
Το δικό σου κοντινό 
στρατόπεδο συγκέντρωσης

Τα τελευταία χρόνια πολύ χρήμα περνάει από τα χέρια του υπουργείου δημοσίας τάξης για την κατασκευή και λειτουργία των νέων στρατοπέδων συγκέν-

τρωσης των μεταναστών εργατών. Το χρήμα αυτό μεταφέρεται σε μια σειρά από ιδιωτικές επιχειρήσεις και ΜΚΟ που αναλαμβάνουν την ανέγερση, συντή-

ρηση και σίτιση αυτών των χώρων. Τα χρήματα αυτά αποτελούν μια σπάνια ροή κρατικών χρημάτων προς την ιδιωτική οικονομία, και φυσικά τα καρπώνονται

οι διάφοροι φίλοι της αστυνομίας που ανακαλύπτουν με χαρά το επικερδές αυτής της φιλίας. Έτσι, σταδιακά, μια σειρά από τέτοια αφεντικά εμφανίζονται

μέσα στις πόλεις και τις γειτονιές μας, κουβαλώντας την αντίστοιχη ηθική και αισθητική, οδηγώντας σε έναν μετασχηματισμό των ταξικών σχέσεων των κοι-

νωνιών μας. Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης τελικά δεν βρίσκονται κάπου “μακριά” αλλά είναι διάχυτα μέσα στον πολεοδομικό ιστό. 

Στις 18/10 μια μικρή διαδήλωση πέρασε από τους δρόμους των Πε-
τραλώνων και κατευθύνθηκε προς το κατάστημα του κύριου Τζιρώνη. Το
εν λόγω κατάστημα εξωτερικά μπορεί να μοιάζει “μικρό” εκ πρώτης
όψεως, κρύβει όμως πολύ περισσότερα από όσα φαίνονται. Τον τελευταίο
χρόνο έχει κάνει τζίρο πάνω από 200.000 ευρώ, πλουτίζοντας από το
χρήμα που κυλάει από το υπουργείο δημοσίας τάξης προς μια σειρά αν-
τίστοιχων επιχειρήσεων, για τη συνεισφορά τους στο χτίσιμο και τη συν-
τήρηση των στρατοπέδων συγκέντρωσης των μεταναστών εργατών. Η
επιχείρηση του κυρίου Τζιρώνη, και ο ίδιος φυσικά, πλουτίζει από την
χωρίς λόγο φυλάκιση των μεταναστών. Με άλλα λόγια, αυτό το κατά τα
φαινόμενα μικρό κατάστημα, αποτελεί την ελάχιστα ορατή άκρη της με-
τατροπής της κοινωνίας μας σε στρατόπεδο συγκέντρωσης. Την ελάχι-
στα ορατή άκρη ενός δικτύου αντίστοιχων τέτοιων επιχειρήσεων που τα
τελευταία χρόνια κατακλύζουν τις πόλεις μας. 

Η διαδήλωση στα Πετράλωνα είναι η πρώτη από μια σειρά αντίστοι-
χων διαδηλώσεων. Σκοπός μας είναι περάσουμε και από άλλες τέτοιες
επιχειρήσεις και ΜΚΟ που μετατρέπουν την φιλία τους με την αστυνομία
σε μια ιδιαίτερα επικερδή σχέση. Μέσα από αυτήν την πρακτική σκο-
πεύουμε να αναδείξουμε την υλικότητα των σχέσεων που οδήγησαν στη
δημιουργία των στρατοπέδων συγκέντρωσης των μεταναστών και να κά-
νουμε ορατή τη διάχυση αυτών των, μπατσικών, σχέσεων στις γειτονιές και
τις δουλειές μας.

Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης ως το παρελθόν 
και το μέλλον της Ελλάδας

Τα τελευταία χρόνια το κράτος έχει προχωρήσει στην ίδρυση μιας
σειράς στρατοπέδων συγκέντρωσης, στην Αθήνα αλλά και σε αρκετές με-
γάλες πόλεις, για να “φιλοξενήσει” τους μετανάστες εργάτες, αλλά όχι
μόνο -μιας και ήδη έχουν δεχτεί πιλοτικά τις “υπηρεσίες” τους μια σειρά
ανθρώπων χαρακτηρισμένων ως “αντικοινωνικών”: άστεγοι, ναρκομανείς,
εκδιδόμενες...

Τα στρατόπεδα αυτά αποτελούν ένα μόνο μέρος από την διαρκή κα-

ταδίωξη των μεταναστών εργατών που σκοπό έχει την υποβάθμισή τους,
μέσω της τεχνητής παρανομοποίησής τους, και άρα την ευκολότερη εκ-
μετάλλευσή τους από τα ελληνικά αφεντικά. Μέσα από ένα μυστήριο νο-
μικό καθεστώς και σε συνεργασία με το διαρκές αστυνομικό πογκρόμ
στους δρόμους της Αθήνας, και όχι μόνο, ένα σημαντικό κομμάτι των με-
ταναστών εργατών έχει περάσει μέσα από τους φράκτες τους. Όχι ακόμα
τόσοι ώστε να βρεθούν όλοι μέσα, αλλά αρκετοί ώστε να πάρει το μή-
νυμα ο κάθε εργαζόμενος πως “σε αυτή τη χώρα που έμπλεξαν, να κάνουν
ότι τους λένε χωρίς πολλά πολλά”.

