
STOP WAR ON MIGRANTS 

 
andSTATE not only  REPRESSION 

MIGRANTS’ STRUGGLES

από το ασφυκτικό κλίμα 

εθνικής ομοψυχίας στα 

γεγονότα στον  Έβρο...

...στην προβολή της απει-

λής του κορονοϊού στον 

μεταναστευτικό πληθυσμό 

και την εργαλειοποίηση της 

πανδημίας για τη γενίκευ-

ση του καθεστώτος εγκλει-

σμού και πλήρους αποκλει-

σμού των μεταναστ(ρι)ών...

... όσοι δεν έχουν τίποτα 

να χάσουν δεν σταματούν 

να αγωνίζονται

from the suffocating national unity 

expressed in the Evros events...

...to directly connecting the coronavi-

rus threat to migration and instrumen-

talizing the pandemic in order to further 

establish confinement and exclusions im-

posed to migrants by the greek state...

...those who have nothing to lose,  

never stopped the fight
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και όχιΚΡΑΤΙΚΗΣ μόνο  ΕΠΙΘΕΣΗΣ 

ΑΓΩΝΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤ(ΡΙ)ΩΝ4 μή
νε
ς



About the “Stop war on migrants!” open assembly 
We are an assembly of collectives and individuals who 
have been struggling for years against the policies of the 
Greek state that devaluate and oppress us. Part of our 
struggle is against anti-immigration policies, that dehu-
manize, intimidate and kill migrants. It is a continuous 
strategy of the state. 
 In 2015, faced with the hundreds of thousands of peo-
ple that crossed the borders, the EU states used a small 
number of migrants for the needs of their own economy. 
After that, they closed their borders with the infamous 

EU - Turkey Deal (2016). This way thousands of 
migrant men and women were trapped in the 

Greek Islands and the rest of Greece. These 
people, when not imprisoned, they are 

made to live under horrible conditions. 
 Anti-immigration policies have 
led to death thousands of migrants and 
to prisons people whose only “crime” is 
the fact that they sought a better life. 
Living conditions for migrants are the 
same for years and very well known: 
life without papers, difficult asylum 

procedures, imprisonment in the is-
lands and the camps, exclusion from the 

health system and education, attacks by 
the police and often by parts of society. 

    The “Stop war on migrants!” open assem-
bly was created in October 2019, as a new, harder 

round of anti-immigration policies had started. By Feb-
ruary 2020, the attack on migrants became even harder. 
In this brochure you will find the main points of the last 4 
months’ state (and not only) repression against migrants, 
but also reports on migrants’ daily resistance and strug-
gles, who never stopped but keep growing stronger.
  We call you to join our open assemblies every Wednes-
day at 20.00 in Yfanet in order to organize together. You 
can follow our fb page to stay informed and send us your 
messages: www.facebook.com/StopWarOnMigrants  
e-mail: stopwaronmigrants@disroot.org

Για την ανοιχτή συνέλευση «Stop war on migrants!»
Είμαστε μια συνέλευση από συλλογικότητες και άτομα που αγωνιζό-
μαστε εδώ και χρόνια ενάντια στις πολιτικές του ελληνικού κράτους, 
που υποβαθμίζουν και καταπιέζουν τις ζωές μας. Mέρος του αγώνα 
μας αφορά την αντιμεταναστευτική πολιτική, που δεν είναι άλλη από 
μια πολιτική εξαθλίωσης και εξόντωσης των μεταναστών και μετανα-
στριών. Πρόκειται για μια πάγια στρατηγική του κράτους.
 Το 2015, μπροστά στις εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου που πέρασαν 
τα σύνορα, τα ευρωπαϊκά κράτη χρησιμοποίησαν έναν περιορισμένο 
αριθμό ανθρώπων για τις ανάγκες της δικιάς τους οικονομίας και στη 
συνέχεια έκλεισαν τα σύνορά τους με την περίφημη συμφω-
νία ΕΕ-Τουρκίας (2016). Εγκλωβίστηκαν με αυτόν τον 
τρόπο χιλιάδες μετανάστες και μετανάστριες στα 
ελληνικά νησιά και στην υπόλοιπη ενδοχώρα, οι 
οποίοι όταν δεν φυλακίζονται, αναγκάζονται 
να ζουν υπό άθλιες συνθήκες.
 H αντιμεταναστευτική πολιτική που 
επαναλαμβάνεται μέσα στα χρόνια έχει 
οδηγήσει στο θάνατο χιλιάδες μετανά-
στες/ ριες και σε φυλακές ανθρώπους που 
το μόνο τους “αδίκημα” είναι ότι διεκδίκη-
σαν μια καλύτερη ζωή. Οι συνθήκες είναι 
γνωστές εδώ και χρόνια: ζωή χωρίς χαρτιά, 
δύσκολες διαδικασίες για το άσυλο, εγκλω-
βισμός είτε στα νησιά είτε στα απομονωμένα 
camp, αποκλεισμός από το σύστημα υγείας και 
την εκπαίδευση, επιθέσεις από την αστυνομία 
και συχνά από κομμάτια της κοινωνίας.
 H ανοιχτή συνέλευση «Stop war on migrants!» δη-
μιουργήθηκε τον Οκτώβρη του 2019, με την έναρξη της νέας 
αντιμεταναστευτικής πολιτικής, η οποία οξύνθηκε από τον Φλεβάρη 
του 2020. Σε αυτή την έκδοση παρουσιάζονται τα κυριότερα σημεία 
της κρατικής (και όχι μόνο) επίθεσης των τελευταίων 4 μηνών, αλλά 
και οι καθημερνοί αγώνες των μεταναστ(ρι)ών, που δεν σταμάτησαν 
στιγμή να διεξάγονται, αντίθετα δυναμώνουν καθημερινά.
 Σας καλούμε στις ανοιχτές συνελεύσεις που κάνουμε κάθε Τετάρ-
τη στις 20.00 στην Υφανέτ για να οργανώσουμε από κοινού τις αντι-
στάσεις μας. Μπορείτε επίσης να ενημερώνεστε και να μας στέλνετε 
μηνύματα στη σελίδα μας www.facebook.com/StopWarOnMigrants 
και στο e-mail: stopwaronmigrants@disroot.org

«...οι “απέξω” επιτίθενται και οι “μέσα” 
αμύνονται με όλες τους τις δυνάμεις...»

“...the ‘outsiders’ attack and the ‘insiders’ 
defend themselves with all they got...”
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O n February 27, 2020, greek prime minister Kyria-

kos Mitsotakis stated that “migration is now taking 

on a new dimension, as flows to Greece include people 

from Iran – where we have had many cases of corona-

virus – and many passing through Afghanistan,” direct-

ly connecting coronavirus threat to migration. The truth 

is that we were not shocked by this openly racist state-

ment. We’d rather say we were expecting it. After all, the 

greek government has won its rightful place as one of 

the most xenophobic in Europe. We, having followed the 

gradual degradation of political discourse on migration 

(and also the slide toward conservatism of a large part 

of greek society), knew that the ground had already been 

laid for such statements.

 

Borders Are scArs  

on The FAce oF The PlAneT 

Most of us are familiar with representations of the na-

tion-state as a human body fighting to prevent entry of 

microbes and viruses. The State made serious efforts, 

through scientific discourse and educational institutions 

(animated movies included), to get us accustomed with 

this metaphor, from an early age. The body/nation-state 

is represented as an organism that, when confronted with 

external elements, must maintain its homogeneity at all 

costs, in order to maintain its proper functioning. That’s 

the reason why, so they say, we have the immune system, 

this special mechanism, which plays the role of the guard-

ian of the body/nation-state and tries to stop the entry of 

germs, viruses and other infectious elements. This pro-

cess is a feverish one, “it’s like a war”: the “outsiders” at-

tack and the “insiders” defend themselves with all they 

got. Sometimes things get hard, especially when the body 

is already overwhelmed by other, previous illnesses, so the 

“insiders” need the help of a doctor from the “outside”. For 

example, a stimulating injection of European funds and 

inhumanity, which will give the “insiders” the strength to 

continue their war. The above representations are deeply 

rooted in the collective imagination and from time to time 

come to the surface, as long as the stimulus is present, as 

long as the time is right.

orchesTrA reheArsAl 

But what situation are we talking about? We are, of 

course, talking about the events in Evros, end of Febru-

ary - beginning of March 2020: when thousands of mi-

grants approached the turkish-greek border in order to 

cross into greek territory. The greek state responded to 

this by sending the army and police to stop the “outsid-

Στις 27 Φλεβάρη 2020 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσο-

τάκης δήλωνε πως «Το μεταναστευτικό τώρα αποκτά μια 

νέα διάσταση, καθώς στις ροές προς την Ελλάδα περιλαμβά-

νονται άνθρωποι από το Ιράν –όπου είχαμε πολλά κρούσματα 

κορονοϊού– και πολλοί διερχόμενοι από το Αφγανιστάν», σε μια 

προσπάθεια να αποδώσει την απειλή του κορονοϊού στον με-

ταναστευτικό πληθυσμό. Η αλήθεια είναι ότι δεν σοκαριστήκα-

με ακριβώς από αυτήν την εξόφθαλμα ρατσιστική δήλωση. Θα 

λέγαμε ότι μάλλον την περιμέναμε. Η ελληνική κυβέρνηση, άλ-

λωστε, έχει κερδίσει με το σπαθί της μια θέση ανάμεσα στα πιο 

ξενοφοβικά καθεστώτα της Ευρώπης. Όσοι παρακολουθούσα-

με τον σταδιακό εκχυδαϊσμό του πολιτικού λόγου γύρω από το 

λεγόμενο «μεταναστευτικό», αλλά και την συντηρητική μετατό-

πιση ενός μεγάλου κομματιού της ελληνικής κοινωνίας, γνωρί-

ζαμε ότι υπήρχε ήδη το έδαφος για τέτοιου είδους δηλώσεις.

Τα σύνορα είναί χαρακίεσ  

σΤο σώμα Τού πλανήΤή 

Οι αναπαραστάσεις του έθνους-κράτους ως ανθρώπινο σώμα 

που μάχεται για να εμποδίσει την είσοδο μικροοργανισμών και 

ιών, δεν είναι άγνωστες στο μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυ-

σμού. Το κράτος έχει φροντίσει, μέσα από τον κυρίαρχο επι-

στημονικό λόγο και τους εκπαιδευτικούς θεσμούς, να υποβά-

λει στον καθένα μας αυτόν τον παραλληλισμό, ήδη από νεα-

ρή ηλικία. Το σώμα/έθνος παρουσιάζεται ως ένας οργανισμός 

που πρέπει να διατηρήσει πάση θυσία την ομοιογένειά του, 

απέναντι στον κίνδυνο της αλλοίωσης από εξωτερικά στοιχεία, 

προκειμένου να διατηρήσει την εύρυθμη λειτουργία του. Για 

αυτόν τον λόγο, λένε, υπάρχει το ανοσοποιητικό σύστημα, ο ει-

δικός αυτός μηχανισμός, που αναλαμβάνει τον ρόλο του προ-

στάτη του σώματος/έθνους και προσπαθεί να αποτρέψει την 

είσοδο μικροβίων, ιών και άλλων μολυσματικών στοιχείων. Η 

διαδικασία αυτή είναι μια διαδικασία πυρετώδης, ή αλλιώς πο-

λεμική: οι «απέξω» επιτίθενται και οι «μέσα» αμύνονται με 

όλες τους τις δυνάμεις. Ενίοτε, τα πράγμα σκουραίνουν, ιδίως 

όταν ο οργανισμός είναι ήδη καταπονημένος από άλλες, προη-

γούμενες ασθένειες, οπότε οι «μέσα» χρειάζονται την βοήθεια 

ενός γιατρικού «απέξω». Όπως, για παράδειγμα, μια τονωτική 

ένεση ευρωπαϊκών κονδυλίων και απανθρωπιάς, που θα τους 

δώσει δύναμη να συνεχίσουν τον πόλεμό τους. Οι παραπάνω 

αναπαραστάσεις είναι βαθιά ριζωμένες στο συλλογικό φαντασι-

ακό και κατά καιρούς έρχονται στην επιφάνεια, αρκεί να υπάρ-

ξουν τα κατάλληλα ερεθίσματα. Αρκεί να ευνοούνται από την 

συγκυρία.

προβα ορχήσΤρασ 

Ποια είναι λοιπόν η συγκυρία στην οποία αναφερόμαστε; Μι-

λάμε φυσικά για τα γεγονότα στον Έβρο, στα τέλη Φλεβάρη – 

αρχές Μάρτη. Τότε ήταν που χιλιάδες μετανάστριες και μετα-

νάστες προσέγγισαν τα σύνορα Τουρκίας – Ελλάδας, με σκο-

πό να περάσουν στην ελληνική επικράτεια. Το ελληνικό κρά-

τος απάντησε σε αυτήν τους την κίνηση στέλνοντας τον στρα-
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ers”. For several days, security forces repressed those 

who tried to cross the border using riot shotguns and 

grenade launchers, beating them, shooting at them, kill-

ing them1. At the same time, the government activated all 

available propaganda mechanisms at its disposal promot-

ing a suffocating national unity at all costs. Numerous 

“special analysts” were called in to explain why migrants 

are an “asymmetric threat” and that a “hybrid war” is being 

waged. For the first time, labelling migrants as invaders  

was so broadly accepted. Most political parties, both left 

and right-wing ones, agreed that the best thing to do is 

“defend the borders at all costs”. In this context, the army 

emerged as the most appropriate mechanism to deal 

with migrants and violent, militarist, and repressive tac-

tics were fully accepted and embraced.

 The next step was to extend the “state of exception” 

by suspending asylum process for migrants entering the 

country. This positioned migrants into a place of limbo, 

with the State using the new category of “newcomers” to 

create new detention centers, which are not part of the al-

ready known structures such as “Reception and Identifi-

cation Centers“ (KYT) or “Pre-Removal Detention Cen-

tres” (PROKEKA). Migrants who arrived at the islands after 

March 1 were transferred to “closed camps” near Malaka-

sa city and Kleidi village (near the city of Serres), waiting 

1. February 29, 2020: nadera Almonla from Syria goes missing and 
presumed dead, after she and her husband were separated from their 
children while attempting to cross the Evros river. Greek soldiers fired 
shots towards her as she attempted to join their children on the greek 
side of the river. On March 2, Muhammad al-Arab, a 22-year-old mi-
grant from Syria, was killed the moment he entered greek territory. On 
March 4, Muhammad Gulzari, a 43-year-old migrant from Pakistan, 
was shot dead as he attempted to cross into Greece at the Kastanies 
border crossing point, cf. Forensic Architecture documentation and Am-
nesty International report (April 3, 2020). 

