
Περί κεταλαστώλ θαη προσυύγωλ…. 

 

 

«ε πνιηηηθή αλνηθηώλ ζπλόξωλ δεκηνπξγεί αδηέμνδα (…) πξέπεη λα αληηκεηωπίζνπκε 

έλα ππαξθηό πξόβιεκα, απηό ηεο εθξεθηηθήο αύμεζεο ηωλ πξνζθπγηθώλ ξνώλ, 

νξγαλωκέλα, κε ζρέδην θαη αλζξωπηά. Γηαρωξίδνληαο ηνπο πξόζθπγεο από ηνπο 

παξάλνκνπο κεηαλάζηεο, αμηνπνηώληαο ηνπο πόξνπο ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο, 

θπιάζζνληαο απνηειεζκαηηθά ηα ζύλνξα ηεο ρώξαο». 

Β.Μεϊκαξάθεο 17/09/2015 

πλέληεπμε ζην ΑΜΠΔ,  

 

 

«Χαίξνκαη πνπ άθνπζα, έζηω θαη κεηά από 7 κήλεο, γηα πξώηε θνξά όηη ν πξόεδξνο ηεο 

ΝΓ δηαρώξηζε ηνπο πξόζθπγεο από ηνπο κεηαλάζηεο. Σνπο πήξε 7 κήλεο λα θαηαιάβνπλ 

όηη έρνπκε πξνζθπγηθέο ξνέο θαη δελ κηιάκε ηνπο όξνπο ηνπ κεηαλαζηεπηηθνύ πνπ 

κηινύζακε ηελ πξνεγνύκελε πεξίνδν» 

Α.Σζίπξαο 13/09//2015 

πλέληεπμε ζην δειηίν εηδήζεωλ ηεο ΔΡΣ 

 

Οη εηθόλεο ησλ ρηιηάδσλ αλζξώπσλ πνπ θαηέθζαλαλ θέηνο ην θαινθαίξη ζηε 

πξνζπάζεηα λα βξνπλ κία θαιύηεξε δσή απνηππώζεθαλ όζν πνηέ άιινηε ζην κπαιό 

όισλ. Εηθόλεο πνπ έθεξαλ πόλν, αλεζπρία, ακθηβνιία… Χηιηάδεο θόζκνπ 

ηαξαθνπλήζεθε θαη πξνζπάζεζε λα αληαπνθξηζεί κε όπνην ηξόπν πίζηεπε όηη ηνπ 

αληηζηνηρνύζε ζε όζα ζπλέβαηλαλ. Δεθάδεο θηλήζεηο αιιειεγγύεο θαη 

αιιεινβνήζεηαο εθδειώζεθαλ ζε όια ηα κήθε θαη ηα πιάηε ηεο ειιεληθήο  

επηθξάηεηαο (θαη όρη κόλν) πξνζθέξνληαο έλα ηεξάζηην γόληκν πεδίν γηα λα ηεζεί ην 

πιήζνο ησλ δεηεκάησλ πνπ δηαηξέρνπλ ην κεηαλαζηεπηηθό. Ζεηεκάησλ πνπ ην 

δηαπεξλάλε θαη ην νξίδνπλ. Τσλ ίδησλ δεηεκάησλ πνπ δηαπεξλάλε θαη νξίδνπλ ηελ 

«ηάμε ησλ από θάησ». 

 

Έλα ζέκα πνπ αλαδείρηεθε ζε απηή ηε ζπλζήθε είλαη ε πηνζέηεζε από έλα κεγάιν 

θνκκάηη ηνπ αληαγσληζηηθνύ θηλήκαηνο ηνπ ιόγνπ θαη ησλ όξσλ ηεο θπξηαξρίαο. 

Όξνη πνπ δελ ιεηηνπξγνύλ απιώο απεηθνληζηηθά αιιά θέξνπλ ζνβαξά δεηήκαηα 

δεκηνπξγίαο δηαρσξηζηηθώλ ηαπηνηήησλ. Βαζικό επγαλείο δημιοςπγίαρ 

διασωπιζμών ανάμεζα ζε κοινωνικέρ ομάδερ και αποκλειζμού κάποιων εξ αςηών 

είναι η ένηαξη ζε «ππονομιακά» πεδία μίαρ μικπήρ μεπίδαρ. Ο αποκλειζμόρ 

μεπικών δηλαδή μέζω ηηρ ένηαξηρ άλλων. Παξαθνινπζνύκε ινηπόλ εδώ θαη πνιύ 

θαηξό έλα κεγάιν κέξνο θηλήζεσλ αιιειεγγύεο λα εθδειώλεηαη κε ηηηινθνξία 

«πξνο/ζηνπο», θαη δηάθνξα άιια ζπδεπθηηθά, «πξόζθπγεο». Έηζη, κέζα ζε ζύληνκν 

ρξνληθό δηάζηεκα, κεγάιν θνκκάηη ελόο πνιηηηθνύ ρώξνπ κε παξαθαηαζήθε ζηνπο 

αγώλεο αιιειεγγύεο  κε ηνπο κεηαλάζηεο, βξίζθεηαη κεηαηνπηζκέλν θαη εζηηαζκέλν 

ζε κία κεξίδα εμ απηώλ.  

