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Δεύτερη Ημέρα, Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2014 (απόγευμα, 6.30’μμ - 10.00’ μμ) 

Ενότητα τρίτη: 

«Σύγχρονη εργατική τάξη, ως τάξη “για τον εαυτόν της”» 

 

Καψάλης Απόστολος 

Τίτλος: «Μετανάστες: το πιο ευάλωτο τμήμα του προλεταριάτου» 

Υπότιτλος: «Η μεταναστευτική πολιτική ανάμεσα στην επιλεκτική εσωτερική υποτίμηση και στην 
δικαιωματοκεντρική προσέγγιση» 

 

Εισαγωγικό κεφάλαιο 

Οι μετανάστες είναι πάντοτε ένα πολύ ευάλωτο τμήμα του προλεταριάτου, όχι μόνον λόγω 

των αντίξοων οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών μέσα στις οποίες παρέχεται η εργασία 

τους σε μια ξένη χώρα, ιδίως σε περιπτώσεις αρρύθμιστης μετανάστευσης όπως η 

ελληνική, αλλά επιπλέον εξαιτίας άλλων παραγόντων, όπως του θεσμικού πλαισίου που 

διέπει την διαμονή και την εργασία τους, της επίδρασης των διδαγμάτων του οικονομικού 

ρατσισμού και της επικράτησης ξενοφοβικών αντιλήψεων. 

Ωστόσο, οι μετανάστες είναι ένα εξαιρετικά ευάλωτο τμήμα του προλεταριάτου και για 

έναν άλλο λόγο, αυτόν της ιδεολογικής συγκρότησης της ίδιας της εργατικής τάξης και 

κυρίως των πλέον οργανωμένων τμημάτων της και της αντιμετώπισης που αυτά 

επιφυλάσσουν ή δεν επιφυλάσσουν στους μετανάστες στην πορεία του χρόνου. 

Το κύριο θέμα της παρούσας εισήγησης είναι το εξής: το ευάλωτον των μεταναστών 

δυναμιτίζει την προοπτική ανασύνταξης της εργατικής τάξης και αδυνατίζει τις προοπτικές 

της συγκροτημένης αντεπίθεσής της. Η αναζήτηση τρόπων αντιστροφής αυτής της 

κατάστασης εντάσσεται μοιραία στον σχεδιασμό για την κοινωνική και παραγωγική 

ανασυγκρότηση της χώρας και στην συζήτηση για την οικονομία των εργαζομένων με ή 

χωρίς αριστερή διακυβέρνηση του τόπου. 

Η κατάσταση σήμερα στο πεδίο της οργάνωσης των μεταναστών εργατών και εργατριών 

είναι πολύ κακή. Η συντριπτική πλειοψηφία τους βρίσκεται εκτός συνδικάτων, η συμμετοχή 

τους στους εργατικούς αγώνες είναι πολύ περιορισμένη, ενώ παρατηρείται μια οργανική 

αποσύνδεση σε σχέση με τις συλλογικότητες του εργατικού κινήματος και τις δομές 

κοινωνικής αλληλεγγύης που αναπτύσσονται σε τοπικό επίπεδο. Έπειτα από σχεδόν 25 

χρόνια μαζικής παρουσίας μεταναστών στην Ελλάδα το τμήμα αυτό του προλεταριάτου έχει 

καταλήξει να θεωρείται και εν πολλοίς να είναι μια κοινωνική τάξη ξεχωριστή και αόρατη.  
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Αυτή η κατάσταση διαμορφώθηκε μολονότι το έδαφος ήταν και παραμένει ως ένα βαθμό 

πρόσφορο και πιο ευνοϊκό από άλλες χώρες υποδοχής μεταναστών για την ένταξή τους 

στους κόλπους και στις δομές συλλογικής εργατικής εκπροσώπησης λόγω:  

α) της κατά κανόνα θετικής αποτίμησης των επιπτώσεων της εργασίας τους στην ελληνική 

οικονομία και απασχόληση,  

β) της πολιτικά καθαρής και ταξικά ορθής διακηρυκτικής στάσης που επιφύλαξε από τις 

αρχές της δεκαετίας του ’90  το ελληνικό συνδικαλιστικό κίνημα στους μετανάστες 

συναδέλφους,   

γ) της ευνοϊκής συγκυρίας το φαινόμενο της ανάπτυξης της ακροδεξιάς και της διόγκωσης 

της κοινωνικής διείσδυσης της Χρυσής Αυγής να μην οφείλεται αποκλειστικά στα 

θεωρήματα του οικονομικού ρατσισμού, 

δ) της πολύ χαμηλής θέσης που διατηρεί το φαινόμενο της μετανάστευσης στην κατάταξη 

με τα προβλήματα της κοινωνίας, σύμφωνα με πολλές δημοσκοπήσεις της κοινής γνώμης. 

Γιατί όμως είναι τόσο ζοφερή η πραγματικότητα αναφορικά με την κατάσταση των 

μεταναστών εργατών και της σχέσης τους με το εργατικό κίνημα; Η εξήγηση είναι διπλής 

φύσης. 

Αφενός, η ερμηνεία αφορά στις εν γένει παθογένειες και τις αδυναμίες του ελληνικού σ.κ. 

που δεν μπόρεσε να αντιταχθεί αποτελεσματικά, πόσο μάλλον να αναχαιτίσει, το μοντέλο 

των πολλαπλών εκδοχών επιλεκτικής εσωτερικής υποτίμησης στο οποίο εντάχθηκαν (αν 

και δεν δημιούργησαν) οι μεταναστευτικές ροές. Τα ελληνικά συνδικάτα της 

μεταπολίτευσης εστιάζουν, κυρίως, στις διεκδικήσεις των μεσαίων στρωμάτων των 

υπαλλήλων των ΔΕΚΟ, του Δημοσίου και των μεγάλων επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα 

και εμφανίζουν μια ελλιπή (διάθεση για) διείσδυση στις τάξεις των θυμάτων των πολιτικών 

εσωτερικής υποτίμησης και της ευελιξίας στις εργασιακές σχέσεις. 

Αφετέρου, στο ζήτημα της προάσπισης των δικαιωμάτων των μεταναστών στην Ελλάδα 

διαπιστώνεται η απόλυτη κυριαρχία, όχι μιας ταξικής ανάλυσης στην βάση της μαρξιστικής 

επιστήμης, αλλά μιας δικαιωματο-κεντρικής αντίληψης σοσιαλδημοκρατικής κοπής περί 

ατομικών δικαιωμάτων των μεταναστών ως τέτοιων και λιγότερο ως εργατών (ή έστω 

πολιτών) άρα ως αναπόσπαστων κομματιών της εργατικής τάξης της χώρας. Προφανώς 

αυτό δεν σημαίνει ότι κατά την συγκρότηση της διεκδικητικής τους ατζέντας τα κινήματα θα 

πρέπει να παραγνωρίζουν τις ιδιομορφίες που διατηρούν ιστορικά οι μετακινούμενοι 

πληθυσμοί. 
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Τα περισσότερα τμήματα της αριστεράς και οι οργανώσεις του κόσμου της μισθωτής 

εργασίας έχουν παρασυρθεί από την κυρίαρχη ιδεολογική προσέγγιση των εν γένει 

ατομικών δικαιωμάτων. Παράλληλα, η κοινωνική πολιτική και κυρίως η εργατική και 

ασφαλιστική νομοθεσία είναι δομημένες σε μια στρεβλή επιστημονική βάση, η οποία 

ευνοεί την διαιώνιση της κυριαρχίας των ελίτ και υποθάλπει διαρκώς τους εσωτερικούς 

ανταγωνισμούς των υποτελών τάξεων.  

Στην βάση της κυρίαρχης θεωρητικής αντίληψης δεν τίθεται το αντικείμενο της εργασιακής 

σχέσης, αλλά το υποκείμενο αυτής, η ιδιότητα και τα ειδικά του χαρακτηριστικά του 

οποίου συμπαρασύρουν και καθορίζουν εν ολοκληρία της υιοθετούμενες πολιτικές και 

μοντέλα. Αποτέλεσμα αυτής της εσκεμμένης μεθοδολογικής στρέβλωσης είναι ενδεικτικά 

τα φαινόμενα της ψευδο-αυτοαπασχόλησης που εγκλωβίζουν στο «μπλοκάκι» εκατοντάδες 

χιλιάδες μισθωτούς υψηλής (δικηγόροι, μηχανικοί) και λιγότερο υψηλής (εργαζόμενοι στην 

οικία του εργοδότη) ειδίκευσης.    