τό και την αστυνομία να τους εμποδίσει. Για αρκετές μέρες 

τα σώματα ασφαλείας κατέστελλαν όσους προσπάθησαν να 

περάσουν τα σύνορα, πετώντας δακρυγόνα, δέρνοντας, πυ-

ροβολώντας, δολοφονώντας1. Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση 

έσπευσε να ενεργοποιήσει όλους τους διαθέσιμους μηχανι-

σμούς προπαγάνδας που είχε στην διάθεσή της και να δημι-

ουργήσει ένα ασφυκτικό κλίμα εθνικής ομοψυχίας. Διάφο-

ροι «ειδικοί αναλυτές» επιστρατεύτηκαν για να μας εξηγή-

σουν γιατί ο μεταναστευτικός πληθυσμός αποτελεί «ασύμμε-

τρη απειλή» και πως διεξάγεται ένας «υβριδικός πόλεμος». 

Για πρώτη φορά ίσως, ο χαρακτηρισμός των μεταναστών ως 

εισβολείς, είχε τόσο καθολική αποδοχή. Οι περισσότεροι πο-

λιτικοί φορείς, αριστεροί και δεξιοί, συμφώνησαν ότι το κα-

λύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να υπερασπιστούμε τα 

σύνορά μας, με κάθε κόστος. Σε αυτό το πλαίσιο, ο στρατός 

αναδείχθηκε ως ο καταλληλότερος μηχανισμός διαχείρισης 

των μεταναστ(ρι)ών και εμπεδώθηκε πλήρως η βίαιη και κα-

τασταλτική αντιμετώπισή τους.

 Επόμενο βήμα, ήταν η επέκταση της συνθήκης εξαίρεσης 

μέσα από την αναστολή της δυνατότητας για υποβολή αιτήσε-

ων ασύλου για τους/τις μετανάστες/στριες που μπαίνουν στη 

χώρα. Αυτό έθεσε μετανάστριες και μετανάστες σε μια μετέω-

ρη κατάσταση, με το κράτος να χρησιμοποιεί την νέα αυτή κα-

τηγορία «νεοεισερχόμενων» για να δημιουργηθούν νέοι χώροι 

κράτησης, που δεν εντάσσονται στις ήδη γνωστές δομές όπως 

ΚΥΤ ή ΠΡΟΚΕΚΑ. Οι μετανάστ(ρι)ες που εισήλθαν από τα νησιά 

μετά την 1η Μαρτίου μεταφέρθηκαν σε κλειστά κέντρα στη Μα-

λακάσα και το Κλειδί Σιντικής, μέχρις ότου να διασαφηνιστεί το 

1. Στις 29 Φλεβάρη η nadera Almonla από τη Συρία χάθηκε στα νερά του 
Έβρου (και θεωρείται νεκρή) όταν έλληνες στρατιώτες πυροβόλησαν προς 
το μέρος της καθώς διέσχιζε το ποτάμι μαζί με την οικογένειά της, στις 2 
Μάρτη δολοφονήθηκε ενώ βρισκόταν σε ελληνικό έδαφος ο Muhammad 
al-Arab από τη Συρία, στις 4 Μάρτη δολοφονήθηκε από σφαίρες στρατιω-
τικού όπλου ο Muhammad Gulzari από το Πακιστάν, βλ. τεκμηρίωση από 
Forensic Architecture και επιβεβαίωση από Διεθνή Αμνηστία.

“Welcome to Greece”: the Kastanies border entrance.

Για πρώτη φορά ίσως, ο χαρακτηρισμός των μεταναστών ως εισβολείς, είχε τόσο καθολική 
αποδοχή. 

For the first time, labelling 
migrants as “invaders”  

was so broadly accepted.
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for their legal status to be clarified. Although asylum pro-

cess has been relaunched since, migrants in Kleidi “closed 

camp” remain imprisoned, nobody knows for how long 

and under which legal status.

The TrAuMATic exPerience  
oF clAss socieTy 

Of course, it is not just State propaganda that has shaped 

this dystopic scenario. The above mentioned prime min-

ister’s statement can be read in two ways. On the one 

hand, it revealed the government’s intentions and the pol-

icy that was to be followed. On the other hand it partial-

ly reflects the reality of greek society in all its racism. We 

cannot ignore the fact that there is indeed one part of the 

greek population that is afraid of being “infected by mi-

grants,” that is, of catching the disease of poverty. They 

are afraid that they, themselves, may also get into the po-

sition of the migrants, at the bottom of the barrel, with-

out state welfare, without expectations, in despair. So they 

turn against the weakest, in order to survive and try to 

cover they inhumanity with hollow words about the “en-

dangered nation.” At the same time, the government’s tac-

tic helped nationalist frenzy spread, killing the last remain-

ing social sensitivities by suffocation. Several militias were 

spontaneously organized and off they went to help defend 

the borders, while hunters’ clubs did the same. Cultural 

organizations and greek businessmen provided material 

and financial support for “the guardians of the borders”, 

while countless “anonymous” patriots volunteered to at-

tack migrants from behind their keyboards.

 Organized fascists could not be absent from the scenar-

io. They saw their wildest dreams 

come true: The State was using 

the army against migrants, and 

what is more, this practice  was 

being instantly legitimized by so-

ciety itself. This offered them, and 

also their fellow-trav-

ellers from abroad, the 

perfect opportunity to ap-

pear in the central politi-

cal scene. As the events 

happened at a time when 

they were trying to create 

footholds in local com-

munities, and also to be-

come their political repre-

sentation, organized fas-

cists were found at key-

positions in all events. 

   From the first racist 

road blockades around 

Vrasna village (and in 

νομικό καθεστώς τους. Ακόμη και μετά την επανενεργοποίηση 

των διαδικασιών ασύλου, όμως, οι μετανάστες στο Κλειδί πα-

ραμένουν έγκλειστοι, άγνωστο υπό ποιο νομικό καθεστώς και 

για πόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.

ή ΤραύμαΤίκή εμπείρία  
Τήσ Ταξίκήσ κοίνώνίασ       

Βέβαια, δεν είναι μόνο η κρατική προπαγάνδα που διαμόρ-

φωσε αυτό το δυστοπικό σκηνικό. Οι δηλώσεις του πρωθυ-

πουργού, που αναφέραμε στην αρχή, διαβάζονται με 2 τρό-

πους. Από τη μία, φανερώνουν τις προθέσεις της κυβέρνησης 

και προοικονομούν την πολιτική που θα ακολουθηθεί. Από την 

άλλη, μέσα σε όλον τους τον ρατσισμό, αντανακλούν ένα κομ-

μάτι της κοινωνικής πραγματικότητας. Δεν μπορούμε να παρα-

βλέψουμε ότι υπάρχει πράγματι ένα τμήμα του ντόπιου πλη-

θυσμού που φοβάται μην μολυνθεί από τους μετανάστες, 

μην κολλήσει, δηλαδή, φτωχοποίηση. Φοβάται ότι μπορεί να 

βρεθεί και αυτό στην θέση τους, στον πάτο του βαρελιού, απο-

κομμένο από την κρατική πρόνοια, με πετσοκομμένες προσ-

δοκίες, σε απελπισία. Στρέφεται έτσι ενάντια στους πιο αδύ-

ναμους προκειμένου να επιβιώσει και προσπαθεί να ντύσει 

την μισανθρωπιά του με ιδεολογήματα περί αλλοίωσης του 

έθνους. Παράλληλα, λοιπόν, με τις κινήσεις της κυβέρνησης, 

την ίδια περίοδο είδαμε τον εθνικιστικό παροξυσμό να εξα-

πλώνεται, καταπνίγοντας τις τελευταίες κοινωνικές ευαισθησί-

ες που είχαν απομείνει: αυθόρμητες πολιτοφυλακές οργανώ-

θηκαν και τρέξαν να συμβάλλουν στην υπεράσπιση των συνό-

ρων, κυνηγητικοί σύλλογοι θεώρησαν ότι ήρθε η ώρα να εξα-

σκηθούν σε ανθρώπινους στόχους, πολιτιστικοί φορείς και επι-

χειρηματίες οργάνωσαν συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης για 

τους «φύλακες των συνόρων», ενώ αμέτρητοι «ανώνυμοι» πα-

τριώτες ωρύονταν πίσω από τα πληκτρολόγιά τους κατά 

των μεταναστών. 

 Από το όλο σκηνικό δεν θα μπορούσαν να λείπουν και 

οι οργανωμένοι φασίστες. Η πραγμάτωση των πιο τρε-

λών ονείρων τους, αυτή της ένοπλης/στρατιωτικής αντι-

μετώπισης των μεταναστών απ’ το κράτος, αλλά και η 

ταυτόχρονη κοινωνική 

νομιμοποίηση της πρα-

κτικής αυτής, πρόσφε-

ρε στους ίδιους, αλλά 

και σε ομοϊδεάτες τους 

από το εξωτερικό, την 

τέλεια ευκαιρία για την 

εμφάνισή τους στην κε-

ντρική πολιτική σκη-

νή. Βρισκόμενοι σε μια 

περίοδο όπου προσπα-

θούν να χτίσουν ερεί-

σματα στις τοπικές κοι-

νωνίες, αλλά και να 

καρπωθούν υποστήρι-

ξη και οφέλη ως κομ-
«ντόπιοι» (και) φασίστες εμπoδίζουν βάρκα μεταναστ(ρι)ών να πιάσει στο λιμάνι.  
lesvos: locals and organized fascists prevent migrants from disembarking.

Yπάρχει πράγματι ένα τμήμα  του ντόπιου πληθυσμού που φοβάται μην μολυνθεί από  τους μετανάστες, μην κολλήσει, 
δηλαδή, φτωχοποίηση,

There is indeed a part of the greek population that is afraid  of being “infected by migrants,” 
that is, of catching  

the disease of poverty.
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other parts of greek territory planned to “acommodate“ mi-

grants in camps and hotels), organized fascists were there. 

They were there when anti-migrant pogroms were organized 

on Lesvos (at Sappho sq.) and on Chios, when NGO workers 

and journalists were attacked, when exhausted migrants who 

had reached the islands’ shores by boat were prevented from 

disembarking, they were there when arson attacks against 

buildings and structures belonging to NGOs and the UNHCR 

took place (the “School of peace” at “One Happy Family” com-

munity center, and “Stage 2 camp” in Lesvos, as well as the 

solidarity clothing depot in Chios). Organized fascists organ-

ized anti-migrant protests in Thessaloniki, Athens and in oth-

er cities, they took part in militia patrols in Evros. Alongside 

“indignant patriots”, they, were always in the front line, as the 

most radical fraction of a rising right-wing movement. 

 This condition that was established last March has been 

a catalyst for the nationwide expansion of fascist mo-

bilizations against housing migrants in hotels or camps 

in mainland areas, without anymore the need that an-

ti-migration initiatives be taken by organized fascists2.  

Business As usuAl… 

Finally, the scenario set in Evros seemed to complete a cir-

cle when the EU agreed to give 700 million euros to the 

greek state (which is calling for a new, more favorable “EU-

Turkey refugee pact”), while at the same time a new “Euro-

pean Migration and Asylum Agreement” is being negotiat-

ed. With this deal, the greek government managed to “fill 

two needs with one deed”. On the one hand, it was able to 

appease the local bloodthirsty maniacs and, on the oth-

er hand, the government saved time, and gained mon-

ey and consent in order to better organize the military-

police management of migrants, with the tacit acceptance 

and encouragement of “civilized Europe”. Thus, on the one 

hand, the national-solidarity-against-the-“invaders” feeling, 

succeeded for the time being, to satisfy the radical-oppo-

sition-from-the-right against the ruling party. The govern-

ment thus gave its credentials to those who had previously 

protested against the creation of closed camps in their areas 

and promised to give fresh cash to local communities. The 

message was clear: don’t worry, we are all on the same side 

(of the borders). Stigmatizing migrants as invaders and cor-

onavirus carriers helped further their marginalization and 

2. In the “hot” areas near the borders, last February’s/March’ «experi-
ence» of brutal violence against migrants left a bloody legacy that was 
carried on: On April 1, two minor migrants were shot and injured by a 
local from Chalkios village, in Chios island. On April 22, four migrants 
from Iraq that were walking outside of Moria camp in Lesvos island 
were attacked by a 55-years-old local, who fired a hunting rifle towards 
them. On May 23, an Iraqi migrant, who was arrested just after crossing 
Evros river, sent a voice message informing that in the holding cell he 
was taken, he met two Algerian migrants who had entered Greece four 
days earlier, managed to escape the police, but were then beaten by lo-
cals, who broke their arms and legs and handed them over to the cops.

ματικοί εκφραστές τους, οι οργανωμένοι φασίστες βρέθηκαν 

σε όλους τους πυρήνες των γεγονότων.

 Από τα πρώτα ρατσιστικά μπλόκα στα Βρασνά αλλά και σε 

άλλα σημεία της ελληνικής επικρατειας όπου έγινε απόπειρα 

να μετεγκατασταθούν μετανάστ(ρι)ες, τα πογκρόμ στην πλα-

τεία Σαπφούς αλλά και στη Χίο, τις επιθέσεις σε εργαζόμενες σε 

ΜΚΟ και δημοσιογράφους, την παρεμπόδιση βάρκας μετανα-

στών να πιάσει στο λιμάνι, τον εμπρησμό του σχολείου Happy 

Family στη Μυτιλήνη και της αποθήκης ρουχισμού αλληλέγγυ-

ων στη Χίο, τις αντιμεταναστευτικές πορείες σε Θεσσαλονίκη, 

Αθήνα και άλλες πόλεις, μέχρι και τις περιπολίες στον Έβρο, 

οργανωμένοι φασίστες, μαζί με «αγανακτισμένους πατριώτες», 

βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή ως ο πιο ριζοσπαστικός βραχίο-

νας ενός κινήματος από τα δεξιά.

 Αυτό το κλίμα που εγκαθιδρύθηκε τον περασμένο Μάρτη 

συνέδραμε καταλυτικά στην επέκταση σε όλη τη χώρα των 

φασιστικού χαρακτήρα κινητοποιήσεων ενάντια στη μετε-

γκατάσταση μεταναστ(ρι)ών, χωρίς πλέον να είναι απαραίτη-

το οι πρωτοβουλίες να παίρνονται από οργανωμένους φα-

σίστες2.

