
Ζούμε σε μια χώρα που έχει στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ζούμε σε μια χώρα που εδώ και χρόνια ελέγχει ένα μεγάλο κομμάτι της εργατικής 

τάξης με μπάτσους και στρατό. Ακόμα χειρότερα, ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της κοινωνίας δεν δείχνει να προβληματίζεται -το αντίθετο 

μάλιστα. Ενθαρρύνει την διαχείριση των μεταναστών εργατών με στρατιωτικούς όρους. Επικροτεί την φυλάκισή τους σε στρατόπεδα 

συγκέντρωσης. Αγχώνεται με την προοπτική και μόνο του κλεισίματος των στρατοπέδων. Αδιαφορεί προκλητικά απέναντι στους 

βασανισμούς και τις δολοφονίες. Στέλνει με την αδιαφορία του το μήνυμα για ακόμη περισσότερη βία, σφαίρες, εξευτελισμό και θάνατο 

στην υπόθεση ελέγχου του πολυεθνικού προλεταριάτου. 

Ζούμε σε μια εποχή που ζέχνει φασισμό και θάνατο. Αυτό που διεξάγεται γύρω μας είναι μια ευρεία εκστρατεία φόβου και υποτίμησης. 

Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης είναι ένα βίαιο στάδιο αυτής της εκστρατείας – ούτε το πρώτο, αλλά ούτε και το τελευταίο. Είναι 

ένα επεισόδιο του σύγχρονου φασισμού, που πρέπει επειγόντως να βρει τους αντιπάλους του. Εκείνους και εκείνες που ακούνε για 

στρατόπεδα συγκέντρωσης και τους γυρνάει το στομάχι. Εκείνους και εκείνες που καταλαβαίνουν τι είναι αυτό που έρχεται και σφίγγουν 

τη γροθιά τους. Εκείνους και εκείνες που είναι εξοργισμένοι, μα για την ώρα σιωπηλοί.

Όλη η χώρα Μανωλάδες και στρατόπεδα συγκέντρωσης

Αντίθετα με ό,τι λέγεται, η πολιτική του ελληνικού κράτους απέναντι στη 
μετανάστευση είναι σταθερή και αταλάντευτη από τη στιγμή που πάτη-
σαν το πόδι τους οι πρώτοι μετανάστες από την Αλβανία στις αρχές της 
δεκαετίας του ‘90. Και αυτή η πολιτική, είναι πρώτα και κύρια μια βίαιη 
πολιτική διαχείρισης της εργατικής δύναμης που στα θεμέλιά της βρίσκε-
ται η τεχνητή μετατροπή των μεταναστών εργατών σε παράνομους. Αυτό 
είναι και το μοναδικό πρόβλημα όταν μιλάει κανείς για τη μετανάστευση 
και τους μετανάστες! Γιατί υπεύθυνοι για τη διαχείριση των μεταναστών 
εργατών δεν είναι κανενός είδους εργατικό δίκαιο αλλά τα όπλα, οι μπά-
τσοι και ο στρατός! Γιατί όλο αυτό το εργατικό δυναμικό υποτιμάται έτσι 
μαζικά, γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης στο έπακρο από μικρά και 
μεγάλα αφεντικά, και η αξιοποίησή του συχνά μέχρι του σημείου της φυ-
σικής εξόντωσης κοντεύει να γίνει ρουτίνα! 

Η κρατική λοιπόν πολιτική γύρω από τη μετανάστευση είναι ένα 
πλέγμα στρατο-αστυνομικών μεθόδων με στόχο να επιβάλλεται ένας τε-
χνητός διαχωρισμός ανάμεσα σε «νόμιμους» και «παράνομους» εργάτες, 
όπως και να ρυθμίζεται ανά πάσα στιγμή η αναλογία ανάμεσα σε αυτά 
τα δύο σύμφωνα με τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας. Τα λεγόμενα 
κέντρα κράτησης, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης που λίγα έχουν να ζη-
λέψουν από τους προγόνους τους, έχουν ένα πολύ συγκεκριμένο ρόλο 

