
ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΠΟΛΛΟΙ
ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΠΕΡΙΣΣΕΥΟΥΜΕ!

Τελευταία, το νιώθουμε στο πετσί μας όλο και πε-
ρισσότεροι. Περισσεύουμε… Όλο και περισσότεροι 
τρώμε στη μάπα τα σκατά που μας τα ονομάσανε 
«κρίση» και πετιόμαστε στα σκοινιά. Οι κρατικές 
πολιτικές μας μετασχηματίζουν. Μετασχηματίζουν 
όλη την εργατική τάξη. Από εργάτες και εργάτριες 
μετατρεπόμαστε στη θολή φιγούρα των «ατόμων χρήζο-
ντων βοήθειας»: άνεργες, άστεγοι, άφραγκες, μετανάστες. 
Παρέα με τις παραδοσιακά περιθωριοποιημένες φιγούρες του 
τοξικοεξαρτημένου και της πόρνης συνθέτουμε το κάδρο των «ευπαθών 

κοινωνικών ομάδων», όπως μας αποκαλούν. Από τη 
μία είμαστε κατάπτυστοι, γιατί όποιος δεν εργάζεται 
είναι άχρηστος, μας λένε. Από την άλλη είμαστε για 
λύπηση, και διάφοροι καλοθελητές, συχνά οι ίδιοι που 
μας λένε πόσο κατάπτυστοι και αποτυχημένοι είμαστε, 

μαζεύονται να μας βοηθήσουν. Ακόμα κι αν δε ζήτησε 
κανείς μας τη βοήθειά τους. Κατάπτυστοι και καημένοι 

ταυτόχρονα, λοιπόν. Κι αφού μας έχουν βαφτίσει έτσι, υπεύ-
θυνοι για μας γίνονται από τη μία οι μπάτσοι και από την άλλη οι 

«μηχανισμοί πρόνοιας».
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1. Δεν είναι «πρόνοια», είναι εργατική πολιτική!
Έχουμε μάθει να πιστεύουμε ότι διάφοροι θεσμοί του ελληνι-

κού κράτους, από τον ΟΑΕΔ μέχρι τα συσσίτια της Εκκλησίας είναι 
θεσμοί πρόνοιας. Είναι τάχα φτιαγμένοι για να βοηθήσουν όλους 
εμάς τους «χρήζοντες βοήθειας». Φυσικά, όσοι και όσες έχουμε 
περάσει από τις τάξεις τους, ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν είναι έτσι. 
Νιώθουμε εμπειρικά ότι τέτοιοι θεσμοί έχουν και μια κρυφή όψη. 
Μια όψη καταγραφής, διαχείρισης και πειθάρχησης. Μια όψη πλή-
ρως εναρμονισμένη με το νέο ελληνικό φασισμό. 

Σε περιόδους «κρίσης», όλο και περισσότεροι εργάτες και 
εργάτριες γινόμαστε «άχρηστοι» για τον ελληνικό καπιταλισμό. Και 
το κράτος ασχολείται μαζί μας με πρώτο στόχο να μας απαξιώσει, 
και δεύτερο να διαχειριστεί τα όσα θα φέρει αυτή η απαξίωση. Ο 
ΟΑΕΔ, για παράδειγμα, καταγράφει τους άνεργους, τους βάζει σε 
κατηγορίες (μακροχρόνια άνεργος, περιστασιακά άνεργος, κ.α.), 
τους προτείνει ψευτοδουλειές. Διάφορες από αυτές είναι κάτεργα, 
διάφορες άλλες μας κάνουν να εντρυφήσουμε στο επιστημονικό 
βάρεμα μύγας. Όλες όμως μας υποτιμάνε, μας εκπαιδεύουν να 
δουλεύουμε σε σκατοδουλειές για ψίχουλα, μας κάνουν να αισθα-
νόμαστε σκατά. Το μέλημα του ΟΑΕΔ δεν είναι να παρέχει ένα, 
ούτως ή άλλως πενιχρό επίδομα, που δεν το παίρνουν και όλοι. 
Το μέλημά του είναι να μας εκπαιδεύσει στο πως πρέπει να είμαστε. 
Στο πως πρέπει να δουλεύουμε. Στο τι πρέπει να κάνουμε όταν δε 
δουλεύουμε. Στο πως θα ψάχνουμε για δουλειά. Στο να βρίσκουμε 
δουλειά και να λέμε και ευχαριστώ. Τελικά φτιάχνουν μια νέα ερ-
γατική δύναμη για περιόδους κρίσης. Ο ΟΑΕΔ δεν ήταν και δεν 
είναι ένας μηχανισμός αντιμετώπισης της ανεργίας και στήριξης των 
ανέργων, όπως λέει. Ήταν και είναι ένας μηχανισμός παραγωγής 
εργατικής πολιτικής. Ένας μηχανισμός διαχείρισης της εργασίας. 
Ένας μηχανισμός που μας λέει με περίσσιο θράσος ότι όσοι δε 
δουλεύουμε είμαστε «άχρηστοι».1 

