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ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΗΣ ΣΕΧΡΑΖΑΤ:
Ο ΟΑΕΔ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ 

ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Μια φορά και έναν καιρό, στην μακρινή (χρονικά) Περσία,

ζούσε μια κοπέλα ονόματι Σεχραζάτ. Μια μέρα ο βεζίρης,

ψάχνοντας να βρει καινούρια νύφη για τον βασιλιά, έφτασε στην

πόρτα της Σεχραζάτ. Δεν ενθουσιάστηκε η Σεχραζάτ απ’ την πρό-

ταση γιατί ο βασιλιάς (λέγεται ότι μετά τις απιστίες της γυναίκας

του και της γυναίκας του αδερφού του, τις οποίες σκότωσε, δεν

εμπιστευόταν καμία γυναίκα) παντρευόταν κάθε μέρα καινούρια

γυναίκα και το πρωί την δόλια την έτρωγε το χώμα. Καθορισμένο

λοιπόν το μέλλον της Σεχραζάτ. Μιας και η άρνηση θα ισοδυνα-

μούσε με θάνατο, πήγε στον μπούλη τον βασιλιά, τον παντρεύ-

τηκε και το ίδιο βράδυ, πριν το κουτούπωμα, η Σεχραζάτ ξεκίνησε

να του λέει μια παραμύθα. Το κόλπο, για όποιον δεν ξέρει την

ιστορία, μέτρησε. Θα ‘λεγε ένα παραμύθι κάθε μέρα στον μπούλη

με στόχο να έχει τόσο δυνατό cliff hanger, ώστε να θέλει ο σι-

χαμένος να συνεχιστεί η ιστορία και την επόμενη. Η πρώτη ιστο-

ρία, λοιπόν, φημολογείται ότι είναι η παραμύθα που μας έχουν

πλασάρει στην μάπα τα αφεντικά μας περί κατάρρευσης του κρά-

τους πρόνοιας, εστιασμένη στην περίπτωση του ΟΑΕΔ.

-Καλέ μου βασιλιά, Ω βασιλιά της Περσίας, εσύ που μια
σου κίνηση φτάνει να εξαφανίσει βουνά και θάλασσες,

θέλεις να σου πω ένα παραμυθάκι;

-Όχι, θέλω να σε κουτουπώσω.

-Ωραία, θα σου πω ένα παραμυθάκι. Στην μακρινή Ελ-
λάδα, από το 2008 και μετά έχει ξεκινήσει, λένε, η «κα-

τάρρευση του κράτους πρόνοιας». Τα νοσοκομεία
συγχωνεύονται, τα επιδόματα κόβονται και γενικά οι

αδύναμοι τρώνε μια κατρακύλα που ουδείς μπορούσε να
προβλέψει. Χάσκει το πόπολο με τις αλλαγές που συμ-

βαίνουν· χάνει, λέει, και η αριστερά, η οποία μεγαλουρ-
γούσε σε αυτό το πεδίο του κράτους, το έδαφος κάτω

από τα πόδια της.
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Ηαλήθεια είναι ότι ο ελληνικός καπιταλισμός έχει φάει με-
γάλο στραπάτσο από το μπαμ της καπιταλιστικής κρίσης το

2008. Τριγύρω μας, συμβαίνουν αλλαγές που επιταχύνουν την
αναδιοργάνωση της κρατικής δομής, ενώ οι πολιτικές μας δε-
ξιότητες αδυνατούν να τις συλλάβουν σε όλο τους το εύρος.
Πάντως η περίπτωση του ΟΑΕΔ είναι ενδεικτική του γιατί αυτή
η κατάσταση, που κωδικά αποκαλείται «κατάρρευση του κρά-
τους πρόνοιας» από τα αφεντικά και τους φίλους τους, και με
την οποία εξοικειωνόμαστε (ως ρητορική, αλλά κυρίως ως
υλική υποτίμηση στην καθημερινότητά μας), έχει ξεκινήσει
κάμποσες δεκαετίες πίσω.

