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Δεν θα προσπαθήσουμε να το παίξουμε αναλυτές ούτε θα
κοιτάξουμε πίσω από τις γραμμές για να δούμε τάχα τι συμ-

βολίζει η τοποθέτηση (τον περασμένο Σεπτέμβρη) του μέχρι
πρότινος υπουργού Άμυνας, Δημήτρη Αβραμόπουλου, στη
θέση του Επιτρόπου Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων
και Ιθαγένειας της Ε.Ε. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά γιατί
αυτά που συμβαίνουν “μπροστά από τις γραμμές” είναι υπέρ
αρκετά για να ασχοληθούμε μαζί τους. Ας γίνουμε, όμως, πιο
συγκεκριμένοι. Το ελληνικό κράτος εδώ και πάνω από είκοσι
χρόνια συσσωρεύει γνώση και εμπειρία στην καταγραφή και μα-
ζική διαχείριση μεταναστών εργατών. Έχει, με άλλα λόγια, δη-
μιουργήσει έναν τεράστιο μηχανισμό (που αποτελείται από
αστυνομικούς, λιμενικούς, πολιτικούς υπαλλήλους υπουργείων
και κρατικών υπηρεσιών, ΜΚΟ και τελειωμό δεν έχει), ο οποίος
την τελευταία δεκαετία όλο και γιγαντώνεται, όλο και ισχυρο-
ποιείται. Μάλιστα, από το 2003 και μετά, όταν υπογράφηκε η
συνθήκη Δουβλίνο ΙΙ μεταξύ των χωρών της Ε.Ε, το ελληνικό
κράτος είδε τον κύκλο εργασιών του να διευρύνεται. Η γαλα-
νόλευκη πινέζα στο χάρτη θα γινόταν στο εξής πύλη εισόδου
για χιλιάδες μετανάστες από εμπόλεμες χώρες όπως το Αφγα-
νιστάν, το Ιράκ, η Σομαλία κ.ά. Όντας παρανομοποιημένοι1,
σχεδόν αόρατοι για τη συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής
κοινωνίας, θα έπεφταν όλο και πιο οργανωμένα, όλο και πιο
συστηματικά στην αγκαλιά της ΕΛ.ΑΣ. Να πώς από τον Έβρο
μέχρι το Καστελόριζο, η Ελληνική Αστυνομία (μαζί με το Λι-
μενικό και όλους τους άλλους από κοντά) άρχισε να λειτουρ-

γεί ως γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων. 

Φυσικά, το “γραφείο” στο οποίο αναφερόμαστε εδώ δεν συγ-
κεντρώνει ακριβώς βιογραφικά· το εν λόγω “γραφείο” συντάσ-
σει αναλυτικούς φακέλους, καταγράφει και ταξινομεί εκείνους
κι εκείνες που θα περάσουν για ένα διάστημα από κάποιο από
τα τόσα στρατόπεδα συγκέντρωσης που έχουν ριζώσει σε αυτή
τη χώρα. Παράλληλα, μοιράζει σφαλιάρες (και σφαίρες), διε-
ξάγει υγειονομικούς ελέγχους, συνεργάζεται με τους τοπικούς
φορείς και τα τοπικά αφεντικά που χρειάζονται “δέκα κεφάλια”
για τις ελιές ή τα πορτοκάλια, δίνει δουλειές στους ταβερνιά-
ρηδες που εν μια νυκτί γίνονται ιδιοκτήτες εταιριών catering
και αναλαμβάνουν με το αζημίωτο την τροφοδοσία των κέν-
τρων κράτησης, κλπ. Κι όπως μπορεί να φανταστεί κανείς, τα
λεφτά που πέφτουν για να μπορεί το “γραφείο” να συνεχίζει τη
δράση του είναι πολλά και κατά βάση προέρχονται από την Ε.Ε.
Κάπου εδώ είναι που κάνει την εμφάνισή του κι ο κύριος Επί-
τροπος με τα γυαλιστερά μανικετόκουμπα:

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει τη χώρα με κάθε υπάρχον
μέσο. Επίσης η Επιτροπή είναι έτοιμη να απελευθερώσει επι-
πλέον 3,4 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφά-
λειας, ποσό το οποίο αντιπροσωπεύει το 50% του συνολικού
ποσού που υπάρχει για όλα τα κράτη – μέλη για την αντιμετώ-
πιση των τρεχουσών καταστάσεων2.

1. Το ελληνικό κράτος, λοιπόν, διεκδικεί να προσλάβει περισσότερους
μπάτσους και λιμενικούς, να μοιράσει περισσότερες δουλίτσες στις το-
πικές κοινωνίες· να διευρύνει τα δίκτυα εκμετάλλευσης των μετανα-
στών. Διεκδικεί να δείξει όλο και πιο ανοικτά πώς οργανώνεται η
εργασία σήμερα σε αυτή τη χώρα. Για περισσότερα σχετικά με την έν-
νοια της «παρανομοποίησης» βλ., την έκδοση «Σχεδόν Αόρατοι. Η πα-
ρανομοποίηση της εργασίας και ως κρατική στρατηγική για τη
μετανάστευση», antifascripta, 2013.
2. Βλ., “Συναντήθηκαν Αβραμόπουλος-Βαρβιτσιώτης την Παρασκευή”,
Το Βήμα, 20/11/2014.
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Κυκλοφορεί από 
τις εκδόσεις Αρχείο 71.
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«Γυναίκες Φυλή και Τάξη»

Eκδόθηκε από την αυτόνομη
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Αφίσα που κολλήθηκε 
στους τοίχους της πόλης 
από τους Class war dogz.
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