Αλλά δεν είναι μόνο ο ΟΑΕΔ και οι άνεργοι. Όλοι οι θεσμοί 
που είναι υποτίθεται φτιαγμένοι για να βοηθήσουν τους «κατατρεγ-
μένους» αυτής της κοινωνίας έχουν τέτοιες πλευρές διαχείρισης, 
πειθάρχησης, υποτίμησης, φασισμού. Το παράδειγμα της διαπό-
μπευσης των οροθετικών γυναικών το 2012 είναι χαρακτηριστικό. 
Εκεί, το ΚΕΕΛΠΝΟ, ένας οργανισμός υποτίθεται πρόληψης υγειο-
νομικών κρίσεων, οργάνωσε και έφερε σε πέρας ένα τεράστιο έργο: 
την καταγραφή των εκδιδόμενων γυναικών, την σύλληψη και την 

ποινικοποίηση τους, την περαιτέρω απαξίωσή τους. Με πρόσχημα 
τη λεγόμενη προστασία της δημόσιας υγείας και με εργαλείο το 
ιδεολόγημα της «υγειονομικής βόμβας» το ΚΕΕΛΠΝΟ είχε ξεκινή-
σει ήδη από ένα χρόνο πριν να διεξάγει υποχρεωτικές αιμοληψίες 
στο κέντρο της Αθήνας σε περιοχές που συχνάζουν εκδιδόμενες και 
τοξικοεξαρτημένοι, φυσικά χεράκι χεράκι με τους μπάτσους. Πέρα 
από τη συστηματική καταγραφή των ατόμων αυτών, αυτή η διαδι-
κασία είχε σκοπό και την επιτήρηση της υγείας διάφορων τέτοιων 
ατόμων που είναι στο «περιθώριο» με σκοπό την ποινικοποίηση και 
την τιμωρία τους. Έτσι και έγινε στην περίπτωση των οροθετικών γυ-
ναικών. Οι υποχρεωτικές αιμοληψίες, που υποτίθεται πως γίνονταν 
για το καλό όλων μας, οδήγησαν τις οροθετικές γυναίκες στη σύλ-
ληψη με κατηγορία για «βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη», στη 
δημόσια διαπόμπευση, στη φυλακή, κάποιες από αυτές ακόμα και 
στην αυτοκτονία. Ταυτόχρονα, οι δηλώσεις των αρμόδιων υπουρ-
γών έσπευδαν να καθαγιάσουν τους ντόπιους καθώς πρέπει πορ-
νοπελάτες, τους οποίους υποτίθεται ότι είχαν σκοπό να «βλάψουν 
βαριά» οι οροθετικές γυναίκες, καθώς όπως είπε ο τότε υπουργός 
Υγείας Α. Λοβέρδος «η μετάδοση γίνεται από την παράνομη μετα-
νάστρια στον έλληνα πελάτη, στην ελληνική οικογένεια». Και εκεί 
οι υποτιθέμενοι μηχανισμοί πρόνοιας έδειξαν το κατασταλτικό τους 
πρόσωπο.2 

Οι θεσμοί που προσφέρουν, υποτίθεται, βοήθεια στους το-
ξικοεξαρτημένους είναι άλλο ένα τέτοιο παράδειγμα. Παριστάνουν 
ότι έχουν σκοπό να φροντίσουν τους τοξικούς, στην πραγματικότητα 
όμως τους καταγράφουν, τους συγκεντρώνουν, τους κατευθύνουν 
στα σημεία που το ελληνικό κράτος έχει αποφασίσει ότι θα είναι 
πιάτσες, τους δίνουν το σταφ τους ή τους αφήνουν χωρίς αυτό, 
τους μαζεύουν όποτε θέλουν· η πιο δυνατή τους στιγμή ήταν όταν 
οι μπάτσοι σε συνεργασία με τους μηχανισμούς Πρόνοιας προσή-
γαγαν και μετέφεραν 132 τοξικοεξαρτημένους στο στρατόπεδο συ-
γκέντρωσης της Αμυγδαλέζας με το έτσι θέλω. Η όλη επιχείρηση 
ονομάστηκε «Θέτις» και έγινε για να τους «κάνουν εξετάσεις και να 
τους δώσουν φαγητό», όπως μας είπαν.3 Σκεφτείτε το: ουσιαστικά 
οι μπάτσοι και «θεσμοί απεξάρτησης» απήγαγαν 132 άτομα από το 
κέντρο της Αθήνας και τα πήγαν σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης 
για να τους κάνουν εξετάσεις. Δεν είναι ταινία, όντως διάφοροι 
συμπολίτες μας όπως περπατούσαν ένα πρωί είδαν κάτι τύπους να 
βγαίνουν από ένα βανάκι της αστυνομίας, να τους πετάνε μέσα, να 



τους πάνε σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης και να τους λένε «δεν 
είναι τίποτα, θα σου πάρουμε λίγο αίμα και μετά θα σου δώσουμε 
και μια μπουκιά φαΐ».

