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ειδική ψηφιακή έκδοση

Traverso [tɾa.ˈvεɾ.sɔ]: η
θέση πλοίου κατά την
οποία πλέει, καθώς δέχεται
τον άνεμο ή το κύμα από
τα πλάγια μπροστά. Λοξός,
εγκάρσιος.Traverso ή πώς
να μην αποφύγουμε τη
σύγκρουση. Βγαίνουμε
από μια δεκαετία που
συσσώρευσε ήττες και
ήττες μεταμφιεσμένες σε

νίκες. Βγαίνουμε σημαίνει
προχωράμε. Η έξοδος
είναι αναπόφευκτη. Η
επιστροφή αδύνατη. Σε
μια εποχή που ο χρόνος,
το θεμέλιο κάθε εμπειρίας,
εμφανίζεται σε στατικά,
απομονωμένα κομματάκια.
Πρέπει να στρέψουμε το
παρελθόν ως την Ιστορία
μας ενάντια στο μέλλον

ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΤΟΎΜΕ ΠΩΣ ΤΑ ΑΣΤΈΡΙΑ ΒΡΊΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΟΥΡΑΝΌ ΚΑΙ ΤΟ ΓΡΑΣΊΔΙ ΕΊΝΑΙ ΠΡΆΣΙΝΟ ΑΚΌΜΑ ΚΑΙ ΌΤΑΝ ΔΕΝ
ΤΑ ΚΟΙΤΆΜΕ. Δεν ξέρουμε ποιο είναι το επίθετο που μπορεί να
περιγράψει καλύτερα τις εβδομάδες που έχουν περάσει. Ούτε
θα το ψάξουμε εδώ, καθώς απουσιάζει από το λεξιλόγιό μας η
μία και μοναδική εκείνη λέξη που μπορεί να διατρέξει μεμιάς
το φάσμα των επί μέρους ψυχισμών, που αναπλάθονται βίαια
μέρα με την μέρα και την εμβέλεια των κρατικών σχεδιασμών
στο πλανητικό τους εύρος. Έχουμε, όμως, υποψιαστεί (και θα
προσπαθήσουμε να δείξουμε τεκμηριωμένα παρακάτω) πως τόσο
οι κατακερματισμένες εμπειρίες μας όσο και οι κρατικοί σχεδιασμοί
που αναφέρονται στην τρέχουσα «πανδημία», αναγνωρίζοντάς
την ως πρωταρχική αιτία της «εκτροπής» τους, σχετίζονται πολύ
περισσότερο με τις πλανητικές εξελίξεις της πολιτικής οικονομίας
των καπιταλιστικών κρατών και τις ανάγκες της αναπαραγωγής των
καπιταλιστικών σχέσεων, παρά με την προστασία των «ευπαθών
ομάδων» από τον «ιό».
Η παρουσία ενός δόλιου μικρο-οργανισμού, στο όριο μεταξύ
κινούμενης ύλης και ζωής, εμφανίζεται να «απειλεί» τη ζωή
του πληθυσμού του πλανήτη και να ανατρέπει σωρηδόν τις
συγκροτητικές ελευθερίες των δυτικών κοινωνιών στο όνομα
της «προστασίας» της δημόσιας υγείας. «Προς το παρόν» λένε,
αλλά δεν μας πείθουν. Και η ζωή εμφανίζεται τελικά στην απόλυτη
γύμνια της. Αδρανής και «διασωληνωμένη», γίνεται το θεμέλιο
κάθε πολιτικής. Την ίδια στιγμή τα αφεντικά με εμπρόθετες και
θετικές κινήσεις εμφανίζουν και ταυτόχρονα διαχειρίζονται την
διαφαινόμενη από το 2019 καπιταλιστική κρίση, μέσα σε ένα
περιβάλλον ανελέητου εμπορικού πολέμου, μετασχηματίζοντας
βίαια τους γενικούς όρους εκμετάλλευσης της εργατικής μας
δύναμης.
Ένα ξάφνιασμα εγκιβωτισμένο σε ένα άλλο. Ένα μπλέξιμο
που μας σπρώχνει από τη μια στην ασφυξία ενός κοινωνικού
περιβάλλοντος που μας εγκαλεί στην απομόνωση και τον
υγιεινισμό και, από την άλλη, σε μια εύλογη απορία για το τι
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ως ενδεχόμενο. Να
μετατρέψουμε τα όρια, τα
αδιέξοδα, σε θέσεις μάχης.
Traverso, ειπωμένο
αλλιώς: ο τρόπος να
μην αποφύγουμε τη
σύγκρουση.
antifatraverso@gmailcom
antifacommunity.gr

ΚΛΕΊΣΙΜΟ ΎΛΗΣ:
10/04/2020

δουλειά θα κάνουμε όταν τελειώσει (όπως τελειώσει) αυτή
η ιστορία. Η πολιτική διαχείριση που φέρει στην μετώπη της
την παρούσα «πανδημία των κορονοϊού» συνιστά έναν διπλό
εγκλωβισμό για την εργατική τάξη, όμοιο του οποίου η πολιτική
μας πείρα δεν έχει συναντήσει ξανά. Στην μια του άκρη βρίσκεται
η καπιταλιστική κρίση και αναδιάρθρωση και η ανάληψη του
έλεγχου των πόλεων από το στρατοαστυνομικό σύμπλεγμα. Στην
άλλη στέκεται ευθυτενής η πιο σκληρή αδιαλλαξία του δυτικού
Εγώ, που βρίσκεται ξανά ενώπιον του φόβου του θανάτου και
προκειμένου να τον ξεγελάσει, είναι έτοιμο να παραδοθεί στον
πιο ισχυρό προστάτη από τους υποψήφιους που θα εμφανιστούν
μπροστά του. Κάπου εκεί βρισκόμαστε εγκλωβισμένοι σήμερα. Κι
αυτός ο εγκλωβισμός είναι παραλυτικός. Η πολλαπλή ένταση της
καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης τροφοδοτεί τον αυτοεγκλωβισμό.
Και ο αυτοεγκλωβισμός είναι η εγγύηση πως οι νόμοι της
καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης θα μπορέσουν να καλπάσουν
ερήμην μας.
Η «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» είναι η πολιτική αυτονομία
των αφεντικών από τον ανταγωνισμό της εργατικής τάξης. Η
πολιτική αυτονομία των αφεντικών, όμως, είναι και το μέτρο της
δικής μας πολιτικής και οργανωτικής αδυναμίας. Είναι το αίσθημα
μηδαμινότητας, αναβλητικότητας και ξαφνιάσματος που μπορεί
να μας διαπερνά αυτές τις μέρες, είναι η άρρητη απεμπλοκή της
ταξικής πάλης από τα θηριώδη γρανάζια της ιστορίας. Τέτοιου
μεγέθους και κρισιμότητας είναι η σημασία των εποχών που ζούμε.
Κι έχουμε ξεχάσει πως η βαρβαρότητα μπορεί να προχωράει (και)
με δική μας πολιτική ευθύνη.
Είναι σκληρό αλλά συμβαίνει εκτεταμένα στις οργανωμένες
αντικαπιταλιστικές δυνάμεις σήμερα: η απαγόρευση της
κυκλοφορίας, το κλείσιμο στο σπίτι, η διακυβέρνηση με διατάγματα
απωθείται ως μια «παρένθεση» που κάποια στιγμή θα κλείσει, και
«μετά θα αναμετρηθούμε», «μετά θα σας πάρουμε φαλάγγι» κ.λπ. Ο
απόλυτος έλεγχος της πληροφορίας από το κράτος, ο γιατρός που
κάνει dead counting κάθε απόγευμα στις 6, η ηθική νομιμοποίηση

μιας διακυβέρνησης βασισμένης στην παραγωγή επαυξημένης
πραγματικότητας, απωθούνται ως δευτερεύουσες παράμετροι μιας
αναγκαίας κατά τα λοιπά συνθήκης, απαραίτητης για την προστασία
της δημόσιας υγείας.
Θα το ξαναπούμε: πρέπει να αποδεχτούμε πως τα αστέρια είναι
στον ουρανό και το γρασίδι πράσινο, ακόμα κι όταν δεν τα κοιτάμε.
Πρέπει να κωδικοποιήσουμε και να ερμηνεύσουμε τη συγκυρία
έτσι όπως αυτή προκύπτει και φτάνει στον άμεσα αισθητό μας
κόσμο ως κρατική και ταξική πολιτική: παγκόσμια, εκτεταμένη,
αιφνίδια, καταιγιστική, πολεμική, αντικοινωνική και καταστροφική.
Και να δεχθούμε ότι απέναντί της βρισκόμαστε, ανομολόγητα
ακόμα, σε μια θέση αδυναμίας· πρόσκαιρης, ας ελπίσουμε...
Σε όσα θα διαβάσετε παρακάτω θα παρατηρήσετε πως υπάρχει
μια ιδιαίτερη έμφαση στη θεωρία, την ανάλυση και την τεκμηρίωση.
Το δεύτερο τεύχος του «traverso antifa» που λόγω συνθήκης
κυκλοφορεί ψηφιακά, περιλαμβάνει εκτεταμένα κείμενα, τόσο σε
σχέση με τον CoViD-19 όσο και με την διαχείριση των μεταναστών/
τριών εργατών/τριών από το ελληνικό κράτος. Κι αυτό συμβαίνει
γιατί φτάσαμε στην «έκτακτη ανάγκη» του CoViD-19 μέσω της
«έκτακτης ανάγκης» του θεάματος εισβολής στα ελληνοτουρκικά
σύνορα. Φτάσαμε στις απαγορεύσεις συγκέντρωσης και
κυκλοφορίας έχοντας μόλις οργανώσει στις 12 Μαρτίου 2020, ως
antifa community (η συντακτική ομάδα του περιοδικού συμμετέχει
στην συνεργασία αντιφασιστικών ομάδων «antifa community»),
μια πολιτική διαδήλωση αλληλεγγύης στους μετανάστες/τριες
εργάτες/τριες που δολοφονούνταν στα ελληνοτουρκικά σύνορα
από τον ελληνικό στρατό. Σε μια διαδήλωση που ενώ έγινε πριν
ένα μήνα, μας φαίνεται ότι πέρασε μισός χρόνος από τότε. Οι
συντρόφισσες/οι που την οργάνωσαν και όσοι/ες την υποστήριξαν
ένιωσαν εκείνο το απόγευμα πως συμμετείχαν σε μια προδοτική
του έθνους διαδήλωση, σχεδόν «παράνομη» και «απαγορευμένη»,
μια διαδήλωση που βρισκόταν στο μεταίχμιο δύο διαφορετικών
επιπέδων «έκτακτης ανάγκης».
Δεν γράφουμε εδώ για να υπερασπιστούμε ότι «μια απ’ τα

ίδια». Δεν θα υποστηρίξουμε πως όσα ξέραμε και όσα κάναμε
αρκούν και για το μέλλον. Το αντίθετο. Η παρατεταμένη κατάσταση
έκτακτης ανάγκης που έχουμε μπροστά μας ορίζει μια κλίμακα
πολιτικών καθηκόντων και αναγκών, όμοια με την οποία δεν
έχουμε αναμετρηθεί ξανά στο παρελθόν. Πίσω από την «σταδιακή
άρση των περιορισμών» αναδύεται ένα πολύσημο ερωτηματικό
για την μορφή της ανταγωνιστικής πολιτικής του μέλλοντος.
Ευτυχώς, όμως, θυμόμαστε ακόμα: το εργατικό κίνημα και τα
κοινωνικά κινήματα του παρελθόντος διαχειρίστηκαν τις ήττες
τους ακολουθώντας δύο εντελώς διαφορετικούς δρόμους,
που συνεχίζουν μέχρι σήμερα να καθορίζουν τους τρόπους της
οργανωμένης πολιτικής πρακτικής: α) αυτονομία της πολιτικής, β)
αυτονομία της κοινότητας. Προλεταριακούς πολιτικούς κύκλους
συγκροτημένους πάνω στην πολιτική συμφωνία ή προλεταριακούς
κύκλους συγκροτημένους πάνω στην ανάγκη, την απόλαυση ή/και
την επικοινωνία. Τα όρια και των δύο είναι προφανή, όσο προφανής
είναι και η αδυναμία τους να ανταπεξέλθουν στην αναβαθμισμένη
κλίμακα της παρούσας έκτακτης ανάγκης. Όταν δίνουμε έμφαση
προς την φροντίδα των αναγκών των κοινοτήτων μας χάνουμε
την κατανόηση και την πολιτική αντιμετώπιση της συγκυρίας.
Και όταν δίνουμε έμφαση στην πολιτική ερμηνεία χάνουμε τις
εμπειρικές συνδέσεις με την προλεταριακή καθημερινότητα που
προσφέρει η κοινότητα. Χρειαζόμαστε επειγόντως, σήμερα και
για το μέλλον, μια νέα σύνθεση της πολιτικής και της εμπειρίας.
Έναν νέο προλεταριακό εμπειρισμό στη θεωρία, στην οργάνωση
και την πράξη. Να δούμε την κοινότητα ως ανασύνθεση της
κατακερματισμένης εμπειρίας, την θεωρία ως αφήγηση και
εξήγησή της και την πολιτική σαν δημόσια εκδήλωση αυτής της
συλλογικά κατανοημένης εμπειρίας, ως θέση μάχης απέναντι στα
αφεντικά και το κράτος τους.
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σχόλια & σύντομα
διατυπωμένες
αντιθέσεις

Ο ΠΡΟΆΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΘΑΝΆΤΟΥ ΈΧΕΙ ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΉ ΦΆΤΣΑ
Ο Σωτήριος Τσιόδρας έχει αναδειχτεί σε πρόσωπο των ημερών. Σε τέτοιο
βαθμό μάλιστα, που το ελληνικό κράτος δικαιούται να τον προτείνει για κάποιο βραβείο pulitzer. Θα ήταν απορίας άξιο, το πως ένας άνθρωπος που
καθημερινά αραδιάζει «κρούσματα» και «καταλήξεις» σε πανελλαδική εμβέλεια, χαίρει τόσης δημοτικότητας. Παρ’ όλα αυτά, διατηρούμε νωπή τη μνεία
των κατοίκων των ελληνικών νησιών, οι οποίοι για όσο ήταν χρήσιμο φιγουράριζαν στον αφρό της τότε επικαιρότητας ως φιλεύσπλαχνοι και συμπαθούντες. Επομένως, στα μέρη που το φαινομενικό διαπερνά την πραγματικότητα,
όλα είναι απορίας άξια! Και τέτοια φαίνεται να είναι η απόσταση που χωρίζει
την τρέχουσα συγκυρία από το 2017. Τον Απρίλio εκείνου του έτους, ο προάγγελος του θανάτου με τη συμπαθητική φάτσα παρευρέθει στο European
Congress of Clinical Microbiology and Ιnfectious Diseases (ECCMID) και
έδωσε μία σύντομη τηλεοπτική συνέντευξη σχετικά με την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των μεταναστ(ρι)ών που φτάνουν στην επικράτεια, η οποία
εύκολα βρίσκεται στο διαδίκτυο. Από τότε ο Σωτήρης άσπρισε. Ίσως να φταίει
το εκπαιδευτικό άγχος απέναντι στο φακό, ίσως να τον βάρυνε το ανθρωπιστικό φορτίο. Εντούτοις, στη συνομιλία του με τον έκπληκτο από το ελληνικό
φιλότιμο δημοσιογράφο, παραμένει συμπαθητικός! Δεν χάνει το χαμόγελό
του, όταν μας λέει πως [οι έλληνες] θεωρούν τους μετανάστες και τις μετανάστριες κανονικούς ανθρώπους, οι οποίοι χρήζουν βασικής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Είναι το ίδιο πράος όταν αναφέρεται πως δε φέρουν
αρρώστιες από το ταξίδι τους, θεωρώντας προφανώς πως τέτοιες είναι μόνο
όσες μπορούν να προληφθούν με κάποιο εμβόλιο, και όχι το μετατραυματικό στρες, για παράδειγμα. Συνεχίζει να έχει την ίδια διαπεραστική ματιά, την
στιγμή που λέει πως όσοι και όσες εμβολιάζονται καταγράφονται και καταχωρούνται. Εμμένει στην καλοσύνη των κατοίκων που αγκαλιάζουν τη νέα συνθήκη, όντας καλοσυνάτος και ο ίδιος και ευχαριστεί το θεό για τη συμφωνία
ΕΕ-Τουρκίας. Ήταν μόλις ένα χρόνο πριν που οι Έλληνες νησιώτες βρέθηκαν
με μια υποψηφιότητα νόμπελ στην τσέπη. Ενδεχομένως, ως προάγγελος να
έβλεπε μπροστά και τώρα να εξαργυρώνει τα τάλαντα της γενναιοδωρίας του
στον κοινωνικό ιστό. Γιατί το ταλέντο του ως τεχνοκράτης της υγείας του κράτους του τα ρευστοποιεί σίγουρα.