Business As usuAl…          

Εντέλει, το σκηνικό που στήθηκε στον Έβρο φάνηκε να κλείνει 

έναν κύκλο όταν η ΕΕ συμφώνησε να δώσει στο ελληνικό κρά-

τος (που ζητά μια συνολικότερη αναπροσαρμογή της συμφωνί-

ας με την Τουρκία) ένα κονδύλι ύψους 700 εκατομμυρίων, ενώ 

υπό διαμόρφωση βρίσκεται και το νέο «Ευρωπαϊκό Σύμφωνο 

για τη Μετανάστευση και το Άσυλο». Με αυτό το ντηλ η ελλη-

νική κυβέρνηση κατάφερε να πετύχει με ένα σμπάρο δύο τρυ-

γόνια. Αφενός μπόρεσε να κατευνάσει τους ντόπιους ανθρω-

ποφάγους που ζητούσαν αίμα και αφετέρου κέρδισε χρόνο, 

χρήμα και συγκατάθεση προκειμένου να οργανώσει καλύτε-

ρα την στρατοαστυνομική διαχείριση των μεταναστ(ρι)ών, με 

τη σιωπηλή αποδοχή και ενθάρρυνση της «πολιτισμένης ευρώ-

πης». Έτσι, από τη μια μεριά, το κλίμα εθνικής ομοψυχίας που 

δημιουργήθηκε απέναντι στους «εισβολείς», συνέβαλε στο να 

καμφθεί προσωρινά η μαχητική αντιπολίτευση που ασκούνταν 

από τα δεξιά του κυβερνώντος κόμματος. Η κυβέρνηση έδωσε, 

με αυτόν τον τρόπο, τα διαπιστευτήριά της σε όσους το προη-

γούμενο διάστημα διαμαρτύρονταν για την δημιουργία κλειστών 

δομών στις γειτονιές τους και δεσμεύτηκε να διοχετεύσει ζεστό 

χρήμα στις τοπικές κοινωνίες. Το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο: μην 

ανησυχείτε, είμαστε όλοι απ’ την ίδια πλευρά (των συνόρων). 

Ο στιγματισμός των μεταναστ(ρι)ών ως εισβολέων και φορέων 

2. Στις «θερμές» περιοχές κοντά στα σύνορα, η «εμπειρία» της ωμής βίας κα-
τά των μεταναστ(ριών τον περασμένο Φλεβάρη/Μάρτη, άφησε αιματηρή πα-
ρακαταθήκη: Την Τετάρτη 1 Απριλίου, 2 ανήλικοι μετανάστες πυροβολήθη-
καν από κάτοικο Χαλκειούς Χίου. Στις 22 Απρίλη, 55χρονος ντόπιος πυρο-
βόλησε εναντίον 4 μεταναστών έξω από τη Μόρια τραυματίζοντας τους δύο. 
Στις 23 Μάη, μετανάστης από το Ιράκ που συνελήφθη μόλις πέρασε τον Έβρο 
ενημέρωσε με φωνητικό μήνυμα ότι στο κελί συνάντησε δύο μετανάστες από 
την Αλγερία που είχαν περάσει πριν από 4 ημέρες έχοντας ξεφύγει από την 
αστυνομία, αλλά μετά ξυλοκοπήθηκαν από κατοίκους της περιοχής που τους 
έσπασαν τα χέρια και τα πόδια και τους παρέδωσαν στους μπάτσους.
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make even more urgent the need to turn “open camps” into 

“closed“ ones. On the other 

hand, the tour of top EU offi-

cials around Evros, signified  

the de facto legitimation of 

state murders and push-

backs. European Commis-

sioners’ silent agreement 

to look the other way while 

state crimes are committed 

at the borders, was accom-

panied by a huge financial 

funding of repressive insti-

tutions3. 

  

Who sTAys AT hoMe?4 

A few days later, the above seemed to belong to a distant 

past. Coronavirus had settled for well in Greece and there-

fore monopolized public discourse. Most states, one af-

ter the other, have embarked on an unprecedented lock-

down of production and circula-

tion. The borders were closed, the 

traffic was stopped and the gen-

eral direction in the planet was: 

each state to save its own citizens. 

It was rather clear that the well-

publicized “We stay at home” 

campaign was obviously not in-

volving thousands of migrants. 

The government’s hypocritical 

sensitivity to so-called “vulnerable 

groups” deliberately obscured the 

fact that this category is not only 

determined by people’s age and 

medical history. On the contra-

ry, there are numerous social and 

class parameters, such as wheth-

er someone has a home or not, whether they have access 

to care, whether they speak greek and have papers, etc. Be-

sides some minority voices, very we few people in greece 

were interested in how much vulnerable the people living 

3. As the greek government does not know how long the “internation-
al community” will keep covering up its murderous actions, it is rush-
ing to cover its back, by pressuring so that the new “European Migra-
tion and Asylum Agreement” will include an “emergency and flexibility” 
clause, that will provide for the possibility of activating “emergency pre-
vention” and “emergency response” mechanisms, as well as “deviations 
in the modes of action” where necessary. - cf. greek alternate migra-
tion and asylum minister’s letter to the Vice-President of the European 
Commission and the Commissioner for Home Affairs, June 5, 2020.
4. “We stay at home” was the main slogan of the greek governments’ 
campaign “to curb the spread of the coronavirus.”

του κορονοϊού βοήθησε στο σχέδιο της περαιτέρω περιθωριο-

ποίησής τους και ξαναέφερε στο 

προσκήνιο, με πιο επιτακτικούς 

όρους, την ανάγκη για κλείσιμο 

των δομών. Από την άλλη, η πε-

ριοδεία κορυφαίων ευρωπαί-

ων αξιωματούχων στον Έβρο 

σηματοδότησε τη de facto νο-

μιμοποίηση των κρατικών δο-

λοφονιών και των pushback. 

Τα «στραβά μάτια» των ευρω-

παίων επιτρόπων απέναντι στα 

κρατικά εγκλήματα συνοδεύτη-

καν από αθρόα οικονομική ενί-

σχυση των μηχανισμών κατα-

στολής3. 

 

μενούμε σπίΤί;            

Λίγες μέρες αργότερα, τα παραπάνω έμοιαζαν να ανήκουν σε 

ένα μακρινό παρελθόν. Ο κορονοϊός είχε εγκατασταθεί για τα 

καλά στην ελλάδα και ως εκ τούτου μονοπωλούσε την συζή-

τηση στη δημόσια σφαίρα. Τα περισσότερα κράτη, το ένα μετά 

το άλλο, προχώρησαν σε ένα πρωτο-

φανές lockdown της παραγωγής και 

της κυκλοφορίας. Τα σύνορα έκλει-

σαν, οι μετακινήσεις σταμάτησαν και η 

γενικότερη κατεύθυνση σε παγκόσμιο 

επίπεδο ήταν: το κάθε κράτος να σώ-

σει τους πολίτες του. Ήταν μάλλον ξε-

κάθαρο ότι η πολυδιαφημισμένη κα-

μπάνια «Μένουμε σπίτι» προφανώς 

και δεν απευθυνόταν στους χιλιάδες 

μετανάστες. Η υποκριτική ευαισθη-

σία της κυβέρνησης για τις λεγόμενες 

«ευπαθείς ομάδες», σκόπιμα συσκότι-

ζε το γεγονός ότι η εν λόγω κατηγορία 

δεν ορίζεται μόνο από την ηλικία και 

το ιατρικό ιστορικό των ανθρώπων. 

Αντίθετα περιλαμβάνει μια σειρά από 

κοινωνικές και ταξικές παραμέτρους, όπως το αν κάποιος έχει 

σπίτι ή όχι, αν έχει πρόσβαση στην περίθαλψη, αν μιλάει ελληνικά 

και έχει χαρτιά, κ.ά. Πέρα από μερικές μειοψηφικές φωνές, ελά-

χιστοι σκοτίστηκαν για το πόσο ευάλωτοι ήταν οι άνθρωποι που 

ζούσαν στα camp, για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης (που κάναν 

3. Επειδή η ελληνική κυβέρνηση δεν γνωρίζει για πόσον καιρό η «διεθνής 
κοινότητα» θα συγκαλύπτει τις εγκληματικές της ενέργειες, σπεύδει να κα-
λύψει τα νώτα της, πιέζοντας ώστε στο νέο «Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Με-
τανάστευση και το Άσυλο» να περιληφθεί ρήτρα που θα προβλέπει «κατά-
σταση έκτακτης ανάγκης», «ευελιξία», «έκτακτους μηχανισμούς πρό-
ληψης», καθώς και «αποκλίσεις στους τρόπους δράσης», όταν αυτό «κα-
θίσταται αναγκαίο» – βλ. επιστολή του αναπληρωτή υπουργού Μετανάστευ-
σης και Ασύλου προς τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την 
Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων, 5/6/2020.

Kορυφαίοι ευρωπαίοι αξιωματούχοι στον Έβρο. 
Top eu officials visiting evros border.

Who stays at home? shut down detention centers! homes 
& healthcare for all migrants! (banner in Thessaloniki).

top EU officials de facto legitimized  state murders and pushbacks
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in the camps were, the miserable living conditions (which 

made every reference to protection measures seem funny) 

and their fate in general5. The issue of migrants returned to 

the public debate only as a threat and a source of infection 

for locals, only as a threat to epidemiological curves at the 

national level. In this context, the government seized the 

opportunity to completely isolate many migrants camps. 

 Thus, the Ritsona camp was quarantined after some 

people tested Covid-19 positive, while there was panic and 

tension among the residents. Two more camps were quar-

antined in the beginning of April, one in Malakasa and the 

other in Koutsochero, Larissa (the camp in Nea Kava-

la, Kilkis, was recently quarantined). The murderous treat-

ment of migrants by the state is also evident in the case of 

the refugee shelter in Kranidi, which houses 470 migrants, 

stacked for 6 months under miserable conditions in just one 

hotel. When a migrant was found Covid-19 positive after a 

random test, more tests were conducted and another 150 

migrants turned out positive. The reaction of the State was, 

again, to put the hotel in quarantine, with all the residents 

forced to stay inside. In the midst of all this, mass media and 

the locals tried to stigmatize migrant women by blaming 

them for spreading Covid-19 through sex work. 

 A suffocating blockade is enforced, a kind of double 

confinement: A universal traffic ban is imposed, trans-

forming camps into areas od indefinite confinement, with-

out any interest in the health of the confined population. 

Within the new devastating “normality” of the now closed 

camps, more queues are added, in addition to those al-

ready existing (for food, clothes, bathing), one queue for 

the “special exit permit” provided by the camp administra-

tion, and another for ATMs, that are now placed inside the 

camps to avoid “unnecessary moving”. Fines are constant-

5. The cops also evicted migrants’ squats during the coronavirus out-
break, obliging many people to live on the streets. The evictions were 
carried out by masked and armed policemen of the antiterrorist units, 
in order to spread the message of the “huge danger” posed by migrants, 
while at the same time demonstrating how much those in power are 
afraid of the common struggles and the encounters of locals and mi-
grants.

κάθε αναφορά σε μέτρα προστασίας να μοιάζει αστεία) και γενι-

κότερα για την τύχη τους4. Οι μετανάστες επανέρχονταν στην δη-

μόσια συζήτηση μόνο ως κίνδυνος και εστία μόλυνσης για τους 

ντόπιους, μόνο ως απειλή για τις επιδημιολογικές καμπύλες σε 

εθνικό επίπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο η κυβέρνηση άρπαξε την 

ευκαιρία να περιφράξει πολλές από τις δομές κράτησης. 

 Έτσι, το camp της Ριτσώνας μπαίνει σε καραντίνα μετά την 

εμφάνιση κρουσμάτων, ενώ επικρατεί πανικός και ένταση ανά-

μεσα στους διαμένοντες. Σε καραντίνα μπαίνουν επίσης, από τις 

αρχές Απρίλη, ακόμα δύο camp, το ένα στην Μαλακάσα και το 

άλλο στο Κουτσόχερο Λάρισας (πρόσφατα μπήκε σε καραντί-

να το camp στη Νέα Καβάλα Κιλκίς). Η δολοφονική μεταχείρι-

ση των μεταναστ(ρι)ών απ’ το κράτος αναδεικνύεται και στην 

περίπτωση της δομής στο Κρανίδι, όπου, στεγάζονται 470 με-

τανάστ(ρι)ες στοιβαγμένοι υπό άθλιες συνθήκες σε ένα μόλις 

ξενοδοχείο επί 6 μήνες. Μετά από τυχαίο έλεγχο σε μετανά-

στρια που βρέθηκε θετική, άλλοι 150 μετανάστες βρίσκονται 

θετικοί. Και πάλι η κρατική πολιτική είναι να μπει η δομή σε 

καραντίνα, με τους ασθενείς να εξαναγκάζονται να συνεχίζουν 

να μένουν εντός της. Μέσα σε όλο αυτό, τα ΜΜΕ και η τοπική 

κοινωνία επιδιώκουν τον στιγματισμό κάποιων μεταναστρι-

ών επιρρίπτοντας τους ευθύνες για την διασπορά του ιού μέ-

σω της σεξ-εργασίας. 

 Στα νησιά διαμορφώνεται ένας ασφυκτικός κλοιός, ένα μο-

ντέλο διπλού εγκλεισμού, που επιβάλλει την καθολική απα-

γόρευση κυκλοφορίας, καθιστώντας τα camp χώρους επ’ αό-

ριστον κράτησης, χωρίς καμία διασφάλιση για την υγεία του 

έγκλειστου πληθυσμού. Επιπλέον, στην εξοντωτική «κανο-

νικότητα» των κλειστών πλέον camp προστίθεται ακόμη μία 

ουρά, πέρα από αυτές για το φαγητό, τα ρούχα, το μπάνιο, η 

οποία αφορά την «ειδική άδεια εξόδου» η οποία παρέχεται από 

τον διοικητή του camp. Ακόμη και ΑΤΜ τοποθετούνται εντός 

των camp για να αποφευχθούν οι «άσκοπες μετακινήσεις», 

4. Επιπλέον, οι μπάτσοι προχώρησαν σε εκκενώσεις καταλήψεων στέγης 
μεταναστ(ρι)ών, αφήνοντας πολλούς/ές σε αστεγία εν μέσω κορονοϊού. Μά-
λιστα οι εκκενώσεις έγιναν με μασκοφόρους και πάνοπλους μπάτσους της 
τρομοκρατικής, προκειμένου να περάσει και έτσι το μήνυμα της «επικινδυ-
νότητας» των μεταναστριών, καταδεικνύοντας ταυτόχρονα πόσο πολύ ενο-
χλούν την εξουσία οι κοινοί αγώνες και η συνάντηση ντόπιων-μετανα-
στ(ρι)ών.