Εντούτοις, η αντιστροφή της  ελληνικής νομολογίας αποτελεί ενθαρρυντικό παράδειγμα για 

την εδραίωση μιας ορθής επιστημονικής αντιμετώπισης των εργασιακών δικαιωμάτων των 

πλέον ευάλωτων τμημάτων της εργατικής τάξης. Σύμφωνα με πρόσφατες αποφάσεις του 

Αρείου Πάγου επιδικάζονται μισθοί και υπερωριακές αποζημιώσεις σε ανεπίσημους 

μετανάστες (χωρίς άδεια διαμονής) όχι πλέον με βάση τις διατάξεις του αδικαιολόγητου 

πλουτισμού, αλλά ευθέως από το πραγματικό γεγονός της μισθωτής εργασίας τους σε 

κάποιον εργοδότη. 

Για να απεμπλακούν και τα κινήματα από τον φαύλο κύκλο της αταξικής προσέγγισης και 

της δικαιωματοκεντρικής αντίληψης, χρειάζεται να ξεφύγουν από την προτεραιότητα της 

επίλυσης του «ειδικού» μεταναστευτικού ζητήματος (και όχι προβλήματος!) με όρους 

ιθαγένειας ή φύλαξης των συνόρων και να το εντάξουν πολιτικά και επιστημονικά στην 

μάχη για την παραγωγική και κοινωνική ανασυγκρότηση μιας κατεστραμμένης οικονομικά 

χώρας με έμφαση στις μεταρρυθμίσεις καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας και 

γενικότερα της καταπολέμησης της παραβατικότητας στην αγορά εργασίας. 

Έως σήμερα το ελληνικό μοντέλο των «νομιμοποιήσεων» (με τελευταία εκδοχή το 2005-

2007) αποδείχθηκε ένας μηχανισμός αναπαραγωγής ανεπίσημων μεταναστών και διέρρηξε 

την ενότητα της εργατικής τάξης εδραιώνοντας ένα καθεστώς «εξαιρεσημότητας» και 

εκτάκτου ανάγκης για εκατοντάδες χιλιάδες μισθωτούς.  

Τα «κοινωνικά» μνημόνια και τα «θεσμικά» απαρτχάιντ προηγούνται της κρίσης και των 

Μνημονίων της τρόικας, που για την ακρίβεια γενίκευσαν και καθολικοποίησαν τις 
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εργασιακές σχέσεις με τις οποίες για πολλά χρόνια (τέλη δεκαετίας του 1980 έως 2010) 

απασχολούνταν, χωρίς υπερβολή, σχεδόν οι μισοί μισθωτοί της χώρας, όπως ιδίως οι 

εργάτες γης, οι μετανάστες, οι εργαζόμενοι με stage, οι ΙΔΑΧ και οι ΙΔΟΧ του Δημοσίου, οι 

επωφελούμενοι των προγραμμάτων της κοινωφελούς εργασίας, οι ψευδο-

αυτοαπασχολούμενοι (με μπλοκάκια) κοκ. Όλοι αυτοί δηλαδή που εργάζονταν στην προ 

Μνημονίων περίοδο εκτός εργατικής νομιμότητας, εκτός των τειχών του κορμού των 

συνδικάτων, με άλλα λόγια ταυτοχρόνως εκτός εργατικής νομοθεσίας και εκτός 

οργανωμένου εργατικού κινήματος.  

Τα φαινόμενα αυτά αποκρυσταλλώνονται με διαύγεια σε φαινόμενα σαν αυτά των Ειδικών 

Οικονομικών Ζωνών των αγροτικών περιοχών και στα αδιέξοδα της αριστεράς, των 

κινημάτων αλλά ακόμη και μερίδας εργοδοτών στο θέμα της νόμιμης απασχόλησης 

αλλοδαπών εργατών γης. Ο φαινομενικά άλυτος γρίφος της διακίνησης ανθρώπων για 

εργασιακή εκμετάλλευσης και της καταναγκαστικής εργασίας στον αγροτικό τομέα 

περιπλέκεται επικίνδυνα στην δίνη των δικαιωματοκεντρικών αστικών προσεγγίσεων, που 

παραγνωρίζουν την πραγματική διάσταση, αυτή της ακραίας ταξικής εκμετάλλευσης 

προλετάριων με όρους αδήλωτης εργασίας. 

Τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια και παρά το γεγονός ότι σημειώθηκε μια ωμή ταξική 

επίθεση στην Μανωλάδα (πυροβολισμοί εναντίον εργατών κατά την διεκδίκηση των 

δεδουλευμένων τους) το αδιέξοδο παραμένει μετά την πανηγυρικά αθώωση των 

τσιφλικάδων. Τα κινήματα παραμένουν εγκλωβισμένα στην αφηρημένη έννοια της 

προάσπισης των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των θυμάτων, με συνθήματα και 

προτάγματα μάλλον ανθρωπιστικής παρά ταξικής φύσης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Η ανάγκη για μια νέα προσέγγιση της μετανάστευσης από την σκοπιά της 

ριζοσπαστικής αριστεράς και των κοινωνικών ανταγωνιστικών κινημάτων 

Το ζήτημα της μετανάστευσης αποτελεί διαχρονικά ένα ακανθώδες και δύσκολο πεδίο 

παρέμβασης για την αριστερά και τα κοινωνικά κινήματα (και) στην Ελλάδα. Η σύγχρονη 

μετανάστευση προς την χώρα μας αφορά κατά κύριο λόγο σε ανοργάνωτες και 

αρρύθμιστες μετεγκαταστάσεις (εξωκοινοτικών) αλλοδαπών, διευκολύνοντας έτσι την 

άρχουσα τάξη στην πολιτική εκμετάλλευση των συντηρητικών και των (ως ένα βαθμό 

δικαιολογημένων) επιφυλακτικών συναισθημάτων ενός σημαντικού τμήματος των γηγενών 

πολιτών. 
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Η κυρίαρχη ιδεολογία επαναφέρει σήμερα στον δημόσιο λόγο τους διάφορους μύθους που 

θεμελιώνουν το «πρόβλημα» της μετανάστευσης ενεργοποιώντας αντανακλαστικά 

κοινωνικού αυτοματισμού και αποσυσπείρωσης ή κατακερματισμού των υποτελών τάξεων, 

ώστε να αποτραπεί ή να καθυστερήσει η συγκρότηση ενός μαζικού κοινωνικού κινήματος 

αμφισβήτησης και ανατροπής. Απέναντι στην συστηματική προσπάθεια διαμόρφωσης ενός 

γενικευμένου αντι-μεταναστευτικού και ρατσιστικού κλίματος με αφορμή και την 

παρατεταμένη ύφεση και κρίση η ριζοσπαστική αριστερά δείχνει εγκλωβισμένη σε ένα 

διπλό αδιέξοδο.  

Άλλοτε, επιλέγει (ανεπίσημα) να αποφύγει ή να αναβάλει να τοποθετηθεί συνολικά στο 

ζήτημα της μετανάστευσης και στις επιμέρους πτυχές του και να προβάλει σειρά 

επιχειρημάτων και ιδεών στην βάση των προταγμάτων του δικού της αξιακού συστήματος, 

επειδή εκλαμβάνει ως παγιωμένη και καθοριστική την δήθεν ξενοφοβική τοποθέτηση του 

μέσου (έλληνα) πολίτη και δη του μέσου ψηφοφόρου. Με αυτό τον τρόπο, όχι μόνον 

αφήνει ελεύθερο το πεδίο για την ανάπτυξη και την χωρίς αντίπαλο επικράτηση κάθε λογής 

αντιδραστικών ιδεολογημάτων, αλλά καταλήγει να προσαρμόζεται στην προηγούμενη 

αυθαίρετη παραδοχή και εν τέλει να την ανατροφοδοτεί ακούσια ακόμη και στις τάξεις των 

μελών και των οπαδών της.  

Άλλοτε πάλι, η αριστερά κάτω από την πίεση των γεγονότων και την μιντιακή επίθεση των 

ελίτ και των (ακρο)δεξιών πολιτικών ομάδων περιορίζεται αμήχανα, είτε στην 

συνθηματολογική επίκληση ανθρωπιστικών ή έστω πανανθρώπινων αξιωμάτων για την 

ισότητα και την ανεκτικότητα, είτε στον αφορισμό εξωγενών και απρόβλεπτων παραγόντων 

που διογκώνουν διεθνώς το «πρόβλημα» και δυσχεραίνουν έτσι την αντιμετώπισή του σε 

μια μόνο χώρα.  

