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«Τώρα που η ανηφόρα είναι πίσω, τονίζω ότι στις δύσκολες στιγμές 
την ελληνική κοινωνία κράτησαν όρθια η οικογένεια και η Εκκλησία».

Αντώνης Σαμαράς, 2 Μάη 2014  

Η έλλειψη στέγης στα μητροπολιτικά κέντρα της ελλάδας δεν έχει αποτελέσει 
θα λέγαμε και κεντρική ενασχόληση του αντιεξουσιαστικού χώρου. Εκτός 
από την γνωστή ρητορική της αριστεράς που απλά αποδίδει το «πρόβλη-

μα» στα «μνημόνια», η αδυναμία κατανόησης του νέου αυτού θέματος και των προ-
εκτάσεών του δημιουργεί αμηχανία. Έτσι, λίγα έχουν ειπωθεί για την πολιτική διαχεί-
ριση των ανθρώπων χωρίς στέγη. 

Δε θα πούμε εδώ ότι η έγνοια του κράτους για τη διαχείριση των υπηκόων του είναι 
κάτι καινούριο. Το πώς θα πειθαρχηθούν και θα αξιοποιηθούν στο μέγιστο οι κοινωνι-
κές ομάδες που προορίζονται για υπερεκμετάλλευση έχει αποτελέσει μόνιμο αντικεί-
μενο ενασχόλησης των αφεντικών. Από τα τέλη του 19ου αιώνα που τα φιλανθρωπι-
κά ιδρύματα εκπαίδευαν γυναίκες που στη συνέχεια προμήθευαν τα αθηναϊκά σπίτια 
ως υπηρετικό προσωπικό1, μέχρι τον «Οίκο Τυφλών» στην Καλλιθέα όπου έγκλειστοι 
τυφλοί δούλευαν και ζητιάνευαν για την εκκλησία, η ρύθμιση της ζωής των αποκλει-
σμένων απαιτεί ένα οργανωτικό σύστημα με πολλούς εμπλεκόμενους φορείς2. Στην 
μεταπολίτευση όμως, που αποτέλεσε βασικά μια κατάσταση εξαίρεσης στην ελληνι-
κή ιστορία, το κράτος πρόνοιας έγινε ένας μηχανισμός εξασφάλισης της κοινωνικής 
αναπαραγωγής που φάνταζε σταθερός και με μέλλον. Κάθε άλλο παρά αυτό ισχύ-
ει. Σήμερα γινόμαστε μάρτυρες μιας σημαντικής αναδιάρθρωσης σύμφωνα με την 
οποία το κοινωνικό κράτος μετασχηματίζεται σε μηχανισμό καταστολής, πειθάρχη-
σης και εκμετάλλευσης. Μέρος αυτού του μετασχηματισμού είναι και το πώς το ελλη-
νικό κράτος θα αποφασίσει να αντιμετωπίσει τον πληθυσμό των αστέγων.

Οι στρατηγικές διαχείρισης από το ελληνικό κράτος είναι το σημαντικότερο θέμα 
που θα πρέπει να μας απασχολεί σχετικά με τους άστεγους. Το λέμε αυτό γιατί σε 
αυτές εντοπίζουμε εικόνες από ένα ζοφερό μέλλον, το οποίο γίνεται σιγά-σιγά όλο 
και πιο «παρόν» και αφορά όλο και περισσότερες. Από την άλλη, οι πολιτικές δια-
χείρισης των αστέγων κάτι μας θυμίζουν από το πρόσφατο παρελθόν της ελληνι-
κής ιστορίας. Οι πρώτες κρατικές κινήσεις για τους άστεγους μυρίζουν προβλημα-
τισμό και εφευρετικότητα, εκείνα δηλαδή τα συστατικά της επιτυχημένης συντα-
γής με την οποία τελειοποιήθηκε το σημερινό σύστημα υπερεκμετάλλευσης και δι-
αχείρισης των μεταναστών από τη δεκαετία του ’90 μέχρι και σήμερα. Το ελληνικό 
κράτος αντιμετωπίζει τους άστεγους ως ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας που 
περισσεύει, που είναι απροσάρμοστο, που ως επί το πλείστον είναι μη παραγωγικό. 
Από το 2009 και μετά έχει αρχίσει να πειραματίζεται με διάφορους τρόπους κατα-
γραφής και ρύθμισης της ζωής (ή θανάτου, για την ακρίβεια) των αστέγων. Μπορεί 
το τοπίο να μην είναι ακόμη ξεκάθαρο, αλλά οι δοκιμές έχουν αρχίσει. Στο κομμάτι 
αυτό της πόλης μας φαίνεται να μην του δίνονται παρά λίγες επιλογές: είτε να αξιο-
ποιηθεί ποικιλοτρόπως ώστε να είναι παραγωγικό, είτε, εάν αυτό δεν είναι δυνατό, 
να αφεθεί στην τύχη του, δηλαδή να οδηγηθεί στην εξαθλίωση και τη φθορά. 

Μια ενδελεχής έρευνα στο διαδίκτυο και το αρχείο εφημερίδων που κρατάμε μας 
έφερε αντιμέτωπες με έναν μεγάλο όγκο πληροφοριών για το θέμα των αστέγων. 
Βάλαμε στη σειρά την επικαιρότητα του έντυπου τύπου από το 2008 και μετά. Έγινε 
έτσι σαφές ότι το ελληνικό κράτος αποφάσισε από το 2009 και μετά να κατασκευ-
άσει ένα νέο «πρόβλημα». Εκτός από τους μετανάστες, που είναι βέβαια το χειρό-
τερο πρόβλημα των ελλήνων, οι άστεγοι ξεπρόβαλαν στην επικαιρότητα σαν ένας 
διαρκώς διογκούμενος πληθυσμός που είτε βρώμιζε τις πλατείες, είτε προκαλούσε 
αισθήματα οίκτου και αγνής φιλανθρωπίας. Αντίστοιχα λοιπόν, είτε άξιζαν «σκού-
πα», είτε «ένα ζεστό πιάτο φαΐ». Γιατί όμως το κράτος ασχολείται με τους άστεγους; 
Τι επιφυλάσσει για τους κατοίκους αυτής της πόλης που είναι απροσάρμοστοι; Και, 
στην τελική, τι το κόφτει εάν πεθάνουν στα παγκάκια της πλατείας βικτώριας; Δεν 
είναι εύκολες αυτές οι ερωτήσεις, πόσο μάλλον οι απαντήσεις. 

