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Εισαγωγή
Η ιστορία της µετανάστευσης είναι τόσο παλιά, όσο παλιά είναι και η ιστορία του κόσµου.  
Σκοπός της έκδοσης που κρατάς στα χέρια σου είναι να αναδείξει, µέσω της σύντοµης και συνοπτικής ιστορικής 
διαδροµής που επιχειρεί, δύο ζητήµατα που συνδέονται άµεσα µε τη µεταναστευτική κίνηση στον καπιταλιστικό 
κόσµο που ζούµε.
Το πρώτο ζήτηµα είναι αυτό της ποινικοποίησης της φτώχειας.  
Μια διαδικασία που έχει τις ρίζες της στις απαρχές του καπιταλιστικού συστήµατος. 
Η προλεταριοποίηση των ανθρώπων που εκριζώθηκαν βίαια από τους τόπους τους και προωθήθηκαν  
στις πόλεις που µεγεθύνονταν για χάρη της βιοµηχανικής ανάπτυξης, που περιφέρονταν στις πόλεις ψάχνοντας 
απελπισµένα για δουλειά ή ζητιανεύοντας για να ζήσουν, συνοδεύτηκε από την ανατροπή της καθιερωµένης 
χριστιανικής αντίληψης για τη φτώχεια. Το άτοµο ήταν πια υπεύθυνο για τη φτώχεια και την άθλια καταστασή 
της ζωής του. Έτσι η φτώχεια ταυτίστηκε µε την τεµπελιά και οι φτωχοί άρχισαν  να αντιµετωπίζονται ως 
επικίνδυνα µιάσµατα, που έπρεπε να γίνουν πάλι παραγωγικά άτοµα, γι’αυτό και το 16ο και το 17ο αιώνα,  
στην ευρώπη θεσπίστηκαν οι πρώτοι - ιδιαίτερα αυστηροί - νόµοι για τους φτωχούς, απαγορεύοντας  
τη µετακίνησή τους, διώκοντας τους ζητιάνους και επιβάλλοντας τον εγκλεισµό των απόρων σε πτωχοκοµεία  
και κέντρα καταναγκαστικής εργασίας. Από τότε κύλησε πολύ νερό στο αυλάκι και τη θέση των φτωχών πήραν 
σήµερα οι µετανάστες. Φτωχότεροι των φτωχών και καταδικασµένοι να ζουν σε ένα καθεστώς παρανοµίας 
λόγω των αντικειµενικών συνθηκών εξαθλίωσης που επιβάλλει το καπιταλιστικό σύστηµα, οι νόµοι  
των “δηµοκρατικών” δυτικών χωρών και τα ρατσιστικά ιδεολογήµατα, οι µετανάστες στοχοποιούνται σήµερα 
ως «λαθραίοι άνθρωποι», ως «παράνοµοι», ως «εγκληµατίες» και γίνονται έτσι το πιο φτηνό,  
εύκολα εκµεταλλεύσιµο και αναλώσιµο υλικό στην αιµοβόρα ανάπτυξη του καπιταλιστικού συστήµατος.
Το δεύτερο ζήτηµα που αναδεικνύει το παρόν κείµενο είναι αυτό του ρατσισµού των ντόπιων απέναντι  
στους µετανάστες. Ο ρατσισµός είναι ένα από τα πιο  αποτελεσµατικά εργαλεία στα χέρια του κράτους  
και του κεφαλαίου για τη διάρρηξη της ταξικής ενότητας και αλληλεγγύης των «από κάτω» και τη βίαιη 
υποτίµηση και εκµετάλλευση της εργατικής τάξης.  
Έτσι ο ρατσισµός καλλιεργείται µε κάθε τρόπο - φανερά και υπόγεια - και στρέφεται εναντίον όλων  
των «άλλων», των µεταναστών που «απειλούν» τη ζωή µας, τις δουλειές µας, τις αξίες µας, την κουλτούρα µας, 
τη δηµόσια υγεία και ασφάλεια. Δεν είναι πλέον µόνο φυλετικός ρατσισµός, αλλά και εθνικός ή θρησκευτικός. 
Ο ρατσισµός παράλληλα µε την εθνική ιδεολογία κατασκευάζει µια ψεύτικη εικόνα για τους - καθαρούς, 
αξιοπρεπείς, νοµοταγείς και τίµιους δουλευταράδες - έλληνες µετανάστες του παρελθόντος και αποκρύπτονται 
σκόπιµα οι αγώνες τους, οι διεκδικήσεις τους, η αντίσταση στις ρατσιστικές επιθέσεις που δέχτηκαν στις χώρες 
υποδοχής, το γεγονός ότι και αυτοί - όπου και να πήγαν - κατηγορήθηκαν για τα ίδια ακριβώς πράγµατα  
που κατηγορούν οι νεοέλληνες τους µετανάστες σήµερα! Ένας ατελείωτος φαύλος κύκλος, που µετά το χτύπηµα 
στους «δίδυµους πύργους» το Σεπτέµβρη του 2001 και την έναρξη του «πολέµου εναντίον της τροµοκρατίας», 
όπου στοχοποιείται ειδικά το ισλάµ και οι µουσουλµάνοι - ή οι θεωρούµενοι ως µουσουλµάνοι λόγω 
χρώµατος και καταγωγής - µετανάστες, ως «πολιτισµικοί εχθροί» του δυτικού χριστιανικού κόσµου.  
Η κατασκευή του «απολίτιστου» και «φονταµεταλιστή» µετανάστη από την Ασία και την Αφρική, που απειλεί  
την ειρήνη στον ελεύθερο καπιταλιστικό κόσµο, χρησιµεύει στη διάχυση ναζιστικών αντιλήψεων και 
συµπεριφορών και στην επιβολή της βαρβαρότητας του ολοκληρωτισµού. Όλος ο κόσµος τείνει να γίνει  
ένα γιγάντιο στρατόπεδο συγκέντρωσης και εργασίας...
Αποτέλεσµα αυτής της διαχρονικής αντιµετώπισης των µεταναστών είναι η περαιτέρω βίαιη υποτίµηση  
της εργατικής δύναµης, η διάσπαση της κοινότητας των «από κάτω» που παίρνει διαστάσεις κανιβαλισµού  
και η συνέχιση της ζωής µας µε αυτούς τους όρους. Αυτή η «αιώνια», βαθιά ταξική εκµετάλλευση αποδεικνύει 
σαφέστατα την αδικία, τη βαρβαρότητα και την κτηνωδία του καπιταλιστικού κόσµου. Οι εξουσιαστικές 
σχέσεις, οι ρόλοι και οι διαχωρισµοί κάθε µορφής - άντρας/γυναίκα, χριστιανός / µουσουλµάνος,  
ξένος /ντόπιος, λευκός/µαυρος - που πηγάζουν απο τον ρατσισµό και τις κοντινές ιδεολογίες του είναι  
που πρέπει να ανατραπούν. 
 
Όχι από κάποιους άλλους, αλλά από όλους εµάς. 
Όχι κάπου αλλού, αλλά εδώ και παντού. 
Όχι κάποια στιγµή, αλλά τώρα και πάντα. 
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Το άνοιγμα των συνόρων των ΗΠΑ για την 
άφιξη εργατών από χώρες του εξωτερικού έγινε  
την περίοδο που η αμερική διένυε μια φάση έντονης 
οικονομικής δραστηριότητας και χρειαζόταν πολλά 
εργατικά χέρια.
Την ίδια περίοδο στην ελλάδα, οι αλλεπάλληλες 

κρίσεις του «ανατολικού ζητήματος», οι στρα-
τιωτικές κινητοποιήσεις της χώρας (1877, 
1885 κλπ),  οι ελληνοτουρκικοί  και βαλκανικοί 
πόλεμοι (1897, 1912-1913, 1917-1922)  
και οι έντονες πολιτικές αντιθέσεις, προπάντων 
στα χρόνια του «εθνικού διχασμού» (1914-1917) 
δημιούργησαν απανωτά κύματα προσφύγων  
που κατέφθαναν στην ελλάδα μεταξύ του 1855  
και του 1932 από την Ανατ. Ρωμυλία και τη Θράκη, 
τον Καύκασο, τη νότια Ρωσία και την Κριμαία, 
τον Πόντο και, κυρίως, τη δυτική Μικρά Ασία.  
Τα παραπάνω είναι κάποιοι από τους λόγους  
που οδήγησαν στην οικονομική εξουθένωση  
και την πολιτική αστάθεια της χώρας.

Το ταξίδι
Οι συνθήκες ζωής ήταν άθλιες, η εργατική νομο-

θεσία ανύπαρκτη και η τοκογλυφία οργίαζε. 
Οι μετανάστες δεν προέρχονταν μόνο από  
τα πιο φτωχά τμήματα του αγροτικού πληθυσμού. 
Ανάμεσά τους ήταν αρκετοί μικροκτηματίες που υπο- 
θήκευαν τα κτήματά τους, καθώς το ταξίδι απαιτούσε 
αρκετά χρήματα. Οι πράκτορες ή οι τοκογλύφοι,  
που θα δάνειζαν το απαραίτητο για τα ναύλα ποσό,  
ζητούσαν εξασφάλιση. Βέβαια και για τους τελείως 
φτωχούς υπήρχε ο τρόπος. Τους δέσμευαν με 
συμβόλαια εργασίας και έτσι ξεχρέωναν τα ναύλα 
τους, σκλάβοι στην κυριολεξία στους σιδηροδρόμους 
ή στα ορυχεία του Κολοράντο. Ακόμα και μικρά παιδιά  
και έφηβοι 8-12 χρονών στρατολογούνταν  
για τα στιλβωτήρια που διατηρούσαν κυρίως 
έλληνες στις μεγάλες πόλεις των Η.Π.Α. Μεγάλο 
ρόλο έπαιξαν και οι πράκτορες των μεταναστευ-

τικών γραφείων και των ατμοπλοϊκών εταιρειών,  
που διαφήμιζαν τον πλούτο και τις ευκαι- 
ρίες που παρουσίαζε η αμερική προκειμένου  
να γλιτώσουν από την πείνα, τη δυστυχία  
και την εκμετάλλευση που βασίλευαν στην πατρίδα 
τους. Συνήθως όμως δεν ήξεραν τι τους περίμενε εκεί.
Έτσι η μετανάστευση κορυφώθηκε την εικοσαετία 

1900-1920. Στα μεταναστευτικά υπερωκεάνια, 
ιδιαίτερα εκείνα της πρώτης περιόδου (1907-
1937), οι μετανάστες θεωρούνταν «φορτίο»  
και οι συνθήκες διαβίωσης κατά τη διάρκεια  
του ταξιδιού ήταν φρικτές. Οι μετανάστες 
«πακετάρονταν» κυριολεκτικά στους χώρους κάτω 
από το κυρίως κατάστρωμα, σε απελπιστικά στενούς 
χώρους. Από τον ελλαδικό χώρο έφυγε το 8%  
του συνολικού πληθυσμού της χώρας. Περίπου 25.000 

Πρόσφυγες που χρησιμοποιούν την όπερα της Αθήνας 
για κατοικία.