ΛΙΑΚΆΔΑ

Σύμφωνα με τους υπεύθυνους, μια τέτοια πρακτική θα μπορούσε να φέρει
λύσεις και στα ανθρώπινα προβλήματα, αν και κάτι τέτοιο απέχει κατά πολύ
από το πεδίο του δυνατού. Οι αναμνήσεις που συνδέονται με τις εξαρτήσεις
από τα ναρκωτικά ή εκείνα που προκαλούν ένα μετατραυματικό στρες θα
μπορούν να διαγράφονται και το άτομο να επανέρχεται έτοιμο προς χρήση,
γυμνό. Αν οι εποχές το επέτρεπαν, θα κοιτούσαμε με βουρκωμένα μάτια τη
ζωή να ξεπερνά την τέχνη. Τώρα, αυτό που αντιστοιχεί είναι η χαρτογράφηση
των κοινών μας ιστοριών, των διαδρομών που φέρουν τα σώματά μας και η
υπεράσπιση των σχέσεων μας, είτε πονάνε είτε όχι.

ΌΠΟΥ ΓΆΜΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΆ
Η πανδημία πανδημία, και οι πολεμικές επιχειρήσεις στη Μεσόγειο πολεμικές
επιχειρήσεις στη Μεσόγειο. Την τελευταία μέρα του παλουκοκαύτη Μάρτη,
ο Ζοζέπ Μπορέλ, ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική,
ανακοίνωσε την έναρξη του προγράμματος «Ειρήνη». Αυτό, εκτός από την
επιτήρηση του εμπάργκο όπλων προς τη Λιβύη με πλωτά και εναέρια μέσα,
θα συμβάλλει στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος στην περιοχή και πιο ειδικά της λαθραίας διακίνησης πετρελαίου. Όπου ακούμε καταπολέμηση, καταλαβαίνουμε εμπλοκή και όπου ακούμε για διακίνηση πετρελαίου, θυμόμαστε τον Σκόκο1 Μελισσανίδη. Θα μπορούσε λοιπόν το ελληνικό
κράτος να αφήσει μία τέτοια ειρηνευτική αποστολή του ΟΗΕ χωρίς να την
στελεχώσει; Όχι αμαχητί τουλάχιστον! Μπορεί να μην κατάφερε να στείλει τον
στόλο της για περιπολίες, αλλά προσέφερε γενναιόδωρα την Κρήτη (το λιμάνι
της Σούδας ως επί το πλείστον) για τη σύντομη φιλοξενία των μεταναστ(ρι)
ών που θα διασωθούν, αφού πάρουν την απόφαση να βγουν στα ανοιχτά,
στο πλαίσιο της εφαρμογής. Τα καθεστωτικά που αναπαρήγαγαν την είδηση
κάνουν λόγο για τη γενναιοδωρία της κυβέρνησης, δίχως την οποία η αποστολή «Ειρήνη» δε θα ήταν δυνατή. Παράλληλα, διαβεβαιώνει προς τέρψη
της ακροδεξιάς φρασεολογίας της πως οι μετανάστες θα διαμένουν για λίγο
καιρό στα εδάφη της και πως σε περίπτωση μη τήρησης των συμφωνηθέντων μπορεί να ανακαλέσει τη μεγαλοψυχία της. Για αυτήν της την κίνηση δεν
βγήκε όμως κανένας αριστερά και δεξιά να την κατηγορήσει για εργαλειοποίηση των μεταναστ(ρι)ών. Ίσως ακουστεί κανένα «έξω από το ΝΑΤΟ» ή πως ο
Μητσοτάκης παραδίδει τη χώρα στα χέρια των εισβολέων.

ΜΟΝΤΈΡΝΕΣ ΦΥΛΑΚΈΣ

Για τους λάτρεις του δυστοπικού θα μπορούσε να είναι ένα ακόμα μέτριο
επεισόδιο του Black Mirror. Για εμάς που είμαστε ρομαντικοί/ές, θυμίζει περισσότερο την Αιώνια Λιακάδα ενός Καθαρού Μυαλού. Ο Michel Gondry στην
ταινία του πραγματεύεται τη σχέση ενός ζευγαριού, το οποίο για τους λόγους
του αποφασίζει να διαγράψει τις κοινές τους αναμνήσεις. Την περάτωση αυτής της απλής διαδικασίας αναλαμβάνει μια εταιρεία που ειδικεύεται πάνω
στον τομέα. Άμα ανακατεύαμε και λίγη συνωμοσιολογία στη σύντομη αναφορά μας, η συγκεκριμένη εταιρεία το 2004 θα είχε χρηματοδοτήσει κρυφά το
hollywood για να δοκιμάσει την ετοιμότητα των καταναλωτών για αυτήν την
επιχειρηματική ιδέα, αλλά τελικά κινέζοι ερευνητές βρίσκονται κοντά στην
πατέντα της. Ας παραμείνουμε στα γεγονότα ωστόσο. Εν μέσω πανδημίας
στο Πεκίνο, και πιο ειδικά στο Pekin University, κάποια κοφτερά μυαλά πέτυχαν να διαγράψουν την ανάμνηση του πόνου σε ποντίκια. Αφού χτύπησαν με
ρεύμα τα συμπαθητικά τρωκτικά εντός ενός μεταλλικού κλουβιού, απέκλισαν
γονίδια σε συγκεκριμένα κυκλώματα του εγκεφάλου, που ευθύνονται για τη
μνήμη. Ύστερα, εκείνα έμπαιναν ξανά στο ηλεκτροφόρο κλουβί χωρίς φόβο.
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Η Κύπρος, εκτός από νησί της ανατολικής μεσογείου, είναι ο μοναδικός τόπος στον οποίο οι κάτοικοι του νότιου τμήματός του, με τους αντίστοιχους
Έλληνες, μοιράζονται την ίδια αλφάβητο. Ιδίως όταν αυτή αποτυπώνεται στις
επίσημες ανακοινώσεις του Κύπριου υπουργού υγείας, χρειάζονται μονάχα
γνώσεις απλής ανάγνωσης. Παρά το γεγονός πως ο θάνατος έχει και εκεί
εξέχοντα ρόλο στη δημαγωγία το τελευταίο διάστημα, είτε λόγω πολισμικής
ιδιαιτερότητας, είτε επειδή απλά τους παίρνει, τα μέτρα που λαμβάνει η κυπριακή κυβέρνηση είναι ένα βήμα μπροστά από αυτά της εγχώριας. Το παράδειγμα της μεγαλονήσου είναι διδακτικό για τους Έλληνες υπήκοους για
λόγους που υπονοήθηκαν παραπάνω και επιπλέον γιατί οι Έλληνες δημοσιογράφοι δεν χρειάζεται να μεταφράζουν! Εκτός από τον περιορισμό των
μετακινήσεσων συγκεκριμένες ώρες, την αποκλειστική χρήση του sms για
όποια μετακίνηση (εκτός των άνω των 65), την αύξηση του προστίμου από τα
150 στα 300 ευρώ κ.α, η επιτήρηση πάει ένα βήμα παραπέρα. Η κυβέρνηση
προτρέπει τους εργαζόμενους που συνεχίζουν να κινούνται από και προς το

antifa shalala:
αυτοκόλλητα για
το #μένουμε σπίτι,
κολλήθηκαν σε φαρμακεία
και σουπερμαρκετ στις
γειτονιές της αθήνας

χώρο εργασίας τους να εγκαταστήσουν ένα νέο app, τον Ιχνηλάτη. Μέσω αυτού, χαρτογραφούνται οι διαδρομές και όλες οι επαφές του χρήστη. Βέβαια, η
τελευταία λέξη της επιτήρησης λέγεται βραχιολάκι εντοπισμού και προέρχεται
απευθείας από τους μετανεωτερικούς σωφρονιστικούς οίκους. Οι Κύπριοι δε
θα μπορούσαν να είναι οι εκπρόσωποι αυτής της πρωτοπορίας. Κάτι τέτοιο
αντιστοιχεί σε μελλοθάνατες αυτοκρατορίες. Γι’ αυτό και η εφαρμογή αυτού
του μέτρου για την επιτήρηση όσων βρίσκονται σε καραντίνα εφαρμόστηκε
πρώτα στο Κεντάκι της Αμερικής. Εκεί ο δικαστής φόρεσε βραχιολάκι σε τρεις
περιπτώσεις: οι δύο ήταν φορείς του covid και ο τρίτος ήταν συγγενής, ο οποίος, λογικά-ναι-έτσι-θα-είναι, τον φέρει επίσης. Και βρισκόμαστε σε σημείο να
αναρωτιόμαστε: είναι ανάγκη όλο αυτό; Ειδικά από την στιγμή που -σχεδόνόλοι και όλες έχουν έξυπνα κινητά, φαίνεται περιττό. Αλλά την εποχή των στυλάτων gadgets, κανένα αξεσουάρ δεν περισσεύει.

αντιfa selanik:
αφίσα και αυτοκόλλητα
από το antifa selanik.
Διαβάζουμε: Η σημερινή
κοινωνική δυστοπία, δεν
είναι καθόλου προϊόν της
πανδημίας. Είναι ο αγώνας
που δίνουν το ελληνικό
κράτος και τα ντόπια αφεντικά
να μη βρεθούν τελευταίοι
και καταϊδρωμένοι στην
εφαρμογή νέων «εργαλείων»
που επιτάσσουν οι συνθήκες:
στρατιωτικές ασκήσεις σε
πραγματικό χρόνο, κεντρική
διαχείριση της εργασίας,
καινοτόμες τεχνολογίες
επιτήρησης. Είναι το κοινό
στοίχημα που μοιράζονται
τα καπιταλιστικά κράτη,
βλέποντας τον κόσμο μέσα
από την κάννη των όπλων…

ΔΕΎΡΟ ΈΞΩ
Τις πρώτες μέρες της «ατομικής ευθύνης», η εκκλησία βρέθηκε στην εμπροσθοφυλακή της λαϊκής αντίδρασης στην απαγόρευση των συναρθροίσεων.
Ακόμα κι εμείς, σαν γνήσια τέκνα της άρνησης των κρατικών επιβολών, βρεθήκαμε σε αμήχανη θέση. Πριν καταλήξουμε όμως, έγινε τόσος ντόρος στα
μέσα και στα καφενεία, που η προτροπή μας στους πιστούς να κοινωνήσουν
με το ίδιο κουτάλι πανελλαδικά θα πήγαινε στράφι. Οι προοδευτικοί αφηνίασαν που το κράτος δεν μπορεί να επιβληθεί στο παπαδαριό, οι επιστήμονες
διχάστηκαν για ακόμα μία φορά και το ποίμνιο είχε μείνει με τον άρτον-ημών-τον-επιούσιον στο χέρι. Αυτή η φαινομενική αντιπαράθεση μεταξύ των
εμπλεκόμενων θα κατέληγε σύντομα στην απαγόρευση των ανοιχτών λειτουργιών της επιχείρησης. Θα ήταν αστείο να συνέχιζαν ενώ έχει επιβληθεί
απαγόρευση κυκλοφορίας! Στο μεσοδιάστημα της δημόσιας διαβούλευσης
επί του θέματος όμως η δουλειά είχε γίνει. Η ορθοδοξία (σε συνεργασία με
όλους τους υπόλοιπους κρατικούς μηχανισμούς) λειτούργησε ως κράχτης.
Το ποίμνιο ενημερώθηκε απ’ άκρη σ’ άκρη της επικράτειας για τον ιό που
κυκλοφορεί και όλος ο υπόλοιπος κόσμος ψιθύρισε: υπάρχει πρόβλημα.
Σε αυτήν την ανταριασμένη συγκυρία, όλοι οι κρίσιμοι παίκτες ψάχνουν να
βρουν πως θα παίξουν μπάλα στο νέο τερέν που διαμορφώνεται. Οι απώλειες
της ελληνικής εκκλησίας ενόψει πάσχα είναι σημαντικές. Παρ’ όλα αυτά, οι
έμποροι της ζωής και του θανάτου ήδη κάνουν απόσβεση προμοτάροντας
αυτοσχέδια αντιικά με αγιασμό. Οι αντίστοιχοι καθολικοί, όντας πιο πρωτοποριακοί, μεταφέρουν τις γιορτές τους για αργότερα. Επιπλέον κάνουν λειτουργίες, οι οποίες αναμεταδίδονται live streaming στις οθόνες των πιστών
που βρίσκονται σπίτια τους. Λύσεις υπάρχουν. Κι αν δεν υπήρχαν, θα έπρεπε
να εφευρεθούν.

ΑΝΑΠΛΆΘΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΈΝΤΡΟ
Πριν από περίπου έναν χρόνο, το Μάρτιο του '19, ψηφίστηκε από την ελληνική βουλή το άρθρο του νομοσχεδίου του υπουργείου υγείας που προβλέπει
τη δημιουργία χώρων εποπτευόμενης χρήσης. Αυτοί οι χώροι -θεωρητικά
πάντοτε- παρέχουν τη δυνατότητα στους τοξικοεξαρτημένους να κάνουν
χρήση σε ένα ασφαλές περιβάλλον, με επιστημονική εποπτεία, τόσο όσον
αφορά την υγεία τους, όσο και τη νομική τους κάλυψη σε περίπτωση που
έχουν μπλεξίματα λόγω των παράνομων ουσιών. Βασική προϋπόθεση για
τους λήπτες των παραπάνω υπηρεσιών είναι η καταχώρησή τους στο μητρώο. Πριν ακόμα στεγνώσει το μελάνι της έγκρισης του νόμου, 14 σύλλο|5|

σχόλια & σύντομα
διατυπωμένες
αντιθέσεις

619womens'
collective
αυτοκόλλητα: για
την αόρατη γυναικεία
εργασία μέσα και έξω
από το σπίτι

γοι πολιτών εξέφρεσαν με κοινή τους επιστολή την διαφωνία τους στη
δημιουργία τέτοιων χώρων στις γειτονιές όπου δραστηριοποιούνται.
Ήταν ακόμα η περίοδος όπου οι κατά τόπους συσπειρώσεις ιδιοκτητών,
μαγαζατόρων και ψεκασμένων ονειρεύονταν τις γειτονιές τους γεμάτες
από φραγκάτους τουρίστες που διαμένουν στα διαμερίσματά τους μέσω
Airbnb. Εκτός από τα μικροαστικά αντανακλαστικά που διεγείρονται κάθε
φορά που ο δημόσιος λόγος εστιάζει στους χρήστες ουσιών, αυτές οι κινήσεις πολιτών δεν ήθελαν σε καμία περίπτωση να διαρρηχθεί η φαντασίωσή τους για το μέλλον της πόλης ως ένα απέραντο λούνα παρκ κίνησης και κατανάλωσης. Είναι επίσης δεδομένο, πως δίπλα στους χώρους
εποπτευόμενης χρήσης, θα τριγυρνούσε ένα κομμάτι του οργανωμένου
εγκλήματος, ώστε να προμηθεύει τους χρήστες με ναρκωτικά. Η έκτακτη
ανάγκη της πανδημίας υπήρξε καλή αφορμή ώστε να καμφθούν οι όποιες
αντιδράσεις και με fast track διαδικασίες να παραχωρηθούν συγκεκριμένα κτήρια του κέντρου, όχι απευθείας ως τέτοιοι χώροι, αλλά μάλλον για
να γίνει μια αναδιανομή προς αυτήν την κατεύθυνση. Ένα κτηριακό συγκρότημα στην πλατεία Βάθης προορίζεται για 400 άστεγους (μη χρήστες
ουσιών) και στο ξενοδοχείο «Ιονίς» στην Χαλκοκονδύλη, όπου προηγουμένως στεγάζονταν άστεγοι, πλέον θα διαμένουν άστεγοι-τοξικοεξαρτημένοι, ο αριθμός των οποίων υπολογίζεται στους 140. Την ώρα που οι
υγειονομικές ζώνες απλώνονται από το νοσοκομείο ως το σπίτι σε ολοένα και μεγαλύτερη κλίμακα, δε θα μπορούσαν και οι μητροπόλεις παρά να
συμμετάσχουν σε αυτήν την αναδιάρθρωση. Η οριοθέτηση των σημείων
του κέντρου όπου η καταναλωτική κυκλοφορία δε θα έρχεται σε άμεση
συσχέτιση με το μάντρωμα των «προβληματικών», δίνει την ευκαιρία στις
αρχές να αποφασίζουν ποιος και πού θα εμπορεύεται και θα διαχειρίζεται
το θάνατο. Όλα αυτά έχοντας στο μυαλό και το γνωστό σύνθημα για το
ποιοι πουλούν την ηρωίνη.
φαμπρικα υφανετ:
αυτοκόλλητα για όσες
δεν χωράμε στο σπίτι,
όσες δεν έχουμε σπίτι,
όσους δεν μένουν σπίτι...