Χωρίς στέγη:
η κατασκευή ενός προβλήματος 
και οι δημιουργικές λύσεις του

Επειδή το θέμα έχει πολλές πτυχές που δε φανταστήκαμε ότι θα έχει, όπως για 
παράδειγμα η ένταξη των αστέγων σε προγράμματα εργασίας, η εμπλοκή των μη 
κυβερνητικών οργανώσεων στη διαχείρισή τους και τα ευρωπαϊκά κονδύλια για τις 
δομές στέγασης και σίτισης αστέγων, ευελπιστούμε να επανέλθουμε στο θέμα στο 
επόμενο τεύχος μας. Προς το παρόν περιοριζόμαστε στο να επιχειρήσουμε μια κά-
τοψη της κατασκευής που βαφτίστηκε «το πρόβλημα των αστέγων» και των γενι-
κών πολιτικών κατευθύνσεων που φαίνεται να ακολουθεί το ελληνικό κράτος για 
τη διαχείρισή του. 

Η δημιουργία του «προβλήματος»
Το «πρόβλημα» ήρθε στην επικαιρότητα όταν άρχισε πραγματικά να σφίγγει ο αστυ-
νομικός κλοιός και η στρατιωτικοποίηση στο κέντρο της Αθήνας. Μαζί με τις σκού-
πες κατά των μεταναστών, την έφοδο στα κατειλημμένα σπίτια (αλλιώς γνωστά και 
ως «υγειονομικές βόμβες»), το κράτος παράλληλα κατασκεύασε άλλο ένα (επιπλέ-
ον των μεταναστών) «πρόβλημα» για το κέντρο. Γκρίνια για τις «καβάτζες» αστέ-
γων και ναρκομανών που έχουν κατοικοεδρεύσει στις πάλαι ποτέ «λαμπερές» γωνι-
ές του κέντρου των Αθηνών, παράπονα καταστηματαρχών και ενοίκων του ιστορι-
κού κέντρου για την «αυξανόμενη επικινδυνότητα» κατά τις βραδινές ώρες και η πά-
λαι ποτέ φασιστική πιπίλα της «απειλής για τη δημόσια υγεία» επικράτησαν στην επι-
καιρότητα το καλοκαίρι του 2009:

«Μεταξύ Σταδίου και Πανεπιστημίου, 100 μέτρα από το Συμβούλιο της Επικρα-
τείας, στην πλατεία Δικαστηρίων •στην «καρδιά» κυριολεκτικά της πρωτεύουσας• 
εδώ και τρία χρόνια έχουν κατοικοεδρεύσει άστεγοι συμπολίτες μας εκμεταλλευό-
μενοι τις «παροχές» της εσοχής του δρόμου: τις χημικές τουαλέτες, τη βρύση με το 
τρεχούμενο νερό, τα παγκάκια, τα ψηλά δένδρα, αλλά και το γεγονός ότι το σημείο 
αυτό δεν φωταγωγείται επαρκώς. �»

Μα τι στυγνοί εκμεταλλευτές αυτοί οι άστεγοι! Μα να εκμεταλλεύονται κατ΄ αυτόν 
τον τρόπο τις πολυτελείς χημικές τουαλέτες και τη σκιά των δέντρων! Το πρόβλημα 
είναι δηλαδή μεγάλο: χαλάει η αισθητική, χαλάει η τάξη, οι τουρίστες στο κέντρο σο-
κάρονται. Οι προειδοποιήσεις ήταν πολλές και συνεχείς:

«Μπροστά σ’ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα θα βρεθεί τον ερχόμενο χει-
μώνα η Αθήνα, καθώς δεν έχει διευθετήσει το πρόβλημα των χιλιάδων αστέ-
γων, μεταναστών και τοξικομανών οι οποίοι ζουν στον δρόμο (…)4».

Αμέσως μετά αρχίζει το μπαλάκι με τις αρμοδιότητες. Δημοσιεύματα που αναζητούν 
ποιος είναι ο υπεύθυνος ανακαλύπτουν ότι δεν είναι ο Δήμος, ούτε η Νομαρχία και 
τα λοιπά και τα λοιπά. Δώσ’ του λοιπόν παράπονα για την αναλγησία των αρμοδίων 
αρχών, για την «ατολμία των διαχειριστών».

«Το Εφετείο, επί της οδού Σωκράτους, ιδιοκτησία του Ταμείου Επικουρικής 
Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα, το πολυώροφο κτίριο του ΙΚΑ επί της οδού Πει-
ραιώς, η τεράστια πολυκατοικία επί της Σατωβριάνδου, που ανήκει στο Ναυ-
τικό Απομαχικό Ταμείο, είναι μερικά από τα παραδείγματα που επικαλούνται 
όσοι γνωρίζουν τα ιδιοκτησιακά του κέντρου της Αθήνας. Όμως, η ατολμία των 
διαχειριστών, οι παλινωδίες για αποφάσεις που ποτέ δεν λαμβάνονται έγκαιρα, 
έχει ως αποτέλεσμα τα κτίρια αυτά να γίνονται ευκολότατα κατάλυμα για τους 
άστεγους αλλοδαπούς μετανάστες.�» 

Συνήθως όταν αναζητείται ο υπεύθυνος τελικά τον βρίσκουν, εκτός εάν είσαι στο ΙΚΑ 
για να πάρεις το επίδομα αναπηρίας. Το κράτος πρόκειται λοιπόν να ονοματίσει δη-
μόσια ποιανού θα είναι αρμοδιότητα οι άστεγοι. Πείτε μας καχύποπτες, αλλά είμαστε 
σίγουρες ότι κάποιοι θα προθυμοποιηθούν εθελοντικά. Το σίγουρο είναι ότι μέχρι 
στιγμής το πρόβλημα κατασκευάστηκε και ο αποκλεισμός επισφραγίστηκε. Ο πλη-
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θυσμός αυτός που δε δουλεύει, κοιμάται όπου να ‘ναι, καταναλώνει αλκοόλ και ναρ-
κωτικά, ψάχνει στα σκουπίδια και ενοχλεί την αισθητική των περαστικών, εφόσον 
γίνεται πια αντιληπτός ως προβληματικός, θα αποτελέσει και ένα νέο πεδίο εφαρ-
μογής διαφόρων ιδεών για τη χρηστή αξιοποίησή του. Αυτό το «χρηστή» είναι και 
το πιο ανησυχητικό βέβαια. Το κράτος προβληματίστηκε και προβληματίζεται δι-
αρκώς με το τι θα κάνει με τον πάτο της ελληνικής κοινωνίας. Γιατί ανάμεσα στους 
άστεγους είναι κάποιοι που μπορούν, με την κατάλληλη εκπαίδευση, να αποδώσουν 
για τ’ αφεντικά και είναι και άλλοι που δε μπορούν. Η επινόηση του προβλήματος 
αναδεικνύει το πόσο προβληματίζει το κράτος ακριβώς αυτή η σύνθεση, αλλά και 
οι δυνατότητες παραγωγικής αξιοποίησής της. 