ή μόρια σε καραντίνα. ή τήρηση απόστασης αδύνατη: περιμένοντας στην ουρά για το αΤμ. 
lockdown and physical distancing in Moria: waiting in queue at the ATM machine.
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ly imposed on migrants who move.  

Medical care and tracing Covid-18 

is almost non-existent in Moria 

and elsewhere. Sanitary supervi-

sion of all camps and “hospitality 

structures” on the islands and the 

mainland has been handed over to 

the army and EODY (National Pub-

lic Health Organization). There was 

not discussion to reduce the num-

ber of people staying in the camps 

in order to protect against coro-

navirus, and provision for medi-

cal response to a potential Cov-

id-19 case was initially weak (con-

tainers for diagnostic testing and 

treatment were placed outside 

migrants’ camps in Moria and the 

rest of the islands), and then non-existent: by the end of 

May these container were removed, as funding was can-

celled. Right now, a total of three EODY doctors remain 

in Moria camp, who divide the work in shifts, and are not 

available on weekends. The national plan to deal with 

Covid-19 in the camps, codenamed “Agnodiki plan”, was 

mainly concerned in controlling violent incidents / up-

risings and ony secondarily in dealing with the pandem-

ic and protecting people in the camps.

 An equally strange precautionary quarantine was set up 

for the new migrant arrivals on the islands, looking more 

like a racist punishment in situ: migrants were subjected to 

a 14-day quarantine in the spot they were found by the cops, 

sleeping in the fields or in the beaches, wherever they could, 

in tents, under trees or wooden boats, without any precau-

tion or help, until they were finally moved to some closed 

camp.

 The state slogans “We stay at home” and “The health of 

greeks is our priority”, as far as migrants are concerned, are 

transformed into more incarceration, a bigger dosage of rac-

ism and a renewed rhetoric about a “ticking health bomb”6, 

which culminated in the case of migrants in Kranidi. The ex-

ploitation and devaluation of the bodies of migrants take off 

into an even more vulgar targeting and victimization. And al-

though the quarantine is over for the rest of the population, 

for all detention centers on islands and in camp where there 

have been cases, incarceration continues, while mayors and 

local authorities suggest, “based on the successful experi-

ence of recent months,” the confinement of migrants to be 

extended for the entire “tourist season”.

6. This term was first used by the greek government on February 2011, 
against the 250 migrants on hunger strike inside “Hypatia” building in 
Athens, and then on April 2012, by the health minister at the time, A. 
Loverdos, who used the term to describe HIV-positive migrant sex-
workers, whose photos were then given to the greek media to mas-
sively reproduce them in public.

ενώ πρόστιμα επιβάλλονται διαρκώς σε μετανάστ(ρι)ες που 

μετακινούνται. Η υγιειονομική επίβλεψη όλων των χώρων 

στα νησιά και την ενδοχώρα περνάει στα χέρια των σωμάτων 

του στρατού και του ΕΟΔΥ. Δεν τίθεται θέμα αποσυμφόρησης 

για προστασία από τον κορονοϊό, ενώ η πρόβλεψη ιατροφαρ-

μακευτικής περίθαλψης σε ενδεχόμενο κρούσμα είναι αρχικά   

ισχνή, με τοποθέτηση ιατρείων σε κοντέινερ έξω από το camp 

στη Μόρια και στα υπόλοιπα νησιά, και στη συνέχεια ανύπαρ-

κτη, καθώς από τα τέλη Μάη τα ιατρεία αυτά κλείνουν λόγω 

διακοπής χρηματοδότησης. Αυτή τη στιγμή στη Μόρια παρα-

μένουν μόλις τρεις γιατροί του ΕΟΔΥ, οι οποίοι δεν είναι δια-

θέσιμοι τα σαββατοκύριακα. Όσο για το εθνικό σχέδιο αντιμε-

τώπισης του ιού αναφορικά με τα camp, το υποτιθέμενο σχέ-

διο «Αγνοδίκη», αποσκοπεί κυρίως στον έλεγχο βίαιων επει-

σοδίων ή εξεγέρσεων και δευτερευόντως στην αντιμετώπι-

ση της πανδημίας και την προστασία του πληθυσμού στα κέ-

ντρα εγκλεισμού.

 Για τον κόσμο, δε, που καταφτάνει πλέον στα νησιά εγκαθι-

δρύεται μια εξίσου ιδιόμορφη προληπτική καραντίνα, η οποία 

έχει τα χαρακτηριστικά επιτόπιας ρατσιστικής τιμωρίας: μετα-

νάστριες υποβάλλονται σε 14μερη καραντίνα «όπου σκάσει η 

βάρκα» χωρίς καμία προφύλαξη ή παροχή, μέχρι να μεταφερ-

θούν και αυτές στους κλειστούς χώρους κράτησης.

 «Προτεραιότητα η υγεία των Ελλήνων» και το «μένουμε 

σπίτι» για τους μετανάστες σημαίνει ένας ακόμη εγκλεισμός, 

λίγη παραπάνω δόση ρατσισμού και επαναφορά της ρητο-

ρικής περί «υγειονομικής βόμβας», τα οποία κορυφώνονται 

στην περίπτωση των μεταναστριών στο Κρανίδι. Η εκμετάλ-

λευση και η υποτίμηση των σωμάτων των μεταναστών απο-

γειώνονται σε μια ακόμη πιο χυδαία στοχοποίηση και θυματο-

ποίησή τους. Και παρότι για τον υπόλοιπο πληθυσμό η καρα-

ντίνα έχει τελειώσει, για όλα τα κέντρα κράτησης σε νησιά και 

σε camp που είχαν κρούσματα, ο εγκλεισμός παρατείνεται δι-

αρκώς, ενώ δήμαρχοι και τοπικές αρχές προτείνουν, «με βάση 

την επιτυχημένη εμπειρία των τελευταίων μηνών», ο εγκλει-

σμός των μεταναστ(ρι)ών να επεκταθεί για όλη την «τουριστι-

κή περίοδο».

ή μόρια σε καραντίνα. ή τήρηση απόστασης αδύνατη: περιμένοντας στην ουρά για φάρμακα. 
lockdown and physical distancing in Moria: waiting in queue for some medicine.
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PushBAcKs

With the coronavirus outbreak as a smokescreen hiding its 

activities, the state halted the asylum procedures and intensi-

fied a repressive policy even more effective than detention or 

deportation: pushbacks, a.k.a. kidnapping migrants and ille-

gally deporting them to Turkey. Pushbacks take place in the 

islands1: migrants who had landed at some beach sudden-

ly disappear: they are returned to Turkey without any formal 

procedure. Pushbacks through Evros river2 have been a com-

mon pactice for many years, and are conducted in the most 

1. Pushbacks are “a new old routine in the Aegean Sea”, the difference 
is that now pushbacks are also used against migrants who have man-
aged to land on greek islands! There are many similar incidents docu-
mented: migrants, after arriving at some greek island, are picked up by 
the police or the cost guard, forced into orange life rafts without an en-
gine or paddles and left adrift towards turkish waters. In other cases, 
when the migrants are still at sea, cost guard boats approach migrants’ 
dinghies making circles and raising waves, then the boats approach the 
dinghies and masked officers use fire weapons and start hitting the din-
ghies’ engines with long metal rods in order to destroy them and make 
petrol spill out. Then the cost guard boat pushes migrants’ dinghies to-
wards turkish waters and leave them there, without any means of nav-
igation, cf. numerous AlarmPhone reports.
2. In the past, pushabcks through Evros river were carried out against 
people who had just crossed the border. Now migrants that are being 
pushed-back to Turkey are taken from the camps and city streest, in 
some cases they are people with papers, who have been in Greece for 
a long time. Dozens of people have been pushed-back after they were 
detained at Diavata camp, near Thessaloniki, or on the streets of Thes-
saloniki. In some cases the cops told them that they will be taken to the 
police station, to either check their papers or to provide them with new 
papers and instead of that, they were pushed-back to Turkey, in oth-
er cases, when the migrants had papers, the cops took the papers and 
tore them, and then detained the migrants. Regarding Athens, accord-
ing to a message we received on June 7, “...in the last weeks the police 
is taking a lot of migrants away from Athens, despite the fact they were
 granted asylum. The police claims that they arrest them because they 
 are drug dealers or drug addicts. This is an excuse of Police in
 order to arrest people that have papers. They are taking 
 them to Amygdaleza or to Paranesti. When they reach
 there, they tell them to sign a paper within 50 days,
  that is confirming that they want to stay in the denten-
 tion center or in the camp. If they do not sign, they
 tell the migrants that they have to sign a paper of de-
 portation and leave greece. Most of the people need 
 to renew their permit in order to stay in greece, but
 inside these places they can not do it. The police al-
 so has taken their phones away in order not to use
 cameras.”

«επαναπροώθήσείσ» - PushBAcK

Μέσα στον θόρυβο του κορονοϊού οι διαδικασίες ασύλου πά-

γωσαν, ενώ το κράτος επέκτεινε και μαζικοποίησε ένα μέσο 

καταστολής ακόμη πιο αποτελεσματικό και από την κράτηση ή 

την απέλαση: τις επαναπροωθήσεις (pushbacks). Πρόκειται για 

απαγωγές μεταναστ(ρι)ών και παράτυπη απέλασή τους στην 

Τουρκία. Αυτή η πρακτική εφαρμόζεται στα νησιά1 με εξαφα-

νίσεις μεταναστριών που, με το που πάτησαν το πόδι τους στη 

στεριά, βρέθηκαν ξανά πίσω στην Τουρκία χωρίς καμία τυπική 

διαδικασία. Εφαρμόζεται στις όχθες του Έβρου2 εδώ και πάρα 

πολλά χρόνια, μέσα από εξευτελιστικές διαδικασίες: ξεγύμνωμα, 

1. Τα pushback στο Αιγαίο είναι μια παλιά πρακτική που όμως τώρα αφο-
ρά και ανθρώπους που έχουν καταφέρει να φτάσουν στα νησιά! Είναι πολ-
λές οι καταγραμμένες περιπτώσεις που ενώ είχαν βγει στη στεριά, στη συνέ-
χεια τους μάζεψε η αστυνομία ή το λιμενικό, τους έβαλαν σε πορτοκαλί σω-
σίβιες σχεδίες χωρίς δυνατότητα πλοήγησης και τους εγκατέλειψαν να πα-
ρασύρονται από τα ρεύματα προς τα τουρκικά θαλάσσια ύδατα. Σε άλλες πε-
ριπτώσεις, περικυκλώνουν τις βάρκες με σκάφη του λιμενικού που σηκώ-
νουν κύματα, στη συνέχεια προσεγγίζουν τις βάρκες ενώ μασκοφόροι λιμε-
νικοί κάνουν χρήση όπλων και χτυπούν με μακριές μεταλλικές βέργες τους 
κινητήρες στις βάρκες για να τους καταστρέψουν και να χυθεί η βενζίνη και 
στη συνέχεια ρυμουλκούν τις βάρκες με τις μετανάστριες και τους μετανά-
στες προς τα τουρκικά ύδατα και τις εγκαταλείπουν ακυβέρνητες, βλ. αλλε-
πάλληλες αναφορές από ΑlarmPhone. 
2. Οι επαναπροωθήσεις από τον Έβρο στο παρελθόν αφορούσαν ανθρώπους 
που μόλις είχαν περάσει τα σύνορα. Πλέον επαναπροωθούνται και μετανά-
στ(ρι)ες που τους παίρνουν από τα camp και τα κέντρα των πόλεων, σε ορι-
σμένες περιπτώσεις μάλιστα πρόκειται για ανθρώπους με χαρτιά, που βρί-
σκονται για αρκετό καιρό στην ελλάδα. Δεκάδες άτομα έχουν επαναπροω-
θηθεί μετά τη σύλληψή τους στους δρόμους της Θεσσαλονίκης ή αφού τους 
πήραν από το camp των Διαβατών. Σε κάποιους/ες είπαν ότι θα τους πάνε για 
να βγάλουν χαρτιά, σε άλλες περιπτώσεις, που είχαν χαρτιά, τους τα έσκισαν 
και τους πήραν με τη βία. Σε ό,τι αφορά την Αθήνα, σύμφωνα με μήνυμα που 
λάβαμε στις 7 Ιούνη, «...τις τελευταίες εβδομάδες η αστυνομία απομακρύνει 
πολλούς μετανάστες από την Αθήνα, παρόλο που έχουν άσυλο. Οι μπάτσοι 
ισχυρίζονται ότι τους συλλαμβάνουν επειδή είναι έμποροι ναρκωτικών ή το-
ξικοεξαρτημένοι. Αυτή είναι απλά μια πρόφαση της Αστυνομίας προκειμένου 
να μπορεί να συλλαμβάνει άτομα που έχουν χαρτιά. Στη συνέχεια, 
τους πηγαίνουν στην Αμυγδαλέζα ή στο Παρανέστι. Όταν φτάσουν 
εκεί, τους λένε να υπογράψουν ένα έγγραφο εντός 50 ημερών, 
ότι δήθεν θέλουν να παραμείνουν στο κέντρο κράτησης ή στο 
camp. Εάν δεν το υπογράψουν, λένε στους μετανάστες ότι 
πρέπει να υπογράψουν ένα έγγραφο απέλασης και να φύ-
γουν από την ελλάδα. Οι περισσότεροι πρέπει να ανανεώ-
σουν την άδειά τους προκειμένου να παραμείνουν στην 
ελλάδα, αλλά κλεισμένοι σε αυτά τα μέρη δεν μπορούν 
να το κάνουν. Η αστυνομία επίσης παίρνει τα τηλέφωνά 
τους, για να μην χρησιμοποιούν τις κάμερες».
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humiliating way: border guards strip the migrants of their 

clothes, beat them with truncheons and take their money and 

personal belongings. Pushbacks take place after police raids 

in the city centers and in the camps. This way, nation-state 

borders are transferred to the respective spatial area of each 

police raid. As legal deportations are a time-consuming pro-

cedure, as no country accepts the “unnecessary” population, 

a “safe third country” seems to be the solution to the prob-

lem! That is why we often learn that people kept in pre-depar-

ture detention centers, such as Paranesti and Amygdaleza, 

quietly disappear. Pushbacks can be both silent and deadly3... 

