
«Πρόσφυγες» τους λένε τα αφεντικά

Το καλοκαίρι που μας πέρασε εξοικειωθήκαμε όλοι με αυτό που τα
μήντια ονόμασαν «προσφυγική κρίση». Χιλιάδες ειδήσεις, ρεπορτάζ

και συζητήσεις πλημμύρισαν τη δημόσια σφαίρα. Όλα τους έκαναν
λόγο για «πρόσφυγες». Παρέα πήγαινε η γνωστή ρητορική περί «προ-
βλήματος». Ετούτη τη φορά όμως όλοι αναγνώριζαν ότι οι «πρόσφυγες»
είναι κάτι διαφορετικό από τους «παράνομους μετανάστες». Αριστεροί
και δεξιοί, σύσσωμο το πολιτικό προσωπικό της χώρας αναγνώριζε το
δίπολο: «πρόσφυγες – καλοί / λαθρομετανάστες – κακοί». Οι Β. Μεϊ-
μαράκης και Α. Τσίπρας αποτελούν δύο κραυγαλέα παραδείγματα1. Ο
πρώτος δήλωσε ότι:

πρέπει να αντιμετωπίσουμε ένα υπαρκτό πρόβλημα, αυτό της εκρη-
κτικής αύξησης των προσφυγικών ροών, οργανωμένα, με σχέδιο και
ανθρωπιά. Διαχωρίζοντας τους πρόσφυγες από τους παράνομους
μετανάστες, αξιοποιώντας τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
φυλάσσοντας αποτελεσματικά τα σύνορα της χώρας2.  

Ο πρωθυπουργός της χώρας με τη σειρά του χάρηκε που άκουσε ότι: 

έστω και μετά από επτά μήνες, για πρώτη φορά ότι ο πρόεδρος
της ΝΔ διαχώρισε τους πρόσφυγες από τους μετανάστες. Τους πήρε
επτά μήνες να καταλάβουν ότι έχουμε προσφυγικές ροές και δεν
μιλάμε με τους όρους του μεταναστευτικού που μιλούσαμε την προ-
ηγούμενη περίοδο3. 

Το ελληνικό κράτος δεν κάνει τυχαία αυτό το διαχωρισμό. Χρησιμο-
ποιώντας τον όρο «πρόσφυγες» και «προσφυγικό πρόβλημα» (για το
οποίο «πρόβλημα» ευθύνεται αποκλειστικά το ίδιο) προσπαθεί να
φέρει σε πέρας πολύ συγκεκριμένους στόχους. Οι στόχοι του αυτοί
έχουν δύο κατευθύνσεις. Η μία κατεύθυνση κοιτάζει προς το εσωτερικό
του, ενώ η άλλη κοιτάζει προς το εξωτερικό του. Αλλά ας δούμε αυτή
τη διπλή κατεύθυνση πιο συγκεκριμένα. 

Η κρατική χρησιμότητα των «προσφύγων» στο εσωτερικό

Το ελληνικό κράτος εδώ και χρόνια εφαρμόζει την πολιτική της πα-
ρανομοποίησης των μεταναστών εργατών4. Δηλαδή κρατάει ένα με-

γάλο μέρος της εργατικής τάξης στην Ελλάδα (περίπου το 10%) σε μια
κατάσταση τεχνητής παρανομίας. Αυτό δεν είναι μικρό πράγμα και η
Ελλάδα δεν είναι το πρώτο κράτος που εφαρμόζει αυτήν την πολιτική.
Μπορεί σήμερα να ακούγεται σχεδόν παράξενο, αλλά η μετανάστευση
δεν ήταν πάντα παράνομη. Σε προηγούμενες εποχές, οι μετανάστες ερ-
γάτες ήταν νόμιμοι στα δυτικά κράτη. Όμως, η καπιταλιστική ιστορία
είναι γεμάτη με αγώνες και εξεγέρσεις στις οποίες πρωτοστάτησαν οι
μετανάστες εργάτες, οδηγώντας την καπιταλιστική κερδοφορία σε κρίση.
Αυτή την ιστορία έχει στο νου της η πολιτική της παρανομοποίησης.
Είναι με άλλα λόγια η προσπάθεια των δυτικών κρατών να προσθέσουν
ένα ακόμα όπλο στη φαρέτρα τους για χρήση στον ταξικό πόλεμο. 