Η ΜΟΥΣΙΚΉ ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑ ΕΊΝΑΙ ΒΑΡΙΆ
Οι οικονομικές απώλειες από τις προγραμματισμένες συναυλίες που ακυρώνονται λόγω κορονοϊού παγκοσμιώς υπολογίζονται στα κάτι δισεκατομμύρια ευρώ. Γενικά, η βιομηχανία του θεάματος ήταν από τις πρώτες
που είδαν τους τζίρους τους να εξανεμίζονται λόγω της απαγόρευσης
των συναρθροίσεων. Καθώς, όμως, τα διαμεσολαβημένα από το εμπόριο
καλλιτεχνικά δρώμενα ήταν τα πρώτα που εισήλθαν στο θαυμαστό ψηφιακό κόσμο, η ετοιμότητα που επέδειξαν σε αυτήν την κρίση ήταν αναμενόμενη. Η ολοένα και αυξανόμενη τάση της καλλιτεχνικής παραγωγής
να δημιουργεί και να επικοινωνεί τα έργα της μέσω ψηφιακών πλατφόρμων έχει καλλιεργήσει εδώ και καιρό μια εξοικείωση με τα νέα μέσα, έχει
συμβάλλει στην εξατομικευμένη στόχευση του προϊόντος και την άμεση
προσβασιμότητά του. Πολλές μουσικές ιστοσελίδες θέσπισαν happy hour
(χρησιμοποιώντας επικοινωνιακά την στήριξη των καλλιτεχνών), κατά το
οποίο τους/τις έκαναν δώρο την προμήθεια που παίρνουν κανονικά από
την κάθε αγορά. Η τραπεζική προμήθεια βέβαια έμεινε ανέπαφη. Άλλες,
διέθεσαν νέες υπηρεσίες δωρεάν, που απευθύνονταν τόσο στο κοινό όσο
και στους/στις δημιουργούς. Εγκαθιδρύθηκε επίσης μια νέα τάση: οι συναυλίες μέσω live streaming. Άβολο; Είμαστε σίγουροι και σίγουρες πως
ο κύκλος εργασιών γύρω από αυτούς τους τομείς θα συμβαδίσει πολύ
γρήγορα με το νέο παράδειγμα. Φανταζόμαστε επίσης ποιοι θα είναι και
αυτοί που θα προτιμήσουν να ζήσουν μια συναυλία από το σαλόνι τους.
Με τους υπόλοιπους και τις υπόλοιπες θα τα ξαναπούμε από κοντά κάποιο βράδυ. Ελπίζουμε σύντομα.
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Ο ΔΙΜΟΡΦΙΣΜΌΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ

Η ΙΑΤΡΙΚΉ ΕΊΝΑΙ ΕΠΙΣΤΉΜΗ. Νομίζουμε πως κανείς/καμία δεν αμφιβάλει γι’ αυτό. Ως τέτοια λοιπόν χαρακτηρίζεται από ένα διμορφισμό. Αν την παρατηρήσει κανείς/καμία από την οπτική γωνία ενός
ερευνητή, ενός/μιας γιατρού κ.ο.κ. θα παρατηρήσει πως χαρακτηρίζεται από υψηλή αβεβαιότητα, συζήτηση σχετικά με την τεχνολογία,
την οργάνωση του εργαστηρίου, τους οικονομικούς πόρους κλπ και
αν την παρατηρήσει απ’ έξω θα ακούσει βεβαιότητες ενταγμένες σε
ένα σωτηριολογικό πλαίσιο, διακηρύξεις για την παγκόσμια υγεία και
μεγάλες αλήθειες περί της φύσης των ιών και των ανθρώπων.
Ας παρατηρήσουμε λίγο πιο αναλυτικά τις δύο οπτικές. Η πρώτη
εσωτερική πλευρά ξεκινάει με βάση τις διεθνείς συζητήσεις σχετικά με την ορθή οργάνωση του εργαστηρίου, τον ορισμό του τυπικού εξοπλισμού και τη διάρθρωση των εργασιών στο εσωτερικό
του εργαστηρίου. Συνεχίζει με τη συμφωνία πάνω στην ορολογία, τη
γλώσσα στην οποία βασίζονται τα κείμενα της επιστήμης. Καταλήγει
με τη μέθοδο ορισμού του σωστού δείγματος και της επεξεργασίας
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του. Όλα τα παραπάνω είναι προϊόντα διαπραγματεύσεων ανάμεσα
σε διαφορετικούς επιστήμονες που εκπροσωπούν διαφορετικές
σχέσεις, εταιρίες, κράτη κλπ. Η παραπάνω διαδικασία δεν αφορά
μονάχα τον ορισμό της μικροβιολογικής βάσης μιας ασθένειας αλλά
και τη διαδικασία παραγωγής του φαρμάκου και του εμβολίου. Από
την εξωτερική πλευρά όμως η διαδικασία είναι τελείως διαφορετική.
Το αποτέλεσμα της επιστημονικής έρευνας πρέπει να είναι ένα και
μοναδικό, να είναι βέβαιο, αποτελεσματικό και έτοιμο να σώσει την
ανθρωπότητα. Το φάρμακα, πέρα από τη θεραπευτική τους διάσταση
είναι το σώμα και το αίμα της επιστήμης που γίνεται χαπάκι για να μας
σώζει κάθε Κυριακή πρωί.
Στη μελέτη που κάνουν για τα φάρμακα οι H.Collins και D. Pinch με
τίτλο: «Dr. Golem:how to think about medicine» παρατηρούν πως το
φάρμακο έχει δύο διαστάσεις, μια επιστημονική και μια μεσσιανική.
Η πρώτη ζητάει χρόνο για να υλοποιηθεί προσδοκώντας μακροπρόθεσμα οφέλη ενώ η δεύτερη απαιτεί τη σωτηρία εδώ και τώρα.

Η πρώτη διασφαλίζεται από τον/την επιστήμονα ως ερευνητή/τρια
και η δεύτερη από τον/την επιστήμονα ως spokeperson και ομιλητή, με κρατικές/καπιταλιστκές εγγυήσεις θα προσθέταμε εμείς. Στο
σημείο αυτό είναι που ξεκινούν τα προβλήματα. Ή μάλλον τα σοβαρά προβλήματα. Είναι το σημείο στο οποίο η ημιτελής επιστημονική
διαδικασία υπό τις πιέσεις των κρατών πρέπει να εμφανίσει βέβαια
συμπεράσματα προκειμένου να επιτελείται η δεύτερη λειτουργία της.
Προκειμένου να μην εμφανιστεί η ανεπάρκεια μιας ολοκληρωμένης
μελέτης, οι επιστήμονες δανείζονται έτοιμες λύσεις από άλλους έγκυρους θεσμούς. Έτσι λοιπόν με ένα «expertise slip» οι γιατροί μπορούν
να μετατραπούν σε ψάλτες ή σε εισηγητές μέτρων δημόσιας τάξης. Οι
λοιμοξολόγοι μπορούν να γίνουν επιδημιολόγοι μέσα σε μια εκατέ-

ρωθεν επωφελή συνθήκη: η επιστήμη στη δυτική εκδοχή της διατηρεί το κύρος της και τα κράτη καταγράφουν, ταξινομούν και κωδικοποιούν τον πληθυσμό δρώντας εκτός της πολιτικής, στη σφαίρα του
«κοινώς αποδεκτού καλού».

ΈΧΟΥΝ ΔΊΚΙΟ ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΊ;
ΠΆΝΤΑ;

ΑΣ ΞΕΚΙΝΉΣΟΥΜΕ ΜΕ ΈΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌ ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ ΚΑΙ ΒΛΈΠΟΥΜΕ ΠΩΣ ΘΑ ΠΆΕΙ. Ένας 15χρονος στα πλαίσια μιας τυπικής καρδιολογικής εξέτασης για αθλητές διαγνώστηκε με μια καρδιά κάπως
διαφορετική ανατομικά από την πρότυπη. Το γεγονός τον πανικόβαλε
και πέρασε 2-3 δύσκολες μέρες στο σπίτι με διάφορους φόβους να τον
τριγυρίζουν. Ο γιατρός του είχε περιγράψει αναλυτικά τη δομή της καρδιάς του σε σύγκριση με μια πρότυπη, του είχε πει τα πιθανά αποτελέσματα που θα είχε η μικρή ιδιαιτερότητά του, του είχε πει ότι πρέπει να
προσέχει κ.ο.κ. Ο μικρός όμως όντας παγωμένος δεν είχε πάρει καμία
απάντηση. Επέστρεψε στον γιατρό 3 μέρες μετά και ρώτησε: γιατρέ
πρέπει να αλλάξω κάτι στη ζωή μου; Για να πάρει την απάντηση όχι
τίποτα, όλα όσα σου είπα είναι απλές πιθανότητες σχετικά με την κατάσταση της καρδιάς σου σε 30 ή 40 χρόνια. Γιατρέ αν η καρδιά μου δεν
είχε αυτή την ιδιαιτερότητα, τι θα μου λέγατε να κάνω για να μην πάθει
κάτι η καρδιά μου; Ε να γυμνάζεσαι, να μην καπνίζεις κ.ο.κ. Και τώρα
τι μου λέτε; Το ίδιο ακριβώς. Αν μας πιστεύεται στο ότι η παραπάνω
συζήτηση δεν είναι fiction κομμένο και ραμμένο στα μέτρα μας τότε
έχουμε να μάθουμε αρκετά από αυτήν. Όπως άλλα τόσα έχουμε να
μάθουμε από τα όρια που βάζουν οι γυναίκες απέναντι στους γυναικολόγους.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό που μας αφορά είναι η σχέση της
εμπειρίας της πάθησης και της θεωρίας περί της πάθησης. Με άλλα
λόγια η σχέση δύο διαφορετικών υφών μιας ασθένειας που έρχονται
σε άμεση αντίθεση και ακολουθεί διαπραγμάτευση. Ο/Η ασθενής
στον βαθμό που αισθάνεται άρρωστος/η ξεκινά να παρατηρεί τα συμπτώματά του και να τα συνδυάζει με την πεσμένη του διάθεση και
τη χαμηλή λειτουργικότητά του. Αν όλα πάνε περισσότερο ή λιγότερο
στραβά -ανάλογα με τη δυνατότητα πρόσβασης και την εξοικείωση με
το ιατροφαρμακευτικό σύμπλεγμα- αναζητά μια λύση με τη συνδρομή
του γιατρού ή του φαρμακοποιού. Από την άλλη ο γιατρός εξετάζει τον
ασθενή με μια σειρά από τεχνικά μέσα που του επιτρέπουν να συνδυάσει καλύτερα την περίπτωση του με προηγούμενα περιστατικά τα
οποία είχανε επίσης εξεταστεί με τα ίδια τεχνικά μέσα. Οι γνώσεις του
γιατρού σε συνδυασμό με την ιατρική τεχνολογία μεταφράζουν την
εμπειρία του ασθενή σε πληροφορία της ασθένειας και έτσι προτείνουν
μια λύση. Παράλληλα με τη χρησιμότητά της για την πρόταση της μιας
θεραπευτικής οδού ενάντι της άλλης, η πληροφορία της πάθησης/ θεραπείας γίνεται ένα πολύτιμο μέγεθος για το ιατροφαρμακευτικό σύμπλεγμα και φυσικά για τις κρατικές πολιτικές υγείας.
Ας περάσουμε την παραπάνω μεθοδολογία σε ένα νοσοκομείο. Με μια
πρώτη ματιά έχουμε τις παρακάτω μορφές γνώσης να συναρθρώνονται στο εσωτερικό του: ασθενείς – σεκιούριτι - εργαζόμενοι/ες στον

επισιτισμό – τραυματιοφορείς – νοσηλευτές/τριες - γιατροί υπό ειδίκευση - γιατροί διαφορετικών ειδικοτήτων/ βαθμίδων/ κύρους- διευθυντές. Σε αυτό το απλό σχήμα έχουμε φτάσει, κάνοντας χονδροειδείς
διακρίσεις, παρατηρούμε όμως πως όσο ανεβαίνουμε προς τα πάνω
τόσο περισσότερο η ασθένεια μετατρέπεται από εμπειρία σε πληροφορία. Στα ανώτερα επίπεδα η πληροφορία αυτή τοποθετείται σε αρκετές
διαφορετικές βάσεις δεδομένων που δεν σχετίζονται με την ασθένεια/
υγεία ως τέτοια, αλλα πολύ περισσότερο με τις διοικητικές/οικονομικές/ πολιτικές παραμέτρους της νοσηλείας και της χορήγησης φαρμάκων.
Ποιος μιλάει για τα νοσοκομεία; Με την παρακολούθηση ενός τυχαίου
δελτίου ειδήσεων εύκολα μπορεί να εξάγει τις παρακάτω εικόνες: α)
γιατροί που φορώντας τον κατάλληλο εξοπλισμό στέκονται έξω από
το νοσοκομείο, διαμαρτύρονται για τα προβλήματά τους και σχολιάζουν τον ηρωισμό τους, β) ακαδημαϊκοί και ερευνητές γιατροί χωρίς
την άμεση εμπειρία του νοσοκομείου που μέσω σκάιπ σχολιάζουν
γενικά την πορεία της επιδημίας. Με τον τρόπο αυτό το νοσοκομείο
εξαφανίζεται. Μπαίνει σε ένα μαύρο κουτί και το μόνο που μπορούμε
να ξέρουμε για αυτό είναι γενικές πληροφορίες που προκύπτουν από
τα διαγγέλματα του εθνικού ιατρού Σ.Τσιόδρα. Δεν έχουμε τίποτα που
να προκύπτει από την εργασία της φροντίδας και την εμπειρία της πάθησης, αντίθετα έχουμε τον covid-19 ως εθνικό μέγεθος, ως κρατική
πολιτική και ως συντεχνιακό διακύβευμα.
Τι σημαίνει όμως η πραγματική εξαφάνιση του νοσοκομείου; Αν σε
ένα νοσοκομείο μπορεί να συμβεί με διάφρους τρόπους ένας διάλογος παρόμοιος ή/και πολύ πιο σοβαρός από αυτόν που σημειώσαμε
παραπάνω. Το νοσοκομείο στην πραγματική του πραγματικότητα είναι
ένας τόπος διαπραγμάτευσης των παθήσεων. Ένα ταξικά διαρθρώμενο περιβάλλον στο οποίο τυπικά ή άτυπα συμμετέχουν στον ορισμό
της υγείας διαφορετικά ταξικά συμφέροντα. Η μετατροπή αυτών των
αντιθέσεων σε «πληροφορία της υγείας» είναι το πρώτο στάδιο του
απόλυτου ελέγχου της «δημόσιας υγείας» από το κράτος, γεγονός που
ολοκληρώνεται στο «δελτίο των 6».
Το ερώτημα που προκύπτει ξανά και ξανά είναι πως ορίζουμε την υγεία
μας: όπως τη νιώθουμε και τη διαπραγματευόμαστε μαζί με όσους/ες
φέρουν μια τεχνική ειδικότητα και πρακτική σχέση μαζί μας ή όπως
την αντιλαμβάνονται οι τεχνοκράτες και οι μάνατζερ; Τι μας απασχολεί κατά προτεραιότητα: η θεραπεία ή η διοίκηση του ΕΣΥ; Έχουμε την
αίσθηση πως χαρακτηρίζονται από διαφορετικά μεγέθη και πολιτικής
στρατηγικές. Και είμαστε σίγουροι/ες πως οδηγούν σε διαφορετικούς
ορισμούς για την υγεία, την λειτουργικότητα και την κοινωνική σημασία της ασθένειας.

ΤΙ ΣΚΟΤΏΝΕΙ ΤΑ ΈΡΜΑ;

ΟΙ ΝΕΚΡΟΊ ΕΊΝΑΙ 100% ΝΕΚΡΟΙ και ο θάνατος είναι μια σκοτεινή βεβαιότητα την οποία κανείς/καμία δεν μπορεί να αμφισβητήσει. Τι είναι
αυτό που μας σκοτώνει; Τι είναι αυτό που σταματά την αρνητική εντροπία, το μήνυμα της ζωής που αναβλύζει από την ύλη μας να υποβιβαστεί σε έναν ακατάληπτο θόρυβο, σε ένα απαλό βουητό που φτάνει
ως τη σιωπή; Ένα στιγμιαίο λάθος τρίτου προσώπου, ένα αυτοκίνητο,
μια εσωτερική αιμορραγία, ένα συκώτι που δεν αποκρίνεται, μια λοί-

μωξη εντός του νοσοκομείου; Τι; Τι είναι το καθοριστικό σε μια αιτιακή
αλυσίδα; Τι είναι αυτό που φέρνει το επόμενο; Μας συγχωρείται για
αυτή τη σκοτεινή εισαγωγή, αλλά ζούμε στην εποχή του τέλους του
υγειούς ανθρώπου και του φυσικού θανάτου. Κανείς/καμία δεν πεθαίνει υγιής.
Κάπου εδώ εμφανίζεται ο covid-19. Εμφανίζεται για να οδηγήσει ως
την οριστική σιωπή χιλιάδες ανθρώπους στον πλανήτη. Η μεγάλη πλει-
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-fun(;) fact: η δυτική ιατρική που τα λύνει όλα δεν έχει καταφέρει να
αναμετρηθεί στα σοβαρά με καμία από τις παθήσεις που είναι οι συνήθεις αιτίες θανάτου: σκλήρυνση κατά πλάκας, βαριές μορφές καρκίνου κλπ. Μακριά από εμάς οι σαμανισμοί, οι γκουρού και κάθε άλλη
οριενταλιστική μεταφυσική. Πιο μακριά δεν γίνεται. Αλλά εντάξει να μη
διεκδικεί και στα σοβαρά κύρος η δυτική ιατρική...