The neW leGAl FrAMeWorK  
(voted in the parliament on May 8, 2020)

In the same repressive direction, the new anti-immigra-

tion law, named with the euphemism “Improvement of Im-

migration Legislation” (which was voted in the parliament 

also hidden by the coronavirus smokescreen) contributes 

to the establishment of the anti-immigration policy by in-

creasingly emphasising on repression. In other words, it is 

accelerating the prescribed way to deal with migrants. The 

well-known  “triptych”: rejection - detention - deportation.

 A very important point of the change in “Immigration 

Legislation” is that it removes the possibility for people 

whose asylum application is rejected to be considered for 

a right to remain on humanitarian grounds, with retroac-

tive effect from January 1st, 2020...

3. On June 2, a migrant died when the boat he was on exploded during a 
pushback. On March 2, two children died at sea on 2 March, when their 
dinghy capsized during a pushback. The fate of 3 migrants, including a 
minor, are missing since April 3, when during a pushback in Evros the 
cops put a group of migrants on an islet in the middle of the river. Some 
members of the group were able to swim back to the Turkish coast, but 
the three who were missing did not know how to swim... - Josoor In-
ternational Solidarity, May 24, 2020

βασανιστήρια και κλοπή προσωπικών αντικειμένων. Εφαρμόζε-

ται με επιχειρήσεις σκούπα στα κέντρα των πόλεων αλλά και 

στα camp, μεταφέροντας τα σύνορα του έθνους-κράτους στο 

εκάστοτε επιχειρησιακό πεδίο της καταστολής. Και αφού οι απε-

λάσεις είναι χρονοβόρες διαδικασίες, μιας και καμία χώρα δεν 

δέχεται τον «περιττό» πληθυσμό (χώρα προέλευσης και χώρα 

υποδοχής), η «ασφαλής τρίτη χώρα» μοιάζει να είναι η λύση στο 

πρόβλημα! Για αυτό και εξαφανίσεις πληθυσμού συμβαίνουν και 

σε προαναχωρησιακά κέντρα κράτησης όπως το Παρανέστι και 

η Αμυγδαλέζα. Τα pushbacks μπορεί να τόσο σιωπηρά όσο και 

φονικά3...

To neo νομίκο πλαίσίο

Στην ίδια κατεύθυνση επίσης, θεμελίωσης της αντιμεταναστευ-

τικής πολιτικής ολοένα και περισσότερο με κύριο άξονα την 

καταστολή, έρχεται να συμβάλει και ο νέος αντιμεταναστευτι-

κός νόμος με την κατ’ ευφημισμό επωνυμία «Βελτίωση Με-

ταναστευτικής Νομοθεσίας» που πέρασε στα μουλωχτά, μαζί 

με τα υπόλοιπα. Με άλλα λόγια μιλάμε για την επίσπευση μιας 

προδιαγεγραμμένης πορείας για τους μετανάστες υπό το τρί-

πτυχο απορρίψεις ασύλου - κράτηση - απελάσεις.

 Βασικό σημείο της νομοθετικής αλλαγής αποτελεί η κατάρ-

γηση του ασύλου για ανθρωπιστικούς λόγους, με αναδρομι-

κή μάλιστα ισχύ από 01/01/2020... 

 Επίσης καθιερώνεται ως γλώσσα διερμηνείας κατά τη δι-

αδικασία αιτήσεως ασύλου η γλώσσα της χώρας καταγωγής 

3. Στις 2/6 μετανάστης έχασε τη ζωή όταν κατά τη διάρκεια pushback ανατι-
νάχτηκε το ντεπόζιτο της βάρκας του, ενώ στις 2/3 δύο παιδιά πνίγηκαν όταν 
η βάρκα τους ανατράπηκε κατά τη διάρκεια pushback. Η τύχη 3 μεταναστών, 
μεταξύ των οποίων ένας ανήλικος, αγνοείται από τις 3//4, όταν κατά τη δι-
άρκεια pushback στον Έβρο οι μπάτσοι έβαλαν ομάδα μεταναστ(ρι)ών σε μια 
νησίδα στη μέση του ποταμού. Κάποιοι/ες από την ομάδα μπόρεσαν να κολυ-
μπήσουν πίσω στην τουρκική ακτή, αλλά οι τρεις που αγνοούνται δεν ήξεραν 
κολύμπι... – Josoor International Solidarity, 24 Μαΐου 2020

Aριστερά: 5 Ιούνη - μπάτσοι μαζεύουν μετανάστες από δρόμους της Θεσσα-

λονίκης για pushback. Πάνω: 27 Απρίλη - έφοδος στο camp των Διαβατών 

και pushback. Left: June 5, police raid on Thessaloniki streets, to pick up 

migrants for a pushback. Above: April 27, police raid at Diavata camp, to 

pick up migrants for a pushback.
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 The language that will be used in the examination of asy-

lum-seekers’ claims during the asylum application process 

will be the official language of the applicant’s country of or-

igin, which is considered to be understood by the applicant, 

completely ignoring the use of dialects, as is the case in many 

African countries. In fact, the language of interpretation might 

even be a european one, e.g. French, if the asylum-seekers 

are “reasonably assumed to understand it”, since in the past 

their country of origin was a French colony. The message is 

clear: fast-track asylum procedures in a language not nec-

essarily understood by the asylum applicant.

 Asylum applications will be examined by priority based 

on the country of origin and the “refugee profile” of each 

country. In addition, there is a general legal 

base for rejecting the application as “un-

founded in reason and fact”, if “it is obvious 

from the circumstances of the specific case 

that the applicant remains on greek terri-

tory only for financial reasons or to avoid 

a general state of emergency”. In other 

words, if the migrant does not have obvi-

ous war injuries, (s)he has no chance of getting asylum.

 Another crucial point is that asylum applications of mi-

grants who “failed to fulfil their duty to cooperate with the na-

tional authorities” should be rejected. Any protest/demand 

before the asylum application is approved, is criminalized. 

After all, in the context of the “making their life unbearable” 

doctrine4, migrants have only obligations but no rights.

 The new asylum law accelerates all appeals against re-

jection decisions, and asylum application cards will be val-

id for only 30 days. The first instance appeal procedure it-

self is very complicated, as the appeal must include all legal 

and factual grounds. This makes it a complex process, that 

must necessarily be carried out by a lawyer and complet-

ed in a very short time. Obviously, the possibility of free le-

gal aid is minimal, effectively excluding many migrants even 

from the possibility of appealing against the rejection of their 

asylum application. The 150-euro fines being given to mi-

grants for “unnecessary movement outside the home”5 as 

they are moving (eg from Moria to Mytilene) trying to find an 

NGO lawyer, is one more proof both of the war by all means 

staged against migrants, and of the and bureaucratic nature 

of appeals that have to be carried out in extremely short time.

 The new composition of the Appeals Committee, 

which is examining second-degree appeals, now consists 

exclusively of administrative judges, without the partici-

pation of representatives of the UN High Commissioner for 

Refugees, which means that they don’t really care about 

the living conditions in the applicants’ countries of origin.

 The new law makes detention an indispensable part of

return procedures. The maximum period of detention before 

4. “We will make their life unbearable”, the chief of greek police, reffer-
ing to migrants, December 20, 2013.
5. A precaution measure for coronavirus, which is still applied to mi-
grants, as lockdown keeps being extended at the camps.

που θεωρείται ότι κατανοεί ο αιτών ή η αιτούσα, αγνοώντας 

πλήρως τη χρήση διαλέκτων, όπως συμβαίνει σε πάρα πολλές 

αφρικανικές χώρες. Θα μπορεί μάλιστα η γλώσσα διερμηνείας 

να είναι ευρωπαϊκή, π.χ. τα γαλλικά, αν οι υπεύθυνοι κρίνουν 

ότι ο αιτών ή η αιτούσα γνωρίζουν τη γαλλική γλώσσα, αφού 

στο παρελθόν η χώρα καταγωγής τους ήταν γαλλική αποικία. 

Το μήνυμα είναι σαφές: συνοπτικές διαδικασίες ασύλου σε 

μια γλώσσα που δεν είναι απαραίτητο να είναι κατανοητή.

 Προτεραιότητα εξέτασης των αιτημάτων ασύλου θα δίνε-

ται με βάση τη χώρα καταγωγής και το «προσφυγικό προφίλ» 

της κάθε χώρας. Εξάλλου, θεσπίζεται γενικός λόγος απόρρι-

ψης της αίτησης ως αβάσιμης στην ουσία της, «εάν είναι προ-

φανές από τις περιστάσεις της συγκεκριμένης περίπτωσης ότι 

ο αιτών παραμένει στο έδαφος της χώρας μόνο 

για οικονομικούς λόγους ή για να αποφύγει μια 

γενική κατάσταση έκτακτης ανάγκης». Με άλ-

λα λόγια, αν η μετανάστρια δεν φέρει εμφανή 

τραύματα πολέμου δεν έχει καμιά πιθανότητα 

να πάρει άσυλο.

 Κομβική εξέλιξη αποτελεί η οδηγία ότι οι αι-

τήσεις μεταναστών που θεωρείται πως «παρα-

βίασαν κατάφωρα το καθήκον συνεργασίας του με τις εθνικές 

αρχές» θα απορρίπτονται. Κάθε διαμαρτυρία ή διεκδίκηση 

πριν την έγκριση της αίτησης ασύλου ποινικοποιείται. Άλλω-

στε, στα πλαίσια της εμπέδωσης του δόγματος «βίος–αβίωτος», 

οι μετανάστριες έχουν μόνο καθήκοντα, όχι δικαιώματα.

 Σε γενικές γραμμές με το νέο νόμο περί ασύλου, επισπεύ-

δονται όλες οι διαδικασίες προσφυγών κατά απορριπτικών 

αποφάσεων, ενώ τα δελτία αιτούντος άσυλο θα έχουν ισχύ 

μόλις 30 ημερών. Η διαδικασία καθεαυτή για την προσφυ-

γή σε α’ βαθμό δυσχεραίνεται σημαντικά, καθώς η προσφυ-

γή πρέπει να περιλαμβάνει όλους τους νομικούς και πραγ-

ματικούς λόγους. Αυτό σημαίνει πως μιλάμε για μια σύνθε-

τη διαδικασία, η οποία απαιτεί υποχρεωτικά συνδρομή δι-

κηγόρου και πρέπει να ολοκληρωθεί σε πολύ σύντομο χρο-

νικό διάστημα. Προφανώς και η δυνατότητα για δωρεάν νο-

μική βοήθεια είναι ελάχιστη, αποκλείοντας στην πράξη πολ-

λές μετανάστριες από τη δυνατότητα για προσφυγή. Τα πρό-

στιμα των 150 ευρώ που δίνονται σε μετανάστες για άσκοπη 

μετακίνηση καθώς μετακινούνται (π.χ. από τη Μόρια προς τη 

Μυτιλήνη) στην προσπάθειά τους να συναντηθούν με δικη-

γόρο, επιβεβαιώνει, εκτός από τον πόλεμο με κάθε μέσο κατά 

των μεταναστών, και το ασφυκτικό χρονικά και γραφειοκρατι-

κά πλαίσιο των προσφυγών.

 Επίσης, η σύνθεση της Αρχής Προσφυγών, που εξετάζει 

τις προσφυγές β’ βαθμού, αποτελείται πλέον αποκλειστικά από 

διοικητικούς δικαστές, χωρίς καμία συμμετοχή εκπροσώπων 

της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, αποκλεί-

οντας οποιαδήποτε γνώση αναφορικά με τις συνθήκες ζωής 

στις χώρες καταγωγής.

 Αναφορικά με την συστηματοποίηση της κράτησης, σημει-

ώνεται σημαντική παράταση στους 12 μήνες πριν την απέλα-

ση, ενώ ο χρόνος κράτησης δεν προσμετράται σε αυτόν που 

προηγήθηκε από την απόρριψη της αίτησης για άσυλο. Όλες 

οι διαδικασίες συγκλίνουν στο να καταστεί ο κρατούμενος όσο 

H διαδικασία aσύλου 
μετατρέπεται σε διαδικασία 

απέλασης ... ολοκληρώνοντας 
το δόγμα περί «βίου αβίωτου»: 
«όσο χειρότερα», τόσο λιγότεροι 

μετανάστες θα έρχονται
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deportation is expanded to 12 months. However, this peri-

od of detention can come on top of potentially long periods 

spent in detention during the asylum procedure, as pre-re-

turn and asylum detention are counted separately. All pro-

cedures aim to make deportation (or detention before de-

portation) feasible as soon as possible: the period with-

in which the (most probably negative) second degree de-

cision has to be issued is reduced from 20 to 15 days. The 

same goes for the examination of a detained person’s ap-

peal: the (most probably negative) decision has to be issued 

in 10 days (while previously it was 20 days).

 All the above aim to the generalization of the expulsion 

process. The asylum process is now turned into a process 

of deportation. The first rejection decision will 

not be suspended, not even with a special an-

nulment application. This becomes even more 

dystopic for people held in detention centers, 

as they will not be released at any point of the 

asylum process, not even temporarily. And 

this is how the doctrine of “unbearable life” is 

fulfilled: the worse it gets, fewer migrants will 

come.

 Given that this devaluation of migrants is carried out in a 

consistent manner and over time, no matter if there is a pan-

demic or not, we feel the need to point out some issues. In-

strumentalization of the pandemic (that blurs the boundaries 

between public health and the doctrine of security) is com-

bined with anti-immigration policy: criminalization, push-

backs, confinement, indefinite detention, deportations. The 

continuity of the state is clear, whether it involves its official 

institutions or its covert operations and parastatal groups. It 

is enforced through repression, which is politically (and to a 

large extent socially) legitimized, and is reflected in the official 

anti-migration policy. Migrants are, after all, the “invaders” 

that the army and the parastatal militias failed to stop, and 

who are now facing the legal extension of detention, the gen-

eralization of deportation and the multiplication of pushbacks. 

In such a context, it is obvious that migrants’ uprisings have 

to be criminalized and their struggles suppressed.

πιο άμεσα απελάσιμος γίνεται: η προθεσμία μέσα στην οποία θα 

βγαίνει η κατά πάσα πιθανότητα απορριπτική απόφαση μειώνε-

ται από 20 σε 15 ημέρες. Επιπλέον, η εξέταση της προσφυγής 

του κρατούμενου προτεραιοποιείται και η απόφαση βγαίνει σε 

10 ημέρες (ενώ προηγουμένως ήταν 20 ημέρες).