Το αποτέλεσμα των δύο αυτών επιλογών είναι να διαμορφώνεται μια δυσάρεστη εικόνα 

σύμφωνα με την οποία η κυβέρνηση με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ και τα κινήματα είναι εύκολο να 

κατηγορηθούν ότι στερούνται σοβαρών και ρεαλιστικών λύσεων και προτάσεων, ότι πετάνε 

την μπάλα στην (ευρωπαϊκή) κερκίδα και ότι εστιάζουν σε ψευδο-διεθνιστικούς 

ρομαντισμούς παραγνωρίζοντας και υποτιμώντας τα ασφυκτικά πλαίσια της οικονομικής 

κρίσης.  

Το κυριότερο, όμως, είναι ότι η σημερινή κατάσταση: α) επιτρέπει την ραγδαία αυξανόμενη 

κυριαρχία ακροδεξιών απόψεων και ρατσιστικών αντιλήψεων που διαρρηγνύουν την 

ενότητα των από κάτω, β) απομακρύνει οποιαδήποτε προοπτική για ευρείες κοινωνικές 

συμμαχίες στην βάση της αλληλεγγύης και της συνέργειας και γ) δυναμιτίζει τις 
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προσπάθειες συγκρότησης ενός ολοκληρωμένου και άρτιου προγράμματος για την 

οικονομική, παραγωγική και κοινωνική ανασυγκρότηση της χώρας. 

Η διαμόρφωση μιας πειστικής πρότασης για την διακυβέρνηση της χώρας από την 

ριζοσπαστική αριστερά σε συνθήκες πρωτοφανούς ύφεσης δεν μπορεί να θεμελιώνεται 

στην σταδιακή προσαρμογή της ρητορικής της στις (υποτιθέμενες ή αληθείς) κυρίαρχες 

ιδέες, αλλά στην τεκμηριωμένη αμφισβήτηση τους και στην αντικατάστασή τους από μια 

νέα ατζέντα διεκδικήσεων και αξιών.  

Ο φακός μέσα από τον οποίο τα κινήματα στην χώρα μας συνήθιζαν μέχρι σήμερα να 

«βλέπουν» το «μεταναστευτικό» έχει πλέον ραγίσει. Στο μικροσκόπιο της ριζοσπαστικής 

αριστεράς μπαίνουν με κατεπείγοντα τρόπο όλες οι πρόσφατες μέθοδοι και οι αναλύσεις 

των συνδικάτων, των αντιρατσιστικών οργανώσεων και των πολιτικών σχηματισμών της 

αριστεράς.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. Ίσα δικαιώματα για τους μετανάστες! Σε σχέση με ποιους και με ποιο 

τρόπο? 

Είναι γεγονός ότι τα κινήματα στην χώρα μας διατηρούν εξ αρχής μια ψύχραιμη και λογική 

στάση απέναντι στην μαζική και αρρύθμιστη εγκατάσταση εκατοντάδων χιλιάδων 

οικονομικών μεταναστών στην ελληνική επικράτεια από τις αρχές τις δεκαετίας του 1990 

μέχρι και σήμερα. Σε αντίθεση με ό,τι συνέβη στην περίπτωση πολλών σύγχρονων χωρών 

υποδοχής μεταναστών, τα συνδικάτα των εργαζομένων δεν επιδιώκουν να προσδιορίσουν 

την ποσοτική διάσταση του φαινομένου και ουδέποτε εκδηλώνουν αμυντικογενή αιτήματα 

σε σχέση με την συγκράτηση των μεταναστευτικών ροών ή την οριοθέτηση ποσοστώσεων 

προκειμένου για την παροχή αδειών διαμονής-εργασίας. 

Προϊόντος του χρόνου, βέβαια, η ίδια η οικονομική πραγματικότητα εξελίσσεται στον 

καλύτερο σύμμαχο για την «φιλο-μεταναστευτική» ή έστω για την ανεκτική στάση των 

εργαζομένων και εν γένει της πλειοψηφίας των πολιτών έναντι των αλλοδαπών. 

Είναι ορατή δια γυμνού οφθαλμού η μνημειώδης και εντυπωσιακά ταχεία προσαρμογή των 

μεταναστών στις ανάγκες του ελληνικού καπιταλισμού της περιόδου 1990-2008 για φτηνά 

και ανειδίκευτα εργατικά χέρια με μειωμένα ή καθόλου κοινωνικά δικαιώματα. Στην αγορά 

εργασίας η απουσία φαινομένων ανταγωνισμού ή υποκατάστασης σε βάρος των ελλήνων 

συναδέλφων συνοδεύεται κατά κανόνα από την ομόφωνη επιστημονική αποτύπωση της 

διαχρονικά θετικής συμβολής της μετανάστευσης σε όλα σχεδόν τα οικονομικά μεγέθη της 

χώρας (απασχόληση, ανεργία, πληθωρισμός, κατανάλωση, ΑΕΠ, ανάπτυξη κλπ). 
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Εν τη απουσία συγκροτημένου ή έστω σοβαρού ακροδεξιού και εθνικιστικού πόλου και 

ιδεολογικού ρεύματος, η περίοδος της ευημερίας και της προόδου επιτρέπει για δύο 

περίπου δεκαετίες την ομαλή (σε γενικές γραμμές) συνύπαρξη ντόπιων και μεταναστών, 

αλλά κυρίως την διεκδίκηση όρων βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης των αλλοδαπών 

πολιτών. Ιδιαίτερα από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 και μέχρι το 2008 η ίση μεταχείριση, 

η «νομιμοποίηση» των ανεπίσημων μεταναστών, η διαπολιτισμικότητα κοκ αποτελούν 

στόχους και διακηρύξεις που διαπνέουν περισσότερο ή λιγότερο, τόσο τις οικείες 

κοινοτικές στρατηγικές, όσο και την ελληνική δημόσια συζήτηση και κρατική παρέμβαση.  

ΙΙ.a. Η χαμένη ευκαιρία για τα κινήματα και οι πολλαπλές εκδοχές της εσωτερικής 

υποτίμησης 

Ωστόσο, την ίδια περίοδο συντελείται (ιδίως) στην χώρα μας ένα πείραμα οικονομικής και 

κοινωνικής πολιτικής που θα μπορούσε να περιγραφεί ως ένα μοντέλο πολλαπλών 

εκδοχών εσωτερικής υποτίμησης. Η ευημερία και οι υποδειγματικοί ρυθμοί ανάπτυξης δεν 

αφορούν στους πάντες, αντιθέτως η συρρίκνωση των δικαιωμάτων και των εισοδημάτων 

ορισμένων κατηγοριών, θεωρείται σχεδόν απαραίτητη προϋπόθεση για την αναβάθμιση ή 

την διατήρηση των ωφελημάτων κάποιων άλλων. 

Είναι η περίοδος της ευελασφάλειας/flexicurity, των διαφορετικών ταχυτήτων και 

καθεστώτων απασχόλησης, ασφάλισης και αμοιβής (εργολαβίες, δανεισμός εργαζομένων, 

συμβασιούχοι). Σε αυτά τα χρόνια οι «εντός των τειχών», επαναπαυμένοι στην προστασία 

που τους επιφυλάσσουν τα ειδικά θεσμικά πλαίσια, προσποιούνται ότι δεν γνωρίζουν τί 

ακριβώς συμβαίνει στους «εκτός των τειχών», είτε, ακόμη χειρότερα, προσπαθούν να 

θωρακίσουν αυτά τα τείχη, να υψώσουν νέα και όχι να τα καταρρίψουν.  

