
Οι μετανάστες και οι μετανάστριες κατά τη διάρκεια της μετακίνησης τους από χώρα σε χώρα προς την
Ευρώπη, ανέπτυξαν δίκτυα και κοινότητες αλληλοβοήθειας μεταξύ τους προκειμένου τόσο να συνεχιστεί η
συλλογική μετακίνησή τους, όσο και  για λόγους καθημερινής επιβίωσης. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της
“αναμονής”  τους  στην  Ειδομένη  οργάνωσαν  και  διεκδίκησαν  συλλογικά  το  άνοιγμα  των  συνόρων  και
καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, τόσο μέσω του αποκλεισμού της σιδηροδρομικής γραμμής, όσο και με
μπλοκαρίσματα κεντρικών αξόνων κυκλοφορίας ή ακόμα και με συλλογικές απεργίες πείνας. Παρά την
παρουσία και την κυριαρχία του στρατού, των Μ.Κ.Ο και της καθημερινής ελπίδας ότι θα είναι απ' αυτούς
τους λίγους που θα περάσουν σε αντίθεση με άλλους, οι μετανάστες και οι μετανάστριες για ολόκληρους
μήνες  και  κάτω  από  πολύ  δυσχερείς  καιρικές  συνθήκες  απέδειξαν  ότι  μόνο  θύματα  δεν  ήταν.  Η
στρατιωτικού  τύπου  εκκένωση  της  Ειδομένης  τον  περασμένο  Μάιο  έδειξε  ότι  οι  σχέσεις  που  είχαν
δημιουργηθεί, τόσο μεταξύ μεταναστών και αλληλέγγυων, όσο και μεταξύ των ίδιων των μεταναστών (με
όρους αγωνιζόμενης κοινότητας) έπρεπε πλέον να μην διαθέτουν κάποιο κοινό τόπο, ώστε να αποτραπεί η
παραγωγή  υλικών συλλογικών αντιστάσεων.  Επιπλέον η  εκκένωση σηματοδότησε  την  επίσημη,  πλέον,
αλλαγή της κυβερνητικής πολιτικής όσον αφορά το ανθρωπιστικό πρόσωπο της διαχείρισης, καθώς πλέον
είχαμε τη δημιουργία κέντρων κράτησης ανοιχτού τύπου και για τους λεγόμενους πρόσφυγες.

Στο επίπεδο του δημόσιου λόγου, για μήνες αναπαραγόταν η ρητορική που αναγάγει τους διακινητές
ως την μόνη πηγή όλων των δεινών που προκύπτουν μέσα από την (μετά)κίνηση των μεταναστών. Πράγματι
η  διακίνηση  ανθρώπων αποτελεί  μία  πλήρως  επικερδή  μπίζνα,  η  οποία  είτε  σε   συνεργασία  με  τους
κρατικούς μηχανισμούς,  είτε κάτω απ'  την ανοχή τους εκμεταλλεύεται την ανάγκη των ανθρώπων για
μετακίνηση χρεώνοντας τους υπέρογκα ποσά, δεσμεύοντας την επικείμενη εργασία τους και θέτοντας τους
σε μεγάλους κινδύνους κατά τη διάρκεια του ταξίδι τους.  Από την άλλη, η αναφορά μόνο των διακινητών
ως υπεύθυνων για τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες,  συσκοτίζει το ρόλο του κράτους στη
διαχείριση και στην οριοθέτηση  της κίνησης τους και τείνει να αντιλαμβάνεται τους μετανάστες ως άβουλα
όντα που απλά τους εκμεταλλεύονται “κάποιοι σύγχρονοι δουλέμποροι”.  Στην πραγματικότητα όμως, οι
ίδιες οι μετανάστριες και οι μετανάστες επέλεξαν να μετακινηθούν βρίσκοντας μπροστά τους (κρατικά και
μη) εμπόδια, όπως φράχτες, κλειστά σύνορα αλλά και εκατοντάδες ναυτικά μίλια που δεν μπορούσαν παρά
να  αναζητήσουν  κάθε  τρόπο  ώστε  να  τα  προσπεράσουν,  προκειμένου  να  προσπαθήσουν  να  ζήσουν
καλύτερα μακριά από τις δυσμενείς συνθήκες που βίωναν (πόλεμος, φτώχεια, έμφυλες  και σεξουαλικές
διακρίσεις,  πολιτικές  διώξεις)  .  Η συζήτηση λοιπόν,  που εστιάζει  στη διακίνηση τείνει  να ξεχνάει  την
επαναλαμβανόμενη  προσπάθεια  ποινικοποίησης  των  σχέσεων  αλληλοβοήθειας  και  αγώνα  που  έχουν
υπάρξει με τους μετανάστες. Έτσι, η οποιαδήποτε βοήθεια παρέχεται για τη διευκόλυνση ή την προώθηση
της κίνησης των μεταναστών δια μέσου των συνόρων,  μπορεί  να βαφτιστεί  “παράνομη διακίνηση”  και



