
Εμείς από τη μεριά μας, ακριβώς για να αποφύγουμε τον κίν-
δυνο μιας κακής νουάρ λογοτεχνίας, προσπαθήσαμε να ακο-
λουθήσουμε μια εγγυημένη οδό. Να διαβάσουμε και να
κατανοήσουμε το θέμα από την πλευρά του ταξικού ανταγωνι-
σμού. Αισιοδοξούμε να εξετάσουμε το παράνομο κεφάλαιο ως
ένα μέρος του κύκλου εργασιών της ελληνικής αστικής τάξης
και να μιλήσουμε για την οργάνωση και τη διαχείρισή του από
το ελληνικό κράτος για χάρη των αφεντικών. Τέλος, να το δούμε
σαν αυτό που πραγματικά είναι, ένα σημαντικό κομμάτι της
πραγματικότητας της εργασίας και του ταξικού πολέμου. Όχι τί-
ποτα άλλο, αλλά δεν μπορούμε να κοντράρουμε και τον Έλροϋ.

ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΗΡΩΊΝΗΣ

Το ελληνικό παράνομο κεφάλαιο έχει πολλά ταλέντα. Από τα
χέρια του περνούν όλων των ειδών τα «εμπορεύματα»: ναρκω-
τικά, όπλα, τσιγάρα, πετρέλαιο και φυσικά το αγαπημένο της ελ-
ληνικής κοινωνίας, μετανάστριες και μετανάστες εργάτες. Επειδή
όμως ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα με πληθώρα διαθέσιμων
στοιχείων είναι η ηρωίνη, θα ξεκινήσουμε μιλώντας γι’αυτήν.

Κατά τους ειδικούς του ΟΗΕ, ο συντριπτικός όγκος της ηρωίνης
παράγεται στο Αφγανιστάν και καταναλώνεται στη Ρωσία και τη
βορειοδυτική Ευρώπη. Με μια πρόχειρη ματιά στο χάρτη, ο δρό-
μος από το Αφγανιστάν για τη βορειοδυτική Ευρώπη περνά από
αυτή τη μαγευτική περιοχή της υφηλίου που λέγεται Βαλκάνια.
Συγκεκριμένα, αυτό το κομμάτι του εμπορίου ηρωίνης ονομάζε-
ται «Βαλκανικός Δρόμος».

Σύμφωνα με τις αναφορές του ΟΗΕ για το διεθνές οργανωμένο
έγκλημα και την εμπορία ναρκωτικών παγκοσμίως αλλά και πιο
συγκεκριμένα στην νοτιοανατολική Ευρώπη, ο Βαλκανικός Δρό-
μος είναι ένα πολύ ζωντανό κομμάτι του εμπορίου ηρωίνης2. Στο
πρώτο κομμάτι της διαδρομής, από το Αφγανιστάν ως την Τουρ-
κία, γίνονται κατασχέσεις που ανέρχονται σε επίπεδα μερικών
τόνων. Πριν την είσοδο στα Βαλκάνια, στα σύνορα της Τουρκίας
δηλαδή, φτάνουν κάθε χρόνο γύρω στους 90 τόνους ηρωίνη.
Ναι, ενενήντα. Ναι, τόνοι. Γιατί λέμε για τόνους και κατασχέ-
σεις; Γιατί αυτός είναι ένας από τους τρόπους που έχουν διά-
φοροι, όπως ο ΟΗΕ, για να μετρούν τι γίνεται με το εμπόριο
ηρωίνης. Και μετά τα Βαλκάνια, κάπως έτσι πάει το πράγμα. Στα
διάφορα σύνορα που περνιούνται, κατάσχονται κάποιοι τόνοι
μέχρι να φτάσουν συνολικά στη βορειοδυτική Ευρώπη περίπου
80 από τους 90 που ξεκίνησαν από το Αφγανιστάν. Το ενδιαφέ-
ρον της υπόθεσης είναι ότι στα Βαλκάνια δεν κατάσχεται σχεδόν
τίποτα.

Τόνοι ηρωίνης δεξιά της ελλαδίτσας, τόνοι και αριστερά αλλά
αυτή δεν χαμπαριάζει. Είναι καλό παιδί, δεν ξέρει από τέτοια.
Ή μήπως...