Είναι η φτηνή και χωρίς δικαιώματα εργασία των αλλοδαπών οικιακών μισθωτών (και όχι 

γενικά και αόριστα η απασχόληση στον κλάδο της οικιακής οικονομίας) που ενθαρρύνει την 

απασχόληση των ελληνίδων και την αύξηση του διαθέσιμου προς κατανάλωση 

εισοδήματος των (ελληνικών) νοικοκυριών. Η μεγέθυνση και η πρόοδος της αγροτικής και 

τουριστικής οικονομίας δεν θα ήταν νοητή χωρίς το trafficking για εργασιακή 

εκμετάλλευση, τις Μανωλάδες και την εργασία σε συνθήκες δουλείας για χιλιάδες 

αλλοδαπούς εργάτες γης. Εργοδότες, αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, τοπική αυτοδιοίκηση, 

επιστημονική κοινότητα, εργατικά συνδικάτα, πολιτικά κόμματα ψιθυρίζουν ή υπονοούν -

δια των πράξεων και των παραλείψεών τους- ότι η δημοκρατία είναι το πολίτευμα που όλοι 

είναι ίσοι, απλά ορισμένοι (πρέπει και μπορεί να) είναι περισσότερο ίσοι σε σχέση με 

κάποιους άλλους. 
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Η ίση μεταχείριση στην περίπτωση της Κωνσταντίνας Κούνεβα και των συναδέλφων της 

προσλαμβάνει την δεκαετία του 2000 μια ιδιάζουσα ερμηνεία. Από την μια, σημαίνει ίση 

αμοιβή για ίση εργασία μεταξύ των εργαζομένων στην ίδια εργολαβία (ΟΙΚΟΜΕΤ) 

ανεξάρτητα από φύλο ή εθνικότητα. Από την άλλη, συνεπάγεται ίση αμοιβή για ίση 

εργασία αναφορικά με τους εργαζόμενους στον συγκεκριμένο κλάδο με βάση τα ισχύοντα 

στην οικεία συλλογική σύμβαση εργασίας (για τις υπηρεσίες) που υπογράφει η 

Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων. 

Σε καμία περίπτωση δεν συζητείται ότι πρέπει να εξυπακούεται ίση αμοιβή για ίση εργασία 

σε σύγκριση και με τους μόνιμους (εναπομείναντες) συναδέλφους στον ΗΣΑΠ που 

εργάζονται στον καθαρισμό των εγκαταστάσεων του και για τους οποίους ο εσωτερικός 

κανονισμός του φορέα επιφυλάσσει πολύ διαφορετικές αμοιβές, αλλά και συνθήκες 

εργασίας.  

Από την άλλη, μιλώντας συνολικότερα, η επιλογή και η ενίσχυση του υποδείγματος των 

3.500 εργατικών συνδικάτων (!) και το κορπορατίστικο μοντέλο οργάνωσης των μισθωτών 

της χώρας με έμφαση στην επιχειρησιακή και στην ομοιο-επαγγελματική διαπραγμάτευση 

αποτελεί περίτρανη απόδειξη της στρέβλωσης των αρχών της εργατικής αλληλεγγύης και 

της ταξικής συνείδησης. Στην πραγματικότητα, με όλες αυτές τις κυρίαρχες λογικές η 

ριζοσπαστική αριστερά δεν συγκρούστηκε ποτέ...  

Όταν τα επιχειρήματα του επονομαζόμενου και οικονομικού ρατσισμού («οι ξένοι μας 

παίρνουν τις δουλειές» ή «ρίχνουν τα μεροκάματα») ηχούν σαν κακόγουστα αστεία στα 

αυτιά, τόσο των τυπικά εργαζομένων του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα, όσο και των 

ευέλικτα απασχολούμενων υψηλής ειδίκευσης (stage, μπλοκάκια κοκ), η επικράτηση της 

λογικής των πολλαπλών εκδοχών εσωτερικής υποτίμησης εξανεμίζει κάθε δυνατότητα 

σύμπλευσης, αλληλέγγυας οργάνωσης και ισότιμης πρόσβασης σε αγαθά και δικαιώματα 

για το σύνολο του ενεργού πληθυσμού. 

ΙΙ.b. Τα μειονεκτήματα της δικαιωματο-κεντρικής προσέγγισης του «μεταναστευτικού» 

Σε αυτό το οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο αναπτύσσεται μια θεωρία που διεκδικεί για 

τους μεταναστευτικούς πληθυσμούς τα ελαχίστως αυτονόητα, δίχως όμως να αμφισβητεί 

σοβαρά τις πολλαπλές ταχύτητες και τον πυρήνα της ιδεολογίας των εσωτερικών 

υποτιμήσεων και καταλήγει να αναγνωρίζει το θεμιτό των διαφορετικών καθεστώτων. Ο 

σεβασμός στην διαφορετικότητα, για παράδειγμα, είναι μια έννοια που αναπαράγει τον 
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διαχωρισμό, διότι δικαιολογεί και μάλιστα ενισχύει τις ειδικές ή κατ’ εξαίρεση θεσμικές 

ρυθμίσεις και παρεμβάσεις για τις «ευπαθείς» ή «ευάλωτες» ομάδες των πολιτών. 

Σήμερα, η νέα εκδοχή της σοσιαλδημοκρατίας μονοπωλεί το πεδίο της προοδευτικής 

διανόησης και δηλητηριάζει με δήθεν ρεαλιστικές τοποθετήσεις -ένεκα οικονομικής κρίσης- 

την σκέψη και τον προβληματισμό των αγωνιστών της ριζοσπαστικής αριστεράς. Στον 

πυρήνα της βρίσκεται η εμμονή στην υπό όρους υπεράσπιση συγκεκριμένων και διακριτών 

δικαιωμάτων ειδικά για τους μετανάστες (προϋποθέσεις πρόσβασης σε νόμιμο καθεστώς, 

στην ιθαγένεια κοκ) με αποτέλεσμα πολύ συχνά να εξαπολύεται μια ενορχηστρωμένη 

επίθεση στην αριστερά που επιμένει να προτάσσει τα θεμελιώδη δικαιώματα ως καθολικά.  

Με άλλα λόγια οι δυνάμεις αυτές υποστηρίζουν ότι, επειδή το πολιτικό περιβάλλον είναι 

δυσμενές («η φιλομεταναστευτική στάση είναι αντιδημοφιλής»), κακώς η αριστερά 

διεκδικεί το βέλτιστο, έναν ριζοσπαστικό μετασχηματισμό της οικονομίας και της πολιτικής 

για όλους. Θα έπρεπε να συσπειρώνει δημοκράτες και μεταρρυθμιστές γύρω από άξονες 

διαχείρισης του «μεταναστευτικού» με εργαλείο τις εγγυήσεις της πάλαι ποτέ αστικής 

νομιμότητας. 

Είναι οι ίδιες δυνάμεις που το 2010 πανηγύριζαν για την μεγαλειώδη νίκη του νόμου 

3838/2010 για την ιθαγένεια και την πολιτογράφηση, προϊόν υποδειγματικής συνεργασίας 

ανάμεσα σε δήθεν σώφρονες πολιτικούς του ΣΥΡΙΖΑ (μετέπειτα ΔΗΜΑΡ) και φιλελεύθερους 

σοσιαλδημοκράτες (Καμίνης, Ραγκούσης, Παπανδρέου κλπ). Σήμερα επιβεβαιώνεται για 

άλλη μια φορά το αδιέξοδο του «τρίτου δρόμου».  

Ενδεικτικά, η -κατά τα άλλα- φιλότιμη προσπάθεια αποδόμησης της κυρίαρχης αντίληψης 

περί το έθνος-κράτος με αφορμή την κατοχύρωση του δικαιώματος πρόσβασης στην 

ιθαγένεια, την ανέδειξε εν τέλει σαν το επίμαχο ιδεολογικό διακύβευμα, κυρίως σε ό,τι 

αφορά στην τύχη των μεταναστών δεύτερης γενιάς.  

Στην πορεία, λόγω της συντηρητικής πολιτικής συγκυρίας, οι πατριωτικές και εθνικιστικές 

φωνές τοποθετήθηκαν από την δική τους πλευρά με επάρκεια σε αυτό το επίμαχο και 

κατήργησαν τον νόμο 3838/2010. Και το έπραξαν, φωνάζοντας μάλιστα συνθήματα όπως 

«δεν θα γίνεις έλληνας ποτέ, αλβανέ». Η ριζοσπαστική αριστερά θα έπρεπε έγκαιρα να 

μεταφέρει την συζήτηση στο δικό της γήπεδο με επιχειρήματα που συνοψίζονται, 

ενδεχομένως, σε του τύπου «έλληνες είστε και φαίνεστε».  