Κι η αλήθεια είναι ότι η πολιτική των σύγχρονων καπιταλιστικών κρα-
τών είναι πετυχημένη: μιας και στερούνται «χαρτιών», οι μετανάστες
εργάτες αρχίζουν και γίνονται όλο και περισσότερο «μετανάστες» και
όλο και λιγότερο «εργάτες». Παύουν να θεωρούνται εργάτες και να
υπόκεινται σε νομοθεσίες περί εργασίας και μεταρέπονται όλο και πε-
ρισσότερο σε αντικείμενο αστυνομικού ενδιαφέροντος. Η φυλάκιση σε
στρατόπεδο συγκέντρωσης, οι συνεχείς έλεγχοι από τους μπάτσους, η
πάντα παρούσα πιθανότητα απέλασης, δημιουργούν για τους μετανά-
στες μια καθημερινότητα που δεν τους δίνει τη δυνατότητα να ριζώ-
σουν πουθενά. Η παραμονή τους στη χώρα, ακόμα και η παραμονή
τους σε μια πόλη είναι πάντα προσωρινή, η εργατική τους δύναμη υπο-
τιμημένη, η μοίρα τους διαχωρισμένη από τη μοίρα της υπόλοιπης ερ-
γατικής τάξης. 

Η λογική, λοιπόν, που θέλει μια μερίδα μεταναστών να είναι «πρόσφυ-
γες» δημιουργεί ένα επιπλέον ρήγμα στις εσωτερικές διαβαθμίσεις της
εργατικής τάξης. Όπως λέει και ο πρωθυπουργός της χώρας «έχουμε
προσφυγικές ροές και δεν μιλάμε με τους όρους του μεταναστευτικού

Είμαστε όλοι μετανάστες!
Η διπλή χρησιμότητα των «προσφύγων» για το ελληνικό κράτος

Μέσα στο καλοκαίρι εξοικειωθήκαμε με το ζόρι με το ζήτημα «πρόσφυγες». Το θέμα μπορεί με πρώτη σκέψη να φαίνεται ότι αφορά
μόνο διάφορα νησάκια του Αιγαίου, αλλά στην πραγματικότητα η εμβέλειά του είναι πολύ μεγαλύτερη. Το ζήτημα «πρόσφυγες»
αφορά τις κρατικές στρατηγικές και το μέλλον της πολυεθνικής εργατικής τάξης που ζει στην Ελλάδα. Αυτές οι κρατικές στρατηγι-
κές εφαρμόζονται πάνω στη ζωή και στην εργασία της εργατικής τάξης από το νησί της Κω μέχρι τη γειτονιά της Καλλιθέας. 
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> Οι αταλάντευτες συμμαχίες του ελληνικού κράτους
Είπαμε, οι συμμαχίες του ελληνικού κράτους πηγάζουν από τα συμφέροντα του ως
τέτοιο και δεν έχουν καμία σχέση με ιδεολογικές επιλογές. Είναι για αυτό που τόσο
ο Σαμαράς όσο και ο Τσίπρας διατηρούν τη συμμαχία με το δικτάτορα της Αιγύπτου,
Αλ Σίσι. Μπορεί να ωρύεται το ελληνικό κράτος για την καταπάτηση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και τα αίσχη που κάνουν οι κακοί τζιχαντιστές, αλλά αυτό δεν εμποδίζει
αριστερούς και δεξιούς πρωθυπουργούς από το να χαμογελάνε παρέα με το σφαγέα
της Αιγύπτου. Σύμφωνα, μάλιστα, με την επίσημη μπροσούρα του κράτους και των
αφεντικών 

αποτελεί ευπρόσδεκτη ένδειξη διπλωματικής ενηλικίωσης ότι πλέον μείζονες στρα-
τηγικές επιλογές της χώρας υπερβαίνουν πρωθυπουργούς, κυβερνήσεις και ιδεο-
λογίες.¹

Τι ωραία που ωριμάσαμε και πλέον κάνουμε παρέα με τα μεγάλα παιδιά… Πάμε όλοι
μαζί: 1-2-3 ΖΝΤΟ!

ΥΓ: Καταγγέλλουμε έλλειψη πρωτοτυπίας του κυβερνητικού φωτογράφου. 

που μιλούσαμε την προηγούμενη περίοδο». Όταν, όμως, οι όροι που
χρησιμοποιεί το ελληνικό κράτος για να μιλήσει για το μεταναστευτικό
είναι ο βούρδουλας και οι μπάτσοι, η δήλωση δεν έχει και μεγάλη ση-
μασία. Αντίθετα, η σημασία της έγκειται στους διαχωρισμούς που επι-
βάλει. Γιατί πάντα η χρήση του όρου «πρόσφυγας» θέλει να αποκρύψει
το αόρατο, όσο και στυγνό καθεστώς υπό το οποίο βρίσκονται εκα-
τοντάδες χιλιάδες άλλοι μη-έλληνες πολίτες. Ουσιαστικά, δηλαδή, αυτή
η ρητορική «νομιμοποιεί» στις δυτικές συνειδήσεις ένα μικρό κομμάτι
των μεταναστών, ώστε να εμπεδωθεί ακόμα περισσότερο η «παρανο-
μία» των υπολοίπων. Δημιουργεί ένα «προνομιακό» κομμάτι μετανα-
στών που είναι «καλοί», και αφήνει στην απέξω όλους τους
υπόλοιπους που είναι «κακοί». Τί πιο χρήσιμο για τα ντόπια αφεντικά
από το να διαιρούν περαιτέρω την ήδη διαιρεμένη και κατακερματι-
σμένη εργατική τάξη; Πρόκειται για έναν διαχωρισμό που κοιτάει στο
εσωτερικό του ελληνικού κράτους. 