στην όλη διαδικασία διαχείρισης των παρανομοποιημένων εργατών. Το 
βασικότερο που αποσιωπάται σκόπιμα είναι ότι μέσα στα στρατόπεδα 
συγκέντρωσης βρίσκονται έγκλειστοι εργάτες που δεν έχουν διαπράξει 
κανένα αδίκημα! Χιλιάδες μετανάστες φυλακίζονται εκεί για πέντε, έξι, 
επτά, οκτώ μήνες ακόμη και χρόνο, όχι για κάτι που έκαναν αλλά γι’ αυτό 
που είναι: εργάτες «δίχως χαρτιά».  Από κει κι έπειτα, ως χώροι προσω-
ρινής αποθήκευσης εργατικής δύναμης, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης 
ανοίγουν και κλείνουν τις πύλες τους φροντίζοντας να διοχετεύουν τις 
πόλεις και την επαρχία με φτηνό εργατικό δυναμικό. Επιτελούν επίσης 
και άλλες λειτουργίες. Φροντίζουν ο παρανομοποιημένος εργάτης να 
αντιλαμβάνεται κατευθείαν τον ρόλο που έχει στη χώρα που ήρθε. Μέσα 
από τις σφαίρες, τον εξευτελισμό, τη βία, τον θάνατο, καταλαβαίνει πως η 
ζωή του λίγη σημασία έχει για τον οποιονδήποτε. Τέλος, και εξίσου σημα-
ντικό με τα παραπάνω, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης φροντίζουν οι πα-
ρανομοποιημένοι εργάτες να μην μένουν για πολύ στο ίδιο σημείο, αλλά 
να κινούνται διαρκώς μέσα στη χώρα. Μέσα από επιχειρήσεις- σκούπα 
που κάθε φορά παρουσιάζονται σαν τελική λύση, ο εργάτης μεταφέρεται 
στα στρατόπεδα συγκέντρωσης για αόριστο χρονικό διάστημα. Μέχρι οι 
πύλες να ξανανοίξουν και να πεταχτεί σε καινούρια χωράφια που θέλουν 
δουλειά, σε καινούρια αφεντικά που δίνουν φαΐ και ξύλο, σε κάθε είδους 
μαφία που βλέπει ευκαιρίες πλουτισμού και να περιμένουν καινούρια 
εξαγγελία «σκούπας»-τελικής λύσης και ο κύκλος να ξαναρχίσει.



Στρατόπεδα συγκέντρωσης έχουμε  
ήδη από τη δεκαετία του ‘90!

Είπαμε και πριν πως το ελληνικό κράτος ήδη από τις αρχές της δεκαετίας 
του ‘90 είχε σταθερή πολιτική όσον αφορά τη μετανάστευση. Η πολιτι-
κή αυτή δεν ήταν καν πρωτότυπη, αφου είχε αρχίσει να εφαρμόζεται με 
επιτυχία και σε άλλες χώρες, είτε εντός Ευρώπης είτε εκτός. Στη Γαλλία, 
τη Γερμανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και αλλού είχε εφευρεθεί εδώ 
και καιρό η έννοια του «παράνομου εργάτη», παράνομου όχι για κάτι που 
έκανε αλλά για αυτήν ακριβώς την ιδιότητά του -για την ίδια την ταξική 
του ταυτότητα. Αποδείχτηκε μια τακτική διαχείρισης εργασίας πολύ επι-
τυχημένη. Ενήμερο των παραδειγμάτων από το εξωτερικό, το ελληνικό 
κράτος στάθηκε εντελώς προετοιμασμένο απέναντι στην κατάρρευση 
του ανατολικού μπλοκ στις αρχές του ‘90 και τη μαζική εργατική δύναμη 
που περνούσε μέσα από ναρκοπέδια και συρματοπλέγματα τα σύνορα 
της χώρας. Όπως έλεγε τότε ευθαρσώς σε εφημερίδα ξένης χώρας ο Στέ-
φανος Μάνος, τότε βουλευτής και υπουργός Οικονομικών:

«Είμαι ενθουσιασμένος με τους Αλβανούς. Πρόκειται φυσικά για παράνομη 
εργασία αλλά αυτό αποτελεί προϋπόθεση για να μπορούν να προσφέρουν 
την εργασία τους σε χαμηλή τιμή... Δεν επιθυμούμε να τους εμποδίσουμε να 
έρχονται, αλλά ακόμα και να το επιθυμούσαμε δεν θα μπορούσαμε».

