
Κέντρα φιλοξενίας...
και άλλα παραμύθια για μεγάλους

Στρατόπεδα συγκέντρωσης στην σύγχρονη 
καπιταλιστική πραγματικότητα.



Το παρόν έντυπο εκδόθηκε σε 1000 αντίτυπα 
τον Μάϊο του 2014 από το Αυτοδιαχειριζόμενο Στέκι 
Γεωπονικού. Διανέμεται χώρις αντίτιμο σε πολιτικές 

συλλογικότητες, αυτοοργανωμένα εγχειρήματα και 
χώρους, αλλά και μεμονωμένα άτομα.

1



ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η σημερινή εκδήλωση είναι αποτέλεσμα κάποιων συζητήσεων που 
πραγματοποιήθηκαν στη συνέλευση του  αυτοδιαχειριζόμενου στεκιού 

γεωπονικού  για το μεταναστευτικό ζήτημα, οι οποίες πυροδοτήθηκαν  με 
αφορμή τα γεγονότα στο Φαρμακονήσι.  Στο γενικότερο κλίμα καταστολής και 
τρομοκρατίας του κράτους έκτακτης ανάγκης, το μεταναστευτικό ζήτημα έχει 
πάρει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις με τον εγκλεισμό των ανθρώπων  στα 
λεγόμενα κέντρα κράτησης, τα οποία δεν αποτελούν τίποτα λιγότερο από 
στρατόπεδα συγκέντρωσης. Μας  γεννήθηκε λοιπόν η ανάγκη ,η κουβέντα αυτή 
να ανοιχτεί τόσο στην κοινότητα της σχολής όσο και ευρύτερα. Πιστεύουμε 
ότι μέσα από την συζήτηση και τη ζύμωση ,τόσο στο συγκεκριμένο ζήτημα όσο 
και  σε οτιδήποτε άλλο υποβαθμίζει τις ζωές μας, μπορούμε να εξελίξουμε τα 
προτάγματα μας ώστε να μην περιορίζονται μόνο στα πλαίσια της αλληλεγγύης, 
αλλά  να είναι και εφικτή η πραγμάτωση τους.

Στην εισήγηση αυτή θέλουμε να αναφερθούμε στους τρόπους με τους οποίους 
το ελληνικό και ευρωπαϊκό καθεστώς  διαχειρίζεται και ωφελείται από το 

μεταναστευτικό, σε μια σύντομη περιγραφή της χωροταξίας και των συνθηκών 
κράτησης, στο πως οι μετανάστες αντιδρούν στον εγκλεισμό και στις προοπτικές 
απάντησης μας ως κίνημα.
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ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ,

ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ

Το κράτος με την εξουσία που έχει χαρακτηρίζει ανθρώπους παράνομους 
και λαθραίους επικαλούμενο τους νόμους του και τους στοιβάζει σε 

στρατόπεδα συγκέντρωσης εκμηδενίζοντας την ανθρώπινη υπόσταση τους. Η 
διαμόρφωση της μεταναστευτικής πολιτικής, συνιστώσα της οποίας αποτελούν 
και τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, παρουσιάζεται να έχει πολλές στοχεύσεις, 
κυριότερες εκ των οποίων είναι η απόλυτη εκμετάλλευση των μεταναστών από 
τα ντόπια αφεντικά, χρήση τους ως πειραματόζωα στον έλεγχο του πλήθους και 
στις αντιστάσεις του κινήματος.

Βασική επιδίωξη που εντοπίζουμε είναι η υποτίμηση της εργατικής δύναμης 
του μετανάστη, με σκοπό την τοποθέτηση του στον πάτο της ταξικής 

πυραμίδας. Το υποτιμημένο κομμάτι που δημιουργείται από αυτή τη συνθήκη 
περιλαμβάνει εργάτες οι οποίοι άπτονται της απόλυτης εκμετάλλευσης  κράτους 
και αφεντικών, λαμβάνοντας μηδαμινές παροχές για την εργασία τους. Η 
παρανομιμοποίηση επομένως των μεταναστών από τους μηχανισμούς κυριαρχίας 
δίνει την δυνατότητα στους τελευταίους να ορίζουν όπως θέλουν την εργασία 
και τα εργασιακά δικαιώματα. Επιπλέον ο μετανάστης χρησιμοποιείται ως 
αποδιοπομπαίος τράγος και παρουσιάζεται ως βασικός  υπεύθυνος για όλα τα 
κακώς κείμενα της κοινωνίας, με βασικό παράδειγμα την συστημική προπαγάνδα 
η οποία θέλει να προβάλει τον μετανάστη ως υπεύθυνο για  κυκλώματα που 
ελέγχουν οι παρακρατικοί μαφιόζοι, ακόμα και το ίδιο το κράτος. Απόρροια 
επομένως αυτής της πολιτικής είναι η περαιτέρω διάσπαση της εργατικής 
τάξης και η αδυναμία να συνδέσει τους αγώνες της. Η ενοχοποίηση των 
μεταναστών λοιπόν εντάσσεται στα γενικότερα πλαίσια αποπροσανατολισμού των 
καταπιεσμένων. Σε μια λογική διαίρει και βασίλευε. Για τους μηχανισμούς 
κυριαρχίας επομένως, οι μετανάστες/στριες δεν είναι παρά πειραματόζωα 
για την γενικότερη διαχείριση της εργατικής τάξης. Ξεκάθαρα για εμάς η 
μεταναστευτική πολιτική είναι σε τελική ανάλυση πολιτική εργασίας. 