Κατά τα άλλα το θέμα «πρόσφυγες» είχε και άλλη μια χρησιμότητα
όσον αφορά το εσωτερικό του ελληνικού κράτους. Γιατί η αλήθεια είναι
ότι οι μηχανισμοί του ελληνικού κράτους δημιούργησαν τεχνητά αυτό
που αποκαλείται «το θέαμα των συνόρων»5, δηλαδή μια τεχνητή κα-
τάσταση συνωστισμού στα νησιά, μια καλογυρισμένη παράσταση
«απώλειας ελέγχου». Καμιά «απώλεια ελέγχου» φυσικά δε συνέβη,
αφού ήταν το ίδιο το κράτος που κρατούσε με σχέδιο τους «πρόσφυ-
γες» εγκλωβισμένους στα νησιά. Αυτή η κατάσταση, δεν οδηγούσε
απλώς και μόνον στην υλική υποτίμηση των μεταναστών· την ίδια
στιγμή προσέφερε πολλαπλά οικονομικά οφέλη για τα ντόπια αφεν-
τικά και το κράτος τους. 

Η Ελλάδα, λόγω θέσης, είναι ένα από τα κράτη που αποτελούν τον
πρώτο σταθμό των μεταναστών κατά την είσοδό τους στην Ευρώπη.
Το γεγονός αυτό καθιστά την Ελλάδα έναν από τους πανευρωπαϊκούς
διαχειριστές των ροών μετανάστευσης. Αυτή η θέση αποτελεί μια πρώ-
της τάξεως πηγή ευρωπαϊκών κονδυλίων. Προτού ξεσπάσει η «προ-
σφυγική κρίση» του καλοκαιριού, το ελληνικό κράτος θα εισέπραττε
για την περίοδο 2014 – 2020 συνολικά 1,8 δις ευρώ για την αντιμετώ-
πιση της μετανάστευσης6. Τώρα, θα λάβει από τη νεοσύστατη Υπηρε-
σίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ασύλου, Υποδοχής,
Ένταξης (ΥΔΕΠΑΥΕ) άλλα 470 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία έχουν
εκταμιευτεί ήδη τα πρώτα 307.  

Το ελληνικό κράτος καίγεται για αυτά τα λεφτά και το δείχνει: 

«Η επίσπευση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Ελλάδας σε
σχέση με το προσφυγικό με αντάλλαγμα την επίσπευση της χρημα-
τοδότησης από την ΕΕ αποφασίστηκε στη συνάντηση που είχαν
το Σάββατο στην Αθήνα ο ευρωπαίος επίτροπος για τη Μετανά-
στευση Δημήτρης Αβραμόπουλος και ο υπουργός Εξωτερικών του
Λουξεμβούργου και προεδρεύων της ΕΕ Ζαν Άσελμπορν με όλους

τους υπουργούς της ελληνικής κυβέρνησης που εμπλέκονται στο
προσφυγικό»8. 

Η παράσταση είναι χιλιοπαιγμένη. Η περίφημη «ελληνική κοινωνία»,
δηλαδή ο ρατσιστικός συρφετός μαγαζατόρων, φωνάζει πως «έχει πρό-
βλημα με τους μετανάστες», προσπαθεί να μας πείσει ότι «είναι πολ-
λοί» κι ότι «δημιουργούν ζητήματα»· στη βάση αυτού του
«προβλήματος», «η κοινωνία» στη συνέχεια «πιέζει» το κράτος για «να
δώσει λύση στο πρόβλημα», εννοώντας να μοιράσει το ζεστό ευρω-
παϊκό χρήμα λαμβάνοντας υπόψη κάθε ρατσιστικό σκουπίδι· το ελλη-
νικό κράτος με τη σειρά του «πιέζει» την Ευρωπαϊκή Ένωση για να
δώσει τα λεφτά, διότι αντιμετωπίζει πολύ σοβαρό «πρόβλημα». Αν
κάθε τρεις και λίγο ξεσπάει και μια «ανθρωπιστική κρίση», τόσο το
καλύτερο. Τα κονδύλια θα εκταμιευτούν πιο γρήγορα. Στη συνέχεια,
τα πολυπόθητα ευρωπαϊκά λεφτά, διανέμονται με πολύπλοκους ιε-
ραρχικούς κανόνες σε όλα τα κοράκια της ελληνικής κοινωνίας, μεγάλα
και μικρά. Από τα υπουργεία, μέχρι τις μκο, από τους μπάτσους μέχρι
τους δημάρχους και από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης μέχρι τους το-
πικούς μαγαζάτορες. Όλοι παίρνουν «το κάτι τις» τους. 