Οι άστεγοι, όλο και συχνότερα ακούγονται ως «πρόβλημα». 
Επιχειρήσεις ευπρεπισμού του κέντρου λαμβάνουν χώρα και οι άστε-
γοι καταγράφονται κι αυτοί.4 Διάφορες ΜΚΟ, Δήμοι και προνοια-
κοί μηχανισμοί ασχολούνται μαζί τους. Και πάλι το επιχείρημα είναι 
ότι το κάνουν από την καλή τους την καρδιά για να βοηθήσουν 
τους καημένους τους άστεγους. Στην πραγματικότητα καταγράφουν 
τους άστεγους, «πρόβλημα» τους ανεβάζουν «πρόβλημα» τους κα-
τεβάζουν, τους διαχειρίζονται, τους προσφέρουν ένα ξεροκόμματο 
που πάει παρέα με την υποτίμηση και την εμπέδωση του «είστε κάτι 
καημένοι, κάτι άχρηστοι». Και φυσικά διαχειρίζονται το που θα 
πηγαίνουν οι άστεγοι για να κοιμηθούν, που για να φάνε, και ούτω 
καθεξής. 

Όλο και μεγαλύτερα κομμάτια της ελληνικής κοινωνίας, λοι-
πόν, πετιούνται στα σκοινιά. Όλο και περισσότεροι αρχίζουν να 
νιώθουν στο πετσί ότι περισσεύουν. Μπορεί ακόμα οι ντόπιοι να 
μην έχουν την ίδια αντιμετώπιση με τους μετανάστες εργάτες, δη-
λαδή παρανομοποίηση, στρατόπεδο συγκέντρωσης και απέλαση.

Όμως, όλο και περισσότεροι κάτοχοι μπλε ταυτότητας αρχίζουν να 
παίρνουν μια γεύση από το τί σκέφτεται το κράτος για πάρτη τους. 
Γιατί το κράτος σκέφτεται για όλους αυτούς, σκέφτεται για όλους 
εμάς. Η ανεργία, το να μένεις χωρίς σπίτι, η ασθένεια, η φτώχεια, 
όλα γίνονται «πρόβλημα». Η ίδια η ύπαρξη αυτών των κοινωνικών 
ομάδων ενοχλεί. Πολλές από αυτές τις καταστάσεις και τις συμπε-
ριφορές ποινικοποιούνται επίσημα ή ανεπίσημα. Και το κράτος και 
οι προνοιακοί του μηχανισμοί αρχίζουν να τους δείχνουν όλο και 

περισσότερο το κατασταλτικό τους πρόσωπο. Αυτό είναι μια διαδι-
κασία που συμβαίνει εδώ και κάποια χρόνια, κλιμακώνεται και θα 
συνεχίσει να συμβαίνει. 

2. Το ζοφερό μέλλον (ή εικόνες από ένα ζοφερό παρελ-
θόν)

Η εργατική πολιτική όμως, δεν τελειώνει με τη δημιουργία 
του «προβλήματος» των «ατόμων χρήζοντων βοήθειας». Αντίθετα, 
εκεί αρχίζει. Γιατί με τη δημιουργία του «προβλήματος» είναι που 
μπορούν να αρχίσουν να προτείνονται λύσεις. Αύριο μπορεί οι με-
τανάστες που σήμερα στελεχώνουν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, οι 
άνεργοι που γεμίζουν τα μητρώα του ΟΑΕΔ και πολλοί άλλοι, να 
κληθούν να δουλέψουν τσάμπα και καταναγκαστικά. Δεν απέχει και 
πολύ άλλωστε από αυτό που ήδη συμβαίνει σήμερα. Μπορεί όλοι 
όσοι έχουν μείνει χωρίς σπίτι, να κληθούν να μείνουν σε «χώρους 
μαζικής στέγασης και εστίασης». Χώροι που δε θα διαφέρουν πολύ 
από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης που είναι πεταμένα σήμερα τα 
κομμάτια της ελληνικής κοινωνίας που δεν έχουν χαρτιά. Μπορεί 
διάφορα τέτοια περιθωριοποιημένα κομμάτια να απαξιωθούν τόσο 
που πλέον η μόνη λύση να είναι το να αφεθούν να πεθαίνουν σαν 
τις μύγες. Η ιστορία άλλωστε είναι πλούσια σε τέτοια «μπορεί»…