     
Οι μηχανισμοί επιβολής είναι και οι πυλώνες του συστήματος. Οι μετανάστες/

στριες βάλλονται από παντού με αρχή της υποτίμησης τους το διαχωρισμό 
σε νόμιμους και παράνομους. Η μη παροχή χαρτιών έχει ως συνέπεια τη μη 
αναγνώριση αυτών ως νομικά υποκείμενα, καθώς τους καθιστά φαινομενικά 
ανύπαρκτους. Έτσι κάθε διεκδίκηση τους φαντάζει ανεδαφική και καταλήγουν 
να μην αντιμετωπίζονται σαν εργαζόμενοι αλλά σαν δούλοι. Μάλιστα μέσα 
στο ευρύτερο εξουσιαστικό-πολιτικό φάσμα, είναι αντικείμενο συζήτησης και 
αντιπαράθεσης αν η ζωή τους έχει την ίδια αξία με των “άλλων” ανθρώπων 
ή όχι. Αποτέλεσμα της συνολικής αυτής πολιτικής είναι και ο εγκλεισμός 
τους σε στρατόπεδα συγκέντρωσης  καθώς και το περιθώριο που αφήνεται σε 
μπάτσους και φασίστες να ασκούν βία σε αυτούς.



Ακόμα σημαντικό λόγο παίζει η ψυχολογική βία που ασκείται τόσο στο 
μετανάστη/στρια όσο και στην υπόλοιπη κοινωνία, στα πλαίσια της 

καθεστωτικής προπαγάνδας. Ας ρίξουμε μια ματιά στα δελτία των ειδήσεων. Ο 
μετανάστης πλασάρεται ως ένας από τους υπεύθυνους λόγους για την ανεργία 
καθώς “μας παίρνει τις δουλειές”, ως θρησκευτικός εχθρός και τρομοκράτης, 
ως αταίριαστος με την πολιτιστική μας ταυτότητα και “καθαρότητα”, ως 
επικίνδυνος για τη δημόσια υγεία, ως ποινικός εγκληματίας. Στη συνείδηση 
των νοικοκυραίων λοιπόν, είτε αναγνωρίζεται νομικά είτε όχι, ο μετανάστης 
ταυτίζεται με την παρανομία.  Οι εικόνες βίας που προβάλλονται καθημερινά 
από τα ΜΜΕ  στιγματίζουν και αλλοιώνουν τις συνειδήσεις του κόσμου. Η 
συνολική αυτή κατάσταση λοιπόν είτε εκφράζεται παθητικά, μέσω του φόβου 
προς τους μετανάστες (και κατ΄επέκταση για οτιδήποτε το διαφορετικό), είτε 
ενεργητικά μέσω ρατσιστικών ξεσπασμάτων. Όποια όμως από τις δυο παραπάνω 
εκδοχές και να ισχύει, ο μετανάστης/στρια καταλήγει να γκετοποιείται είτε 
να κρύβει την ταυτότητα του/της, ενώ οι ντόπιοι καθίστανται πιο επιρρεπείς 
σε ολοκληρωτικά ιδεολογήματα.

4



ΣΤΙΣ ΝΑΡΚΕΣ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ 
ΣΤΟΝ ΠΑΤΟ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ...