Για να συνοψίσουμε: το ελληνικό κράτος χρησιμοποιεί τους «πρόσφυ-
γες» και τη λεγόμενη «προσφυγική κρίση» από τη μία ως μηχανισμό
περαιτέρω διαίρεσης και υποτίμησης της εργατικής τάξης και από την
άλλη ως μοχλό πίεσης προς την ευρωπαϊκή ένωση ώστε να αποκομίσει
κι άλλα φράγκα από τα κονδύλια για τη μετανάστευση. Ωστόσο, αυτοί
δεν είναι οι μόνοι στόχοι του γύρω από το θέμα «πρόσφυγες». Γιατί το
ελληνικό κράτος, όπως και κάθε κράτος, δεν κοιτάει μόνο το εσωτερικό
του, αλλά κοιτάει εξίσου και στο εξωτερικό.

Η κρατική χρησιμότητα των «προσφύγων» στο εξωτερικό.

Μπορεί να μην ακούγεται ανοιχτά στο δημόσιο λόγο, όμως βρισκόμαστε
εν μέσω ενός νέου παγκοσμίου πολέμου9.  Εδώ και πάνω από είκοσι
χρόνια, ο πλανήτης φλέγεται. Συνεχείς πολεμικές συγκρούσεις συντα-
ράσσουν διάφορες περιοχές του πλανήτη: από τη Βόρεια Αφρική, μέχρι
την Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή οι πολεμικές συγκρούσεις μετράνε
εκατομμύρια πτώματα και μπόλικα διαλυμένα κράτη. Ο λόγος για τον
οποίο ο παγκόσμιος πόλεμος που συγκλονίζει τον πλανήτη καταφέρνει
να περνάει απαρατήρητος στο δημόσιο λόγο είναι ένα φαινόμενο που
κάποια στιγμή θα εξασφαλίσει μερικά βραβεία στους δημοσιογράφους
των δυτικών κρατών που ασχολούνται με τις διεθνείς αναταραχές. 

Από τη μεριά της, η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο αυτών των τα-
ραχών. Στη γειτονιά μας, στην Ανατολική Μεσόγειο, η κατάσταση είναι
αυτό που στη σχετική γλώσσα ονομάζεται «έκρυθμη». Το ελληνικό κρά-
τος είναι αντιμέτωπο με πρωτόγνωρες εξελίξεις. Η ελληνική εξωτερική
πολιτική τη στιγμή που μιλάμε κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για

1. Επτά ευκαιρίες και κίνδυνοι στα γεωπολιτικά για Ελλάδα, Καθημερινή, 11/10/2015



να ενισχύσει τις αποσταθεροποιητικές τάσεις που συγκλονίζουν το τουρκικό
κράτος· χρησιμοποιεί την Κύπρο για να προβάλει την ελληνική ισχύ στη νο-
τιοανατολική Μεσόγειο· έχει συνάψει συμμαχία με τη δικτατορία της Αιγύ-
πτου, και το Ισραήλ· και εργάζεται για την εξεύρεση εθνικά ωφέλιμης λύσης
για το «όνομα της Μακεδονίας». Πρόκειται για μέτωπα που την ίδια στιγμή
είναι «ευκαιρίες, αλλά και εγκυμονούν κινδύνους»10. Πρόκειται για μέτωπα
που δεν απασχολούν το ελληνικό κράτος περιστασιακά, αλλά βρίσκονται στην
ιμπεριαλιστική του ατζέντα εδώ και δεκαετίες. 

Κατά τη γνώμη μάλιστα των ίδιων των ελληνικών αφεντικών οι κρατικές στρα-
τηγικές γύρω απ’ την εξωτερική πολιτική είναι πάγιες. Είναι υπεράνω προσώ-
πων και πολιτικών κομμάτων. Δεν είναι καπρίτσιο των εκάστοτε κυβερνήσεων,
δεν είναι παιχνίδι στα χέρια του ενός ή του άλλου Υπουργού Εξωτερικών. Η
ελληνική εξωτερική πολιτική είναι ενιαία, είναι σταθερή, είναι υπερκομματική,
είναι ιμπεριαλιστική. Με τα λόγια του πρώην υπουργού εξωτερικών: 

η τεχνητή διάκριση μεταξύ των λεγόμενων μνημονιακών και των λεγόμενων
αντιμνημονιακών δυνάμεων […] δεν επηρέασε καταλυτικά το διαμορφωμένο
πλαίσιο συναίνεσης ως προς την εξωτερική πολιτική και ιδίως ως προς
τις βασικές θέσεις της χώρας για τον κατάλογο των εθνικών θεμάτων11. 

