
ΓΕΜΙΣΑΝ ΤΑ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΕΣ!
Μυστήρια πράγματα συμβαίνουν στην πόλη μας. Οι πιο κραγμένοι ρατσιστές έγιναν αγαπουλιάρηδες 
ανθρωπιστές! Ο Πρωινός Λόγος, η δημοφιλέστερη εφημερίδα των Ιωαννίνων, δεν γράφει πια για 
«βάρβαρους Αλβανούς λαθρομετανάστες» αλλά για τους «πρόσφυγες που περνούν ένα δράμα»1. Τα 
κοτοαφεντικά της Πίνδου και του Νιτσιάκου προσφέρουν αλληλέγγυα κοτόπουλα στο hotspot της 
Κόνιτσας2, ενώ όλοι ξέρουμε ότι στα πτηνοτροφεία τους εργάζονται μαύρα, σε άθλιες  συνθήκες, 
δεκάδες μετανάστες εργάτες. Ο περιφερειάρχης μας πάλι, γνωστός για τον θαυμασμό του στον 
μεγάλο  ανθρωπιστή κομμουνιστοφάγο Ευ. Αβέρωφ, μας έχει ζαλίσει με την «Ήπειρο που ξέρει από 
προσφυγιά». Μέχρι και η (πρώην) ΟΝΝΕΔ Ιωαννίνων συλλέγει τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης για 
τους μετανάστες. 

Αναρωτιόμαστε πού να χάθηκαν  οι τοπικές αρχές που μέχρι πρότινος χαρακτήριζαν τα κατειλημμένα 
σπίτια των μεταναστών στο παλιό Χατζηκώστα «υγειονομική βόμβα». Αναρωτιόμαστε πού να χάθηκαν 
οι κωλορατσιστές που κάνουν τη ζωή αβίωτη για κάθε μετανάστη που πατάει το πόδι του σ’ αυτόν τον 
τόπο.

Αν παρακολουθήσουμε τις ροές των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών πακέτων για τη διαχείριση 
των μεταναστών ίσως βρούμε τα ίχνη τους. Με λίγα λόγια follow the money… Το ελληνικό κράτος 
διεκδικεί συνεχώς ευρωπαϊκά κονδύλια για τη διαχείριση των «μεταναστευτικών ροών». Η σειρά έχει 
ως εξής: πρώτα κλαίγεται για την αδυναμία του να τις διαχειριστεί «παρά τη διευρυμένη κοινωνική 
αλληλεγγύη» και ζητάει παραπάνω ευρωπαϊκά χρήματα. Έπειτα τσεπώνει τα κονδύλια ελπίζοντας 
πως οι υπόλοιπες χώρες υποδοχής  δε θα πάρουν μία. Τέλος, τα διανέμει στις Μ.Κ.Ο. που γέμισαν τον 
τόπο και στ’ αφεντικά της αγνής ελληνικής επικράτειας. 
Το περασμένο καλοκαίρι χιλιάδες μετανάστες παρέμεναν για μέρες σε άθλιες συνθήκες στα λιμάνια 
των νησιών του Αιγαίου.  Το ελληνικό κράτος παρίστανε το ανήμπορο και ζητούσε από τους εταίρους 
του μπόλικα φράγκα (μερικά δις) μιας και η κατάσταση κρίνονταν «τραγική», παρά το γεγονός ότι όλες 
οι γιαγιάδες των νησιών τάιζαν φρουτόκρεμα τα προσφυγόπουλα. Μόλις τα χρήματα αποδεσμεύτηκαν 
προς τη χώρα μας η «ανεξέλεγκτη κατάσταση» εξομαλύνθηκε3, ως δια μαγείας, σε μια μέρα. Και φτου 
κι απ’ την αρχή…

1. Δες το πρωτοσέλιδο του Πρωινού Λόγου στις 19-20/3/2016
2. http://epirusgate.blogspot.gr/2016/03/blog-post_162.html
3. Αναλυτικότερα: Φουρτούνες στο Αιγαίο; Χαρά οι καπετάνιοι, περιοδικό Antifa-πόλεμος ενάντια στο φόβο, τεύχος 48