Η γεωγραφική θέση της Ελλάδας της δίνει ένα πολύ δυνατό χαρτί στη 
διαμόρφωση της γεωπολιτικής της. Ως συνδετικός κρίκος της Ευρώπης 

με την Ασία και την Αφρική, αποτελεί και ένα “σύνορο” ανάμεσα σε δυο 
κόσμους, δύση και ανατολή. Η Ελλάδα παίζει το ρόλο του διαχειριστή των 
μεταναστευτικών ροών της Αφρικής, της Ασίας και σε μικρότερο βαθμό κομματιού 
της Βαλκανικής χερσονήσου, προς την Ευρώπη. Ακούμε όλο και συχνότερα 
ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει πρόβλημα “λαθρομετανάστευσης”, ξεχνάνε όμως 
τα ντόπια αφεντικά και το Ελληνικό κράτος να μας πούνε και πόσο πολύ 
γουστάρουν το πρόβλημα που οι ίδιοι χτίζουν δεκαετίες τώρα. Ξεκινώντας από 
την εμπλοκή της Ελλάδας σε πολέμους και συγκρούσεις από τις αρχές του ‘90 
μέχρι και σήμερα (μην ξεχνάμε ότι το Ελληνικό κράτος ξερογλυφόταν για μια 
πιθανότητα εμπλοκής στον βομβαρδισμό της Συρίας τον Αύγουστο του 2013) 
μέχρι και τα διπλωματικά στρατόπεδα που διάλεγε με διακρατικές συμφωνίες 
για την μετανάστευση και τη διαχείριση της (Δουβλίνο 2, Σέγκεν κ.α.). 
Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η Ελλάδα έπαιξε το ρόλο της, δευτερεύοντα ρόλο 
πολλές φορές, διαλέγοντας ξεκάθαρα πλευρά στις διεθνείς αναταραχές παρά το 
παραμύθι που πουλούσε στο εσωτερικό της, ότι δηλαδή αποτελεί ένα ουδέτερο 
κράτος και ουδεμία εμπλοκή έχει στους πολέμους των συμμάχων. 

Το Ελληνικό κράτος εδώ και δυο δεκαετίες, προσέφερε τη “φιλοξενία” του 
στους μετανάστες αλλά την κράταγε σε χαμηλότερα επίπεδα και κυρίως χωρίς 

την τόσο μεγάλη ευρωπαϊκή στήριξη. Από το 2007 και μετά, η μεταναστευτική 
πολιτική του αλλάζει πρόσωπο, προσοχή, όχι περιεχόμενο. Διεκδικεί (και 
παίρνει) περισσότερα κονδύλια από την Ε.Ε. για την διαχείριση των 
μεταναστών, εκσυγχρονίζει τις σχεδόν ανύπαρκτες υποδομές του (κρατητήρια, 
Α.Τ., στρατόπεδα), κτίζει συνεχώς καινούρια και τέλος περνά ένα σύνολο
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νομοθετικών διατάξεων που χρήζουν υπεύθυνο για 
την ενασχόληση με την μετανάστευση το Υπουργείο 
Προστασίας του Πολίτη, καθώς επίσης διαχειριστές 
του 90% των ευρωπαϊκών χρημάτων είναι οι μπάτσοι. 
Αναφορικά σε κάποια νούμερα ,μόνο για το κέντρο 
κράτησης της Αμυγδαλέζας δίνεται το ποσό των 120.000 
ευρώ την ημέρα ενώ το συνολικό ποσό που εκτιμάται 
να καταβληθεί την εξαετία 2014-2020 ανέρχεται στα 
500.000.000 ευρώ. Γερή μπίζνα, που το Ελληνικό κράτος 
θέλει να εκμεταλλευτεί όσο το δυνατόν περισσότερο 
και ξινίζει όταν η Βουλγαρία διεκδικεί ευρωπαϊκά 
φράγκα για τη δημιουργία φράχτη στα Ν.Α. σύνορα της, 
βλέποντας ότι δεν θα τρώει μόνο του από την πίτα.



Γερό χαρτζιλίκι εισπράττουν επίσης οι εταιρίες που συναλλάσσονται με το 
κράτος. Στην προκειμένη περίπτωση αναφερόμαστε σε εταιρίες σεκιούριτι, 

κατασκευαστικές και σίτισης (όπως την Χούτος Α.Ε. που σέρβιρε  αλογίσια 
κεφτεδάκια σε πανεπιστήμιο της Ορεστιάδας) καθώς και σε όσους αναλαμβάνουν 
τη μελέτη και τον σχεδιασμό των χώρων κράτησης, ανοίγοντας έτσι τις 
δουλειές και για καθηγητές πανεπιστημίων όπως του ΕΜΠ*. Η αποδοχή και 
απενοχοποίηση της όλης αυτής κατάστασης έρχεται να ενισχυθεί και από το 
σύνηθες επιχείρημα της δημιουργίας “νέων θέσεων εργασίας”, με άλλα λόγια 
ισχυρίζονται πως η καταπίεση και εκμετάλλευση μιας κοινωνικής ομάδας 
είναι κάτι το αποδεκτό όταν μια άλλη κοινωνική ομάδα έχει οικονομικό 
κέρδος εις βάρος της. Το επιχείρημα όμως των νέων θέσεων εργασίας και με 
οικονομικούς όρους δεν στέκει, αφού τουλάχιστον σε τρία κέντρα κράτησης η 
φύλαξη θα δοθεί εξ ολοκλήρου σε εταιρίες σεκιούριτι, οι οποίες θα μειώσουν 
το προσωπικό φύλαξης ανά κρατούμενο. Τελευταίοι και καλύτεροι σε αυτή 
την τροφική αλυσίδα έρχονται οι διαμεσολαβητές-δουλέμποροι, οι οποίοι 
εισπράττουν τεράστια ποσά για κάθε ανθρώπινη ζωή, σε αγαστή συνεργασία με 
τα κράτη απο τα οποία αυτοί διέρχονται.