Στα Βαλκάνια, πολύ λίγη ηρωίνη κατάσχεται, υποδηλώνοντας ότι
η δίοδος είναι καλά οργανωμένη και στρωμένη με διαφθορά.
[…] Το λαθρεμπόριο ναρκωτικών κατά μήκος του Βαλκανικού
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ΚΡΑΤΟΣ ΜΑΦΙΑ: 
ΤΟ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕ ΚΑΙΡΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ

Ομεγαλύτερος κίνδυνος όταν ασχολείται κανείς με το θέμα του παράνομου κεφαλαίου είναι να

παρασυρθεί σε νουάρ μονοπάτια και να χάσει την μπάλα καθώς διαβάζει για το πώς ο τάδε πρό-

εδρος ΠΑΕ είπε κάτι για τη μαμά του δείνα πρόεδρου ΠΑΕ, για το πώς γνωστός εφοπλιστής που διήγε

κοσμοπολίτικο βίο ήταν ο εγκέφαλος της σπείρας που έφερνε ηρωίνη ή ακόμα για το ότι φασίστες,

μπάτσοι και πράκτορες είναι τα κατεξοχήν στελέχη τέτοιων κυκλωμάτων. 

Ο δρόμος της πρέζας: οι διαδρομές που ακολουθεί η ηρωίνη για να
φτάσει από την παραγώγη στην κατανάλωση. Ας έχουμε στο νου μας ότι
αυτά είναι στοιχεία που έχουν δώσει οικειοθελώς οι μπάτσοι στον ΟΗΕ,
οπότε προφανώς δεν έχουμε ακριβή εικόνα.

Η μαύρη τρύπα της άσπρης: διάφορες νοτιοανατολικές ευρωπαϊκές
χώρες με πρώτη και καλύτερη την Ελλάδα μοιάζουν να μην κατάσχουν
σχεδόν καθόλου ηρωίνη. Τι να συμβαίνει εκεί άραγες;
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Δρόμου είναι συστηματικό και δείχνει να το στελεχώνουν καλά
εξοπλισμένες ομάδες με πολύ μεγαλύτερα φορτία από αυτά της
Κεντρικής Ασίας.

Ρε κοίτα να δεις που μας κατάλαβαν και τα χάπατα με διδακτο-
ρικά. Και προφανώς, η ηρωίνη είναι μόνο ενδεικτική:

Το οργανωμένο έγκλημα στα Βαλκάνια εμπεριέχει μια πληθώρα
εγκληματικών δραστηριοτήτων, γι’ αυτό και η ηρωίνη δεν είναι
παρά μόνο ένα από τα εμπορεύματα που διακινούνται μέσω
αυτής της περιοχής, αν και παραμένει το πιο επικερδές. […] Οι
διαδρομές σε αυτή την περιοχή λειτουργούν και αντί-
στροφα για την κοκαΐνη, τις αμφεταμίνες και
όλες τις πρόδρομες ουσίες τους, ταξιδεύον-
τας ανατολικά προς την Τουρκία και πέρα.
Οι ομάδες οργανωμένου εγκλήματος
που ελέγχουν αυτές τις διόδους (των
Βαλκανίων) έχουν συγκριτικά καλύ-
τερη πρόσβαση σε πολλές και διάφο-
ρες εγκληματικές αγορές από ότι οι
βόρειοι ομόλογοί τους. Έτσι, πολλοί
από αυτούς τείνουν να διακινούν διά-
φορα ναρκωτικά και να εμπλέκονται σε
διάφορες μορφές εγκλήματος, όπως π.χ.
διακίνηση ανθρώπων, όπλων και κλεμμένων
οχημάτων.1

Και αυτό που καταλαβαίνουμε περισσότερο απ' όλα είναι ότι,
εδώ-που-είναι-Βαλκάνια-και-όχι-παίξε-γέλασε, υπάρχει τεχνο-
γνωσία. Και μετά σου λέει η Καθημερινή ότι τα λαμπρά μυαλά
μας φεύγουν στο εξωτερικό. Αχάριστη. Ας μας πούνε όμως κα-
λύτερα οι επιστήμονες που ξέρουν απ' αυτά:

Οι μεγάλες κατασχέσεις πριν και μετά τη νοτιοανατολική Ευρώπη
δείχνουν ότι ο Βαλκανικός Δρόμος παραμένει μεγάλη δίοδος
ηρωίνης και ότι η τεχνογνωσία διακίνησης μεγάλων φορτίων
είναι υπερβολικά καλά οργανωμένη.

