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Στις 29/09/2019, φωτιά ξεσπάει στο στρατόπεδο συγκέντρωσης στη Μόρια της Λέσβου, με 
αποτέλεσμα το θάνατο της Φεριντέ Ταγίκ από το Αφγανιστάν. Κατά τύχη δεν υπήρξαν περισσότεροι 
νεκροί, καθώς στο στρατόπεδο που επίσημα χωράει περίπου 3.000 άτομα, “φιλοξενούνται” πάνω 
από 12.000. Στο ίδιο κολαστήριο, τέσσερις μόλις μέρες πριν από τη φωτιά, έχασε τη ζωή του ένα 
πεντάχρονο αγόρι όταν ένα φορτηγό πέρασε πάνω από το χαρτόκουτο μέσα στο οποίο έπαιζε. 

Την ίδια μέρα στον Άγιο Βασίλειο Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια καταδίωξης από μπάτσους, 
αυτοκινήτου που μετέφερε μετανάστ[ρι]ες χωρίς χαρτιά, προκαλείται τροχαίο με αποτέλεσμα να 
χάσει τη ζωή του ένας 65χρονος κάτοικος της περιοχής. Οι μπάτσοι αποκρύπτουν τη συμμετοχή 
τους στο συμβάν, δηλαδή τη λυσσασμένη καταδίωξη μέσα σε κατοικημένες περιοχές και μιλούν 
απλά για σύγκρουση δύο οχημάτων. Το γεγονός αυτό δεν είναι μεμονωμένο: τα τελευταία δύο 
χρόνια στον οδικό άξονα της Εγνατίας έχουν γίνει δεκάδες καταδιώξεις οχημάτων που μεταφέρουν 
μετανάστ[ρι]ες με αποτέλεσμα εκατοντάδες τραυματισμούς και τουλάχιστον 30 θανάτους. Και ο 
κατάλογος των νεκρών μεγαλώνει. Δεν πρόκειται για ατυχήματα, είναι ξεκάθαρες δολοφονίες και 
άμεσες συνέπειες της μεταναστευτικής πολιτικής του ελληνικού κράτους.

Καθεστώς απαρτχάιντ / Σχεδόν αόρατοι
Τα περιστατικά αυτά δεν είναι παρά δύο από τα χιλιάδες που φανερώνουν τη σκληρή πραγματικότητα 
των μεταναστ[ρι]ών. Όσοι γλιτώσουν το θάνατο και την επαναπροώθηση μέχρι να φτάσουν εδώ, 
καταλήγουν εγκλωβισμένοι στα άθλια στρατόπεδα συγκέντρωσης/γκέτο, όπως υπαγορεύεται από 
τη συμφωνία μεταξύ EE και Τουρκίας, πάντα μακριά από αστικά κέντρα και “μακριά από εμάς”. 

Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση της ΝΔ συνεχίζει την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ με συστηματικές εκκενώσεις 
καταλήψεων στέγασης μεταναστ[ρι]ών. Απομακρυνόμενοι βίαια από εκεί, οι άνθρωποι αυτοί 
εγκαταλείπουν στοιχειώδεις συνθήκες φιλοξενίας και διαβίωσης, όπως πρόσβαση σε ευκαιριακές 
εργασίες για εισόδημα ή σε σχολεία για τα παιδιά, αλλά και τη στήριξη και αλληλεπίδραση με 
ντόπιους. Παράλληλα, μέσω της πρακτικής αυτής, εκμηδενίζεται η πιθανότητα συντονισμού τους 
και η δημιουργία κοινοτήτων αγώνα, διατηρώντας τους αόρατους και απομονωμένους. 

Ωστόσο, ακόμα και σ’ αυτούς που είχαν ξεφύγει από τα γκέτο των στρατοπέδων συγκέντρωσης 
(ανοιχτού ή κλειστού τύπου), υψώνονται διαφορετικές περιφράξεις. Η απόδοση ΑΜΚΑ σε 
μετανάστ[ρι]ες εξασφάλιζε πρόσβαση σε εμβολιασμούς και δημόσια περίθαλψη και η κατάργησή 
της εξυπηρετεί σαφώς την πολιτική του απαρτχάιντ. Χωρίς αυτόν, οι μετανάστ[ρι]ες εξαρτώνται 
πλήρως πια από τα στρατόπεδα όσον αφορά σχετικές υπηρεσίες. Οι επιδημίες που θα ενσκήψουν 
στους ανεμβολίαστους θα χρησιμοποιηθούν αδίστακτα από ΜΜΕ ως απόδειξη του εμετικού 
αφηγήματος περί “υγειονομικής βόμβας”.

Μόνιμα ανεπιθύμητοι
Την ώρα που οι οδοί μεταφοράς ενέργειας, τα κοντέινερ εμπορευμάτων και τα τουριστικά 
αεροπλάνα διασχίζουν ανενόχλητα τα σύνορα, η διαρκής μετακίνηση πληθυσμών για αναζήτηση 
μιας καλύτερης ζωής ή λόγω της όξυνσης συρράξεων σε Ανατολική Μεσόγειο και Μέση Ανατολή 
παραμένει απαγορευμένη. Η μόνη πιθανή μετακίνηση για τις μετανάστ[ρι]ες διαμέσου χωρών 
υποδοχής είναι μέσα από δίκτυα διακινητών, ενώ η άρνηση για την παροχή χαρτιών και ο 
εξαναγκασμός διαβίωσής τους μέσα σε στρατόπεδα συγκέντρωσης δεν είναι τίποτα άλλο παρά 
μεθοδευμένη εγκληματοποίηση της ίδιας τους της ύπαρξης. 