 Βέβαια, το ζουμί στην όλη υπόθεση αφορά στη γενίκευση 

της διαδικασίας της απέλασης. Πλέον το άσυλο μετατρέπεται 

σε μια διαδικασία απέλασης ήδη από την α’ απορριπτική από-

φαση, η οποία ακόμη και με ειδική αίτηση ακύρωσης δεν ανα-

στέλλεται. Το γεγονός αυτό γίνεται ακόμη πιο δυστοπικό για τις 

κρατούμενες στα κέντρα κράτησης, καθώς σε καμία φάση της 

διαδικασίας δεν προβλέπεται ούτε η προσωρινή απελευθέρω-

σή τους. Και σε αυτό το σημείο έρχεται να ολοκληρωθεί το δόγ-

μα περί «βίου αβίωτου», «όσο χειρότερα», τό-

σο λιγότεροι μετανάστες θα έρχονται στη χώρα.

 Έχοντας υπόψη μας πως η απαξίωση ενός 

πληθυσμού συμβαίνει συνολικά και διαχρονι-

κά, είτε υπάρχει πανδημία είτε όχι, δε μπο-

ρούμε παρά να καταδείξουμε ορισμένα ζη-

τήματα. Η εργαλειοποίηση της πανδημίας, με 

έναν τρόπο που τα όρια ανάμεσα στη δημό-

σια υγεία και στο δόγμα της ασφάλειας καθί-

στανται θολά, συμπλέεει με την αντιμεταναστευτική πολιτική: 

παρανομοποίηση, επαναπροωθήσεις, εγκλεισμός, επ’ αό-

ριστον κράτηση, απελάσεις. Η συνέχεια στο κράτος είναι ξε-

κάθαρη, είτε πρόκειται για τις θεσμικές του εκφάνσεις είτε για 

τα παράτυπα παρακλάδια του. Εμπεδώνεται μέσω της κατα-

στολής, πλήρως νομιμοποιημένη πολιτικά και σε μεγάλο βαθ-

μό και κοινωνικά, και αποτυπώνεται στην επίσημη αντιμετα-

ναστευτική πολιτική. Πρόκειται, εξάλλου, για τους ίδιους «ει-

σβολείς», αυτούς που δεν κατάφεραν να αναχαιτίσουν στρα-

τός και πολιτοφυλακές, και οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι 

με τη νομοθετική παράταση της κράτησης, τη γενίκευση της 

απέλασης και την επέκταση των επαναπροωθήσεων. Σε ένα 

τέτοιο πλαίσιο, δεν θα μπορούσε ν’ απουσιάζει η πρόβλεψη 

για την ολοκληρωτική εξόντωση των σωμάτων που επιλέ-

γουν να αντισταθούν, μέσα από την ποινικοποίηση των εξε-

γέρσεων των μεταναστριών και την καταστολή των αγώνων 

τους.

Asylum process is now
turned into a process of

deportation ... the doctrine of
“unbearable life” is fulfilled:

the worse it gets, fewer
migrants will come.
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Those Who hAve noThinG To lose,  
Are AlreAdy MoBilizinG

Against this condition, migrants have not stopped for a 

single moment to break, through their daily struggles, 

their isolation and the silence that surrounds them. Con-

finement and exclusions imposed to migrants by the greek 

state, are also blocking communication of migrants with 

the “outside world”. Their struggles are usually not visi-

ble in the public sphere. Although the imposed separation 

raises walls around them, the persistence of migrants’ 

struggles manages to break them, and also break the con-

dition of invisibility imposed on migrants. In order to con-

tribute to the breaking of this invisibility, but also to high-

light the fact that migrants’ struggles kept going amidst 

the pandemic and the quarantine imposed on migrants’ 

camps, we will mention the most important –in our opin-

ion– of the recent months’ struggles:

•  February 3: A massive migrant demonstration leaves 

Moria and tries to reach Mytilene, demanding an end to 

inhuman camp conditions and protesting increased de-

portations. Most protesters are blocked by police, while 

around 200 protesters outmaneuver the blockade and 

reach Mytilene. On their way back to Moria camp, lo-

cals and police block the migrant protest from pass-

ing through Moria village. The houses and offices of 

NGO workers are attacked. Masked vigilantes patrol 

the streets and a van carrying migrants and NGO work-

ers is stopped and stoned. February 4: 200 people from 

Moria camp once more reach the city of Mytilene. Police 

 
κίνούνΤαί ήδή,  
οσοί δεν εχούν ΤίποΤα να χασούν 

Oι μετανάστ(ρι)ες δεν έχουν σταματήσει στιγμή να σπάνε την 

σιωπή που τους περιβάλλει και ταυτόχρονα την απομόνωσή 

τους, μέσα από τους καθημερινούς τους αγώνες. Η συνθή-

κη εγκλεισμού και πλήρους αποκλεισμού στην οποία προσπα-

θεί να τους κρατήσει το ελληνικό κράτος, έχει ως αποτέλεσμα 

να μπλοκάρονται οι δίοδοι επικοινωνίας των μεταναστ(ρι) ών με 

τον «έξω κόσμο» καταφέρνοντας συχνά να εξαφανίσει από την 

δημόσια σφαίρα τους αγώνες αυτούς. Και αν ο διαχωρισμός 

αυτός υψώνει τείχη, η επιμονή αυτών των αγώνων καταφέρ-

νει να τα σπάει, και μαζί με αυτά και την αορατότητα των μετα-

ναστ(ρι)ών. Για να συμβάλουμε και μεις λοιπόν στο σπάσιμο αυ-

τής της αορατότητας, αλλά και για να αναδείξουμε τους αγώνες 

των κολασμένων που συνέχισαν να συμβαίνουν εν μέσω παν-

δημίας και με τα camp σε συνθήκες καραντίνας, θα αναφέρου-

με παρακάτω τους –κατ’ εμάς– σημαντικότερους από αυτούς 

τους αγώνες των τελευταίων μηνών:

•  Στις 3 & 4 Φεβρουαρίου στη Μυτιλήνη έγιναν κτηνώδεις 

επιθέσεις από μια μερίδα ντόπιων απέναντι σε μετανάστες 

και μετανάστριες που κρατούνται στο κολαστήριο της Μό-

ριας. Στις 3 Φλεβάρη χιλιάδες άνθρωποι είχαν κατέβει 

στους δρόμους, σε διαμαρτυρία για τη νέα νομοθεσία πε-

ρί χορήγησης ασύλου και την κατάσταση που επικρατεί στα 

hotspot. Στην πορεία αυτή έγινε εκτεταμένη χρήση χημικών 

και βίας από την αστυνομία, ενώ τα ΜΜΕ συκοφαντούσαν 

τη συγκέντρωση κάνοντας λόγο για «μουσουλμάνους που 

προσπάθησαν να κάψουν το εργοστάσιο της ΔΕΗ». Όλη η 

ακροδεξιά βρήκε ευκαιρία να ξεράσει τον ρατσιστικό οχε-
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do not allow them to protest, breaking up an attempt-

ed roadblock. Hostile locals attack migrants, and also 

european and greek supporters. That evening, locals 

block the road into Moria village with the complicity of 

the police. Again attacks occur in sight of the police. 

Nevertheless, authorities charge 14 migrants with vi-

olence against hotspot workers, disturbance of peace, 

property damage, attempt to cause grievous bodily 

harm, arson, as well as violations of gun legislation.

•  On April 3, migrants detained at Paranesti Pre-Remov-

al Center (PRO.KE.KA) in Drama, decide to go on hunger 

strike. The government’s decision to block asylum appli-

cations and the restriction on movement imposed due 

to the coronavirus were added to their already misera-

ble living conditions, while complete lack of information 

on how long they would remain in detention only made 

things worst. The hunger strike is immediately forcibly 

stopped by the PRO.KE.KA. management, and migrants 

are locked in containers. During the night, migrants are 

attacked and heavily beaten by riot police units. Some 

migrants are sent to the nearby hospital, in critical condi-

tion. The cops, during their attack, broke the cameras of 

the migrants’ mobile phones and afterwards they moved 

the migrants in different detention centers and police sta-

tions holding cells, in an attempt to cover up the incident.

•  April 5: 60 detainees in Moria pre-removal detention cen-

tre go on hunger strike against brutal conditions in the 

prison, demanding their immediate release, to avoid a 

possible catastrophic spread of coronavirus in the prison. 

April 8: The hunger strike in Moria pre-removal detention 

centre ends after a violent riot police intervention. A few 

days later, in the Moria camp, hundreds of migrants pro-

tested because their asylum applications were rejected, 

leaving them in a state of permanent uncertainty. Another 

protest takes place, as migrants demonstrate in front of 

the Hotspot against the murders and being confined under 

τό της με τον υπουργό μεταναστευτικής πολιτικής να επιση-

μαίνει την ανάγκη για «κλειστά κέντρα κράτησης». Πραγμα-

τοποιήθηκε πογκρόμ. με τους ντόπιους να κάνουν μπλόκο 

στην είσοδο και έξοδο του χωριού, άτομα με παλούκια σε 

μηχανές να κόβουν βόλτες και πρόσφυγες και μετανάστρι-

ες να έχουν υποστεί ξυλοδαρμούς. Όλα αυτά, όπως πάντα, 

με την ανοχή της αστυνομίας. Ωστόσο, διώξεις ασκούνται 

σε 11 μετανάστες και 3 μετανάστριες: για άσκηση βίας κα-

τά εργαζομένων στο hotspot, διατάραξη, φθορές, απόπειρα 

πρόκλησης σοβαρής σωματικής βλάβης, εμπρησμό, καθώς 

και για παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων...

•  Στο κέντρο κράτησης στο Παρανέστι Δράμας στις 3 Απριλί-

ου, μετά από την παύση στις διαδικασίες ασύλου και τον πε-

ριορισμό στην μετακίνηση εξαιτίας του ιού, οι μετανάστες, 

λόγω των άθλιων συνθηκών διαβίωσης, της έλλειψης ενη-

μέρωσης και των εξοντωτικών συνθηκών κράτησής τους 

αποφασίζουν να ξεκινήσουν απεργία πείνας. Αμέσως δέχο-

νται εκφοβισμό από την διοίκηση του ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ., που τους 

κλειδώνει μέσα στα κοντέινερ. Το βράδυ ακολουθεί άγριος 

ξυλοδαρμός από τα ΜΑΤ με άτομα να βρίσκονται βαριά χτυ-

πημένα και σε κρίσιμη κατάσταση. Έχοντας σπάσει τις κά-

μερες των κινητών τους και στη συνέχεια, απομονώνοντάς 

τους σε διαφορετικά κρατητήρια και κέντρα κράτησης προ-

σπαθούν να κουκουλώσουν το περιστατικό.

•  Στις 5 Απριλίου ξεκινάει απεργία πείνας στο ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ, 

της Μόριας από 60 κρατούμενους, με αίτημα την άμεση απε-

λευθέρωσή τους για να αποφύγουν την καταστροφική δια-

σπορά του ιού μέσα στην φυλακή. Οι αστυνομικοί απαντούν 

με απειλές, εξευτελισμό και βία λήγοντας την απεργία πείνας 

τους με καταναγκαστική σίτιση στις 8 Απριλίου. Λίγες μέρες 

μετά, στο camp της Μόριας, πραγματοποιείται διαμαρτυρία 

από εκατοντάδες μετανάστ(ρι)ες επειδή απορρίφθηκαν οι αι-

τήσεις τους για άσυλο, αφήνοντάς τους/τες σε ένα κλίμα μόνι-

μης αβεβαιότητας. Τον θάνατο 16χρονου μετανάστη μέσα στο 

camp που προκλήθηκε μετά από συμπλοκή ακολουθεί διαδή-

λωση, μέσα από την οποία προτάσσεται το ζήτημα της ασφά-
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λειας στους χώρους εγκλεισμού και η μη αναγνώριση των δι-

καιωμάτων τους. Τις επόμενες μέρες οργανώνονται δύο δια-

δηλώσεις από την αφρικανική κοινότητα, η οποία ζητάει ένα 

τέλος στον συνωστισμό και στην ανασφάλεια μέσα στο camp, 

και μαζί με αυτά ένα γενικότερο τέλος στο συνεχές καθεστώς 

εξαίρεσης που βιώνουν, μέσω της κατάργησης του προανα-

χωρησιακού κέντρου κράτησης της Μόριας. Οι κινητοποιή-

σεις των μεταναστ(ρι)ών δεν τελειώνουν εδώ... Παρά το κα-

θεστώς φόβου, αβεβαιότητας και συνεχούς αγώνα για επιβί-

ωση, καταφέρνουν να αυτοοργανωθούν με όσα λιγοστά μέσα 

διαθέτουν μέσα στα camp της Μόριας και της Ριτσώνας: χτί-

disastrous hygienic conditions. They also demand clearing 

up the murder of the 16 year old boy. In the following days, 

two demonstrations are organized by the African commu-

nity, calling for an end to overcrowding and insecurity in 

the camp, and generally an end to the ongoing state of 

emergency, through the abolition of the pre-departure de-

tention center in Moria. The mobilizations of migrants do 

not end here... In the camps of Moria and Ritsona, de-

spite the climate of fear and uncertainty and their constant 

struggle for survival, they manage to organize themselves 

with the few means at their disposal: they create corona-
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virus awareness teams, they clean up spaces and recycle, 

and organize art activities for children and young people, 

in an effort to regain some quality of life.

•  Hunger strikes were also waged in the detention cham-

bers of 3 police stations in Athens. Detained migrants 

protested against state imposed barbarism and the fact 

that in the middle of a pandemic they are locked up in 

over-crowdrd cells. In mid-May, eleven underage mi-

grants detained in Volos juvenile prisons were put on tri-

al and convicted for protesting (they refused to return to 

their cells and started making noise by hitting the con-

crete-layed courtyard with metal objects). Currently, 

around 6,000 refugees and migrants, including vulnera-

ble persons and minors, are imprisoned across the coun-

try in poor conditions. Many of the imprisoned migrants 

are seasonal workers who have lived in Greece for years. 

Their use as an extremely undervalued labor force, in a 

condition of lack of work, is followed by their complete il-

legalization, which leads to extermination. On April 25, a 

18-year-old migrant who was being  held at a Komotini 

police station committed suicide in his cell. On March 7, 

one more detained migrant had attempted suicide in Pe-

trou Ralli police station women’s pre-removal detention 

centre. On March 17, 9 women detained at Petrou Ralli 

started a hunger strike which lasted 3 days.