Θα αναρωτηθεί κάποιος αφελής, «οι μπάτσοι σ' αυτές τις κατσι-
κοχώρες τι διάλο κάνουν»;

Υπάρχουν δύο πιθανές εξηγήσεις για το γιατί δεν γίνονται μεγά-
λες κατασχέσεις στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Λόγω των πολλών,
μικρών κατασχέσεων τα μεγαλύτερα φορτία περνάνε απαρατή-
ρητα μέσα από την περιοχή. Εναλλακτικά, οι διακινητές ίσως
σπάνε τα μεγαλύτερα φορτία σε μικρότερα τα οποία μετά επα-
νενώνονται έξω από τα σύνορα της περιοχής, πιο κοντά στις κύ-
ριες αγορές της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης.2

Δηλαδή οι επιλογές μας είναι ή οι μπάτσοι είναι θεόστοκοι και
δεν βλέπουν να περνάει ένας τόνος ηρωίνης δίπλα τους ή οι μα-
φιόζοι είναι πιο έξυπνοι από τους μπάτσους. Ευχαριστούμε, δεν
θα πάρουμε.

Όπως και να έχει πάντως, μπορούμε να αντλήσουμε κάποια συμ-
περάσματα από τα παραπάνω. Το μόνο σίγουρο είναι πως υπάρ-
χει συσσωρευμένη γνώση στο λαθρεμπόριο πάσης φύσεως. Αν
δεχτούμε και πως οι μπάτσοι δεν είναι μπετόβλακες (νταξ, δεν
μιλάμε για τους Δελτάδες προφανώς) τότε τα πράγματα είναι λίγο
πιο περίπλοκα απ' ό,τι θέλουν να μας πουν οι επιστήμονες. Ίσως
να αρχίσει να υποψιάζεται κανείς ότι μια χαρά ξέρει το ελληνικό
κράτος και οι εκπρόσωποί του από πού και πόση ζουζού περνάει.
Ίσως να αρχίσει κανείς να πιστεύει ότι το ελληνικό κράτος είναι
με κάποιο τρόπο διαχειριστής του παράνομου κεφαλαίου.

Το 
ενδιαφέρον 

της υπόθεσης
είναι ότι στα

Βαλκάνια δεν
κατάσχεται

σχεδόν 
τίποτα
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Η μυστηριώδης περίπτωση του Noor 1

Εντάξει δεν αντέξαμε να μη δώσουμε λίγο
νουάρ. Αλλά δώστε λίγο βάση. Υπάρχει μια
χώρα όπου κανένα κατασχεμένο φορτίο ηρωί-
νης δεν έχει ξεπεράσει τα 100 κιλά. Σ' αυτή τη
χώρα, έχει έναν παλιό αρχιμπάτσο με το ψευ-
δώνυμο «ο Βλάχος» (γιατί φέρει μύστακον
τσιγκελωτόν και έχει γκλίτσες πάνω από το
γραφείο του) που δεν συνεργάζεται με την
αστυνομία, αλλά μόνο με το λιμενικό και την
DEA (δίωξη ναρκωτικών των ΗΠΑ). Ο Βλάχος
έχει και γραφείο στην αμερικανική πρεσβεία
(το οποίο δημιουργεί το εύλογο ερώτημα: δη-
λαδή τώρα που μιλάμε μέσα στην αμερικανική
πρεσβεία έχει κάτι γκλίτσες;).3 Αυτός λοιπόν ο
σούπερ ντούπερ τύπος, «ξαφνικά» κατάσχει το
μεγαλύτερο φορτίο ηρωίνης στην Ευρώπη
έβερ. Όλα αυτά σε μια περίοδο πολιτικής αστά-
θειας που περιμέναμε την «πρώτη φορά αρι-
στερά» και η κυρία Δούρου συναντούσε τυχαία
τον κύριο Μαρινάκη σε μια ταβέρνα. Κι ενώ εκ-
κρεμούσε η δίκη και φυτρώνανε από παντού
εμπλεκόμενοι, από εφοπλιστές μέχρι χρυσαυ-
γίτες, κάποιοι από αυτούς που μάλλον είχαν
πολλά να πουν και πολλούς να δώσουν, άρχι-
σαν να πεθαίνουν υπό μυστηριώδεις συνθήκες.
Τελικά μπορεί και να «τον έχουμε» τον Έλροϋ.