οψηφία των νεκρών (ειδικά για την περίπτωση της Ιταλίας) είναι ηλικιωμένοι/ες και έχουν διεγνωσμένες τουλάχιστον τρεις άλλες παθήσεις.
Αυτό όμως δεν είναι αρκετό. Η γραφειοκρατία των νοσοκομείων, οι
απαιτήσεις των ιδιωτικών ασφαλίσεων που ρυθμίζουν τα ασφάλιστρα
ανάλογα με το προσδόκιμο της υγείας του ασθενή, τα «μεγάλα δεδομένα» της ζωής που πλέον καταγράφεται και κωδικοποιείται από την
αρχή ως το τέλος της, απαιτούν μια οριστική καταγραφή. Ποιος είναι
ο φονιάς; Τα τσακισμένα από τη δουλειά πνευμόνια, το άγχος της μικρής σύνταξης, ο covid-19; Ποιος; Ο κορονοϊός είναι η πρώτη αιτία που
έρχεται στο μυαλό, η δημοσιότητά του αρκεί ώστε να μη χρειάζεται
περισσότερη συζήτηση. Είναι η πιο δημοφιλής αιτία. Ποιος γιατρός θα
τολμούσε να αμφισβητήσει, να μην ενισχύσει το body counting;
Η Donna Haraway στη 16η σελίδα του Cyborg Manifesto παρατηρεί
πως η «πληροφορική της κυριαρχίας» έρχεται να μετασχηματίσει την
έννοια του «οργανισμού», με την έννοια του «βιοτικού δομικού στοιχείου» ως αναφορέα του ανθρώπινου μικρο-βιολογικού υποβάθρου.
Το πρίσμα της 4ης βιομηχανικής επανάστασης δεν αναγνωρίζει άτομα ολότητες. Αναγνωρίζει τετμημένες υπάρξεις που αναγνωρίζονται,

κωδικοποιούνται και καταγράφονται από τα δίκτυα του ελέγχου.
Ο covid-19 είναι ο κόμβος στον οποίο έχει συντονιστεί ολόκληρο το
δυτικό ημισφαίριο, η κυρίαρχη μορφή κωδικοποίησης της ζωής και
φυσικά του θανάτου.
Οι νεκροί/ες δεν έχουν ιστορία. Αν ο οργανισμός είχε ιστορία, βαριά
και φορτισμένη από την ταξική σύγκρουση ανάμεσα στους/στις ασθενείς- τους/τις γιατρούς- το κράτος, το «βιοτικό δομικό στοιχείο» και
τα λειτουργικά οργανωμένα υποσυστήματά του είναι μια στατιστικά
συσχετισμένη σειρά καταστάσεων που δεν σχηματίζουν μια τελική
ενότητα. Είμαστε μια σειρά εξετάσεων. Κι αν οι εξετάσεις μας λένε ναι
ή όχι στον covid-19 τότε αυτό είμαστε. Τι σημασία έχει ο βιομηχανοποιημένος καπιταλιστικός βορράς και η περιορισμένη πρόσβαση στην
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για χιλιάδες εργάτες/τριες. Τι σημασία
έχει το άγχος, η κακή διατροφή, οι χρόνιες παθήσεις που βαραίνουν
το σώμα από τις σκληρές δουλειές; Σημασία έχει σε ποια βάση δεδομένων κολυμπάνε ή λιμνάζουν οι καταγραφές του βιολογικού υποστρώματός μας.

QU’ EST CE QUE LA
EPIDEMIOLOGIE?

ΑΝ ΆΡΜΟΖΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΚΡΊΣΗ ΝΑ ΜΙΛΟΎΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΌΓΟΙ και για τα ελληνοτουρκικά να μιλούν οι καραβανάδες και οι
διεθνολόγοι, ποιοι πρέπει να μιλούν για τον covid-19; Οι επιδημιολόγοι
είναι η απάντηση, αν και μάλλον δεν βρέθηκε επιδημιολόγος - πολύτεκνος - δεξιός ψάλτης οπότε ανέλαβε άλλος τη δουλειά. Κι αυτός ο
άλλος όμως ως επιδημιολόγος μιλάει καθώς νομίζουμε πως έννοιες
όπως γεωγραφική εξάπλωση, κατανομή, μεταδοτικότητα κ.ο.κ δεν
βρίσκονται στο κέντρο των ερευνητικών προγραμμάτων της ιατρικής. Τι είναι όμως η επιδημιολογία; Είναι η επιστήμη που μελετά τη
μετάδοση των ασθενειών σε ανθρώπινους και μη πληθυσμούς και
τους παράγοντες που τους ενθαρρύνουν ή τους αποθαρρύνουν. Από
αυτό καταλαβαίνουμε πως η επιδημιολογία αναδύεται σε ένα γνωσιακό χώρο ανάμεσα στην ιατρική, τη στατιστική και τη γεωγραφία.
Βασίζεται σε στοιχεία που προκύπτουν από τα επι μέρους εθνικά και
ιδιωτικά συστήματα υγείας και προσπαθεί να σχηματίσει μοντέλα που
τα συσχετίζουν με τις καταγραφές των πληθυσμών και τη ροή τους
στον πλανήτη. Η διαδρομή του ιού προκύπτει από την καταγραφή των
σωμάτων που τον φέρουν. Με αυτόν τον τρόπο ο ιός αποκτά μια de
facto κοινωνική ιστορία που δεν είναι άλλη από αυτή των ανθρώπινων
επαφών. Ο covid-19 δεν μεταφέρει την πληροφορία της εσωτερικής
του δομής αλλά κωδικοποιεί και σχηματίζει ένα μοντέλο για την ανθρώπινη συνύπαρξη σε όλο το εύρος του πλανήτη.
Ο Μισέλ Φουκώ στη διάλεξη της 1ης Φεβρουαρίου του 1978 παρατηρούσε πως η λέξη στατιστική στην κυριολεξία της σημαίνει «επιστήμη
του κράτους» και προκύπτει ως το savoir των μηχανισμών εκείνων
που αναδύονται ανάμεσα στον 16ο και 17ο αιώνα και συγκροτούν τελικά το κράτος που συνοδεύει τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής.
Η στατιστική παράγεται πόρτα-πόρτα, σπίτι-σπίτι, άνθρωπο τον άν-

θρωπο και θεμελιώνει τη δυνατότητα δύο διαφορετικών τεχνικών της
διακυβέρνησης: α) την πολιτική οικονομία (βλ. Κενέ), την οργάνωση
μιας ολόκληρης επικράτειας ως μια οικονομική οντότητα με κοινούς
νόμους και λειτουργίες, β) την αστυνομία, την διασφάλιση της διατήρησης των ισορροπιών στην παραγωγή και την κυκλοφορία μέσω της
γνώσης της ακριβούς τοποθεσίας και συνείδησης κάθε τμήματος του
πλυθησμού. Αν προσθέσουμε τη λεξούλα «βιο» πριν από τη στατιστική
και τη θεωρήσουμε ως θεμέλιο της επιδημιολογίας, τότε μπορούμε να
θεωρήσουμε την επιδημιολογία ως το savoir των δικτύων του ελέγχου την εποχή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης. Με άλλα λόγια η
ανάδυση της επιδημιολογίας ως συντονιστικής αρχής της τρέχουσας
διακρατικής σύρραξης/συνεργασίας εγκαθιδρύει μια νέα πολιτική οικονομία μαζί με ένα νέο επίπεδο έντασης και συγκέντρωσης του ελέγχου που αξιοποιεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό τα δεδομένα της ζωής
και του βίου.
Κάναμε αυτή τη μικρή θεωρητική παράκαμψη για να κάνουμε σαφείς
δύο διαστάσεις του covid-19 για τις οποίες είμαστε σίγουροι/ες πως
λίγα θα γραφτούν. Ο ιός δεν υπάρχει στη φύση. Η μικροβιολογία του
και η κινητικότητά του αποτελούν αντικείμενο της επιστήμης. Ο ιός
είναι προιόν εργαστηρίου, όχι γιατί κάποιος κακός νους τον φύτεψε
στον πλυθησμό αλλά γιατί η μελέτη του έγινε μέσα σε εργαστήρια με
συγκεκριμένο τεχνολογικό υπόβαθρο. Ο covid-19 είναι προικισμένος
με όσα του αποδίδει η επιστήμη της επιδημιολογίας και με αυτόν τον
τρόπο επιτρέπει την διάνοιξη νέων πεδίων γνώσης/ ελέγχου για την
καπιταλιστική αναδιάρθρωση. Επιτρέπει έναν τρομερό συντονισμό του
πιο ανεπτυγμένου κεφαλαίου με το πιο σκληρό κράτος. Κι αυτό δεν
έχει να κάνει με τη φύση του ιού. Mε τον ίδιο τρόπο που η διεύθυνση
του σπιτού μας δεν σχετίζεται με τη φύση μας.

ΤΑ LOGISTICS ΕΝΌΣ ΙΟΎ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΉΣΑΜΕ με έντονο ενδιαφέρον το πρώτο μέρος του
event21 που ανάρτησε υποτιτλισμένο η «ασταμάτητη μηχανή» του
Sarajevo. Η D. Haraway (ξανά) μας λέει πως στην εποχή της «πληροφορικής της κυριαρχίας» η αναπαράσταση έχει αντικατασταθεί από
την προσομοίωση. Τα νέα μέσα, επιτρέπουν την παραγωγή και τη
μελέτη δυνητικών περιβαλλόντων, περιπτώσεων που έρχονται από
το μέλλον και δεν αντιγράφουν απλά το παρελθόν. Καθώς όμως η
προσομοίωση συμβαίνει σε ένα παρόν, δεν μπορεί παρά να εκφράζει το επίπεδο ανάπτυξης των δυνατοτήτων και των προθέσεων των
αφεντικών σε εκείνο το παρόν. Το παρόν αυτό είναι το πολύ άμεσο
παρελθόν μας και η προσομοίωση έχει πολλά να μας πει γι' αυτό. Δεν
προβλέπει το μέλλον μας, δείχνει όμως τους όρους αντίδρασης των
θεσμών του δυτικού κόσμου, τις αντιλήψεις και τις τεχνικές τους. Το
event21 είναι ένα «public health game», ένα «war game» με άλλη
γλώσσα αλλά με τα ίδια μέσα.
Αν έχουμε να συνεισφέρουμε κάτι μικρό με αναφορά στο event21

είναι πως κατά τη διάρκεια του πρώτου μέρους εμφανίζονται με συχνότητα δύο διαστάσεις: το πρόβλημα για τη διαχείριση της πανδημίας
είναι το πως και από που θα βρεθούν τα δάνεια, πως και από ποιους
θα τηρηθούν τα συμβόλαια. Ποιες τράπεζες θα χρηματοδοτήσουν και
πως θα λειτουργήσει η διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας ώστε να
μη βγει κανείς χαμένος. Η παραγωγή του φαρμάκου και του εμβολίου πρέπει να συντονιστεί με την τήρηση των συμβολαίων. Κι αυτό
αρκεί καθώς οι όροι: δημόσια υγεία, βασική έρευνα, εναλλακτικές
θεραπευτικές μέθοδοι κλπ απουσιάζουν τελείως από τη συζήτηση. Το
πρόβλημα του κορονοϊού της προσομοίωσης είναι πρόβλημα της πολιτικής οικονομίας του. Η διαχείριση της δημόσιας υγείας υποτάσσεται σε αυτήν. Όποιος/α μπει στον κόπο να παρακολουθήσει την προσομοίωση θα καταλάβει χωρίς αντιρρήσεις πως βασική συνισταμένη
της λήψης του ενός ή του άλλου μέτρου δεν είναι η αντιμετώπιση του
ιού ως τέτοιου αλλά η βέλτιστη λειτουργία των εμπλεκόμενων τμημάτων του κεφαλαίου.

|9|

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΌΣ
ΣΤΟ ΣΏΜΑ ΠΟΥ ΞΈΡΑΜΕ

Η ΑΧΝΉ ΓΡΑΜΜΉ ΠΟΥ ΕΝΏΝΕΙ
ΤΑ ΜΙΚΡΆ ΚΟΜΜΑΤΆΚΙΑ

ΜΑΚΆΡΙ ΝΑ ΤΟ ΞΈΡΑΜΕ. Πέρασαν χρόνια για να μάθουμε πως το
σώμα δεν είναι δικό μας. Όταν είναι μόνο του κλεισμένο σε ένα δωμάτιο δεν είναι τίποτα περισσότερο από ιδιοκτησία, μια αφηρημένη
άγνωστη γη. Το σώμα επινοείται στη συνύπαρξη και είναι κοινωνικό σώμα, είναι δύο ή περισσότερα μαζί για να μπορέσει να είναι
σώμα. Δεν έχουμε χώρο εδώ για περισσότερο ρομαντισμό αλλά
πως θα μπορούσε να ξεκινάει αλλιώς ένα αποχαιρετισμός. Αν η
καραντίνα είναι ακόμα κάτι -πέρα από αυτά που γράφουμε εδώ
τριγύρω και πέρα από αυτά που ξεχάσαμε να γράψουμε ή ακόμα
δεν καταλάβαμε και θα μας τα πει το μέλλον- είναι μια εθελοντική μετακίνηση από το παρόν σώμα στο ψηφιακό σώμα. Καθώς
οι μελέτες των ειδικών έχουν αρχίσει να ψελίζουν πως μπορεί ο
covid-19 να μεταδίδεται ακόμα κι από την ανάσα μας, αρχίζει και
μας γίνεται σαφές πως η περιστολή του κατοχυρωμένου δικαιώματος περί της «ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας» είχε
εδώ και καιρό περισταλεί δημόσια και είχε αναπτυχθεί ψηφιακά.
Οπότε όλα μοιάζουν λογικά: η κλεισούρα είναι υγεία, η κοινωνικότητα είναι κάμερα, ο κινηματογράφος είναι νέτφλιξ ή σινόμπο,
ο καφές είναι ντελίβερι, τα πολυκαταστήματα, τα βιβλιοπωλεία,
τα ανθοπωλεία είναι πλατφόρμες κ.ο.κ. Η πείνα των σωμάτων
για επαφή έχει αντικατασταθεί με κλικς, stories και chatting, το
άγχος και το μάθημα της συνύπαρξης έχει απομακρυνθεί δια της
ανάγνωρισης του δικαιώματος στο ghosting ή στο caspering. Το
σώμα αποχωρεί. Φορτώθηκε εύκολα με το βάρος της διαρκώς
παρούσας πάθησης, πήρε πάνω του τα μικρόβια, την αποστείρω-

ση και τα detol και κρύφτηκε στα δωμάτια. Πλέον το απελευθερωμένο ντίτζι-σώμα μπορεί να κινείται όμορφα και ωραία από τη
δουλειά στο φαρμακείο και από εκεί στο σπίτι, ενώ είναι διαρκώς
σε on- line επαφή με όλες τις ψηφιακές του δυνητικότητες.
Αν στις παραπάνω προτάσεις διαβάζετε μια μικρή απογοήτευση, αυτή δεν σχετίζεται με τις τεχνοφοβικές προκαταλήψεις του
γράφοντος. Άλλωστε το σώμα δεν χάνεται. Παραμένει η έδρα της
εμπειρίας, το αποτύπωμα της ύλης, και η δυνατότητα της συνείδησης σε κάθε πιθανό κόσμο. Ο προβληματισμός έρχεται και μας
χτυπάει από δύο πλευρές: α) το εκτεθειμένο στο δημόσιο χώρο
σώμα αποτελούσε/εί το πεδίο των δικαιωμάτων· το σώμα ως
κοινωνικό σώμα υπήρξε κατάκτηση μέσω της διεκδίκησης ακόμα και των πιο παλαβών δικαιώματων: το δικαίωμα της πρόσβασης στην όπερα του Μιλάνο! β) η άγνοια που μας περιβάλει για
τις παθήσεις και τις δυσκολίες του ντίτζι-σώματος. Ο Bifo, με το
περίτεχνο ύφος που τον διακρίνει, από πολύ νωρίς αποκάλεσε τον
covid-19 psycovirus. Κι αυτό δεν το έκανε για να αμφισβητήσει
την πραγματικούς κινδύνους που διατρέχει ένα σώμα από το να
νοσήσει, αλλά για να σημειώσει πως τα 4-5G δίκτυα μπορεί να μη
μεταφέρουν τους ιούς του παλιού κοινωνικού σώματος αλλά μας
εκθέτουν σε νέους ψυχο-ιούς, σε νέες διαταραχές για τις οποίες
λίγες συλλογικές διέξοδους γνωρίζουμε. Ενώ το σώμα κρύβεται
για να αποφύγει τον covid-19 μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπο με τον
psyco-covid-20 και τότε; Ποιος/α ξέρει;