 

Τν δηαρσξηζηηθό απηό εξγαιείν έρεη ρξεζηκνπνηεζεί πνηθηινηξόπσο θαη ζην 

παξειζόλ. Kαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξώησλ κεηαλαζηεπηηθώλ ξεπκάησλ ηνπ 1990 

θάπνηνη κηινύζαλ γηα ηνπο νκόζξεζθνπο βαιθάληνπο κεηαλάζηεο πνπ ήηαλ 

θαινδερνύκελνη έλαληη ησλ αιιόζξεζθσλ πνπ δελ ρσξνύζαλ, ή αξγόηεξα γηα 

«λόκηκνπο» θαη «παξάηππνπο» κεηαλάζηεο. Σην ηώξα όκσο έξρεηαη λα εδξαησζεί έλαο 

άιινο εμίζνπ επηθίλδπλνο δηαρσξηζκόο. Η δηάθξηζε έξρεηαη πηα αλάκεζα ζηνπο 

«πξόζθπγεο» πνπ θαηαθζάλνπλ έλαληη ησλ κεηαλαζηώλ ησλ νπνίσλ ε είζνδνο δελ ζα 

έπξεπε λα επηηξέπεηαη. Ο όξνο «πξόζθπγαο» αλαγλσξίζηεθε λνκηθά κέζα από ηε 

ζπλζήθε ηεο Γελεύεο ηνπ 1951 θαη επέβαιε ππνρξεώζεηο ζηα θξάηε κέιε ηνπ ΟΗΕ 

γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο ησλ δσώλ όζσλ αλαγλσξίδνληαλ ππό ην θαζεζηώο 



απηό. Οη ππνρξεώζεηο απηέο έρνπλ κεηαθξαζηεί ζε ζεηξά εζληθώλ λόκσλ ησλ θξαηώλ 

απηώλ πνπ ειέγρνληαη γηα ηελ ηήξεζή ηνπο. Όκσο ε αλαγλώξηζε απηνύ ηνπ 

θαζεζηώηνο πξνζηαζίαο δελ αθνξά όινπο ηνπο κεηαλάζηεο πνπ βξίζθνληαη απηή ηε 

ζηηγκή ζηελ πξνζπάζεηα λα εηζέιζνπλ ζε ρώξεο ηεο επξώπεο. Αθελόο θάπνηνη θαη 

θάπνηεο δελ πιεξνύλ ηα θξηηήξηα επηινγήο, θαη αθεηέξνπ ε αλαγλώξηζε δηέπεηαη 

θαηά βάζε από ηηο νηθνλνκηθν-ζηξαηεγηθέο πνιηηηθέο επηινγέο ηεο ρώξαο πνπ δέρεηαη 

ηελ αίηεζε αζύινπ. Πνιηηηθέο πνπ πέξα από ηελ εμππεξέηεζε ζνβαξόηαησλ 

γεσπνιηηηθώλ αληαγσληζκώλ δηέπνληαη θαη από έλα πιήζνο ξαηζηζηηθώλ θαη 

κηζαιιόδνμσλ θνηλσληθώλ πξνθαηαιήςεσλ. Η δηάθξηζε απηή θπζηθά δελ απνηειεί 

απιώο ειιεληθό θαηλόκελν αιιά αλαπαξάγεηαη ζε όιε ηελ επξσπατθή ήπεηξν. Είδακε 

ραξαθηεξηζηηθά ηελ γεξκαλία λα αλαθνηλώλεη ην άλνηγκα ησλ ζπλόξσλ ηεο γηα ηε 

«θηινμελία» ζύξσλ πξνζθύγσλ αλαθνηλώλνληαο ηαπηόρξνλα ηελ απζηεξηνπνίεζε 

ησλ επξσπατθώλ δηαδηθαζηώλ απέλαληη ζε όινπο ηνπο ππόινηπνπο κεηαλάζηεο. 