Τώρα κλαιν’ όλα τ' αλάνια: δύο τόνοι ηρωίνης κατα-
σχέθηκαν και μετά καταστράφηκαν στις υψικαμίνους
της Χαλυβουργικής. Είμαστε σίγουροι.



ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ, ΜΑΦΙΟΖΟΙ, ΦΑΣΙΣΤΕΣ

Αναγνωρίζουμε ότι ο παραπάνω τίτλος είναι υπερβολή. Θα μπο-
ρούσαμε να γράψουμε απλά «αφεντικά» και να τελειώνουμε,
αλλά έχουμε συντρόφους που τη βρίσκουν με την ποίηση. Υπάρ-
χει όμως και ένας σοβαρότερος λόγος κι αυτός είναι ο χαρακτή-
ρας της ελληνικής αστικής τάξης.

Σε αντίθεση με την μπαρούφα που μας πιπιλάνε το μυαλό τόσα
χρόνια οι αριστεροί, ότι δηλαδή η Ελλάδα δεν έχει σοβαρή
αστική τάξη ή βαριά βιομηχανία, η Ελλάδα έχει βαριά βιομηχα-
νία και το κύριο κομμάτι της το λένε ναυτιλία και έχει και μια
χαρά αστική τάξη, το κυρίαρχο κομμάτι της οποίας είναι οι εφο-
πλιστές. Αυτοί τώρα, είναι φιγούρες που ξεφύτρωσαν έχοντας
κάνει κατά κύριο λόγο διάφορες βρώμικες μπίζνες, πολλές από
αυτές κατά τη διάρκεια πολέμων και λοιπών «κρίσεων» με τα
πλωτά κάτεργα που ονόμαζαν καράβια. Αυτοί οι τύποι καθώς
περνούσαν τα χρόνια αποκτούσαν όλο και περισσότερες σχέσεις
με τον πολιτικό εκφραστή τους, το ελληνικό κράτος. Έτσι ξεκί-
νησε να συσσωρεύεται μια συλλογική εμπειρία και γνώση όσον
αφορά τη διακίνηση εμπορευμάτων που δουλεύεται σταθερά
εδώ και πολλές δεκαετίες. Οι εφοπλιστές λοιπόν, με τα μέσα και
τη γνώση να διακινούν εμπορεύματα, έχουν στήσει ένα κομμάτι
της δουλειάς τους γύρω από το παράνομο κεφάλαιο. Φροντί-
ζοντας ταυτόχρονα να έχουν και όσο περισσότερες άκρες σε άλ-
λους τομείς του ελληνικού κεφαλαίου γιατί ως γνωστόν δεν
βάζουμε όλα τα αυγά μας σε ένα καλάθι.

Έτσι σήμερα, κανείς δεν είναι απλά εφοπλιστής. Έχουν κανάλια
και εφημερίδες, τράπεζες και ομάδες ποδοσφαίρου, φαρμακευ-
τικές και ξενοδοχεία. Εν ολίγοις είναι μια κανονική, βαρβάτη
αστική τάξη που αντιλαμβάνεται τον εαυτό της ως τέτοια και
φροντίζει να δουλεύει για τα συλλογικά της συμφέροντα. Αυτό
δεν σημαίνει βέβαια πως είναι και ένα συμπαγές πράγμα. Μόνο
απέναντί μας είναι ενωμένοι. Μεταξύ τους τρώγονται κανονικό-
τατα, όπως αποδεικνύει και η περίπτωση του Noor 1 με τους
δύο τόνους ηρωίνη.4 Ή τα δύο καράβια γεμάτα όπλα και σφαί-
ρες που έχουν κατασχεθεί τα τελευταία χρόνια και σχετίζονται
με τις ιμπεριαλιστικές βλέψεις του ελληνικού κράτους.5 Κάθε
φράξια του ελληνικού κεφαλαίου μαζί με τις απολήξεις και τους
πολιτικούς της εκφραστές δουλεύει για να βγάλει τα μάτια των
αντιπάλων της.6 Κι αυτό βγαίνει στην επιφάνεια με διάφορους
τρόπους όπως π.χ. η κόντρα Μαρινάκη-Μελισσανίδη που
υποτίθεται ότι γίνεται εξαιτίας της μπάλας.