Ο ΟΑΕΔ, όπως διαβάζουμε στην μελέτη της ΓΣΕΕ «Προς μια
νέα ηθική της εργασίας» που δημοσιεύτηκε το 2005, ξε-
κίνησε από την αρχή της δεκαετίας του 2000 την
διαδικασία αναδιοργάνωσής του. Καθόλου τυχαία
η συγκυρία. Αντιθέτως πολύ σημαντική. Τα αφεν-
τικά μας κουβαλούσαν δύο δεκαετίες στην καμ-
πούρα τους με προβλήματα που παίρνανε
παράταση. Όπως λέμε και σε άλλα κείμενα, το
'80 είχε στο πρώτο του μισό την διαδικασία αφο-
μοίωσης και στο δεύτερο μισό την προσπάθεια
υποτίμησης της εργατικής τάξης. Το '90, και με την
κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, τα αφεντικά μας άρ-
χισαν να απομακρύνονται όλο και περισσότερο από διάφορες
«μεταπολιτευτικές αγκυλώσεις». Έτσι εξηγείται το ότι ο πρώην
υπουργός Εργασίας, Γ. Βρούτσης, υπερασπιζόμενος τα προ-
γράμματα ευελιξίας, έλεγε το 2012:

Είναι μια συζήτηση για την ευελιξία στην εργασία που ουσια-
στικά έχει ανοίξει εδώ και δύο δεκαετίες, από τις αρχές του
’90. (...) Ήταν εμφανές το κρίσιμο έλλειμμα μεταρρυθμιστικής
κουλτούρας, πολιτικής και κοινωνικής, αλλά και μια δαιμονο-
ποίηση οποιασδήποτε αλλαγής.1

Έξυπνος ο κύριος Βρούτσης. Λέγοντας «δαιμονοποίηση οποι-
ασδήποτε αλλαγής» πέταγε το μπαλάκι στους μαλάκες τους
προηγούμενους, χωρίς να συνδέει το πρόσκαιρο πάγωμα της
επίθεσης ενάντια στους ντόπιους εργάτες με την κατεύθυνση
του ελληνικού κράτους που συμπυκνωνόταν στην εξής στρα-
τηγική: να συσπειρώσει όσο μεγαλύτερα κομμάτια του εθνικού
κορμού γύρω από την προσπάθειά του να αρπάξει ό,τι μπορεί
από τα Βαλκάνια (και ξώφαλτσα από Τουρκία μεριά) και ταυ-
τόχρονα να εκμεταλλευθεί όσο δεν παίρνει τους μετανάστες
εργάτες, στο εσωτερικό του. 

Έτσι τα χρόνια περάσανε, τα προβλήματα μπήκαν κάτω απ’ το
χαλάκι, το '99 με το χρηματιστήριο έγινε μια κάποια συγκεν-
τροποίηση κεφαλαίου από κάτω προς τα πάνω κι οι αρχές του
2000 βρήκαν τα αφεντικά μας να περιμένουν τους Ολυμπια-

κούς αγώνες και να ξαναβάζουν μπροστά διαδικασίες που
είχαν αφήσει μισές στις αρχές του '90.

Πάμε τώρα στην περίπτωση του ΟΑΕΔ. Να πούμε αρχικά ότι
πρόκειται για την κατεξοχήν κρατική δομή στην οποία στρέ-
φεται το πεταμένο, με μια έννοια, ντόπιο κομμάτι της εργατι-
κής τάξης. Στην μελέτη της ΓΣΕΕ που αναφέραμε παραπάνω,
οι αιτίες που αναγνωρίζονται ως κομβικές για την αναδιοργά-
νωσή του είναι οι εξής τρεις: Α) τα Γραφεία Εργασίας κρίνον-
ται ανεπαρκή να διαχειριστούν την ποσοτική αύξηση των
ανέργων και να προχωρήσουν στην ποιοτική αλλαγή της δια-
χείρισης που επιβάλλεται απ’ την συγκυρία, Β) η κούρσα υπο-
τίμησης των εργατών σε ανταγωνιστικές, ως προς την Ελλάδα,
χώρες έχει ξεκινήσει και πρέπει να τις πιάσει (τώρα εδώ δεν
ξέρουμε να πούμε και πάρα πολλά για τη θέση της Ελλάδας
στον διεθνή καταμερισμό εργασίας, οπότε δείξτε λίγη κατα-
νόηση) και, προσέξτε, Γ) ο «επερχόμενος ανταγωνισμός από
τα Ιδιωτικά Γραφεία Εργασίας».2 Και ιδού το παράδοξο, θα
έλεγε ο κατεξοχήν εχθρός της αποκρατικοποίησης-ιδιωτικο-
ποίησης. Οϊμέ, μια κρατική δομή που θέλει να αλλάξει για να
χτυπήσει τη βούληση της ιδιωτικής σφαίρα (;!). Αμ πώς! Όπως
είπαμε και πριν, η συγκεκριμένη κρατική δομή έχει σημασία.
Εκεί πηγαίνει ένα κομμάτι της εργατικής τάξης, το οποίο και

