Ας είναι η φλόγα
της εξέγερσης
που θα κάψει αυτόν
τους τον κόσμο
από χαρτιά και
σύνορα.
Τ

α περισσότερα κράτη σήμερα αρέσκονται στο να φοράνε το μανδύα του
πασιφισμού, πουαποτελεί φυσικά μόνο μια υποκρισία. Η ισχύουσα τάξη
πραγμάτων, όμως, διατηρείται μέσω πολέμων, την συνακόλουθη παραγωγή
όπλων και την προστασία των συνόρων. Ακόμη και αν στις περισσότερες ευρωπαϊκές
πραγματικότητες, οι συνέπειες όλων αυτών μπορούν εύκολα να αγνοηθούν, είναι εκεί
ακριβώς που μπορούν να βρεθούν οι μεγαλύτεροι παραγωγοί και εξαγωγείς όπλων.
Επομένως, ακόμη και αν οι βόμβες δεν πυροδοτούνται στην πόρτα μας, είμαστε
περιτριγυρισμένοι από τους παραγωγούς, τους ερευνητές τους και όσους κερδοφορούν
από αυτό το σύστημα.
Χιλιάδες άτομα διασχίζουν τα σύνορα κάθε μέρα, παρ’ όλα τα εμπόδια που αυτός ο
κόσμος τους θέτει, όπως τα συρματοπλέγματα, τα χρήματα, τα έγγραφα ταυτοποίησης,
το στρατό, την επιτήρηση και τόσα άλλα. Το να μετακινείται κανείς χωρίς να γίνεται
αντιληπτός γίνεται όλο και πιο δύσκολο, ενώ οι αρχές αναπτύσσουν νέες τεχνολογίες
για να κάνουν την «λαθραία» μετακίνηση αδύνατη. Ένα τέτοιο παράδειγμα, είναι η
επέκταση της βιομετρικής αναγνώρισης προσώπου, που ταυτοποιεί εικόνες και
εντοπίζει μέσω καμερών συνδεδεμένων με βάσεις δεδομένων.
Αναπτυξιακές καινοτομίες στην τεχνολογία, επίσης, υποστηρίζουν το δεδομένο ότι
άνθρωποι από πολεμικές διαμάχες και σφαγές (λόγω εδαφικών, θρησκευτικών και
οικονομικών ζητημάτων) μετατρέπονται σε κάτι αφηρημένο. Διότι πατώντας μερικά
κουμπιά ή χρησιμοποιώντας ένα μοχλό δημιουργείται μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ του
δολοφόνου και των δολοφονημένων και αυτό προκαλεί μικρότερη ηθική σύγκρουση.
Μέσω της δημιουργίας υπερεθνικών δομών όπως η ΕΕ, το ΝΑΤΟ, τα Ευρωπαϊκά
Σύνορα και η ακτοφυλακή (Frontex), κτλ, έχει επιτευχθεί η αποτελεσματική πολεμική
διαμάχη και η συνοριακή προστασία. Η Ελλάδα, για παράδειγμα, παρουσιάζεται
σαν μάρτυρας της Ευρώπης για την προστασία των συνόρων. Μπορεί, λοιπόν, να
χρησιμοποιήσει κάθε μέσο ( πυροβολισμοί, ασφυξιογόνα, καταστροφή της βάρκας
μεταφοράς προσφύγων κτλ.) ενώ υποστηρίζεται από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες,
καθώς είναι εν τέλει αφορά τα κοινά τους σύνορα.