αποτελεί πλέον πράξη κακουργηματικού χαρακτήρα.  

Με αυτό τον τρόπο, γίνεται  προσπάθεια  να περιοριστεί  η επαφή που θα πρέπει να έχουμε οι “ντόπιες” με
τους μετανάστες και τις μετανάστριες, σε ένα κομμάτι ψωμί και μια κουβέρτα που θα δώσουμε, κάνοντας
την επαφή αυτή  προϊόν διαχείρισης, είτε μέσα από κρατικούς μηχανισμούς (στρατός,αστυνομία,λιμενικό
κλπ),  είτε μέσα  από  την  εργασία  μας  σε  Μη  Κυβερνητικές  Οργανώσεις  με  το  πρόσχημα  της  μόνης
ουσιαστικής βοήθειας  που μπορεί  να τους δοθεί.  Επιπλέον,  κάθε  πιθανή οργάνωση των μεταναστριών
(μοριακή ή συλλογική) να προσπελάσουν τα σύνορα μπορεί να βαπτιστεί “ως κομμάτι του οργανωμένου
εγκλήματος  που  εκμεταλλεύεται  οικονομικά  τους  πρόσφυγες”.  Τέλος  οι  καταγγελίες  περί  “σύγχρονου
δουλεμπορίου” και περί χαοτικών και επικίνδυνων μεταναστευτικών ροών δημιούργησαν το έδαφος για την
εντατικοποίηση του  ελέγχου1 των συνόρων. Αυτή η εντατικοποίηση του ελέγχου περισσότερο έπληξε όσες
και όσους προσπαθούσαν να περάσουν τα υδάτινα σύνορα παρά τα διεθνή δίκτυα διακίνησης μεταναστών
που σε συνεργασία με μηχανισμούς τους κράτους δημιούργησαν νέες διόδους, που να ξεφεύγουν απ' το
έλεγχο, και επιπλέον, ανέβασαν το κασέ τους σε βάρος των μεταναστών.

Συνεχίζοντας, η  δημιουργία  της  φιγούρας  του  πρόσφυγα2 (σε  αντιπαράθεση  με  αυτή  του
“παράτυπου”  μετανάστη)  χρησιμοποιήθηκε  ως  βασική  τεχνική  για  να  επιτευχθεί  η  εμπέδωση  του
διαχωρισμού μεταξύ των μεταναστών. Επιπλέον η ταύτιση των μεταναστών με τους τζιχαντιστές απ' τον
υπουργό εξωτερικών, αλλά και η συνεχής παρουσίαση τους ως σεξουαλικούς εγκληματίες εξαιτίας και των
χωρών καταγωγής τους αλλά και της θρησκείας τους λειτούργησαν ως τεχνικές νομιμοποίησης για τις
πολιτικές που θα άλλαζαν τη διαχείριση από ανθρωπιστική σε στρατιωτικού τύπου (hot spot, κλείσιμο των
συνόρων,  εκκένωση Ειδομένης,  καταστολή εγχειρημάτων αλληλεγγύης σε μετανάστες  και καταλήψεων
στέγης μεταναστριών).

