Μέγαρο Υπατία, Πατησίων και Ηπείρου γωνία, ιδιοκτησίας Κώστα Ρουτζούνη,
στενού φίλου του πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών Θεοδόση Πελεγρίνη.

ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ

Υπατία: το αριστερό
σόου και η μοίρα
των λαθρομεταναστών
Ενα γεγονός που συγκλόνισε τη χώρα, η απεργία πείνας των «300» το 2011,
απέδειξε ότι το μεταναστευτικό δεν λύνεται με «αριστερά» πυροτεχνήματα.
Οπως προκύπτει και από το ρεπορτάζ του «Κ», όταν έσβησαν τα φώτα,
οι «νικητές» έγιναν και πάλι αλλοδαποί χωρίς χαρτιά... ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΒΑΦΕΙΑΔΗ
nikosvafiadis.wordpress.com
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ίποτα δεν κέρδισαν οι
300 παράνομοι μετανάστες που είχαν
πραγματοποιήσει πολυήμερη απεργία πείνας στις αρχές του 2011, με αίτημα τη νομιμοποίηση όλων των μεταναστών που έχουν εισέλθει παράνομα στη χώρα μας. Μοναδική παραχώρηση της κυβέρνησης ήταν ότι για
τα τρία επόμενα εξάμηνα τέθηκαν σε
καθεστώς ανοχής. Από τον Σεπτέμβριο όμως του 2012 η κυβέρνηση Σαμαρά έπαψε να ανανεώνει την αναστολή απέλασής τους, με συνέπεια να
μετατραπούν και πάλι σε μετανάστες
«χωρίς χαρτιά».
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα κάποιοι
να επιστρέψουν στις πατρίδες τους,
αρκετοί να καταφέρουν, κυρίως το
τελευταίο εξάμηνο, να περάσουν
κρυφά σε κάποια χώρα της κεντρικής ή της βορειοδυτικής Ευρώπης
(Ολλανδία, Γαλλία, Ελβετία, Γερμανία) ή στον Καναδά και άλλοι να διασκορπιστούν στη χώρα μας, στο κυ-

Ο Αλέξης Τσίπρας κάνει δηλώσεις στο προαύλιο της Υπατίας,
περιστοιχιζόμενος από απεργούς πείνας (αριστερά). Παράνομοι μετανάστες κατά
τη διάρκεια προσαγωγής τους στο κέντρο της Αθήνας (δεξιά).

νήγι του «μαύρου» μεροκάματου.
Στο μεταξύ κάποιοι συνελήφθησαν εδώ για κλοπές, για πλαστά έγγραφα και άλλα αδικήματα, άλλοι απελάθηκαν και άλλοι κρατούνται ακόμα
σε κέντρα κράτησης. Οπως κρατούνται και ορισμένοι που συνελήφθησαν στη συνέχεια χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα. Μικρός αριθμός, τέλος, κρατείται σε φυλακές βαλκανικών χωρών.

«Ενα όνειρο ήταν τελικά...»
Οσοι πήγαν σε δυτικοευρωπαϊκές
χώρες είναι απογοητευμένοι, δύσκολα τα βγάζουν πέρα. Πιο ευνοημένοι
είναι όσοι έχουν εκεί συγγενείς, εξασφαλίζοντας έτσι προσωρινά στέγη,
τροφή και σπανίως κάποιο «μαύρο»
μεροκάματο. Αλλα περίμεναν και άλλα βρήκαν. Εντάσσονται αναγκαστικά στα γκέτο και κοινωνικοποιούνται
μόνο με συμπατριώτες τους, υποβάλλοντας ταυτόχρονα αίτηση πολιτικού

ασύλου. Οχι ότι έχουν πολλές πιθανότητες να το πάρουν, αλλά έτσι κερδίζουν χρόνο.
Στην επέτειο των τριών χρόνων
κάποιοι έσμιξαν ξανά μέσω Skype, σε
εκδήλωση που έγινε στα γραφεία της
εφημερίδας «Κόντρα», η οποία συμμετείχε ενεργά στο εγχείρημα. «Δυστυχώς, η απεργία πείνας δεν έβγαλε τίποτα. Το μόνο που κερδίσαμε ήταν κάποιους φίλους», λέει χαρακτηριστικά
ο Μοχάμεντ από την Ελβετία και συνεχίζει: «Τα πράγματα είναι δύσκολα,
δεν έχουμε κάνει τίποτα μέχρι τώρα
εδώ. Ενα όνειρο ήταν τελικά...». Εχει
ζητήσει άσυλο και παίρνει μηνιαίο επίδομα 340 ευρώ. Μαθαίνει ότι στη Γερμανία τα πράγματα είναι δυσκολότερα και κανένας παράνομος δεν βρίσκει
δουλειά. Περιγράφουν τις δυσκολίες
και τις ιδιαιτερότητες κάθε διαδρομής.
«Στη Σερβία είναι καλά, στην Ουγγαρία πολύ δύσκολα, μετά στην Αυστρία
ζήτησα άσυλο». Πέρασαν τα πάνδεινα
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ΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
Αλέξης Τσίπρας
(πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ)