Μοντέλο 1: το (γνωστό και μη εξαιρετέο) μαστίγιο
Όποιοι μιλούν για πρόβλημα δε θα το έκαναν χωρίς να έχουν κατά νου προτάσεις 
για τη λύση του. Έτσι, τα παράπονα ότι οι άστεγοι δεν είναι αρμοδιότητα κανενός, 
τελικά οδήγησαν στον ορισμό του αρμοδίου, ο οποίος είναι, ποιος άλλος, εκτός από 
την ελληνική αστυνομία και τους δημοτόμπατσους.

«Ο δήμος απάντησε, ότι οι άστεγοι αρνούνται να συνεργαστούν με τις Κοινω-
νικές Υπηρεσίες του, τους χορηγείται μόνο το ημερήσιο συσσίτιο, αλλά δεν 
μπορούν να τους φιλοξενήσουν στο Κέντρο Αστέγων, επειδή είναι ναρκομα-
νείς. Εν πολλοίς, μας παρέπεμψε στην ΕΛ.ΑΣ. για προστασία δική μας και της 
περιουσίας μας, που υποβαθμίζεται». Οι άνθρωποι αυτοί, όπως εκτιμάται, εί-
ναι «μετακινούμενες μάζες», που έχουν έλθει από άλλες γειτονιές ύστερα από 
επιχειρήσεις «σκούπα»�.

Ως δια μαγείας η αστυνομία βρήκε τη λύση. Την περίοδο 2008-2009 έγιναν πάνω 
από �0 επιχειρήσεις εκκένωσης κατειλημμένων κτιρίων από άστεγους μετανάστες, 
οι μισές από αυτές το καλοκαίρι του 2009, όταν γίνονταν και όλες οι σκούπες κατά 
των μεταναστών. Παράλληλα, το 2010 εκκρεμούσαν ακόμη 170 εισαγγελικές πα-
ραγγελίες για εκκενώσεις7! Δεν είναι και λίγες. Εάν φανταστεί κανείς τις δυνάμεις που 
πρέπει να κινητοποιηθούν για την εκκένωση μιας κατάληψης, μπορείτε να φαντα-
στείτε πόσο μάλλον για 170 καταλήψεις. Η εκκένωση του εφετείου τον Ιούλιο του 
2009 είναι μία από τις λαμπρές στιγμές συντεταγμένης προσπάθειας της ελληνικής 
αστυνομίας και των φασιστών στο κέντρο της Αθήνας, με αποτέλεσμα τον εκτοπι-
σμό εκατοντάδων αστέγων μεταναστών.

Οι επιχειρήσεις καλλωπισμού του κέντρου της Αθήνας το 2009 είχαν μεγάλη επι-
τυχία, όπως ικανοποιημένα εκφράζει ο ειδικός της «Καθημερινής» για το κέντρο της 
Αθήνας, Κώστας Ονισένκο:

«Η επιχείρηση «ευπρεπισμού» του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας, ιδιαίτερα 
τούτες τις τελευταίες προεκλογικές μέρες, έδωσε καρπούς. Σε μία μόλις εβδο-
μάδα, τα σημεία όπου συγκεντρώνονταν μεγάλος αριθμός χρηστών ναρκωτι-
κών, οικονομικοί μετανάστες και άστεγοι καθάρισε. Άραγε για πόσο; Οι δρόμοι 
μεταξύ Αθηνάς και Πειραιώς περιπολούνται διαρκώς από πολυάριθμη ομάδα 
αστυνομικών χωρισμένη με μικρότερες υποομάδες που διατηρούν την εικόνα 
της τάξης και της ασφάλειας. […] Κάτοικοι και καταστηματάρχες εκφράζουν 
την ικανοποίησή τους για τις τελευταίες εξελίξεις καθώς βλέπουν ότι «κάτι κι-
νείται» όσον αφορά το πρόβλημα υποβάθμισης της περιοχής τους.8»

Με άλλα λόγια, το ελληνικό κράτος, με πράξεις και όχι μόνο λόγια, ενέταξε τους 
άστεγους στην κατασταλτική αγκαλιά του. Απ’ ό,τι φαίνεται αυτή η αγκαλιά χωρού-
σε κυρίως μετανάστες άστεγους. Αλλά επειδή οι κρατικές αγκαλιές είναι επιρρεπείς 
στο να μεγαλώνουν, μετά πήρε μπάλα και το ντόπιο πληθυσμό. Το απαύγασμα της 

Το «εργαστήρι ανακύκλωσης χαρτιού» της ΜΚΟ Κλίμακα

στρατιωτικής διαχείρισης των αστέγων ήταν η «Επιχείρηση Θέτις», τον Μάρτη του 
2013. Τότε, η ΕΛ.ΑΣ. μαζί με το ΕΚΕΠΥ (Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας) συνέλα-
βε άστεγους από το δρόμο και τους μετέφερε στα κέντρα κράτησης της Αμυγδαλέ-
ζας, της Κορίνθου και στη Θήβα. 132 άτομα ήταν η πρώτη φουρνιά και μετά δεν μά-
θαμε τίποτα για τους υπόλοιπους. Το ΕΚΕΠΥ έχει βέβαια τη δική του σπέσιαλ ιστο-
ρία. Δημιουργήθηκε επί Ολυμπιακών αγώνων το 2004 όπου και ήταν υπεύθυνο για 
τα θέματα ασφάλειας, υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής  Αλληλεγγύ-
ης, βρίσκεται υπό τις άμεσες διαταγές του Υπουργού και εποπτεύει το ΚΕΕΛΠΝΟ, τα 
ΕΚΑΒ και το συντονιστικό των νοσοκομείων. Κατά την ιστοσελίδα του, συνεργάζεται 
με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και το ΝΑΤΟ, ενώ έχει φέρει εις πέ-
ρας σημαντικά επιχειρησιακά σχέδια για το ελληνικό κράτος, όπως:
•Αντιμετώπιση μαζικής εισόδου λαθρομεταναστών σε συνεργασία με το ΚΕΕΛΠΝΟ 
σχέδιο ΕΛ.ΑΣ. «ΒΑΛΚΑΝΙΟ» «ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ»
•«Άρτεμις» επιχειρησιακό σχέδιο για την πανδημία της γρίπης
•Επιχείρηση απομόνωσης νοσοκομείων για μολυσματικά νοσήματα κατά τη διάρ-
κεια των Ολυμπιακών αγώνων9