Ο ΤΡΌΠΟΣ ΠΟΥ ΚΙΝΗΘΉΚΑΜΕ παραπάνω έχει σε κάθε του σημείο ένα μικρό υπονοούμενο. Σε κανένα σημείο δεν χωρίζουμε
την επιστήμη και την ιδεολογία. Επιστήμη είναι αυτό που κάνει ο
επιστήμονας στο εργαστήριο. Φυσικά για εμάς όποιος δουλεύει
με μέθοδο και συνέπεια σε ένα εργαστήριο, με ή χωρίς πτυχίο,
κοινωνική αναγνώριση είναι επιστήμονας. Από τον ράφτη ως την
πυρηνικό φυσικό. Ιδεολογία είναι ο τρόπος κοινωνική διάδρασης,
πρακτικής και σκέψης που συγκαλύπτει τον άδικο και αλλοτριωτικό πυρήνα των παραγωγικών σχέσεων. Τίποτα λοιπόν δεν αποκλείει την πιθανότητα ο/η επιστήμονας, ακόμα και όταν δουλεύει
σκληρά στο εργαστήριό του, να φέρει τις έξεις της ιδεολογίας.
Πραγματικά. Τίποτα δεν το αποκλείει. Και γι’ αυτό είμαστε πεπεισμένοι/ες πως ζούμε σε μια εποχή που όσο έντονος είναι ο λόγος
και η δράση της επιστήμης, τόσο έντονη είναι και η επίδραση και
η διάδοση της ιδεολογίας. Κι αυτό γιατί ρέουν από το ίδιο κανάλι.
Το ζεύγος επιστήμη/ ιδεολογία σπάει αν και μόνο αν εμφανιστεί μια επιστήμη ενάντια στην ιδεολογία. Αν δηλαδή οι κριτικές
που εμφανίζονται όλο και πιο συχνά απέναντι στον μονόλογο του
συμπλέγματος υγεία - δημόσια τάξη αρθρωθούν σε ένα προλεταριακό ανταγωνιστικό κίνημα. Μέχρι να φτάσουμε σε αυτή τη
ρήξη θα αγκαλιάζουμε τη μειοψηφική κριτική στο επιστημονικό
παράδειγμα. Αυτός είναι ο λόγος που τόσο κατά τη συγγραφή του
τεύχους που κρατάτε στα χέρια σας, όσο στις συλλογικές/ προσωπικές μας συζητήσεις όλο αυτό το διάστημα πήραμε στα σοβάρα
όλες εκείνες τις τοποθετήσεις που εμφανίστηκαν ως εναλλακτικές

οδοί για τη διαχείριση του covid-19. Δεν πιστεύουμε σε κανένα
βαθμό πως ο επιδημιολόγος Γ. Ιωαννίδης, o Sucharit Bhakdi ή το
«Σουδικό μοντέλο» αντιμετώπισης δουλεύουν εντός των γραμμών του αντιφασιστικού κινήματος. Μόνο κάποιος πολύ αφελής
ή πολύ κακοπροαίρετος θα έφτανε σε ένα τέτοιο συμπέρασμα.
Θεωρούμε όμως πως οι απόψεις που ξεφεύγουν από το τρέχον
υπόδειγμα της βιοπολιτικής/ θανατοπολιτικής των κρατών είναι
σαφείς ενδείξεις για τον παραλογισμό των κυρίαρχων μοντέλων.
Είναι ενδείξεις για το ότι η επιλογή του δεν γίνεται στο όνομα της
«δημόσιας υγείας» αλλά του «κρατικού συμφέροντος».
Η μη-κυρίαρχη πλευρά του debate ανάμεσα στους/στις γιατρούς και τους/τις επιδημιολόγους δεν είναι σημαία μας. Είναι
φορέας μιας άλλης επιστήμης αλλά μιας κοινής ιδεολογίας με την
κυρίαρχη επιστημονική κοινότητα. Και δεν θα μπορούσε να γίνει
στον βαθμό που δεν αρθρώνεται με τα κινήματα και δεν υιοθετεί
άλλους ορισμούς για το σώμα, την υγεία και την κοινωνικότητα.
Το προλεταριάτο όταν νικήσει θα κάνει το εξής: θα βάλει τους
οικονομολόγους, τους μηχανικούς, τους γεωπόνους κλπ να καταρτίζουν, κάτω από τον έλεγχο των εργατικών οργανώσεων, «σχέδιο»,
να το ελέγχουν, να αναζητούν τρόπους για να εξοικονομείται δουλειά
[...]. Γι' αυτό το πράγμα θα πληρώνουμε καλούς μισθούς στους οικονομολόγους, στους στατιστικούς, στους τεχνικούς, όμως... Όμως θα
τους αφήσουμε νηστικούς αν δεν εκτελούν σωστά τη δουλειά αυτή
ευσυνείδητα και ολοκληρωτικά προς το συμφέρον των εργαζομένων. Guess who?
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ COVID19

THEY SAY
IT’S A
PAUSE
BUT IT’S
FAST
FORWARD
ΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αν κάποιος προσγειωνόταν χθες στην
Αθήνα από έναν εξωγήινο πλανήτη
και άνοιγε την τηλεόραση, θα ερχόταν
αντιμέτωπος με μια αναπαράσταση της
πραγματικότητας που πάνω-κάτω θα
είχε ως εξής: μια πανδημία γρίπης ξέσπασε στην Κίνα πριν μερικούς μήνες.
Το κράτος αυτής της χώρας, που εν τω
μεταξύ είναι το πιο αυταρχικό στον πλανήτη, έκλεισε τα εργοστάσια και τα μαγαζιά και έστειλε drones να τρομάζουν
τους Κινέζους. Μετά από δύο μήνες, το
αυταρχικό αυτό κράτος κατάφερε να
περιορίσει την εξάπλωση της επιδημίας, οι οποία εν τω μεταξύ είχε εξελιχθεί
σε πανδημία καθότι ο πανούργος ιός
είχε καταφέρει με ένα γιγάντιο άλμα να
υπερσκελίσει την κεντρική και δυτική
Ασία και να εγκατασταθεί στην Ευρώπη,
όπου άρχισε να σκοτώνει Ιταλούς και
Ισπανούς δίχως σταματημό. Οι Σουηδοί
είναι κοσμάρα και την γλίτωσαν. Μέσα σε
μόλις μερικούς μήνες, ο ιός της γρίπης
είχε προλάβει να μολύνει τους μισούς
Ευρωπαίους, μετά έκανε άλλο ένα γιγάντιο υπερατλαντικό άλμα και μόλυνε
και τους μισούς Αμερικάνους, οι οποί-

οι αναγκάστηκαν κι αυτοί να κλείσουν
τα εργοστάσια και τα μαγαζιά τους για
μερικές μέρες με αποτέλεσμα τώρα να
είναι όλοι έτοιμοι να χρεoκοπήσουν και
να ψάχνουν από ποιανού τα μαλλιά θα
πιαστούν. Κι όλα αυτά συνέβησαν όλως
απροσδόκητα, ενώ τα πάντα κυλούσαν
ομαλά κι η ανθρωπότητα ήταν έτοιμη
να γιορτάσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες
του 2020.
Επειδή, όμως, εξωγήινοι δεν υπάρχουν(;) κι επειδή κόντρα στα σημάδια
των καιρών που μας θέλουν να πεθαίνουμε κάθε βράδυ και να γεννιόμαστε
κάθε πρωί, είμαστε αναγκασμένοι να
προχωράμε στο μέλλον με την πλάτη
στραμμένη πάνω του, θα επιχειρήσουμε
παρακάτω να παραθέσουμε επί χάρτου
κάποιες πρώτες κριτικές γραμμές της
ζοφερής συγκυρίας, προτείνοντας μια
εκ πρώτης ανορθόδοξη προσέγγιση
σχετικά με την επιδημία της CoViD-19.
Εκκινώντας όχι από τα πραγματολογικά
δεδομένα της επιδημίας, αλλά από τις
φερόμενες ως οικονομικές συνέπειες
αυτής, οι οποίες άρχισαν να εμφανίζονται όλο και πιο έντονα στην δημόσια
σφαίρα παράλληλα με την επιδημιολογική έξαρση της ασθένειας στην Ευρώπη,
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θα προσπαθήσουμε να εισαγάγουμε τα
εργαλεία της κριτικής της πολιτικής οικονομίας του καπιταλισμού, έτσι όπως
τα μάθαμε από τους πολιτικούς προγόνους και συντρόφους μας. Ενόσω ο
απανταχού γης πληθυσμός βομβαρδίζεται ανελέητα με πληροφορίες και καθώς
οι σχετικές με τις οικονομικές συνέπειες
της πανδημίας ειδήσεις αντικαθιστούν
σταδιακά τις ειδήσεις σχετικά με την επιδημία καθεαυτή, το να συνεχίσουμε να
σκεφτόμαστε νηφάλια και κριτικά, παρότι είναι πλέον πιο δύσκολο από ποτέ,
ταυτόχρονα είναι και το πιο αναγκαίο.
Μετά την 11η Σεπτέμβρη 2001 τίποτα δεν είναι ίδιο με πριν. Ο πλανήτης, τα
έθνη-κράτη και ο κάθε εξατομικευμένος
υπήκοος της Δύσης έχει εκπαιδευθεί να
αντιλαμβάνεται τον κόσμο μέσα από τις
κατηγορίες της «ασύμμετρης απειλής»,
του «αόρατου εχθρού» και του «υγειονομικού κινδύνου». Οι επιδημίες, που
από το 2001 και μετά εμφανίζονται όλο
και πιο εμφατικά στο δημόσιο προσκήνιο, λειτούργησαν σαφώς επιταχυντικά
για την αμετάκλητη είσοδο των πρωτοκοσμικών κοινωνιών στην εποχή του
Αλλόκοτου Φόβου. Να συμπληρώσουμε
όμως: δεν ήταν μόνες τους. Συνοδεύτη-

καν από την παγκόσμια απειλή της τρομοκρατίας και τους θηριώδεις πολέμους εναντίον της. Η
«αντιτρομοκρατία» και το παγκόσμιο δόγμα της
θεσμικής και στρατιωτικής οχύρωσης των κρατών απέναντι σε «αόρατους εχθρούς» είναι διαρκώς παρούσα στην κρατική διαχείριση της επιδημικής γρίπης: όλοι είμαστε ύποπτοι, ως πιθανοί
φορείς του ιού.
Πάνω σ’ αυτή την κρατικής προέλευσης ιδεολογική κατασκευή των «υπόπτων» είναι που χτίζεται το δόγμα της ατομικής ευθύνης με κοινωνικό περιεχόμενο. Να συμπληρώσουμε ξανά όμως:
δεν είναι νεόκοπη αυτή η κατασκευή. Οι κερκόπορτες για τις κάθε είδους υγιενιστικές φοβίες
ήταν διάπλατα ανοιχτές εδώ και πολλά χρόνια. Εν
τω μεταξύ, η βαθμιαία μετατόπιση της ηγεμονικής
ιδεολογίας περί υγείας από το τεκμήριο της ανθεκτικότητας σε αυτό της ευπάθειας, οι κρατικές πολιτικές ασφάλειας της δημόσιας υγείας, οι υγειινιστικές τεχνολογίες του εαυτού που έχουν ανθήσει
πάνω στα ερείπια των κινημάτων αμφισβήτησης,
η νεοφιλελεύθερης προέλευσης επένδυση στο
ατομικό κεφάλαιο της «υγείας του Εαυτού» και,
τέλος, η αισχρή άποψη ότι «κανείς πλέον δεν είναι
υγιής», έτσι όπως εκφράστηκε διά στόματος του
Έλληνα πρωθυπουργού, έχουν διαμορφώσει το
περιβάλλον πάνω στο οποίο οριστικά πλέον εγγράφεται μια αλλαγή βιοπολιτικού παραδείγματος.
Μετά την επιδημία του κορονοϊού, τίποτα ξανά δεν
θα είναι ίδιο με πριν.
Παρακάτω θα υποστηρίξουμε ότι μια μέτριας
έντασης επιδημική νόσος, χρησιμοποιείται από τα
κράτη, τα αφεντικά και την διεθνή δημαγωγία με
ένταση που δεν έχει προηγούμενο, μολονότι οι
γενικές μέθοδοι υλικής και ιδελογικής διαχείρισης
του συμπλέγματος δημόσια υγεία-δημόσια τάξη
είχαν διαμορφωθεί σε προηγούμενο χρόνο1. Τα
παραπάνω συλλογικά πολιτικά υποκείμενα (κράτη, αφεντικά, ΜΜΕ), εκμεταλλευόμενα μια υπαρκτή κατάσταση αποδιάρθρωσης και διάλυσης του
συστήματος δημόσιας περίθαλψης στην Δύση,
οργανώνουν μια γιγάντια εκστρατεία τρόμου
ώστε να παρουσιάσουν τις πραγματικές αιτίες της
κρίσης ως δήθεν συνέπειες αυτής. Καταφέροντας
απανωτά και συντονισμένα χτυπήματα σε νευραλγικούς τομείς της κοινωνικής αναπαραγωγής και
με μια ταχύτητα πρωτοφανή για τα δεδομένα της
σύγχρονης παγκόσμιας ιστορίας, το κεφάλαιο διεξάγει έναν ανελέητο πόλεμο σε βάρος της παγκόσμιας εργατικής τάξης. Μέσα σε ελάχιστο διάστημα έχει καταφέρει να αποκλείσει από την εργασία