Φεύγοντας από Πάτρα
Μέσα σε παρόμοια υπερωκεάνια ξεκινούσαν 
για την Αμέρικα κατά χιλιάδες οι εργάτες.

Μετανάστες από ελλάδα στην αμερική
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άνθρωποι μετανάστευαν κάθε χρόνο προς τη “Γη  
της Επαγγελίας”. Αποτελούσαν τμήμα μιας παγκόσμιας 
μεταναστευτικής ροής, που ενσωματωνόταν στη 
διαδικασία ανάπτυξης του αμερικάνικου καπιταλισμού 
μετά τη λήξη του αμερικάνικου εμφυλίου πολέμου.  Μόλις 
έφταναν στην Ν. Υόρκη εξετάζονταν μαζικά στο λιμάνι  
και όσοι εμφάνιζαν «παθογενή συμπτώματα» (πολύ 
λογικό αν αναλογιστούμε την ταλαιπωρία του 
ταξιδιού) μεταφέρονταν στη νήσο Έλλις, όπου έμπαιναν  
σε καραντίνα για άγνωστο χρονικό διάστημα. Όσοι  
δεν κρίνονταν υγιείς απελαύνονταν στις χώρες τους.

Η ζωή στην αμέρικα...
Οι ΗΠΑ όμως δεν αποτέλεσαν με κανένα τρόπο  

μια προνομιακή ζώνη για τους έλληνες μετανά-
στες. Καθώς πήγαιναν στην αμερική με πρόθεση 
να μείνουν προσωρινά, πολλοί αρνούνταν  
να μάθουν την αγγλική γλώσσα και, καθώς ήταν και 
ανειδίκευτοι, δεν τους απέμενε  παρά να δουλέψουν 
στα μεταλλεία ή στους σιδηροδρόμους. Κάποιοι άλλοι 
έστηναν καροτσάκια, πουλώντας λαχανικά ή φρούτα 
στους δρόμους. Οι συνθήκες της ζωής τους παρέμεναν 
άθλιες. Η φυματίωση θέριζε. Οι περισσότεροι 
στοιβάζονταν σε σκοτεινά και δίχως επαρκή αερισμό 
υπόγεια και έμεναν πέντε ή και περισσότεροι σ΄ ένα 
δωμάτιο.  Ούτε και η διατροφή τους ήταν καλύτερη, 
με αποτέλεσμα πολλοί να καταλήγουν στο φθισιατρείο.  
Τα πράγματα ήταν ακόμη χειρότερα για τα παιδιά  
που δούλευαν στα στιλβωτήρια.
Αντίθετα με τους άνδρες, οι γυναίκες μετανάστριες 

(παντρεμένες ή ανύπαντρες) συνήθως δεν εργάζονταν 
έξω από το σπίτι. Υπήρχαν βέβαια και κάποιες 
εξαιρέσεις στον κανόνα αυτό, όπως για παράδειγμα οι 
γυναίκες που εργάζονταν στην οικογενειακή επιχείρηση  
ή διηύθυναν ξενώνες για ομοεθνείς εργάτες (κυρίως  
στις δυτικές πολιτείες). Επιπλέον, στη νέα αγγλία, 
πολλές μετανάστριες (ίσως και η πλειοψηφία) 
εργάζονταν ως υπάλληλοι στις βιομηχανίες υφασμάτων  
και παπουτσιών. Ακόμη και εκεί όμως, οι γυναίκες 
δεν συνέχιζαν να εργάζονται μετά το γάμο τους  
ή όταν ο σύζυγος είχε εξασφαλίσει ένα ικανο-
ποιητικό οικονομικό επίπεδο διαβίωσης. Λίγα μόλις 
χρόνια μετά την αρχή της μαζικής μετανάστευσης 
άρχισε να εμφανίζεται μεταξύ των ελλήνων 

μεταναστών το φαινόμενο της κοινωνικής  
και ταξικής διαστρωμάτωσης, που χαρακτήριζε 
άλλωστε ολόκληρη την αμερικανική κοινωνία.  
Αν και πολλοί από αυτούς έμειναν εργάτες για  
όλη τους τη ζωή, η μεσοαστική τάξη εμφανίστηκε 
γύρω στα 1910. Το 1920 υπήρχαν αρκετοί έλληνες 
που ήταν ιδιοκτήτες μικροεπιχειρήσεων, κυρίως στους 
τομείς των γλυκισμάτων, των εστιατορίων, στο λιανικό 
και χονδρικό εμπόριο, στις αίθουσες ψυχαγωγίας, 
σε ανθοπωλεία, σε καπελάδικα, καθαριστήρια  
και σε επιδιορθώσεις παπουτσιών. Είναι η εποχή  
της ουσιαστικής έναρξης εμπορικών δραστηριοτήτων 
από τους έλληνες της αμερικής.

Το σύστημα των πατρόνων
Ένα φαινόμενο που εμφανίστηκε τότε ήταν το σύστημα 

των  πατρόνων. Οι πάτρονες ήταν παλιότεροι έλληνες 
μετανάστες που, έχοντας υπερνικήσει τα πρώτα 
εμπόδια, εκμεταλλεύονταν την απειρία και την αμάθεια 
των συμπατριωτών τους. Στην ουσία οι πάτρονες ήταν 
εργολάβοι-νταβατζήδες, στους οποίους οι νεοφερμένοι  
που δε γνώριζαν τη γλώσσα και τις συνθήκες εργασίας, 
στηρίζονταν για να βρουν δουλειά. Μερικές φορές  
οι πάτρονες εξασφάλιζαν στους νεότερους μετανάστες 
δωμάτιο, τροφή και ένα συμφωνημένο ποσό  
ως μισθό, που σήμαινε πως οτιδήποτε επιπλέον 
έπαιρνε ο εργάτης ανήκε σ΄ αυτούς. Στην αρχή το 
σύστημα περιοριζόταν στους μεσήλικες, αλλά μετά το 

Φεύγοντας από τη νήσο  Έλλις.

Περιμένωντας για εξετάσεις στο λιμάνι....Φτάνοντας στις ΗΠΑ, στη νήσο Έλλις. 



5

1900 επεκτάθηκε και συμπεριέλαβε αγόρια ηλικίας 14 
-20 χρονών. Το συμβόλαιο το έκλειναν στην ελλάδα  
και το υπέγραφαν τα αγόρια ή οι γονείς τους, 
λίγοι από τους οποίους ήξεραν το αληθινό νόημα  
της συμφωνίας. Ο πάτρονας πλήρωνε τη μετάβασή τους 
στις ΗΠΑ, κάνοντας χρήση παράνομων μεθόδων και 
γι αυτό ήταν υποχρεωμένοι να δουλεύουν για αυτόν 
για χρόνια. Ήταν μια μορφή δουλείας με συμβόλαιο. 
Μάλιστα δεν τους άφηναν να έρχονται σε επαφή  
με κόσμο, για να μη φύγουν από τη δούλεψή τους. 
Ψάχνοντας για δουλειά πολλοί μετανάστες 

τριγυρνούσαν σε διάφορα σημεία της πόλης, 
περιμένοντας ένα νεύμα. Χωρίς να γνωρίζουν τη 
γλώσσα, προσπαθούσαν να επιβιώσουν σε δύσκολες 
συνθήκες και συχνά προέκυπταν απρόβλεπτες 
καταστάσεις. 

Ρατσιστικά πογκρόμ  
στη“γη της επαγγελίας”

Δεν έλειψαν και οι ρατσιστικές αντιδράσεις που ήταν 
χρωματισμένες εθνικά εναντίον των μεταναστών 
με διάφορες αφορμές. Παράδειγμα, τα επεισόδια 
στο Σικάγο. Το 1904 ξέσπασε μια απεργία στα 
καταστήματα καυσίμων της πόλης. Πολλοί εργαζόμενοι 
έχασαν τις δουλειές τους, καθώς νεαροί άπειροι 
έλληνες μετανάστες - μη γνωρίζοντας τι είχε συμβεί 
και αρπάζοντας την ευκαιρία που τους εξασφάλιζε 
χρήματα για να ζήσουν - έσπευσαν να δουλέψουν εκεί. 
Αυτό προκάλεσε αμέσως την αντίδραση του εργατικού 
συνδικάτου και του τύπου, που δεν έχασε καιρό και 
κατηγόρησε γενικά όλους τους μετανάστες από την 
ελλάδα.
Η οικονομική κρίση που ξέσπασε στην αμερική 

έκανε όλο και πιο συχνά τα ρατσιστικά φαινόμενα. 
Από το Αϊντάχο έρχονταν μηνύματα για επιθέσεις 
50 οπλισμένων κουκουλοφόρων που έφθασαν στο 
Mountain View, όπου ζούσαν και δούλευαν εκατό 
περίπου έλληνες. Πολλοί απαιτούσαν να διωχθούν  
οι έλληνες από τις δουλειές επειδή δεν ήταν αμερικανοί 

πολίτες. Η πιο συγκλονιστική περίπτωση επιθέσεων  
σε  έλληνες συνέβη στη South Omaha, στη Νεμπράσκα, 
το 1909. Η ελληνική κοινότητα εκεί αριθμούσε 18.000 
άτομα. Το μένος κατά των ελλήνων μεταναστών 
ξέσπασε όταν, στις 17 Φεβρουαρίου, ένας έλληνας 
μετανάστης σκότωσε έναν αστυνομικό της περιοχής. 
Την επόμενη ημέρα, ψήφισμα που υπέγραφαν 5.000 
άτομα κατηγορούσε τους μετανάστες από την ελλάδα 
ως φυγόδικους που παραβλέπουν τους νόμους  
και τις αρχές της χώρας,  «επιτίθενται στις γυναίκες 
μας, προσβάλλουν τους κατοίκους και επιδίδονται  
σε διάφορες μορφές ανηθικότητας». Σαν αποκορύφωμα, 
οργανώθηκε μαζική συγκέντρωση στο δημαρχείο  
της πόλης το απόγευμα της 21ης Φεβρουαρίου 1909 
ώστε να παρθούν δραστικά μέτρα. Τα συνθήματα που 
ακούστηκαν άναψαν φωτιά: «μια σταγόνα από το αίμα 
αμερικανού αξίζει όλο το ελληνικό αίμα του κόσμου» 
και «ήρθε η ώρα να απαλλάξουμε την πόλη μας  
από αυτούς τους ανθρώπους». Κραδαίνοντας σφυριά 
και ρόπαλα, κατέστρεψαν ελληνικές περιουσίες και  
στη συνέχεια έστρεψαν το μένος τους σε ανθρώπους 
από την αυστροουγγαρία και την τουρκία, νομίζοντας 
ότι ήταν έλληνες.

