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Στην Ελλάδα, το προσφυγικό ζήτημα εμφανίστηκε ως επείγον και μείζον το καλοκαίρι του 2015, λόγω 
της  συγκυριακής  εν  μέρει  αύξησης  των  προσφύγων  που  κατέφθαναν  στα  νησιά  του  Αιγαίου. 
Ειδικότερα  αναδείχθηκε  η  περίπτωση  των  Σύριων  προσφύγων,  η  άφιξη  των  οποίων  αυξήθηκε 
καταρχήν λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στην ευρύτερη περιοχή της Συρίας. Ο πόλεμος φάνηκε, 
δηλαδή, ότι δεν θα έφτανε σύντομα στην λύση του, επομένως οι Σύριοι πρόσφυγες που είχαν ήδη 
καταφύγει  σε  γειτονικές  χώρες  συνειδητοποίησαν  ότι  δεν  υπήρχε  προοπτική  άμεσης  επιστροφής. 
Σημαντικό ρόλο στην αύξηση των αφίξεων έπαιξαν και οι πολιτικές επιλογές των καθεστώτων της 
περιοχής, τόσο της Τουρκίας, ειδικά όσον αφορά την στάση της απέναντι στους Κούρδους, όσο και του 
Ιράν απέναντι στους Αφγανούς πρόσφυγες που εδώ και χρόνια έχουν καταφύγει στην επικράτειά του.
Το  λεγόμενο  προσφυγικό  ζήτημα,  έτσι,  ως  ιστορικό  συμβάν,  ανάγκασε,  κατά  κάποιο  τρόπο,  την 
Ευρωπαϊκή Ένωση ως θεσμό και ως φαντασιακή ευρωπαϊκότητα να προχωρήσει στην διαχείρισή του. 
Η στάση της ΕΕ απέναντι στο προσφυγικό συνέχεται από την αντίληψη των εξωτερικών συνόρων, ως 
ευρωπαϊκών συνόρων, που απορρέει από την ιδιότητά της ως ομπρέλα εθνών – κρατών. Πρόκειται, 
βέβαια,  για μια αντίληψη που διαχωρίζει  την ανθρωπότητα σε “εμείς” και “αυτοί”,  υποβιβάζοντας 
πάντα “αυτούς” σε ένα σχεδόν μη ανθρώπινο στάδιο, θεωρώντας τους απειλή για την κάθε είδους 
τάξη. Ιστορικά οι συνέχειες που παρατηρούνται στον τρόπο αντίδρασης της Ευρώπης απέναντι στους 
πρόσφυγες και γενικότερα τους κάθε λογής “Άλλους” είναι περισσότερες από τις ασυνέχειες. Με άλλα 
λόγια, η σημερινή στάση της ΕΕ απέναντι στο προσφυγικό, με όλες τις παραλλαγές που εμφανίζει, 
δηλαδή τις περισσότερο μετριοπαθείς ή ακραίες στάσεις των επιμέρους κρατών, χαρακτηρίζεται από 
την  ίδια  αντίφαση που παρατηρείται  ήδη από γενέσεώς της.  Πιο  συγκεκριμένα,  η  αντίφαση αυτή 
συνίσταται  στο  χάσμα  μεταξύ  των  διακηρύξεων  περί  ανθρωπισμού,  ανεκτικότητας  και  των 
συμπαρομαρτούντων, και της πραγματικής αντιμετώπισης των προσφύγων. Χαρακτηριστικό είναι ότι 
ενώ η ΕΕ εδραιώθηκε συμβολικά και αξιακά πάνω στην πτώση του τείχους του Βερολίνου, σήμερα τα 
τείχη  στην  Ευρώπη  αυξάνονται  προοδευτικά.  Χρειάζεται,  επομένως,  να  επισημανθεί  ότι  η 
“απάνθρωπη” , όπως συχνά χαρακτηρίζεται, στάση της Ευρώπης απέναντι στο προσφυγικό δεν είναι 
απλώς ένα ατόπημα αντίθετο καθόλα με τις καταστατικές αρχές και αξίες της, αλλά ένα δομικό της 
στοιχείο.  Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι  το προσφυγικό δεν μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης, 
οξύνοντας τις εσωτερικές αντιφάσεις της Ευρώπης με απρόβλεπτες εν πολλοίς συνέπειες.