Η Γερμανία του μεσοπολέμου, για παράδειγμα, είναι ένα 
καθεστώς όπου η Πρόνοια έχασε όλα τα χαρακτηριστικά της ως 
κοινωνική υπηρεσία και μετατράπηκε σε όργανο αστυνόμευσης της 
εργατικής τάξης. Αντίθετα με ότι νομίζουμε, τα στρατόπεδα συγκέ-
ντρωσης στη Γερμανία φτιάχτηκαν πριν από την έλευση του ναζι-
στικού καθεστώτος. Στα πρώτα στρατόπεδα συγκέντρωσης ζούσαν 
όσοι εξωθούνταν σε καταναγκαστική εργασία με αντάλλαγμα κά-
ποιο επίδομα της Πρόνοιας. Περιπτώσεις ανθρώπων που: 

Για μια πληθώρα λόγων είχαν χαρακτηριστεί asozialen, «αντι-
κοινωνικοί». Επειδή είχαν μείνει άνεργοι για πολύ καιρό, επειδή 
είχαν διαπράξει μικροεγκλήματα, επειδή είχαν μπλεχτεί με την 
πορνεία, επειδή διέθεταν σοβαρή αναπηρία, επειδή υπέφεραν 
από ασθένειες που θεωρούνταν κληρονομικές, επειδή ο σεξου-
αλικός τους βίος ήταν ασυνήθιστος, επειδή είχαν κατ’εξακολού-
θηση επιδείξει αγωνιστική συμπεριφορά είτε στον εργασιακό 
τους χώρο είτε απέναντι σε εκπροσώπους του κράτους, επειδή 
άλλαζαν υπερβολικά συχνά τόπο κατοικίας ή απλά επειδή τους 
είχαν πιάσει πάρα πολλές φορές να επιβαίνουν στα μέσα μαζι-
κής μεταφοράς χωρίς εισιτήριο.5

Ένα μεγάλο μέρος της γερμανικής κοινωνίας, λοιπόν, μετα-
τράπηκε τεχνητά σε «πρόβλημα» και χαρακτηρίστηκε «αντικοινωνι-
κό». Και στη Γερμανία, υπήρχε πληθώρα μηχανισμών Πρόνοιας 
που είχε διακηρυγμένο σκοπό την περίθαλψη των «ατόμων που 
έχρηζαν βοηθείας». Σταδιακά όμως, σταμάτησε να μιλάει για «καη-
μένους» και άρχισε να μιλάει για «αντικοινωνικούς». Εκτός από την 
καταγραφή και τη διαχείριση των εν λόγω ατόμων, οι μηχανισμοί 
πρόνοιας έφεραν σε πέρας το τεράστιο έργο της μετατροπής όλων 
αυτών των κατηγοριών σε «εγκληματίες» που άξιζαν καταστολής.

Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, η καταναγκαστική εργασία, η 
προσπάθεια φυσικής εξόντωσης των «αντικοινωνικών», όλα αυτά τα 
τρελά που μαθαίνουμε ότι ήταν έργο του Χίτλερ, στην πραγματικό-
τητα ήταν προετοιμασμένα από ένα «δημοκρατικό καθεστώς». Όλα 
σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν από τους μηχανισμούς Πρόνοιας 
του γερμανικού κράτους. Και οι πρώτοι που έφαγαν στη μάπα τη 
brand new διαχείριση κωδικός «στρατόπεδο συγκέντρωσης» ήταν 
όλοι αυτοί για τους οποίους μιλάμε μέχρι στιγμής, το λεγόμενο «πε-
ριθώριο». Ένα «περιθώριο» που είχε διευρυνθεί τόσο ώστε να χω-
ράει ακόμα και αυτούς που επέβαιναν στα μέσα μεταφοράς χωρίς 
εισιτήριο… Ας το κρατήσουμε αυτό στο μυαλό μας.

3. Οι φίλοι των μπάτσων
Η υποτίμηση, η απαξίωση και ο εγκλεισμός των «αντικοινωνι-

κών» της ελληνικής κοινωνίας είναι μια διαδικασία που δε γίνεται μόνη 
της. Όπως είδαμε απαιτεί μια σειρά ενεργειών: την καταγραφή, τη δι-
αχείριση, τους διάφορους κατασταλτικούς μηχανισμούς, τις διάφορες 
«παροχές»: σίτισης, υγειονομικές, στέγης, κ.α. Το κράτος οργανώνει 
τέτοιες δουλειές, επιστρατεύοντας διάφορες όψεις τους. Για παράδειγ-
μα, συσσίτια οργανώνουν σχεδόν όλες οι πτυχές του, από τους προνοι-
ακούς μηχανισμούς μέχρι την Εκκλησία, ακόμα και τη Χρυσή Αυγή.