Ήδη, από τότε οι κρατικοί ιθύνοντες δεν μασούσαν τα λόγια τους! Το πώς 
γίνεται να εργάζεσαι «παράνομα» στα χωράφια και τα γιαπιά δεν προ-
σπάθησαν ποτέ να μας το εξηγήσουν, γιατί σημασία είχε το άλλο: η πα-
ρανομοποίηση των εργατών που θα αποδεικνυόταν χρυσοφόρα μέθο-
δος για την ελληνική οικονομία. Εξ ου και ο μεταναστευτικός νόμος που 
ψηφίστηκε το 1991 με κύριο στόχο τους Αλβανούς εργάτες καθιέρωνε τη 
μετατροπή τους σε παράνομους με το που πατούσανε το πόδι τους εντός 
των συνόρων. Οι βασικοί άξονες εκείνου του νόμου που ισχύουν απαρέ-
γκλιτα μέχρι και σήμερα περιλαμβάνουν χοντρικά τα εξής: η εγκατάστα-
ση μεταναστών στη χώρα θα γινόταν μόνο με έγκριση του Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης. Υπεύθυνος για την εργασία των μεταναστών δεν θα 
ήταν κάποιου είδους εργατικό κέντρο αλλά οι μπάτσοι. Καθιερώθηκε ο 
αστυνομικός έλεγχος στις  μεθοριακές διαβάσεις και το Δημόσιας Τάξης 
απέκτησε τη δικαιοδοσία για την χορήγηση αδειών παραμονής, αδειών 
εργασίας και της ανανέωσής τους. Τι πέτυχε το κράτος μέσα από αυτή την 
πολιτική όλα αυτά τα χρόνια; Ότι όσοι μετανάστες διέρχονται τα σύνορα  
περνάνε στη δικαιοδοσία των στρατο-αστυνομικών μηχανισμών. Ότι η 
ζωή και ο θάνατος περνάει στα χέρια του κάθε στρατόκαυλου στα σύ-
νορα. Ότι ο κάθε μικροαστός κάτοχος χωραφιού βρίσκει σχεδόν τσάμπα 
εργασία. Ότι οι εργατικές διαφορές πλέον λύνονται με το «σκάσε μη σε 
πάω στους μπάτσους για απέλαση». Ότι τα στρατόπεδα συγκέντρωσης 
αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι όλης αυτής της αλυσίδας εκμετάλλευ-
σης. Ναι, όσο κι αν θέλουν να το ξεχνάμε, αυτή η χώρα έφτιαξε στρατό-
πεδα συγκέντρωσης από την πρώτη στιγμή που μετανάστες εργάτες πά-
τησαν το πόδι τους εδώ. Για του λόγου το αληθές, χαρακτηριστικό είναι 
το παράδειγμα των Ιωαννίνων. Το ψήφισμα μαζικών φορέων του Δήμου 
Ιωαννίνων το 1991, την ίδια χρονιά με το πέρασμα του πρώτου νόμου για 
την μετανάστευση, έλεγε χαρακτηριστικά:

«...Καταδικάζουμε  τις απαράδεκτες συνθήκες διαβίωσης που η κυβέρνη-
ση φρόντισε γι αυτούς μέσα σε στρατόπεδα χωρίς τις στοιχειώδεις συνθή-

κες διαβίωσης. Καταδικάζουμε την άγρια εκμετάλλευση που γίνεται από 
μέρος εργοδοτών που βρήκαν την ευκαιρία να πλουτίσουν από τους φυ-
γάδες δίνοντας μεροκάματα των 750-1500-2000 δραχμών χωρίς ΙΚΑ και 
δέκα ωρών δουλειά, φέρνοντάς τους σε αντιπαράθεση με τους εργαζόμε-
νους της περιοχής μας...» 
(Αλλοδαποί εργαζόμενοι και αγορά εργασίας στην Ελλάδα, Πέτρος-Ρινάλ-
δος Ρυλμόν, Αθήνα 1993)

Ναι λοιπόν! Ήδη δύο δεκαετίες πριν η χώρα είχε στρατόπεδα συγκέντρω-
σης και μάλιστα οι φορείς των τοπικών κοινωνιών είχαν αντιληφθεί μια 
χαρά τη λειτουργία τους. Εγκλεισμός, υποτίμηση, άγρια εκμετάλλευση, 
πλούτος για τα αφεντικά! Και το παράδειγμα των Ιωαννίνων, αλοίμονο, 
δεν ήταν το μόνο. Αποθήκες, στρατόπεδα, γιαπιά, παρατημένα κτίρια, 
ξενοδοχεία σε διάφορες περιοχές της ελληνικής υπαίθρου μεταμορφώ-
θηκαν όπως-όπως σε σύγχρονα στρατόπεδα συγκέντρωσης-φυλακές 
μεταναστών εργατών, με το αζημίωτο. Γιατί για κάθε τέτοιο αυτοσχέδιο 
στρατόπεδο συγκέντρωσης έρεε κρατικό χρήμα και επιδοτήσεις προς 
τους ιδιοκτήτες του.