Στα καθ' ημάς, η αντίδραση του ελληνικού κράτους ήταν επιεικώς ελλιπής. Σταθερό επιχείρημα της 
ελληνικής κυβέρνησης αποτελεί η επίκληση της ευρωπαϊκής πολιτικής, η οποία την εξαναγκάζει να 
διατηρεί, για παράδειγμα, τον φράχτη του Έβρου, επιχείρημα που δεν την καλύπτει ηθικά και κατ' 
επέκταση πολιτικά, πόσο μάλλον ούσα μια “αριστερή” κυβέρνηση. Έτσι η κυβέρνηση προχωρά σε 
ηχηρές μη πράξεις με τις οποίες αφήνει τους πρόσφυγες να πνίγονται στο Αιγαίο και να περιπλανώνται 
χωρίς φροντίδα στην επικράτεια, αν καταφέρουν να επιζήσουν. Επιπλέον, η κρατική διαχείριση του 
προσφυγικού έχει περιοριστεί, κατά κύριο λόγο, στα μέσα ασφαλείας. Το ελληνικό κράτος στον βαθμό 
που ασχολείται με το προσφυγικό μεριμνά για την διαφύλαξη των συνόρων και όχι για την περίθαλψη 
των προσφύγων, έργο που έχει αφεθεί στους κάθε λογής “εθελοντές”.
Στο σημείο αυτό εισέρχεται ο άξονας του οικονομικού. Χωρίς να υπονοείται ότι η προσφυγική κρίση 
υποκινήθηκε  για  λόγους  κέρδους,  είναι  σημαντικό  να  λάβουμε  υπόψη  μας  ότι  ένα  τμήμα  του 
κεφαλαίου επωφελείται, όπως το εφοπλιστικό κεφάλαιο. Επιπλέον το δίκτυο αυτό περιλαμβάνει από 
τις ΜΚΟ, εταιρίες που εξοπλίζουν και συντηρούν τους μηχανισμούς επιτήρησης και καταστολής, μέχρι 
τους μικροαπατεώνες που πουλάνε μπουκαλάκια νερό σε υπέρογκες τιμές.



Παρά τα παραδείγματα αυτά εκμετάλλευσης, η ελληνική κοινωνία έχει επιδείξει έναν μη αναμενόμενο, 
για τους πιο απαισιόδοξους, βαθμό αλληλεγγύης με διάφορες μορφές. Αν αναλογιστούμε εκτιμήσεις 
σχετικά με τον εκφασισμό της ελληνικής κοινωνίας, η αλληλεγγύη που εκφράστηκε ήταν πράγματι 
εντυπωσιακή. Οι κινήσεις αυτές έγιναν στο πλαίσιο ενός γενικότερου και αφηρημένου “ανθρωπισμού”. 
Η ρητορική αυτή της “ανθρωπιάς”, όμως, δεν επαρκεί, κυρίως διότι οδηγεί στην αντιμετώπιση του 
ζητήματος  ως  προσωρινού,  κάτι  που  με  την  σειρά  του  οδηγεί  σε  μεμονωμένες  και  σπασμωδικές 
κινήσεις.
Ο ανταγωνιστικός χώρος από την πλευρά του, μέσω των πολύμορφων πρακτικών που έχει αναπτύξει, 
επέδειξε εξαιρετικά αντανακλαστικά εν τη απουσία των θεσμών. Δύσκολο θα ήταν να αναλύσουμε 
επαρκώς τις δράσεις που γίνονται, χωρίς να αδικήσουμε κάποια από αυτές. Έτσι θα προσπαθήσω να 
παρουσιάσω την κατάληψη της Νοταρά, στα Εξάρχεια, ως έμπρακτο παράδειγμα, και με αυτήν την 
αφορμή να αναδείξω τα πολιτικά ζητήματα που τίθενται.
Η κατάληψη στέγης προσφύγων και μεταναστών έγινε στις 25 Σεπτεμβρίου με πρωτοβουλία ομάδων 
του  ευρύτερου  ελευθεριακού  χώρου.  Το  εγχείρημα  της  Νοταρά  αξιοποίησε  το  εγκαταλελειμμένο 
δημόσιο  κτήριο  του  ΕΤΕΑΜ  (το  πολιτικό  σκεπτικό  πίσω  από  την  κατάληψη  αυτή  αφορά  την 
επανοικειοποίηση της ανενεργής δημόσιας περιουσίας) με σκοπό την εδαφικοποίηση της αλληλεγγύης 
απέναντι στους πρόσφυγες και τους μετανάστες και την κάλυψη των άμεσων αναγκών τους, όπως 
στέγαση, σίτιση, πρωτοβάθμια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, παροχή ρουχισμού και άλλων ειδών 
πρώτης ανάγκης. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά το κείμενο αυτοπαρουσίασης της κατάληψης: “Δεν 
πρόκειται  για  μια  κίνηση  φιλανθρωπίας,  κρατικής  ή  ιδιωτικής,  αλλά  για  εγχείρημα  αλληλεγγύης 
αυτοοργανωμένο [...].  Αποφασιστικό  όργανο μας  είναι  η  ανοιχτή συνέλευση της  κατάληψης όπου 
μπορούν να συμμετάσχουν όλοι κι  όλες χωρίς αποκλεισμούς.  [...]  Στόχος μας η επικοινωνία και ο 
συντονισμός των δράσεων μας με τις εκατοντάδες ατομικές και συλλογικές πρωτοβουλίες σε όλη την 
Ελλάδα (σε αστικά κέντρα, σε νησιά και παραμεθόριο) για την αποτελεσματικότερη αλληλεγγύη σε 
πρόσφυγες και μετανάστες [...].” Η κατάληψη λειτουργεί ως ένας ενδιάμεσος σταθμός προσφύγων και 
μεταναστών, και πλέον στεγάζει περίπου 100 άτομα κάθε μέρα, τα οποία διαρκώς εναλλάσσονται. 