Οι «μετανάστες» δεύτερης γενιάς, είναι στην πλειοψηφία τους κυριολεκτικά γηγενείς.  Δεν 

είναι μετανάστες (δεν έχουν μετακινηθεί από μια χώρα σε μια άλλη) και ανεξάρτητα από 

την υπηκοότητά τους θα πρέπει να αντιμετωπίζονται από την πολιτεία, όπως όλοι οι 
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υπόλοιποι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας. Ανεξάρτητα από την ιθαγένεια, που θα πρέπει να 

μπορούν να αποκτούν όσοι ενδεχομένως το επιθυμούν πραγματικά, οι εκατοντάδες 

χιλιάδες αυτοί άνθρωποι θα πρέπει να μπορούν να ασκούν όλα τα δικαιώματα τους χωρίς 

περιορισμούς και προϋποθέσεις με κριτήριο την καταγωγή τους.     

Ο εθνικισμός δεν καταπολεμάται αποτελεσματικά επικεντρώνοντας την συζήτηση στο 

ζήτημα εάν η ελληνικότητα είναι προνόμιο ή δικαίωμα, αλλά εάν δοθεί σε αυτήν την 

ιδιαιτερότητα μια αξία αντίστοιχη με αυτήν του χρώματος των ματιών ή το μέγεθος της 

μύτης. Το ίδιο ισχύει, κατ’ αναλογία, και για το καθεστώς διαμονής των μεταναστών 

πρώτης γενιάς που είναι μόνιμα εγκατεστημένοι στην ελληνική επικράτεια και για μια 

σειρά άλλα ζητήματα που αφορούν σε αυτή την κατηγορία των συνανθρώπων μας. 

Αλλά και σε αυτό το επίπεδο η επικράτηση της σοσιαλδημοκρατικής διανόησης έχει σπείρει 

καταστροφικές συνέπειες τα τελευταία χρόνια. Στον πυρήνα της βρίσκεται η αντίληψη των 

π.δ. του 1998 και των δύο μεγάλων διαδικασιών «νομιμοποίησης» «παράνομων» 

μεταναστών το 2001 και το 2005. Τα μέλη αυτής της κατηγορίας πολιτών μπορούν να 

διαμένουν νόμιμα στην χώρα υπό τον όρο ότι κατορθώνουν να αποδείξουν ότι εργάζονται 

νόμιμα στην βάση ενός συγκεκριμένου αριθμού ενσήμων και για όσο χρόνο κατορθώνουν 

να αποδείξουν κάτι τέτοιο.  

Ο ασυνεπής ή παράνομος εργοδότης καθώς επίσης η ανεργία ή η μη πλήρης απασχόληση 

καταντούν να θεωρούνται θεμιτοί παράγοντες «από-νομιμοποίησης» των μεταναστών, ενώ 

σήμερα προάγεται δειλά μια συζήτηση για την επάνοδο/ επαναφορά αυτών των 

μεταναστών στην νομιμότητα, αλλά με τους ίδιους ατελέσφορους και κοινωνικά άδικους 

όρους που γινόταν μέχρι τώρα.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ. Άξονες συγκρότησης ενός ριζοσπαστικού λόγου για την διεθνική 

μετακίνηση πληθυσμών και για την ένταξη των αλλοδαπών 

Μια νέα ριζοσπαστική προσέγγιση είναι εφικτή και απολύτως αναγκαία, ώστε έγκαιρα τα 

κινήματα και η αριστερά να τοποθετηθούν με επάρκεια και πειστικότητα στα ζητήματα που 

ανακύπτουν. Η αποτροπή της επικράτησης μιας ακροδεξιάς ατζέντας στον δημόσιο λόγο  

δεν αντιμετωπίζεται (ανεξάρτητα ενδεχομένως από το ειλικρινές και το αγνό των 

προθέσεων) ούτε με σοσιαλδημοκρατικές αυταπάτες αστικής δημοκρατίας και 

νομιμότητας, ούτε με αφηρημένη αριστερίστικη συνθηματολογία για ανοιχτά σύνορα.  

III.a. Η διεκδίκηση της ολοκληρωμένης εθνικής μεταναστευτικής πολιτικής  
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Δύο σημεία πρέπει να προκαλέσουν τον προβληματισμό στις τάξεις των κινημάτων και της 

ριζοσπαστικής αριστεράς: πρώτον, τί ακριβώς είναι η μεταναστευτική πολιτική και 

δεύτερον, ποιό ακριβώς περιεχόμενο θα έπρεπε να προσδοθεί σήμερα σε αυτήν την έννοια 

στην ειδική περίπτωση της χώρας μας. 

⇒ Σε ό,τι αφορά στο πρώτο ζήτημα, κατά κυριολεξία πολιτική για την μετανάστευση 

νοείται η προσπάθεια ρύθμισης του φαινομένου της διεθνικής μετακίνησης ατόμων από 

και προς μια χώρα: η πολιτική ασύλου, η φύλαξη των συνόρων, η έκδοση θεωρήσεων 

εισόδου (visa), η φροντίδα ή η θεσμική αντιμετώπιση των νέο-εισερχομένων αλλοδαπών, ο 

επαναπατρισμός ομογενών ή παλιννοστούντων, οι διμερείς συμβάσεις για την κυκλική, την 

διασυνοριακή ή την εποχική μετανάστευση, η οργάνωση της αποδημίας γηγενών πολιτών 

και η διοικητική προετοιμασία του κράτους για όλα αυτά τα ζητήματα.  

Εξαιτίας των διαφορετικών ιστορικών παραδόσεων των χωρών-μελών της Ε.Ε., δεν κατέστη 

μέχρι σήμερα δυνατή η συμφωνία για μια κοινή ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική, με 

αποτέλεσμα όλα τα προηγούμενα ζητήματα να ρυθμίζονται σχεδόν αποκλειστικά με 

κριτήριο τις εθνικές πολιτικές επιλογές. 

Το ευρωπαϊκό σύμφωνο για την μετανάστευση και το άσυλο (2008), χωρίς καμία απολύτως 

δεσμευτική ισχύ, αποτελεί την πλέον πρόσφατη προσπάθεια κατεύθυνσης των οικείων 

εθνικών πολιτικών στην επιλεκτική μετανάστευση υψηλής ειδίκευσης (selective migration, 

μπλε κάρτα διαμονής κοκ) και στον τερματισμό των αρρύθμιστων μεταναστεύσεων 

ανειδίκευτων εργατών (φύλαξη συνόρων, κατάργηση των μαζικών «νομιμοποιήσεων» κοκ).  

Ωστόσο, η νομική αντιμετώπιση των μόνιμα εγκατεστημένων αλλοδαπών πολιτών και ιδίως 

των απογόνων τους δεν αποτελεί αυθεντικό αντικείμενο μεταναστευτικής πολιτικής, αλλά 

θα έπρεπε να συγκαταλέγεται εκ των πραγμάτων ως ειδική πτυχή ή κεφάλαιο στις εθνικές 

στρατηγικές για την απασχόληση, την οικονομία, την υγεία, την παιδεία κοκ.  

Η τυπική διαδικασία πρόσβασης σε καθεστώς νόμιμης διαμονής για τους (μόνιμα 

εγκατεστημένους) μετανάστες πρώτης γενιάς δεν ρυθμίζει και δεν καθορίζει πλέον την 

υλοποίηση κάποιας διεθνικής μετακίνησης, ούτε μπορεί να ενθαρρύνει ή να αποθαρρύνει 

την τέλεση νέων επι-μεταναστευτικών ροών. Και αυτό ισχύει για όλα σχεδόν τα σύγχρονα 

μεταναστευτικά ρεύματα προς τις χώρες υποδοχής στην Ευρώπη και μάλιστα, όπως 

απέδειξε η πρόσφατη 25ετής πλέον εμπειρία, σε απόλυτο βαθμό. 

Συνεπώς, με βάση όσα προηγήθηκαν, η χώρα μας δεν επιχείρησε ποτέ να επεξεργαστεί, ή 

μάλλον να ανακοινώσει τυπικά ή επίσημα, μια ολοκληρωμένη μεταναστευτική πολιτική, 

προφανώς γιατί δεν χρειάστηκε να το κάνει. Η ευλογία της αυθόρμητης μαζικής εισόδου 
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οικονομικών μεταναστών από γειτονικές χώρες κάλυψε τις ανάγκες των ελίτ για φτηνό και 

χωρίς δικαιώματα ανειδίκευτο εργατικό δυναμικό.  