Ο εκτοπισμός και η απομόνωση των μεταναστριών και των μεταναστών έξω από τα κέντρα της πόλης ήταν
μια πρώτη απαραίτητη κίνηση προκειμένου να διασφαλιστεί η πτώση της κινητικότητας τους, αλλά και για
να εξαλειφθούν οι όποιες πιθανότητες γέννησης κοινών αγώνων μεταξύ ντόπιων και μεταναστών. Από την
άλλη, η διάκρισή τους σε κατηγορίες  με βάση ότι κάποιοι και κάποιες είναι πιο υποτιμημένοι και αξίζουν
κάποιας ιδιαίτερης μεταχείρισης, νομιμοποιεί τη συνέχιση της υποτίμησης των υπόλοιπων και ελαχιστοποιεί
τις όποιες δυνατότητες από μέρους τους να συγκροτήσουν μία κοινή κίνηση για συνολική αλλαγή των
κοινωνικών συσχετισμών που βιώνουν. Οι απελάσεις που συνεχίζουν να συμβαίνουν καθημερινά ενάντια σε
όσους δεν διαθέτουν δικαιωματικά την ταμπέλα του πρόσφυγα3 , όσο και η συνέχεια της λειτουργίας των
κλειστών κέντρων κράτησης μετανάστ(ρι)ων επιβεβαιώνουν την επιτυχία του “διαίρει και βασίλευε”. 

1  Αύξηση της δύναμης της Frontex σε χερσαίες και υδάτινες συνοριογραμμές και, επιπλέον, κοινές περιπολίες μεταξύ
των μελών του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο από τον Φεβρουάριο του 2016 με αφορμή  “την καταδίωξη παράνομων διακινητών 
προσφύγων και μεταναστών”. 
2 Ένα ενδιαφέρον σημείο είναι το γεγονός, ότι με βάση τις νέες συνθήκες, έχει αναθεωρηθεί πλήρως η ταυτότητα του
πρόσφυγα ως του ατόμου που κατάγεται από τη Συρία αντί του ορισμού που παρουσιάζεται από την υπηρεσία ασύλου
: “ το άτομο, το οποίο βρίσκεται έξω από την πατρίδα του, και το οποίο διατρέχει βάσιμο φόβο δίωξης, λόγω της
φυλής,  της θρησκείας,  της εθνικότητας,  της συμμετοχής του σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα ή των πολιτικών του
πεποιθήσεων, και λόγω αυτού του φόβου δεν μπορεί να γυρίσει εκεί. “. Έτσι, βλέπουμε πώς, ενώ ακραίες διώξεις και
πολεμικές συγκρούσεις συνεχίζονται να διεξάγονται σε χώρες όπως το Αφγανιστάν, το Πακιστάν ή το Μαρόκο, οι
άνθρωποι που κατάγονται  από εκεί  παίρνουν  κυρίως  την ταυτότητα του παράνομου μετανάστη.  Έχουμε,  έτσι το
συχνό φαινόμενο, οι μετανάστες απο αυτές τις χώρες, να αρνούνται την εθνική τους ταυτότητα (έστω και προσωρινά)
προκείμενου να ενταχθούν και αυτοί στην κατηγορία του πρόσφυγα και με αυτό τον τρόπο να ανατιμηθούν σε ένα
βαθμό. Επιπλέον, οφείλουμε να αντιληφθούμε την δημιουργία της φιγούρας του πρόσφυγα απ' το ελληνικό κράτος ως
κομμάτι της (ανα)συγκρότησης της ελληνικής ταυτότητας, εξαιτίας της ιστορίας των οικονομικών μεταναστών του '50
και των μικρασιατών προσφύγων του 22'. Η κατασκευή αυτή, λοιπόν, προσπάθησε να ενδύσει την όποια αλληλεγγύη
υπήρξε προς τους πρόσφυγες με το εθνικό στοιχείο, έθεσε ως απαραίτητο στοιχείο την εθνική ομοψυχία σε συνθήκες
“κρίσεων” και τέλος επέκτεινε την αορατότητα των ήδη παράνομων μεταναστών. 