Η παραβατικότητα των ελλήνων  
ή όπου φτωχός και η μοίρα του...

Το σύστημα των πατρόνων, η κρατική πολιτική,  
η ανεργία και ο διάχυτος ρατσισμός οδήγησαν πολλούς 
μετανάστες είτε στην αγκαλιά της μαφίας είτε σε πράξεις 
παραβατικότητας για να εξασφαλιστεί η διαβίωσή τους. 
Από τα στατιστικά στοιχεία της εποχής, για παράδειγμα 
στη Νέα Υόρκη, πρώτοι σε παραβατικότητα ήταν  
οιέλληνες με ποσοστό υπερδιπλάσιο των ιταλών. Στις 
ανθρωποκτονίες οι έλληνες προηγούνταν κατά 1095% 
έναντι των δεύτερων ιταλών. Στους βιασμούς οι 

Γυναίκες εργάτριες σε ανθρακορυχείο στις ΗΠΑ,
του 19ου αιώνα 

Χαρακτηριστική εικόνα από ουρά  
συσσιτίου ανέργων, πεινασμένων  

και άστεγων στις αρχές ‘30 στις ΗΠΑ. 
Πόσο μακριά είναι αυτά από εδώ.
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30 Μαρτίου του 1960. «Σύμβαση περί επιλογής 
και τοποθετήσεως ελλήνων εργατών εις γερμανικάς 
επιχειρήσεις». 

Αυτό ήταν το ξεκίνημα της πιο έντονης μετανάστευσης 
εργατών από την ελλάδα. Το νέο μεταναστευτικό 
κύμα στρεφόταν κυρίως προς τις ευρωπαϊκές χώρες 
και ιδιαίτερα προς τη γερμανία, η οποία έπασχε από 
έλλειψη εργατικού δυναμικού καθώς διένυε την φάση 
της ανασυγκρότησης μετά το Β΄ παγκόσμιο πόλεμο.
Τα μεταπολεμικά χρόνια στην ελλάδα ήταν δύσκολα, 

με τα χωριά να ερημώνουν από την εσωτερική 
μετανάστευση προς τις πόλεις, εξαιτίας της φτώχειας, 
της ανεργίας και των διώξεων λόγω πολιτικών 
φρονημάτων. Αλλά και εκεί, λύση δεν υπήρχε. 
Επίσης, κατά τον εμφύλιο πόλεμο και μετά το τέλος 
του, πολλοί κομμουνιστές έφυγαν ή/και έστειλαν 
τα παιδιά τους στη λαϊκή δημοκρατία της γερμανίας, 
τη γιουγκοσλαβία, την ΕΣΣΔ. Στα τέλη της δεκαετίας 
του 50, η δυτική γερμανία άρχισε να καλεί για τα 
εργοστάσιά της εργατικό δυναμικό από το εξωτερικό, 

ως «φιλοξενούμενους εργάτες». Έτσι, η υπογραφή  
της ελληνογερμανικής σύμβασης αποτέλεσε μία 
«μεγάλη ευκαιρία» για χιλιάδες ανθρώπους - κυρίως 
από τη βόρεια ελλάδα - να εγκαταλείψουν την χώρα. 
Η χούντα των συνταγματαρχών οδήγησε σε ρεύμα 
πολιτικής μετανάστευσης και στα δυο γερμανικά 
κράτη. Τέλος, μετά την ένταξη της ελλάδας στην ΕΟΚ, 

Μετανάστες φτάνουν
σε σταθμό τρένου στη Γερμανία

έλληνες προηγούνταν με 73% έναντι των δεύτερων 
ιταλών. Στις ληστείες οι έλληνες προηγούνταν 
κατά 22% των ιταλών. Στις επιθέσεις οι ελληνες 
προηγούνταν κατά 144% των ιταλών. Στις διαρρήξεις 
οι έλληνες προηγούνταν κατά 12% των Ιταλών. 
Στις κλοπές οι έλληνες προηγούνταν κατά 100% 
των δεύτερων ρώσων. Στην οπλοκατοχή οι έλληνες 
έρχονταν δεύτεροι μετά τους ιταλούς  Στα ναρκωτικά 
οι Έλληνες προηγούνταν κατά 600% των δεύτερων 
ρώσων. Επιπλέον, λόγω της ίδιας της ιδιότητας  
των ελλήνων ως μεταναστών, πολλοί είχαν περάσει 
μέρες στα αστυνομικά τμήματα ώσπου να ξεκαθαριστεί 
το πού μένουν, πού δουλεύουν, τι ρόλο παίζουν. 
Τελικά, όσο πιο φτωχός τόσο πιο περιθωριοποιημένος 
και στιγματισμένος.

Εργατικό κίνημα  
και μετανάστες από ελλάδα

Ενδεικτική της έκρηξης του εργατικού κινήματος  
στις ΗΠΑ, μετά το κραχ του 1929, είναι και η άγνωστη 
ιστορία του Σταύρου Κούτοβα. Γεννημένος στα 
1890 στην Καρδίτσα, ο Κούτοβας μετανάστευσε 
στις ΗΠΑ το 1913. Ξεκινά συνδικαλιστική δράση, 
παίρνει μέρος στην μεγάλη απεργία των ναυτικών  
το 1921,  αργότερα ιδρύει το συνδικάτο των ταξιτζήδων  
και αποκτά το παρατσούκλι «Κόκκινος Στηβ». Μαζί  
με άλλους έλληνες μετανάστες ιδρύει την εργατική λέσχη 

«Σπάρτακος» και συμμετέχει στη «Διεθνή Εργατική 
Άμυνα». Στις 10 Ιανουαρίου 1930 διοργανώνεται  
στη Νέα Υόρκη μεγάλη διαδήλωση συμπαράστασης 
στους απεργούς του πολυκαταστήματος Miller Market, 
με ομιλητή τον Σταύρο Κούτοβα.
«Παρά την απαγόρευση της αστυνομίας συγκε-

ντρώνεται πλήθος κόσμου. Ο αστυνομικός Χάρις 
Κίριτζ ζητά από τον Στηβ να κατέβει από την εξέδρα. 
Εκείνος αρνείται και ο αστυνομικός του επιτίθεται 
με κλομπ. Ακολουθεί συμπλοκή, κατά την διάρκεια 
της οποίας ο αστυνομικός πυροβολεί τον Στηβ. Στην 
συνέχεια μεταφέρεται τραυματισμένος στο νοσοκομείο,  
όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος ως τις 24 
Ιανουαρίου, όπου αφήνει την τελευταία του πνοή  
σε ηλικία 40 ετών».
Την επόμενη μέρα, ένα τεράστιο πανό στην πρόσοψη 

του Εργατικού Κέντρου καλούσε σε εκδίκηση.  
Η κηδεία μετατράπηκε σε διαδήλωση: «Με έκτακτον 
συρροήν κόσμου, υπολογισθέντος υπό τίνας 
εφημερίδας μεταξύ 16.000 και 25.000, εκηδεύθη χθές,  
28 Ιανουαρίου 1930, ο Σταύρος Κούτοβας (...) Έκτακτα 
μέτρα ελήφθησαν προς αποφυγήν συρράξεως μεταξύ  
των πενθούντων κομμουνιστών και των αστυνομικών 
οργάνων» (από την ελληνοαμερικάνικη εφημερίδα 
«Ατλαντίς», 29/01/1930)

Το παραπάνω κείμενο είναι απο το «εξέγερση και ενσωμάτωση του 
αμερικάνικου προλεταριάτου», εκδ. Ασσύμετρη Απειλή, 11/2010.

Μετανάστες από ελλάδα στη γερμανία
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σημειώθηκε για μικρό διάστημα αύξηση της ελληνικής 
μετανάστευσης στη γερμανία. Συνολικά μετανάστευσαν 
περίπου ένα εκατομμύριο εργάτες.

Το σύγχρονο διακρατικό  
σκλαβοπάζαρο στη γερμανία

Με την υπογραφή της σύμβασης, άνοιξαν στην Αθήνα 
(επί της οδού Βίκτωρος Ουγκώ) και στη Θεσσαλονίκη 
(επί της οδού Δωδεκανήσου) οι «εν Ελλάδι Γερμανικές 
Επιτροπές» που ενέκριναν την πρόσληψη των ελλήνων 
εργατών, εξετάζοντας εξονυχιστικά την καταλληλότητά 
τους από άποψη υγείας και ειδικών γνώσεων, 
ενώ οργάνωναν και το ταξίδι τους. Γι’ αυτούς  
που έκαναν αίτηση στην Αθήνα, το ταξίδι ξεκινούσε 
συνήθως από τον Πειραιά, με το θρυλικό φέρι-μποτ 
«Κολοκοτρώνης», για να φτάσουν στο Πρίντεζι της 

ιταλίας και στη συνέχεια, με τρένο, για τη γερμανία.  
Από τη Θεσσαλονίκη ταξίδευαν προς το Μόναχο,  
με ειδικές αμαξοστοιχίες που ήταν συνήθως 
υπερπλήρεις, καθώς σε πολλές περιπτώσεις μετέφεραν 
πάνω από 1.000 άτομα1. Τα μαζικά αυτά ταξίδια, 
τα οποία η γερμανική διοίκηση μέχρι το 1972  
τα ονόμαζε «μεταφορές», έχουν χαραχτεί βαθιά  
στη μνήμη των μεταναστών.
Η τακτική προσέλκυσης την εποχή εκείνη θύμιζε 

«σύγχρονο σκλαβοπάζαρο», όπως έχει παραδεχτεί  
και ένας πρώην διευθυντής της Γερμανικής Επιτροπής 
στην Αθήνα. Στην ουσία, πολλοί εξ αυτών δεν 
γνώριζαν καν τι υπέγραφαν, έπαιρναν τις απαραίτητες 
οδηγίες και με τη σφραγίδα στο διαβατήριο, έφευγαν. 
Οι εργοδότες ήθελαν να προσλάβουν μόνο νέους, 
υγιείς ανθρώπους, με γερά χέρια και πόδια, για  
να εργαστούν στη βιομηχανία. Η ελλάδα ήταν και 
η πρώτη χώρα που έστειλε στη γερμανία γυναίκες 
χωρίς τους συζύγους. Οι γυναίκες προτιμούνταν από 
τις φάμπρικες της κλωστοϋφαντουργίας, αλλά και στη 
βιομηχανία ηλεκτρικών ειδών, καθώς τα χέρια τους 
ήταν πιο λεπτά και επιδέξια από αυτά των ανδρών. 
Το πρώτο συμβόλαιο είχε συνήθως διάρκεια ενός 

1 Η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού υπολο-
γίζει τους έλληνες της γερμανίας στους 370.000 για το έτος 
2006. Ο μέσος όρος παραμονής των ελλήνων στη γερμανία 
είναι 22 χρόνια. Ο αριθμός όσων διέμεναν κατά το 1967 ήταν 
200.961, ενώ 1973 έφτασαν στους 407.614!

