλ ηηο δνπιεηέο πωο ππήξρε αλεξγία θαη πξηλ ην 1991; Αθνύ δελ ππάξρεη  θαί θαη 

ζηέγε γηα όινπο, γηαηί  ππάξρνπλ ηόζεο αθαιι ηέξγεηεο εθηάζεηο θαη  ηόζα εγθαηαιεηκκέλα 

θηήξηα; Αθνύ δελ ππάξρνπλ κεηαλάζηεο ζην δεκόζην γηαηί  εθεί  πέθηνπλ ηα κεξνθάκαηα;   

 Αδπλαηνύκε λα δνύκε όηη απηά πνπ εηνηκάδνπλ ζηνπο κεηαλάζηεο  ηα εηνηκάδνπλ θαη ζε εκάο, όηη ε εμαζιίσζε ελόο 

θνκκαηηνύ ηεο θνηλσλίαο πξναλαγγέιιεη θαη ηελ εμαζιίσζε ησλ ππνινίπσλ. Καη εκείο όζν παξακέλνπκε ξαηζηζηέο δειαδή 

δηαηξεκέλνη άξα θαη αδύλακνη, όζν ςάρλνπκε απνδηνπνκπαίνπο ηξάγνπο ζηνλ γείηνλα καο επεηδή έρεη δηαθνξεηηθό ρξώκα 

δέξκαηνο άιιν ηόζν ζα βπζηδόκαζηε ζηε μεθηίια καδί κε ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο καο. 

 

Η ιάζπε πνπ εμαπνιύεηαη θαζεκεξηλά ζηα δειηία ησλ εηδήζεσλ γηα ηελ θαηαζπθνθάληεζε θαη ππνηίκεζε  ηνπ αγώλα 

ησλ 300 απνδεηθλύεη πόζν πνιύ θνβάηαη ε άξρνπζα ηάμε ηελ ηαμηθή απηό -νξγάλωζε ηωλ κεηαλαζηώλ . 

Φνβάηαη δειαδή ηελ ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ κεηαλαζηώλ ζαλ απηό πνπ είλαη, όρη ιαζξαίνη άλζξωπνη κα 

απαγνξεπκέλνη εξγάηεο .  Γηα απηό είλαη ρξένο καο λα ζηεξίμνπκε απηόλ ηνλ αγώλα. Όρη κόλν γηαηί απνδεηθλύνπλ όηη 

νη κεηαλάζηεο δελ είλαη ζύκαηα, όρη κόλν γηαηί έρνπλ απηό καο ιείπεη, θόηζηα θαη ηζακπνπθά, αιιά γηαηί ζπλεηδεηνπνίεζαλ 

πνηνη είλαη απέλαληη ηνπο. Γηαηί έρνπλ ηαμηθή ζπλείδεζε θαη απηό είλαη επηθίλδπλν γηα ηα αθεληηθά καο. Επηθίλδπλν 

παξάδεηγκα πξνο κίκεζε.  

 

 