φέρνει μαζί του τη δυσαρέσκειά του. Άνθρωποι με οικογέ-
νειες και μακροχρόνια ανεργία, απόφοιτοι γυμνασίου

που δουλεύουν απ' τα 15 και για τους οποίους η
ταξική ανέλιξη δεν υπήρχε καν, όχι ως προοπτική
ούτε σαν όνειρο, νεαροί no future που δυσκο-
λεύονται να εκπληρώσουν την κοινωνική τους
μετάβαση από το σχολείο σε ένα πεδίο που αν
δεν είσαι καπιταλιστικά χρήσιμος, είσαι άχρη-

στος. Το σημαντικότερο δηλαδή για αυτούς που
σκέφτονται για λογαριασμό του ΟΑΕΔ είναι ότι οι

άνεργοι από το '90 και μετά πληθαίνουν και πως ο
ΟΑΕΔ, είναι η μόνη κρατική δομή που μπορεί να συσσω-
ρεύσει γνώση πάνω σε αυτό το εν δυνάμει εργατικό δυ-
ναμικό.

Όσα αναφέραμε παραπάνω οδήγησαν στην δημιουργία των
ΚΠΑ (Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης), τα οποία αποσκο-
πούσαν σε δύο πράγματα. Απ’ την μια να έρθουν σε επαφή με
τα κατά τόπους αφεντικά και να σκιαγραφήσουν τις προθέσεις,
τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους. Με «επιθετικό χαρα-
κτήρα» όπως λένε. Όχι να τους βρούνε και να τους βαράνε με
το ζόρι για να τους πούνε τις ανάγκες τους· μην πάει εκεί το
μυαλό σας. Αυτό που χαρακτήριζαν έτσι οι προϊστάμενοι των
ΚΠΑ ήταν κατά βάση η έντονη προσπάθεια που κατέβαλε ο
μηχανισμός του ΟΑΕΔ προκειμένου να κάνει ξεκάθαρο και να
χαράξει στην συνείδηση των αφεντικών ότι φτιαχνόταν κάτι
που στο μέλλον θα είχε να τους προσφέρει σημαντικά πράγ-
ματα. Γι’ αυτό και τόνιζαν: «σημαντικός παράγοντας για την
αποτελεσματική λειτουργία των ΚΠΑ η μεταβολή της στάσης
δυσπιστίας που έχουν οι πολίτες έναντι των δημόσιων υπη-
ρεσιών».3

Απ’ την άλλη, όπως μας λένε οι προϊστάμενοί του: «...ασχο-
λούμαστε εμπεριστατωμένα, πιο αναλυτικά με κάθε άνεργο
πλέον. (...) Παίρνουμε τον άνεργο, τον καθίζουμε σε μια κα-
ρέκλα, του παίρνουμε συνέντευξη».5 Δηλαδή, με λίγα λόγια,
οργάνωναν ένα κομμάτι αυτού που θα αποκαλούσε κανείς κρα-
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τική διάσταση της υποτίμησής μας. Και όλα αυτά με τα ΚΠΑ να
δίνουνε λόγο απευθείας στην διοίκηση του ΟΑΕΔ παρακάμ-
πτοντας γραφειοκρατίες και τα ρέστα. Είχανε σημαντικό έργο
να φέρουν εις πέρας οι άνθρωποι· σημαντικό και χρονοβόρο.
Και έτσι σιγά σιγά, με την ανεργία που από το 7% πήγε στο
30%, ο ΟΑΕΔ έφτασε να διαχειρίζεται ενάμιση εκατομμύριο
ανέργους· προετοιμασμένος μέχρι ένα σημείο.