Οι χώροι αυτοί που άνοιξαν πριν μερικά χρόνια δεν ήρθαν από το
πουθενά, αλλά είναι η τελευταία κρατική λέξη στους σχεδιασμούς της υπο-
βάθμισης των μεταναστών, είναι μια διαδικασία η οποία πρώτα στοίβαξε
ανθρώπους για μήνες μέσα στα κρατητήρια των αστυνομικών τμημάτων
και μετά μετέτρεψε όπως όπως την κάθε επαρχιώτικη στάνη σε χώρο “φι-
λοξενίας” και “υποδοχής” μεταναστών εργατών. Αυτά τα αυτοσχέδια
στρατόπεδα συγκέντρωσης των μεταναστών εμφανίστηκαν στην Ελλάδα
από την πρώτη στιγμή έλευσης των μεταναστών εργατών στις αρχές της
δεκαετίας του '90 και αποτελούσαν εξαρχής μέρος των κρατικών σχεδια-
σμών. 

Αν κάτι έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια δεν είναι η ανακάλυψη της ση-
μασίας της φυλάκισης των μεταναστών από τη μεριά του κράτους, αλλά η
ποσοτική γιγάντωση του δικτύου, όπως και το όμορφο και ζεστό χρήμα
που ρέει από την ΕΕ για την οργάνωση των στρατοπέδων συγκέντρωσης
κάτω από τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Έχει περάσει ανεπιστρεπτί η πε-
ρίοδος που ο κάθε τσιφλικάς θα καλλιεργούσε με σκοπό την ευρωπαϊκή
επιδότηση. Αυτή έδωσε τη θέση της στην ευρωπαϊκή επιδότηση της κάθε
υπηρεσίας φύλαξης, catering και συντήρησης των στρατοπέδων συγκέν-
τρωσης. Και η Ευρώπη από την μεριά της πληρώνει...: από το 2007 ως σή-
μερα έχει εγκριθεί το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 374
εκατομμυρίων. Σαράντα τέσσερα (44) εκατομμύρια μεταφέρονται κάθε
χρόνο από τα ταμεία της ΕΕ στην Ελλάδα για την συντήρηση των στρα-
τοπέδων συγκέντρωσης. Όταν λέμε στην Ελλάδα εννοούμε κατευθείαν
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στο υπουργείο δημόσιας τάξης και στο λιμενικό για να τα διαχειριστούν
κατά πώς νομίζουν. Πολύ το χρήμα για τους “φίλους της αστυνομίας”· αν
κάποτε το να είχες άκρη στο ΥΠΕΧΩΔΕ ήταν ένας από τους πιο βέβαι-
ους δρόμους πλουτισμού, στις εποχές μας τον ρόλο αυτό τον παίζει η
αστυνομία.

Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης λοιπόν στην Ελλάδα, δεν προέκυψαν
απλώς ως το αποτέλεσμα κάποιας “δεξιάς” κυβέρνησης, αλλά αποτελούν
στρατηγική επιλογή του ελληνικού κράτους για τη διαχείριση της εργα-
σίας των μεταναστών, με βάθος δεκαετιών. Ούτε και είναι απλώς κάποια
κτίσματα κάπου μακριά. Έχουν πηγάσει από την εκμετάλλευση της εργα-
σίας που χαρακτήρισε τα τελευταία χρόνια την Ελλάδα, δηλαδή μαύρη ερ-
γασία και χωρίς όρια εκμετάλλευση από τη μία, και ταυτόχρονα από τα
μικροαστικά όνειρα αναρρίχησης επί πτωμάτων από την άλλη, που να-
νούριζαν το κάθε μικρο αφεντικό για δεκαετίες. Τα στρατόπεδα γεννή-
θηκαν, τέλος, μέσα σε ένα περιβάλλον ταξικής ησυχίας που επέτρεψε
στον κάθε κανίβαλο να αλωνίζει χωρίς αντίλογο. 

Μέσα από αυτές τις σχέσεις γεννήθηκαν τα στρατόπεδα συγκέντρω-
σης. Δηλαδή μέσα από μια κοινωνία που θα μπορούσε να τα ανεχτεί. Και
η ελληνική κοινωνία ήταν μια τέτοια. Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης δεν
είναι μόνο ένας καθρέφτης των κοινωνικών σχέσεων στην Ελλάδα, είναι και
ταυτόχρονα ένας κρατικός σχεδιασμός για το μέλλον, για τη δημιουργία
και την εκπαίδευση της “νέας εργατικής τάξης” που θα δουλεύει πολύ, θα
πεθαίνει νωρίς, και θα μιλάει λίγο. Τα χειρότερα βρίσκονται ακόμη μπρο-
στά μας.

Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης μέσα στον πολεοδομικό ιστό
Θα υποστηρίξουμε πως τα στρατόπεδα συγκέντρωσης δεν είναι

απλώς κάποιοι χώροι που βρίσκονται κάπου έξω, μακριά από το βλέμμα
μας. Αλλά αντίθετα τα στρατόπεδα συγκέντρωσης βρίσκονται μέσα στις
καθημερινές μας σχέσεις, καθορίζοντας μια σειρά από πόλεις και γειτο-
νιές σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό και ταυτόχρονα μετασχηματίζοντας
τις ταξικές σχέσεις και τους όρους της ταξικής σύγκρουσης.

Ένα παράδειγμα ίσως να βοηθήσει να γίνουμε πιο κατανοητοί. Ας σκε-
φτεί κάποιος μια από τις μικρές επαρχιακές πόλεις στις οποίες άνοιξε ένα
ΤΕΙ. Καθώς οι μαζικές βιομηχανίες αποσύρονταν από εκεί, τέτοια ιδρύ-
ματα έπαιζαν ένα όλο και μεγαλύτερο ρόλο στη ζωή των επαρχιακών πό-
λεων της Ελλάδας. Αρχικά αυτά τα πανεπιστήμια αποτελούσαν ένα
μικρότερο ή μεγαλύτερο κτιριακό συγκρότημα που βρισκόταν κάπου έξω
από την πόλη χωρίς να δίνει και κανείς πολύ σημασία. Καθώς όμως σχε-
δόν κάθε φοιτητής αποτελούσε είτε τον αποδέκτη ενός οικογενειακού
εμβάσματος, είτε έναν επίδοξο εργάτη πρόθυμο να δουλέψει κάτω από
μαύρο εργασιακό καθεστώς, είτε και τα δύο, σταδιακά οι οικονομίες των
πόλεων ενσωμάτωναν αυτή τη συνθήκη. Κτίρια χτίζονταν για να στεγά-
σουν τους φοιτητές, πιτσαρίες και σουβλατζίδικα άνοιγαν για να τους ταΐ-
σουν, μπαρ και καφετέριες για να τους ποτίσουν κλπ κλπ. Τελικά, όλη η
ζωή της πόλης κατέληγε να γυρνά γύρω από αυτά τα πανεπιστήμια που
αποτελούσαν ταυτόχρονα και οικονομικά κέντρα, καθορίζοντας τη ζωή
αυτών των πόλεων. Σε ολόκληρες γειτονιές της Αθήνας, σε ολόκληρες πό-
λεις της επαρχίας, η φιγούρα του βιομηχανικού εργάτη και του αφεντικού
του έχουν δώσει τη θέση τους στον εργάτη των υπηρεσιών διασκέδασης

και του μπαρ-άρχη. Και φυσικά η νέα τεχνική σύνθεση των τάξεων οδη-
γούνταν και σε μια νέα πολιτική σύνθεση, καθορίζοντας αντίστοιχα και
τους αγώνες.

Μπορεί, γυρνώντας ακόμα πιο πίσω, να δει τον ίδιο ρόλο στον μετα-
σχηματισμό των οικονομικών σχέσεων μιας πόλης, να τον παίζουν τα
στρατόπεδα του στρατού, δημιουργώντας φανταρουπόλεις, με τα αντί-
στοιχα φτηνά ξενοδοχεία, τα σουβλατζίδικα, τα μπουρδέλα και τους ερ-
γαζόμενους τους, κάτω από την καραβανάδικη ιδεολογία.

Αυτή η “ειδυλλιακή” κατάσταση των πανεπιστημιουπόλεων και των πα-
νεπιστημιο-γειτονιών μοιάζει σιγά σιγά όλο και πιο πολύ μια ανάμνηση της
μεταπολίτευσης. Ας κρατήσουμε όμως τον καταλυτικό ρόλο που έπαιζαν
τα πανεπιστήμια και τα στρατόπεδα στον μετασχηματισμό των εργασια-
κών και οικονομικών σχέσεων της πόλης. Όπως ακριβώς τα πανεπιστήμια
και οι φαντάροι αποτελούσαν μια κεντρική ροή χρήματος που η ορμή της
μετασχημάτιζε τον χώρο γύρω τους, έτσι ακριβώς και τα στρατόπεδα συγ-
κέντρωσης των μεταναστών παρασύρουν και μετασχηματίζουν τις κοινω-
νικές σχέσεις. Εκεί που είχαμε μπαρ, σουβλατζίδικα και γκαρσονιέρες,
τώρα μια σειρά αφεντικών, όλων των μεγεθών, που “δεν χρειάζονται με-
τεωρολόγο για να καταλάβουν προς τα πού φυσά” προσαρμόζουν τις επι-
χειρήσεις τους στις ανάγκες των στρατοπέδων συγκέντρωσης. Ανοίγουν
κέτερινγκ που θα ταΐσουν με σκουπίδια τους έγκλειστους μετανάστες,
φτιάχνουν εταιρίες security, καθαρισμού και αναλαμβάνουν βυσματικές
προμήθειες υλικών συντήρησης και οικοδόμησης των κοντέινερ που ονο-
μάζουν κοιτώνες. Και φυσικά αυτές τις αλλαγές τις ακολουθούν άλλες με-
γαλύτερες, όπως για παράδειγμα η ανάθεση της ιατρικής περίθαλψης σε
αστυνομικο-ιατρικές οργανώσεις τύπου ΚΕΕΛΠΝΟ καθώς και η ανάπτυξη
μιας σειράς μικρών και μεγάλων ΜΚΟ που έρχονται να αναλάβουν την
πολιτική διαχείριση των στρατοπέδων συγκέντρωσης, με το αζημίωτο φυ-
σικά.