Σε διαρκή επικοινωνία με
τους αρμόδιους υπουργούς,
«ένιψε τας χείρας του» μόλις
δυσκόλεψαν τα πράγματα
και αποχώρησε διακριτικά
από το σκηνικό. Αργότερα
επιχείρησε να προβάλει την
υπόθεση ως «νίκη της Αριστεράς».
Θεοδόσης Πελεγρίνης
(πρύτανης του ΕΚΠ Αθήνας)

Απεργός πείνας εξετάζεται από γιατρούς που προσέτρεξαν
για να προσφέρουν τη βοήθειά τους.

μέχρι να φτάσουν σε κάποια δυτικοευρωπαϊκή χώρα και διαπιστώνουν ότι
η κατάσταση εκεί είναι εξίσου άσχημη όπως και στην Ελλάδα. Κάποιοι που
κοιμούνταν σε παγκάκια στην Ιταλία
αναπολούν τη χώρα μας - «στα χωριά
τουλάχιστον μας έδιναν κάτι να φάμε». «Εδώ υπάρχει επικοινωνία μόνο
με Βορειοαφρικανούς, έχουμε ζητήσει
πολιτικό άσυλο και περιμένουμε, όμως
δουλειές δεν υπάρχουν», λέει ένας από
τη Γαλλία. «Οπου και να πας, πρόβλημα», συμπληρώνει ένας άλλος. Δυοτρεις φίλοι από το Παρίσι, όπου έφτασαν πριν από δυο-τρεις μήνες, μετά βίας τα βγάζουν πέρα. «Οπως συναντούσαμε δυσκολίες στην Ελλάδα, έτσι συναντάμε και εδώ δυσκολίες, και περισσότερες. Μία μέρα δουλεύουμε και μία
όχι. Και όταν βρεις, σου ζητούν να δουλέψεις 12ωρο. Και να ζητήσεις άσυλο,
υπάρχει πρόβλημα με το Δουβλίνο 2,
σου λένε να γυρίσεις στην Ουγγαρία,
όπου έχεις καταγραφεί».
Ενας Μαροκινός, που έχει επιστρέψει στη χώρα του, πληροφορεί τους
άλλους πως έγινε εκεί δημόσιος υπάλληλος. Ενας άλλος από τη Δυτική Σα-

χάρα, που επίσης είχε επιστρέψει, αυτοπυρπολήθηκε εκεί διεκδικώντας μια
θέση στην υπηρεσία του δήμου και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.
Ο Αρκάλ από τα Χανιά αυτοσαρκάζεται: «Εδώ και τρία χρόνια το μόνο που
κάνω είναι ότι έχω αγοράσει ένα καλάμι και ψαρεύω. Επειδή είναι νησί εδώ
και λένε ότι η άδεια εργασίας θα έρθει,
ψαρεύω μήπως μαζί με το ψάρι ψαρέψω και την άδεια παραμονής». Εξηγεί
ότι από τα Χανιά οι περισσότεροι έχουν
φύγει και όσοι παραμένουν εκεί δεν
κάνουν τίποτα.

«Είχα δει την Ελλάδα
στο Ιντερνετ...»
Στη συντριπτική τους πλειονότητα οι 300 απεργοί πείνας ήταν Αραβες,
Μαγκρεμπίνοι - κυρίως από το Μαρόκο, ορισμένοι από Τυνησία και Αλγερία, κάποιοι από Δυτική Σαχάρα, ελάχιστοι από Σομαλία. Νεαροί άντρες, ηλικίας 18 - 35 ετών, οι περισσότεροι με λιγότερα από 5 χρόνια παραμονής στην
Ελλάδα. Από αυτούς πάνω από 220 βρίσκονταν στην Κρήτη, όπου η επιτυχία
της απεργίας 15 μεταναστών το 2008

Οσοι δεν χώρεσαν στο ισόγειο (αριστερά)
έμειναν σε αντίσκηνα στην αυλή (επάνω).