Παράλληλα βέβαια με τις ραγδαίες αλλαγές στην ύπαιθρο, που υπο-
δέχτηκε με ανοιχτές αγκάλες και γεμάτα όπλα τους νεοφερμένους ερ-
γάτες, οι νόμοι για τη μετανάστευση εξελίσσονται, προφταίνοντας τις 
επιθυμίες των αφεντικών, μεγάλων και μικρών. Κάποιοι από τους νόμους 
και τα διατάγματα που ακολούθησαν αυτόν του 1991 είχαν στον τίτλο 
τον παραπλανητικό όρο «νομιμοποίηση». Φυσικά ο στόχος των νόμων 
και των διαταγμάτων δεν ήταν να νομιμοποιήσει οποιονδήποτε. Στόχος 
τους αντίθετα ήταν ο ίδιος με εκείνον του 1991: η διατήρηση ενός κομ-
ματιού της εργατικής τάξης σε καθεστώς παρανομίας. Επίσης στόχος 
εξίσου σημαντικός για τον έλεγχο όλου αυτού του προλεταριάτου που 
περνούσε τα σύνορα, η καταγραφή και η συλλογή πληροφοριών. Νόμοι 
όπως του 1997, όπως του 2001 αλλά και του 2005 αμέσως μετά την Ολυ-
μπιάδα, όταν τα έργα είχαν τελειώσει και για τα αφεντικά πολλοί ήταν 
άχρηστοι, αποτελούσαν ουσιαστικά ρυθμίσεις για το ποιο και πόσο κομ-
μάτι της εργατικής τάξης εντός των συνόρων θα είναι διαχειρίσιμο από 
μπάτσους, στρατό και σφαίρες. Ακομα και όσοι ελάχιστοι πληρούσαν τις 
προϋποθέσεις νομιμοποίησης εμποδίζονταν εν τέλει από την ίδια την 
γραφειοκρατία να καταθέσουν τα χαρτιά τους εμπρόθεσμα. Ακόμη και 
αυτοί που τελικά κατάφερναν να νομιμοποιηθούν, γρήγορα καταλάβαι-
ναν πως η νομιμότητά τους δεν ήταν παρά κάτι προσωρινό και μονίμως 
διαπραγματεύσιμο. Θα κρατούσε μονάχα για όσο μπορούσαν να εργα-
στούν νόμιμα, κάτι που μετατρέπει αυτόματα την αναλογία ανάμεσα σε 
«νόμιμους» και «παράνομους» ανάλογα με τις ανάγκες των αφεντικών.

Όσο για τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, αυτά ήταν αναπόσπαστο κομμά-
τι της κρατικής πολιτικής για τη μετανάστευση. Αναπόσπαστο κομμάτι 
της παρανομοποίησης της εργασίας των μεταναστών. Γι αυτόν ακριβώς 
τον λόγο τα είδαμε να εμφανίζονται την ίδια ακριβώς στιγμή που ήρθαν 
για πρώτη φορά μετανάστες εργάτες στη χώρα! Καθώς όλο αυτό το ερ-
γατικό δυναμικό περνούσε στη δικαιοδοσία και τον έλεγχο της αστυνο-
μίας, καθώς μετατρεπόταν σε «παράνομο», δίχως χαρτιά, απαιτούνταν 
και χώροι προσωρινής αποθήκευσής του. Με σκοπό την καταγραφή του, 
την εμπέδωση του τεχνητού καθεστώτος «παρανομίας» του και τη δια-
σπορά του στη συνέχεια ανά την επικράτεια ανάλογα με τις ανάγκες της 
αγροτικής (και όχι μόνο) οικονομίας. 



Το χρήμα για τα στρατόπεδα ρέει ακόμα περισσότερο την 
επόμενη δεκαετία...