Μέσα από αυτό το πρίσμα θα μπορούσε να δει κανείς ένα μεγάλο
μέρος από τις διαμαρτυρίες ενάντια στα στρατόπεδα συγκέντρωσης των
διαφόρων αγανακτισμένων μικροαστών – χρυσαυγιτών ως ένα μέσο δια-
πραγμάτευσης για το μέγεθος του ρευστού που θα τρέξει προς τις επι-
χειρήσεις τους, συχνά επί τούτου ιδρυμένες. Στα γκρι πλαίσια αυτής της
προκήρυξης μπορεί κανείς να βρει δύο παραδείγματα τέτοιων διαπραγ-
ματεύσεων. Του χρήματος που θα βρει το δρόμο προς τις τσέπες του
κάθε τοπικού εργοδότη από τη μία, και τις διαμαρτυρίες των κατοίκων για
να μην τους κλείσουν το στρατόπεδο συγκέντρωσης της περιοχής τους
από την άλλη.

Και καθώς η κρίση έχει φέρει μείωση στα κέρδη του κάθε αφεντικού,
το κρατικό χρήμα παίζει έναν διπλό ρόλο. Από τη μία δίνει ένα χέρι βοή-
θειας στις διάφορες υποβαθμιζόμενες επιχειρήσεις· και μιας και τα λεφτά
δεν φτάνουν για όλες, το κράτος θα επιλέξει μεταξύ αυτών που θα πάρουν
την έγκρισή του. Διαλέγοντας ποιες θα είναι αυτές που θα επιβιώσουν,
τουλάχιστον ευκολότερα, έχει ταυτόχρονα στα χέρια του ένα πρώτης τά-
ξεως εργαλείο για τον μετασχηματισμό των εργασιακών συνθηκών στις
νέες συνθήκες. Και φυσικά τα χέρια αυτά που μοιράζουν εκατομμύρια και
εκατομμύρια ζεστού χρήματος, ίσως του τελευταίου ζεστού χρήματος
της εποχής μας, δεν είναι απλά τα χέρια του δημοσίου γενικά και αφηρη-
μένα, αλλά τα χέρια της αστυνομίας και του υπουργείου δημόσιας τάξης
πιο συγκεκριμένα. Και έτσι οι μπάτσοι μπορούν να επιβραβεύσουν τους

Η παρανομοποίηση των μεταναστών είναι 
παρανομοποίηση ενός κομματιού της εργατικής τάξης

Γράφαμε το 2009: 

Το ελληνικό κράτος -και εδώ που τα λέμε όλα τα ανεπτυγμένα
καπιταλιστικά κράτη του πλανήτη- επιλέγουν να κρατούν ένα
τμήμα της εργατικής τάξης που βρίσκεται ανά πάσα στιγμή στο
εσωτερικό τους σε κατάσταση παρανομίας. Ταυτόχρονα, κα-
τασκευάζουν τους μηχανισμούς που δημιουργούν, επιβάλλουν
και καρπώνονται τα οφέλη αυτής της παρανομίας. Οι συνέπειες
είναι συγκλονιστικές. 

• Η παρανομοποίηση της εργασίας εξασφαλίζει πως ένα σεβα-
στό ποσοστό της συνολικής κοινωνικής εργασίας διεξάγεται
υπο συνθήκες δουλείας.

• Η παρανομοποίηση της εργασίας λειτουργεί σαν αντλία με-

ταφοράς πλούτου από τα “νόμιμα” τμήματα της παραγωγής στα
“παράνομα”, γιγαντώνοντας και ισχυροποιώντας τους κύκλους
του παράνομου κεφαλαίου.

• Η παρανομοποίηση της εργασίας δημιουργεί μαφίες στο εσω-
τερικό της κοινωνίας, τόσο σαν οργάνωση όσο και σαν ηθική.

• Τέλος, η παρανομοποίηση της εργασίας μετατρέπει το ίδιο
το κράτος σε εγκληματικό μηχανισμό.1

Δυστυχώς αυτά που πριν πέντε χρόνια τα νιώθαμε σαν αίσθηση στο
στομάχι, τα βλέπουμε πλέον να επιβεβαιώνονται με τον υλικότερο
τρόπο. Βλέπουμε πλέον αυτές τις “μαφίες στο εσωτερικό της κοινω-
νίας”, σε κάθε γειτονιά, μέσα από τα μικρά και μεγάλα αφεντικά, από
τα μικρά και μεγάλα μαγαζιά που στήριξαν τα κέρδη τους στο χτί-
σιμο και τη λειτουργία των στρατοπέδων συγκέντρωσης.