Επομένως, το ΕΚΕΠΥ, δεν είναι τίποτα τυχαίοι τύποι που θέλουν το καλό των αστέγων. 
Είναι εκλεπτυσμένο επιχειρησιακό όργανο του κράτους, το οποίο επιστρατεύτηκε 
προκειμένου να γίνει υποχρεωτική καταγραφή των αστέγων. Το όργανο αυτό μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες περιστάσεις «έκτακτης ανάγκης», όπως εύκολα μπο-
ρούμε να φανταστούμε. Βέβαια, όλα αυτά είναι πειραματισμοί στην αποτελεσματικό-
τητα των επιχειρήσεων, γιατί εάν ήθελαν την πλήρη καταγραφή των αστέγων δε θα 
μάζευαν 200 άστεγους. Να μην αδικήσουμε όμως και τις προθέσεις του Υπουργείου. Η 
επιχείρηση, σύμφωνα με τον διοικητή του ΕΚΕΠΥ, Πάνο Ευσταθίου, δεν έπρεπε να δη-
μοσιοποιηθεί από την Εφημερίδα των Συντακτών γιατί ήταν για «ιερό σκοπό»:

«Ηταν μια ιερή προσπάθεια. Μια αλτρουιστική κίνηση. Παρείχαμε πρώτες βοή-
θειες σε άτομα ανασφάλιστα, άπορα, που αντιμετώπιζαν προβλήματα υγείας ή 
είχαν τραυματισμούς. […] Ήταν άνθρωποι που κοιμούνται σε χαρτόκουτα».

Ανάμεσα στη φιλανθρωπία και το φασισμό, εκεί βρέθηκαν οι άστεγοι της Αθήνας. Ένα 
ζοφερό μεταίχμιο, ένας αποτελεσματικός συνδυασμός που κάθε προχωρημένος κρα-
τικός μηχανισμός θα ζήλευε. Είναι μάλιστα συνδυασμός αρκετά αποτελεσματικός για 
το σκοπό της βίαιης κρατικής διαχείρισης, εάν λάβει υπ’ όψην του κανείς ότι στις έρευ-
νες καταγραφής που σκοντάψαμε, οι άστεγοι υποδέχονται συχνά τους ερευνητές με 
γαμοσταυρίδια. Όμως εάν έρθουν οι μπάτσοι να σε ρωτήσουν πώς κατέληξες στο 
δρόμο και εάν χρειάζεσαι βοήθεια, προφανώς προθυμοποιείσαι να απαντήσεις. 

Η καταγραφή των αστέγων 
Για να καταλάβουμε όμως τους στόχους του ελληνικού κράτους πρέπει να δούμε και 
ποιος ακριβώς είναι αυτός ο πληθυσμός στον οποίο έχει εστιάσει. Με δεδομένο ότι 
δεν είναι και εύκολο κανείς να καταγράψει έναν τέτοιο πληθυσμό, λόγω της προσω-
ρινότητας που τον χαρακτηρίζει, από το 2008-2009 και μετά έχουν ξεχυθεί διάφοροι 
μη κυβερνητικοί οργανισμοί και δημοτικές αρχές στους δρόμους, προκειμένου να 
καταγράψουν το φαινόμενο. Είναι όμως όντως «φαινόμενο»;

Το ΕΚΚΕ (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών) εντοπίζει την πρωτοεμφανιζόμε-
νη έλλειψης στέγης τη δεκαετία του ’9010. Με βάση τη ΜΚΟ «Κλίμακα» και τα ελάχι-
στα στοιχεία που υπήρχαν το 2000, το «πρόβλημα» των αστέγων θεωρούνταν κατ’ 
εξοχήν μεταναστευτικό πρόβλημα που δημιουργήθηκε με την άφιξη βαλκάνιων με-
ταναστών εργατών στην ελλάδα. Μέχρι το 200� ελάχιστες επίσημες καταγραφές εί-
χαν γίνει για τους ανθρώπους χωρίς στέγη11. Φαίνεται ότι ήταν ένα θέμα λοιπόν που 
τότε δεν απασχολούσε το κράτος. Ή, πιο σωστά, την διαχείρισή του την είχε λύσει: 

Η ΜΚΟ «Κλίμακα» 
διοργανώνει 
διαμαρτυρία αστέγων 
τον Απρίλιο του 
2013, μετά την 
δράση «Sleepover» 
όπου η οργάνωση 
ζητά κάθε χρόνο 
από ανθρώπους 
να κοιμηθούν σε 
πλατείες «σαν 
άστεγοι».
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επρόκειτο κυρίως για μετανάστες για τους οποίους εφάρμοζε το μοντέλο παρανο-
μοποίηση-καταστολή. Το 200�, οι εκτιμήσεις των κοινωνικών λειτουργών ήταν ότι οι 
άστεγοι που κοιμούνται έξω σε όλοι την χώρα ήταν σύνολο 1.000 έλληνες και �.000 
μετανάστες. 