έτους και δεν ήταν καλά πληρωμένο. Αν όλα πήγαιναν 
καλά, οι γυναίκες είχαν στη συνέχεια το δικαίωμα  
να αλλάξουν δουλειά, πόλη και να κάνουν πρόσκληση, 
με συναίνεση του εργοδότη, στο σύντροφό τους. 
Αν, όμως, δεν ανταποκρίνονταν στις απαιτήσεις  
του εργοδότη, έχαναν το δικαίωμα να συνεχίσουν  
να εργάζονται στη γερμανία. 

Συνθήκες ζωής και εργασίας
Ειδικά στο ξεκίνημα, η στέγαση των μεταναστών 

εργατών γινόταν σε παραπήγματα, τα οποία εν μέρει 
προέρχονταν από την εποχή του Β΄ παγκοσμίου 
πολέμου. Κάθε εργάτης είχε στη διάθεσή του  
ένα κρεβάτι, σε κουκέτες χωρισμένες ανά φύλο 
(αν υπήρχαν αντρόγυνα έπρεπε να χωρίσουν),  
ένα ντουλάπι που κλείδωνε, μια θέση στο τραπέζι 
του φαγητού και μια καρέκλα ανά άτομο. Αργότερα 
έπρεπε οι ίδιες οι επιχειρήσεις να εξασφαλίζουν 
την διαμονή των εργατών τους, έτσι νοικιάζονταν 
στάβλοι ή αποθήκες και τμήματα των εργοστασιακών 
εγκαταστάσεων μετατρέπονταν σε κατοικίες-κοινόβια 
και οικιστικά γκέτο.
Αν με κάτι είχαν να αντιπαλέψουν, με όλες τους  

τις δυνάμεις, οι μετανάστες από την αρχή, αυτό 
ήταν το «ακόρντ» (πλαφόν στην παραγωγικότητα),  
που όσοι προσπαθούσαν να το ξεπεράσουν για  
να πάρουν πριμ κατέληγαν, σε πολλές περιπτώσεις,  
με σοβαρά προβλήματα υγείας. Ταυτόχρονα, 
προκαλούσαν την αντιπάθεια των γερμανών 

συναδέλφων τους, που έμεναν πίσω, καθώς 
τα «ακόρντ» ανέβαιναν συνεχώς εξαιτίας των 
Gastarbeiter.2 Οι γερμανοί τούς θεωρούσαν τότε 
προσωρινούς, φιλοξενούμενους εργάτες, «τεμάχια» 
όπως τους χαρακτήριζαν τα γερμανικά εργοστάσια 
και τα ανθρακωρυχεία, όταν ζητούσαν εργατικά χέρια.  
Οι μετανάστες αναλάμβαναν πολλές φορές δουλειές 
που δεν ήθελαν να κάνουν οι γερμανοί. Έτσι, βρέθηκαν 
και στο μέτωπο της εξόρυξης άνθρακα, που την 
εποχή εκείνη ήταν η σημαντικότερη πηγή ενέργειας  
της γερμανικής οικονομίας. Οι συνθήκες της 
καθημερινής δουλειάς ήταν ιδιαίτερα σκληρές.

2 Gastarbeiter (φιλοξενούμενοι, προσωρινοί εργαζό-
μενοι) τους αποκαλούσαν ή Katzelmacher όπως υποτιμητικά 
χαρακτήριζαν στη Βαυαρία τους μετανάστες που προέρχονται 
από τις νότιες χώρες. 
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Η πολιτική του αποκλεισμού  
ή «φωνάξαμε εργάτες και ήρθαν 

άνθρωποι»
Συγκροτημένη ομοσπονδιακή πολιτική ενσω-

μάτωσης, τα χρόνια εκείνα, δεν υπήρχε.  
Τα κρατίδια και  
οι δήμοι, ανάλογα 
με την πίεση  
και τον όγκο των 
μεταναστών, αλλά 
και την επίδραση 
προοδευτ ι κών 
π ο λ ι τ ι κ ώ ν 
δυνάμεων, εφάρ- 
μοζαν μέτρα για 

την κοινωνική ενσωμάτωσή τους. Η απέλαση από  
τη γερμανία ήταν το πιο εύκολο που μπο-
ρούσε να συμβεί με απόφαση κάθε τοπι- 
κής υπηρεσίας - αστυνομίας αλλοδαπών. Οι άδειες 
εργασίας και παραμονής είχαν διάρκεια ενός έτους, 
μετά το τέλος του οποίου έπρεπε ο μετανάστης 
να υποβάλλει αίτηση ανανέωσης, χωρίς να είναι 
σίγουρος πως θα εγκριθεί. Η βασική φιλοσοφία  
πίσω από τις διατάξεις καταστολής, θα έλεγε κανείς, 
είναι ότι ο αλλοδαπός ήταν επικίνδυνος για  
την τοπική κοινωνία και έπρεπε να εξασφαλιστούν  
τα συμφέροντά της. 
Το 1967 παρατηρήθηκε η πρώτη μικρή οικονομική 

κρίση στη γερμανία. Οι μετανάστες βρέθηκαν στο επί- 
κεντρο ως φταίχτες και τότε φούντωσε η συζή- 
τηση για «μαζική απέλαση των αλλοδαπών».  
Για όλα τα προβλήματα ανεργίας, εγκληματικότητας 

κλπ οι μετανάστες ήταν ο αποδιοπομπαίος τράγος, 
όπως στις ΗΠΑ νωρίτερα, όπως στον ελλαδικό 
χώρο τώρα. Ακροδεξιά, νεοναζιστικά στοιχεία, 
εμφανίστηκαν και μπήκαν και σε δημοτικά συμβούλια  
(κάτι ανάλογο έγινε και στις τελευταίες  
δημοτικές εκλογές με την είσοδο της νεο-ναζιστικής 
χρυσής αυγής στο δήμο αθηναίων). Ο συγγραφέας 
Μαξ Φριτς είπε τότε το περίφημο «φωνάξαμε 
εργάτες και ήρθαν άνθρωποι». Mε τη δικαιολογία ότι  
η παραμονή των ξένων εργατών ήταν προσωρινή, 
δεν τους αναγνώριζαν σχεδόν κανένα δικαίωμα, 
πολιτικό ή κοινωνικό. Η περιθωριοποίησή τους, 
η εκμετάλλευση, η μειονεκτική θέση, η ανέχεια  
και ο ρατσισμός που τους στοχοποιούσε ως «ξένους, 
απολίτιστους, κλέφτες κλπ» ήταν σύνηθες φαινόμενο.  

Για άλλη μια φορά, 
η βίαιη εγκλημα- 
τοποίησή τους και ο 
αποκλεισμός οδή- 
γησε πολλούς μετα- 
νάστες από την  
ελλάδα σε παρα- 
βατικές συμπε-
ριφορές. Ανθούσε 
η μικροπαρα-
βατικότητα, όπως 
το παράνομο 
εμπόριο και 

οι χαρτοπαιχτικές λέσχες αλλά και το φαινόμενο  
της εκμετάλλευσης των ελλήνων από συμπατριώτες 
τους, κυρίως αυτούς που ήξεραν την γλώσσα και τους 
εκμεταλλεύονταν οικονομικά για να τους παρέχουν 
γραφειοκρατικές υπηρεσίες.

Aλβανοί μετανάστες στην ελλάδα...

Ερχομός...
Στις αρχές της δεκαετίας του 90 σημειώνεται 

μια σημαντική αλλαγή και η ελλάδα, από χώρα 
εξαγωγής μεταναστών, γίνεται χώρα υποδοχής.  
Οι χώρες προέλευσης είναι κατά κύριο λόγο  
οι πρώην δημοκρατίες της ΕΣΣΔ, άλλες ανατολικές 
χώρες και κυρίως η αλβανία. Η κοινωνικοοικονομική 
εξαθλίωση μετά την κατάρρευση του υπαρκτού 
σοσιαλισμού, σε συνδυασμό με τη μεγάλη ανεργία 
στις χώρες προέλευσης, ήταν οι κυριότεροι λόγοι  
της μετανάστευσης αυτής.
Αυτό που συνέβαινε τότε στην ελλάδα ήταν η εφαρμογή 

της «νεοφιλελεύθερης» πολιτικής του κράτους και  
των αφεντικών. Η πιο εμφανής ενσωμάτωση  
της αριστεράς στο κράτος, που είχε τις αρχές  

της  στη δεκαετία του 80. Η ιδιωτικοποίηση των Μ.Μ.Ε. 
και η εξάπλωση της ιδεολογίας του λάιφ στάιλ.  
Το όνειρο του νεόπλουτου που καταναλώνει και είναι 
πρόθυμος να γίνει αφεντικό. Οι πελατειακές σχέσεις  
και ταυτόχρονα η οικονομία που ήταν σε άθλια 
κατάσταση, με το δημόσιο χρέος στα ύψη. Χιλιάδες 
εργάτες - περισσότεροι από μισό εκατομμύριο - άρχισαν 
να εισέρχονται στην ελλάδα από τα ανοιχτά (για να 
έρθουν στην ελλάδα οι ομογενείς της βόρειας ηπείρου) 
σύνορα, με όποιο μέσο διέθετε ο καθένας, συνήθως με 
τα πόδια, μέσα από τα βουνά. Ο ελληνικός καπιταλισμός 
βρισκόταν σε μια φάση αναδιάρθρωσης και ανάπτυξης 
και οι μετανάστες εργάτες θα αποτελούσαν το «υλικό» 
που η λεηλασία του θα εκπλήρωνε τους ευσεβείς 
πόθους του κεφαλαίου, του ντόπιου εθνικισμού  
και των αφεντικών, μικρών και μεγάλων. Στην αρχή  

Μετανάστες απο την ελλάδα 
σε διαδηλωση της 1ης Μάης.
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οι μετανάστες από την αλβανία διέμεναν στοιβαγμένοι 
σε δωμάτια και σε υπόγεια στα αστικά κέντρα,  
ενώ στην επαρχία κοιμούνταν στην ύπαιθρο  
ή σε πρόχειρα παραπήγματα. Απορροφήθηκαν εύκολα  
σε αγροτικές, οικιακές δουλειές και στις οικοδομές, 
δηλαδή δούλευαν σε θέσεις εργασίας που πλέον  
οι έλληνες δεν καταδέχονταν, από το πρωί έως 
τη δύση του ηλίου, με εξευτελιστικό ή καθόλου 
μεροκάματο. Πολλές φορές τους περίμενε η παράδοση 
στην αστυνομία μετά το πέρας της εργασίας. 
Ζώντας παράλληλα με την απειλή της φυλάκισης,  
της αστυνομικής βίας και αντιμετωπίζοντας έναν 
διάχυτο κοινωνικό ρατσισμό, λόγω της φτώχειας τους 
και της καταγωγής τους. Τη δεκαετία του 90 έφτασαν 
να αντιστοιχούν στο 10% του συνολικού πληθυσμού.