-Και κάπου εκεί πέφτει ένας κομήτης και τρέχει να
σωθεί ο Αλαντίν και από πίσω του ακολουθούν 400

ελφ και 500 ορκς, ενώ κοντεύει να τους κάψει η
λάβα.

-Τι; Αλήθεια; Καλά μαλάκα αλήθεια τώρα; Πω και
γαμώ τις ιστορίες!

-Όχι, εντάξει, το 'πα για να δω αν παρακολουθείς
την ιστορία. Γιατί άμα δεν παρακολουθούσες δεν το

έβγαζα το πρωινό.

-Πφφφ.

-Όχι, κοίτα στο τέλος ο Σεβάχ ανατρέπεται απ' τον
Μέγκατρον. Θα δεις· παίζει τρελή φάση, μην ξενε-

ρώνεις.

Και έτσι ο ΟΑΕΔ, μια δεκαετία μετά, φτάνει στο σημείο να είναι
μια δομή οργανωμένη έγκαιρα και με μια καλού επιπέδου
γνώση περί του τι θέλουν τα αφεντικά. Κάπως έτσι, με voucher
και λοιπά «προγράμματα για την καταπολέμηση της ανεργίας»,
χιλιάδες εργάτες πλέον βρίσκονται σε ένα καθεστώς που καμία
σχέση δεν έχει με αυτό που θα λέγαμε παλιά «τυπική εργα-
σία». Άλλοι δουλεύουνε πεντάμηνα, άλλοι οχτάμηνα, άλλοι με
ένσημα και άλλοι χωρίς, αλλά όλοι ως «ωφελούμενοι, εκπαι-
δευόμενοι» ή οτιδήποτε άλλο· όχι πάντως ως εργάτες. Όλη
αυτή η κίνηση που καταγράφεται γύρω απ’ τον ΟΑΕΔ δεν είναι
αμελητέα από πολλές πλευρές. Ας πούμε, τα λεφτά που διακι-

νούνται μέσω των προγραμμάτων και οι τσάμπα εργάτες
γίνανε αντικείμενο σύγκρουσης στην τότε τρικομμα-

τική κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ με την αντικα-
τάσταση του τότε πασόκου διοικητή του ΟΑΕΔ,
Η. Κικίλια, από τον Η. Αμπατζόγλου που ήταν
νεοδημοκράτης.6

Σήμερα βέβαια έχουμε κομμουνισμό, χαιρετιό-
μαστε όλοι σαν σύντροφοι και χαιρόμαστε που με

«πρώτη φορά αριστερά» θα πάει ο τόπος μπροστά.
Άλλωστε η καινούρια διοικητής του ΟΑΕΔ, Μαρία Καρα-

μεσίνη, θα πάρει λέει «την υπόθεση (εν. της διαχείρισης της
ανεργίας) στα χέρια της» γιατί «δεν έχει την πολυτέλεια να πε-
ριμένει την ανάπτυξη».7 Τώρα εμείς, που δεν λέμε συντρό-
φισσα την καθηγήτρια του Παντείου Καραμεσίνη, όταν ακούμε
διαχείριση της ανεργίας καταλαβαίνουμε διαχείριση της εργα-
τικής τάξης. Και επειδή το κράτος έχει συνέχεια και οι στρα-
τηγικοί του στόχοι παραμένουν ίδιοι, ακόμα κι αν αλλάξουν οι
τακτικές για την επίτευξή τους, η Καραμεσίνη ως καλή υπο-
στηρίκτρια της στρατηγικής της υποτίμησης της εργατικής
τάξης ξέρει πολύ καλά τι λέει: «Οι ενεργητικές πολιτικές απα-
σχόλησης θα μπορούσε να αποτρέψουν τη δημιουργία ενός
σκληρού πυρήνα ανέργων που απομακρύνονται οριστικά από
την αγορά εργασίας και φυτοζωούν ή στρέφονται προς εγκλη-
ματικά κυκλώματα».8 Ξέρει πως αυτό που θα πάρει στα χέρια
της είναι η προσπάθεια της αστικής τάξης να διατηρήσει την
επιβολή της στην εργατική τάξη. Κι αυτό δεν είναι ούτε ζήτημα
της «αγοράς» ούτε ζήτημα ηθικής. Είναι το μέλλον των τάξεων
στην Ελλάδα. Όταν λοιπόν λέει ότι «δεν έχει την πολυτέλεια να
περιμένει την ανάπτυξη», μιλάει για τις επιτακτικές ανάγκες
του ελληνικού κράτους που εν μέσω ρευστότητας και παγκό-
σμιου διακρατικού ανταγωνισμού πρέπει να δει τι σκατά θα
κάνει με τα εκατομμύρια των ολίγον ανέργων και ολίγον εργα-
ζόμενων που θα συνεχίζουν να ζουν, να δουλεύουν και να μι-
σούν σε αυτή τη σκατοχώρα. 