περίπου 3 δισεκατομμύρια εργάτες επί γης2 και
έχει μπει σε μια άγρια κούρσα εσωτερικού μετασχηματισμού και αναδιάρθρωσης, συμπαρασύροντας στην ιλιγγιώδη πορεία του το σύνολο των
μέχρι σήμερα γνωστών κοινωνικών σχέσεων και
πρακτικών.
Για να υποστηρίξουμε ολα αυτά θα χρησιμοποιήσουμε μια «ανορθόδοξη» μέθοδο, όπως
είπαμε παραπάνω. Θα ξεκινήσουμε την ανάλυσή
μας όχι από την κρίση της πανδημίας του κορονοϊού, αλλά από τις φερόμενες ως «οικονομικές
συνέπειες» αυτής. Δείχνοντας ότι η παγκόσμια καπιταλιστική κρίση που έχει ξεσπάσει δεν αποτελεί
απόρροια του SARS-CoV-2 (εξωγενής παράγοντας), αλλά αναμενόμενη εξέλιξη της παγκόσμιας
καπιταλιστικής οικονομίας και των θεμελιωδών
αντιφάσεών της (ενδογενείς παράγοντες)· θα
μπήξουμε μια πινέζα αμφιβολίας στον πίνακα της
κυρίαρχης αφήγησης. Στην συνέχεια, καταδεικνύοντας τις διαφορετικές κρατικές στρατηγικές
διαχείρισης της πανδημίας, θα προσπαθήσουμε
να δείξουμε ότι για τα «πληττόμενα» κράτη ο εκάστοτε τρόπος αντιμετώπισης της κρίσης δεν είναι
ασυνάρτητος με τον ρόλο που έχει το καθένα στο
παγκόσμιο εμπόριο, τον παγκόσμιο καταμερισμό
της εργασίας και την καπιταλιστική φυσιογνωμία
του αλλά, αντιθέτως, τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με
όλα τα παραπάνω. Κατόπιν, εισάγοντας τις αναλυτικές κατηγορίες του κρατικού προστατευτισμού,
της καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης και της γεωπολιτικής, θα προσπαθήσουμε να σκιαγραφήσουμε το εγχείρημα μιας πολιτικής οικονομίας της
επιδημίας, που όπως ακριβώς και η καπιταλιστική
κρίση που την συνοδεύει, έχει ήδη καταστεί ζήτημα παγκόσμιας τάξης. Κατά κάποιον τρόπο, θα
υπαινιχθούμε την καπιταλιστική χρησιμότητα και
αναγκαιότητα ενός τέτοιας εμβέλειας και βάθους
παγκόσμιου «συμβάντος-σοκ», όπως της επιδημίας CoViD-19, ώστε να ωθηθεί η καπιταλιστική
εξέλιξη στα αχαρτογράφητα νερά που φαίνεται
ότι πλέον κινείται, μεσοπέλαγα της 4ης βιομηχανικής επανάστασης. Τέλος, θα θυμηθούμε πώς
αυτή η γιγάντια εκστρατεία τρομοκράτησης του
παγκόσμιου πληθυσμού ορθώνεται με ιλλιγιώδεις
ρυθμούς και σύντονες κινήσεις πάνω σε ένα ήδη
καλλιεργημένο έδαφος. Οι πολιτικές του φόβου
και οι κοινωνίες της διακινδύνευσης ήταν εδώ και
μερικές δεκαετίες ο κανόνας της κοινωνικής και
ιδεολογικής αναπαραγωγής για μεγάλα κομμάτια
του πρωτοκοσμικού πληθυσμού.
Να συνοψίσουμε.
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Έχουμε μπροστά μας δύο δεδομένα, αντίστοιχης εμβέλειας και σημασίας, για διαφορετικούς το
καθένα λόγους: αφενός μια παγκόσμια επιδημία
γρίπης, προς το παρόν λιγότερο θανατηφόρα από
άλλες επιδημικές ασθένειες της σύγχρονης ιστορίας, και αφετέρου μια πρωτοφανή παγκόσμια
οικονομική κρίση, η οποία συνοδεύεται όπως θα
δείξουμε αναλυτικά παρακάτω, από το δίδυμο
αδερφάκι της, την καπιταλιστική αναδιάρθρωση. Οι φωνές της δημαγωγίας παρουσιάζουν την
δεύτερη ως αποτέλεσμα της πρώτης. Η κριτική
της πολιτικής οικονομίας υποδεικνύει κάτι διαφορετικό: η παγκόσμια καπιταλιστική κρίση ήταν
ζήτημα χρόνου να ξεσπάσει. Η επιδημία της γρίπης
απλά επιταχύνει το ξέσπασμά της, ενόσω αξιοποιείται από τα καπιταλιστικά κράτη για να μπούνε
με όρους πρωτοφανούς πολεμικής έντασης στο
περιβάλλον ενός ανορθόδοξου ενδοκαπιταλιστικού πολέμου. Οι πολιτικές αντιμετώπισης της
πανδημίας δεν τελούν σε συνάρτηση με τον επιδημιολογικό περιορισμό αυτής, αλλά αντιθέτως
αξιοποιούνται από τα καπιταλιστικά κράτη για την
διεξαγωγή του πολέμου ενάντια στην ζωντανή εργασία παγκόσμια. Πρέπει να δούμε τα με κρατική
εντολή lockouts ως μια άγρια πολιτική ανταπεργία
του κεφαλαίου σε βάρος του παγκόσμιου προλεταριάτου. Πρέπει να δούμε τα «μέτρα περιορισμού
της εξάπλωσης του ιού» ως μια εν σπέρματι θηριώδη καπιταλιστική αναδιάρθρωση που ξεκινάει
από τις παραγωγικές δομές και καταλήγει στις ιδιωτικές συνήθειες των εργατών.
Όπως σε κάθε παγκόσμιο πόλεμο, ο λόγος
των αφεντικών πρέπει να αποκτήσει την πλήρη
καθολικότητα και διεισδυτικότητα. Γι’ αυτό έχει
περιβληθεί τον τύπο «πολεμικών ανακοινωθέντων». Γι’ αυτό οι κριτικές φωνές βαπτίζονται
«fake news». Στο νέο πολεμικό περιβάλλον της
κρίσης, οι προσταγές του κεφαλαίου μιλούν στους
υπηκόους μια γνωστή σε αυτούς γλώσσα, οι βιοπολιτικές στοχεύσεις τους, όμως, είναι πλέον
αισθητά αναβαθμισμένες. Όσες βεβαιότητες είχαν
απομείνει, πλέον έχουν αρθεί κι αυτές. Τα παγκόσμια αφεντικά, ενόψει ενός γιγάντιου κύματος καπιταλιστικής κρίσης και αναδιάρθρωσης και εκμεταλευόμενα το δυστοπικό περιβάλλον που έχουν
τα ίδια εξυφάνει για την σύγχρονη ζωή, επιχειρούν
να αναδιατάξουν το σύνολο των κοινωνικών σχέσεων. Η ιστορία έχει δείξει ότι δεν θα το πετύχουν
ανεμπόδιστα. Ένα ερωτηματικό εδώ και μια άνω
τελεία·

I.Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
ΉΤΑΝ 31 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 2019 όταν σε ημερίδα της Τράπεζας της Ελλάδος σε
συνεργασία με την Ακαδημία Αθηνών με θέμα «Η Κρίση του ’29 και η Ελλάδα: οικονομικές, πολιτικές και θεσμικές όψεις», ο Γιάννης Στουρνάρας,
διοικητής της ΤτΕ, εκφώνησε έναν χαιρετισμό, απόσπασμα από τον οποίο
παραθέτουμε:
[...] Δυστυχώς, αυτό δεν σημαίνει ότι οι οικονομολόγοι έχουν πλέον
στα χέρια τους το πολυπόθητο «ιερό δισκοπότηρο». Ούτε ότι οι κεντρικές τράπεζες μπορούν πλέον να θωρακίσουν την παγκόσμια οικονομία
απέναντι σε οποιονδήποτε κίνδυνο. Η αβεβαιότητα στις σχέσεις της Βρετανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι γεωπολιτικές ανησυχίες στη Μέση
Ανατολή, η παράταση του εμπορικού πολέμου και οι ανακατατάξεις που
επιφέρει στις ασιατικές οικονομίες αποτελούν μερικές από τις βασικές
προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η διεθνής οικονομία, εντείνοντας
τις ανησυχίες για το ενδεχόμενο μιας νέας ύφεσης.
Απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις, το «ιερό δισκοπότηρο» είναι μισοάδειο. Όχι μόνο με τη στενή έννοια της νομισματικής πολιτικής, η οποία
δεν μπορεί να σηκώσει, από μόνη της το βάρος της άμυνας απέναντι σε
μια νέα κρίση. [...] Αρκετά από αυτά συνδέονται με την επανεμφάνιση
πολωτικών σχημάτων και μορφών οικονομικού εθνικισμού που εναντιώνονται στην παγκοσμιοποίηση, ξυπνώντας έτσι και πάλι μνήμες από
την κρίσιμη περίοδο του Μεσοπολέμου.1
Το ενδεχόμενο μιας νέας ύφεσης, η νομισματική πολιτική και ο οικονομικός εθνικισμός. Όπως θα δείξουμε παρακάτω τα τρία αυτά στοιχεία αποτελούν τις βασικές συντεταγμένες της σύγχρονης πολιτικής οικονομίας της
πανδημίας. Να θυμηθούμε όμως καλύτερα την περίοδο που ο διοικητής της
ΤτΕ διαβλέπει μια μεγάλη οικονομική ύφεση στον ορίζοντα του έτους: η κυβέρνηση ΝΔ έχει κλείσει 3 μήνες επιτελικής διακυβέρνησης, η περιρρέουσα
κοινωνική ατμόσφαιρα κλυδωνίζεται από τα ιδεολογήματα του «επενδύειν»
και της «ασφάλειας», οι μετανάστες εργάτες συνεχίζουν να είναι το «πρόβλημα» και ένα αθώο δημοσίευμα στην εφημερίδα «Καθημερινή» ενημερώνει
το αναγνωστικό κοινό για τον χειμώνα που έρχεται:
Περισσότερα από 1.000 άτομα υπολογίζεται ότι έχασαν τη ζωή τους στη
χώρα μας από την εποχική γρίπη της περυσινής περιόδου (2018-2019), με
τους ειδικούς επιστήμονες να εκτιμούν ότι μεγάλος αριθμός αυτών των
ασθενών θα είχε σωθεί εάν είχαν εμβολιαστεί έναντι της νόσου. [...] Οπως
ανέφεραν, χθες, οι επιστήμονες του ΕΟΔΥ σε ειδική συνέντευξη Τύπου με
αφορμή τη φετινή περίοδο επιδημιολογικής επιτήρησης της εποχικής γρίπης (2019-2020), η οποία ξεκινά την προσεχή Δευτέρα, κατά την περυσινή
περίοδο οπότε επικράτησε η γρίπη τύπου Α (Η1Ν1) δηλώθηκαν επισήμως
στον Οργανισμό 374 νοσηλευόμενοι σε μονάδα εντατικής θεραπείας με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη και 154 θάνατοι. Με δεδομένο ότι ο εργαστηριακός έλεγχος για γρίπη δεν γίνεται ρουτίνα στην κλινική πράξη, ο
αριθμός των θανάτων που δηλώνονται στον ΕΟΔΥ αποτελεί ένα μικρό μέρος
του συνόλου της θνησιμότητας που προκαλεί η νόσος στον πληθυσμό και η

οποία υπολογίστηκε για την περυσινή περίοδο γρίπης σε 9,8 θανάτους ανά
100.000 πληθυσμού (1.071 θάνατοι).2
Δεν ήταν, όμως, μόνο ο Γιάννης Στουρνάρας που με σφιγμένα τα χείλη
ψέλλιζε ότι το 2020 θα είναι έτος ύφεσης, όμοιας ή και μείζονος από την
Μεγάλη Ύφεση του 1929. Ο ΟΟΣΑ παρατηρούσε ασθενικά ή και στάσιμα
μεγέθη ανάπτυξης για την παγκόσμια οικονομία3, η Goldman Sachs προειδοποιούσε για δεύτερη χρονιά μείωσης των ομολογιακών επιδόσεων στα
διεθνή χρηματιστήρια4, η γερμανική βιομηχανική παραγωγή υφίστατο πτώση για δεύτερη συνεχή χρονιά και πήγαινε κατά διαόλου5, οι αμερικανικές
πετρελαιοβιομηχανίες είχαν βέβαιη την χρεοκοπία τους μες στην χρονιά6,
οι συστημικοί οικονομολόγοι έβλεπαν μια νέα παγκόσμια κρίση χρέους να
πλησιάζει7 και η ευρωπαϊκή οικονομία θα επέστρεφε στα αναπτυξιακά μεγέθη του 20138. Κοντολογίς, λίγους μήνες πριν το ξέσπασμα της επιδημίας
SARS-CoV-2 στην Κίνα τον Δεκέμβρη του 2019, τα ποσοστά κερδοφορίας
του κεφαλαίου παγκόσμια βρισκόταν ήδη σε ανησυχητικά χαμηλά επίπεδα,
σταματώντας μια πενταετή κούρσα ανάπτυξης από το 2013, η βιομηχανική παραγωγή βρισκόταν ομοίως σε ύφεση δίχως σημάδια ανάκαμψης, τα
ολοένα αυξανόμενα εταιρικά χρέη των οικονομικών κολοσσών παγκόσμια
προκαλούσαν δυσπιστία στις αγορές, οι ευρωπαϊκές οικονομίες μετά από
6 και πλέον χρόνια σκληρής δημοσιονομικής πολιτικής βρισκόταν εκ νέου
αδύναμες μπροστά στο ενδεχόμενο μιας νέας οικονομικής ύφεσης, η ανεργία διαρκώς αυξανόταν και η παγκόσμια αγορά της ενέργειας περίμενε το
κακό από στιγμή σε στιγμή. Όπερ και εγένετο.
Οι αιτίες της διαφαινόμενης ύφεσης και των πτωτικών ποσοστών κερδοφορίας του κεφαλαίου παγκόσμια δεν εντοπίζονταν κάπου έξω από τον
κύκλο κυκλοφορίας και αξιοποίησης του κεφαλαίου, δεν ήταν δηλαδή «εξωγενείς». Είχαν όνομα, ιστορία και έφεραν στην μετώπη τους κρατικές σφραγίδες: ο εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ-Κίνας, η επιβράδυνση της γερμανικής βιομηχανίας, ο πόλεμος τιμών στην αγορά ενέργειας μεταξύ ΟΠΕΚ, ΗΠΑ και
Ρωσίας, η αναπτυξιακή στασιμότητα της Ινδίας, τα δημόσια χρέη κρατών της
Ευρωζώνης και ο χαβάς της Κίνας που για τρίτη συναπτή δεκαετία προϋπολόγιζε ετήσια ανάπτυξη 6-7%. Η γενικότερη ανησυχία, λοιπόν, κωδικοποιούνταν μέσα από κατηγορίες της πολιτικής οικονομίας λίγο-πολύ γνωστές
σε όλους: εμπόριο, ενέργεια, δασμοί, χρέος, ανάπτυξη κ.λπ. Οι «εστίες κινδύνου και οι ανισορροπίες του παγκόσμιου οικονομικού οικοδομήματος»,
όπως έκανε λόγο μια σχετική έρευνα9 της «διαΝΕΟσις» τον Δεκέμβρη του
2019, δεν εντοπιζόταν ούτε στην στρατόσφαιρα, ούτε στην κβαντόσφαιρα.
Για να το πούμε αλλιώς, οι παράγοντες της επερχόμενης ύφεσης και κρίσης
που διέβλεπε να πλησιάζει ο Στουρνάρας τον Οκτώβρη του 2019 δεν ήταν
«εξωγενείς» για το σύστημα. Προέρχονταν από τις ενδογενείς, θεμελιώδεις
αντιφάσεις που η καπιταλιστική οργάνωση της κοινωνίας και της οικονομίας
παράγει εδώ και μερικούς αιώνες.
Παρόλα αυτά, για να είμαστε συνεπείς με την κοινωνική κίνηση των ιδεών, υπήρχαν και κάποιοι άλλοι «ειδικοί», που δεν ήταν οικονομολόγοι αλλά
γιατροί, οι οποίοι έριχναν τον προβολέα των εκτιμήσεών τους κάπου αλλού,
σε έναν, που σήμερα θα λέγαμε, «εξωγενή» παράγοντα της επερχόμενης
ύφεσης. Δείτε, για παράδειγμα, ένα ενδιαφέρον δημοσίευμα του Μαρτίου
2018 από το CNN:
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Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συμπεριέλαβε την επονομαζόμενη
«Ασθένεια Χ» σε ένα πρόσφατο σχέδιό του για την επίσπευση της έρευνας και ανάπτυξης κατά τη διάρκεια έκτακτης υγειονομικής ανάγκης
όπως στις περιπτώσεις των επιδημιών του Ebola, τoυ Sars ή του Zika.
Η στρατηγική και η ετοιμότητα του σχεδίου, γνωστού ως «2018 R&D
Blueprint», δημοσιεύθηκε τον περασμένο μήνα. Όμως τι είναι, ακριβώς,
η «Ασθένεια Χ»;
Το αινιγματικό αυτό όνομα «αντιπροσωπεύει την γνώση ότι μια σοβαρή και παγκοσμίου εμβέλειας επιδημία μπορεί να προκληθεί από ένα
παθογόνο οργανισμό, που μέχρι τώρα δεν γνωρίζουμε ότι μπορεί να
προκαλέσει ασθένεια στον άνθρωπο», σύμφωνα με το WHO. «Όπως μας
έχει διδάξει η εμπειρία, τις περισσότερες φορές αυτό που πρόκειται να
μας χτυπήσει είναι κάτι που δεν περιμέναμε», δήλωσε ο Dr. Anthony
Fauci, επικεφαλής του αμερικανικού Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργιών
και Μεταδοτικών Ασθενειών. «Όπως δεν αναμέναμε τον Zika, έτσι δεν
περιμέναμε ότι θα υπήρχε ένας Ebola που θα χτυπάει τις πόλεις». Το «Χ»
αντιστοιχεί στο μη αναμενόμενο, δήλωσε.10