Η εικόνα του αλβανού
Η στυγνή τους εκμετάλλευση και η έλλειψη κάθε 

εργατικού και κοινωνικού κεκτημένου παράχθηκε, 
διατηρήθηκε και πολλαπλασιάστηκε από την κρατική 
πολιτική, με την αρωγή των μίντια και του διάχυτου 
ρατσισμού. Η απουσία νόμων για τη «νομιμοποίηση» 
των μεταναστών, τους βάφτιζε και τους στοχοποιούσε 
ως «παράνομους». Οι αλβανοί δεν ήταν εργάτες,  
αλλά εν δυνάμει εγκληματίες. Με αυτόν τον τρόπο 
νομιμοποιούνταν  η  άγρια εκμετάλλευσή τους  
από τους νεοέλληνες που πλούτιζαν άπληστα.  
Σε αυτή την πολιτική βοήθησαν τα ρεπορτάζ  
των μίντια. Παντού οι μετανάστες παρουσιάζονταν 
ως εγκληματίες, βιαστές, κλέφτες, ενώ πίσω από κάθε 
παραβατική συμπεριφορά και πράξη υπήρχε κάποιος που 
«έμοιαζε, ακουγόταν, συμπεριφερόταν ως αλλοδαπός». 
Ανακαλύφθηκαν «νέα κοινωνικά προβλήματα»  
που ήρθαν να προστεθούν στα παλιά και γι’ αυτά 
έφταιγαν οι μετανάστες (δημόσια υγεία, καθαριότητα, 
ασφάλεια, ανεργία, τα καθηλωμένα μεροκάματα). 
Ταυτόχρονα η αστυνομία τους κυνηγούσε, βασάνιζε  
και εξόντωνε όπου τους συναντούσε. Στα σύνορα  
ο στρατός συμπλήρωνε το έργο της αστυνομίας, μακριά 
από τα βλέμματα. Τέλος οι υπερβολικές φυλακίσεις τους 
λόγω «χαρτιών» ή σε περιπτώσεις που για τα αντίστοιχα 
αδικήματα οι έλληνες δεν φυλακίζονταν, συνεισέφερε 
στην εικόνα του μετανάστη ως εγκληματία. Παραπέρα, 
όταν οι ντόπιοι στην επαρχία τούς δολοφονούσαν  

για ένα καρπούζι, λίγες πατάτες ή μερικά απλωμένα 
ρούχα, οι συγχωριανοί τους μαζεύονταν στο δικαστήριο 
για να επευφημήσουν και να στηρίξουν το δολοφόνο. 
Σε κάποια χωριά προχώρησαν σε απαγόρευση 
κυκλοφορίας μεταναστών εργατών, μην έχοντας  
να ζηλέψουν τίποτα από  ολοκληρωτικά καθεστώτα. 
Το πανελλαδικό ρατσιστικό πογκρόμ ενάντια  
στους αλβανούς μετανάστες το 2004, μετά την ήττα 
της εθνικής ελλάδας απο την αντίστοιχη αλβανική  
στο ποδόσφαιρο, ήρθε να επιβεβαιώσει το καθεστώς 
φόβου, αποκλεισμού και στυγνής εκμετάλλευ-
σης που είχαν να αντιμετωπίσουν 
οι αλβανοί εργάτες.

                              

20 χρόνια μετά...
Έχουν περάσει 20 χρόνια από την έλευση των πρώτων 

αλβανών μεταναστών και πλέον έχει αρχίσει να γίνεται 
μια ενσωμάτωσή τους μέσα στην ελληνική κοινωνία. 
Παράγουν το 2,6% του ακαθάριστου εγχώριου 
προϊόντος, καταθέτουν εισφορές 887 εκατομμυρίων 
ευρώ ετησίως στο ΙΚΑ, ενώ 20.000 περίπου αλβανοί 
ίδρυσαν δικές   τους επιχειρήσεις και έγιναν αφεντικά. 
Αρκετοί έχουν αγοράσει κατοικία στην ελλάδα.  
Παρ’ όλα αυτά, οι μετέπειτα γενιές αλβανών μεταναστών 
δεν σημαίνει πως δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα. 
Για πολλούς ντόπιους το «αλβανός» θεωρείται ακόμα 
βρισιά, η αστυνομία τούς αντιμετωπίζει το ίδιο εχθρικά 
και βίαια, ενώ οι όροι για να μπορέσουν να αποκτήσουν 
ελληνική ιθαγένεια είναι στα όρια της κοροϊδίας.  
Ειδικά με τον πρόσφατο νόμο για την ιθαγένεια, 
που ορίζει ποια παιδιά έχουν «δικαιώματα»  
και ποια όχι, το κράτος υπόσχεται τη νομιμοποίησή τους  
με απαγορευτικές για τους περισσότερους προϋποθέσεις 
και εντείνει τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις συνθήκες 
δίωξης για όσους μένουν χωρίς χαρτιά. Έτσι οι απελάσεις 
αλβανών συνεχίζονται αδιάκοπα και παρεμένουν  
σε υψηλά επίπεδα. Αυτό που έχει αλλάξει σε σχέση 
με τους αλβανούς και τους υπόλοιπους μετανάστες 
είναι η έλευση των μεταναστών από ασία και αφρική. 
Αυτοί πήραν τη θέση των αλβανών «στον πάτο  
του βαρελιού».

Είκοσι χρόνια μετά, η ομοιότητα των δημοσιευμάτων  
είναι προφανής. Μόνο που τώρα τη θέση  

των αλβανών μεταναστών την πήραν αυτοί από Ασία 
 και Αφρική. Σε κάθε περίπτωση κατασκευάζουν την εικόνα 

του μετανάστη ως εισβολέα και απειλή...

Μετανάστες από αλβανία έχουν κατακλύσει λιμάνι της ιταλίας, 
παρά τις προσπάθειες της αστυνομίας να τους ανακόψουν.
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Τα τελευταία χρόνια οι περισσότεροι μετανάστες 
προέρχονται από την Ασία, την Μέση Ανατολή-
Μεσόγειο και την Υποσαχάρια Αφρική. Από χώρες 
όπου έχουν υποστεί φυσικές καταστροφές, υπάρχει 
πολιτική αστάθεια ή πόλεμος με αποτέλεσμα χιλιάδες 
οικονομικοί και πολιτικοί μετανάστες να θέλουν  
να έρθουν προς την Ευρώπη για να εργαστούν ή για 
να σώσουν τις ζωές τους. Οι ασιατικές κοινότητες 
στην ελλάδα αναπτύσσονται εδώ και τρεις δεκαετίες 
περίπου, από την εμφάνιση των πρώτων πακιστανών 
και φιλιππινέζων, τους οποίους ακολούθησαν  
οι ινδοί, κινέζοι, μπανγκλαντέσιοι, κ.ά. Οι ατελείς 
νομιμοποιήσεις που επιχειρήθηκαν το 1997 και  
το 2001 στην ελλάδα άφησαν πολλούς Ασιάτες σε 
καθεστώς αβεβαιότητας. Μετά το 2003 οι αφίξεις 
Ασιατών αυξήθηκαν αισθητά, ενώ άρχισαν να 
σχηματίζονται και νέες κοινότητες (π.χ. αφγανών). Αυτή 
η αναγκαστική μετακίνηση πληθυσμών προκαλείται 
σε μεγάλο βαθμό από τις στρατιωτικές επεμβάσεις 
των δυτικών στρατών “για την αποκατάσταση της 
δημοκρατίας”. Κάτι που στην ουσία μεταφράζεται σε 
προστασία των εκεί επενδύσεων, σε μοίρασμα της πίτας, 
σε ακόμα πιο ληστρική συσσώρευση κεφαλαίων. 

Ο “πόλεμος των πολιτισμών”
Μετά το χτύπημα στους δίδυμους πύργους  

την 11/9/2001, που συνέβει ολοζώντανα ξανά και 
ξανά μπροστά στις οθόνες μας, στοχοποιείται ένας 
νέος οικουμενικός εχθρός των δυτικών κοινωνιών. 
Ένας εχθρός που απειλεί τον δυτικό τρόπο ζωής, 
σκέψης, τον δυτικό πολιτισμό και θρησκεία. Ο εχθρός 
συμπυκνώνεται στο ισλάμ. Ο «άλλος» συγκροτείται 
ως απειλή για εμάς εδώ, ακόμα και στην παραδοσιακά 
φίλα προσκείμενη προς τον αραβικό κόσμο ελλάδα.
Η απειλή του κομμουνισμού σε όλη τη διάρκεια  

του ψυχρού πολέμου, αντικαταστάθηκε από 
την απειλή του ισλάμ στο σύγχρονο κόσμο που 
ζούμε. Οι απαντήσεις στην απειλή αυτή έπρεπε  

να δοθούν αμέσως. Ο εχθρός προσδιορίστηκε και  
τα χαρακτηριστικά του έπρεπε να διαφέρουν αρκετά 
από τα δικά μας, των δυτικών δηλαδη. Εχει γένια, εικόνα 
άγριου, φοράει κελεμπία, τουρμπάνι και μπούργκα, 
δεν έχει δημοκρατικά ιδεώδη και πιστεύει φανατικά 
σε μια θρησκεία φονταμενταλιστική που μπορεί να 
δικαιολογήσει ένα τέτοιο αποτρόπαιο έγκλημα όπως 
αυτό της 11/9. Η συσπείρωση των δυτικών δυνάμεων 
ήταν άμεση απέναντι στους «άραβες τρομοκράτες».  
Η νέα σταυροφορία ξεκίνησε με στρατιωτικές 
επεμβάσεις (ιράκ, αφγανιστάν, πακιστάν) για την 

αποκατάσταση της δημοκρατίας, της ειρήνης και  
της ελευθερίας, ενώ στο εσωτερικό των δυτικών κρατών 
η σταυροφορία πήρε μορφές καταπίεσης, ρατσισμού 
και βίας απέναντι στους μουσουλμάνους ανεξαρτήτως 
αν είναι ντόπιοι ή μετανάστες1. Από τότε μέχρι σήμερα 
έχει κυλήσει πολύ νερό στο αυλάκι του πόνου για 
τους φτωχούς εργάτες, μουσουλμάνους και όχι μόνο.  
Για πολλά μυαλά, όλοι οι μη λευκοί μετανάστες 
είναι λίγο-πολύ μουσουλμάνοι, άρα εν δυνάμει 
τρομοκράτες.