1.  Σχεδόν αόρατοι, εκδόσεις antifa scripta, β έκδοση, 2013, σελ 35
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υποστηρικτές τους, μπορούν να τους εντάξουν στο θερμοκήπιο της κρα-
τικής προστασίας ώστε μετά να ανθίσουν ανενόχλητοι.

Και φυσικά αυτοί οι επιχειρηματίες-φίλοι των μπάτσων δεν βρίσκον-
ται κλεισμένοι και οι ίδιοι στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Έχουν τις
έδρες τους μέσα στις γειτονιές μας. Διάσπαρτα μέσα στις πόλεις υπάρ-
χουν πλέον από μεγάλες επιχειρήσεις ως αναπάντεχα μικρά μαγαζάκια
που κλείνουν δουλειές χιλιάδων και χιλιάδων ευρώ με την αστυνομία για
να τροφοδοτήσουν τα στρατόπεδα. Ενώ συχνά την οικονομική δύναμη
που πηγάζει από την γειτνίασή τους με την χρηματοδότηση των στρατο-
πέδων συγκέντρωσης, την επανεπενδύουν έξω από αυτά, αποκτώντας την
ικανότητα να κυριαρχούν στην αγορά. Ώσπου μέσα από μια “δαρβινική
εξελικτική” διαδικασία, οι φίλοι της αστυνομίας να κυριαρχήσουν στην οι-
κονομία συνολικά. Στο τέλος αυτής της διαδικασίας μπορεί ο καθένας,
γνωρίζοντάς το ή όχι, να βρεθεί να εργάζεται για ένα τέτοιο αφεντικό, ένα
αφεντικό του οποίου η δύναμη πηγάζει από τη σχέση του με την αστυ-
νομία και τη συντήρηση των στρατοπέδων. Μπορεί κανείς να καταλάβει ότι
σε τέτοιες δουλειές το να πας κόντρα στο αφεντικό μπορεί να σε φέρνει
αντιμέτωπο με τέτοιου επιπέδου βία που παλιότερα να θεωρούνταν αδια-
νόητη.

Έτσι, σταδιακά, είναι πολλοί αυτοί που μοστράρουν τα φράγκα τους
στους δρόμους μας, και τα φράγκα αυτά έχουν βγει από τα στρατόπεδα
συγκέντρωσης. Είναι ακόμα πολλοί αυτοί που πάνε και ψωνίζουν φτηνή
εργασία κατευθείαν από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης απασχολώντας
για μερικά γελοία μεροκάματα τους φυλακισμένους μετανάστες δίνοντας
και “το κάτι τις” στον δουλέμπορο μπάτσο. Όλοι αυτοί μένουν στις γει-
τονιές μας και γυρνάνε στους δρόμους μας. Οι γειτονιές μας και οι δρό-

μοι μας δηλαδή μετασχηματίζονται όλο και περισσότερο σε γειτονιές και
δρόμους που θα ταίριαζαν να είναι γύρω από ένα στρατόπεδο συγκέν-
τρωσης. Άλλωστε αυτό ακριβώς είναι.

Εμείς που υπογράφουμε αυτές τις λέξεις έχουμε δεσμευτεί δημοσίως
πως “Ούτε θέλουμε, ούτε και μπορούμε να ζούμε σε μια χώρα με στρα-
τόπεδα συγκέντρωσης”. Ξέρουμε ακόμη πως δεν είμαστε μόνοι μας. Γιατί
αυτά που συμβαίνουν στον πάτο της εργατικής τάξης και στους μετανά-
στες εργάτες δεν είναι καταστάσεις τόσο μακριά μας, δεν αφορούν μόνο
τον πάτο. Η κρατική πολιτική για τη διαχείριση της εργατικής τάξης είναι
ενιαία και αφορά τόσο τον πάτο όσο και τα, κατά φαντασίαν, αφρόψαρα
της εργασίας.

Πώς όμως να τα βάλεις με ένα στρατόπεδο που βρίσκεται κάπου “εκεί
έξω”, κάπου “μακριά”; Εμείς εδώ προτείνουμε μια οπτική και μια τακτική.
Η οπτική λέει ότι: τα στρατόπεδα συγκέντρωσης ως τοίχοι μπορεί να βρί-
σκονται εκτός του οπτικού μας πεδίου, προς το παρόν, αλλά ως κοινωνι-
κές σχέσεις βρίσκονται στους δρόμους και τις γειτονιές μας. Και εκεί
μπορούμε να τα αντιπαλέψουμε. Η τακτική λέει ότι: γυρνάμε σε αυτούς
τους δρόμους, σηκώνουμε το δάχτυλο και δείχνουμε, για αρχή, αυτούς
που έβαλαν το λιθαράκι τους στην παρανομοποίηση της εργασίας των με-
ταναστών, τους επί χρήμασι (άραγε υπάρχει και άλλος τρόπος) φίλους της
αστυνομίας που έχουν πάρει τη θέση τους στον ταξικό πόλεμο επιλέγον-
τας να επιτεθούν στην εργατική τάξη. Γυρνάμε στους δρόμους, σηκώ-
νουμε το δάχτυλο και δείχνουμε αυτούς που σαν αγγελιοφόροι
προσπαθούν να διασπείρουν τις νέες σχέσεις του επερχόμενου φασι-
σμού.