είχε κάνει αίσθηση. Μάλιστα τότε είχε φτάσει στα Χανιά από την Αθήνα
«ως καθοδηγητής» και ο κατοπινός εκπρόσωπός τους, Αμπντούλ Χαντζί, «για
να βοηθήσει στον αγώνα των μεταναστών». Το προφίλ των ανθρώπων αυτών αναδύεται μέσα από τις δηλώσεις
τους, όπως δημοσιεύτηκαν στον Τύπο
(συνεντεύξεις στην Ντίνα Δασκαλοπούλου στο «Ε»):
- «Είχα δει την Ελλάδα στο Ιντερνετ.
Ομορφη χώρα, θα ζήσω καλά εκεί. Ετσι
νόμιζα. Εδωσα 5.000 ευρώ στο κύκλωμα και ξεκίνησα...»
- «Τι να έκανα σ’ ένα χωριουδάκι κοντά στην έρημο, με δέκα μαγαζιά και
εκατό σπίτια; Σκέφτηκα ότι η Ευρώπη
θα μου πρόσφερε καλύτερη ζωή».
- «Δεν ήταν δύσκολο να βρω τον δουλέμπορο, κυκλοφορούσε στα χωριά
μας και διαφήμιζε την Ευρώπη. Μου
ζήτησε 3.000 ευρώ».
- «Ο πατέρας μου ήταν στρατιωτικός. Πέρασα στη Νομική. Οταν έφτασα στο τρίτο έτος, είχα ακούσει τόσες
φορές από τους δουλεμπόρους πόσο
καλή είναι η ζωή στην Ελλάδα, που είχα πειστεί πια να φύγω. Πήρα 5.000 ευ-

«Δυστυχώς, η απεργία πείνας δεν έβγαλε τίποτα, κερδίσαμε μόνο κάποιους
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ρώ δάνειο από έναν τοκογλύφο για να
πληρώσω το ταξίδι».
- «Είχα τελειώσει με άριστα το πανεπιστήμιο και δεν μπορούσα να βρω
δουλειά πουθενά, ούτε στην καθαριότητα. Τότε αποφάσισα να φύγω. Ηθελα
να έρθω ειδικά στην Ελλάδα, είχα διαβάσει τόσα, είχα δει ντοκιμαντέρ».
Σε καμία περίπτωση δηλαδή δεν
ήταν πολιτικοί πρόσφυγες, επρόκειτο
σαφώς για οικονομικούς μετανάστες
που ήρθαν στην Ελλάδα «για μια καλύτερη ζωή...».

«Να νομιμοποιηθούν όλοι!»
Η επιχείρηση μεταφοράς από την
Κρήτη στην Αθήνα εκατοντάδων μεταναστών που είχαν εισέλθει παράνομα στη χώρα μας και η εγκατάστασή
τους αρχικά στη Νομική έγινε βάσει
σχεδιασμού από πρόσωπα και συλλογικότητες που κινούνται στο χώρο της
Αριστεράς και ιδιαίτερα του ΣΥΡΙΖΑ.
Η απεργία πείνας είχε ως αίτημα τη
νομιμοποίηση όλων των παράνομων
μεταναστών που εισέρχονται στη χώρα μας και την εξασφάλιση «ίσων πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων

με τους Ελληνες πολίτες» για όλους.
Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής,
άλλωστε, είχε σχεδιαστεί και η απεργία πείνας των 15 Μαροκινών στα Χανιά το 2008, που είχε ως αποτέλεσμα
να υποχωρήσει ο τότε υπουργός Εσωτερικών, Προκόπης Παυλόπουλος, ο
οποίος υπέγραψε τη νομιμοποίησή
τους. Η επιτυχία αυτής της πρώτης
κινητοποίησης δυνάμωσε τοπικά το
κίνημα συμπαράστασης στους μετανάστες, δημιουργήθηκαν νέες συλλογικότητες, όπως το Φόρουμ Μεταναστών Κρήτης, που ξεπήδησε μέσα
από το Κοινωνικό Στέκι - Στέκι Μεταναστών. Και στις δύο αυτές συλλογικότητες πρωτοστατούν στελέχη της
Αριστεράς, τα οποία μάλιστα ανήκουν
στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Οπως άλλωστε
και το Δίκτυο, μέρος του οποίου αποτελεί η συνιστώσα «Ρόζα». Αλλά και
σε κάποιες άλλες, όπως στην «Απελάστε το ρατσισμό», βρίσκει κανείς στελέχη αυτού του χώρου και της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς.
Η προαναγγελία «της μαζικότερης απεργίας πείνας στην Ευρώπη»,
όπως διαφημίστηκε, έγινε σε συνέ-