Στην συντριπτική τους πλειοψηφία οι πρόσφυγες στην κατάληψη είναι Αφγανοί, καθώς  οι Αφγανοί 
στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν θεωρούνται πρόσφυγες από τους θεσμούς και εξαιρούνται από 
τη συμφωνία μετεγκατάστασης. Πρόκειται σαφώς για θεσμοποιημένο αποκλεισμό. Τα κριτήρια της 
φιλοξενίας  προσανατολίζονται  στην  κατά  το  δυνατόν  μεγαλύτερη  στήριξη  των  ευπαθών  ομάδων 
μεταξύ των προσφύγων και μεταναστών, δηλαδή των οικογενειών και των ασυνόδευτων ανηλίκων.
Παρόλο που η κατάληψη αρχικά στόχευε στην δημιουργία μιας ανοιχτής και κοινής για πρόσφυγες και 
αλληλέγγυους συνέλευσης, καθώς και στην συμμετοχή όλων στην καθαριότητα και το μαγείρεμα, αυτό 
το σχέδιο δεν επετεύχθη, αρχικά για πρακτικούς λόγους, καθώς ο χρόνος παραμονής των προσφύγων 
στην κατάληψη είναι πολύ μικρός και εν πολλοίς απροσδιόριστος, αλλά και λόγω της απροθυμίας των 
ίδιων  των  προσφύγων  να  συμμετέχουν,  όπως  και  τον  υπερπροστατευτισμό  κάποιων  αλληλέγγυων 
απέναντί τους. Προβλήματα τίθενται διαρκώς, με άλλα λόγια, λόγω της «μικροαστικής» νοοτροπίας, 
της οποίας φορείς είναι οι πρόσφυγες, αλλά και λόγω του θετικού ρατσισμού κάποιων αλληλέγγυων. 
Βέβαια,  οι  προσπάθειες  συνεχίζονται,  κυρίως  όσον  αφορά  την  εβδομαδιαία  καθαριότητα.  Η 
καθημερινή επαφή, επομένως, με τους πρόσφυγες μας βοηθά να ξεπεράσουμε την ρομαντικοποιημένη 
και  οριενταλιστική,  δηλαδή  εξουσιαστική,  εικόνα  του  ευγενούς  κατατρεγμένου.  Θέλοντας  και  μη 
κατανοούμε ότι  οι  άνθρωποι αυτοί  είναι,  όπως λέμε στα συνθήματά μας,  όπως και μεις,  και αυτό 
περιλαμβάνει και τις περισσότερο και τις λιγότερο χειραφετημένες εκδοχές. Από την άλλη ερχόμαστε 
αντιμέτωποι  με την δική μας αδυναμία να τους αντιμετωπίσουμε ως ίσους,  σεβόμενοι φυσικά την 
προσφυγική τους εμπειρία. Αντίθετα, τους αντιμετωπίζουμε τους ως μωρά, και έτσι τους υποτιμούμε.
Η Νοταρά δεν φιλοδοξεί να παραμείνει μια νησίδα αλληλεγγύης προς πρόσφυγες και μετανάστες. Για 
τον λόγο αυτό η μεγαλύτερη «βοήθεια» στο εγχείρημα είναι  δημιουργία πολλών αντίστοιχων δομών. 



Σημαντικό είναι ότι η Νοταρά απέφυγε τον συνήθη κίνδυνο της εδαφικοποίησης, την εσωστρέφεια. 