Αυτή η πολιτική παραμένει απαράλλαχτη μέχρι και σήμερα. Και αυτό για-
τί, όπως προαναφέραμε, όταν μιλάμε για μεταναστευτική πολιτική μιλάμε 
πρωτίστως για διαχείριση της εργατικής δύναμης μέσα από την τεχνητή 
παρανομοποίησή της. Συνεπώς η σταθερότητα της πολιτικής αυτής είναι 
πρωτίστης σημασίας. Στις αρχές του 2000, οι εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο 
έκαναν ακόμη πιο σκληρή αυτή την πολιτική. Οι πόλεμοι στα πεδία μάχης 
της Ασίας και της Μέσης Ανατολής έφερναν καινούριες μάζες εργατών 
στα σύνορα, και συνεπώς καινούριες ευκαιρίες για τα αφεντικά. Για να 
«υποδεχτεί» η χώρα το καινούριο εργατικό δυναμικό έφτιαξε καινούρια 
στρατόπεδα συγκέντρωσης. Τα πρώτα χτίστηκαν περίπου την ίδια περί-
οδο με την υπογραφή της συνθήκης Δουβλίνο 2 το 2003, σε σημεία που 
δουλέμποροι και λιμενικοί έκαναν χρυσές δουλειές: στον Έβρο, τη Χίο, τη 
Λέσβο, τη Σάμο. Η συνθήκη Δουβλίνο 2, αντίθετα με το κουτόχορτο που 
μας ταϊζουν τα μίντια, οι δεξιοί και οι αριστεροί ταγοί του τόπου, ήταν 
μια επωφελής συνθήκη για τα ελληνικά αφεντικά: πίσω από τις γκρίνιες 
ότι με τη συνθήκη τούτη η ελλάδα «φορτώθηκε στις πλάτες της όλους 
τους μετανάστες του κόσμου», έρεε άφθονο ευρωπαϊκό χρήμα τόσο για 
τη φρούρηση στα σύνορα όσο και για τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. 
Κι έτσι, με την υποδειγματική συνεργασία της ιδιωτικής πρωτοβουλίας 
και των κοινοτικών επιδοτήσεων προέκυψε ένας τεράστιος κατάλογος 
χώρων που κρίθηκαν κατάλληλοι για κέντρα κράτησης. Ενδεικτικά ανα-
φέρουμε: παλαια ντισκοτέκ σε όροφο οικοδομής στην Πάτμο, πρώην σι-
ταποθήκη στα Βρυσικά Έβρου, κάμπινγκ στο Δρέπανο Κοζάνης, παλιές 
φυλακές στο Λαγκαδά Μυτιλήνης και παλιός βιομηχανικός χώρος στην 
ίδια περιοχή, καγκελόφραχτος χώρος στον πρώην αεροσταθμό των Χα-
νιών, βενζινάδικο και πάρκινγκ αστυνομικών οχημάτων στον Έβρο, con-
tainer μεταφοράς εμπορευμάτων στο λιμάνι της Χίου, στρατώνες, άδεια 
ξενοδοχεία και χέρσα οικόπεδα1. Σε αυτούς τους χώρους «φιλοξενίας», 
οι μετανάστες εργάτες μάθαιναν μέσα από τη βία των φρουρών τη θέση 
τους σε αυτή τη χώρα. Σε αυτούς τους χώρους απαγορευόταν η έξοδός 
τους, σε αυτούς τους χώρους οι μπάτσοι επέβαλλαν τιμωρίες, σε αυτούς 
τους χώρους εργάτες στοιβάζονταν σαν ανθρώπινα απορρίμματα. Αλλά 
και πάλι, η λειτουργία του κέντρου κράτησης είναι η ίδια: ένας απαραί-
τητος αλλά και επαναλαμβανόμενος σταθμός σε μια διαρκή περιστροφή 
των μεταναστών εργατών μέσα στη χώρα.
Κι έτσι η διαδικασία εισόδου των μεταναστών στην χώρα ήταν εξαρχής 
και παραμένει βαμμένη με αίμα. Οι μετανάστες με την καθοδήγηση δου-
λεμπόρων προσπαθούν να περάσουν τα θαλάσσια σύνορα και εκείνα 
του Έβρου. Όσοι επιζούν από τις νάρκες, τα κύματα και τους λιμενικούς 
κλείνονται σε στρατόπεδα συγκέντρωσης για αόριστο χρονικό διάστη-
μα. Στην έξοδό τους εφοδιάζονται με μία κόκκινη κάρτα που γράφει πως 
πρέπει να εγκαταλείψουν το ελληνικό έδαφος εντός ενός μήνα και, κατό-
πιν, αφήνονται για το εσωτερικό της χώρας.
Όταν λοιπόν τα κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση έρεαν ακόμη πιο 
άφθονα μετά τη συνθήκη Δουβλίνο 2 το 2003, τα στρατόπεδα άρχισαν 
να εξελίσσονται και να αυξάνονται σε αριθμό. Και τα χρήματα ήταν πολ-
λά. Από το 2007 μέχρι το 2011 η χώρα πήρε από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
συνολικά 170 εκ. ευρώ. Εδώ είναι που η υπόθεση άρχισε να παίρνει και 
άλλες προεκτάσεις, σημαντικές κι εκείνες με τον τρόπο τους. Γιατί σιγά 