Αλλά το προσωπείο αυτού του αηδιαστικού παιχνιδιού- στο οποίο το άτομο δεν αξίζει τίποτα,
εξαλείφεται μέσα σε μια μάζα προς διαχείριση και γίνεται αντικείμενο ερωτήσεων της πολιτικής
εξουσίας- καταρρέει. ‘Ύστερα από 170 μέρες απαγόρευσης κυκλοφορίας, καραντίνας για όλους
τους μετανάστες των κέντρων κράτησης, πολλά περιστατικά φυματίωσης και ψώρας, χωρίς
φαγητό και ιατρική περίθαλψη- το κέντρο κράτησης της Μόριας στη Λέσβο ( αρχικά σχεδιασμένο
για 3.000 ανθρώπους, περισσότεροι από 13.000 διέμεναν εκεί) κάηκε σχεδόν ολοσχερώς τη
νύχτα της 9ης Σεπτέμβρη. Λίγες μέρες αργότερα ξέσπασε φωτιά και στο στρατόπεδο στο Βαθύ
στη Σάμο, η οποία όμως σβήστηκε άμεσα. Έκτοτε, περισσότεροι από 12.000 άνθρωποι κοιμούνται
στους δρόμους της Λέσβου – χωρίς καταφύγιο, συνθήκες υγιεινής, πρόσβαση σε φαγητό,
μπλοκαρισμένοι και χτυπημένοι από μπάτσους και φασίστες. Το ελληνικό κράτος γρήγορα άνοιξε
μια νέα φυλακή, αποτελούμενη από εκατοντάδες λευκές σκηνές σε μια πρώην στρατιωτική βάση.
Ο κόσμος εκεί, όμως, το έκανε ξεκάθαρο: «Προτιμότερο να πεθάνουμε εδώ παρά να κλειστούμε
σε ένα ακόμη κέντρο κράτησης». Οι κρατούμενοι της Μόρια δεν είναι τώρα περισσότερο άστεγοι
από ότι πριν. Η Μόρια δεν αποτελούσε σπίτι, ήταν φυλακή.
Δεν μας ενδιαφέρει να απευθύνουμε αιτήματα στο κράτος για χαρτιά, άνοιγμα συνόρων ή
προστασία των αποκαλούμενων ανθρώπινων δικαιωμάτων. Γιατί όσο υπάρχουν χαρτιά,
θα υπάρχουν ενταγμένοι και αποκλεισμένοι. Όσο υπάρχουν νόμοι και εκτελεστικά
όργανα για την επιβολή τους, θα υπάρχουν νόμιμοι και παράνομοι. Και όσο υπάρχουν
κράτη και σύνορα, θα υπάρχουν πόλεμοι, εκμετάλλευση και καταδίωξη.

Δεν επιθυμούμε να συνεργαστούμε με κανέναν τρόπο με αυτή την
αηδιαστική λογική της κυριαρχίας και πιστεύουμε ότι είναι εφικτό
να επιτεθούμε παντού σε όλες τις δομές της που
στηρίζουν έναν τέτοιο κόσμο.
Εκπρόσωποι της αστυνομίας, της πολιτικής εξουσίας και του στρατού από όλο τον
κόσμο θα συναντηθούν στις 24 με 26 Νοέμβριου Ξενοδοχείο Divani Caravel στην
Αθήνα για το συνέδριο World-Borders-Security-Congress (www.world-border-congress.com), ώστε να εδυναμώσουν τις διεθνείς σχέσεις τους και να ανταλλάξουν
εμπειρίες, νέες τεχνολογίες και στρατηγικές. Ενώ η μιζέρια των μεταναστών στα νησιά
κορυφώνεται, αυτοί που είναι υπεύθυνοι για αυτή την κατάσταση, θα συναντηθούν στην
Αθήνα να συζητήσουν πως θα ενισχύσουν την προστασία των συνόρων και πως θα
επεκτείνουν τις πολιτικές άμυνας. Η απάντηση μας μπορεί να είναι μόνο η επίθεση! Ας
σαμποτάρουμε και ας επιτεθούμε σε αυτό το συνέδριο! Και ας πάμε ακόμη παραπέρα
και ας καταστρέψουμε την κοινωνία-φυλακή, υπάρχουν άπειρα σημεία για επίθεση! Οι
υπεύθυνοι υπάρχουν, έχουνε ονόματα και διευθύνσεις, και είναι γύρω μας. Η βουλή, το
υπουργείο μεταναστευτικής πολιτικής, τα κομματικά γραφεία, τα αστυνομικά τμήματα,
τα κέντρα εργασίας, οι υπεύθυνη ανάπτυξης τεχνολογιών, οι παραγωγοί όπλων, οι
κατασκευαστικές εταιρίες των κέντρων απέλασης και των φυλακών και όλοι εκείνοι που
συμβάλλουν στην καθημερινή μιζέρια.

Ας είναι η σπίθα της εξέγερσης της Μόρια η αρχή της μαινόμενης
φωτιάς ενάντια στο κόσμο των συνόρων,
των εθνών και του εγκλεισμού.
Εδώ και παντού!