Οι κρατικές στρατηγικές, λοιπόν, προς μεγάλη χαρά των αφεντικών είναι μό-
νιμες, ανεξαρτήτως αριστερών, δεξιών, ή αριστεροδεξιών κυβερνήσεων. Οι κρα-
τικές στρατηγικές, επίσης, δεν ενδιαφέρονται για τη δημοκρατικότητα ή την
αυταρχικότητα των άλλων. Είναι έτσι, που ο «αριστερός» Τσίπρας καταφέρνει
να συνεργάζεται μια χαρά με το χασάπη της Αιγύπτου, το δικτάτορα Αλ Σίσι. 

Κατά τα άλλα βέβαια, τα ντόπια αφεντικά καίγονται για την κατάσταση στη
γειτονιά τους. Μια κατάσταση που, όπως είπαμε, μυρίζει μπαρούτι από χι-
λιόμετρα. Μπορεί ο αγαπητός πρωθυπουργός μας να μας διαβεβαίωσε ότι «η
χώρα μας δεν βρίσκεται σε πόλεμο» (sic), αλλά πρόσθεσε ότι «βρίσκεται στο
μέσο, θα έλεγε κανείς, ενός τριγώνου αποσταθεροποίησης. Η κατάσταση στην
Ουκρανία, νοτιοανατολικά στη Συρία, νοτιοδυτικά στη Λιβύη, είναι μια κατά-
σταση έντασης, ένα τρίγωνο έντασης τριγύρω μας, του οποίου είμαστε στη
μέση»12. Είναι λόγω αυτής της έκρυθμης κατάστασης που το ελληνικό κράτος
μας έχει εξοικειώσει τα τελευταία χρόνια με έννοιες που μέχρι πρότινος ενδιέ-
φεραν μόνο τους ειδικούς. Η πλημμύρα του δημόσιου λόγου με την «ΑΟΖ»,
τα «πετρέλαια» και τη «γεωπολιτική» είναι οι κωδικές ονομασίες που χρησι-
μοποιεί το ελληνικό κράτος και οι μηχανισμοί του για να μιλήσουν για τον
παγκόσμιο πόλεμο. Και από μεριάς τους τα πράγματα δε θα μπορούσαν να
είναι αλλιώς: Το ελληνικό κράτος βλέπει εδώ και καιρό στη διάλυση της Συ-
ρίας μια ευκαιρία. Πριν από δύο χρόνια μάλιστα, δήλωνε πρόθυμο να συμμε-
τάσχει σε μια πολεμική επιχείρηση στο έδαφος της Συρίας. Τότε, ο ίδιος ο
υπουργός εξωτερικών είχε αναλάβει να καταστήσει παντού σαφές ότι είναι
έτοιμος για ελληνική στρατιωτική επέμβαση στη Συρία. Δεν κρατιόταν13! Δυ-
στυχώς για τον ίδιο, οι παγκόσμιοι συσχετισμοί οδήγησαν σε προσωρινή ανα-
βολή κι έτσι ο κ.Βενιζέλος έβαλε την ουρά στα σκέλια κι έσβησε τις μηχανές
των F-16 που προθερμαίνονταν. Το μήνυμα όμως ήταν σαφές: Η Ελλάδα δε
θα αφήσει ανεκμετάλλευτη οποιαδήποτε ευκαιρία να εμπλακεί στις διακρα-
τικές συγκρούσεις της Μέσης Ανατολής. Θα προσπαθήσει να ικανοποιήσει
τις επιδιώξεις της και να υπονομεύσει τις επιδιώξεις των αντιπάλων της. 

Η διάλυση της Συρίας βέβαια, δεν αφορά μόνο το ελληνικό κράτος. Ακόμα
περισσότερο ενδιαφέρει τον βασικό του αντίπαλο: το τουρκικό κράτος. Αυτήν
την περίοδο, το τουρκικό κράτος είναι ίσως το πιο πιεσμένο κράτος στον πλα-
νήτη. Στο εσωτερικό του δεκάδες εκατομμύρια Τούρκοι πολίτες (κουρδικής
καταγωγής) συγκρούονται ένοπλα με τους μηχανισμούς ασφαλείας προσπα-
θώντας να αποσχιστούν και να ιδρύσουν ένα ξεχωριστό κράτος. Κι όχι μόνο
αυτό: παράλληλα η εσωτερική ζωή στην Τουρκία έχει από καιρό διαρραγεί -
βομβιστικές επιθέσεις, πολύμηνη αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης, σοβαρή
οικονομική κρίση είναι μόνον μερικά απ’ τα προβλήματα που πιέζουν το τουρ-
κικό κράτος. Στα δε σύνορά του (στο Ιράκ και τη Συρία δηλαδή) ο παγκόσμιος
πόλεμος μαίνεται για χρόνια. Το ελληνικό κράτος τρίβει τα χέρια του με τη
δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται το τουρκικό κράτος και κάνει ό,τι μπορεί
για εντείνει τις πιέσεις. Το ελληνικό κράτος αντιλαμβάνεται τις δυσκολίες του
εχθρού του, ως δικές του ευκαιρίες. Με λίγα λόγια το ελληνικό κράτος είναι
ένα κράτος που μπορεί και να εμπλακεί σε ανοιχτές πολεμικές συγκρούσεις.
Και καλά θα κάνουμε να το πάρουμε όλοι χαμπάρι. 