* μπροσούρα από το αυτοδιαχειριζόμενο στέκι πολυτεχνείου 
“Ποιός είπε οτι το δημόσιο πανεπιστήμιο δεν παράγει έρευνα” 6

...ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΕΠΙΚΕΡΔΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ



ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΣ, 
ΠΡΩΤΑ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΥΣ...ΜΕΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Την τελευταία εικοσαετία ,είναι προφανής η μεθοδευμένη συγκρότηση των 
κρατικών μηχανισμών, με στόχο να καταστίσουν κοινώς παραδεκτή στην 

ελληνική κανονικότητα την ύπαρξη νόμιμων και παράνομων εργατών/τριών, 
εδραιώνοντας στις συνειδήσεις το μετανάστη ως κατώτερο ον. Οι νεοφιλελεύθερες 
πολιτικές προβάλλουν το μεταναστευτικό ως “εθνικό πρόβλημα” (παρ’ όλο που 
οι στατιστικές δείχνουν ότι μεγάλα ποσοστά “ανάπτυξης” ευρωπαϊκών κρατών 
οφείλονται στη μετανάστευση) γεγονός που συμβάλει στη νομιμοποίηση και 
εξοικείωση πρακτικών απομόνωσης αυτού του κομματιού της κοινωνίας. Από την 
άλλη, κομμάτια της αριστεράς προβάλλουν τα ανθρώπινα διακώματα ως κάτι 
αυθύπαρκτο, για το οποίο επιλέγουν να συνδιαλλέγονται με το κράτος και δεν 
αναγνωρίζουν πως είναι αποτέλεσμα αιματηρών ταξικών αγώνων. 

Η κατάσταση αυτή σε συνδυασμό με την συστημική προπαγάνδα, η οποία 
προβάλλει τα κέντρα κράτησης ως λύση στο αποκαλούμενο πρόβλημα, έρχεται 

να ριζώσει στο μυαλό του νοικοκυραίου και καταλήγει να εκλαμβάνεται από 
ανεκτή έως επικροτούμενη. 

Η αποδοχή του εγκλεισμού μιας κοινωνικής ομάδας η οποία μπορεί να αποτελέσει εχθρό του συστήματος, ανοίγει τις πόρτες ώστε κάθε κοινωνική ομάδα ,που 
με την παρουσία της θα μπορούσε να παρακωλύσει την ευρυθμία του, να χρήζει 
της ίδιας αντιμετώπισης. Ο εγκλεισμός επομένως παρουσιάζεται είτε ως μέσο 
‘κοινωνικής πρόνοιας’ και αξιοποίησης του μη ενεργού εργατικού δυναμικού, 
είτε ως σχέδιο για την ‘πάταξη της παρανομίας’ και την διατήρηση την 
‘κοινής ειρήνης’.

Δεν είναι τυχαίο εξάλλου οτι το μεταναστευτικό σύμφωνα με την επίσημη 
γλώσσα του ελληνικού κράτους, χρήζει πλέον ‘αντιμετώπισης’ και όχι 

διαχείρισης’ , η οποία έχει υπαχθεί πλέον στο υπουργείο δημόσιας τάξης. 
Στο όνομα της ‘κοινωνικής πρόνοιας’ εκτός από τους μετανάστες μπορούν να 
ενταχθούν και άλλες ‘ευπαθείς’  κοινωνικές ομάδες, όπως οι τοξικοεξαρτημένοι, 
οι άνεργοι, οι άστεγοι, οι οροθετικές πόρνες. Ήδη είδαμε το κράτος να 
‘φροντίζει’ τους τοξικοεξαρτημένους με το σχέδιο Θέτις, ενώ για τους 
άνεργους ο εγκλεισμός μετ΄εργασίας εφαρμόζεται ήδη στην Ουγγαρία.
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Στα πλαίσια της ‘κοινής ειρήνης’ μπορούν να ενσωματωθούν όσοι αμφισβητούν 
και εναντιώνονται στον ολοκληρωτισμό του συστήματος, με άλλα λόγια 