•  April 18: a major uprising breaks out at VIAL recep-

tion and identification center in Chios. The news of 

the death of a 47-year-old migrant, under unclear cir-

cumstances, angers many migrants who react to the 

ζοντας κοινότητες ενημέρωσης για τον ιό, καθαρίζοντας τους 

χώρους, ανακυκλώνοντας, και οργανώνοντας καλλιτεχνικές 

δραστηριότητες για παιδιά και νέους σε μία προσπάθεια να 

ανακτήσουν την ποιότητα ζωής που τους στερούν.

•  Απεργίες πείνας ξεσπάνε και σε 3 αστυνομικά τμήματα της 

Αθήνας από κρατούμενους μετανάστες που προσπαθούν να 

αντισταθούν στην βαρβαρότητα με την οποία τους αντιμε-

τωπίζει το κράτος συνωστίζοντάς τους στα κελιά εν μέσω 

πανδημίας, ενώ στα μέσα Μάη 11 ανήλικοι μετανάστες που 

κρατούνταν στις φυλακές ανηλίκων Βόλου καταδικάστηκαν 

για απόπειρα δια μαρτυρίας (αρνήθηκαν να επιστρέψουν στα 

κελιά τους και χτυπούσαν μεταλλικά αντικείμενα στο τσιμέ-

ντο του προαύλιου). Αυτή τη στιγμή, γύρω στις 6.000 με-

τανάστ(ρι)ες κρατούνται στις φυλακές της χώρας, συμπε-

ριλαμβανομένων ανηλίκων και ατόμων από ευπαθείς ομά-

δες. Επίσης, πολλοί είναι εποχιακοί εργάτες που ζουν χρό-

νια στην ελλάδα. Την χρήση τους ως ακραία υποτιμημένο 

εργατικό δυναμικό, σε μια συνθήκη έλλειψης εργασίας έρ-

χεται να ακολουθήσει η πλήρης παρανομοποίησή τους, που 

οδηγεί στην εξόντωση. Στις 25 Απρίλη, ένας 18χρονος μετα-

νάστης αυτοκτόνησε στα κρατητήρια στην Κομοτηνή. Στις 7 

Μάρτη είχε γίνει απόπειρα αυτοκτονίας κρατούμενης μετα-

νάστριας στην Πέτρου Ράλλη. Στις 17 Μάρτη, 9 μετανάστριες 

που κρατούνται στην Πέτρου Ράλλη πραγματοποιούν 3ήμε-

ρη απεργία πείνας.

•  Στις 18 απριλίου ξεσπά μεγάλη εξέγερση στο κέντρο υπο-

δοχής και ταυτοποίησης της ΒΙΑΛ στη Χίο. Εκεί, η είδη-

ση του θανάτου 47χρονης μετανάστριας, υπό αδιευκρίνι-

στες συνθήκες, προκαλεί οργή σε μεγάλο μέρος των μετα-

18 Απριλίου, ΒΙΑΛ, Χίος / April 18, revolt at VIAL camp, Chios island.
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inhumane conditions of detention imposed on them. 

This is followed by fires in many places inside the 

camp and fierce clashes with the riot police. After the 

repression of the migrant riots in VIAL, 10 people are 

arrested, while the Minister of Immigration states that 

“those responsible will pay” and announces more ar-

rests to come.

•  On May 5, a protest was 

held outside the Samos 

Immigrant Concentration 

Camp by children of im-

migrants living with their 

families in the makeshift 

camp set up outside the 

Reception and Identifica-

tion Center in Vathi, Samos. 

With improvised posters 

and shouting slogans, they 

demanded better living 

conditions, the immediate 

transfer of them and their 

families to Athens, in order 

to move to central Europe.

•  May 12: dozens of unaccompanied minors revolt at the 

reception and identification center in Fylakio, Evros: 

they set fire to their mattresses, protesting against the 

unbearable conditions of their many months of deten-

tion and the postponement of asylum process, demand-

ing their freedom. Several arrests followed and two days 

later, two migrants were found “guilty” of the uprising 

and sentenced to six years and nine months in prison.

•  May 27: about 200 mi-

grants staying at a hotel in 

Kranidi break the quaran-

tine that had been extend-

ed earlier that day for two 

more weeks and march to-

wards Porto Heli city, pro-

testing the prolongation of 

the quarantine while there 

are no coronavirus cases at 

the hotel. 

•  June 4: a demonstra-

tion exits Ritsona camp 

and moves through nearby 

streets, protesting against

evictions.

•  June 5: another protest, “for human dignity,” is held in 

Moria. 

•  June 9: 16 of the 26 women detained at Petrou Ralli go 

on hunger strike. Οn June 15, 120 male migrants de-

tained at Petrou Ralli also go on hunger strike.

ναστ(ρι)ών οι οποίοι/ες πράττουν το αυτονόητο, αντιδρώ-

ντας απέναντι στις απάνθρωπες συνθήκες εγκλεισμού που 

τους επιβάλλονται. Ακολουθούν φωτιές σε διάσπαρτα ση-

μεία και σφοδρές συγκρούσεις με ΜΑΤ. Μετά την καταστο-

λή της εξέγερσης των μεταναστ(ρι)ών στη ΒΙΑΛ συλλαμβά-

νονται 10 άτομα, ενώ ο υπουργός μετανάστευσης κάνει λό-

γο για «απόδοση ευθυνών» και συνέχιση των συλλήψεων.

•  Στις 5 Μάη έγινε διαμαρτυρία 

έξω από το στρατόπεδο συγκέ-

ντρωσης μεταναστών της Σάμου 

από παιδιά μεταναστών που δι-

αμένουν με τις οικογένειές τους 

στον πρόχειρο καταυλισμό που 

έχει στηθεί εξωτερικά του Κέ-

ντρου Υποδοχής και Ταυτοποίη-

σης στο Βαθύ της Σάμου. Με αυ-

τοσχέδια πλακάτ και φωνάζο-

ντας συνθήματα ζητούσαν κα-

λύτερες συνθήκες διαβίωσης, 

την άμεση μεταφορά αυτών και 

των οικογενειών τους στην Αθή-

να, με σκοπό να περάσουν στην 

κεντρική Ευρώπη.

•  Στις 12 μάη, στο ΚΥΤ του Φυλακίου στον Έβρο, δεκά-

δες ασυνόδευτοι ανήλικοι εξεγείρονται: βάζουν φωτιά στα 

στρώματά τους, διαμαρτυρόμενοι απέναντι στις ανυπόφο-

ρες συνθήκες της πολύμηνης κράτησής τους και στην ανα-

βολή των διαδικασιών ασύλου, ζητώντας την ελευθερία 

τους. Ακολούθησαν αρκετές συλλήψεις και δύο μέρες με-

τά, δύο μετανάστες κρίθηκαν «ένοχοι» για την εξέγερση και 

καταδικάστηκαν σε έξι χρόνια και εννιά μήνες φυλάκιση.

•  Στις 27 μάη, περίπου 200 με-

τανάστ(ρι)ες που διαμένουν 

στο ξενοδοχείο στο Κρανίδι 

έσπασαν την καραντίνα που εί-

χε παραταθεί νωρίτερα την ίδια 

μέρα για άλλες δυο βδομάδες 

και πραγματοποίησαν πορεία 

προς το Πόρτο Χέλι, διαμαρτυ-

ρόμενοι/ες για τη συνεχιζόμενη

καραντίνα ενώ στο ξενοδοχείο 

δεν υπάρχουν κρούσματα. 

•  Στις 4 ίούνη έγινε διαδήλωση 

από το camp της Ριτσώνας.

•  Στις 5 ίούνη έγινε νέα πορεία 

στη Μόρια, «για ανθρώπινη 

|αξιοπρέπεια».

•  Στις 9 ίούνη ξεκινούν απεργία πείνας 19 από τις 26 μετανά-

στριες που κρατούνται στην Πέτρου Ράλλη.

•  Στις 15 ίούνη 120 κρατούμενοι ξεκινούν απεργία πείνας 

στην Πέτρου Ράλλη.

H διαδήλωση της 27 Μάη από το ξενοδοχείο στο Κρανίδι προς 

το Πόρτο Χέλι. May 27 protest from Kranidi towards the city of  

Porto Helli.

5 Μάη, Σάμος / May 5, Samos island.
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MiGrAnTs’ sTruGGles  
AGAinsT evicTions 

Under the recent law, the Greek government had given a 

May 31 deadline to around 12,000 migrants with inter-

national or subsidiary protection 

status after which they should 

leave the apartments they are 

housed in, as well as accom-

modation facilities (hotels) and 

camps. The monthly allowance 

given to them during their asy-

lum process was also cancelled. 

In Thessaloniki, around 500 

people living in apartments and 

another 800 living in the Diava-

ta camp are going to become 

homeless and without any in-

come. Informally and for the 

time being the deadline has 

been extended by various 

camp administrators. At the 

same time, however, the mi-

gration minister announced 

that 60 “facilities for refu-

gees” (camps & hotels) will 

close by the end of 2020, 

and the remaining “open” 

camps will be transformed 

into closed ones. This means that an additional 40,000 

migrants will be either left on the streets or locked in deten-

tion centers or “pushed-back” to Turkey. Migrants in Ath-

ens, have reacted to this, by refusing  to leave their homes. 

αγώνεσ μεΤανασΤ(ρί)ών  
ενανΤία σΤίσ εξώσείσ 

Η ελληνική κυβέρνηση είχε δώσει προθεσμία μέχρι τις 31 Μάη 

σε 12.000 περίπου μετανάστ(ρι) ες των οποίων η αίτηση ασύ-

λου είχε εγκριθεί, προκειμένου να εγκαταλείψουν τα διαμε-

ρίσματα που τους είχαν παραχωρη-

θεί, όπως επίσης και «δομές φιλοξε-

νίας» (ξενοδοχεία) και camp, κόβο-

ντάς τους επιπλέον το μηνιαίο επίδο-

μα που λάμβαναν όσο ήταν σε εξέλι-

ξη οι διαδικασίες έγκρισης ασύλου. 

Στη Θεσσαλονίκη, συγκεκριμένα, πε-

ρίπου 500 άνθρωποι που διαμένουν σε 

διαμερίσματα και άλλοι 800 που διαμέ-

νουν στο camp των Διαβατών πρόκει-

ται να μείνουν άστεγοι και δίχως κανέ-

να εισόδημα. Μια άτυπη παράταση έχει 

δοθεί προς το παρόν από τις κατά τόπο 

διοκήσεις των camp. Ταυτόχρονα, όμως, 

ανακοινώθηκε από τον υπουργό μετανά-

στευσης το κλείσιμο 60 δομών μέχρι το 

τέλος του 2020, και η μετατροπή των λοι-

πών «ανοικτών» δομών σε κλειστές. Αυ-

τό σημαίνει ότι επιπλέον 40.000 μετανά-

στριες θα βρεθούν είτε στο δρόμο, είτε σε 

κλειστές δομές-φυλακές ή και θα «επανα-

προωθηθούν» στην Τουρκία. Στην Αθήνα οι 

μετανάστριες έχουν αντιδράσει στην από-

φαση αυτή, μη θέλοντας να εγκαταλείψουν 

τα σπίτια τους. Δύο ομάδες-πρωτοβουλίες έχουν σχηματιστεί 

από τους ίδιους για το ζήτημα. (η σελίδα της μίας στο Facebook: 

https://www.facebook.com/notleavingmyhome). Αυτές πραγ-

27 Mάη, Aθήνα, πορεία “#notleavingmyhome” protest, Athens, May 27.
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Two initiative groups have been self-organized on the issue 

(check: https://www.facebook.com/notleavingmyhome). 

They have been holding rallies 

and protests since the end of 

May, both independently and 

in coordination with each oth-

er and with locals in solidar-

ity. Apart from the camps of 

Ritsona, Scaramangas and 

Elaionas, mobilizations also 

took place in Serres and in the 

broader area of   Thessaloniki, 

namely  in Vagiochori village: 

on May 29 the camp there was 

occupied by migrants, as 150 

people will have to be thrown into the street from this 

camp alone. As we are writing these lines, the migrants’ 

struggle against evictions is still on and getting strong-

er. On June 12, hundreds of homeless asylum granted mi-

grants from Moria camp arrived at Victoria Square in Ath-

ens, in search of a temporary solution.

ματοποιούν πορείες και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας από τα 

τέλη του Μάη, τόσο ανεξάρτητα, όσο και σε συνεννόηση μετα-

ξύ τους και με ντόπιες αλληλέγγυες. Εκτός από τα camp της 

Ριτσώνας, του Σκαραμαγκά και του Ελαιώ-

να, κινητοποιήσεις έγιναν και στις Σέρρες και 

στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, συγκεκριμέ-

να στο Βαγιοχώρι, όπου στις 29 Μάη πραγ-

ματοποιήθηκε κατάληψη της εκεί δομής από 

μετανάστ(ρι)ες - 150 άνθρωποι θα πεταχτούν 

στον δρόμο από τη συγκεκριμένη δομή. Όσο 

γράφονται οι γραμμές αυτές, ο αγώνας των 

μεταναστ(ρι)ών ενάντια στις εξώσεις συνεχί-

ζεται, ενώ στις 12 Ιούνη έφτασαν στην πλα-

τεία Βικτώριας στην Αθήνα (σε αναζήτηση κά-

ποιας προσωρινής λύσης) οι πρώτες εκατοντά-

δες αναγνωρισμένοι πρόσφυγες από τη Μόρια, 

που βρίσκονται σε συνθήκη αστεγίας.

4 Ιούνη, camp στη Ριτσώνα, πορεία “#notleavingmyhome” protest, Ritsona camp, June 4.

1 Ιούνη, camp Ελαιώνα, πορεία “#notleavingmyhome” 

15 Ιούνη, camp Σερρών, “#notleavingmyhome”

protest, Eleonas camp, June 1.

Serres camp, June 15.

11 Ιούνη, camp στον Σκαραμαγκά, πορεία “#notleavingmyhome” 
protest, Skaramangas camp, June 11.

The war against migrants began  

on the seas and at the borders,  

it continued in the jails, detention 

centres, overcrowded camps and 

through ID checks on the streets. Now 

this war takes place inside our homes.

WE ARE NOT LEAVING OUR HOMES!
 

May 15, @notleavingmyhome
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WAGe slAvery, coronAvirus  
And MiGrAnTs’ sTruGGles

The Covid-19 outbreak demonstrated clearly that the illegali-

zation/criminalization of migrants inside Fortress Europe was 

not intended to make them disappear but to make their rights 

disappear. With the lockdown in full effect across Europe, the 

pressing issue of “who will reap the harvest” was raised. 