Ουσιαστικά, η μεταναστευτική πολιτική της Ελλάδας συνίσταται στην αποφυγή χάραξης 

πολιτικών για την πάγια ρύθμιση του φαινομένου, μια επιλογή εξαιρετικά επωφελής για το 

κεφάλαιο και για την αποτελεσματικότητα του υποδείγματος των επιμέρους εκδοχών 

επιλεκτικής εσωτερικής υποτίμησης που προαναφέρθηκε. Για τα πρώτα δέκα περίπου 

χρόνια (1989-1999) δεν διενεργείται κανένας διάλογος με τις χώρες καταγωγής, καμία 

καταγραφή της ποσοτικής και ποιοτικής διάστασης του φαινομένου, καμία θέσπιση 

καθεστώτος νόμιμης διαμονής. 

Οι διεκδικήσεις των κινημάτων και της αριστεράς, παράλληλα με τα θετικά επιτεύγματα της 

οικονομίας και τους ικανοποιητικούς ρυθμούς ανάπτυξης, υποχρεώνουν, επιτέλους, την 

πολιτεία να επιχειρήσει για πρώτη φορά να ρυθμίσει στα τέλη της δεκαετίας του 1990 το 

ζήτημα των (πλέον όχι και τόσο) νέο-εισερχομένων αλλοδαπών. Η καταγραφή και η μαζική 

«νομιμοποίηση» στην βάση αυστηρών κανόνων και προϋποθέσεων αποτελούν την βάση 

μιας συγκροτημένης ελληνικής μεταναστευτικής πολιτικής και μάλιστα με πολύ σαφή 

χαρακτηριστικά. 

⇒ Συνεπώς, σε ό,τι αφορά στο δεύτερο ζήτημα, η κρατούσα άποψη στις τάξεις της 

ριζοσπαστικής αριστεράς, ότι δηλαδή η χώρα μας δεν διαθέτει ολοκληρωμένη 

μεταναστευτική πολιτική, δεν είναι σωστή. Αντιθέτως, η Ελλάδα εφαρμόζει με 

υποδειγματική συνέπεια από το 1998 μέχρι και σήμερα, ένα ευφυές σχέδιο, μια άτυπη 

εκδοχή πολιτικής επιλεκτικής μετανάστευσης με δύο βασικές ιδιαιτερότητες αναφορικά με 

το κοινοτικό μοντέλο της επιλεκτικής μετανάστευσης (2008).  

Αφενός, η νομιμοποίηση της διαμονής υλοποιείται à la carte μέσω μιας συγκεκριμένης 

ποσότητας δηλωμένης διοικητικά εργασίας (αριθμός ενσήμων) για πολύ μικρό χρονικό 

διάστημα. Αφετέρου, το βάρος απόδειξης της χρησιμότητας του αλλοδαπού για την 

ελληνική οικονομία φέρει αποκλειστικά ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος που επιβραβεύεται για 

αυτό με μια μικρής διάρκειας παράταση νομιμότητας.  

Στον πυρήνα της απορρέουσας φιλοσοφίας βρίσκεται η διαρκής και πάγια πολιτική 

αντιμετώπιση (νομοθετικές παρεμβάσεις 1998, 2001, 2005, 2007) των από δεκαετιών 

εισελθόντων, άρα των μόνιμα & επί μακρόν διαμενόντων αλλοδαπών πολιτών, ως 

προσφάτως μετακινηθέντων και ως διαρκώς νέο-εισερχόμενων. 

Η άρχουσα τάξη παγιδεύει διαχρονικά εκατοντάδες χιλιάδες συνανθρώπους μας σε αυτό το 

πολιτικό και νομικό πλαίσιο με την επινόηση της βραχείας διάρκειας άδειας διαμονής, 
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ανανεώσιμης σε ετήσια ή διετή βάση υπό τους ίδιους κατά κανόνα αυστηρούς όρους και 

προϋποθέσεις για όλους (ελάχιστα ένσημα, επαρκές εισόδημα, πιστοποιητικό υγείας, 

κατάλληλο κατάλυμα, έγγραφη σύμβαση εργασίας κοκ).  

Επιπλέον, η εύρυθμη λειτουργία αυτής της ιδιότυπης εθνικής μεταναστευτικής πολιτικής 

έχει ως αποτέλεσμα την προσπάθεια της άρχουσας τάξης να μην διαφοροποιηθεί στο 

ελάχιστο το καθεστώς που διέπει τους «μετανάστες» 2ης γενιάς, έτσι ώστε να 

αντιμετωπίζονται νομικά αυτοί οι γηγενείς ως άρτι αφιχθέντες από το εξωτερικό.  

Η κυρίαρχη σοσιαλδημοκρατική ιδεολογία για τα δικαιώματα των επί μακρόν διαμενόντων 

μεταναστών, η «ρεαλιστική και ανθρώπινη διαχείριση του μεταναστευτικού» εν τέλει 

εδραιώνει και δικαιολογεί τις αντιλήψεις κοινωνικού απαρτχάιντ, δηλαδή τις πολιτικές 

ξεχωριστότητας: διαχείριση (management) ενός ξεχωριστού θέματος (προβλήματος) με 

ανθρώπινο (μάλλον ουμανιστικό) τρόπο, με ρεαλισμό και χωρίς ριζοσπαστικές ακρότητες. 

Η μετάβαση της θεωρητικής ανάλυσης σε μια ολιστική θεώρηση των κοινωνικών σχέσεων 

και σε μια ακραία ριζοσπαστική αμφισβήτηση της δομής της σύγχρονης κοινωνικής 

πολιτικής εν γένει, είναι όσο ποτέ άλλοτε αναγκαία στην σημερινή συγκυρία.  

ΙΙΙ.b. Η πληθυντική προσέγγιση και η μετάβαση από το υποκείμενο στο αντικείμενο 

Για την ριζοσπαστική αριστερά και τα κινήματα η ποσοτική εξέλιξη και η ποιοτική σύνθεση 

του πληθυσμού και του εργατικού δυναμικού στο πέρασμα του χρόνου επιβάλλεται να 

αντιμετωπίζονται ως μια νέα κοινωνική πραγματικότητα που απαιτεί νομοθετικές 

παρεμβάσεις στην κατεύθυνση της διευκόλυνσης και της απρόσκοπτης και ενιαίας 

πρόσβασης όλων σε θεμελιώδη δικαιώματα, αγαθά και υπηρεσίες. Το τυχαίο γεγονός της 

ανασύνθεσης του πληθυσμού από μετακινήσεις αλλοδαπών, επαναπατρισμό ομογενών ή 

γεννήσεις ελλήνων (ή αλλοδαπών) στην Ελλάδα δεν μπορεί να δικαιολογεί διαφορετικές 

ταχύτητες πολιτών ή συστήματα ξεχωριστότητας, εφόσον μάλιστα το φαινόμενο αυτό είναι 

σύμφυτο με την ανθρώπινη ιστορία ανά τους αιώνες.  

Συνεπώς, οι κοινωνικές σχέσεις των κατοίκων αυτής της χώρας θα πρέπει να είναι 

αντικείμενο της συνολικής κοινωνικής πολιτικής και αυτό απαιτείται να γίνει ιδίως στο 

σημερινό στάδιο υλοποίησης ριζοσπαστικών μεταρρυθμίσεων από την νέα κυβέρνηση. Η 

ανεργία είναι ζήτημα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας. Η ανεργία των μεταναστών 

γιατί πρέπει να είναι ζήτημα αρμοδιότητας του Υπουργείο Εσωτερικών ή Προστασίας του 

πολίτη; 
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Με αυτήν την έννοια, οι ιδιαιτερότητες των περισσότερων ομάδων του πληθυσμού θα 

πρέπει να συνυπολογίζονται κατά την επεξεργασία των επιμέρους ενιαίων και 

ολοκληρωμένων πολιτικών για την παιδεία, την υγεία, την φορολογία κοκ και εφόσον 

κριθεί αναγκαίο να λαμβάνεται, κατ’ εξαίρεση, ειδική μέριμνα ή ευθυγραμμισμένη ρύθμιση 

ως προς αυτές και μόνον τις ιδιαιτερότητες. 

Η μάχη για την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και της αδήλωτης απασχόλησης είναι 

μια χαρακτηριστική περίπτωση. Οι προτάσεις για τον περιορισμό αυτού του εκρηκτικού 

προβλήματος στην αγορά εργασίας απαιτούν έναν συνολικό σχεδιασμό, μέρος του οποίου 

είναι και η κατάργηση των θεσμικής φύσης παραγόντων, οι οποίοι ευθύνονται για την 

παγίδευση του 20% των μισθωτών της χώρας (αλλοδαπών) στα πολλαπλά πλοκάμια της 

μαύρης εργασίας.  