Επιχείρηση Θέτις

Ο Γ. περιέγραψε την επιχείρηση Θέτις ως εξής: 
«Κάθε μέρα μάς τραβάνε πρώτα στα Τμήματα και μετά κάπου 
μακριά. Στη στοά που προχωρούσα να φύγω για το σπίτι με ξα-
νασταματήσανε το ίδιο βράδυ και με ξαναμαζέψανε. […] Λίγες 
μέρες πριν, στο Αυτόφωρο, ήταν 23 άτομα άντρες και μαζί είχαν 
και 3 κοπέλες. Όλους μαζί μάς βάζουνε. Κάποιους τους πήγανε 
για εξακρίβωση στην Κόρινθο και όσοι είχαν λεφτά γυρίσανε, 
αλλά ένας ήρθε με τα πόδια. Έκανε μιάμιση μέρα να γυρίσει. 
[…]»
Η Ε. μας εξηγεί το λόγο που την αφήσανε (ο τονισμός δικός μας):
«Από το πρωί 10 και μισή αρχίζουν το μάζεμα. Εμένα, επειδή 
τους είπα ότι δουλεύω, με αφήσανε. Καθαρίζω κάτι γραφεία. 
Με είχαν για μία βδομάδα στην Αμυγδαλέζα και μου δίνανε ένα 
κρουασάν και μια Αμίτα το πρωί κι άλλο ένα το βράδυ.»* 
Οι τοξικοεξαρτημένοι δε δείχνουν να συμμερίζονται τον ενθου-
σιασμό του ελληνικού κράτους για τις αναγκαστικές βολτούλες 
στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Αμυγδαλέζας. Σα να μας φαίνε-
ται πως δεν ψήνονται ότι η βολτούλα-απαγωγή έγινε για το καλό 
τους. Μάλιστα έχουν τη γνώμη ότι άμα δουλεύεις, σε αφήνουνε. 
Σα να λέμε, άμα δε δουλεύεις, πακέτο σου. Σα να λέμε άμα δε 
δουλεύεις είσαι «αντικοινωνικός». Κοίτα να δεις κάτι πράγματα.

* Όλα αυτά στο άρθρο Mεταφορές… εξαρτημένων «Η ΕΛ.ΑΣ.», Εφημερί-
δα των Συντακτών, 05/04/13



Όλα αυτά βέβαια ανοίγουν και ένα μεγάλο κύκλο εργασιών 
για διάφορους επιχειρηματίες. Στα στρατόπεδα συγκέντρωσης που 
κρατούνται οι μετανάστες σήμερα, κάποιος πρέπει να αναλάβει τη 
σίτιση, το χτίσιμο και την επισκευή των κτηριακών εγκαταστάσεων, 
τη φύλαξη, την καθαριότητα, τα αναλώσιμα του είδους κωλόχαρτα 
και πολλά άλλα. Όλα αυτά είναι δουλειές που αποφέρουν τεράστια 
κέρδη σε όσους τις αναλαμβάνουν.6

Οι καλές σχέσεις με τους κρατικούς μηχανισμούς πάντα ήταν 
ένα μεγάλο ατού για τους επίδοξους επιχειρηματίες. Ο μετασχημα-
τισμός της ελληνικής κοινωνίας, όμως, μετασχηματίζει και αυτές τις 
σχέσεις. Ενώ παλιότερα, οι δουλειές αυτές μπορεί να αφορούσαν 
το φτιάξιμο ενός δρόμου και να απαιτούσαν κονέ με τα στελέχη 
του ΥΠΕΧΩΔΕ, σήμερα οι δουλειές αφορούν, πχ, τη σίτιση των 
μεταναστών σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης, και απαιτούν κονέ 
με το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, που έτσι κι αλλιώς είναι πλέον 
αρμόδιο για όλες τις δουλειές του «παράνομου» τομέα: πορνεία, 
μετανάστευση, ναρκωτικά, και άλλα.7

Το παράδειγμα των παρανομοποιημένων μεταναστών εργατών 
είναι το πιο κραυγαλέο, δεν είναι όμως το μόνο. Όσο περισσότερο 
το ελληνικό κράτος παράγει «ευπαθείς ομάδες» που είναι και «λίγο 
πρόβλημα», τόσο περισσότερο κερδίζουν όσοι αναλαμβάνουν, για 
παράδειγμα, να τους δώσουν ένα πιάτο φαΐ. Εκατοντάδες επιχειρη-
ματίες παίρνουν επιδοτούμενους εργάτες από τον ΟΑΕΔ, βασικά 
παίρνουν τσάμπα εργάτες. Εκατοντάδες επιχειρηματίες πουλάνε με 
το αζημίωτο χιλιάδες γεύματα-σαβούρα για τους έγκλειστους μετα-
νάστες ή τους άπορους ενός Δήμου. Εκατοντάδες επιχειρηματίες 
κερδίζουν από την ιατροφαρμακευτική «περίθαλψη» των τοξικοε-
ξαρτημένων. Εκατοντάδες επιχειρηματίες αναλαμβάνουν κάποιο με-
ρίδιο στην «φροντίδα» των «ευπαθών ομάδων» ή στην καταστολή 
των «αντικοινωνικών» (που όπως είδαμε είναι η άλλη όψη του ίδιου 
νομίσματος). 