Η διασπορά του φόβου στις δυτικές κοινωνίες για 
τους «απολίτιστους μουσουλμάνους»2 κατασκευάζει 
έναν εθνικό κορμό για το κάθε κράτος ξεχωριστά αλλά  
και όλης της δύσης μαζί, λευκών, χριστιανών, 
δημοκρατών. Με αυτόν τον τρόπο, οι αφεντάδες 
του κόσμου, στο όνομα του πολέμου κατά  

1 Χαρακτηριστική είναι η εκτέλεση του Ζαν Τσαρλς ντε 
Μενέζες, εργάτη από τη βραζιλία, στο μετρό του Λονδίνου επει-
δή «θύμιζε μουσουλμάνο», λίγες μέρες μετά τα ύποπτα χτυπή-
ματα στο Λονδίνο τον Ιούλη του 2006
2 Φόβος που ενισχύθηκε από τα διάσπαρτα τυφλά 
κτυπήματα βίας σε Μαδρίτη, Λονδίνο, ρωσία που κανείς δεν 
μπορεί να είναι σίγουρος για την ταυτότητα των δραστών, 
αν είναι δηλαδή μυστικές υπηρεσίες ή ισλαμικές οργανώ-
σεις. 

Κάπου στην Ασία, επιβιώνοντας στην έρημο 
που αφήνει πίσω της η καπιταλιστική ανάπτυξη 

και το DNT. Προσεχώς και στον ελλαδικό χώρο... 

Γνωρίζοντας από πρώτο χέρι 
τον δυτικό εκδημοκρατισμό...

Μετανάστες από Ασία και Αφρική
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της τρομοκρατίας, δικαιολογούν τις στρατιωτικές 
επεμβάσεις και τους στρατούς κατοχής στις χώρες  
των εν δυνάμει τρομοκρατών. Παράλληλα η εργασία 
και η ζωή των μεταναστών από Ασία και Αφρική 
απαξιώνεται και υποτιμάται ακόμα πιο πολύ στο 
εσωτερικό του δυτικού κόσμου. Οι μετανάστες και  
οι μετανάστριες που έρχονται απο την Ασία και την 
Αφρική δεν έχουν μόνο το στίγμα του φτωχού, όπως 
είχαν αυτοί από τα  Βαλκάνια, αλλά είναι διπλά 
επικίνδυνοι λόγω της θρησκείας τους - παρ’ όλο που 
πολλοί δεν είναι  μουσουλμάνοι - και γι’ αυτό είναι 
πολλαπλά ευάλωτοι στην εργασιακή εκμετάλλευση. 
Σύμφωνα με τον κυρίαρχο λόγο,  τα λαμπρά 
επιτεύγματα - μέσω της επιστήμης και της γνώσης 
- του δυτικού πολιτισμού αλλά και η «ελευθερία» 
της δημοκρατίας, κινδυνεύουν να καταστραφούν 
και να καταρρεύσουν όπως οι δίδυμοι πύργοι από 
την «εισβολή» των «αδίστακτων μουσουλμάνων 
τρομοκρατών», που με σημαία την καταπιεστική τους 
θρησκεία θέλουν να διαβάλλουν οτιδήποτε έχουμε 
πετύχει ως δυτικός πολιτισμός. Αυτά τα ιδεολογήματα 

έχουν ριζώσει βαθιά μέσα στις δυτικές κοινωνίες και 
αποενοχοποιούν τη βαρβαρότητα και τις κτηνωδίες 
απέναντι στους μετανάστες και τις μετανάστριες από 
Ασία και Αφρική.
Αναδύεται ένας νέος οικουμενικός ολοκληρωτισμός. 

Εδώ,  στο  δυτικό κόσμο της  δημοκρατίας,  νέα στρατόπεδα 
συγκέντρωσης χτίζονται, οι κοινωνίες συσπειρώνονται 
εθνικά ενάντια στους αλλόθρησκους εχθρούς  
και γιγαντώνεται ένας ρατσισμός, πίσω από  
τη διαφύλαξη της θρησκευτικής και πολιτισμικής 
καθαρότητας της δύσης. Ένας ρατσισμός που δήθεν 
δεν είναι επιθετικός αλλά αμύνεται στο απειλητικό 
σύστημα αξιών και κοινωνικής οργάνωσης του ισλάμ. 
Ένας ρατσισμός που δήθεν δεν είναι ρατσισμός μιας και 
δεν εδράζει στο χρώμα του δέρματος. 

Ευρωπαϊκή πολιτική αποκλεισμού 
– είσοδος στην ελλάδα

Με τις σχετικά πρόσφατες συμφωνίες, τα μοναδικά 
σύνορα της ΕΕ που είναι “προσβάσιμα” σ τους μετανάστες  
είναι αυτά  της  ισπανίας  και  της ελλάδας,   λόγω  
της ίδιας της γεωγραφικής τους θέσης, αποτελώντας 
σε πολλές περιπτώσεις πύλες εισόδου στη διαδρομή 
για να φτάσουν οι μετανάστες στις χώρες της βόρειας 
Ευρώπης. Η κτηνώδης πολιτική των κρατών της ΕΕ 
εναντίον των μεταναστών ευθυγραμμίζεται πλήρως. 
Όλοι οι μετανάστες είναι αξιωματικά «παράνομοι». 
Σε πολλά μέρη κατασκευάζονται στρατόπεδα 
συγκέντρωσης (κατ’ ευφημισμό «κέντρα προσωρινής  
κράτησης») με κονδύλια από την ΕΕ. Όταν συλληφθεί 
κάποιος μετανάστης χωρίς χαρτιά, άγνωστο 
παραμένει το πόσο θα διαρκέσει η φυλάκισή του  
στα στρατόπεδα. Στο τέλος της περιόδου κράτησης 
δίνεται προσωρινή άδεια παραμονής από το υπουργείο 
εσωτερικών που «διατάσσει» τους χωρίς χαρτιά 
μετανάστες να εγκαταλείψουν τη χώρα σε 15 ημέρες 
για χώρα της επιλογής τους. Κάτι πρακτικώς αδύνατο 
μιας και τα χρήματά τους τα έχουν ξοδέψει είτε στους 
δουλέμπορους είτε στις φυλακές και δε διαθέτουν τα 
απαραίτητα έγγραφα. Η πολιτική αυτή τους οδηγεί 
να συγκεντρώνονται στην Αθήνα, επιχειρώντας  
στη συνέχεια να φτάσουν σε κάποιο λιμάνι (Πάτρα  
ή Ηγουμενίτσα) για να μπουν σε φορτηγά  
με προορισμό κάποια χώρα της βόρειας Ευρώπης. 
Όσοι δεν αποδεκατίζονται σε αυτά τα ταξίδια τρόμου 
και φυγής και καταφέρνουν να εγκαταλείψουν  
την ελλάδα, αν συλληφθούν στην χώρα που έχουν 
πάει, θα απελαθούν πίσω στην ελλάδα σύμφωνα  
με τη συνθήκη Δουβλίνο 2,  και ο κύκλος  

Μετανάστες στον Έβρο, βιώνοντας από πρώτο χέρι 
την «ελληνική φιλοξενία»

Έλληνες και άλλοι μπάτσοι μέλη 
του δολοφονικού μηχανισμού της FRONTEX
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της κτηνώδους ταλαιπωρίας δεν έχει τελειωμό...
Για την αποτελεσματικότερη φύλαξη των συνόρων 

δημιουργηθηκε και η FRONTEX. H FRΟΝΤΕΧ πρόκειται 
για ένα ειδικό και ανεξάρτητο στατιωτικο-αστυνομικό 
σώμα, υπεύθυνο για το συντονισμό επιχειρήσεων 
των κρατών-μελών της ευρωπαϊκής ένωσης για 
την ασφάλεια των συνόρων, που συστάθηκε  
με τον κανονισμό (ΕΚ) 2007/2004 του συμβουλίου. 
Τα κεντρικά γραφεία βρίσκονται στη Βαρσοβία 
από το 2004, ενώ έχει στην κατοχή της πάνω από  
115 πλοία, 27 ελικόπτερα, 3 κινητές μονάδες ραντάρ, 
23 οχήματα και αρκετά στελέχη «ειδικά» στη φύλαξη 
των συνόρων. Η λειτουργία της υποτίθεται ότι έχει 
διττό χαρακτήρα. Αφ’ ενός τη φύλαξη των συνόρων 
που είναι προσιτά στους μετανάστες, αφ’ ετέρου την 
καταγραφή των μεταναστών σε μία πανευρωπαϊκή 
βάση δεδομένων. Στην πραγματικότητα η FRΟΝΤΕΧ 
διαδραματίζει ενεργό ρόλο στον επικερδή τομέα 
της ασφάλειας, μοιράζοντας κονδύλια  σε εταιρείες 
όπλων και σε λοιπά στατιωτικο-αστυνομικά λόμπι. 
Συμμετέχοντας ή διοργανώνοντας συνέδρια3 αγοράζει, 
δίνει εργολαβίες και χρηματοδοτεί εξελιγμένα 
συστήματα ασφάλειας για την καλύτερη φύλαξη  
των συνόρων (όπως για παράδειγμα τηλεκατε- 
υθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη οπλισμένα 
με υπερ-ραντάρ) που μεταφράζεται στην αύξηση  
του αποκλεισμού των μεταναστών και στη 
διόγκωση του οργανωμένου δουλεμπορίου.  
Για την περίοδο 2008-2013, στη Frontex χορηγήθηκε 
από τον προϋπολογισμό της ΕΕ κονδύλι ύψους 676 
εκατομμυρίων ευρώ!
Για την ελλάδα, τα στοιχεία που παρέχονται  

είναι «θολά». Για παράδειγμα στο λιμάνι  
του πειραιά εδράζει μια υπηρεσία της Frontex  
που οι δραστηριότητές της παραμένουν άγνωστες.  
Το σίγουρο είναι ότι έχει εγκαταστήσει ένα αρχηγείο/
στρατόπεδο στην Ορεστιάδα, που αποτελείται  
από δύναμη 200 ατόμων. Αυτό το αρχηγείο αποτελεί 
ουσιαστικά την πρώτη ανάπτυξη «Ομάδων Ταχείας 
Συνοριακής Επέμβασης» (RABIT) σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, όπως διευκρινίζει η υπηρεσία. Η ομάδα αυτή 
έχει αναπτυχθεί στο βόρειο τμήμα του νομού Έβρου, 

3 Η Frontex προέδρευσε στην τρίτη ομάδα εργασίας 
του ESRIF (WG3) – του συνεδρίου του οποίου ο εισηγητής ήταν 
η ιταλική επιχείρηση εξοπλισμών Finmeccanica. Το αντικείμενό 
του ήταν ο έλεγχος των συνόρων και η θαλάσσια επιτήρηση 
μέσω υπερτεχνολογιών. Μεταξύ των άλλων συμμετείχαν οι εξής 
έμποροι όπλων Safran/Sagem, Thales, EADS, Finmeccanica. 