σιγά όλοι ανακάλυψαν ότι το να έχεις εργάτες σε φυλακές σημαίνει χρή-
μα με παραπάνω από έναν τρόπους. Στην αρχή τα κονδύλια δεν απορ-
ροφούνταν στο σύνολό τους -μεγάλο πρόβλημα! Ποιος βγήκε να γκρι-
νιάξει πρώτος; Μα φυσικά, ΜΚΟ, ανθρωπιστικές οργανώσεις και άλλοι 
φιλάνθρωποι που περίμεναν με τη σειρά να πάρουν και κείνοι κομμάτι 
της πίτας –δηλαδή να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σαν μεταφρα-
στές, ψυχολόγοι, διατροφολόγοι κλπ. Επίσης στρατόπεδα συγκέντρωσης 
με φυλακισμένους σήμαινε λεφτάκια για τις τοπικές κοινωνίες: ιδού τα 
νέα ΤΕΙ-κρουνός χρημάτων για τους μικροαστούς με τις καφετέριες και 
τα τυροπιτάδικα! Ιδού νέες ευκαιρίες πλουτισμού για τις τοπικές κοινω-
νίες: ποιος θα αναλάβει τη σίτιση του στρατοπέδου, πού θα μείνουνε οι 
μπάτσοι-δεσμοφύλακες που θα έρθουν με απόσπαση; Σε ποιά καφετέ-
ρια θα πάνε να πιούνε τον καφέ τους, σε ποιό κωλόμπαρο θα περάσουν 
το βράδυ; Τον Αύγουστο που μας πέρασε για παράδειγμα 1.881 μπάτσοι 
μετακινήθηκαν για να δουλέψουν στους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και 
Έβρου με ένα εξτρά επδομα επτακοσίων ευρώ στην τσέπη2. Όλα αυτά 
τα λεφτά ποιός θα τα πάρει; Για του λόγου το αληθές, συνέβη μικροαστοί 
να τρέμουν και να κλαίνε στα κανάλια μπροστά στο ενδεχόμενο να κλέ-
ισει το κέντρο κράτησης από την περιοχή τους! Στη φήμη ότι το κέντρο 
κράτησης στη Βέννα της Θράκης θα έκλεινε, οι τοπικοί μαγαζάτορες και 
ο δήμαρχος των κοντινών Σαπών διαμαρτυρήθηκαν με επιστολές και 
καταγγελίες στα τοπικά κανάλια ότι το κλείσιμο του κέντρου κράτησης 
«αποτελεί χτύπημα στην τοπική οικονομία»!3

Ο μπατσοϋπουργός Δένδιας προανήγγειλε τη λειτουργία 25 καινούριων 
στρατοπέδων�. Σε ακόμη πιο πρόσφατη ανακοίνωσή του, προανήγγειλε 
την αύξηση της χωρητικότητας των στρατοπέδων από πέντε σε δέκα χι-
λιάδες5. Και εδώ μπορεί κανείς να βάλει τα νούμερα κάτω και να απορή-
σει: καλά, δέκα χιλιάδες θέσεις δεν είναι λίγες για κάποιον που ισχυρίζεται 
πως θέλει να κλείσει εκεί μέσα το σύνολο των «παράνομων» μεταναστών; 
Μόνο στα φραουλοχώραφα της Ηλείας οι «παράνομοι» μετανάστες που 
εργάζονται εκεί είναι 7.000-10.000...
Πράγματι, οι θέσεις είναι λίγες για τον σκοπό που ισχυρίζονται πως έχουν 
τα κέντρα κράτησης. Σύμφωνα με έρευνα του ΕΛΙΑΜΕΠ το 2011, οι «πα-
1Δες: Έκθεση Διεθνούς Αμνηστίας 2005, Έκθεση και προτάσεις της εθνικής επιτροπής 
για τα δικαιώματα του ανθρώπου, 2003 και από τον καθεστωτικό τύπο: Καθημερινή 
15/11/2008, Ελευθεροτυπία 21/10/2006.
Επίσης δες το Κέντρα Κράτησης: οι χώροι buffer της παρανομοποιημένης εργατικής 
δύναμης, περιοδικό antifa πόλεμος ενάντια στο φόβο, τεύχος 31, 5/2012.
2 Αρχίζει η μετακίνηση των συνοριοφυλάκων», Καθημερινή, 03/08/2012
3  Δες σχετικό βίντεο στη διεύθυνση http:www.deltatv. gr (Kλείνει το κέντρο κράτησης 
στη Βέννα; 11/12/2012)
� 25 κέντρα υποδοχής μεταναστών σε δώδεκα μήνες, Καθημερινή, 12/07/2012
5  Νέα κέντρα κράτησης μεταναστών», Καθημερινή, 1�/0�/2013