Some governments, e.g. in Germany and the U.K., organ-

ized charter flights to transport seasonal workers from East-

ern European countries, while other governments, mainly in 

countries where there was a large spread of Covid-19, pro-

ceeded to temporary legalizations of sans-papiers migrants, 

in order that economies of their states do not paralyze. 

 In Greece, too, small and big bosses had already begun 

discussions on “exploiting the potential of the camps” on 

March 20, in parallel with continuing the miserable exploi-

tation of all migrant workers in the country, e.g. of migrants 

in the strawberry fields of Manolada, where in the horrible 

conditions were added the minimal preventive measures for 

the coroner (the suicide of a migrant land worker on April 29 

in Manolada how else could it be described if not as another 

crime of the bosses?). Ultimately, the smaller spread of the 

corona in the country simply led to an agreement on special 

routes for faster return of land workers from Albania who 

had returned to their families, without implementing plans 

to “make use of people living in the camps.” 

 Of particular importance is the mobilization, in early May, 

of land workers from Albania who went on strike at Im-

athia prefecture, demanding their daily salary to rise from 

22-25 to 30 euros. The response to the strike was that the 

greek state decided to financially aid strikebreaking scabs, 

as Minister Voridis announced that a new “special regula-

tion” will allow unemployed greeks to work in the fields (in-

stead of the striking migrants) and that the unemployed 

greeks will receive both the 25 euros daily salary AND their 

unemployment benefit! Around the same day, a strike or-

ganize by seasonal workers from Romania took place in 

Germany, and also mobilizations in Spain demanding the

permanent legalization of all sans-papiers (the “Regulari-

zación Ya” campaign), On the 30th of May migrants broke 

μίσθώΤή εκμεΤαλλεύσή, κορονοϊοσ 
καί αγώνεσ Τών μεΤανασΤ(ρί)ών

Η εξάπλωση του κορονοϊού κατέδειξε από νωρίς ότι η παρανο-

μοποίηση των μεταναστριών στην Ευρώπη-Φρούριο δεν απο-

σκοπεί στην εξαφάνισή τους αλλά στην εξαφάνιση των δικαι-

ωμάτων τους. Καθώς το lockdown έθετε επιτακτικά το ζήτη-

μα του «ποιος θα μαζέψει τη σοδειά», κάποιες κυβερνήσεις, 

όπως της Γερμανίας και της Βρεταννίας, άρχισαν να οργανώ-

νουν πτήσεις-τσάρτερ για μεταφορά εποχιακών εργατών από 

χώρες της ανατολικής ευρώπης, ενώ άλλες κυβερνήσεις, κυ-

ρίως κρατών με μεγάλη εξάπλωση του κορονοϊού, προχώ-

ρησαν σε προσωρινές νομιμοποιήσεις μεταναστ(ρι)ών χωρίς 

χαρτιά, προκειμένου να μην παραλύσουν οι οικονομίες τους

 Και στον ελλαδικό χώρο, μικρά και μεγάλα αφεντικά είχαν 

ξεκινήσει, ήδη από τις 20 Μαρτίου, συζητήσεις για «αξιοποίη-

ση του δυναμικού των camp», παράλληλα με τη συνέχιση της 

άθλιας εκμετάλλευσης όσων μεταναστών εργατών γης παρέ-

μεναν στη χώρα, π.χ. των μεταναστών στα φραουλοχώραφα 

της Μανωλάδας, όπου στις φρικτές συνθήκες προστέθηκαν τα 

μηδαμινά μέτρα πρόληψης για τον κορονοϊό (η αυτοκτονία με-

τανάστη εργάτη γης στις 29 Απρίλη στη Μανωλάδα πώς αλλιώς 

θα μπορούσε να περιγραφεί αν όχι ως άλλο ένα έγκλημα των 

αφεντικών;). Tελικά η μικρότερη εξάπλωση του κορονοϊού στη 

χώρα οδήγησε απλώς σε συμφωνία ειδικών διαδρομών για τα-

χύτερη επιστροφή των εργατών γης από την Αλβανία οι οποίοι 

είχαν γυρίσει στις οικογένειές τους, χωρίς να τεθούν σε εφαρ-

μογή τα σχέδια για «αξιοποίηση των camps». 

Ιδιαίτερη σημασία έχει η απεργία εργατών γης από την Αλ-

βανία στις αρχές Μάη, με κινητοποιήσεις στην Αγία Μαρίνα Βέ-

ροιας και με βασικό αίτημα να ανεβεί το μεροκάματο από τα 

22-25 ευρώ στα 30 ευρώ. Η απεργία αντιμετωπίστηκε με κρα-

τική επιδότηση της απεργοσπασίας, καθώς ο υπουργός Βορί-

δης ανακοίνωσε ότι με «ειδική ρύθμιση» στη θέση των απερ-

γών θα μπορούν να εργάζονται έλληνες άνεργοι, οι οποίοι θα 

λαμβάνουν το μεροκάματο των 25 ευρώ και επιπρόσθετα το 

επίδομα από το ταμείο ανεργίας! Το ίδιο διάστημα είχαμε απερ-

γία εποχιακών εργατ(ρι) ών από τη Ρουμανία στη Γερμανία, κι-

νητοποιήσεις στην Ισπανία με αίτημα τη μόνιμη νομιμοποίηση 

όλων των χωρίς χαρτιά (καμπάνια Regularización Ya), καθώς 

και τη διοργάνωση μιας διεθνικής κινητοποίησης στις 30 Μάη 

Aπεργοί αλβανοί εργάτες.
Albanian workers on strike. migrant workers in Manolada sleep in crowded greenhouses. 

Μανωλάδα μένουν σε θερμοκήπια. 

Amidst Covid-19 outbreak, 

Παρά την πανδημία του Covid-19, οι μετανάστες εργάτες στη
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silence and isolation and started a transnational struggle 

against exploitation. Dozens of collectives, groups and as-

sociations of migrants from various countries coordinated 

the actions - the major events were the huge march that 

took the streets of Paris (despite the fact that the police at-

tacked the protest with teargas) and the rally of hundreds 

of migrants in Bologna: they took back the square after 

months and came out of invisibility. Migrant women speak-

ing at the rally stressed out that: “we avoided the rifle, we 

fought malaria, maltreatment, exploitation: we are not go-

ing to be stopped by a disease! We migrant women cannot 

be invisible! Our life is essential: we want a residence permit 

and we want to be free”.

«ενάντια στην εκμετάλλευση και την απομόνωση των μετανα-

στ(ρι) ών», με πρωτοβουλία δεκάδων συλλογικοτήτων μετανα-

στ(ρι)ών από διάφορες χώρες και με κυριότερα γεγονότα τη 

μεγάλη πορεία μεταναστ(ρι)ών στη Παρίσι (που δεν διαλύθη-

κε παρά την επίθεση των μπάτσων με δακρυγόνα) και την κι-

νητοποίηση στην Μπολόνια, όπου εκατοντάδες μετανάστ(ρι)ες 

έσπασαν μήνες αορατότητας πραγματοποιώντας συγκέντρω-

ση στην κεντρική πλατεία. Oι μετανάστριες-ομιλήτριες τόνισαν: 

«αντιμετωπίσαμε τη βία των όπλων, αντιμετωπίσαμε την ελο-

νοσία, την κακομεταχείριση, την εκμετάλλευση: δεν μπορεί να 

μας σταματήσει ο Covid-19! Εμείς οι μετανάστριες δεν μπορού-

με να είμαστε αόρατες! Θέλουμε τη ζωή: θέλουμε άδειες διαμο-

νής και θέλουμε να είμαστε ελεύθερες!».

Governments and masters have defined 
migrant labour as essential in the health 
and economic emergency, but migrants’ 

lives continue to be non-essential to them 
... Seasonal labourers, (health-)care and 

domestic workers, as well as logistics and 
industrial workers: migrants know that  
in order to gain a better life they have  

to fight daily against exploitation...

coordinamentomigranti / Bologna, June 1, 2020
εποχιακών εργατ(ρι) ών από τη Ρουμανία.

Seasonal workers from Romania on strike in Germany

Γερμανία: απεργία

Μ-30 transnational struggle: Paris

Μ-30 transnational struggle: Bologna.
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For All The reAsons  
in This World: solidAriTy  
WiTh The MiGrAnTs’ sTruGGles! 

In the country where we live, a total war against migrants 

has been declared. They are officially “the enemy”: the 

new enemy within and in the same “the barbarians at the 

gates”: against them, all means are legitimized. Illegal-

ization has been a well known tool to achieve migrants’ 

savage exploitation. Now, stripping migrants of every hu-

man trait has been added: they are nothing but the ene-

my, against which all greeks must be united - the ene-

my, against which everything is allowed. After all, “uni-

ty through nation-state ideology” has always been “unity 

against”, against whoever in each occasion seemed more 

appropriate to personify “the enemy.” 

 The global system of expoitation, which does not cease 

producing crises of all kinds, will only accept one kind of 

unity for the exploited: The unity against the most exploit-

ed. And the system does whatever necessary in order to 

achieve this. Impoverished masses, who “oppose the de-

cisions of the elites”, are offered a so-called “resistance”: 

either to wear ancient macedonian helmets and protest 

against the agreement to settle the Macedonia name dis-

pute or to support the most xenophobic and intolerant big-

ots of the showbiz of politics that “resist new order world”. 

They actually do nothing else than serve the global exploi-

tation system: by dividing the exploited and turning the ones 

who still enjoy some privileges against the most exploited, 

by adopting slogans that satisfy the most beastly and blood-

thirsty instincts, while at the same time vowing to defend 

“european values” against the “barbarians” / “thieves” / “in-

vaders” / “ticking health bomb” or any other modern em-

bodiment of the historical concept of “subhumans”.

 Full support and solidarity with the migrants’ struggles 

for life and dignity! It is an indispensable precondition for 

the success of any struggle against the many faces of a 

global exploitation system in turmoil, that prefers to drag 

us all into barbarism.

IMMEDIATELY SHUT DOWN  

ALL MIGRANTS’ EXCLUSION/DETENTION CAMPS!

HOUSES AND ACCESS TO HEALTHCARE FOR ALL!

SOLIDARITY WITH THE MIGRANTS  

DETAINED FOR THE REVOLTS IN VIAL AND FYLAKIO  

- SET THEM FREE NOW!

PAPERS FOR ALL!

June 2020

stop war on migrants

γία ολούσ Τούσ λογούσ Τού κοσμού: 
αλλήλεγγύή σΤούσ αγώνεσ  
Τών μεΤανασΤ(ρί)ών! 

Στη χώρα όπου ζούμε έχει εξαπολυθεί ένας ολοκληρωτικός 

πόλεμος ενάντια στις μετανάστριες και στους μετανάστες. Απο-

τελούν και επισήμως τον νέο «απόλυτο εχθρό», καθώς τους 

αποδίδουν τη σύγχρονή εκδοχή τόσο του εσωτερικού εχθρού 

όσο και του «εχθρού προ των πυλών». Εναντίον τους λοιπόν 

νομιμοποιούνται όλα τα μέσα. Στη γνώριμη τακτική της παρα-

νομοποίησης, με σκοπό τη συνέχιση της άγριας εκμετάλλευσης 

των μεταναστ(ρι)ών, έχει προστεθεί η πλήρης απογύμνωσή 

τους από κάθε ανθρώπινο γνώρισμα: δεν είναι παρά ο εχθρός, 

ενάντια στον οποίο οφείλουν να ενωθούν όλοι οι έλληνες – ο 

εχθρός, ενάντια στον οποίο όλα επιτρέπονται.

 Το παγκόσμιο σύστημα εκμετάλλευσης, που δεν σταμα-

τά να παράγει κρίσεις κάθε είδους, έχει επιλέξει τον τρόπο με 

τον οποίο επιθυμεί να ομογενοποιούνται οι υποτελείς του: ενά-

ντια στους πιο εκμεταλλευόμενους/ες. Και κάνει ό,τι μπορεί για 

αυτό. Η φαινομενική «αντίσταση» των «φτωχοποιημένων μα-

ζών», που «εναντιώνονται στις αποφάσεις των ελίτ» (είτε φο-

ρώντας περικεφαλαίες μακεδονομάχων είτε υποστηρίζοντας 

τους πιο ξενοφοβικούς και μισαλλόδοξους γελωτοποιούς του 

πολιτικού ρεπερτορίου που «αντιστέκονται στην παγκόσμια νέα 

τάξη») δεν κάνει τίποτε άλλο από το να εξυπηρετεί το παγκό-

σμιο σύστημα εκμετάλλευσης: διαχωρίζοντας τους εκμεταλ-

λευόμενους, και ενοποιώντας τους πιο ευνοημένους ενάντια 

στους πιο εκμεταλλευόμενους, εκτοξεύοντας ιαχές που ικανο-

ποιούν τα πιο κτηνώδη και αιμοβόρα ένστικτα, ενώ ταυτόχρονα 

κόπτονται για τις αξίες του «ευρωπαϊκού/δυτικού πολιτισμού», 

ο οποίος απειλείται από τους «βάρβαρους» / «λάθρο» / «εισβο-

λείς» / «υγειονομική βόμβα» ή από όποια άλλη σύγχρονη εν-

σάρκωση της ιστορικής έννοιας του «υπανθρώπου».

 Η αμέριστη αλληλεγγύη στους αγώνες των μεταναστ(ρι)ών 

για ζωή και αξιοπρέπεια είναι απαραίτητος όρος και προϋπό-

θεση για την επιτυχία κάθε αγώνα που στρέφεται ενάντια στις 

συνέπειες των κλυδωνισμών του παγκόσμιου συστήματος εκ-

μετάλλευσης, το οποίο προτιμά να μας συμπαρασύρει όλες και 

όλους στη βαρβαρότητα.

ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΧΩΡΟΙ  

ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ/ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤ(ΡΙ)ΩΝ

ΣΠΙΤΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ  

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΛΕΣ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ  

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΓΕΡΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΙΑΛ ΚΑΙ ΣΤΟ ΦΥΛΑΚΙΟ

ΧΑΡΤΙΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ
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Open assemblies every Wednesday
at 20.00, in Yfanet squat  
(corner Perdika/Omirou, Kato Toumba, Thessaloniki)
www.facebook.com/StopWarOnMigrants  
e-mail: stopwaronmigrants@disroot.org

Aνοιχτές συνελεύσεις κάθε Τετάρτη 
στις 20.00, στη Φάμπρικα Υφανέτ 

(Ομήρου και Περδίκα, Κάτω Τούμπα) 
www.facebook.com/StopWarOnMigrants 
e-mail: stopwaronmigrants@disroot.org