οι αντιφρονούντες. Όσο για αυτό, μπορούμε να ανατρέξουμε στην πρόσφατη 
ιστορία του ελλαδικού χώρου και στα ξερονήσια που βαφτίστηκαν Παρθενώνες 
για την ‘διαπαιδαγώγηση’  των κομμουνιστών. Τότε πολίτες γ’ κατηγορίας 
οι κυριότεροι εχθροί της κοινωνίας θεωρούνταν οι κομμουνιστές. Σήμερα οι 
μετανάστες. Αύριο ποιοίι ; 

Διακρίνουμε επομένως ως κοινή συνισταμένη των παραπάνω ομάδων, ότι 
αποτελούν ενεργά ή δυνητικά υποκείμενα κοινωνικού αναβρασμού, που 

κρίνονται άξια στοχοποίησης και εγκλεισμού από το κράτος και τους μηχανισμούς 
του.



ΑΘΛΙΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 
‘Η ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ;

Ο γενικότερος τρόπος δόμησης των κέντρων κράτησης  είναι φανερό ότι αποσκοπεί στην ψυχική και σωματική καταπόνηση των μεταναστών-μεταναστριών, καθώς 
και στην πλήρη κοινωνική τους απομόνωση. Στην πλειονότητα τους , η επιλογή του 
τόπου των χώρων κράτησης είναι απομονωμένες ή αραιοκατοικημένες περιοχές, 
ενώ σε κάθε περίπτωση αναγείρονται γύρω τους  τεράστια τείχη και απέραντα 
συρματοπλέγματα. Η επιλογή λοιπόν της χωροταξίας απορρέει από ένα σύνολο 
επιδιώξεων όπως η απόκρυψη και πλήρης έλεγχος των συνθηκών κράτησης και 
των όποιων ξεσηκωμών των μεταναστών, η δυσκολία πρόσβασης σε δικηγόρους, 
διερμηνείς και γενικότερα αλληλέγγυους προς τους μετανάστες και ενάντιους 
στον εγκλεισμό και τέλος η μείωση των δυνατοτήτων απόδρασης. Παράλληλα στο 
θέμα της χωροταξίας παρατηρούμε πως η διαχείριση των κέντρων κράτησης δεν 
είναι πάγια αλλά αλλάζει ανάλογα με τις μεταναστευτικές ροές από το δέλτα 
του Έβρου. Συγκεκριμένα τα τελευταία χρόνια στον Έβρο ,εξαιτίας του φράχτη 
και των σεκιουριτάδων της  frontex, οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί.

Αντίστοιχες με τη χωροταξική συγκρότηση των στρατοπέδων συγκέντρωσης 
είναι και οι συνθήκες κράτησης εκεί. Πολλές φορές οι χώροι που επιλέγονται 

είναι πρώην σιταποθήκες, γήπεδα, στρατόπεδα και εγκαταλελειμμένα ξενοδοχεία, 
ή ακόμα περιοχές με τοξικά απόβλητα (το τελευταίο έχει παρατηρηθεί στην 
Ιταλία). Φυσικά ούτε σε τέτοιους χώρους ούτε στα αστυνομικά τμήματα ή στα 
νεόκτιστα κτίρια ενδείκνυται η διαμονή ανθρώπων, γεγονός που αποδεικνύει 
την πλήρη αδιαφορία του κράτους για αυτούς τους ανθρώπους. Η επιλογή των 
χώρων γίνεται με κριτήρια, εν μέρει οικονομικά, αλλά κυρίως πολιτικά, 
με στόχο την αποδοχή από τους μεταναστές σε ό,τι τους επιβάλλεται χωρίς 
περιθώρια αντίδρασης. Οι χώροι προαυλισμού, αν και όπως υπάρχουν, συχνά δεν 
διαθέτουν σκίαση. Ακόμα χειρότερη είναι η κατάσταση στο εσωτερικό των χώρων 
εγκλεισμό, όπως για παράδειγμα στα στοιβαγμένα κοντέινερ  της Αμυγδαλέζας, 
τα οποία είναι εκτεθειμένα σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκές. Ο συνωστισμός 
στα κελιά είναι αφόρητος, όπως στο Α.Τ. Αλεξανδρούπολης, όπου σε 32 τ.μ.  
υπάρχει χώρος για εφτά ‘κρεβάτια’ τα οποία δεν είναι παρά τσιμεντένιες 
βάσεις με στρωσίδια. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πως ο χώρος που αντιστοιχεί σε 
κάθε άνθρωπο είναι μηδαμινός, γεγονός που οξύνει κατά πολύ τα προβλήματα 
υγιεινής. Σε πολλά κελιά το ηλιακό φως εισχωρεί από ελάχιστα έως καθόλου, 
δημιουργώντας  μια κατάσταση ανεπανόρθωτα επιβαρυντική για την υγεία, 
ενώ ο τεχνητός φωτισμός είτε είναι ανύπαρκτος είτε υπερβολικός. Δεν μας 
εκπλήσσει η χρήση καμερών εντός των χώρων εγκλεισμού (όπως στο φυλάκιο στη 
Βέννα), που έρχονται να συμπληρώσουν το τοπίο του πλήρους εξευτελισμού των 
ανθρώπινων ζωών και να στερήσουν το ελάχιστο δικαίωμα στον προσωπικό χώρο. 
Η αθλιότητα των συνθηκών πολλαπλασιάζεται με τη σωματική βία που ασκείται 
από τα όργανα της εξουσίας, την έλλειψη  στοιχειώδους ιατροφαρμακευτικής 
υποδομής, την απουσία αερισμού και τις κάκιστες συνθήκες υγιεινής σε κάθε 
δραστηριότητα.
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Όμως οι προαναφερθείσες συνθήκες δεν αποτελούν ούτε <μεμονωμένα 
περιστατικά> ούτε οφείλονται σε ελλείψεις από μεριάς του ελληνικού 