3  "Απο τις αρχές του 2017 έχουν απελαθεί 160 άτομα με καταγωγή από το Πακιστάν, 150 από το Ιράκ , 70 από την
Αλγερία,  30  από  το  Αφγανιστάν,  25  από  το  Μαρόκο  και  20  από  το  Μπαγκλαντές."
http://www.ekathimerini.com/216314/article/ekathimerini/news/pre-departure-migrant-camps-planned-for-
greek-islands



Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης ανοιχτού τύπου (camps) απομόνωσαν τους μετανάστες από τους ντόπιους,
περιόρισαν την κινητικότητα τους4 και  τους πρόσφεραν άθλιες συνθήκες καθημερινής διαβίωσης. Παρόλο
που  αυτά  τα  κέντρα  έκαναν  ακόμα  πιο  δυσχερή  τη  θέση  των  ήδη  ταλαιπωρημένων  από  το  ταξίδι
μεταναστών, μέσα  σε αυτά  γεννήθηκαν και οι πρώτες συλλογικές αντιστάσεις των μεταναστών και των
μεταναστριών ενάντια στη νέα συνθήκη που βίωναν. Το γεγονός, δηλαδή, ότι βρίσκονταν τόσοι μετανάστες
με άπλετο χρόνο σε μια κοινή καθημερινότητα  σε ένα συγκεκριμένο τόπο, τους βοήθησε να διεκδικούν
συλλογικά καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, να εξεγερθούν ενάντια στους διαχειριστές τους, αλλά  ακόμα και
να δημιουργήσουν μόνιμες σχέσεις αγώνα μεταξύ τους - που σε κάποιους από αυτούς πρόσφεραν την (έστω
προσωρινή) έξοδο τους από τη συνθήκη των camp. Ταυτόχρονα όμως, δεν πρέπει να αγνοήσουμε και τα
φαινόμενα  κανιβαλισμού  που  γεννήθηκαν  μέσα  σε  αυτά  τα  camps  εξαιτίας  της  απομόνωσης,  της
περιθωριοποίησης και της αδυναμίας κάλυψης βασικών αναγκών για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Τέλος η μεταφορά κάποιων από αυτούς σε ξενοδοχεία και σε σπίτια δεν μπορεί να ιδωθεί μόνο ως μια νίκη.
Πέρα απ' το γεγονός ότι αυτό αποτέλεσε μία δυνατή συνθήκη μόνο για λίγους και λίγες,  κατακερμάτισε,
επιπλέον, τις όποιες συλλογικές σχέσεις είχαν δημιουργηθεί,  δημιούργησε ανασφάλεια σε σχέση με τον
χρόνο διάρκειας  των νέων παροχών5,  εξανάγκασε  τον  περιορισμό των μεταναστών σε  συγκεκριμένους
χώρους και σε πλήρη εξάρτιση από κάθε είδους οργανισμούς και από την ευαισθησία εθελοντών. 

Οφείλουμε να εξετάσουμε και μία πιο «οικονομική» πτυχή του ζητήματος της διαχείρισης των μεταναστών
από την πλευρά του κράτους.  Οι  Μ.Κ.Ο,  ως  διεθνείς,  αλλά και  εγχώριοι  οργανισμοί, αποτελούν έναν
ιδιαίτερα  επικερδή  τομέα,  που  ανήκει  στον  κλάδο  της  φιλανθρωπίας.  Η  φιλανθρωπία  δεν  πρέπει  να
αντιμετωπίζεται μόνο ως  μία  απλή  ανάγκη  προσφοράς  από  έναν  άνθρωπο  στον  άλλο.  Αποτελεί  ένα
καθοριστικό οικονομικό κλάδο που βασίζει την αναπαραγωγή του πάνω στον ανθρώπινο πόνο (πόλεμος,
φτώχεια, μετανάστευση), αντιμετωπίζοντας τις διάφορες αιτίες και εκφάνσεις του σαν απλά προβλήματα
που συμβαίνουν τυχαία. Αυτή η λογική δείχνει από τη μία να αντιμετωπίζει (σε μεμονωμένες περιπτώσεις
και  προσωρινά)  τα  εκάστοτε  προβλήματα,  από  την  άλλη,  όμως,  δεν  θίγει  σε  καμία  περίπτωση  τις
γενεσιουργικές  τους  αιτίες.  Δηλαδή,  από  τη  μία,  τα  θεωρούμενα  ως  ανθρωπιστικά  προβλήματα
υιοθετούνται απ' την ατζέντα της κάθε μη κυβερνητικής οργάνωσης, από την άλλη όμως τα προβλήματα
που  προκύπτουν  μέσα  απ'  τη  λειτουργία  και  τη  δραστηριότητά τους  υποθάλπονται  για  χάρη  ενός
υποτιθέμενου κοινωνικό-ανθρωπιστικού καλού.