IΙ.ΕΝΑΣ ΜΑΥΡΟΣ ΚΥΚΝΟΣ ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ
ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΛΕΥΚΟΥΣ
Η ΕΠΙΜΟΝΉ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΆΣΤΑΣΗ μεταξύ «ενδογενών» και «εξωγενών»
παραγόντων της επερχόμενης οικονομικής κρίσης δεν εκκινεί από φιλολογική αφετηρία, ούτε εμφορείται από τυπολατρικές εμμονές. Αποτελεί
θεμελιώδη όρο της νοητικής κατηγορίας που είμαστε υποχρεωμένοι να
κατασκευάσουμε (αν δεν υπάρχει ήδη) προκειμένου, σε πρώτο χρόνο, να
αντιληφθούμε με όρους κριτικής της πολιτικής οικονομίας την καπιταλιστική
κρίση του 2020 και την επιδημική κρίση που τεχνηέντως την πλαισιώνει.
Μέχρι τότε, ας πάμε πίσω στο 2007.
Τότε, ο αμερικανο-λιβανέζος Nassim Nicholas Taleb κυκλοφόρησε το
βιβλίο του «Ο μαύρος κύκνος: ο αντίκτυπος του εξαιρετικά απρόβλεπτου»
που έμελλε να πουλήσει μερικά εκατομμύρια αντίτυπα παγκόσμια, κυρίως
μέσα στην δεκαετία του 2010. Ο «Μαύρος Κύκνος» πλασαρίστηκε στην διεθνή αγορά ως «το βιβλίο που διείδε την οικονομική κρίση του 2008» και οι
απόψεις που εξέφερε ήταν σαν την παρακάτω:
Το απροσδόκητο ανά πάσα στιγμή μπορεί να εισέλθει στην πραγματικότητά μας. Μάλιστα, όσο η (ψευδ)αίσθηση της ασφάλειάς μας φτάνει στο μέγιστο σημείο, τόσο ο κίνδυνος της ανατροπής κορυφώνεται!
Κλασικό παράδειγμα είναι η γαλοπούλα που επί χίλιες περίπου ημέρες
πίστευε πως οι εκπρόσωποι του ανθρώπινου είδους μεριμνούσαν για
το συμφέρον της, προσφέροντάς της καθημερινά τροφή και ασφάλεια.
Ωστόσο, το απόγευμα πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών, κάτι το
Απροσδόκητο θα συμβεί στη γαλοπούλα, που θα την εξαναγκάσει σε
αναθεώρηση όλων των προηγούμενων πεποιθήσεών της, αλλά θα είναι
πολύ αργά. Το ίδιο χέρι που την έθρεφε όλες τις προηγούμενες χίλιες
ημέρες είναι εκείνο που τελικά θα της στρίψει το λαρύγγι.11
Σε αντίθεση με τις ελαφρές θεωρίες για μαζική αποβλάκωση, σαν αυτή
του Taleb, οι οποίες έχουν επιστρατευθεί σωρηδόν το τελευταίο διάστημα
για να δώσουν μια ερμηνεία του «οικονομικού αντίκτυπου της κρίσης της
πανδημίας του κορωνοϊού»12, μάλιστα πολύ πριν η επιδημική κρίση «ξεσπάσει» στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ, μια ανατομία της επερχόμενης οικονομικής
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κρίσης του 2020 είχε σκιαγραφηθεί ήδη από τις αρχές του 2019, δίχως τότε
να χρειάζεται μια επιδημική γρίπη για να δικαιολογήσει την ύπαρξή της. Για
παράδειγμα, ο αμερικάνος οικονομολόγος Nouriel Roubini έγραφε τον Αύγουστο του 2019 επί του θέματος:
Υπάρχουν τρία είδη σοκ που θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν μια
παγκόσμια ύφεση μέχρι το 2020. Και τα τρία αντανακλούν πολιτικούς
παράγοντες που επηρεάζουν τις διεθνείς σχέσεις, τα δύο εμπεριέχουν
την Κίνα και οι ΗΠΑ βρίσκονται στο κέντρο καθενός εκ των τριών.
Το πρώτο πιθανό σοκ απορρέει από τον εμπορικό και νομισματικό
πόλεμο μεταξύ Κίνας και Αμερικής, ο οποίος κλιμακώθηκε τον τελευταίο μήνα όταν η διακυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ, Donald Trump,
απείλησε με επιπρόσθετους δασμούς τις κινέζικες εξαγωγές και χαρακτήρισε επισήμως την Κίνα ως «νομισματικό χειριστή».13
To δεύτερο αφορά στον ψυχρό πόλεμο που σιγοβράζει μεταξύ ΗΠΑ
και Κίνας για την τεχνολογία. Με μια αντιπαλότητα που περικλείει κάθε
γράμμα της «παγίδας του Θουκιδίδη», Κίνα και Αμερική ανταγωνίζονται
για το ποια θα κυριαρχήσει στις βιομηχανίες του μέλλοντος: τεχνητή νοημοσύνη, ρομποτική, 5G, και ούτω καθεξής. [...]
Το τρίτο μεγάλο ρίσκο αφορά στις προμήθειες πετρελαίου. Παρ' όλο
που οι τιμές του πετρελαίου έχουν πέσει τις τελευταίες εβδομάδες, η
νομισματική ύφεση που πυροδοτήθηκε από το εμπόριο και ο τεχνολογικός πόλεμος θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ύφεση την ενεργειακή
ζήτηση και σε μείωση των τιμών, η συμπλοκή της Αμερικής με το Ιράν
μπορούσε να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα. Εάν αυτή η συμπλοκή κλιμακωθεί σε στρατιωτική σύρραξη οι παγκόσμιες τιμές πετρελαίου μπορεί
να κορυφωθούν και να επιφέρουν ύφεση, όπως συνέβη κατά τη διάρκεια προηγούμενης πύρινης λαίλαπας το 1973, αλλά και το 1979 και το
1990. 14
Οι φόβοι των οικονομολόγων ήταν ήδη γνωστοί σε όσους μπορούσαν
να διακρίνουν την καπιταλιστική κρίση πίσω από τις δημαγωγικές κορώνες περί «ανάπτυξης». Για τους υπόλοιπους, τα κατασκευαστικά συνεργεία
του Αλλόκοτου Φόβου δούλευαν νυχθημερόν. Διαβάστε επί παραδείγματι
τι δήλωναν στον Τύπο οι εκπρόσωποι του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας τον Ιούνιο του 2019: «Μπαίνουμε σε μια ολοκαίνουρια φάση επιδημιών
μεγάλης αντοχής και δεν είναι απλά ο Ebola», όπως μου είπε ο Dr. Michael
Ryan, διοικητικός υπεύθυνος του προγράμματος για τις έκτατες συνθήκες
στην υγεία. Δήλωσε ότι ο κόσμος «βλέπει μια αρκετά ανησυχητική σύγκλιση κινδύνων» τα οποία αυξάνουν την επικινδυνότητα των νόσων συμπεριλαμβανομένου του Ebola, της χολέρας και του κίτρινου πυρετού. Είπε ότι
η κλιματική αλλαγή, οι αναδυόμενες νόσοι, η εκμετάλλευση του τροπικού
δάσους, οι υψηλής κινητικότητας και οι μεγάλοι σε αριθμό πληθυσμοί, οι
ανίσχυρες κυβερνήσεις και η διαπλοκή, ευθύνονται για εξάρσεις που είναι
πολύ πιο πιθανό να συμβούν και αφού συμβούν να διογκωθούν. Ο Dr. Ryan
δήλωσε ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κατέγραψε 160 περιστατικά
νόσων παγκοσμίως, από τα οποία τα 9 ήταν έκτακτης ανάγκης βαθμού 3 (το
υψηλότερο επίπεδο έκτακτης ανάγκης του προγράμματος WHO). «Δεν νομίζω ότι είχαμε ποτέ πριν μια κατάσταση όπου ανταποκρινόμασταν σε τόσες
πολλές έκτακτες ανάγκες ταυτόχρονα. Αυτό αποτελεί έναν καινούριο μέσο
όρο και δεν περιμένω τη μείωση της συχνότητας αυτών των καταστάσεων».
Συνεπώς υποστήριξε ότι οι χώρες και οι διάφοροι φορείς πρέπει να «κατανοήσουν την ετοιμότητα [και] να είναι έτοιμοι γι' αυτές τις επιδημίες».
Η επικινδυνότητα μιας παγκόσμιας επιδημίας δεν έπαυσε ποτέ, όπως
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ποτέ δεν έπαυσε και η επικινδυνότητα ξεσπάσματος μιας νέας καπιταλιστικής κρίσης. Οι «προφητείες» των ειδικών μπορεί να επαληθεύθηκαν και
μάλιστα με χρονική ακρίβεια. Πέρα, όμως, από την διαφανόμενη στον ορίζοντα του 2019 ύφεση και των προβλεπόμενων συνεπειών της, δεν πρέπει να
περάσει απαρατήρητο το γεγονός ότι τα μέτρα στήριξης που εδώ και καιρό
οι ειδικοί συμβούλευαν ότι έπρεπε να ληφθούν «στο ενδεχόμενο μιας νέας
ύφεσης» ήταν ακριβώς αυτά τα οποία ελήφθησαν τελικά τον Μάρτη του 2020
από το σύνολο των πρωτοκλασσάτων καπιταλιστικών μπλοκ: αρνητικά επιτόκια δανεισμού, ποσοτική χαλάρωση, «λεφτά από το ελικόπτερο» και μέτρα
προστασίας της εθνικής οικονομίας. Τέτοιες απόψεις εκφέρονταν συστηματικά από εκπροσώπους τόσο του ευρωπαϊκού15, όσο και του αμερικανικού16
χρηματοπιστωτικού συμπλέγματος. Χαρακτηριστικά, ο Ben Bernanke, επικεφαλής της αμερικάνικης FED κατά την διάρκεια της καπιταλιστικής κρίσης
του 2008, έγραφε σχετικά με τα δέοντα μέτρα νομισματικής πολιτικής που
θα έπρεπε να υιοθετήσουν οι ΗΠΑ σε ενδεχόμενο κρίσης, αν και για λόγους
«κομψότητας» πιθανολογούσε ότι δεν θα χρειαστούν στο άμεσο μέλλον:
Τα χρηματοδοτούμενα δημοσιονομικά προγράμματα, κοινώς γνωστά ως
«χρήματα από το ελικόπτερο (helicopter drops), είναι απίθανο να χρειαστούν
στις ΗΠΑ στο προσεχές μέλλον. Επιπρόσθετα, παρουσιάζουν μια σειρά από
πρακτικούς ελέγχους υλοποίησης, συμπεριλαμβανομένου της ένταξής
τους σε νομισματικό πλαίσιο λειτουργίας και της διασφάλισης κατάλληλης
διακυβέρνησης καθώς και του συντονισμού μεταξύ νομοθετικής εξουσίας
και κεντρικής τράπεζας. Παρ' όλα αυτά, υπό κάποιες ακραίες καταστάσεις
-απότομη ανεπάρκεια στην συνολική ζήτηση, εξαντλημένη νομισματική πολιτική και απροθυμία της νομοθετικής εξουσίας να χρησιμοποιήσουν δημοσιονομικές πολιτικές προσανατολισμένες στο δημόσιο χρέος- προγράμματα
τέτοιου είδους μπορεί να είναι η καλύτερη διαθέσιμη εναλλακτική. Θα ήταν
βιαστικό να τα αποκλείσουμε.17
Ερχόμαστε τώρα στο σήμερα.
Με το ξέσπασμα της επιδημίας και την ανακοίνωση των αυστηρών μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας στα κράτη της Δύσης, η οποία έγινε
σχεδόν ταυτόχρονα στο τρίτο δεκαήμερο του Μάρτη, η Federal Reserve και
η ΕΚΤ ανακοίνωσαν κάποια γιγάντια χρηματικά πακέτα στήριξης της οικονομίας18, τα οποία όπως φαίνεται παραπάνω είχαν σχεδιαστεί πολύ καιρό
πριν και περίμεναν την κατάλληλη ευκαιρία να βγουν στην επιφάνεια. Τόσο
τα ιλλιγιώδη ποσά που εκταμίευσε η FED για την «στήριξη της αμερικανικής οικονομίας», όσο και η στρατηγική επιλογή του ECOFIN για παράκαμψη
του Συμφώνου Σταθερότητας και Συνεργασίας δείχνουν ότι οι κυβερνήσεις
ήταν προετοιμασμένες για την κατάσταση που πλησίαζε. Εκτός αν κάποιος
πιστεύει ότι προτού καν κλείσει το λιανεμπόριο και οι υπηρεσίες και πριν
καν σχηματιστεί μια ασφαλής εικόνα για την εξάπλωση της γρίπης και των
κινδύνων που εγκυμονεί, η παγκόσμια οικονομία είχε ήδη προλάβει να υποστεί μια ζημιά μεγαλύτερη κι από το Κραχ του ’29. Πράγματι, η ταχύτητα με
την οποία τα δυτικά κράτη και οι καπιταλιστικοί σχηματισμοί προχώρησαν
στην εφαρμογή σκληρής νομισματικής πολιτικής, δείχνει μια όλως περίεργη
«ετοιμότητα», σίγουρα άκρως αναντίστοιχη με τα πραγματολογικά δεδομένα
της επιδημικής εξάπλωσης της ασθένειας. Η θεωρία περί «CoViD-19 - εξωγενής παράγοντας της κρίσης» είναι δημαγωγικής προέλευσης, άκρως αποπροσανατολιστική και απ’ ότι φαίνεται στο άμεσο μέλλον θα ξεπηδήσουν κι
άλλα αντίστοιχα φρούτα.

Διανύσαμε μεγάλη απόσταση για να φτάσουμε στο σημείο
που ένας τεχνοκράτης ξεστόμισε το αισχρό «δεν πρέπει να
συμπεριφερόμαστε ως υγιείς αλλά ως ασθενείς που έχουμε
τον ιό και μπορεί να τον μεταφέρουμε». Η ατομική υγεία
και η ποιότητα της ζωής μας εδώ και καιρό αποσυνδέεται
από τις ιστορικές και κοινωνικές προκείμενες που την
πλαισιώνουν και αναδύεται ως Η Ατομική Ευθύνη μας.
Κανείς μας πλέον δεν είναι υγιής. Πλέον η κοινωνία
χωρίζεται σε συμπτωματικούς και ασυμπτωματικούς.
Μια νέα εκδοχή βιολογικής υπευθυνότητας αναδύεται. Η
προστασία του Εαυτού από τους περιρρέοντες κινδύνους,
που πλέον εμφανίζονται όλο και πιο κοντά σε ό,τι μέχρι
πρότινος νοούνταν ως «ιδιωτικός χώρος», προστίθεται στις
πολλαπλασιαζόμενες ευθύνες των «υπεύθυνων πολιτών».
Καλώς ήρθατε στις κοινωνίες της διακινδύνευσης!
Εδώ η «υγεία» αποσωματικοποιείται από τα σώματα-φορείς
της και γίνεται κοινωνικό μέγεθος και κατ’ επέκταση πεδίο
κρατικής παρέμβασης. Εδώ η σωματική υγεία, νοούμενη υπό
στενή έννοια ως η αναγκαία βιολογική αναπαραγωγή του
σώματος, εμφανίζεται ως το υπέρτατο αγαθό σε μια κοινωνία
που κατά τα λοιπά κανείς δεν είναι υγιής. Η παλιά, «λαϊκή»
αγοραία αντίληψη ότι «οι άνθρωποι είναι σκληρά τομάρια»
αντικαθίσταται σταδιακά από την σύγχρονη άποψη ότι «οι
άνθρωποι είναι ευάλωτοι»: σε παθογόνους παράγοντες, σε
λοιμώξεις, σε περιβαλλοντικές συνθήκες κ.ά. Παράλληλα
λειτουργεί ως γενική κατευθυντήρια γραμμή των επιλογών
τους και των τηρούμενων στάσεων ζωής. Κάπως έτσι
εμφανίζονται «κίνδυνοι» εκεί που μέχρι πρότινος έχασκαν
κανονικότητες. Κάπως έτσι η γενική λειτουργία της ιατρικής
επιστήμης μετατοπίζεται από το πεδίο της «θεραπείας» σε
εκείνο της «πρόληψης» και ανοίγεται ο απαραίτητος χώρος
για την εμφιλοχώρηση της «ατομικής ευθύνης», ως του
αναγκαίου ρυθμιστικού παράγοντα του «ατομικού κεφαλαίου
υγεία». Αυτή η μετατόπιση έχει δύο διαστάσεις. Στην
ιδεολογική της διάσταση μπορεί να περιλαμβάνει όλες αυτές
τις δέουσες συμπεριφορές και πρακτικές που πλαισιώνουν
τον ιδεότυπο του «υπεύθυνου φορέα του κεφαλαίου
υγεία»: σωστός μεταβολισμός, αποφυγή των καταχρήσεων,
επαύξηση των βιολογικών παραμέτρων του σώματος
κ.ο.κ. Στην υλική της διάσταση συνεπάγεται την σταδιακή
υποτίμηση της εργατικής δύναμης.
Φορέας της εργατικής δύναμης είναι το σώμα, το εργατικό
σώμα. Στην ελεύθερη αγορά της εργασίας, τα αφεντικά
δεν αγοράζουν την εργασία των εργατών/τριών, αλλά την
δυνατότητά τους για εργασία, ένα ειδικό εμπόρευμα που
λέγεται «εργατική δύναμη» και αντιστοιχεί στο σύνολο των
φυσικών και πνευματικών ικανοτήτων που υπάρχουν στο
«εργατικό σώμα». «Πουλώντας» την εργατική του δύναμη
στο κεφάλαιο, το «εργατικό σώμα», δηλαδή οι εργάτες/
τριες λαμβάνουν ένα αντίτιμο που είθισται να ονομάζεται
μισθός. Καταναλώνοντας αυτό το αντίτιμο καλούνται να
συντηρήσουν το «εργατικό σώμα» τους με τρόπο τέτοιον
ώστε να μπορούν να πάνε την επόμενη μέρα στην δουλειά,
υγιείς και ευδιάθετοι. Η αναπαραγωγή των εργατών/τριων,
η υγεία δηλαδή του σώματός τους συναρτάται με το αντίτιμο
που λαμβάνουν από την εργασία τους. Για να το πούμε
αλλιώς, τα αφεντικά είναι υπεύθυνα εάν και κατά πόσο θα
είμαστε «υγιείς και ευδιάθετοι» την επόμενη μέρα στην
δουλειά.
Όπως καταλαβαίνετε, στο νέο υγιεινιστικό παράδειγμα η
ευθύνη αυτή αίρεται από τις πλάτες των αφεντικών (μαζί της
αίρεται και ένα κομμάτι του μισθού μας – ακούγεται παράξενο
αλλά ισχύει) και φορτώνεται στις πλάτες των εργατών/
τριών. Και το χειρότερο είναι ότι ένα σημαντικό τμήμα της
σύγχρονης εργατικής τάξης δεν το αντιλαμβάνεται ως βάρος
αλλά ως «δυνατότητα». Δυνατότητα για «αυτοβελτίωση»,
για «αυτοσυνείδηση», για «ευεξία», για «έλεγχο του
εαυτού», για «καλή φυσική κατάσταση» και άλλα τέτοια positive. Πλάι σε αυτές τις «δυνατότητες», όμως, φυτρώνουν
και μια θυμωνιά φόβοι, με την αντικαπνιστική υστερία τον
πλέον πρόσφατο και χαρακτηριστικό. Κι είναι αυτοί οι φόβοι
που εδώ και καιρό έχουν προλειάνει το έδαφος σε τέτοιο
βαθμό ώστε να ακολουθούνται σήμερα, μέχρι κεραίας,
κρατικές προσταγές που μέχρι πρότινος θα ακούγονταν
ούφο. Οι υγιεινιστικές νόρμες δεν καθορίζουν τις ατομικές
| 1 5 | συμπεριφορές. Καθορίζουν τις κοινωνικές σχέσεις.
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III.ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΟΣ: ΚΛΕΙΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ, ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Υπάρχει μια «ωραία» ιστορία από τον μακρυνό 14ο αιώνα, που
κατά έναν περίεργο τρόπο έχει γίνει επίκαιρη. Μια γιγάντια
επιδημία πανούκλας, τότε, είχε εξαπλωθεί αρχικά σε περιοχές
της κεντρικής και ανατολικής Ασίας και κατόπιν στην Ευρώπη,
θερίζοντας εκατομμύρια ανθρώπους. Το έτος 1347, κατά
την διάρκεια πολιορκίας της Κάφα, μιας πόλης-φρούριο της
χερσονήσου της Κριμαίας, οι Μογγόλοι πολιορκητές της, οι
οποίοι υπέφεραν άσχημα από την μάστιγα της επιδημικής
νόσου, φόρτωναν τα πτώματα των νεκρών συμπολεμιστών
τους σε καταπέλτες και τα εκσφενδόνιζαν μέσα στα τείχη της
πολιορκούμενης πόλης. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι αυτή
η πανούργα ιδέα των Μογγόλων πολιορκητών ήταν η πρώτη
θεωρητική και τεχνική σύλληψη της διαδεδομένης πια σήμερα
θεωρίας περί «υγειονομικής βόμβας».