με έμφαση στα 12 χλμ. των χερσαίων συνόρων 
μεταξύ Νέας Βύσσας και Ορεστιάδας και θα έχει  
την υποστήριξη περίπου 400 ελλήνων συνοριο-
φυλάκων που περιπολούν σήμερα στην ευρύτερη 
περιοχή. Στην ομάδα θα διατεθούν 15 λεωφορεία,  
19 περιπολικά και ένα ελικόπτερο, από τη ρουμανία, 
τη βουλγαρία, την αυστρία, την ουγγαρία, τη σλοβακία 
και τη γερμανία.
Βέβαια, παρ’ όλες τις «έρευνες» που γίνονται πάνω  

σε εξελιγμένα συστήματα παρακολούθησης, εντοπισμού 
και ασφάλειας, η Frontex και οι έλληνες λιμενόμπατσοι 
χρησιμοποιούν τις κλασσικές ωμές μεθόδους μετά 
τον εντοπισμό της «επικίνδυνης» βάρκας: προβολείς, 
σβήσιμο της μηχανής της βάρκας, ρυμούλκησή της προς 
τα ανοιχτά, αλλά ακόμα και κύκλους γύρω από αυτήν 

ώστε με τη δημιουργία έντονων κυματισμών η βάρκα 
- ακυβέρνητη πλέον- να παρασυρθεί από τον καιρό  
έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Σε κάποιες 
περιπτώσεις, έχει αναφερθεί ακόμη και η χρήση 
πυροβόλου όπλου για εκφοβισμό. Έτσι λοιπόν 
φτωχοί και ταλαιπωρημένοι άνθρωποι, εργάτες, που 

πολλοί από αυτούς βλέπουν θάλασσα για πρώτη 
φορά στη ζωή τους, ρίχνονται στα παγωμένα νερά  
και δολοφονούνται με αυτόν τον τρόπο.
Ως αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής, οι μετανάστες 

δέχονται την αγριότερη επίθεση: δολοφονίες στα 
σύνορα, εγκλεισμός σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, 

«Επικίνδυνοι»
μετανάστες 

μεσα σε 
στρατόπεδο 

συγκέντρωσης

Μπάτσοι επί το έργο στα σύνορα

Τα υπεωκεάνια του χτες αντικαταστάθηκαν 
από απλές βάρκες του σήμερα
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βασανισμοί στα αστυνομικά τμήματα. Βρίσκονται 
μόνιμα σε καθεστώς εξαίρεσης, όμηροι της αντι-
μεταναστευτικής πολιτικής που τους χωρίζει 
σε «νόμιμους» και «λαθραίους». Εξευτελιστική 
γραφειοκρατία, απαξιωτική αντιμετώπιση, ατελείωτες 
ώρες αναμονής στις ουρές, ολοκληρωτική έλλειψη 
ορθολογικότητας, πλημμελής έως ανύπαρκτη ιατρική 
περίθαλψη, ξυλοδαρμοί, βασανιστήρια, δολοφονίες.  
Μια βόλτα στην αστυνομική διέυθυνση αλλοδαπών  
στην Π. Ράλλη μπορεί να πείσει οποιονδήποτε. 
Παράλληλα, αυτή η πολιτική του αποκλεισμού  
και της εγκληματοποίησης των μεταναστών δημιουργεί 
μια αγορά διακίνησης ανθρώπων, ένα οργανωμένο 
«από τα πάνω» δουλεμπόριο. Όπως η απαγόρευση 
των ναρκωτικών δεν σημαίνει πως δεν κυκλοφορούν 
ναρκωτικά και κανείς δεν κάνει χρήση, έτσι και  
η απαγόρευση της μετανάστευσης δημιουργεί γύρω 
της ένα πλάισιο από παράνομες πρακτικές όπου  
το οργανωμένο έγκλημα, η μαφία,  οι νταβατζήδες, 
διαπλέκονται ως δια μαγείας με τους μπάτσους, 
τους λιμενικούς, τους ψαράδες στο Αιγαίο, τους 
φασίστες και  τις επιτροπές «απελπισμένων κατοίκων» 
και φτιάχνουν δεσμούς ανάμεσα στο νόμιμο  
και το παράνομο κεφάλαιο.

Η ζωή εδώ
Οι μετανάστες χωρίς χαρτιά είναι οι φτωχοί  

των φτωχών, οι αποκλεισμένοι των αποκλεισμένων, 
οι κυνηγημένοι των κυνηγημένων. Καταδικασμένοι  
να συσσωρεύουνται στο κέντρο της Αθήνας και στα πέριξ 
του, να ζούν σε άθλιες συνθήκες σε πλατείες, πάρκα, 
εγκαταλελειμένα εργοστάσια και σπίτια, να επιβιώνουν 
από τα σκουπίδια των ντόπιων, να παραμένουν αόρατοι 
στην κοινωνική ζωή και στους δημόσιους χώρους 
και η μόνη «ευκαιρία» που παρουσιάζεται ως διέ-
ξοδος είναι η στρατολόγηση τους από το παράνομο 
κεφάλαιο ως τους τελευταίους τροχούς της 
αμάξης. Αποτελούν τους εύκολους στόχους για τις 
διάφορες φασιστοεπιτροπές καθαρμάτων/κατοίκων  
(αγ. Παντελεήμονας, πλ. Αττικής) που εκτονώνουν 
πάνω τους το ρατσιστικό τους μίσος, τις εθνικές τους      
ονειρώξεις, συμπληρώνοντας  
το έργο   

των κρατικών/δημοτικών αρχόντων περί «καθαρής 
Αθήνας». Ενώ ακόμη και το δημοκρατικό σύστημα,  
που μέσω του συντάγματος μιλάει για θρησκευτική 
ελευθερία, θέτει εκτός νόμου όλους τους 
μουσουλμάνους εργάτες μιας και ως τώρα όλοι  
οι χώροι λατρείας δεν έχουν επίσημη άδεια από  
τις αρχές, θεωρούνται παράνομοι και δεν έχει ακόμα 
κατασκευαστεί τζαμί.  Ενώ δεν είναι λίγες οι φορές  
που έχουν δεχτεί προσβολές και εξευτελισμούς 
λόγω της θρησκείας τους, όπως έγινε το Μάη 2009,  
όπου μπάτσοι έσκισαν ένα κοράνι κατά τη διάρ-
κεια ελέγχου, γεγονός που αποτέλεσε αφορμή  
για να βγούν στο δρόμο. Μετά από αυτά τα γεγονότα, 
το κράτος και το παρακράτος σκλήρηναν την 
στάση τους απέναντί τους. Κάτι που γίνεται πλήρως 
ορατό στον αγ. Παντελεήμονα και στην πλ. Αττικής,  
όπου φασίστες έφτασαν να επιτεθούν σε πρόχειρους 
χώρους λατρείας, ξυλοκοπούν και μαχαιρώνουν 
μετανάστες με την παρουσία και την ανοχή  
των δημοτικών αρχών και της αστυνομίας  
που συλλαμβάνει τα θύματα και όχι τους δράστες.

Ελληνική πραγματικότητα  
Συμπεράσματα

Το κράτος και τ’ αφεντικά έχουν κάθε συμφέρον 
από τη διάχυση του ρατσισμού μέσα στην κοινωνία. 
«Λαθραίοι» μετανάστες γι’ αυτούς σημαίνει εργάτες 
που δεν έχουν κανένα δικαίωμα, δεν θα ζητήσουν  
ποτέ αύξηση ή καλύτερες συνθήκες εργασίας,  
δεν θα κάνουν απεργίες, είναι φτηνοί εργάτες, 
ανίσχυροι νομικά, έτοιμοι να κάνουν τα πάντα  
για ένα κομμάτι ψωμί,  με λίγα λόγια εύκολοι  
στην εργασιακή εκμετάλλευση. Ευτυχώς, παράλληλα 
με το καθεστώς τρόμου που ορθώνεται, ορθώνονται 
και οι αντιστάσεις όπως για παράδειγμα πριν από τρία 
χρόνια οι μετανάστες εργάτες στα φραουλοχώραφα 
της Μανωλάδας οργάνωσαν απεργία με αιτήματα 
καλύτερο μεροκάματο (30 ευρώ για τις 12  
και πλέον ώρες δουλειάς αντί 20 ή 25 που έπαιρναν) 
και καλύτερες συνθήκες ζωής στα αυτοσχέδια 
παραπήγματα που έμεναν πληρώνοντας και ανά- 
λογο νταβατζιλίκι στους ντόπιους ιδιοκτήτες4. 
Παράλληλα, με τη βοήθεια των Μ.Μ.Ε., στοχοποιούν  

4 Δυναμικά και συλλογικά  ξεκίνησαν την απεργία. 
Η απάντηση των ντόπιων τσιφλικάδων και των οπαδών τους 
ήταν βίαιη και άμεση με την συνδρομή και στήριξη της τοπικής 
εξουσίας και των μπάτσων. Εισέβαλλαν σε παραπήγματα, όπου 
διαμένουν μετανάστες και τους ξυλοκόπησαν άγρια, την ίδια 
ώρα, που άλλοι τοποθετούσαν και πυροδοτούσαν μασούρια 
με δυναμίτες στην κεντρική πλατεία της Νέας Μανωλάδας και 
άλλοι σχηματίζανε ομάδες κρούσης κυνηγούσαν και έδερναν 
μετανάστες στους δρόμους της Μανωλάδας. «Οι αστυνομικοί 
συμμετείχαν μαζί με τους επιχειρηματίες στον εκφοβισμό και 
στην προσπάθεια σπασίματος της απεργίας, ακόμη και με τη βί-
αιη προσαγωγή των αλλοδαπών εργατών, μεταβαίνοντας στα 
θερμοκήπια και προτρέποντας τους εργάτες να δουλέψουν με 
τη βία» είχε καταγγείλει στην «Ελευθεροτυπία» (21.4.2008) ο 
βουλευτής του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος

Η κτηνωδία της αστυνομίας συναγωνίζεται  
αυτή των ρατσιστών ελληνάρων. Η εφημερίδα ανα-
φέρεται στους βασανισμούς Αφγανών μεταναστων  
στο Α.Τ Αγ. Παντελεήμωνα τον 12/ 2004. Από τότε  
έχει πολλαπλασιαστεί η βία έναντι των μεταναστών. 
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τους μετανάστες ως «απειλή για τη σταθερότητα και  
την ασφάλεια» για να καλλιεργήσουν το φόβο,  
την ταξική διαίρεση, τον κοινωνικό κανιβαλισμό  
και να εκβιάσουν την εθνική ενότητα στο πλαίσιο  
της «διάσωσης της εθνικής οικονομίας», ώστε 
μέσα σε συνθήκες ανέχειας οι καταπιεσμένοι  
να στρέφονται ο ένας απέναντι στον άλλο,  απέναντι στους  
πιο αδύναμους και όχι απέναντι στους πραγματικούς 
τους καταπιεστές, το κράτος και τα αφεντικά. 
Το περιθώριο, η εκμετάλλευση, η μειονεκτική θέση,  