Και φυσικά αυτοί που αναλαμβάνουν αυτές τις δουλειές είναι 
λίγο μαφία, λίγο φίλοι των μπάτσων. Όσο καλπάζει η καπιταλιστι-
κή κρίση, όλο και περισσότεροι τέτοιοι επιχειρηματίες έρχονται στο 
προσκήνιο. Ο θάνατος, η φυλάκιση και το ρήμαγμα της εργατικής 
τάξης είναι το αντικείμενο γύρω από το οποίο στήνουν τα μαγαζάκια 
τους. Όσο περισσότεροι άστεγοι, όσο περισσότεροι μετανάστες, 
όσο περισσότεροι άποροι, τόσο περισσότερα τα κέρδη αυτών των 
επιχειρηματιών. Τελικά όλοι αυτοί οι επιχειρηματίες πλουτίζουν χάρη 
στην περιθωριοποίηση και την εξαθλίωση όσων περισσεύουμε. Αυ-
τοί αποτελούν το πιο πρόσφατο πρόσωπο της «υγιούς ελληνικής 
επιχειρηματικότητας» και είναι όλοι τους ένας προς έναν φασίστες. 
Χωρίς να χρειάζεται φυσικά να μοστράρουν τη σβάστικα στο πρό-
σωπό τους· η σβάστικα είναι χαραγμένη στην ίδια τους την ύπαρξη.

4. Σιγά μην τους πούμε κι ευχαριστώ!
Όλοι αυτοί οι κανίβαλοι που βγάζουν λεφτά από την εξα-

θλίωσή μας, λοιπόν, έχουν το θράσος να μας πουλάνε και το 
παραμύθι ότι έχουν «κοινωνικές ευαισθησίες» και ότι θέλουν να 

Ο Νίκος Σαλαπατάρας και το νέο μοντέλο επιχειρηματία 
που αναδύεται

Ο κ. Νίκος Σαλαπατάρας είναι εξαιρετικό παράδειγμα του είδους 
του επιχειρηματία που ξεπήδησε με την κρίση. Από τη μία πα-
ρέχει έναν από τους εκθεσιακούς χώρους του στους φασίστες 
της Χρυσής Αυγής*, από την άλλη έχει και «κοινωνικό προφίλ», 
φυσικά με το αζημίωτο. Όπως λέει στο σάιτ των επιχειρήσεών 
του έχει αναλάβει να παρέχει:

•2.000 μερίδες φαγητού ημερησίως, για την σίτιση ευπαθών 
ομάδων του Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού «ΑΠΟΣΟΤΟΛΗ» 
της ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ.
•1.500 μερίδες φαγητού ημερησίως, για την σίτιση των παράνο-
μων μεταναστών που διαμένουν σε στρατόπεδο στην Κόρινθο.
•4.000 μερίδες φαγητού ημερησίως, μέσω των καταστημάτων 
«ΣΠΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΔΗΜΩΝ», σε συνεργασία με δεκαεπτά (17) 
Δήμους της Αττικής
•Ανθρωπιστική Βοήθεια, - προμήθεια και διανομή ειδών δια
τροφής απόρων του Δήμου Καλλιθέας

Τη στιγμή που μιλάμε, λοιπόν, ο Σαλαπατάρας πληρώνεται για 
να παρέχει κοντά 10.000 γεύματα ημερησίως σε «ευπαθείς ομά-
δες», πλουτίζει από τον εγκλεισμό των μεταναστών σε στρατό-
πεδα συγκέντρωσης, από την δυστυχία των απόρων, από την 
εκμετάλλευση των αστέγων, από τη μετατροπή όλο και πε-
ρισσότερων ντόπιων και ξένων προλετάριων, από εργάτες σε 
«άτομα χρήζοντα βοήθειας». Στη φωτογραφία ο Σαλαπατάρας 
παρουσιάζει τη διανομή φαγητού σε απόρους του Δήμου Καλ-
λιθέας, λόγω Πάσχα.** Οι άποροι καταγράφονται επιμελώς από 
το Δήμο και τους υπαλλήλους του Σαλαπατάρα και ανάλογα με 
τις λίστες τους κρίνεται το ποιος δικαιούται περισσότερο φαγη-
τό-σαβούρα,.