κράτους που πρόκειται να αποκατασταθούν. Παρατηρώντας μια αλματώδη ποσοτική 
αύξηση των στρατοπέδων συγκέντρωσης μεταναστών/τριών στον ελλαδικό χώρο 
κυρίως από το 2009 και μετά, εντοπίζουμε πως παρά το γεγονός ότι τα 
Ευρωπαϊκά κονδύλια αυξάνονται με τεράστιους ρυθμούς, οι συνθήκες διαβίωσης 
παραμένουν στα ίδια χάλια επίπεδα. Αν και το ελληνικό κράτος τα τελευταία 
χρόνια κάνει μερικά επικοινωνιακά <βήματα εξευρωπαϊσμού> σε καμία περίπτωση 
δεν σκοπεύει να προσφέρει το παραμικρό στους έγκλειστους μετανάστες/τριες. 
Δεν είναι καθόλου τυχαίες οι ομοιότητες στην πολιτική διαχείρισης των 
μεταναστών σε Ισπανία , Ιταλία και Ελλάδα. Τα 3 αυτά κράτη αποτελούν τον 
σημαντικότερο κόμβο μεταξύ της Αφρικής και της Ασίας με την Ευρώπη και κατ 
επέκταση παίζουν τον ρόλο της διαμόρφωσης της εικόνας των μεταναστών/τριών 
εργατών/τριών για το τί θα συναντήσουν μπροστά τους από εδώ και στο εξής. 
Η βιτρίνα της Ευρώπης που προσφέρει ευκαιρίες και κοινωνικό κράτος πρέπει 
να γκρεμιστεί νωρίς ώστε να δώσει στους μετανάστες/τριες εργάτες/τριες 
να καταλάβουν ποιά είναι η θέση τους σε αυτήν την πραγματικότητα. Έτσι 
λοιπόν από τον φράχτη του Έβρου , τις ακτές της Σάμου και το Φαρμακονήσι, 
μέχρι την Λαμπεντούζα, τα πυρά του Ιταλικού λιμενικού και τον ηλεκτροφόρο 
φράχτη στο Γιβραλτάρ οι άθλιες συνθήκες διαβίωσης στα κέντρα κράτησης και 
η πολεμική αντιμετώπιση των μεταναστών/τριών αποτελούν ξεκάθαρες πολιτικές 
επιλογές των κρατών. Και η θέση των μεταναστών είναι στον πάτο της ταξικής 
πυραμίδας. Με την απειλή του εγκλεισμού σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, το 
συνεχές καθεστώς παρανομιμοποίησης -νομιμοποίησης και την διαχείρισή τους 
να αποτελεί όλο και περισσότερο ρόλο των μπάτσων θα πρέπει να <το βουλώσουν> 
και να γίνουν πιο φθηνοί και υπάκουοι.  Στα μπουντρούμια του Νότου, τις 
αστυνομοκρατούμενες πόλεις και τον ρατσιστικό λόγο κράτους και φασιστών 
χτίζεται αυτή η αναγκαία κατάσταση ώστε και οι μετανάστες να βρίσκονται σε 
ένα συνεχή φόβο της απέλασης, του εγκλεισμού και φυσικά και του θανάτου 
αλλά και όλη αυτή η διαδικασία να φιλτράρεται σαν κάτι το καθημερινό και 
αποδεκτό από την υπόλοιπη κοινωνία. Το Ελληνικό κράτος δημιουργεί και 
αναπαράγει τις συνθήκες υποτίμησης της ζωής των μεταναστών/τριών και κατ 
επέκταση και της υποτίμησης της εργασίας τους και των δικαιωμάτων τους με 
την σιωπηλή συγκατάβαση του μεγαλύτερου κομματιού του <ντόπιου πληθυσμού>. 
Οι άθλιες συνθήκες διαβίωσης στα κέντρα κράτησης είχαν και έχουν σαν στόχο 
να δείχνουν στους εκάστοτε έγκλειστους/ες ότι περισσεύουν με σκοπό να τους 
εξαθλιώνουν σωματικά, ηθικά, ψυχικά.
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Όπως πίσω από τα κάγκελα κάθε φυλακής, έτσι και πίσω από τα κάγκελα των 
στρατοπέδων συγκέντρωσης και των αστυνομικών τμημάτων οι κραυγές για 