Αρχικά διατύπωνε επιφυλάξεις ως προς την άρση του
πανεπιστημιακού ασύλου και
στη συνέχεια έθετε ως όρο
της αποχώρησης να ηγηθεί
προσωπικά της πορείας
από τη Νομική στην Υπατία,
ιδιοκτησίας του στενού του
φίλου Κώστα Ρουτζούνη.
Γιώργος Ραγκούσης
(ΠΡ. υπουργός Εσωτερικών)

Δήλωσε ξεκάθαρα από την
πρώτη στιγμή πως δεν θα
υποχωρήσει, όπως και έκανε. «Γιατί δεν με κάνεις νόμιμο;» τον ρώτησε ένας απεργός πείνας σε μία από τις
συναντήσεις. «Γιατί μετά θα
αναγκαστώ να νομιμοποιήσω
χιλιάδες», του απάντησε.
Νίκος Γιαννόπουλος
(Δίκτυο Υποστήριξης Μεταναστών και Προσφύγων):

Εκπρόσωπος της Επιτροπής Αλληλεγγύης, έπαιξε
πρωταγωνιστικό ρόλο, ήταν
αυτός που μετέφερε στους
απεργούς πείνας τις διαβεβαιώσεις Τσίπρα.
Παναγιώτης Λαφαζάνης,
Θοδωρής Δρίτσας
και Αλέκος Αλαβάνος:

Είχαν σημαντικό ρόλο
στις διαπραγματεύσεις.

φίλους», λέει ο Μοχάμεντ που ζει πια στην Ελβετία.
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Ο ευρωβουλευτής
του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος
Χουντής σε επίσκεψη
συμπαράστασης στους
απεργούς πείνας.

τους απεργούς πείνας στα δύο, αφού
υπήρχαν κάποιοι που βρίσκονταν 5-8
χρόνια στην Ελλάδα...».

ντευξη Τύπου που διοργάνωσαν στο
ΕΜΠ το Φόρουμ Μεταναστών Κρήτης, το Δίκτυο Υποστήριξης Μεταναστών και Προσφύγων και η νεολαία
του ΣΥΝ.
Η φοιτητική παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ στη Νομική, η Αριστερή Ενότητα
(ΑΡΕΝ), είναι εκείνη που υπέβαλε αίτημα στη διοίκηση της σχολής και στην
πρυτανεία να φιλοξενηθεί η απεργία
πείνας μέσα σε χώρο της Νομικής, το
οποίο όμως απορρίφθηκε.
Στον ίδιο πολιτικό χώρο, με τον οποίο
συντάχθηκαν και ορισμένες αντιεξουσιαστικές ομάδες, ανήκαν και οι «αλληλέγγυοι», που γκρέμισαν τον ενδιάμεσο τοίχο στο νέο κτίριο της Νομικής
και εισήλθαν στο μόλις ανακαινισμένο
ισόγειο του παλιού κτιρίου της Σόλωνος, όπου και εγκατέστησαν τους 300
απεργούς πείνας.
Στις διαπραγματεύσεις δε για τη μετεγκατάσταση στην Υπατία, μετά την
άρση του ασύλου, πρωτοστάτησαν και
πάλι βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ (Λαφαζάνης, Δρίτσας, Μουλόπουλος),
καθώς και ο Αλέκος Αλαβάνος.