Οι εξεγέρσεις στα στρατόπεδα συγκέντρωσης

Τον τελευταίο καιρό έχουνε γίνει εξεγέρσεις μεταναστών σε κέντρα κράτησης ανά την 
Ελλάδα. Το Νοέμβρη του ’12 μετανάστες στο κέντρο κράτησης της Κομοτηνής έβαλαν 
φωτιά στα στρώματά τους και επιτέθηκαν στους αστυνομικούς. Τον Δεκέμβρη του ’12 
ξεσπάσανε επεισόδια στο κέντρο κράτησης στην Αμυγδαλέζα. Τον Απρίλη του ’13  νέα 
επεισόδια, αυτή την φορά στην Κόρινθο. Πέρα από αυτά τα καταγεγραμμένα επεισό-
δια είναι σίγουρο πως υπάρχουν και άλλα, μη καταγεγραμμένα, οπουδήποτε υπάρχουν 
κέντρα κράτησης στη χώρα. Οι εξεγέρσεις αυτές δεν είναι ακριβώς λόγος για να χαιρό-
μαστε. Γιατί κανείς από μας δεν μπορεί να διανοηθεί πώς είναι να είναι κανείς φυλακι-
σμένος κάπου, να τον ξεφτιλίζουν, να τον δέρνουν, να τον κακοποιούν με κάθε δυνατό 
τρόπο και την ίδια στιγμή να μην του λένε καν πότε θα ανοίξει η πόρτα για να βγει έξω. 
Να μην γνωρίζει και να μην καταλαβαίνει τον λόγο για τον οποίο είναι φυλακισμένος 
–και πώς να καταλαβαίνει το παράλογο; Ότι είναι παράνομος γιατί υπάρχει; Όχι, δεν 
είναι λόγος για να χαιρόμαστε όταν ακούμε για τις εξεγέρσεις των μεταναστών, για την 
απελπισία του φυλακισμένου που ξεσπάει και τρώει τα νύχια του στο τσιμέντο, σπάει τα 
κόκκαλά του στα κάγκελα και στις ασπίδες των μπάτσων. Είναι ένας καλός λόγος όμως 
για να αρχίσουμε εμείς να κατανοούμε σε τι χώρα ζούμε. Να αρχίσουμε να καταλαβαί-
νουμε πως είναι φασισμός καθαρός αυτό που επελαύνει και απειλεί να μας καταπιεί 
όλους, προτού είναι αργά για όλους μας.



ράνομοι» μετανάστες στη χώρα είναι �70.000, αν και πολύ πιθανά το πραγ-
ματικό νούμερο είναι αδύνατο να υπολογιστεί. Καταλαβαίνει κανείς πως ο 
ρόλος των στρατοπέδων συγκέντρωσης δεν είναι ο μόνιμος εγκλεισμός των 
παρανομοποιημένων εργατών. Ο λόγος για τον οποίον χτίζονται τα κέντρα 
κράτησης είναι το διαρκές πέρασμα όλων των «παράνομων» μεταναστών 
από κει. Να καταγράφονται, να εξευτελίζονται, να δέρνονται, να νοιώθουν 
το ρόλο που έχουν σ’ αυτή την κοινωνία στο πετσί τους. Να μην μπορούν να 
ριζώσουν πουθενά γιατί είναι διαρκώς κυνηγημένοι, να μπορούν ανά πάσα 
στιγμή από τα χωράφια της Ηλείας να βρεθούν σε κέντρα κράτησης στον 
Έβρο, και βγαίνοντας να πρέπει να διασχίσουν όλη την χώρα, δουλεύοντας 
για μικροαφεντικά. Τα κέντρα κράτησης μπορεί να είναι μονίμως γεμάτα με 
πέντε ή δέκα χιλιάδες κόσμου, αλλά τα φυσικά πρόσωπα μέσα στα κελιά 
εναλλάσσονται διαρκώς- αυτός είναι και ο βασικός ρόλος των στρατοπέ-
δων συγκέντρωσης: η διαρκής κίνηση των παρανομοποιημένων εργατών, 
μέσα σε μια χώρα από την οποία δεν μπορούν να φύγουν, αναγκασμένοι να 
περνάνε διαρκώς μέσα από τα ίδια σημεία, διασχίζοντας ξανά και ξανά μια 
χώρα τελικά ολόκληρη ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης...