Όπως είδαμε και παραπάνω, το 2009 ήταν σταθμός στην εξέλιξη του θέματός μας. Το 
2009 λοιπόν, σύμφωνα με την καταγραφή που πραγματοποίησαν οι νομαρχιακές αυ-
τοδιοικήσεις εντός των προνοιακών δομών, μετά από ανάθεση του Υπουργείου Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο αριθμός των αστέγων υπολογίσθηκε για εκείνη την πε-
ρίοδο σε 7.720 άτομα σε όλη την Ελλάδα. Στην Αττική υπολογίσθηκε ότι βρίσκεται το 
70% αυτών. Προσοχή όμως. Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι στο σύνολο αυτό οι νομαρ-
χίες εξαρχής δεν συμπεριελάμβαναν τους μετανάστες χωρίς χαρτιά, ούτε τους πολιτι-
κούς πρόσφυγες, ούτε τους μετακινούμενους Ρομά. Περιελάμβανε δηλαδή μόνο τους 
άστεγους έλληνες και τους λιγοστούς μετανάστες με χαρτιά οι οποίοι ζουν στο δρόμο, 
προσωρινά σε ξενώνες, σε κατειλημμένα κτήρια ή σε «ακατάλληλα καταλύματα». Αυτά 
λέει η επίσημη κρατική καταγραφή. Από την άλλη, το 2010, το Ευρωπαϊκό Παρατηρη-
τήριο για την Έλλειψη Στέγης, που είναι ΜΚΟ, εκτιμούσε πως οι άστεγοι στη χώρα είναι 
20.000. Από αυτούς οι 9.000 ζουν στην Αττική. 1.000 άτομα ήταν έλληνες χωρίς κανέ-
να σταθερό κατάλυμα, 280 φιλοξενούνταν σε κρατικούς και δημοτικούς ξενώνες, 2.000 
σε μη κυβερνητικές και εκκλησιαστικές οργανώσεις και 2.000 σε πρόχειρα καταλύματα 
και κτίρια που έχουν καταλάβει. Δηλαδή περί τους �.000 έλληνες. Και 8.000 ήταν μετα-
νάστες και αιτούντες άσυλο χωρίς κανένα κατάλυμα12. 

Τα παραπάνω στοιχεία ίσως να προσέξατε ότι δεν είναι και τελείως κατατοπιστικά. 
Τι λένε; Ότι οι έλληνες άστεγοι το 200� εκτιμήθηκαν στους 1.000, το 2009 ο αριθμός 
είναι άγνωστος, αλλά σίγουρα ήταν λιγότεροι από 7.000, και το 2010 ήταν �.000. Λίγο 
μπερδεμένα τα πράγματα… Είναι γεγονός ότι το ελληνικό κράτος δεν έχει σαφή εικό-
να για το μέγεθος του… προβλήματος που έχει κατασκευάσει. Αλλά έτσι είναι οι «κα-
τασκευές», χρειάζονται επινόηση και φαντασία. Ίσως όμως να μην είναι τυχαίο ότι η 
καταγραφή των αστέγων δεν έχει γίνει «κανονικά». Γιατί το ενδιαφέρον του κράτους 
για την καταγραφή άρχισε αφότου οι άστεγοι μπήκαν στο ραντάρ της επικαιρότητας 
ως «πρόβλημα». Η καταγραφή είναι μέρος της διαχείρισής τους και μάλιστα κάποιες 
φορές (όπως στην επιχείρηση «Θέτις») χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για την κατα-
στολή. Μάλιστα, η μοναδική επίσημη κρατική καταγραφή του 2010 κατέγραψε στη 
συντριπτική πλειοψηφία της έλληνες άστεγους. Δηλαδή το ενδιαφέρον είχε στραφεί 
στη διαχείριση αυτού του κομματιού των αστέγων. Από τα πριν επομένως είχε απο-
φασιστεί ότι το κράτος θα ασχοληθεί μόνο με αυτούς. Υποψιαζόμαστε επειδή για 
τους υπόλοιπους (τους χωρίς μπλε ταυτότητα) έχει ήδη πολιτική κατεύθυνση. Την 
παρανομοποιήση και την κυκλική τους κίνηση εντός και εκτός των συνόρων της χώ-
ρας: από το χωράφι, στη φυλακή, έξω από τα σύνορα και πάλι πίσω στο χωράφι. Τους 
υπόλοιπους όμως άστεγους πώς θα τους φέρει βόλτα ώστε να είναι κάτι παραγωγικό 
τώρα που η κρίση επιβάλει γενναίες λύσεις;

Μπορεί λοιπόν να μην είμαστε σίγουρες για τα ακριβή νούμερα, όμως οι περισσότε-
ρες έρευνες έχουν γίνει για τη «σύνθεση της κοινωνικής ομάδας των αστέγων»13. Πα-
νεπιστήμια και ΜΚΟ έχουν ξεχυθεί στους δρόμους να πάρουν δειγματοληπτικές συνε-
ντεύξεις με ερωτήσεις για το ψυχοκοινωνικό, οικονομικό και εκπαιδευτικό προφίλ των 
αστέγων, για το ποιος λόγος τους έβγαλε στο δρόμο, για το εάν θέλουν να επανεντα-
χθούν στην αγορά εργασίας, και ως επέκταση (κατά τα λεγόμενα τους) στην κοινωνία, 
για το πόσοι από αυτούς έχουν «διπλή διάγνωση» (δηλαδή χρήστες ναρκωτικών και 
ψυχικές διαταραχές). Οι προσεγγίσεις είναι πολλές. Αλλά αυτό που έχουμε πρόσφατα 
δει και στην επικαιρότητα είναι τις ΜΚΟ και τους ανθρώπους του επαγγέλματος να κε-
φαλαιοποιούν στην αύξηση των λεγόμενων «νεοαστέγων» για να πάρουν κονδύλια: 

«Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας (ΣΚΛΕ) διευκρί-
νισαν ότι «οι άνθρωποι που έχουν πληγεί είναι η “κακομαθημένη” μεσαία τάξη». 
Δηλαδή, οι άνθρωποι που αποτελούσαν τη μεγάλη δεξαμενή αλίευσης ψήφων. 
Οι οποίοι έχουν τραυματιστεί τόσο βαθιά, που δεν μπορούν να συνέλθουν. […] 
Μιλούν για το κέντρο της Αθήνας, όπου οι άστεγοι είναι άνδρες 4�•�0 ετών που 
είχαν ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο. Ζούσαν στην περιφέρεια κι εγκατέλειψαν 
την οικογένειά τους, με σκοπό να «χαθούν» στα μεγάλα αστικά κέντρα.14».