ΩΡΕ ΠΟΥ ΝΑ ΧΑΘΗΚΑΝ ΟΙ 
ΚΩΛΟΡΑΤΣΙΣΤΕΣ;;;



Τα «αλληλέγγυα» χρηματοδοτικά πακέτα διανέμονται σε λογιών λογιών Μ.Κ.Ο. και αυτοδιοικητικούς 
θεσμούς καθώς και σε ένα πλήθος μικρών και μεγάλων ντόπιων αφεντικών. Τα hotspot  που φύτρωσαν 
σε κάθε λόφο και λαγκάδι της χώρας απαιτούν πρώτες ύλες, κατασκευαστές, σίτιση, αναλώσιμα κ.ο.κ. 
Αν κρίνει μάλιστα κανείς από το πελατολόγιο του κυρίου Πιετρή που ανέλαβε  τη σίτιση του hotspot 
στον Κατσικά όσο καλύτερες σχέσεις έχει ένα αφεντικούλι με τους μπάτσους και τα υπουργεία4, τόσο 
περισσότερα τα φράγκα. Όλη η χώρα λοιπόν καταλήγει να σιτίζει τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και να 
σιτίζεται από αυτά. Τα hotspot εξελίσσονται σε χρυσωρυχεία.  Όλοι θέλουν να έχουν λόγο στο χρήμα: 
γι’ αυτό το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σχεδιάζει εκπαιδευτικά προγράμματα για τα προσφυγόπουλα, 
γι’ αυτό οι δημαρχαίοι των χωριών της Ηπείρου τη μία βάζουν «κόκκινες γραμμές» και την άλλη 
ντύνονται ανθρωπιστές6.

Εμείς πάλι  δεν γουστάρουμε να ζούμε σε μια πόλη με hotspot, δομές φιλοξενίας, ξενώνες αλληλεγγύης 
ή όποιο άλλο όνομα σκαρφιστούν τα κρατικά καθάρματα. Δεν γουστάρουμε, όχι επειδή είμαστε 
ψυχοπονιάρηδες. Ξέρουμε πως τα ελληνικά αφεντικά 30 χρόνια τώρα πλουτίζουν από την εργασία 
μεταναστών χωρίς χαρτιά και από την ύπαρξη έγκλειστων αντρών και γυναικών σε στρατόπεδα 
συγκέντρωσης.  Και σκοπεύουν να συνεχίσουν γι’ άλλα 1030. Γνωρίζουμε πως εδώ και 30 χρόνια η 
μαφιόζικη κουλτούρα του ξεζουμίσματος «αόρατων» μεταναστών  εργατών/τριων σε  χωράφια, οικοδομές 
και μπουρδέλα της ελληνικής επαρχίας και των πόλεων έχει ποτίσει όλες τις κοινωνικές σχέσεις. 
Αυτό το παρελθόν έχει χτίσει το ζοφερό παρόν της κατάμαυρης εργασίας μας στις σκατοδουλειές του 
ελληνικού καπιταλισμού. Το βλέπουμε στην αλαζονεία των αφεντικών μας, το νιώθουμε στο φόβο που 
μας κυριεύει απέναντί τους. Όσο κρατάμε ζωντανή στη μνήμη μας τη βία που δέχτηκαν και δέχονται 
οι μετανάστες εργάτες και όσο πολεμάμε ενάντια στο να μετατραπεί η πόλη μας σε ένα μεγάλο hotspot 
τόσο υπάρχουν κάποιες πιθανότητες το μέλλον να μας επιφυλάσσει λιγότερα σκοτάδια.

4. Το πελατολόγιο του κ. Πιετρή: http://pietrisgroup.com/μαζική-εστίαση/oι-πελάτες-μας/
5. Συντονισμός δράσης για την εκπαίδευση των προσφύγων, Ηπειρωτικός Αγών, 11/05/2016
6. http://www.epiruspost.gr/ipiros/ioannina/37531-2016-04-10-13-04-36.html
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