Ηφωτογραφία που βλέπετε παραπάνω είναι μία απ’
τις χιλιάδες που πλημμύρισαν το ελληνικό διαδίκτυο

και τα μέσα ενημέρωσης το καλοκαίρι που μας πέρασε.
Αλλά ας δούμε λίγο καλύτερα τη σημειολογία της. Σε
πρώτο πλάνο κυριαρχεί το αγκαθωτό συρματόπλεγμα:
αίμα θα γεμίσουν τα χέρια όποιου το ακουμπήσει. Στο
μέσο της εικόνας ένα καραβάνι ανθρώπων: το φύλο είναι
προσεκτικά επιλεγμένο – παντού γυναίκες (ένας άνδρας
διακρίνεται αμυδρά στο βάθος). Στα χέρια των γυναικών
μπαγκάζια και μωρά. Η αρχετυπική απεικόνιση του διωγ-
μού κορυφώνεται: άνθρωποι που κατάφεραν να σώσουν
ό,τι χωράει σε μια αγκαλιά. Το κεφάλι είναι καλυμμένο με
μαντήλα, προσεκτικά τυλιγμένη, ώστε να αφήνει ξεσκέπα-
στα τα βασικά χαρακτηριστικά του προσώπου. Εδώ ο φω-
τογράφος κεντάει: ετούτοι οι άνθρωποι είναι φανερό ότι
κουβαλάνε μια «άλλη» κουλτούρα, όχι όμως και τόσο μα-
κρινή απ’ τη δική μας. Ο συμβολισμός είναι προφανής – ο
καθένας μας θα μπορούσε να είναι στη θέση τους. Στο
μπακράουντ της εικόνας ένας ένστολος με πουκαμισάκι,
γυρισμένος με πλάτη, επιτηρεί διακριτικά με σταυρωμένα
τα χέρια. Το υπονοούμενο είναι σαφές: εδώ δεν υπάρχει
κίνδυνος, η κρατική εξουσία δεν πρέπει να εμφανιστεί ως
ρόμποκοπ, ένας απλός διοικητικός υπάλληλος και πολύ
μας είναι (έχουμε και κρίση). 
Ο προσεκτικός παρατηρητής θα πρέπει να έχει ήδη κα-
ταλάβει ότι αυτή η φωτογραφία δεν έχει τραβηχτεί από
κάποιον τυχαίο ερασιτέχνη· αυτήν τη φωτογραφία την έχει
τραβήξει κάποιος ειδικός της μαζικής ψυχολογίας, ένας
μπάτσος με διδακτορικό ίσως. Ο στόχος αυτής της φωτο-
γραφίας είναι πολιτικός: θέλει να κινητοποιήσει το συναί-
σθημα, να δημιουργήσει αισθήματα συμπόνιας και οίκτου,
να εγκαλέσει τον ανθρωπισμό των δυτικών υπηκόων (στην
περίπτωσή μας των Ελλήνων). Και πράγματι: φωτογραφίες
σαν κι αυτή σερβιρίστηκαν με το κιλό στους οπαδούς της
ελληνικής τηλεόρασης, οι οποίοι έσπευσαν πειθήνια να
ταυτιστούν με τους «πρόσφυγες». Μόνο που αυτή η ταύ-
τιση ήταν πολλαπλά ύπουλη (δίχως οι ίδιοι οι «πρόσφυ-
γες» να φταίνε καθόλου για αυτό).
Για παράδειγμα, μέσα στο καλοκαίρι μάθαμε να διαχωρί-
ζουμε τους «πρόσφυγες» που είναι «καλοί», έρχονται από
μακριά και χρειάζονται βοήθεια, από τους «μετανάστες»
που είναι «κακοί», είναι δίπλα μας και τους έχουμε γραμ-
μένους εκεί που δεν πιάνει μελάνι. Αυτός ο διαχωρισμός
είναι παλιό κόλπο των εξουσιών: από ένα σώμα ανθρώ-
πων με κοινή μοίρα (μετανάστες εργάτες το ονομάζουμε
εμείς), ένα μικρό κομμάτι εξαιρείται, διακρίνεται, τυγχάνει
προνομιακής μεταχείρισης, νομιμοποιείται στις συνειδήσεις
των δυτικών υπηκόων («πρόσφυγες» τους λένε τ’ αφεν-
τικά), ώστε η συντριπτική πλειοψηφία των υπόλοιπων να
συνεχίσει να είναι «πλέμπα», «παράνομη» και ηθικά απο-
νομιμοποιημένη. Κι έτσι ακόμη και άνθρωποι που κινητο-
ποιούνται από την καλή τους την καρδιά πέφτουν στις
λούμπες των αφεντικών: ας χύσουμε ένα δάκρυ για τους
«πρόσφυγες» (το λέει και η τηλεόραση) και μην παραλεί-
ψουμε να ρίξουμε ένα φάσκελο στους «μετανάστες» (το
λένε όλοι…).