«Δεν έχω καμία σχέση...»
Με το που παρουσιάστηκαν οι πρώτες δυσκολίες, μόλις τέθηκε θέμα άρσης

του ασύλου και αναζητήθηκαν οι ευθύνες, οι «υπεύθυνοι» σφύριζαν αδιάφορα:
«Δεν ήμασταν επαρκώς ενημερωμένοι,
κάποιοι νεολαίοι πήραν την πρωτοβουλία...». Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης
Τσίπρας, έσπευσε να αποστασιοποιηθεί από το όλο εγχείρημα: «Δεν έχω καμία σχέση, αλλά θα κάνω ό,τι μπορώ».
Ενώ ήταν γνωστό ότι διαδραμάτιζε ήδη
πρωταγωνιστικό ρόλο στις συνεχείς διαβουλεύσεις με τους αρμόδιους υπουργούς, αλλά και με τον δήμαρχο Αθηναίων Γιώργο Καμίνη, από τον οποίο μάλιστα ζήτησε την παραχώρηση κάποιου
κλειστού δημοτικού γυμναστηρίου, με
τον τελευταίο όμως να αρνείται να αναλάβει την ευθύνη.
Για το ρόλο του Αλέξη Τσίπρα αποκαλυπτικά είναι όσα δήλωσε στην εκδήλωση της εφημερίδας «Κόντρα» ο
Πέτρος Γιώτης: «Η αλήθεια είναι ότι
καμία συμφωνία δεν υπογράφτηκε με
την κυβέρνηση, όλα ήταν λόγια που τα
πήρε ο αέρας. Στην εξαπάτηση κομβικό ρόλο έπαιξε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Τσίπρας. Μεταφέρθηκε εκ μέρους του στους απεργούς πείνας ότι
μίλησε με τον τότε υπουργό Εσωτερικών, ο οποίος τον διαβεβαίωσε ότι η
12ετία για να πάρει κανείς άδεια παραμονής θα γίνει 5ετία. Αυτό έσπασε

Μετά τη λήξη της απεργίας, ο ΣΥΡΙΖΑ
παρουσίασε το εγχείρημα ως επιτυχημένο.
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Μετά τη λήξη της απεργίας, ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσίασε το εγχείρημα ως επιτυχημένο: «Η θετική έκβαση της απεργίας πείνας έφερε στην ελληνική κοινωνία ικανοποίηση και αισιοδοξία. Οι
συμπολίτες μας μετανάστες έχουν σοβαρούς λόγους που εγκαταλείπουν την
πατρώα γη και έχουν κάθε δικαίωμα
να ζήσουν με αξιοπρέπεια». Ο ίδιος ο
Αλέξης Τσίπρας, αφού υπενθύμισε πως
στην Αριστερά επικρατούσε επί χρόνια η ψυχολογία της ήττας, χαρακτήρισε ως υπόδειγμα τη σημαντική νίκη
στην υπόθεση των 300 μεταναστών.
«Τελικά, αυτός ο αγώνας πέτυχε κάτι; Επρεπε να γίνει; Απαντώ κατηγορηματικά ναι. Οχι μόνο γιατί κάποιες κατακτήσεις της απεργίας πείνας παραμένουν ακόμα, όχι μόνο γιατί οι 300
κέρδισαν έστω ενάμιση χρόνο νομιμότητας και μαχητικής ελευθερίας, αλλά
κυρίως επειδή απέδειξε ότι, όταν υπάρχουν μαχητικότητα, ενότητα και οργάνωση, όλα είναι δυνατά», δηλώνει ο
Νίκος Γιαννόπουλος, εκπρόσωπος της
Πρωτοβουλίας Αλληλεγγύης.
«Πολλοί μιλούν για την πρώτη και
μοναδική μέχρι σήμερα νίκη των “από
τα κάτω” απέναντι στο απάνθρωπο πείραμα που εφαρμόζεται από εθνικές και
διεθνείς ελίτ στις πλάτες του ελληνικού λαού. Η πολιτική της λιτότητας, η
ενοχοποίηση της διεκδίκησης, η λογική των σκυμμένων κεφαλιών ηττήθηκαν από τη νικηφόρο κατάληξη αυτού
του αγώνα», υποστηρίζει ο Μάρκος Χατζησάββας, εκ μέρους του Φόρουμ Μεταναστών Κρήτης.
Συνεπώς, ακόμη και όταν διαπίστωσαν πως η απεργία πείνας δεν πέτυχε το σκοπό της, άφηναν να εννοηθεί
πως χάρη σε αυτήν επιτεύχθηκε η μείωση των απαιτούμενων ενσήμων για
ανανέωση των αδειών παραμονής και
παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ενώ επρόκειτο για μέτρα που είχαν δρομολογηθεί πριν από την απεργία πείνας, λόγω της υφιστάμενης οικονομικής κρίσης. •
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