Έτσι, ακόμη και αν η συγκυρία ή η επικαιρότητα επιβάλλει την τοποθέτηση των κινημάτων 

στο ζήτημα της «απονομιμοποίησης» δεκάδων χιλιάδων αλλοδαπών ένεκα κρίσης 

(ανεργίας) η λύση δεν είναι ακόμη μια «αμνηστία» της πολιτείας, δηλαδή μια καμπάνια 

μαζικής νομιμοποίησης με λιγότερα, ίσως, ένσημα αυτήν την φορά. Η απάντηση είναι η 

καταπολέμηση της αδήλωτης απασχόλησης και η διαμόρφωση ενός συστήματος 

απεξάρτησης της απόλαυσης θεμελιωδών δικαιωμάτων από οποιαδήποτε ποσότητα 

δηλωθείσης εργασίας και αυτό ανεξάρτητα από την εθνικότητα του περί ου ο λόγος. Σε 

αυτό το πνεύμα ακριβώς κινείται και η πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ (2010) «Ρύθμιση του 

καθεστώτος διαμονής και εργασίας των ανεπίσημων μεταναστών». 

Συνακόλουθα, όσο επιτακτικό είναι να διαβιεί ένας μετανάστης νόμιμα στην χώρα 

εγκατάστασης του ανεξάρτητα, εάν έχασε την δουλειά του ή όχι, άλλο τόσο αυτονόητο 

είναι να έχουν όλοι οι κάτοικοι (ημεδαποί τε και αλλοδαποί) πρόσβαση στην δημόσια 

δωρεάν υγεία ανεξάρτητα από τα ένσημα που κατόρθωσαν να κολλήσουν. Το βιβλιάριο 

υγείας δεν πρέπει να εκδίδεται στην βάση κανενός ποιοτικού ή ποσοτικού κριτηρίου, αλλά 

η καθολική κάρτα υγείας να παρέχεται αφειδώς σε όλους χωρίς όρους και προϋποθέσεις. 

Διότι η υγεία είναι αγαθό και όχι ανταλλάξιμο εμπόρευμα. 

Συνοψίζοντας, ο ριζοσπαστικός σχεδιασμός της οικονομίας και της κοινωνίας είναι χρήσιμο 

να μετατοπίσει το κέντρο βάρος της συζήτησης από την σημερινή δικαιωματο-κεντρική 

προσέγγιση με άξονα το άτομο, στην καθολική ρύθμιση με βάση την κοινωνική σχέση που 

χρήζει ρύθμισης. Το τεκμήριο του αυτό-απασχολούμενου λόγω του πτυχίου του (νομικός, 

μεταφραστής, πολιτικός μηχανικός) πρέπει να αντικατασταθεί από την αναζήτηση της κάθε 
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φορά πραγματικής φύσης της εργασιακής σχέσης, ώστε να επιτραπεί, πιθανόν, η εφαρμογή 

της εργατικής και της κατάλληλης ασφαλιστικής νομοθεσίας. 

Η ψευδο-αυτοαπασχόληση είναι η αντανάκλαση της «μεταναστευτικής πολιτικής» στο 

πεδίο των εργασιακών σχέσεων των μπλοκάκηδων με οδυνηρές συνέπειες στον 

φορολογικό, οικονομικό, ασφαλιστικό και εργασιακό βίο τουλάχιστον του 15% των 

απασχολούμενων της χώρας. Είναι μεγάλη επιτυχία της αστικής δημοκρατίας να αναγάγει 

τις διαφορετικότητες σε εργαλείο απορρύθμισης και να επεξεργάζεται αναρίθμητες 

ισότητες, όσες και οι δήθεν στεγανοποιημένες κοινωνικές, επαγγελματικές ή άλλες υπο-

ομάδες. 

Έτσι, έχουμε το εξής ευτράπελο φαινόμενο, πρόσωπα να νομιμοποιούν πρόσωπα και 

συγκεκριμένα τα παιδιά να νομιμοποιούν προσωρινά τους μετανάστες γονείς τους. Έπειτα 

από έντονες παρεμβάσεις των συνδικάτων στο χώρο της εκπαίδευσης ο μετανάστης χωρίς 

χαρτιά δεν απελαύνεται, εφόσον έχει παιδιά που φοιτούν σε ελληνικό σχολείο (νόμος 

3536/2007)! Ταυτόχρονα, επειδή η μεγάλη πλειοψηφία των επί μακρόν διαμενόντων 

μεταναστών στερείται διαχρονικά άδειας διαμονής σε ισχύ, οι προηγούμενες κυβερνήσεις 

κατήργησαν προ πενταετίας την υποχρεωτική επίδειξη νόμιμου τίτλου διαμονής 

προκειμένου για συμβολαιογραφικές πράξεις (βλέπε αγορά ακινήτου) ώστε να μπορεί ο 

κατά τα άλλα και ανά πάσα στιγμή υπό απέλαση αλλοδαπός να αγοράσει ένα σπίτι.  

Αντίστοιχα, η πολιτεία παραιτείται της συνταγματικής υποχρέωσής της να διασφαλίζει 

αξιοπρεπή εργασία σε όλους τους πολίτες της και βαπτίζοντας ευπαθείς ομάδες όλες 

σχεδόν τις κατηγορίες των ανέργων τους παρέχει απλόχερα το νομικό εργαλείο για να 

προσπαθήσουν να επιβιώσουν με δικές τους πρωτοβουλίες με ολίγη από εθελοντική 

εργασία και με την εξαγορά του μεροκάματού τους (νόμος 4019/2011). 

Έτσι, βρισκόμαστε σήμερα στο σημείο η κυρίαρχη ιδεολογία να παραμορφώνει τις θέσεις 

και τις παραδοσιακές αξίες των εργατικών συνδικάτων. Οι συνδικαλιστές οικοδόμοι του 

Νομού Ηρακλείου, λόγω της εντυπωσιακής ανεργίας στον κλάδο τους, καταλήγουν να 

ζητούν από τον ΣΥΡΙΖΑ (μέσα Δεκέμβρη 2012) να τους στηρίξει στην ιδέα της κάρτας 

εργασίας που θα εκδίδει το σωματείο τους, για να αποκλειστεί η περιστασιακή 

απασχόληση στην οικοδομή των αλεξιπτωτιστών (sic) ανέργων από άλλους κλάδους κύριας 

απασχόλησης, οι οποίοι αναζητούν απεγνωσμένα ένα μεροκάματο επιβίωσης στα δύσβατα 

μονοπάτια της ετερο-απασχόλησης. 

Στο πεδίο της ιδεολογικής ηγεμονίας ο χρόνος τρέχει με την ταχύτητα του φωτός και τρέχει 

σε βάρος της ριζοσπαστικής αριστεράς… 
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III.c. Οι επιμέρους πτυχές εντός συνολικού προγράμματος για την ανασυγκρότηση της 

χώρας και ο απεγκλωβισμός της αριστεράς από τα Δουβλίνα   

Το παρόν υποκεφάλαιο παραμένει το μεγάλο ζητούμενο και δεν μπορεί παρά να είναι το 

προϊόν συγκροτημένων επεξεργασιών και ανταλλαγής απόψεων ανάμεσα στους 

εκπροσώπους των κινημάτων και φυσικά των οργανώσεων των ίδιων των μεταναστών. Στον 

βαθμό όμως που μπορούν να διατυπώνονται συμβολές σε αυτή την διαδικασία και με βάση 

όλα όσα προηγήθηκαν θα μπορούσαν επιγραμματικά να προταθούν τα εξής: 

⇒ Κατ’ αρχήν, θα ήταν χρήσιμο αφενός, αυτή καθεαυτή η μεταναστευτική πολιτική και 

αφετέρου, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αλλοδαπών πολιτών που διαμένουν μόνιμα 

στην χώρα, να συμπεριλαμβάνονται ισότιμα και με κάθετο τρόπο στις επιμέρους 

επεξεργασίες των μεταρρυθμιστικών πολιτικών της κυβέρνησης με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ.  

Σήμερα, η «μεταναστευτική πολιτική» δεν περιλαμβάνεται στην συζήτηση για την 

παραγωγική, κοινωνική και οικονομική ανασυγκρότηση της χώρας, η οποία σε λίγο θα 

στερείται των βασικών συντελεστών της, των νέων ανθρώπων που μεταναστεύουν κατά 

χιλιάδες στο εξωτερικό. 