> Η τέχνη της φωτογραφίας



Και βέβαια το κράτος μας μαθαίνει από τα λάθη του. Συνειδητοποίησε
ότι η βιασύνη που επέδειξε το 2013, όταν δημοσίως διεκήρυττε ότι
πρέπει να γίνει «επέμβαση στη Συρία» δεν του βγήκε σε καλό. Οι ση-
μερινές του κινήσεις δείχνουν ότι λειτουργεί προσεκτικότερα. Φυσικά,
σύσσωμος ο κρατικός μηχανισμός επιθυμεί ακόμα την εμπλοκή στη
διάλυση της Συρίας. Προς το παρόν όμως εξετάζει τη «δημιουργία μιας
διεθνούς δύναμης επιβολής της ειρήνης υπό την αιγίδα του ΟΗΕ»14.
Προς το παρόν «η Ελλάδα επιθυμεί να προσφέρει τις καλές της υπη-
ρεσίες και τη διαμεσολάβησή της»15. Η επίσημη ρητορική έχει αλλάξει.
Από την αρχή του φετινού καλοκαιριού, οι «ΑΟΖ, οι στρατιωτικές
επεμβάσεις και τα πετρέλαια», έχουν υποχωρήσει και τον τόνο δίνουν
οι «πρόσφυγες». 

Το ελληνικό κράτος χρησιμοποιεί την «προσφυγική κρίση στα νησιά
του Αιγαίου» (που το ίδιο δημιούργησε, μην τα ξαναλέμε) με σκοπό
αφενός να μιλάει ως ίσος προς ίσο στα υπόλοιπα κράτη για το «πρό-
βλημα στη Συρία» κι αφετέρου χρησιμοποιεί την «προσφυγική κρίση
στα νησιά του Αιγαίου» για να ισχυροποιήσει την εθνική συνοχή και
να δημιουργήσει ένα εύφορο έδαφος για το μέλλον. Μετά την πλύση
εγκεφάλου που υπέστη φέτος το καλοκαίρι, είναι πιθανόν η ελληνική
κοινωνία να ακούσει «επέμβαση στη Συρία» και να σκεφτεί «καιρός
ήταν». Γιατί «αφού οι πρόσφυγες γεννιούνται από το πρόβλημα της
Συρίας» τί πιο λογικό από μια επίθεση στη ρίζα του «προβλήματος»;
Τι πιο λογικό από μια επέμβαση στη Συρία; Οπότε, το «προσφυγικό
πρόβλημα», έχει μια πλευρά που κοιτάει προς το εξωτερικό: την (τω-
ρινή και μελλοντική) εμπλοκή του ελληνικού κράτους στις διακρατικές
συγκρούσεις που μαίνονται και την ιδεολογική προετοιμασία της ελ-
ληνικής κοινωνίας για πόλεμο.

Είμαστε όλοι Μετανάστες

Μετά από όλα αυτά, νομίζουμε ότι οι δηλώσεις του Μεϊμαράκη, απο-
κτούν καινούριο νόημα. Ξανά Βαγγέλας; 

Πρέπει να αντιμετωπίσουμε ένα υπαρκτό πρόβλημα, αυτό της
εκρηκτικής αύξησης των προσφυγικών ροών, οργανωμένα, με σχέδιο
και ανθρωπιά. Διαχωρίζοντας τους πρόσφυγες από τους παράνο-
μους μετανάστες, αξιοποιώντας τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, φυλάσσοντας αποτελεσματικά τα σύνορα της χώρας.

Δηλαδή, σύμφωνα με το Βαγγέλα, η αποδοχή του όρου «πρόσφυγες»
πρέπει να οδηγήσει σε:

Α) Διαχωρισμό των «προσφύγων» που είναι «νόμιμοι» από τους «μετα-
νάστες» που είναι «παράνομοι»

Β) Αξιοποίηση των πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Γ) Φύλαξη των συνόρων

Δηλαδή, για να το κάνουμε πιο λιανά, το ελληνικό κράτος λέει «πρό-
σφυγες» και εννοεί περαιτέρω διαχωρισμούς και υποτίμηση στο εσω-
τερικό της εργατικής τάξης, περισσότερα φράγκα μέσω κονδυλίων της
Ε.Ε. και συμμετοχή στον παγκόσμιο πόλεμο. Έτσι σκέφτονται τ’ αφεν-
τικά μας. Είναι γι’ αυτό το λόγο που δε γουστάρουμε την υποτίμηση
της τάξης μας, δε γουστάρουμε τις μαφιόζικες μπίζνες του κράτους
μας, δε γουστάρουμε να πεθάνουμε για τις πολεμικές φιλοδοξίες των
αφεντικών μας, δε βλέπουμε τίποτα το φιλικό σε όλη τη δήθεν αν-
θρωπιστική ρητορική του ελληνικού κράτους περί «προσφύγων». Όσον
αφορά τη δική μας πλευρά, τα πράγματα είναι απλά. Το κράτος μπορεί
να βλέπει «πρόσφυγες», εμείς όμως είμαστε όλοι μετανάστες!