ελευθερία δεν σωπαίνουν ποτέ. Η ανάγκη για ελευθερία μερικές φορές όμως 
καταπνίγεται αυτοκαταστροφικά. Οι ίδιοι οι άνθρωποι βλέποντας ότι δεν 
τους επιτρέπεται να ζήσουν είτε υπομένουν σιωπηλά το μαρτύριο τους είτε 
βάζουν στο λαιμό τους την ίδια θηλιά που έπλεξε για αυτούς το κράτος. Σε 
κάποιους αντιφρονούντες βεβαία τo ίδιο το κράτος συντομεύει το μαρτύριο 
τους δολοφονώντας τους αυτοπροσώπως και συγκαλύπτοντας την αιματηρή πράξη. 
Η στέρηση της ελευθερίας άλλες φορές πάλι ξεσπά και συλλογικοποιείται σε 
ένα κοινό αγώνα μεταξύ των φυλακισμένων, αναδεικνύοντας πως η ίδια τους η 
ζωή παύει να έχει νόημα και την βάζουν σε ρίσκο προκειμένου να μην ζήσουν 
άλλο σαν σκλάβοι. Άλλες φορές οι διεκδικήσεις τους εστιάζουν σε καλύτερες 
συνθήκες κράτησης είτε στοχεύουν στο ολοκληρωτικό γκρέμισμα των φυλακών. 
Αγώνες αυτής της μορφής αποτελούν οι απεργίες πείνας οι οποίες κάποιες 
φορές διεξάγονται μεμονωμένα, όπως στην Ορεστιάδα τον Αύγουστο του ΄13 
και άλλες φορές έχοντας γενικευμένη έκταση στον ελλαδικό χώρο, όπως με 
τη συμμετοχή περίπου 1.800 κρατουμένων. Ανώτερη όμως μορφή αντίστασης 
ενάντια στην εξαθλίωση που βιώνουν αυτοί οι άνθρωποι αποτελεί η εξέγερση. 
Μια τέτοια εξέγερση έλαβε χώρα στην Αμυγδαλέζα τον Αύγουστο του ΄13, που 
ήταν αποτέλεσμα των άθλιων συνθηκών διαβίωσης και παράνομης κράτησης. Οι 
κρατούμενοι έβαλαν φωτιά στα κελιά τους και επιτέθηκαν κατά των δεσμοφυλάκων 
τους προσπαθώντας να διαφύγουν, ενώ σήμερα κάποιοι από αυτούς  παραμένουν 
ασύλληπτοι. Για όσο ακόμα θα υπάρχουν κέντρα κράτησης και φυλακισμένοι, η 
ανθρώπινη φύση θα γεννά τέτοιες εξεγέρσεις.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Στον κόσμο που οραματιζόμαστε δεν χωράνε σύνορα που χαρακτηρίζουν τους 
ανθρώπους ανάλογα με το που γεννήθηκαν ή τι γλώσσα μιλάνε, ούτε φυλακές 

και χώροι εγκλεισμού. Η αλληλεγγύη μας στους μετανάστες δεν εκφράζεται 
γιατί τους λυπόμαστε, ούτε γιατί τους αγιοποιούμε λόγω της μειονεκτικής 
θέσης που βρίσκονται, αλλά στεκόμαστε στο πλευρό τους γιατί είναι ταξικά μας 
αδέρφια και προσδοκούμε να κάνουν το ίδιο στα πλαίσια μια αμφίδρομης σχέσης, 
δεδομένου ότι ο αγώνας μας είναι κοινός. Η νομιμοποίηση των μεταναστών δεν 
αποτελεί αυτοσκοπό και δεν τη θεωρούμε πανάκεια για τον τερματισμό της 
εκμετάλλευσης, του ρατσισμού και της καταπίεσης που υφίστανται. Παρόλα αυτά 
αποτελεί ένα μέσο κάποιας σχετικής αναβάθμισης στο βιοτικό τους επίπεδο.