Επιχειρηματικό δαιμόνιο και τοπικές κοινωνίες
Γκρίνια για το άνοιγμα και γκρίνια για το κλείσιμο των στρατοπέδων
συγκέντρωσης από τα κατά τόπους οικονομικά συμφέροντα. Δύο πα-
ραδείγματα είναι κατατοπιστικά των προθέσεων των τοπικών παρα-
γόντων που τοποθετούνται σχετικά. Το πρώτο παράδειγμα είναι από
την τηλεοπτική συζήτηση μεταξύ της δημάρχου Βοΐου και του υφυ-
πουργού δημόσιας τάξης. Η δήμαρχος περνάει άνετα από την δια-
μαρτυρία για τις “δυστυχισμένες υπάρξεις” στο μοίρασμα του
“τυριού της φάκας” που άλλωστε και την ενδιαφέρει. 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κυρία Ορφανίδου… να σας ρωτήσω συγ-
κεκριμένα: Εσείς, παρ’ ό,τι έχετε το αυτονόητο κίνητρο ότι η
περιοχή θα τονωθεί οικονομικά, έτσι λέει η κυβέρνηση, γιατί
αντιδράτε; Μπορείτε να μας πείτε τι φοβάστε;
ΔΗΜ. ΒΟΪΟΥ: Κοιτάξτε, δε θα μπω καν στ’ ανταποδοτικά
πλέον γιατί θεωρώ ότι ήταν το τυρί στη φάκα για την τοπική
κοινωνία η οποία ευτυχώς δεν τσίμπησε. Θέλουμε ανάπτυξη
στον πρωτογενή τομέα. Θέλουμε ανάπτυξη.
…Κύριε Υπουργέ, το κέντρο που θέλετε να δημιουργήσετε
είναι μια ανάσα από τα σπίτια μας, στα 100 μέτρα και εγώ του-
λάχιστον με τους συντοπίτες μου που μιλάω κάθε μέρα, και εγώ
η ίδια σαν πολίτης Βοϊου, δε θέλω πίσω από κάγκελα …του
ΝΑΤΟ να βλέπω δυστυχισμένες υπάρξεις που να περνάνε τα
παιδιά μας και ν’ αναρωτιούνται για ποιο λόγο αυτοί οι άνθρω-
ποι κρατούνται.
…Ξεκάθαρα δήλωσα ότι η θέση μας είναι ότι θέλουμε ανάπτυξη
στον πρωτογενή τομέα και ανάπτυξη στην τουριστική προβολή
του τόπου μας.
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ: Επειδή αναφέρει συνεχώς η κυρία δήμαρχος
τα ανταποδοτικά οφέλη ως το τυρί στη φάκα, το κέντρο για να
λειτουργήσει με προδιαγραφές που πρέπει να λειτουργήσει,
θέλει 1.000 ανθρώπους. Αυτό σημαίνει 1.000 θέσεις εργασίας.
ΔΗΜ.: Για κάθε 3.000 μετανάστες θέλουμε 1.000 θέσεις εργα-
σίας;
ΥΦ.: Είναι προϋπόθεση για να λειτουργήσει το κέντρο.
ΔΗΜ.: Εδώ απολύεται κόσμος, κύριε Όθωνα, εσείς θα προσ-
λαμβάνετε;
ΥΦ.: Μα, αφού τα λειτουργικά έξοδα τα αναλαμβάνει το ευρω-
παϊκό πρόγραμμα, κύριε Οικονομέα. Αλλού θα είναι 800, αλλού
θα είναι 900. Δεν είναι ότι δίνεται ως κίνητρο μόνο για να δεχ-
θούν το κέντρο. Είναι προϋπόθεση για να λειτουργήσει το κέν-

τρο. Από κει και πέρα, για την τοπική οικονομία και κοινωνία
στη σημερινή κατάσταση είναι σημαντικό ότι θα υπάρξουν κά-
ποιες θέσεις εργασίας για εταιρείες security, σίτισης, καθαριό-
τητας, που μπορούν ν’ απασχολήσουν κόσμο.

Το δεύτερο παράδειγμα είναι τμήμα της επιστολής του δημάρχου
Βέννας Ροδόπης προς τον υπουργό δημοσίας τάξης. Εδώ δεν συ-
ναντούμε “ευαισθησίες”. Ο δήμαρχος διαμαρτύρεται για το πιθανό
κλείσιμο του στρατοπέδου συγκέντρωσης του δήμου του και για τα
οικονομικά προβλήματα που θα δημιουργηθούν στους δημότες του
που πλούτιζαν φυλακίζοντας εργάτες.