> Ο άνθρωπος και όχι τα χρήματα

«Μονάδα μέτρησης της ΕΕ είναι ο άνθρωπος, και όχι το νόμισμα.
Το νόμισμα υπάρχει για να υπηρετεί τον άνθρωπο». Την επισή-
μανση αυτή έκανε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυ-
λόπουλος κατά τη σημερινή συνάντησή του με τον Επίτροπο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την μετανάστευση Δημήτρη Αβραμό-
πουλο, στο Προεδρικό Μέγαρο. […]
Από την πλευρά του, ο κ Αβραμόπουλος εξέφρασε την ελπίδα
ότι «θα κυριαρχήσει το ευρωπαϊκό πνεύμα», τόνισε ότι τα πράγ-
ματα βρίσκονται σε καλό δρόμο για την Ελλάδα, και την επόμενη
βδομάδα θα καταβληθεί η πρώτη δόση των 33 εκατομμυρίων για
να ενισχυθεί η χώρα μας στην αντιμετώπιση του μεταναστευτι-
κού.1
Το ελληνικό κράτος είναι πολύ λαρτζ. Πρέπει λέει η Ε.Ε. να σκέ-
φτεται τον άνθρωπο και όχι τα χρήματα. Άλλωστε τα χρήματα
έχει αναλάβει να τα σκέφτεται το ελληνικό κράτος, δε χρειάζεται
κι άλλος. 

1. Μπαράζ συναντήσεων Αβραμόπουλου για το μεταναστευτικό, Καθημερινή,
18/09/2015

5. Για περισσότερα πάνω στο «θέαμα των συνόρων» βλ. και Φουρτούνες στο
Αιγαίο; Χαρά οι Καπετάνιοι, περιοδικό Antifa τ. 48, Οκτώβρης 2015.
6. Εγκρίθηκαν τα Ευρωπαϊκά Ταμεία για άσυλο, μετανάστευση και ασφάλεια,
Αυγή, 27/03/2015
7. Εως τη 15η Σεπτεμβρίου η εκταμίευση των κοινοτικών κονδυλίων, Καθημε-
ρινή, 02/09/2015
8. Προσφυγικό: Όσο πιο γρήγορα τα hot spots τόσο πιο κοντά τα κονδύλια της
ΕΕ, Το Βήμα, 10/10/2015
9. Για μια πιο αναλυτική περιγραφή των διακρατικών συγκρούσεων στη γεω-
πολιτική σκακιέρα βλ. Autonome Antifa, Η Στρατηγική της Ανατολικής Μεσο-
γείου: ή αλλιώς η συμμετοχή του ελληνικού κράτους στον παγκόσμιο πόλεμο,
Αθήνα, Μάης 2015
10. Επτά ευκαιρίες και κίνδυνοι στα γεωπολιτικά για Ελλάδα, Καθημερινή,
11/10/2015
11. Συνέντευξη του Ευ. Βενιζέλου στην Καθημερινή: Εθνική συναίνεση και εξω-
τερική πολιτική, Καθημερινή, 02/11/2014
12. Αλ. Τσίπρας: Οι Ένοπλες Δυνάμεις εγγυώνται τη σταθερότητα και την ακε-
ραιότητα της χώρας, Αυγή, 10/10/2015
13. Επέμβαση στη Συρία ζητάει ο Βενιζέλος, Ελευθεροτυπία, 29/08/2013
14. Αντιμετώπιση των Αιτίων στο Προσφυγικό, Καθημερινή, 09/09/2015
15. Υπ.Εξ.: Διεθνής Διάσκεψη για την Ανθρωπιστική Κρίση στη Μέση Ανα-
τολή, Το Βήμα, 24/09/2015

1.Τις δηλώσεις τους εντοπίσαμε πρώτη φορά στο κείμενο με τίτλο «Περί μετα-
ναστών και προσφύγων…» της ομάδας Musaferat από τη Μυτιλήνη.
2. Συνέντευξη του Β. Μεϊμαράκη στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, 17/09/2015
3. Συνέντευξη του Α. Τσίπρα στο δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ, 13/09/2015
4. Αναλυτικά για την πολιτική της παρανομοποίησης βλ. Antifa Scripta, Σχεδόν
Αόρατοι: Η Παρανομοποίηση της Εργασίας ως Κρατική Στρατηγική για τη Με-
τανάστευση, Αθήνα, Δεκέμβρης 2013
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