Συνεπώς,  οι Μ.Κ.Ο  λειτουργούν  σαν  ένας  παράγοντας  του  κράτους  που  επιθυμεί  τη  συνέχεια  της
αναπαραγωγής του αλλά και την παραγωγική ανασυγκρότηση του κεφαλαίου (ιδιαιτέρως σε συνθήκες
κρίσης).  Τοποθετώντας,  δηλαδή,  ένα  κομμάτι  του  υποτιμημένου  εργατικού  δυναμικού  προκειμένου  να
διαχειριστεί την επιβίωση του πλεονάζοντος πληθυσμού καταφέρνει να διαχωρίσει ακόμα περαιτέρω τα ήδη
κατακερματισμένα  συμφέροντα  του  σύγχρονου  και  διασπασμένου  προλεταριάτου.  Χαρακτηριστικά
βλέπουμε πώς οι υποτιθέμενα “ωφελούμενοι”6 αναγκάζονται σε εργασία σχετική με τους μετανάστες και να

4 Πέρα απ' την εκκένωση της Ειδομένης που δημιούργησε το πρώτο ανάχωμα (μετά τα σύνορα) όσον αφορά την
κινητικότητα των μεταναστών προς την Ευρώπη, οι μηχανισμοί της διαδικασίας ασύλου εξανάγκασαν πολλούς απ'
τους μετανάστες να μένουν μόνιμα στα ανοιχτά κέντρα κράτησης προκείμενου να μην χάσουν την πιθανότητα για να
οριστεί η ημερομηνία για τη συνέντευξη τους για το άσυλο (ή για την μετακίνηση τους στην Ευρώπη),  είτε και για να
μην χάσουν ένα  κουπόνι των 90 ευρώ που χορηγείται απ' τον Ερυθρό Σταυρό μόνο σε όσους μετανάστες ζουν σε
camp.  Οφείλουμε επιπλέον να σημειώσουμε ότι ο τόπος των συνεντευξέων για το άσυλο συχνά απέχουν εκατοντάδες
χιλιόμετρα απ' τα camp που διαμένουν οι “υποψήφιοι μετανάστες” κάτι που δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο την
απόκτηση του και επιπλέον εντείνει την απογοήτευση των μεταναστών για μια διαδικασία που αφορά τον καθένα και
την καθεμία ατομικά. 

5 Το επίδομα που δίνεται από τα μέσα Σεπτέμβριου σε μορφή προπληρωμένης κάρτας μέσω του Ερυθρού Σταυρού 
(250 ευρώ για οικογένειες και 90 ευρώ για μεμονωμένα άτομα) διατίθεται μόνο σε όσους και όσες είναι δηλωμένοι 
ότι μένουν σε camps. 