Η ελληνική αστική τάξη είναι μια αστική τάξη που
μαζί με τον πολιτικό εκφραστή της, το ελληνικό
κράτος, έχει φροντίσει να κατασκευάσει αφηγή-
σεις περί μνημονίων, εθνικής ενότητας και αδού-
λωτου ελληνικού λαού. Αφηγήσεις που πείθουν
μερικά εκατομμύρια μαλάκες ότι το να ψηφίσουν
για τη μη φορολόγηση του εφοπλιστικού κεφαλαίου
ή του τουρισμού, δεν είναι συμμετοχή σε μια συζήτηση
για το πώς θα σωθούν τα αφεντικά μας, αλλά ένα γενναίο με-
σαίο δάχτυλο στα μούτρα του επίδοξου κατακτητή.7

Τέλος, είναι μια αστική τάξη που σε μεγάλο βαθμό δεν την νοι-
άζει με τι μπίζνες ακριβώς θα ασχοληθεί, αρκεί να είναι καλές
μπίζνες. Και νομίζουμε ότι είναι ασφαλές να πούμε ότι το πα-

ράνομο κεφάλαιο που δεκαετίες τώρα είναι μεγάλο κομμάτι του
ελληνικού κεφαλαίου, είναι καλές μπίζνες.

ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΚΦΡΑΣΤΗΣ ΤΗΣ ΜΑΦΙΑΣ

Κι έτσι, ελληνική αστική τάξη και ελληνικό κράτος, φροντίζουν
να συνεχίζει αυτός ο κύκλος εργασιών μιας και εδώ και πολύ
καιρό έχει αποδειχθεί ζωτικής σημασίας. Αλλά όπως κάθε εται-
ρική δραστηριότητα, πρέπει κι αυτή να στελεχωθεί με το κα-
τάλληλο προσωπικό. Πράκτορες, μπάτσους και φασίστες.
Πολλούς φασίστες. 

Δεν είναι τυχαίο ότι κάθε φορά που δημοσιεύεται εξάρθρωση
κυκλώματος διακίνησης μεταναστών εμπλέκεται κάποιος από
τη Διεύθυνση Αλλοδαπών. Ή αν είναι κύκλωμα διακίνησης ναρ-
κωτικών, κάποιος λιμενικός. Και πάντα κάπου εκεί βρίσκεται
και κάποιος πράκτορας.8 Όπως είπαμε και πριν, το ελληνικό
κράτος ως πολιτικός εκφραστής της ελληνικής αστικής τάξης,
έχει αναλάβει και το ρόλο του διαχειριστή του παράνομου κε-
φαλαίου, όπως είπε και ένας διοικητής της ΕΥΠ με στόχο «να
ελεγχθεί ο τζίρος εκατομμυρίων ευρώ που διοχετεύονται στην
αγορά από το εμπόριο που έχει στηθεί γύρω από το φαινόμενο
της λαθρομετανάστευσης».9 Πατάσσεις τις μισές σου μπίζνες;
Δεν τις πατάσσεις. 

Επίσης, διόλου τυχαίο είναι το γεγονός ότι τον τελευ-
ταίο καιρό έχουν πυκνώσει τα δημοσιεύματα για

εξαρθρώσεις κυκλωμάτων. Διακινητές μετανα-
στών, λαθρέμποροι όπλων και τσιγάρων, έμποροι
ναρκωτικών και μαστροποί καταλήγουν στης φυ-
λακής τα σίδερα με ιλιγγιώδεις ρυθμούς. Θα έλεγε
κάποιος κακεντρεχής ότι μαζί με τη ρευστότητα

και την αστάθεια στο πολιτικό σύστημα της χώρας,
επηρεάζεται και η κατάσταση της μαφίας και του πα-

ράνομου κεφαλαίου.

Το πολιτικό σκηνικό λοιπόν θυμίζει ρωμαϊκό όργιο· με κόμματα
να φτιάχνονται και να διαλύονται πιο γρήγορα απ' ό,τι μπορεί
να αντιληφθεί το ανθρώπινο μάτι· με ζόμπι να ξεθάβονται από
τους τάφους τους· με γραφικότητες απείρου κάλλους (ρε φίλε,

32

Μαρινάκη έμπορα: οπαδοί του Παναθηναϊκού σηκώνουν πανό, υποθέ-
τουμε για να επισημάνουν τη γιγάντωση του ελληνικού παράνομου κε-
φαλαίου και τη μαφιοζοποίηση του ελληνικού κράτους.