«Τα άτομα αυτής της κατηγορίας είναι κυρίως έλληνες και αλλοδαποί που πά-
σχουν από ψυχικές διαταραχές (συχνά με διπλή διάγνωση – χρήση ουσιών ή 
τζόγος) και είναι για μεγάλο χρονικό διάστημα άστεγοι.1�»

Οι κατηγορίες της κοινωνικής ομάδας των αστέγων είναι πολυσχιδείς και δεν θα είχε 
νόημα εδώ να επιχειρήσουμε μια ανάλυση πάνω στους λόγους για τους οποίους οι 
άστεγοι γίνονται τέτοιοι. Βέβαια, (κινδυνεύοντας να γίνουμε κουραστικές) για τους 
άστεγους μετανάστες δεν υπήρξε ποτέ ανάλογος προβληματισμός. Αυτό που φαί-
νεται ξεκάθαρα είναι ότι υπάρχει ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον να γνωρίσει το κρά-
τος, αλλά και οι ΜΚΟ, ποιοί μπορούν ή δε μπορούν να είναι παραγωγικοί, ποιοί επι-
δέχονται διόρθωση και ένταξη και ποιοί όχι. Γιατί έτσι το κράτος ξέρει ότι μπορεί να 
εντάξει ένα σημαντικό μέρος του πάτου της κοινωνίας στους κόλπους της υπερεκμε-
τάλλευσης, όπως έχει κάνει ήδη με τους μετανάστες και τώρα δοκιμάζει και με τους 
ανέργους. Επίσης, οι ΜΚΟ εάν ξέρουν την κοινωνική σύσταση των αστέγων θα οργα-
νώσουν ανάλογα και τις αιτήσεις τους για τα ευρωπαϊκά κονδύλια, προωθώντας έτσι 
τις δικές τους προοδευτικές λύσεις για το «πρόβλημα».

Η επιχείρηση «Θέτις» τον Μάρτη του 2013 μάζεψε 132 εξαρτημένους άστεγους και τους 
μετέφερε στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Για να φάνε ένα πιάτο σούπα καλέ!

Το πρότζεκτ του περιοδικού «Σχεδία», το οποίο πωλούν άστεγοι στην Αθήνα, λέγεται «Ένας καφές 
σε περιμένει». Ένας που έχει λεφτά αφήνει 1 ευρώ σε ένα καφέ του συγκεκριμένου δικτύου και 
αυτό σημαίνει έναν κερασμένο καφέ σε έναν άστεγο. 
 

Το γνωστό «Όλοι μαζί μπορούμε» είναι μια συνεργασία μεταξύ του ΣΚΑΪ και της 
Αρχιεπισκοπής Αθηνών, τις Μητροπόλεις της Ελλάδος, τις Ένοπλες Δυνάμεις και 

την υποστήριξη αλυσίδων super market. Σατανικό, ε; 
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Το μοντέλο 2: δημιουργικότητα, εργασία και χαρά
Παράλληλα με τις επιχειρήσεις ευπρεπισμού του κέντρου και την προσπάθεια κατα-
γραφής των αστέγων, οι διάφοροι που παρουσίασαν την έλλειψη στέγης ως ένα γε-
γονός που δημιουργεί πρόβλημα σε αυτούς που έχουν στέγη (!), έριχναν διάφορες 
προχωρημένες ιδέες στο φως του δημοσίου διαλόγου. Το 2010 αρχίζει ένα σκοτει-
νό brainstorming ιδεών για το «τι θα τους κάνουμε όλους αυτούς». Συστήνεται μια 
άτυπη ομάδα εργασίας με το ευφάνταστο όνομα «Δράση για την Αθήνα»1�, ιδέα του 
υφυπουργού προστασίας του πολίτη Σπύρου Βούγια. Αριστερός ο άνθρωπος, και 
επομένως γεμάτος δημιουργικές ιδέες. Στην ομάδα εργασίας συμμετείχαν σύμβου-
λοι υπουργείων, «υπηρεσιακοί παράγοντες», εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκη-
σης και «εμπλεκόμενοι φορείς», όπως διάφορες ΜΚΟ. Στόχος ήταν η «ολιστική προ-
σέγγιση του ζητήματος» (εδώ ανατριχιάζουμε - το ολιστικό θέλει λίγα μόνο γράμμα-
τα παραπάνω για να γίνει ολοκληρωτικό). Τελικά η ομάδα εργασίας έβγαλε πόρισμα 
με συγκεκριμένες προτάσεις για το κέντρο της Αθήνας. Γίνεται έτσι η πρώτη δημόσια 
αναφορά στην πολιτική του «one euro job» και η πρόταση για υιοθέτηση του μοντέ-
λου των ΚΟΙΣΠΕ (Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης). 

Κατά την πρώτη φαεινή ιδέα, οι άστεγοι και κοινωνικά αποκλεισμένοι θα εργάζο-
νται στον δήμο (π.χ. ως οδοκαθαριστές) λαμβάνοντας ένα ή δύο ευρώ την ώρα για 
διάστημα όχι μεγαλύτερο των 30 ωρών τον μήνα. Μεγάλες προοπτικές καριέρας δη-
λαδή. Σύμφωνα δε με τη δεύτερη φαεινή ιδέα, οι άστεγοι και άλλες ευάλωτες κοινω-
νικές ομάδες μπορούν να δουλεύουν αμειβόμενοι ψίχουλα στην πράσινη επιχειρη-
ματικότητα, όπως την ανακύκλωση χαρτιού, και άλλες υπηρεσίες του τριτογενή το-
μέα. Η ΜΚΟ «Κλίμακα Plus», ένας «κοινωνικός συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύ-
νης», δηλαδή ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, χρηματοδοτείται από το Ευ-
ρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το 
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για να λειτουργεί ένα μικρό εργοστά-
σιο ανακύκλωσης χαρτιού στο οποίο απασχολεί εργαζόμενους με ψυχικές διαταρα-
χές, άστεγους και αποφυλακισμένους «με απώτερο στόχο την αναβάθμιση της ποιό-
τητας ζωής και την κοινωνικοοικονομική αποκατάσταση τους». Οι άστεγοι που αμεί-
βονται σε αυτή τη δουλειά μένουν στον Ξενώνα Αστέγων της «Κλίμακα», στην Κων-
σταντινουπόλεως στο Γκάζι, για όσους από εσάς έχετε περάσει από κει δίπλα. 