Από την πλευρά του ο ΟΑΕΔ, ως μηχανισμός, έχει εκφράσει τη
διάθεσή του να έρθει σε όλο και στενότερη επαφή και συνερ-
γασία με τις υπόλοιπες κρατικές δομές που έχουν να κάνουν με
την αναπαραγωγή της εργατκής τάξης. Ο Κικίλιας, ο πρώην δι-
οικητής που βρήκαμε παραπάνω, δήλωνε το 2013:

«πρέπει να αποκτήσουμε όχι απλώς την κουλτούρα, αλλά την
οργάνωση και τη μέθοδο της συγκροτημένης πολιτικής. Τι θέλω
να κάνω, τι εργαλεία έχω, πώς θα τα συνδυάσω για να πετύχω
τον στόχο μου. (...) Δεν μας λείπουν άνθρωποι. Αυτό που μας
λείπει είναι η συγκροτημένη πολιτική όχι μόνο με την έννοια
της τεχνικής αλλά η πολιτική έκφραση που θα ενώσει όλο αυτό
το μεταρρυθμιστικό κομμάτι το οποίο παραμένει μικρό ακόμη

το κράτος έχει
συνέχεια και οι
στρατηγικοί του 
στόχοι παραμέ-

νουν ίδιοι
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και σήμερα. Αλλά πάντα οι πρωτοπορίες είναι μικρές. Υπάρχει
όμως στους βασικούς πολιτικούς χώρους που είναι η Κεντρο-
δεξιά και η Κεντροαριστερά».9

Ο Βρούτσης που είδαμε προηγουμένως, ως Υπ. Εργασίας είχε
κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση που πρότεινε ο Κικίλιας:
«Δρομολογήσαμε μάλιστα, σε συνεργασία με τον υπουργό Προ-
στασίας του Πολίτη κ. Δένδια τη συνδρομή της Οικονομικής
Αστυνομίας για να επικουρήσει συμπληρωματικά το δύσκολο
έργο των επιθεωρητών εργασίας στον εντοπισμό της αδήλωτης
εργασίας»10. Η μηχανή «διαχείρισης της ανεργίας» που ανέ-
λαβε ο ΣΥΡΙΖΑ έχει στηθεί και δουλεύει. Είναι η συνειδητο-
ποίηση των αφεντικών μας, ότι τα χρόνια που έρχονται είναι
δύσκολα. Ότι την πειθάρχηση των εργατών μπορεί να την εγ-
γυηθεί μόνο η ένοπλη κρατική ισχύς. Με λίγα λόγια, η φιγούρα
του μπάτσου παντού· από τους δρόμους μέχρι τους χώρους
εργασίας. Αυτή η διορατικότητα του ΟΑΕΔ είναι που τον καθι-
στά «πρωτοπορία». Γιατί ο ρόλος του γίνεται όλο και πιο κομ-
βικός στην επίθεση του ελληνικού κράτους προς την εργατική
τάξη. Ο Sergio Bologna έγραφε τα εξής για τους μηχανισμούς
της πρόνοιας κατά την δημοκρατία της Βαϊμάρης, στην Γερμα-
νία: «η σπειροειδής άνοδος της ανεργίας έδωσε κατά την πε-
ρίοδο της Βαϊμάρης τεράστιες εξουσίες στον μηχανισμό της
Πρόνοιας» και «η ανάπτυξη της Πρόνοιας ήταν για αρκετούς
εργάτες το πιο άμεσο πρόσωπο του Κράτους με το οποίο έρ-
χονταν σε επαφή».11 Αυτά που λέμε είναι περίεργα και παρά-
λογα μόνο αν σκεφτόμαστε τον κόσμο ως μια στατική
κατάσταση. Αντίθετα απ’ τις αριστερές αρλούμπες που μας κα-
τεστήσαν διανοητικά ανάπηρους για πολύ καιρό, η φασιστική
διαχείρηση μας από το ελληνικό κράτος συμβαίνει και πειρα-
ματίζεται με διάφορους τρόπους όλο και πιο έντονα μπροστά
στα μάτια μας.