* Περισσότερα για τη σχέση Σαλαπατάρα και ναζί στο Να! Κι 
άλλο ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης!, περιοδικό Antifa: Πόλεμος 
Ενάντια στο Φόβο, τεύχος 55 
** Βλ. Στην Καλλιθέα “σκοτώνουν” τους άπορους πριν πεινάσουν, 
στο www.kallitheaonline.gr

Η σπιτική κουζίνα (και όχι μόνο) έχει αφεντικό ναζί

Πριν από λίγο καιρό διαδηλώσαμε έξω από το μαγαζί «Σπιτική 
Κουζίνα» ιδιοκτησίας του Νίκου Σαλαπατάρα στην Καλλιθέα. 
Διαδηλώσαμε ενάντια στα αφεντικά που βγάζουν κέρδους στις 
πλάτες μας. Ενάντια στην εξαθλίωση που μας επιβάλλουν οι κρα-
τικές πολιτικές και οι επιχειρηματίες – φίλοι του κράτους και των 
μπάτσων. Το ζήτημα, φυσικά δεν είναι το κατάστημα της Σπιτικής 
Κουζίνας στην Καλλιθέα και το αφεντικό του. Το ζήτημα είναι ότι 
καθώς η καπιταλιστική κρίση καλπάζει, όλο και περισσότερες επι-
χειρήσεις λειτουργούν έτσι. Χτίζουν φιλίες με τους μπάτσους για 
να παίρνουν τις δουλειές και οι δουλειές που κάνουν είναι να χτί-
ζουν το θάνατο και το ρήμαγμα της εργατικής τάξης. Είναι επιχει-
ρήσεις που δεν έχουν ανάγκη να μοστράρουν τη σβάστικα. Η ίδια 
η ύπαρξή τους είναι βαθιά φασιστική. Είναι τα δικά μας κοντινά 
στρατόπεδα συγκέντρωσης.



«προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο»! Δεν πείθουν και πολύ όμως. 
Και σήμερα, αλλά και παλιότερα, μεγάλες μερίδες αυτών που χαρα-
κτηρίζονται πότε «αντικοινωνικοί» και αξίζουν μπάτσο, πότε «χρή-
ζοντες βοήθειας» και αξίζουν Πρόνοια, αυτών που πότε βλέπουν 
το καρότο και πότε το μαστίγιο, δεν ψήνονται με τη διαχείριση που 
τους επιφυλάσσει το κράτος.

Στη Γερμανία του Μεσοπολέμου που αναφέραμε και προηγου-
μένως, μεγάλο ποσοστό των ανέργων επέλεγε να μην πάρει κανένα 
επίδομα, προκειμένου να μην καταγράφεται στις λίστες ανεργίας. 
Επίσης, οι επιθέσεις σε αξιωματικούς της Πρόνοιας είχαν γίνει συνη-
θισμένη υπόθεση.8 Προφανώς αυτοί που επέλεγαν να μην πάρουν 
επίδομα, αλλά να κοπανήσουν τους αξιωματικούς της Πρόνοιας, 
δεν είχαν και την καλύτερη γνώμη για τους μηχανισμούς Πρόνοιας.

Όταν το ΚΕΕΛΠΝΟ διεξήγαγε τις υποχρεωτικές αιμοληψίες 
του στο κέντρο της Αθήνας, πήγαινε χεράκι χεράκι με τους μπά-
τσους. «Χωρίς την Αστυνομία, οι γιατροί του ΚΕΕΛΠΝΟ δε θα 
μπορούσαν να κάνουν το έργο τους, αφού απειλούνται με ξυλο-
δαρμό».9 Προφανώς αυτοί που κοπανούσαν τους γιατρούς του ΚΕ-
ΕΛΠΝΟ δεν είχαν και την καλύτερη γνώμη για τους μηχανισμούς 
Πρόνοιας.

Στην επιχείρηση «Θέτις» του ελληνικού κράτους, μόνο 30 
από τους 132 τοξικοεξαρτημένους που μεταφέρθηκαν στο στρατό-
πεδο συγκέντρωσης της Αμυγδαλέζας δέχθηκαν τις «παρεχόμενες 
υπηρεσίες».10 Κανένα άρθρο δεν αναφέρει τι έγινε με τους υπόλοι-
πους 100 που δεν ψήθηκαν να τους κάνουν εξετάσεις και να τους 
δώσουν φαΐ οι απαγωγείς τους. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς έγινε, όμως 
υποψιαζόμαστε ότι η γνώμη τους για τους μηχανισμούς πρόνοιας, 
το ΚΕΕΛΠΝΟ, τις δομές απεξάρτησης, και όλα αυτά που παριστάνουν ότι 
θέλουν το καλό μας, μάλλον δεν είναι και η καλύτερη. 

Δεκάδες άστεγοι αρνούνται να πάνε να μείνουν στα κέντρα 
που ορίζουν οι Δήμοι, καθώς «επιλέγουν να ζουν στον δρόμο και 
δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στους κανονισμούς του ξενώ-
να».11 Προφανώς η γνώμη τους για τους εκάστοτε Δήμους και για 
τους εκάστοτε «κανονισμούς του ξενώνα» δεν είναι και η καλύτερη.