Οι
εφοπλιστές

λοιπόν έχουν στή-
σει ένα κομμάτι της

δουλειάς τους γύρω
από το παράνομο

κεφάλαιο



μπήκε ο Λεβέντης στη Βουλή, το διανοείσαι;)· με ανίερες συμ-
μαχίες και επικές διασπάσεις· και με κάποιους να φαντασιώ-
νονται Dream Team με τους πιο ικανούς μαφιόζους από κάθε
κόμμα. Και όσο συμβαίνουν όλα αυτά, αντίστοιχα πράγματα
συμβαίνουν και στην αστική τάξη όσον αφορά τις παράνομες
μπίζνες της.

Όπως στη νόμιμη πλευρά της ελληνικής οικονομίας
υπάρχει συσσώρευση και αναδιανομή κεφαλαίου, με
τις τράπεζες πλέον να είναι τέσσερεις και να δια-
χειρίζονται σχεδόν το σύνολο του ελληνικού κε-
φαλαίου, ή τα σουπερμάρκετ που αλληλοεξαγο-
ράζονται ή ακόμα και με τον υπόγειο πόλεμο που
παίζουν οι εφοπλιστές μεταξύ τους, έτσι και ο κό-
σμος της μαφίας περνά μια περίοδο όπου η πίτα πρέ-
πει να ξαναμοιραστεί. Δουλειές πρέπει να κανονιστούν,
συμμαχίες να φτιαχτούν, εχθροί να θαφτούν βαθιά.10

Το πιθανότερο είναι πως, αν δεν πληθύνουν, τα φαινόμενα
«εξάρθρωσης κυκλωμάτων» θα συνεχίσουν αμείωτα για όσο το
πολιτικό σκηνικό παραμένει ρευστό και ασταθές. Παράλληλα,
η μαφιόζικη οικονομία θα συγκεντρώνεται και θα αναδιανέμε-
ται. Και το ελληνικό κράτος και η ελληνική κοινωνία θα έρ-
χονται όλο και πιο κοντά με το θαυμαστό κόσμο της μαφίας.
Μέχρι που μια μέρα θα έχουμε πρωθυπουργό τον Μαρινάκη και
θα ησυχάσουμε όλοι μαζί, μια και καλή.

Η ΜΑΦΙΟΖΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Το παράνομο κεφάλαιο λοιπόν είναι ένας σημαντικός κύκλος ερ-
γασιών για το ελληνικό κράτος και την αστική του τάξη. Είναι
ένας τομέας της εργασίας που μερικές φορές δυσκολευόμαστε
όλοι να αντιληφθούμε το μέγεθός του και το βαθμό στον οποίο
ταυτίζεται με την ελληνική κοινωνία.

Το πιο πρόσφατο παράδειγμα που μας δίνει μια καλή εικόνα,
είναι το παράδειγμα της Μυκόνου. Εκεί ο υπόγειος πόλεμος μα-
φίας, πρακτόρων και φασιστών, εκδηλώθηκε με την εξάρθρωση

ακόμα ενός κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών και γυναικών.
Βγήκαν ηχογραφημένες συνομιλίες, σίγουρο πάντα σημάδι ότι
κάποιοι στην ΕΥΠ πλακώνονται. Φωτογραφήθηκαν πολιτικά πρό-
σωπα για τις σεξουαλικές και ναρκωτικές τους προτιμήσεις. Επι-
τεύχθηκε εν ολίγοις αυτό το ζηλευτό μείγμα πρακτόρικης,
μαφιόζικης και μπατσικής πληροφορίας, ενώ ο κόσμος της μα-

φίας έκανε τις δουλειές του.

Αυτό που δεν μαθεύτηκε τόσο, γιατί ποιος ασχο-
λείται μ'αυτά, είναι το μέγεθος αυτού του κόσμου
της παράνομης εργασίας. Ευτυχώς όμως που
υπάρχουν πράκτορες σαν τον Λαμπρόπουλο και
μαθαίνουμε και τίποτα χρήσιμο:

Ένας «στρατός» 500 μπράβων και security -πολλοί
από τους οποίους είναι αδήλωτοι- δρουν ανεξέλεγκτοι

στη Μύκονο με στόχο εισπράξεις εκατομμυρίων ευρώ.
Όπως και «αόρατες» εταιρείες συνοδείας, προστασίας και παν-