Ταυτόχρονα, οι ανάγκες, οι δυνατότητες και τα οράματα για το άμεσο μέλλον των 

ανθρώπων που αντιστοιχούν στο 10% του πληθυσμού, όχι μόνον παραμένουν άγνωστα, 

αλλά επιπλέον απουσιάζουν από τον προβληματισμό για την συγκρότηση της πρότασης 

κυβερνητικής πολιτικής της ριζοσπαστικής αριστεράς σε όλα σχεδόν τα πεδία. Για ένα 

γνήσιο ζήτημα κοινωνικής πολιτικής, όπως είναι η σύγχρονη οικονομική μετανάστευση 

(στις πολλές χώρες του κόσμου σχετικά αρμόδιο είναι κυρίως το Υπουργείο εργασίας), δεν 

μπορεί να είναι αποκλειστικά αρμόδιες οι επιτροπές και τα δίκτυα προάσπισης των 

δικαιωμάτων εν γένει, που μοιραία προσεγγίζουν το ζήτημα στην βάση της ξεχωριστότητας 

και της δικαιωματο-κεντρικής θεωρίας.  

⇒ Εν συνεχεία, χρήσιμο θα ήταν να διασαφηνιστεί και να διαχωριστεί τεχνικά ο 

μετακινούμενος και νέο-εισερχόμενος μετανάστης και πρόσφυγας από τον μόνιμα 

εγκατεστημένο αλλοδαπό πληθυσμό της χώρας. Για την πρώτη κατηγορία ανακύπτουν δύο 

προτεραιότητες.  

Αφενός, επιβάλλεται η εφαρμογή των δεσμευτικών διεθνών κανόνων του δικαίου της 

μετανάστευσης και δη του προσφυγικού δικαίου, το οποίο συλλήβδην παραβιάζει η χώρα 

μας. Σε αυτό το πεδίο οι θέσεις που έχουν ήδη διατυπωθεί είναι και άρτιες επιστημονικά 
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και άμεσα εφαρμόσιμες, δεδομένου ότι καλύπτουν με επάρκεια όλες τις επιμέρους 

περιπτώσεις  

Αφετέρου, χρήσιμο θα ήταν να δημιουργηθεί ένας χωροχρόνος υποδοχής και ανοχής για 

την οριστική τακτοποίηση του καθεστώτος διαμονής των νέο-εισερχομένων αλλοδαπών, 

αφού προηγουμένως ληφθεί μέριμνα για τον σεβασμό του δικαιώματος στην οικογενειακή 

επανένωση και στην υποβολή αίτησης ασύλου. Εφόσον, συμπληρωθεί ένας συγκεκριμένος 

χρόνος αδιάλειπτης διαμονής (3 ή 5 χρόνια σύμφωνα και με το πνεύμα της σχετικής 

κοινοτικής οδηγίας) και ικανοποιηθούν ορισμένες εύλογες προϋποθέσεις το καθεστώς 

απόκτησης αδειών διαμονής αυτής της κατηγορίας επιβάλλεται να τροποποιηθεί ριζικά. 

⇒ Ειδικότερα, οι ανήκοντες στον μόνιμο πληθυσμό αλλοδαποί κατανέμονται αυτοδίκαια 

σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τους μετανάστες πρώτης γενιάς και τους «μετανάστες» 

δεύτερης γενιάς. Για τους μεν πρώτους, η άδεια διαμονής ανανεώνεται κλιμακωτά σε τακτά 

χρονικά διαστήματα με γρήγορες και απλές διαδικασίες στην βάση της διαπίστωσης της 

μόνιμης και διαρκούς διαμονής στην χώρα και των υπαρκτών δεσμών με αυτήν. Απώτερος 

στόχος είναι η απόκτηση της άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος μετανάστη την 

οποία ουσιαστικά θα είχε ήδη αποκτήσει η μεγάλη πλειοψηφία των μεταναστών της χώρας 

μας, εάν είχε ενσωματωθεί ορθά η σχετική κοινοτική οδηγία του 2006. 

Για τους δεύτερους, αφού πρώτα οριστεί με ακρίβεια η κατηγορία αυτή, η ευνοϊκότερη 

μεταχείριση στοχεύει στην διασφάλιση μόνιμου τίτλου διαμονής που μπορεί να 

περιλαμβάνει μια ειδική άδεια διαμονής αόριστης διάρκειας (επί μακρόν διαμένοντος), 

αλλά και την προαιρετική κτήση της ελληνικής ιθαγένειας, έπειτα από μια μικρή περίοδο 

περισυλλογής (18-21 έτη ηλικίας) και χωρίς δυσμενείς συνέπειες από την διατήρηση της 

ιθαγένειας των γονέων. Θα μπορούσε εναλλακτικά να εξεταστεί η περίπτωση και της 

διπλής ιθαγένειας ιδίως για τους προερχόμενους από άλλες ευρωπαϊκές (Αλβανία) και δη 

κοινοτικές χώρες (Ρουμανία, Βουλγαρία). 

⇒ Τέλος, σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και απρόβλεπτο διεθνές οικονομικό-κοινωνικό 

περιβάλλον κάποιος πρέπει επιτέλους να υπερασπιστεί και το αναφαίρετο ανθρώπινο 

δικαίωμα στην μετανάστευση για λόγους οικονομικούς, πολιτικούς ή περιβαλλοντικούς. Η 

ριζοσπαστική αριστερά που καλείται να αναστήσει την κοινωνία από το καταστροφικό 

πέρασμα απατρίδων χρηματοπιστωτικών κύκλων και κερδοσκοπικών οίκων, θα 

προσπαθήσει να στηριχθεί στην αλληλεγγύη των γενεών και των λαών. 

Ο «πρώτος κόσμος» πρέπει κάποτε να συζητήσει για την ανάληψη των ιστορικών ευθυνών 

του για τις βίαιες μεταναστεύσεις των πληθυσμών των υπόλοιπων χωρών και να 
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σταματήσει να αδιαφορεί για τις νέου τύπου αποικιοκρατικές επεμβάσεις σε χώρες όπως η 

Ελλάδα ή το Μαλί. Την σχετική ατζέντα ποιός θα την ανοίξει στο δημόσιο διάλογο;   

Για τον λόγο αυτό η αντανακλαστική επίρριψη στο Δουβλίνο ΙΙ ή ΙΙΙ όλων των ευθυνών για 

την «κατάσταση με το κέντρο της Αθήνας» είναι ταυτόχρονα και λανθασμένη και αδιέξοδη. 

Κατ’ αρχήν, η εφαρμογή της εν λόγω συνθήκης δεν αφορά εν δυνάμει παρά σε μια ισχνή 

μειοψηφία των αλλοδαπών που βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια (η εκτίμηση του 10% 

αυτών κρίνεται υπερβολική και ελέγξιμη). 

Ταυτόχρονα, η επιμονή σε αυτήν την διάσταση κρύβει τον κίνδυνο να σχηματιστεί η 

εντύπωση, ότι η ριζοσπαστική αριστερά αποδέχεται το «πρόβλημα» του μεγάλου αριθμού 

των εγκλωβισμένων στην Ελλάδα αλλοδαπών που θα ήθελαν να φύγουν, ότι το θεωρεί και 

αυτή μια (υγειονομική) βόμβα που καλό θα ήταν να πάει να σκάσει αλλού. Όσο πιο 

γρήγορα τα κινήματα απεγκλωβιστούν από το πρόσχημα του Δουβλίνο ΙΙ, τόσο ταχύτερα θα 

επεξεργαστούν μια ορθολογική διαχείριση των μιντιακών επιθέσεων του καθεστώτος. 

Άλλωστε, το ανάθεμα στο Δουβλίνο ή στο Βερολίνο δεν προσφέρει καμία υπηρεσία την 

στιγμή που η ριζοσπαστική αριστερά αγωνίζεται να πείσει την κοινωνία ότι η 

διαπραγμάτευση είναι δυνατή. Είναι εφικτή η διαπραγμάτευση για την δανειακή σύμβαση 

και το δημόσιο χρέος, αλλά δεν είναι πιθανή η διαπραγμάτευση ή η υπαναχώρηση από την 

συνθήκη του Δουβλίνο ΙΙ ή ΙΙΙ; 