Στο μέλλον μπορεί κάποιος να ενδιαφερθεί να ρωτήσει 
τους Έλληνες: Εσείς τι κάνατε όταν έφτιαχναν στρατόπεδα 
συγκέντρωσης;

Αυτή η κοινωνία διαθέτει κανονικά στρατόπεδα συγκέντρωσης. Μέσα στα 
στρατόπεδα συγκέντρωσης βρίσκονται έγκλειστοι εργάτες που δεν έχουν 
διαπράξει κανένα αδίκημα. Τα χούγια των μπάτσων, το ξύλο, η πείνα, τους 
τσακίζουν. Όσο για εμάς, εμάς που κατεβαίνουμε στους δρόμους και φω-
νάζουμε για τα σύγχρονα στρατόπεδα συγκέντρωσης, για τον φασισμό που 
επελαύνει, ούτε θέλουμε και ούτε μπορούμε να ζούμε σε μια χώρα με στρα-
τόπεδα συγκέντρωσης. Όχι γιατί είμαστε τίποτα ανθρωπιστές φιλάνθρω-
ποι που κοιτάνε να κοιμούνται ήσυχοι μοιράζοντας κουβέρτες∙ ούτε γιατί 
φοβόμαστε πως μετά τους μετανάστες εργάτες θα έρθει και η σειρά μας. 
Δεν θέλουμε και ούτε μπορούμε να ζούμε σε μια τέτοια χώρα επειδή αυτό 
που συμβαίνει τώρα από μόνο του είναι πολύ χοντρό για να μιλάμε γι΄ αυτό 
που μπορεί να συμβεί αύριο. 
Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης είναι κομμάτι μιας εκστρατείας φόβου και 
υποτίμησης. Είναι κομμάτι του σύγχρονου φασισμού που πρέπει να βρει 
επειγόντως τους αντιπάλους του! 
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Ο μύθος των επιχειρήσεων-σκούπα και η πραγματικότητα:  
το παράδειγμα «Ξένιος Δίας»

Διαβάζοντας τις εφημερίδες παρατηρεί κανείς πως κάθε λίγο μας παρουσιάζεται 
και ένα καινούριο σχέδιο- «τελική λύση για το πρόβλημα των λαθρομετανα-
στών». Η «τελευταία» τελική λύση άκουγε στο όνομα Ξένιος Ζεύς (δεν σχολιά-
ζουμε το χιούμορ των φασιστών think tank της κυβέρνησης) και, όπως και όλα 
τα άλλα πριν από αυτό, σύμφωνα με τους ιθύνοντες στόχο είχε να συλληφθούν 
οι παράνομοι μετανάστες και να κλειστούν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Τα 
αποτελέσματά της, μετά από έξι μήνες δράσης στην Αθήνα και τον Έβρο, έχουν 
ως εξής: 77.526  προσαγωγές, 4.435 συλλήψεις αλλοδαπών που δεν πληρούν 
τις προϋποθέσεις παραμονής στην χώρα.1 Τεσσεράμιση χιλιάδες συλλήψεις 
ακούγονται πολύ λίγες σε σχέση με το σύνολο των μεταναστών εργατών, που 
αποτελείται από εκατοντάδες χιλιάδες. Ο στόχος όμως δεν είναι να εξαφανιστεί 
ο μετανάστης εργάτης από τους δρόμους. Ο στόχος είναι να βρίσκεται διαρκώς 
σε κίνηση. Από τους δρόμους της Αθήνας στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, μετά 
στα σύνορα, στα χωράφια ανά την επαρχία, στους δρόμους των πόλεων και πάλι 
πίσω. Έτσι τα αφεντικά ανά τη χώρα εξασφαλίζουν την μαζική υποτιμημένη ερ-
γασία. Όσο για τις επιχειρήσεις-σκούπα, μπορεί να προβάλλονται κάθε φορά σαν 
την πραγματικά-αληθινή-τελευταία-τελική λύση, όμως ο ρόλος τους είναι άλλος: 
να μεταφέρονται σε τακτά χρονικά διαστήματα εργάτες στα κέντρα κράτησης, 
και μέσα από το ξύλο, τις σφαίρες και τον εξευτελισμό να αντιληφθούν τον ρόλο 
τους σε αυτή την χώρα. Γι αυτό τον λόγο η επανάληψή τους είναι απαραίτητη: 
όσο πιο συχνά έρχονται «τελικές λύσεις» τόσο πιο μεγάλη η ροή προς τα επόμενα 
γρανάζια της διαχείρισης παρανομοποιημένης εργασίας...

1Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της επιχείρησης «Ξένιος Ζευς» των τελευταίων έξι μηνών, 

Καθημερινή, 25/05/13