τός είδους... εξυπηρέτησης κοσμικών με δεκάδες μπράβους
«έτοιμους για όλα».11

Δεν ξέρουμε αν με το «αδήλωτοι» ο πράκτορας καταγγέλλει
την ανασφάλιστη εργασία, σίγουρα όμως δίνει μια εικόνα για
την κλίμακα αυτού του κομματιού της εργασίας. Ούτε το «ανε-
ξέλεγκτοι», πιστεύουμε, παραπέμπει σε μια εικόνα ανοργανω-
σιάς. Το «μπράβοι έτοιμοι για όλα» παραείναι αστείο και
τρομακτικό μαζί για να το σχολιάσουμε. 

Όπως δεν είναι εικόνα χάους οι 500 τουλάχιστον μαφιόζοι στη
Μύκονο, έτσι δεν είναι εικόνα χάους και οι Μυτιληνιοί που πλα-
κώνονται για τις βάρκες με τις οποίες φτάνουν στο νησί οι με-
τανάστες. Όταν κάποιοι τύποι έχουν κανονισμένα πώς θα
μοιραστούν τη βάρκα, την εξωλέμβιο και τις βενζίνες της, αυτό
λέγεται οργάνωση και είναι κάτι που έχει δουλευτεί τα τελευ-
ταία 25 χρόνια στην Ελλάδα. Η ελληνική κοινωνία έχει μετα-
τραπεί σε μια διαδικασία που, μεταξύ άλλων, παράγει μικρούς
και μεγάλους μαφιόζους. Είτε αυτοί μεταφέρουν τόνους ναρ-
κωτικών και χιλιάδες όπλα είτε μαχαιρώνουν μετανάστες και
πλακώνονται για το ποιος θα πάρει την εξωλέμβιο. Η ελληνική
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Συνεχίζουμε περήφανα την εξτρεμιστική παράδοση πολιτικής σύνδε-
σης κράτους και μαφίας.

Τύφλα να'χει ο Kingpin: η αυτόνομη πολιτική ομάδα Class War Dogz
σκέφτεται σοβαρά να αρχίσει να χρησιμοποιεί τους γραφίστες της για
την παραχάραξη ταξιδιωτικών εγγράφων για τη μαύρη μέρα που θα
πρέπει να ξενιτευτούμε.

Το ελληνικό
κράτος και η ελλη-

νική κοινωνία θα έρ-
χονται όλο και πιο

κοντά με το θαυμαστό
κόσμο της μαφίας 
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κοινωνία οργανώνεται μέρα με τη μέρα όλο και καλύτερα γύρω
από την εκμετάλλευση του πάτου της εργατικής τάξης. Εκπαι-
δεύεται όλο και περισσότερο να πατάει επί πτωμάτων.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Όπως είδαμε, για το μαφιόζικο κομμάτι της ελληνικής αστικής
τάξης, τα εμπορεύματα δεν έχουν διαφορά. Είτε είναι όπλα και
ναρκωτικά είτε πετρέλαια είτε άνθρωποι, οι δουλειές είναι δου-
λειές. Και οι δουλειές πάνε καλά. Ταυτόχρονα, όλο και μεγαλύ-
τερο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας που εκπαιδεύτηκε τόσα
χρόνια στον μικροαστικό κανιβαλισμό, μπλέκεται με τον κόσμο
της μαφίας. Και αυτή η φάση μεγαλώνει. Όλο και πιο πολλοί θα
προστίθενται με τον έναν ή τον άλλο τρόπο σ' αυτόν το θαυμα-
στό βούρκο. Οι δουλειές θα πληθαίνουν και οι μαφιόζοι θα πλα-
κώνονται μεταξύ τους, ψάχνοντας ταυτόχρονα και για πολιτικούς
εκφραστές.

Αυτό είναι το μέλλον που μας επιφυλάσσεται. Διευρυνόμενοι
κύκλοι παράνομου κεφαλαίου, στους οποίους θα απασχολούν-
ται όλο και περισσότεροι. Και αλίμονό μας όταν οι ανυπέρβλη-
τες ατομικότητες που γέννησε η μεταπολίτευση συνειδη-
τοποιήσουν ότι ο μόνος τρόπος για να διατηρήσουν τον τρόπο
ζωής τους είναι να πάρουν σοβαρά την καριέρα τους στο παρά-
νομο κεφάλαιο.
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