…Σας επισημαίνουμε ότι τόσο το Κέντρο Φύλαξης Παράνο-
μων Μεταναστών που βρίσκεται στη Βέννα Ροδόπης, όσο και το
Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Σαπών, απασχολούν υπαλλήλους
μόνιμους κατοίκους του δήμου μας και με την παρουσία τους,
τονώνουν την τοπική μας οικονομία, σε μια περιοχή η οποία με
στατιστικά στοιχεία έχει χαρακτηριστεί ως η πιο υπανάπτυκτη
περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. …υπάρχουν υπόνοιες και
φήμες ότι σκέφτεστε την μεταφορά του Τμήματος Συνοριακής
Φύλαξης Σαπών… Παράλληλα έχουμε ενημερωθεί ότι κλείνει
και το Κέντρο Φύλαξης Παράνομων Μεταναστών στη Βέννα
Ροδόπης…
Το να φτάνουμε στο σημείο να ανησυχούμε για το κλείσιμο
μιας δομής υπηρεσίας όπως είναι ένα Κέντρο Κράτησης… κα-
ταλαβαίνετε ότι για μας είναι ουσιώδες θέμα η παραμονή του.
Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ να αποσύρετε από τον σχεδιασμό
σας, κάθε σκέψη για κλείσιμο του Κέντρου Κράτησης Παρά-
νομων Μεταναστών στη Βέννα Ροδόπης για το οποίο ζητάμε
επιπλέον την ανακατασκευή του και την επέκταση του και φυ-
σικά να μην επιτρέψετε την μεταφορά ή υποβάθμιση του Τμή-
ματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών, γιατί μια τέτοια ενέργεια θα
εντείνει το ήδη τεταμένο κλίμα που υπάρχει μεταξύ των κατοί-
κων του δήμου και θα μας οδηγήσει ως δημοτική αρχή σε μια
άνευ προηγουμένου κινητοποίηση, η οποία δεν εγγυόμαστε ότι
θα έχει καλή κατάληξη.2

2.  Τα δύο παραδείγματα τα πήραμε από το άρθρο “Ευτυχώς που “υπάρχει πρό-
βλημα”, Σύντομη ιστορία της χρηματοδότησης του ελληνικού κράτους για τη “δια-
χείριση” των μεταναστών εργατών”, περιοδικό Antifa πόλεμος ενάντια στον φόβο,
#39, 12/2013
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Οι autonome antifa που συζήτησαν, πλή-
ρωσαν και μοιράζουν αυτή την προκήρυξη
είναι μια αντιφασιστική συνέλευση που συ-
ζητάει και δρα στην Αθήνα.

“Συνέλευση”: Δηλαδή οριζόντια οργάνωση
-άνεργοι και εργαζόμενοι, μαθητές και φοι-
τητές, άντρες και γυναίκες που μαζεύονται
και αποφασίζουν όλοι μαζί.

“Αντιφασιστική”: Δηλαδή, όλοι μας κατα-
λαβαίνουμε πολύ καλά πως ετούτη η κοινω-
νία είναι μια ταξική κοινωνία· και ότι μέρα με
τη μέρα γκρεμίζεται στα κεφάλια μας, ακρι-
βώς όπως τα είπαμε παραπάνω. Η μοναξιά,
ο ρατσισμός και η ρουφιανιά που βασι-
λεύουν γύρω μας, είναι τα μπάζα από αυτό
το γκρέμισμα.

Autonome Antifa - Αντιφασιστική Συνέ-
λευση: Δηλαδή, μπροστά σε αυτό το γκρέ-
μισμα, να μην είμαστε ούτε μόνοι, ούτε
φοβισμένοι, ούτε αδύναμοι.

Συζητήσεις επί της πλατείας Αγίας Αικατερίνης 
των Πετραλώνων

Σάββατο 18/10. Ετοιμαζόμαστε μαζί με συντρόφους να διαδηλώ-
σουμε στην αποθήκη του Τζιρώνη. Αφετηρία η πλατεία Αγίας Αι-
κατερίνης στα Πετράλωνα. Αυτή η διαδήλωση στόμα με στόμα είχε
καινοτομίες. Μερικές ήταν επίτηδες, όπως ότι είχε συγκεκριμένο
στόχο (την αποθήκη του Τζιρώνη που πουλάει stuff στα στρατό-
πεδα συγκέντρωσης) και ότι κουβαλούσε ντουντούκα για να λέμε
στους περαστικούς τι κάνουμε. Μερικές ήταν κατά λάθος. Όπως
ότι ετούτη τη φορά είχαμε μια συντρόφισσα υπεράνω πάσης υπο-
ψίας να πίνει καφέ μαζί με τους υπόλοιπους θαμώνες της πλατείας.

Μαζευτήκαμε, στηθήκαμε σε αλυσίδες, είπαμε τι πάμε να κάνουμε
με την ντουντούκα, μοιράσαμε την προκήρυξη και φύγαμε για το
μαγαζί του Τζιρώνη. Η συντρόφισσα που έμεινε πίσω να πίνει καφέ
και να ακούει συζητήσεις, έμεινε μία ώρα ακούγοντας. Θέλουμε να
σας πούμε τι άκουσε. Μας φαίνεται ενδιαφέρον.

antifa: Λέγε τι άκουσες.