η ανέχεια, η οικονομική κρίση, ο αποκλεισμός  οδηγούν 
τους μετανάστες στην παραβατική συμπεριφορά   
και αυτή είναι μια πραγματικότητα που ίσχυε πάντα 
για τους μέτανάστες (έλληνες στην αμερική, γερμανία). 
Αντιλαμβανόμαστε ότι γι’ αυτήν τη συμπεριφορά  
δεν έφταιγε το «γονίδιο» του έλληνα, όπως δεν 
φταίει το «γονίδιο» του αλβανού ή του ασιάτη. Φταίει  
το «γονίδιο» ενός κοινωνικού και πολιτικού 
συστήματος που οδηγεί τάξεις, κοινωνικά στρώματα, 
εθνικές ομάδες και κατ’ επέκταση άτομα, τους φτωχούς, 
στο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό περιθώριο.  
Η περίφημη αφομοίωση, όπως την είδαμε στην σύντομη 
ιστορική ανασκόπηση της μετανάστευσης που κάναμε 
παραπάνω, μεταφράζεται  πως ακόμα και αυτοί  
που έχουν ζήσει τον ρατσισμό, γίνονται με τη 
σειρά τους ρατσιστές. Και αυτό ακριβώς είναι ο 
καπιταλισμός. Αυτοί που έχουν γεννηθεί και ζήσει μέσα  
σε αυτό το αιμοβόρο σύστημα, ποτίζονται με την 
ηθική του, δηλαδή το αγχωμένο κυνήγι του κέρδους  
και της λογικής «πάνω απ’ όλα ο εαυτός μου», 
πατώντας πάνω στους «άλλους» που είναι πιο 
κάτω και πιο φτωχοί για να τους εκμεταλλευτούν  
και να αναπαράγουν φυλετικούς, εθνικούς  
και έμφυλους διαχωρισμούς. 
Εν κατακλείδι, οι μετανάστες και οι μετανάστριες 

τίθενται σε ένα καθεστώς εξαίρεσης και αιχμαλωσίας. 
Καθεστώς έκτακτης ανάγκης που νομιμοποιείται, 
αναπαράγεται και ισχυροποιείται μέσα από ένα διάχυτο 

σύμπλεγμα ρατσιστικών νόμων και ιδεολογημάτων, 
ταξικής βίας και εκμετάλλευσης, κοινωνικών 
αποκλεισμών, κρατικής βίας και αυθαιρεσίας. 
Καθεστώς που ωφελεί το καπιταλιστικό σύστημα,  
τα κράτη και τους πιστούς οπαδούς τους. Έτσι, για τα 
μικρά ή μεγάλα αφεντικά και για το παράνομο κεφάλαιο 
αποτελούν μια ανεξάντλητη πηγή εκμετάλλευσης  
που - αρκετές φορές στην κυριολέξια - αιμοδοτούν 
τα κέρδη τους. Για το κράτος αποτελούν το υλικό  
που πάνω τους εφαρμόζεται κάθε λογής κατασταλτική 
πολιτική, αλλά και σημείο για να σφυρηλατηθεί  
η εθνική ενότητα στο εσωτερικό του έναντι «των άλλων»  
που συνιστούν απειλή. Για τους ελληνάρες είναι εύκολοι 
στόχοι για να εκτονώνουν τα κόμπλεξ, το ρατσισμό  
και τα ξενοφοβικά τους στερεότυπα, να ξεχνούν 
τις ταπεινώσεις τους με το να γίνονται καταπιεστές 
απέναντι σε αδύναμους και κυνηγημένους. 

Αφγανοι στον πρόχειρο καταυλισμό που είχαν στήσει 
στην Πάτρα. Πρωτα δέχθηκε εμπρηστική επίθεση και μετά 
κατεδαφίστηκε από τις τοπικές αρχές με τις ευλογίες των 

κολλητών τους εργολάβων.

Μετανάστες στο λιμάνι της Πάτρας ετοιμάζονται 
για το ρεσάλτο προς τη δημοκρατική βόρεια Ευρώπη.

Όταν οι φτωχοί τρώνε την σάρκα τους.  
Κάτοικοι της Ν. Αφρικής (Απαρτχάιντ)  

κατα την διάρκεια πογκρόμ  
έναντι σε μετανάστες απο Μοζαμβίκη
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Στον καιρό που ζούμε, όπου με αφορμή την οικονομική κρίση λαμβάνονται μια σειρά αντικοινωνικών  
και αντεργατικών νόμων, που λεηλατούν τα κεκτημένα και υποβαθμίζουν τη ζωή μας σε επιβίωση, η φτώχεια  
και οι αποκλεισμοί αυξάνονται. Αυτό που γίνεται αντιληπτό και ορατό είναι ότι πολλοί από εμάς 
περισσεύουν. Το καπιταλιστικό σύστημα δεν αρκείται πια στα εκατομμύρια εξαθλιωμένων σε αφρική, ασία, 
λατινική αμερική. Η καπιταλιστική ανάπτυξη και κερδοφορία απαιτεί τη βίαιη και άμεση ισοπέδωση και 
των ντόπιων πληθυσμών στον δυτικό κόσμο, που πριν ζούσαν σε μια πλαστή καταναλωτική ευδαιμονία, 
σε εξατομικευμένους «παραδείσους». Εμείς είμαστε οι επόμενοι, μας θεωρούν το ίδιο αναλώσιμους.  

Για να απεγκλωβιστούμε από το εφιαλτικό καθεστώς που έρχεται όλο και πιο κοντά μας, για να σταματήσουμε  
τη βαρβαρότητα απέναντι στους μετανάστες οφείλουμε να κοιτάξουμε την πραγματικότητα στα μάτια.  
Δεν μπορεί οι φτωχοί να είναι εχθροί μας. Δεν γίνεται να πιστεύουμε πως οι μετανάστες είναι ο εχθρός ενός 
πολιτισμού που αρέσκεται να επιβεβαιώνει την αξία του μέσω των πολέμων, των μαζικών ρατσιστικών πογκρόμ,  
των  στρατοπέδων συγκέντρωσης, της στυγνής και απάνθρωπης εκμετάλλευσης. Είναι ένας πολιτισμός που οδεύει 
προς τον απόλυτο ολοκληρωτισμό και για να μην καταντήσουμε θύματα ενός νέου ολοκαυτώματος οφείλουμε  
να δράσουμε όλοι μαζί, ντόπιοι και μετανάστες, απέναντι στους αφεντάδες μας.
Ο πόλεμος που διεξάγεται δεν είναι ούτε θρησκευτικός, ούτε εθνικός, αλλά ταξικός. Σε αυτόν τον πόλεμο  

δεν είναι εχθροί  οι αλλόθρησκοι, οι μετανάστες, οι απεργοί, οι συνταξιούχοι, οι νεολαίοι, οι άνεργοι, οι εργάτες,  
οι γυναίκες, αλλά σύμμαχοι με εχθρό το παγκόσμιο κεφάλαιο, τα ντόπια αφεντικά, τους στρατούς τους,  
τις αστυνομίες τους, τους λακέδες τους και τους κάθε είδους εξουσιαστές και καταπιεστές. Αυτούς που διέλυσαν 
το δημόσιο σύστημα υγείας και τα ρίχνουν όλα στους μετανάστες, αυτούς που μας καταδικάζουν στην ανεργία 
και παίρνουν πίσω κάθε εργατικό κεκτημένο, αυτούς που ερημώνουν το φυσικό περιβάλλον προς χάρην  
των επενδύσεών τους, τους ρατσιστές και τις φασιστικές τους επιτροπές, αυτούς που φοράνε στολές  
ή όχι και υπερασπίζονται τα συμφέροντα των αφεντικών, αυτούς που γεμίζουν τις φυλακές με φτωχοδιάολους  
και κάνουν πλάτες στα κάθε είδους λαμόγια. 
Όλους αυτούς, οι από κάτω, μόνο ενωμένοι μπορούν να τους νικήσουν...

Εξέγερση μετανάστών στην Ιταλία, περιοχή Ροζάρνο, 
μετά από ένοπλη επίθεση φασιστικής συμμορίας. 

Απεργοί μετανάστες αλλιεργάτες στην Ν. Μηχανιώνα 
αρχές του  2010, αγωνιζόμενοι ενάντια 

στις περικοπές στους μισθούς

Είμαστε όλοι μετανάστες. 
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Μάης 2010, Αφρικανοί μετανάστες διαδηλώνουν στην Ερμού, ενάντια στην αστυνομική βία και τον ρατσισμό. 



“ÓÔÁ ÉÓÉÁ”  Ôåý÷ïò #16, Γενάρης 2011.
Ãéá åðéêïéíùíßá:  Aõôïäéá÷åéñéæüìåíï ΣôÝêé ¢íù - ÊÜôù ÐÜôçóßùν

        ÍÜîïõ 75 & ÊñáóóÜ, ðë. ÊïëéÜôóïõ.

Υπάρχουν πάρα πολλές αναλογίες και ομοιότητες στην ιστορία των (ελλήνων) μεταναστών 
στις ΗΠΑ ή στη γερμανία με την πραγματικότητα που βιώνουν οι μετανάστες στην 
ελλάδα. Τότε οι δουλέμποροι ονομάζονταν πάτρονες, σήμερα απλά δουλέμποροι. Τότε 
οι έλληνες ήταν εγκληματίες, βιαστές, απειλούσαν την ηθική τάξη, τη δημόσια ασφάλεια 
και υγεία, έτσι αντιμετωπίζονται και σήμερα οι μετανάστες εδώ από τους ντόπιους, 
απόγονοι και αυτοί μεταναστών. Τότε και τώρα η αστυνομία φυλακίζει, ξυλοκοπεί  
και δολοφονεί μετανάστες επειδή δεν έχουν χαρτιά. Τότε και τώρα οι μετανάστες είναι  
οι πιο φτωχοί, αυτοί που καταλαμβάνουν τον πάτο του βαρελιού. Τότε και τώρα  
ο ρατσισμός είναι το πιο αποτελεσματικό εργαλείο για τη βίαιη υποτίμηση της εργατικής 
τάξης και τη διάρρηξη της αλληλεγγύης και της ταξικής ενότητας, στα εργοστάσια,  
στα εργοτάξια και στο σύνολο της κοινωνικής ζωής.

Όσο ο αποκλεισμός 
θα συνεχίζεται, 

όσο «για όλα 
φταίνε οι ξένοι», 

όσο δαιμονοποιείται 
και εγκληματοποιείται 

η φιγούρα του μετανάστη 

τόσο ενδυναμώνεται 
το ανθρωποβόρο καπιταλιστικό 
σύστημα και τόσο πλησιάζουμε 

στον ολοκληρωτισμό.

Άν δεν έχουμε φτάσει ήδη..