Οπότε η παραμύθα που άκουγες μπούλη για την «κατάρρευση
του κράτους πρόνοιας» είναι μια παραμύθα και μισή. Πίσω από
αυτό το σενάριο, δηλαδή, του χάους και της αδιαφορίας, πίσω
από τα κλαψουρίσματα ότι τάχα οι κρατικοί μηχανισμοί που
είναι κομβικοί για την αναπαραγωγή της εργατικής τάξης αφή-
νονται στη μοίρα τους, υπάρχει μια ιδέα που είναι πολύ επι-
κίνδυνη. Αν θέλουμε να βλέπουμε το ταξικά οργανωμένο
περιβάλλον μας ανταγωνιστικά, δεν μπορούμε παρά να θεω-

ρούμε την ιδέα ότι, και καλά, τα αφεντικά δεν νοιάζονται για
την αναπαραγωγή μας, άκρως επικίνδυνη. Ψέματα, χυδαία αρι-
στερά ψέματα. Το κράτος και τα αφεντικά νοιάζονται πρώτα
και κύρια να έχουν λόγο για το πώς ζούμε. Όσο η κρίση καλ-
πάζει, τόσο πιο έντονη θα γίνεται η επιβολή τους στις συνή-
θειες μας, στις ζωές μας γενικώς. Και τόσο ο φασισμός θα μας
γίνεται όλο και «πιο οικείος». Γιατί και η κρίση να τελειώσει,
οι μηχανισμοί και οι σχέσεις που θα έχουν αναπτυχθεί μέχρι
τότε, θα μας κάτσουν στον σβέρκο. Τέτοια είναι η εποχή μας,
φασισμός ολοταχώς· δηλαδή η κρατική μηχανή στα χειρότερά
της.

-Τι αυτό ήταν; 
Μου υποσχέθηκες πραξικόπημα Μέγκατρον.

-Αύριο, μπούλη.

-Μα έτσι δεν θα μπορώ να σε σκοτώσω αύριο.

-Πρόβλημά σου!
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Εκεί που πίνουμε καφέ στο αρχείο71, διάφοροι μας τρολλάρουν ότι δήθεν ο ΣΥΡΙΖΑ θα
τονώσει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, θα περιορίσει τη μαύρη εργασία κι άλλα τέτοια
ωραία. Εκείνοι που βλέπουν ως κάτι ελπιδοφόρο την εκλογή του ΣΥΡΙΖΑ, θα έπρεπε
να διαβάζουν καλύτερα τι είπε η κυρία Καραμεσίνη μόλις πήρε τα ηνία του ΟΑΕΔ: 

Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα πρέπει οπωσδήποτε να ενισχυθούν για να μπει τέλος στην
«εργασιακή ζούγκλα»» και συνέχισε λέγοντας ότι «οι ΜΜΕ (εν. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις)
και οι αυτοαπασχολούμενοι στην Ελλάδα καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια των μνημονίων
από τις πολιτικές σκληρής λιτότητας» οπότε «χρειάζεται πάντοτε να κοιτάμε τις συγκυ-
ριακές και δομικές αιτίες των προβλημάτων ώστε να μπορούμε να δίνουμε αποτελεσμα-
τικές λύσεις και να καταλαβαίνουμε μέχρι πού μπορεί να φτάσει η εμβέλεια των
ελεγκτικών μηχανισμών12

Καταλάβατε δηλαδή τι μας λέει: Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα τα βάλουν μεν με τα μι-
κροαφεντικά, αλλά με μέτρο δε. Γιατί αυτά τα μικροαφεντικά ψηφίσαν το κόμμα της κυ-
ρίας Καραμεσίνη και γιατί όλοι μαζί θέλουν να ορθοποδήσει ο ελληνικός καπιταλισμός.
Στην τελική, το χέρι που σε ψήφισε, φίλε, δεν το δαγκώνεις... 