Δηαδηθαζίεο πνπ πέξα από ηελ εληαηηθνπνίεζε ησλ πνιεκηθώλ επηρεηξήζεσλ 

απνηξνπήο εηζόδνπ ζηα ζπλνξηαθά πεξάζκαηα ζα πεξηιακβάλνπλ ηνλ άκεζν 

επαλαπαηξηζκό όζσλ δελ δηθαηνύληαη άζπιν θαη γηα όζνπο απηό δελ είλαη εθηθηό έλα 

λέν θαζεζηώο ζπλερηδόκελεο θξάηεζεο ζηα ζύγρξνλα ζηξαηόπεδα ζπγθέληξσζεο. 

 

Σηελ ειιάδα επαλεηιεκκέλα θαη ηα δύν θπξίαξρα θόκκαηα αιιά θαη ζρεδόλ ην 

πιήζνο ησλ ζεζκώλ ζηέθνληαη πάλσ ζηε δηάθξηζε απηή αλαπαξάγνληαο ηνπο 

δηαρσξηζκνύο απηνύο. Οη δηαρσξηζκνί όκσο απηνί δελ κπνξνύλ λα αλαπαξάγνληαη 

από ην ίδην ην αληαγσληζηηθό θίλεκα. Δηάθνξα θνκκάηηα πξνζπάζεζαλ λα 

εθκεηαιιεπηνύλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή θόξηηζε ηεο εηθόλαο ηνπ πξόζθπγα πνιέκνπ, γηα 

λα αληιήζνπλ κία πξόζθαηξε θνηλσληθή ζπκπάζεηα. Κάπνηνη άιινη παηώληαο πάλσ 

ζε απηέο ηηο εηθόλεο πξνζπάζεζαλ αλαδεηθλύνληαο ηνλ πξόζθπγα σο ην ππνθείκελν 

αιιειεγγύεο λα αλαδείμνπλ ην θαηαζηξνθηθό πξόζσπν ελόο παγθόζκηνπ ζπζηήκαηνο 

εθκεηάιιεπζε. Άιινη ηέινο απιώο βξέζεθαλ εγθισβηζκέλνη κέζα ζην δηάινγν πνπ 

έζεηε ε ίδηα ε θπξηαξρία αδπλαηώληαο λα μεπεξάζνπλ ηνπο όξνπο κε ηνπο νπνίνπο 

απηόο ηηζόηαλ. Η αλαπαξαγσγή όκσο θαη ε αδηάθξηηε ρξήζε ησλ δηαθξηηώλ απηώλ 

όξσλ ήξζε λα εληζρύζεη ηελ θαηνρύξσζε ζην θνηλσληθό ζπλεηδεηό κίαο δηάθξηζεο 

πνπ ζηξέθεηαη απέλαληη ζε έλα από ηα πην ππνηηκεκέλα θνηλσληθά θνκκάηηα. Σε 

κεγάιε κεξίδα αλζξώπσλ πνπ έθηαλαλ αιιά θαη άιισλ πνπ βξίζθνληαλ ρξόληα εδώ 

εηζάγεηαη έηζη εθ ηνπ παξαζύξνπ ε ακθηζβήηεζε ηνπ δηθαηώκαηνο ζηε δηακνλήο 

ηνπο.  

 

Η έθθξαζε ηεο αιιειεγγύεο δελ κπνξεί λα εθθξάδεηαη κόλν ζε κεξίδα από ηνπο 

αλζξώπνπο πνπ θηάλνπλ. Δελ κπνξεί λα αθνξά κόλν νύηε ηνπο «αλαγλσξηζκέλνπο» 

σο πξόζθπγεο αιιά θαη νύηε όζνπο βιέπνπλ ηελ ειιάδα σο ζεκείν δηέιεπζεο. Η 

αιιειεγγύε δελ κπνξεί λα γλσξίδεη ηέηνηεο ηαπηόηεηεο.  

 

Σηεθόκαζηε δίπια ζε όπνηνλ-α έρεη αλάγθε θαη αγσληδόκαζηε καδί γηα λα δώζνπκε 

έλα ηέινο ζηνλ θόζκν ηεο εθκεηάιιεπζεο, ηνπ ξαηζηζκνύ θαη ηεο ηδηώηεπζεο. 

 

 

Κοηλοί αγώλες λτόπηωλ θαη κεταλαστώλ 

Ελάλτηα στελ σποτίκεσε τωλ δωώλ κας 

 

Γηα έλαλ θόσκο ειεσζερίας, ησότετας, αιιειεγγύες… 

 

 

 

Musaferat 

Σεπτέκβρηος 2015 