6 Ο εξαναγκασμός στην εργασία για τους ωφελούμενους δεν χρησιμοποιείται για να δείξει μόνο την καθημερινή
επιβολή του κεφαλαίου σε εμάς, οι οποίοι για να μπορούμε να συνεχίσουμε να ζούμε πρέπει να πουλάμε (ελεύθερα
φυσικά) την εργατική μας δύναμη, αλλά είναι και κάτι παραπάνω: οι ωφελούμενοι/ες είναι αναγκασμένοι να πάνε σε
οποιαδήποτε θέση εργασίας οριστεί από τον ΟΑΕΔ, ώστε να μπορούν να συνεχίσουν να είναι στα προγράμματα
ανεργίας του οργανισμού.  Η άνεργη θα πρέπει να δείχνει κάθε στιγμή ότι ψάχνει εργασία (με οποιουδήποτε όρους)



παραμένουν πενιχρά αμειβόμενοι/ες,  σε κάκιστες συνθήκες εργασίας και επιπλέον, αναγκασμένοι/ες να
δουλεύουν πολλές περισσότερες  ώρες  από όσες  αμείβονται,  γιατί  εκτελούν φιλανθρωπική εργασία.  Σε
παρόμοια θέση βρίσκονται και κάποιοι από τους εργαζόμενους στις Μ.Κ.Ο, οι οποίοι απασχολούνται κατά
βάση σε ελαστικές σχέσεις εργασίας, σε πολύ κακές συνθήκες και χωρίς δικαιώματα, καθώς υπάρχει  η
αντίληψη ότι η εργασία σε μια ανθρωπιστική οργάνωση δεν είναι ακριβώς εργασία, αλλά φιλανθρωπία και
εθελοντισμός,  και  άρα  δεν  έχει  τα  αντίστοιχα  δικαιώματα7 για  τον  εργαζόμενο. Τέλος,  οφείλουμε  να
αναλογιστούμε πως  οι Μ.Κ.Ο λειτουργούν και σαν  οργανισμοί νομιμοποίησης ακόμα και των πιο βίαιων
πρακτικών  διαχείρισης  του  πληθυσμού  από  το  εκάστοτε  κράτος,  αποτελώντας  το  μηχανισμό  που  θα
προσπαθήσει να ανακουφίσει τις συνέπειες τους.8 

Αποτελούν,  με  άλλα λόγια, τον βασικό θεσμό που έχει  επιφορτιστεί  με τον ρόλο της  διαχείρισης  των
μεταναστών,  μέσα και έξω απ'  τα camp, σε συνεργασία προφανώς με την αστυνομία και το στρατό. Η
διαχείριση αυτή δεν περιορίζεται μόνο στη παροχή φαγητού και στέγης για τους μετανάστες, αλλά είναι
υπεύθυνοι για το σύνολο της καθημερινότητάς τους. Βασικό απότοκο  των Μ.Κ.Ο είναι η λειτουργεία τους
σαν  βαλβίδες  αποσυμπίεσης  (για  μετανάστριες  και  ντόπιες), φροντίζοντας  τόσο  την  άμβλυνση  των
αντιδράσεων  των  μεταναστών  για  τις  συνθήκες  που  βιώνουν  (είτε  μέσω  της  ενσωμάτωσης  και  των
υποσχέσεων, είτε μέσω του αποκλεισμού), όσο  και την αδιαφορία για τη φύση και τους όρους της εργασίας
σε αυτές για χάρη μίας υποτιθέμενης ηθικό-ανθρωπιστικής εξιλέωσης. 

Αναγνωρίζουμε, συμπερασματικά, μία συνολική προσπάθεια να εξαλειφθεί η κάθε πιθανότητα συγκρότησης
κάθε κοινότητας αγωνιζόμενων μεταναστών και μεταναστριών. Αυτό συμβαίνει τόσο μέσω της προσφοράς
προνομίων σε όσους και όσες συνεργαστούν με τους κρατικούς (και μη) μηχανισμούς διαχείρισης, όσο και
μέσα  από  μικρο-παροχές  για  λίγους,  αλλά  και  της  προσπάθεια  περιθωριοποίησης  όσων  αγωνίζονται.
Μπροστά,  λοιπόν,  στην  προώθηση  των  διαχωρισμών  και  την  απομόνωση  των  μεταναστών  από  την
κοινωνική ζωή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σταθούμε δίπλα τους προσπαθώντας να ανιχνεύσουμε τόσο
σημεία συνάντησης όσο και κοινές ανάγκες, μακριά από κάθε είδους προνοιακή (ή μη) διαχείριση. Γι αυτούς
τους  λόγους  θεωρούμε  απαραίτητο,  τόσο να  χτίσουμε  όσο το  δυνατόν  περισσότερες  επαφές  με  τους
μετανάστες,  όσο  και  να  ακούσουμε  τις  εμπειρίες  που  μπορούν  να  μας  μεταφέρουν  μέσα  απ'  την
καθημερινότητά τους. 