Αυτές είναι οι πιο δημιουργικές ιδέες για προχωρημένους λύτες. Η πιο συχνή όμως 
αντιμετώπιση των αστέγων περιλαμβάνει τους γνωστούς φιλάνθρωπους, αστούς, 
αριστερούς και παπάδες. Οι ΜΚΟ «Κλίμακα» και «Πράξις» έχουν ξενώνες για προσω-
ρινή διαμονή αστέγων και σίτιση τους. Το ίδιο και ο Δήμος Αθηναίων. Η εκκλησία, 
συχνά σε συνεργασία με τις Ένοπλες Δυνάμεις (!) και το ΣΚΑΪ, παρέχει κυρίως συσσί-
τια. Οι χώροι εστίασης στην Αθήνα δεν μπορούν να φιλοξενήσουν παραπάνω από 
2 με 3 εκατοντάδες άτομα, προσωρινά. Η μεγαλύτερη διάρκεια φιλοξενίας σε ξενώ-
να είναι οι � μήνες, αλλά συχνότερα ισχύει η μία διανυκτέρευση. Οι κανονισμοί είναι 
αυστηροί και διά της μεθόδου της απαγωγής αποκλείουν ένα μεγάλο αριθμό αστέ-
γων. Συγκεκριμένα, στους κρατικούς ξενώνες, όπως στον ξενώνα της «Κοινωφελούς 
Επιχείρησης για την Κοινωνική Φροντίδα» του Δήμου Βόλου, ζητείται από τους υπο-
ψήφιους φιλοξενούμενους:
•Να μην κάνουν χρήση παράνομων και εξαρτησιογόνων ουσιών 
•Να μην πάσχουν από βαρύ ή άλλο νόσημα που χρήζει ειδικής ιατρικής ή νοσηλευ-
τικής και θεραπευτικής αγωγής ή αυξημένης νοσηλευτικής φροντίδας για χρόνιες 
παθήσεις
•Να μην πάσχουν από μεταδιδόμενο νόσημα που σύμφωνα με ιατρική γνωμάτευση 
καθιστά αδύνατη ή επισφαλή τη συμβίωση με άλλα άτομα
•Να μην πάσχουν από ψυχική διαταραχή που να χρήζει αυξημένης ή ειδικής φροντί-
δας και να δύναται να συμβιώσουν με ασφάλεια με άλλα άτομα
•Να μην προκαλούν με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσωπικής τους ζωής τους άλ-
λους ενοίκους (ζητήματα θρησκευτικών και πολιτικών πεποιθήσεων, σεξουαλικός προ-
σανατολισμός)17 [η υπογράμμιση δική μας]

Αναρωτιόμαστε λοιπόν, σύμφωνα και με το παραπάνω κοινωνικό προφίλ άστε-
γου, ποιοι ακριβώς μπορούν να φιλοξενηθούν στον ξενώνα! Σίγουρα πάντως εάν 
είσαι τρανς, γκέι άτομο ή μουσουλμάνος μετανάστης θα πρέπει να εξαγοράσεις τη 
φιλοξενία με τη σιωπή σου. Για την εισαγωγή δε στον ξενώνα «ακολουθείται δια-
δικασία εξατομικευμένης προσέγγισης και χρειάζεται απόφαση της επιστημονι-
κής επιτροπής που θα αξιολογήσει τον ωφελούμενο». Απαιτούνται δε τα κάτωθι 
δικαιολογητικά:
•Βασικές ιατρικές εξετάσεις
•Έκθεση Κοινωνικής Έρευνας
•Εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου Οικονομικού Έτους, ή υπεύθυνη δήλωση 
περί μη κατάθεσης φορολογικής δήλωσης 

Οι δομές αυτές λοιπόν μάλλον αναπαράγουν τον κοινωνικό αποκλεισμό που ήδη 
υπάρχει. Θέτουν δε ως κεντρικό άξονα των υπηρεσιών τους την πειθάρχηση και την 
εκπαίδευση των αστέγων σε πρότυπα της ζωής των «κανονικών» κατοίκων της πό-
λης. Η εκπαίδευση αυτή δεν γίνεται λόγω κάποιου αδιόρατου βίτσιου για τάξη και 
ασφάλεια. Δεν είναι διόλου άχρηστη για το κράτος. Γιατί αντί να έχει 1,000 άστεγους 
στο δρόμο, απείθαρχους και χωρίς καμία ικανότητα συνεργασίας, προτιμά να έχει 
1,000 τέτοιους που για ορισμένο χρονικό διάστημα έχουν πειθαρχήσει και δοκιμα-
στεί στην προσαρμογή. Αυτοί είναι το παραγωγικό κομμάτι των αστέγων και μπορεί 

1 Βλ. περιοδικό Μιγάδα, τεύχος � «Περί υπηρετριών και άλλων δαιμονίων»
2 Για μια κριτική πάνω στην αριστερή αφήγηση για τη διαχείριση της δημόσιας υγείας 
τον 19ο αιώνα δείτε το τεύχος 8, «Στραβός είναι ο γιαλός ΚΑΙ στραβά αρμενίζουν: H 
διαχείριση της δημόσιας υγείας το 19ο αιώνα»
3 Καθημερινή, 22/10/2009 «Κάθε πρωί μαζεύουμε σύριγγες και περιττώματα» 
4 Καθημερινή, 17/9/2009, «Υπαίθρια ξενοδοχεία για άστεγους έχουν γίνει οι πλατείες»
� Καθημερινή, �/3/2009 «Πρόσφορα «καταλύματα» για τους άστεγους της Αθήνας»
� Στο ίδιο
7 Καθημερινή, 09.01.2010, «Επικίνδυνη ζώνη το κέντρο εξαιτίας αδράνειας και λαθών»
8 Καθημερινή, 2�.09.2009, «Επιχείρηση «ευπρεπισμού» του Κέντρου»
9  Παρουσίαση power point Δρ. Σπύρου, Υποδιοικητή ΕΚΕΠΥ, 2008
10 Παπαλιού Ο. (2010), «Το ζήτημα των αστέγων: μια πρώτη προσέγγιση», στο Ναούμη 
Μ., Παπαπέτρου Γ., Σπυροπούλου Ν., Φρονίμου Ε., Χρυσάκης Μ., (2010), Το κοινωνικό 
πορτρέτο της Ελλάδας 2010, Αθήνα: ΕΚΚΕ σελ .213
11 Dr. Aristides Sapounakis, EUROPEAN OBSERVATORY ON HOMELESSNESS, National 
Review of Statistics on Access to housing and homelessness: Greece 200�
12 Παπαλιού, σελ 217
13 Ενδεικτικά «ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΦΙΛ ΑΣΤΕΓΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ, Street Work, Ιούνιος• Αύγουστος 2013», 
Γ.Κωνσταντακόπουλος, Γ.Κακούλας, Β.Βαλμά, Ο.Γιωτάκος, Κ. Κατσαδώρος, « Ψυχικές 
διαταραχές στους αστέγους της Αθήνας»
14 Ελευθεροτυπία, 19/3/2014, «Η μεσαία τάξη κρύβει την πείνα της από ντροπή»
1� ΜΚΟ «Κλίμακα», Newsletter, Μάιος 2011, «Η αποτύπωση της έλλειψης στέγης στην 
Ελλάδα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης»
1� Καθημερινή, 1�/�/2010, «Εφικτές λύσεις, με όραμα, για το κέντρο»
17 Τμήμα Προγραμματισμού –Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης της ΚΕΚΠΑ 
-ΔΙΕΚ του Δήμου Βόλου «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Κοινωνικού Ξενώνα 
Αστέγων»