Οι μετανάστες που ζουν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης εξε-
γείρονται. Προφανώς η γνώμη τους για το ελληνικό κράτος που δεν 
τους δίνει χαρτιά, για τους μπάτσους που τους δέρνουν και για τους 
«ανθρωπιστές» που τους ταΐζουν δεν είναι και η καλύτερη.

Δεκάδες συμπολίτες μας αρνούνται να συμπεριληφθούν στην 
καταγραφή που επιβάλλουν τα συσσίτια των Δήμων, της Εκκλησίας 
και των διαφόρων ΜΚΟ. Για να μη μιλήσουμε για τα συσσίτια της 

Χρυσής Αυγής, στα οποία πιθανότατα δεν πάει ούτε ένας που δεν 
είναι Χρυσαυγίτης. Προφανώς η γνώμη όλων αυτών για τον τρόπο 
που επιλέγει το ελληνικό κράτος να «τους βοηθήσει» δεν είναι και 
η καλύτερη. 

Όλα αυτά δε μας δείχνουν κάποια απάντηση στις κρατικές 
πολιτικές. Μας δείχνουν όμως ότι διάφοροι και διάφορες συνειδη-
τοποιούν ότι περισσεύουν. Κι ότι το ελληνικό κράτος στις πλάτες 
όσων περισσεύουν κάνει εργατική πολιτική. Κι ότι αυτή η εργατι-
κή πολιτική, είτε εμφανίζεται με το πρόσωπο του μπάτσου, είτε με 
το πρόσωπο των μηχανισμών Πρόνοιας, είναι μια πολιτική διόλου 
φιλική προς αυτούς. Συνειδητοποιούν ότι οι νέες επιχειρηματικές 
κατευθύνσεις και οι νέες κρατικές πολιτικές είναι βαθιά φασιστικές, 
από την ίδια τους τη φύση. Ότι όσο κι αν πουλάνε «κοινωνικές 
ευαισθησίες», στην πραγματικότητα δουλεύουν για το θάνατο και 
το ρήμαγμα της εργατικής τάξης, για την επέλαση του φασισμού. 
Καιρός να το συνειδητοποιήσουν κι άλλοι.

1. Περισσότερα για τον ΟΑΕΔ ως μηχανισμό πειθάρχησης, στην 
προκήρυξη των ClassWarDogz: Ο Φασισμός δεν είναι εικόνα απ’ 
τα παλιά, 5μηνα στον ΟΑΕΔ αν ψάχνεις για δουλειά, 03/2014
2. Βλ. και την προκήρυξη της ομάδας γυναικών mιγάδα: Η διαπό-
μπευση γυναικών μας αφορά για χίλιους λόγους, 05/2012
3. Τους έκαναν εξετάσεις και τους έδωσαν φαγητό, Η Καθημερινή, 
08/03/2013
4. Η «χαρτογράφηση» της υποβάθμισης, Η Καθημερινή, 
09/02/2010
5. Παρατίθεται στο Sergio Bologna, Ναζισμός και Εργατική Τάξη, 
εκδόσεις Antifa Scripta, 2011 
6. Για τις διάφορες δουλειές που ανοίγονται γύρω από ένα στρατό-
πεδο συγκέντρωσης, βλ. την προκήρυξη της συνέλευσης Autonome 
Antifa: Το δικό σου κοντινό στρατόπεδο συγκέντρωσης, 11/2014.
7. Βλ. Σχεδόν Αόρατοι: η παρανομοποίηση της εργασίας ως κρατι-
κή πολιτική, Β’ Έκδοση, Antifa Scripta, 2013 
8. Sergio Bologna, ό.π. 
9. Επιδημία του ιού HIV στο κέντρο της Αθήνας, Το Βήμα, 6/5/2012
10. Τους έκαναν εξετάσεις και τους έδωσαν φαγητό, Η Καθημερινή, 
08/03/2013
11. Η Ταυτότητα των Νεοάστεγων, Εφημερίδα των Συντακτών, 
16/01/2014

Mπα, δε μας ψήνουν!

Ούτε ο Κ. Σαλαπατάρας που σχολιάζαμε προηγούμενως μας ψήνει ότι πονάει η ψυχούλα 
του για τους άπορους της Καλλιθέας, ούτε ο Ηλίας Παναγιώταρος ότι σπαράζει η καρδιά 
του για τους «Έλληνες που δεν έχουν να φάνε», ούτε ο παπάς ότι ταΐζει τον κόσμο γιατί έτσι 
λέει ο λόγος του Θεού. Άλλωστε και οι τρεις έχουν την ίδια στραβωμένη μούρη την ώρα 
που επιτελούν το θεάρεστο έργο τους. Είμαστε βέβαιοι ότι δεν είμαστε οι μόνοι και ότι 
πολλοί είναι αυτοί που δεν ψήνονται με την καλοσύνη των εν λόγω κυρίων.