Επειδή δεν υπάρχει ένας κοινός τόπος για να χτίσουμε κοινές εμπειρίες αγώνα,  επιθυμούμε σήμερα, έστω
και αποκομμένα από την κίνηση και την καθημερινότητά τους, να μας μεταφέρουν οι ίδιοι οι μετανάστες τις
συνθήκες που βιώνουν καθημερινά μέσα και έξω από τα camps και πως αυτές έχουν μεταβληθεί σε σχέση με
το προηγούμενο διάστημα, χωρίς να ξεχνάμε τους ήδη υπαρκτούς διαχωρισμούς που έχουν κατασκευαστεί
απ' το κράτος.                                                                                                                                      

και ότι έχει την επιθυμία να εξειδικευτεί σε νέα πεδία εργασίας. Συγκεκριμένα για τα camps έχει ανακοινωθεί ότι θα
ανοίξουν 2.500 θέσεις  "κοινωφελής" εργασίας 8μηνης διάρκειας   σε 19 κέντρα φιλοξενίας και  5  hot  spots  σε 8
περιφέρειες  της  χώρας,   εξ'  αυτών  μόνο  το  20%  φέρεται  να  εργάζεται  εντέλει  στις  συγκεκριμένες  δομές.
http://nofeloumeni.gr/2017/01/18/ergasiahotspot/

7 Xαρακτηριστικό  παράδειγμα  αποτελεί  η  έμμεση  απαγόρευση  συμμετοχής  σε  απεργία  της  ΓΣΕΕ  στους
εργαζόμενους  σε Μ.Κ.Ο στο camp της Μόριας στην Λέσβο. Αυτή η απαγόρευση αφορούσε τους εργαζομένους "στο
πεδίο", δηλαδή, αυτούς που όσους παρέχουν άμεσα υπηρεσίες στους μετανάστ(ρι)ες (και όχι π.χ όσες δουλεύουν σε
γραφεία). 

8    Ένα ιστορικά ακραίο παράδειγμα (και σε καμία περίπτωση πανομοιότυπο) ήταν όταν οι εγκέφαλοι των Ναζί είχαν
θέσει  σε πλήρη εφαρμογή την «τελική λύση» της  εξολόθρευσης των Εβραίων,  ο Ερυθρός Σταυρός [μία από τις
πρώτες και μεγαλύτερες (ακόμα και σήμερα) Μη Κυβερνητικές οργανώσεις] συνέχιζε να δρα υπό το καθεστώς της
αμεροληψίας.  Ήταν  μάλιστα τόσο περήφανος  για  αυτή τη στάση του που στο  τέλος  του πολέμου,  το  1945,  θα
ενημέρωνε  τη  διεθνή  κοινότητα  ότι  είχε  διανείμει  1,6  εκατομμύρια  δέματα  ανθρωπιστικής  βοήθειας  μέσα  στα
στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ας φανταστούμε την εικόνα: εθελοντές ντυμένους στα χρώματα του Ε.Σ. να δίνουν μέσα
στο Άουσβιτς πακετάκια με ατομικά είδη υγιεινής και ξηρά τροφή συνοδευόμενα από χαμόγελα φιλανθρωπίας σε
ανθρώπους που λίγη ώρα αργότερα θα έκαναν το τελευταίο τους ντους με το θανατηφόρο αέριο Zyklon B. Για
περισσότερες  πληροφορίες  σε  σχέση  με  την  ιστορία  των  Μ.Κ.Ο  και  το  ελληνικό  παράδειγμα  ανατρέξτε  στο
“Ανθρωπισμός χωρίς Σύνορα” της ομάδας ενάντια στα κέντρα κράτησης Musaferat.

http://nofeloumeni.gr/2017/01/18/ergasiahotspot/