να αξιοποιηθεί εάν κάποια άλλη «ομάδα εργασίας» έχει και άλλες πιο οργανωμένες 
ιδέες στο μέλλον. Οι υπόλοιποι μπορούν να συνεχίσουν να εκμεταλλεύονται χημικές 
τουαλέτες και τη σκιά των δέντρων…

Σας θυμίζει κάτι;
Από την σύντομη αυτή ανασκόπηση των πολιτικών διαχείρισης των αστέγων, μπο-
ρούμε να εξάγουμε κάποια πρωταρχικά συμπεράσματα. Πρώτον, ότι η διαδικασία 
αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη και μάλιστα με γοργούς ρυθμούς. Δεν υπάρχει αυτή τη 
στιγμή ένα ολοκληρωμένο σύστημα πειθάρχησης και εκμετάλλευσής τους, όπως 
υπάρχει για τους μετανάστες εργάτες. Παρόλα αυτά υπάρχουν ιδέες που είχαν δοκι-
μαστεί παλαιότερα και τώρα εφαρμόζονται πιλοτικά σε αυτή την κοινωνική ομάδα ή 
ιδέες τελείως νέες που τεστάρονται.

Οι δοκιμασμένες ιδέες είναι η πολιτική που θέλει τους ανθρώπους να εκπαιδεύ-
ονται στην έλλειψη στέγης και να μετακινούνται προσωρινά και συνέχεια. Να κά-
νουν μια κυκλική κίνηση από τους προσωρινούς ξενώνες, σε προσωρινή φθηνή ερ-
γασία, και σε στρατόπεδο συγκέντρωσης (όπως έγινε π.χ. με την επιχείρηση «Θέτις»), 
και μετά ξανά πίσω στο δρόμο. Πρόκειται για μια κρατική στρατηγική παρόμοια με 
αυτή που εφαρμόζεται στους μετανάστες, η οποία περιλαμβάνει και την απορρόφη-
ση πολλών κονδυλίων. Κυρίως όμως περιλαμβάνει την εκπαίδευση στην υποτίμη-
ση, την αναγκαστική εξοικείωση με την προσωρινότητα και την πειθάρχηση στους 
όρους που θέτει η φιλανθρωπία. 

Οι πιο νέες ιδέες έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι το κράτος ψάχνει πώς θα κά-
νει παραγωγικό αυτό το κομμάτι της κοινωνίας. Δε γίνεται αυτοί οι άνθρωποι να είναι 
μόνο αντικείμενα φιλανθρωπίας. Κάπου θα πρέπει να αποδώσουν για το κεφάλαιο, 
να γίνουν χρήσιμοι. Το παράδειγμα του εργοστασίου ανακύκλωσης είναι μία τέτοια 
ιδέα. Αλλά αυτές οι ιδέες που εντάσσουν τους αστέγους σε ένα καθεστώς υπερεκμε-
τάλλευσης είναι ακόμη στα αρχικά τους στάδια. 

Οι άνθρωποι όμως που δεν μπορούν να πειθαρχήσουν, να είναι παραγωγικοί, 
όπως για παράδειγμα οι ψυχικά ασθενείς, για το κράτος είναι ένα βάρος. Και τώρα που 
για λόγους εθνικής ανάγκης πρέπει να βάλει προτεραιότητες ποιον θα σώσει, έχει μια 
ξεκάθαρη στρατηγική που κάνει σαφές ότι στους μη-προσαρμόσιμους κανείς δε θα 
επενδύσει. Το κοινωνικό κράτος που μέχρι πρόσφατα επιδίωκε σποραδικά την επανέ-
νταξη των ψυχικά ασθενών ή των εξαρτημένων ατόμων με αντάλλαγμα την κοινωνική 
ειρήνη, τώρα δείχνει την αληθινή φασιστική του όψη με το να κλείνει τις δομές ψυχι-
κής υγείας και να επιχειρεί να κλείσει τις δομές απεξάρτησης. Φαίνεται ότι μέσα στους 
πειραματισμούς του με τους άστεγους το ελληνικό κράτος αρχίζει να ξεχωρίζει ποιες 
κατηγορίες είναι δυνάμει προς όφελός του να διατηρηθούν και ποιες όχι.

Η διαχείριση των αστέγων είναι ένα μόνο κομμάτι του μετασχηματισμού που συμ-
βαίνει τα τελευταία χρόνια στο ελληνικό κράτος. Κάποιοι από εμάς το καταλαβαί-
νουν πια στο πετσί τους ως μια αλλαγή προς τον ολοκληρωτισμό. Οι τελειοποιημέ-
νες πολιτικές για τους μετανάστες επεκτείνονται και στα χωράφια των ντόπιων. Σε 
χωράφια δηλαδή που μέχρι στιγμής ήταν προστατευμένα, αλλά τώρα έχουν γίνει εύ-
φορα για υπερεκμετάλλευση. Εκεί οδήγησε και η κατασκευή του προβλήματος των 
αστέγων: να γίνουν σιγά•σιγά σαν κοινωνική ομάδα εύφορο έδαφος. 