Σε κάθε περίπτωση, οι διεκδικήσεις των μεταναστών δεν θα επιτευχθούν μέσω 
της διαμεσολάβησης και συνδιαλλαγής με το κράτος, αλλά με οργανωμένους 

από τα κάτω αγώνες που θα οδηγήσουν σε εξέγερση των συνειδήσεων. Ο αγώνας 
μας δεν έχει εθνοκεντρικά χαρακτηριστικά, εν αντιθέσει έχει σκοπό να 
αποδημήσει την έννοια του εθνικού συμφέροντος και να αναδείξει ότι στον 
κόσμο των αφεντικών είμαστε όλοι ξένοι. Όσο υπάρχουν εκμεταλλευτές και 
εκμεταλλευόμενοι, οι ζωές μας θα συνεχίσουν να φυλακίζονται. Όσο συνεχίζουν 
να χτίζουν τείχη εμείς οφείλουμε να είμαστε εκεί να για να ροκανίζουμε τα 
θεμέλια των πύργων.
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Φαντάζομαι το κόσμο έξω από το τοίχο. Έναν κάμπο απέραντο να απλώνει.
Φαντάζομαι τον ουρανό πάνω από το ταβάνι με την προστατευμένη λάμπα.

Και μέσα στο άγριο βλέμμα του φύλακα  φαντάζομαι τα πρόσωπα αυτών που αγαπώ.

Προσπαθώ να θυμηθώ τον εαυτό μου.
Όταν ακόμα είχα όνομα, πριν κάποιοι με βαφτίσουν ξένο.

Ξένος...ο θύτης και το θύμα.
Δεν ξέρω τι είναι χειρότερο, να σε κατηγορούν χωρίς να φταις ή να σε λυπούνται.

Αποφεύγω πια να σκέφτομαι. 
Μες στις χαραμάδες ψάχνω λίγο φως και σαν το βρω χαμογελάω, 

προσπαθώ να χαμογελάω, μπας και πάψει η ψυχή μου να φλερτάρει με την αγχόνη.

Εχθές κοιμήθηκα βαθιά, αλλόκοτες εικόνες ήρθαν στο όνειρο μου.
Ήμασταν λέει στο προαύλιο όταν ξαφνικά κάποιος άρχισε να φωνάζει

και η φωνή του δυνάμωνε μέχρι που έγινε κραυγή κι άρχισαν κι άλλοι τότε να φωνάζουν
λίγοι στην αρχή κι έπειτα όλοι.

Και οι κραυγές μας γινήκαν ουρλιαχτό που διέλυσε τον τοίχο, μα δεν σταμάτησαν εκεί.
Απλώθηκαν στον κάμπο έφτασε στην πόλη ενώθηκε με άλλα ουρλιαχτά 

σ’ όλες τις πόλεις, σ’ όλες τις χώρες, σ’ όλο τον πλανήτη.

Και το ουρλιαχτό έγινε σεισμός και γκρέμισε συθέμελα όλου του κόσμου τα στρατόπεδα
τα σύνορα, τις φυλακές, τα τείχη.

Κι όταν τελείωσε ο σεισμός ο ουρανός είχε ραγίσει κι άρχισε να σπάει.
Και την θέση του πήρε τότε ένας άλλος ουρανός με χιλιάδες χρώματα 

και με έναν ήλιο που δε σου έκαιγε τα μάτια, 
που σε ζέσταινε γλυκά και που έσβηνε από πάνω σου κάθε αμαρτία.

Όταν ξύπνησα είδα μπροστά μου τον φύλακα.
Τον κοίταξα για λίγο και τον λυπήθηκα βαθιά
γιατί εγώ τουλάχιστον το έβλεπα το κελί μου 

ενώ εκείνος όχι.

του Α.Π.
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Για το παρόν έντυπο χρησιμοποιήσαμε υλικό από τις εξής  πολιτικές ομάδες:
- Κείμενα, έντυπα, αφίσες και οπτικοακουστικό υλικό από τη συνέλευση No Lager
- Σχετικά άρθρα από το περιοδικό “Antifa - Πόλεμος ενάντια στον φόβο” από την ομάδα 
Antifa Scripta

Το κείμενο αυτό, αποτελεί την εισήγηση για την 
Εκδήλωση - Ενάντια στα στρατόπεδα συγκέντρωσης μεταναστών, 

που πραγματοποιήθηκε από το Αυτοδιαχειριζόμενο Στέκι Γεωπονικού.
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