Ελένη: Καλά ε, είχε πολύ πλάκα. Καταρχήν στην πλατεία ήταν μα-
ζεμένοι διάφοροι από 50 έως 65 ετών. Και ξέρεις ε; δεν κάθονταν
σε συγκεκριμένα τραπέζια. Αλλάζανε συνέχεια τραπέζι όπως να
‘ναι, μιλούσαν όλοι με όλους, ήταν όλοι γνωστοί μεταξύ τους από
καιρό, αυτό έκανε μπαμ.

antifa: Και με το που μας είδανε τι έγινε;

Ελένη: Ένας λέει «τι είναι αυτοί ρε; αριστεροί;» Ο δίπλα λέει «όχι
ρε, αυτοί είναι αντιφά». Το συζητήσανε όσο στηνόμασταν, αλλά
δεν καταλήξανε. Σούσουρο. Μετά έβγαλε ο Κώστας τις σημαίες
και καταλήξανε: «Είδες ρε που στο λεγα; αντιφά!» Μετά βγήκε η
Μαίρη με τη ντουντούκα και αμέσως κάνανε ησυχία και ακούγανε.

Μετά φύγατε κι αυτοί διαβάζανε την προκήρυξη.

antifa: Κι εσύ έμεινες.

Ελένη: Εγώ έμεινα κι άκουγα, ναι. Πολύ πλάκα. Ο πρώτος λέει
«είδες ρε, οργανωμένοι, με σημαίες, στημένοι, πσσσ....». Ο άλλος:
«έχουν και κράνη». «Ε, ναι μήπως τύχει τίποτα» συμπληρώνει ο τρί-
τος. Μου φαίνεται ότι τους αρέσαμε.

antifa: Έχει κι άλλο όμως...

Ελένη: Ναι, γιατί μετά αρχίσανε συζήτηση για τον Τζιρώνη. Έρχε-
ται ένας, «τι έγινε ‘δω ρε;» ρωτάει. «Κάνουν διαδήλωση στο μαγαζί
του Τζιρώνη» του λένε. «Άντε ρε! Αυτή την τρύπα εδώ παρακάτω;
Το σκεφτόμουνα πώς διάολο να βγαίνει αυτός, ούτε ένα χαρτί τη
μέρα δεν πουλάει!». «Έλα ντε». Ξέρεις, τους είχε μπει ζήτημα από
αυτά τα τοπικά που τα γνωρίζουν άψογα.

antifa: Και το λύσανε;

Ελένη: Ρε συ, ανάμεσα σε όλους αυτούς εκεί, ήταν ένας που... πως
να το πω, διάβασε την προκήρυξη, την κατάλαβε πλήρως και μετά
εξηγούσε και στους άλλους! Εκεί που είχανε καταλήξει ότι ο Τζι-
ρώνης δεν πουλάει ούτε ένα χαρτί, αλλά βγάζει λεφτά από τα στρα-
τόπεδα συγκέντρωσης, πετάγεται ένας και λέει «νταξει ρε σεις,
αλλά είναι παράνομο αυτό;» Και αμέσως του απαντάει ο δικός μας:
«Όχι ρε, τα παιδιά δε λένε ότι ο Τζιρώνης κλέβει. Τα παιδιά λένε
ότι εδώ έχουμε γεμίσει με μαγαζιά που κάνουν δουλειές με την
αστυνομία. Ότι έχει γίνει όλη η πόλη αστυνομικό τμήμα».

antifa: Αλήθεια το λες;

Ελένη: Αλήθεια ρε σου λέω! Και μετά ήρθε κι άλλος. Τον ενημε-
ρώσανε φούλ, όλα από την αρχή με λεπτομέρειες. Αυτός ήταν ενη-
μερωμένος κι από μόνος του και λέει: «Πού είναι τώρα οι κότες τα
χρυσαυγιτάκια;».

antifa: Καλά, αυτό μπορεί να μην το βάλω, δεν θα το πιστέψει κα-
νένας. Αυτοί πως και ήταν όλοι θετικά διακείμενοι;

Ελένη: Τι να σου πω, μου φαίνεται ότι η πλατεία είναι χωρισμένη
στα δύο. Από τη μια οι δεξιοί και από την άλλη οι δικοί μας. Όταν
περάσατε από την πάνω μεριά δεν σας κοιτάγανε στραβά;

antifa: Τώρα που το λες...

Ελένη: Είναι αυτό που λέγαμε όταν πρωτοαρχίσαμε τις διαδηλώ-
σεις στόμα με στόμα. Ότι καθε γειτονιά έχει το δικό της σύστημα
σταθερότητας και συνύπαρξης και μαζί τη δική της γνώση για τον
εαυτό της, τη δική της αυτογνωσία. Οπότε παρεμβαίνοντας, προ-
σπαθείς να αναδείξεις ζητήματα που ήδη γνωρίζουν καλύτερα από
εσένα και να προκαλέσεις πόλωση.

antifa: Σωστή η θεωρία ε;

Ελένη: Σωστή. Θα γίνει κουβέντα για τον Τζιρώνη που θα πάει σύν-
νεφο!
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