Ενάντια στη φρίκη
της μεταναστευτικής πολιτικής

ούτε πατριώτες, ούτε ανθρωπιστές

θέλουμε μετανάστ[ρι]ες σ’ όλες τις γειτονιές

Η αδιάκοπη βία που δέχονται οι μετανάστ[ρι]ες, από τη στιγμή που θα προσπαθήσουν να περάσουν 
τα σύνορα, οδηγεί στην εξαθλίωση, ενώ στόχος της είναι η διατύπωση ενός ξεκάθαρου μηνύματος 
προς αυτές: εδώ δεν υπάρχει παρόν, δεν υπάρχει μέλλον, δεν υπάρχει ελπίδα. Οι μορφές της 
βίας σε κάθε πτυχή της ζωής των μεταναστ[ρι]ών αποσκοπούν στο να καμφθούν οι οποιεσδήποτε 
αντιστάσεις τους και να εξαπλωθεί ένα καθεστώς φόβου, σιωπής και υποταγής στην υπόλοιπη 
κοινωνία.

Ελληνική φιλοξενία
Οι ντόπιοι νοικοκυραίοι, οι φιλήσυχοι και νομοταγείς πολίτες και φυσικά οι φασίστες συνεχίζουν 
την κατάσταση αποκλεισμού στα ελάχιστα περιθώρια που άφησε το κράτος. Επιθέσεις και 
τραμπουκισμοί σε μετανάστ[ρι]ες γίνονται σε τακτική βάση, εντός και εκτός των στρατοπέδων 
συγκέντρωσης, τις περισσότερες φορές με τις πλάτες των τοπικών θεσμών, του κατασταλτικού 
μηχανισμού και του παπαδαριού. Ακόμη περισσότερο, τέτοια γεγονότα δίνουν πάτημα στην 
εκκλησία να αναπαράξει το γνωστό ξενοφοβικό της λόγο, και στο κράτος με τη σειρά του, να 
συμμετάσχει με πλήρη ανοχή προς τους δράστες ή να παραστήσει το σωτήρα που επιλύει την 
“τεταμένη κατάσταση”. Χαρακτηριστικό το πρόσφατο περιστατικό στα Βρασνά, όπου λεωφορεία 
μετέφεραν μετανάστ[ρι]ες με σκοπό να εγκατασταθούν σε καταλύματα στην περιοχή και οι κάτοικοι 
τελικά κατάφεραν να εμποδίσουν την παραμονή τους εκεί. Στην Καλαμαριά και στη Νάουσα ακόμα 
και φήμες για εγκατάσταση μεταναστ[ρι]ών στάθηκαν ικανές για πραγματοποίηση συγκεντρώσεων 
“διαμαρτυρίας” εθνικά υπερήφανων υπερασπιστών. 

Μετανάστ[ρι]ες, μη μας αφήνετε μόνες με τους Έλληνες
Οι μετανάστ[ρι]ες δεν ταιριάζουν σε καμιά από τις ιστορίες που συναρμολογούν αυτό που 
ονομάζεται “εθνικός κορμός” και έτσι το πολιτικό και κοινωνικό κόστος για την οποιαδήποτε 
κακομεταχείρισή τους είναι ελάχιστο. Για εμάς, οι εθνικές αφηγήσεις από την πλευρά του κράτους 
και οι χειρισμοί, όπως και οι “από τα κάτω” αντιδράσεις πατριωτισμού και ξενοφοβίας προς τις 
μετανάστ[ρι]ες είναι οι δύο όψεις του ίδιου απαίσιου νομίσματος, που σκοπό έχει την εδραίωση 
κυρίαρχων ταυτοτήτων, την υποτίμηση και εν τέλη το ξέβρασμα οποιουδήποτε δεν ταιριάζει με 
αυτές. Έτσι, όταν ακούμε για πλατείες όπου θ’ ακούγονται μόνο ελληνικά, παράπονα για κρατικά 
(ή ευρωπαϊκά) λεφτά που πάνε στις μετανάστ[ρι]ες και παραληρήματα για εξισλαμισμό, απαντάμε 
ότι η θέση μας στην αλυσίδα της εκμετάλλευσης μας τοποθετεί απέναντι σε κάθε εκφραστή βίας 
προς τις μετανάστ[ρι]ες και δίπλα σε αυτές, σε κοινότητες αγώνα και διεκδικήσεων. Η επιλογή να 
στεκόμαστε μαζί τους, δεν εκπορεύεται από κάποιον αόριστο ανθρωπισμό που τους αντιμετωπίζει 
σαν κάποιους “κακόμοιρους”. Οι κοινότητες αγώνα πέρα από σύνορα, κράτη, θρησκεία, φύλο, 
σεξουαλικές ταυτότητες, ενάντια στον κόσμο των αφεντικών και της υποταγής, είναι ο μόνος 
δρόμος, αν όχι να αλλάξουμε τον κόσμο, τουλάχιστον σε αυτούς τους ζοφερούς καιρούς να 
διατηρήσουμε τη δυνατότητα!
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