Διατηρώντας την συνέλευση ανοιχτή σε ομάδες διαφορετικού πολιτικού προσανατολισμού έκανε ένα 
σημαντικό βήμα για την εδραίωση συντροφικών σχέσεων μεταξύ των αλληλέγγυων, κάτι το οποίο 
συνήθως απουσιάζει προς όφελος του σεχταρισμού. Από την άλλη, προάγοντας συμπεριφορές που 
λαμβάνουν υπόψη την γειτονιά, κατάφερε να δημιουργήσει ένα ζωντανό κοινωνικό ιστό γύρω της, ο 
οποίος θα την υπερασπιστεί σε περίπτωση κρατικής δίωξης. Επιπλέον, η κατάληψη επιθυμεί να μην 
περιοριστεί σε αυτήν την ρητορική του «ανθρωπισμού». Αντίθετα,  επιδιώκει,  με πρώτη δράση την 
συμμετοχή  της  στην  πορεία  ενάντια  στον  φράκτη  του  Έβρου,  το  τελευταίο  σαββατοκύριακο  του 
Οκτωβρίου, να θέσει συνολικά και πολιτικά το προσφυγικό και το μεταναστευτικό ζήτημα. Έτσι η 
πολιτική μας δράση αναφορικά με τα ζητήματα αυτά αρθρώνεται γύρω από δύο άξονες: αφενός στο 
επίπεδο  της  πολιτικής  της  καθημερινής  ζωής  λαμβάνουμε  υπόψη  την  προσωπική  εμπειρία  και  το 
βίωμα, και ασχολούμαστε με την ανακούφιση του τραύματος. Αυτή η προσπάθεια, αν και ξέρουμε ότι 
δεν επαρκούμε για να καλύψουμε τις ανάγκες όλων των προσφύγων, προσπαθούμε να γίνεται όσο το 
δυνατόν  περισσότερο οργανωμένα  (βλ.  επαφές  με  τα  νησιά),  ενώ ταυτόχρονα  θα  διατηρείται  ένα 
συγκεκριμένο επίπεδο «ποιότητας παροχής υπηρεσιών» στην καθαριότητα και την σίτιση. Πρόκειται 
για  μια  προσπάθεια  αποτελεσματική  και  επιτυχημένη,  ιδιαίτερα  σε  σύγκριση  με  τις  θεσμικές. 
Επιπλέον,  στέλνουμε  ένα  μήνυμα  ενάντια  στην  λογική  του  στρατοπέδου  συγκέντρωσης,  που 
απομονώνει ως μιάσματα τους πρόσφυγες εκτός του αστικού ιστού και ουσιαστικά τους φυλακίζει. Ο 
δεύτερος άξονας αφορά την «κεντρική πολιτική» και περισσότερο «εμφανείς» δράσεις. Το παράδειγμα 
της πάλης ενάντια στον φράκτη του Έβρου, ως σύμβολο και ως πρακτικό εμπόδιο, μπορεί και πρέπει 
να γενικευθεί, τόσο με την προσπάθεια ενός πανευρωπαϊκού συντονισμού ενάντια στους φράχτες, όσο 
και  με δράσεις  ενάντια,  π.χ.,  στην  Frontex ή στις  ακτοπλοϊκές εταιρείες  που εκμεταλλεύονται  την 
κατάσταση. Ένα άλλο ζήτημα που πρέπει να λάβουμε  υπόψη μας είναι ότι λόγω του επερχόμενου 
χειμώνα και του κλεισίματος των συνόρων, ένας σημαντικός αριθμός προσφύγων θα εγκλωβιστούν 
στην Ελλάδα. Στο παράδειγμα της Νοταρά, ενδεχομένως να χρειαστεί οι πρόσφυγες να παραμένουν 
στην κατάληψη 1 ή 2 μήνες, αντί για τις μερικές μέρες που μένουν προς το παρόν. Αυτή η αλλαγή των 
συνθηκών μας δίνει μια σημαντική ευκαιρία για ένα «πείραμα» αυτοοργάνωσης. Η αλλαγή αυτή θα 
πρέπει  επίσης  να μας βρει  προετοιμασμένους στο επίπεδο της  διεκδίκησης.  Θα μας  αναγκάσει  να 
ξεπεράσουμε αυτήν την αντίληψη της σπασμωδικής και μερικής αντιμετώπισης του ζητήματος. Μέχρι 
στιγμής ήμασταν αντιμέτωποι με transit πρόσφυγες, αν όμως αυτοί εγκλωβιστούν στην Ελλάδα δεν θα 
πρέπει να πολλαπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας για την ανακούφισή τους; Με τι πόρους θα γίνει 
αυτό; Θα πρέπει να διεκδικήσουμε, παράλληλα με το άνοιγμα των συνόρων, την κρατική ή ευρωπαΪκή 
μέριμνα; Πώς θα το κάνουμε αυτό χωρίς να υπαναχωρίσουμε, όχι στο επίπεδο της «επαναστατικής 
ηθικής», αλλά της ριζοσπαστικής πρακτικής;
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