ΩΣ ΤΟ 2008 Η ΚΥΡΊΑΡΧΗ ΤΆΣΗ ΚΡΑΤΙΚΉΣ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΉΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ
ΉΤΑΝ Ο ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΌΣ. Η παγκόσμια καπιταλιστική κρίση του
2008, όμως, άφησε κληρονομιά την έμπρακτη αμφισβήτηση των μορφών
νεοφιλελεύθερης διαχείρισης. Το δόγμα της «αυτορρύθμισης της ελεύθερης
αγοράς» άρχισε να περιορίζεται σταδιακά μπροστά στην ανάγκη για κρατική
προστασία νευραλγικών τομέων της οικονομίας. Μια ορισμένη τάση πολιτικής διαχείρισης άρχισε να εμφανίζεται όλο και πιο εμφατικά έκτοτε, προερχόμενη τόσο από τα δεξιά όσο και από τα αριστερά του πολιτικού φάσματος. Ο
λόγος περί «εθνικής οικονομίας», η οποία όλα τα προηγούμενα χρόνια πεταγόταν μπροστά μας μέσα από διάφορες πόρτες: μέσω των εθνικών σχεδίων
παραγωγικής ανασυγκρότησης, του «επονείδιστου δημόσιου χρέους», των
κηρυγμένων ή/και ακήρυχτων εμπορικών πολέμων, των πολιτικών τάσεων
του σύγχρονου «λαϊκισμού», που τόσο πολύ απασχολεί τους επιστήμονες κ.ά.
Βασικός μοχλός για την εμφάνιση της εσωστρεφούς αυτής καπιταλιστικής τάσης ήταν οι κρίσεις δημοσίου χρέους σε μια σειρά πρωτοκλασσάτων καπιταλιστικών κρατών ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1990. Εκεί ήταν που
εμφανίστηκε μπροστά μας το αντι-νεοφιλελεύθερο κράτος προκειμένου να
«προστατεύσει» την εθνική οικονομία και να «σώσει» τις τράπεζες, κρατικοποιώντας τα ιδιωτικά χρέη τους. Έκτοτε, μπορεί να πει κανείς, το κράτος-σωτήρας εμφανίζεται όλο και πιο συχνά στο προσκήνιο της ιστορίας.
Για να είμαστε ακριβείς, πάντως, αυτό που υποχωρεί δεν είναι συνολικά ο «νεοφιλελευθερισμός», αλλά ένα ορισμένο σκέλος του που άπτεται των
κρατικών δαπανών και της παρεμβατικής οικονομίας. Αντίθετα, θεμελιώδη
νεοφιλελεύθερα ιδεολογήματα και στρατηγήματα επιβιώνουν και δυναμώνουν μέσα από συνθήκες σαν τις σημερινές. Αυτός ο «νεοκρατισμός» που
αναδύεται, λοιπόν, είναι σημειακά παρεμβατικός στην οικονομία και σε καμία περίπτωση δεν ευαγγελίζεται την συνολική αντικατάσταση του νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού από κάποιο νέο μόρφωμα, όπως διάφοροι μπορεί
να βαυκαλίζονται19. Για κάποιους άλλους δε, που διαβλέπουν ότι «το μείγμα
φόβου και διαλλακτικότητας που εκπέμπουν τα κέντρα επιρροής -όπως ο
Κίσινγκερ και οι F.T.- ανοίγει παράθυρο ευκαιρίας και για τις προοδευτικές
δυνάμεις»20, αρκεί να τους θυμίσουμε ότι ο Χένρι Κίσινγκερ βρίσκεται στην
τρυφερή ηλικία των 96 ετών, οι δε Financial Times είναι παλιό μαγαζί για να
το γυρίσουν στον νεοκεϋνσιανισμό.
Η μέχρι στιγμής σύντομη ιστορία της «επιδημικής γρίπης» που πλαισιώνει
συσκοτιστικά την έναρξη της παρούσας καπιταλιστικής κρίσης δείχνει ότι η
ορισμένη αυτή τάση νεοφιλελεύθερης υποχώρησης και νεοκρατισμού θα κορυφωθεί το επόμενο διάστημα, φτάνοντας σε ένα σημείο καμπής. Δέκα χρόνια μετά την διάσωση του παγκόσμιου χρηματοπιστωτισμού μέσω της κρατικοποίησης των ιδιωτικών χρεών και της μετακύλισης του βάρους αυτού
στις πλάτες της παγκόσμιας εργατικής τάξης υπό την μορφή του περίφημου
«δημόσιου χρέους», τα καπιταλιστικά έθνη-κράτη σχεδιάζουν μια παρόμοια
γιγάντια επιχείρηση. Καθώς οι εταιρικές πτωχεύσεις και τα «λουκέτα στην
αγορά» θα πυκνώνουν, θα είναι το κράτος-προστάτης που θα ορίζει ποιοι
κλάδοι πρέπει να διασωθούν και ποιοι όχι. Φαίνεται, ακόμα, ότι στα χρόνια
που ακολουθούν η μορφή έθνος-κράτος, είτε μέσω της πολιτικής είτε μέσω
της οικονομικής της διάστασης, θα επιχειρήσει να ηγεμονεύσει ξανά στο δημόσιο προσκήνιο, εθνικοποιώντας με κάθε δυνατό τρόπο τις εργατικές συνειδήσεις των προλετάριων. Η «συστράτευση» ενάντια στον αόρατο εχθρό είναι
μόνο η αρχή πριν από τις ποικίλες «συστρατεύσεις» στις οποίες θα κληθούμε
να συνταχθούμε. Προς αυτή την κατεύθυνση τείνουν μια σειρά από τις μέχρι
τώρα νευραλγικές κινήσεις των πρωτοκλασσάτων οικονομιών ενόψει αντιμετώπισης των δήθεν «συνεπειών της πανδημίας».
Στις μητροπόλεις του παγκόσμιου χρηματοπιστωτισμού, η συζήτηση διεξάγεται ανοιχτά: πρέπει οι κυβερνήσεις να ασκήσουν σκληρή νομισματική

Δεν είναι, όμως, μόνο γι’ αυτό που η «ωραία» αυτή ιστορία
γίνεται σήμερα ξανά επίκαιρη. Τα μολυσμένα πτώματα των
πανουκλιασμένων Μογγόλων που έπεφταν εξ ουρανού
μες στην πολιορκούμενη Κάφα δεν στόχευαν μόνο να
μολύνουν. Στόχευαν επίσης να παραλύσουν, διανοητικά και
συναισθηματικά, τους πολιορκούμενους, οι οποίοι βρίσκονταν
εκ των πραγμάτων σε μειονεκτική θέση. Από την μεριά
των Μογγόλων πολιορκητών, βέβαια, η πανούργα ιδέα του
στρατηγού τους να αντικαταστήσει τους βράχους με μολυσμένα
πτώματα πολεμιστών ήταν μια φοβερή καινοτομία από κάθε
άποψη. Ο καταπέλτης έπρεπε να αλλάξει χρήση και χειρισμό,
νέες τεχνικές εξακοντισμού έπρεπε να εφευρεθούν, οι
παλιοί χειριστές έπρεπε να επιμορφωθούν στην «πτωματική
βαλλιστική» κ.ο.κ. Εν τω μεταξύ, η στρατιωτική καινοτομία
είχε και εσωτερική λειτουργία: η πανούκλα έγινε περισσότερο
οικεία για τον στρατό των Μογγόλων. Ο θάνατος γινόταν
παραγωγικός. Οι νεκροί στρατιώτες ήταν πλέον χρήσιμοι και
μετά θάνατον, το όραμα κάθε σύγχρονου πατριώτη έπαιρνε για
πρώτη φορά σάρκα και οστά, έστω και με αυτόν τον παράδοξο
τρόπο.
Γιατί, όμως, μας φαίνεται επίκαιρη αυτή η ιστορία σήμερα;
Σήμερα, λαμβάνει χώρα μια διαφορετικού είδους πολιορκία.
Οι ατομικές και οι συλλογικές συνειδήσεις της εργατικής
τάξης «πολιορκούνται» από τα κέντρα της καπιταλιστικής
δημαγωγίας περί «πανδημίας του κορονοϊού». Η διανοητική
νηφαλιότητα, η συναισθηματική ψυχραιμία και ο ορθολογισμός
είναι η πολιορκούμενη από το κεφάλαιο και την δημαγωγία
«πόλη-φρούριο» που καλούμαστε να υπερασπιστούμε. Το
πληροφοριακό carpet bombing, ο ανελέητος βομβαρδισμός των
υπηκόων με τις στατιστικές του θανάτου, η συναισθηματική
ισοπέδωση με τις αμείλικτες αριθμητικές των νεκρών, οι
ακατανόητοι αριθμοί των νοσούντων, των νοσηλευομένων,
των «διασωληνωμένων» είναι τα σύγχρονα πτώματα που
εκσφενδονίζονται ασταμάτητα από τους καταπέλτες των
αφεντικών.
Η βαλλιστική των «κρουσμάτων» πρέπει να είναι αδιάλλειπτη.
Πρέπει ούτε μια μέρα να μην περνάει χωρίς θανατικό. Οι
συνειδήσεις πρέπει να διαλυθούν από την ακατάσχετη
παρέλαση αριθμών. Αριθμών κρουσμάτων, νοσούντων,
νεκρών, σάκων για πτώματα, φερέτρων κ.ο.κ., οι οποίοι είναι
ακατανόητοι και μαγεμένοι. Οι «νεκροί από κορονοϊό», που
είναι νεκροί και αυτοί, 100% νεκροί, όπως όλοι οι νεκροί, είναι
το πιο ισχυρό όπλο για την πολιορκία μιας συνείδησης που
μάλλον έχει λησμονήσει ότι η ζωή δεν είναι αιώνια, ότι αυτό
εδώ δεν θα είναι για πάντα. Όμως οι «νεκροί από κορονοϊό»
γίνονται ξανά χρήσιμοι για το κεφάλαιο, όσο άχρηστοι
μπορεί να ήταν εν ζωή. Μέσα στα οχυρωμένα σαλόνια της
μικροαστικής τάξης, μέσα στις φρουρούμενες συνειδήσεις του
προλεταριάτου συμβαίνει ένας ανελέητος πόλεμος εδώ και
μερικές βδομάδες.

|1 6 |

πολιτική, λένε. Δηλαδή να χώσουν φράγκα στις αγορές, δηλαδή να εξαγοράσουν τα εταιρικά χρέη των επιχειρήσεων που έχουν μη βιώσιμες ζημιές.
Και οι κυβερνήσεις συντάσσονται με σειρά πίσω από αυτά σχέδια: η FED
σκοπεύει να αγοράσει όλο το πετρέλαιο των ζημιογόνων αμερικάνων πετρελαιοπαραγωγών, παρότι δεν έχει που να το αποθηκεύσει, η Deutsche
Bank δεν έχει παύσει να δηλώνει την στήριξή της στους νευραλγικούς τομείς της γερμανικής βιομηχανίας κ.ο.κ. Ο τρόπος για να γίνει αυτό θα είναι
η έκδοση εταιρικών ομολόγων (δηλαδή δανείων) με εγγύηση του εκάστοτε
Δημοσίου, προκειμένου να χορηγηθεί ρευστότητα στους «πληττόμενους»
καπιταλιστικούς κλάδους. Οι εγγυήσεις αυτές θα πιστωθούν ως «δημοσιονομικό έλλειμμα» στους κρατικούς προϋπολογισμούς. Το «δημοσιονομικό
έλλειμμα» θα γίνει κρατική πολιτική ενάντια στην εργασία: μικρότεροι μισθοί,
μικρότερες συντάξεις, λιγότερα νοσοκομεία κ.ο.κ. Τότε θα απαιτηθούν νέες
«θυσίες». Εκεί κολλάει η «συστράτευση» που λέγαμε παραπάνω.
Υπ’ αυτήν την έννοια, οι πρόσφατες ρυθμίσεις απαγόρευσης εξαγωγής
τροφίμων από δυνάμεις του ευρασιατικού μπλοκ21 αλλά και η γενικότερη
συζήτηση περί σπάνης ειδών πρώτης ανάγκης σε κράτη της ΕΕ, αποκτά
ένα επιπλέον νόημα. Οι μάσκες που παράγονται σε βιομηχανίες της Γαλλίας
και της Γερμανίας22 δεν φτάνουν για τις ανάγκες της ιταλικής οικονομίας, οι
αγροτοκαλλιέργειες της Αγγλίας έχουν εποχιακή ανάγκη από 300.000 εργατικά χέρια, τα οποία όμως δεν μπορούν να περάσουν την θάλασσα της
Μάγχης με τα σύνορα κλειστά23. Αυτά, όμως, ήταν και πριν-τον-ιό γνωστά.
Η δημαγωγία έρχεται να τα εμφανίσει ως δήθεν συνέπειες της γρίπης, ενώ
είναι η αναδιάρθρωση της παγκόσμιας οικονομίας που υποδεικνύει αυτές
τις αλλαγές εδώ και χρόνια. Η σχετική «αποκαλυπτική» ειδησεογραφία των
τελευταίων ημερών για σοβαρές ελλείψεις στην παγκόσμια εφοδιαστική
αλυσίδα, από τα φάρμακα μέχρι τα τρόφιμα24, μολονότι μπορεί να έχει μια
υπαρκτή διάσταση, πρωτίστως όμως αποσκοπεί στην προπαγάνδιση των
σχεδίων για «εθνική» και «ευρωπαϊκή» οικονομία25. Οι «εθνικές οικονομίες»
ορθώνουν εμπόδια στο δόγμα του «laissez passer» και τα σύνορα ορίζουν
τα σκοτεινά όρια του νέου πατριωτισμού με διττή, πλέον, λειτουργία: πολιτική αλλά και οικονομική.
Μέσα στο αισθητά διαφοροποιημένο διεθνές περιβάλλον έτσι όπως
προμηνύεται μετά την «λήξη» της παγκόσμιας κατάστασης έκτακτης ανάγκης, οι νέες μορφές (δια)κρατικής ισχύος που θα αναπτυχθούν φαίνεται
ότι θα έχουν ορισμένα πολιτικά-οικονομικά χαρακτηριστικά, τα οποία δεν
γεννήθηκαν εν μέσω της παρούσας κρίσης, αλλά αντιθέτως βρισκόταν σε
μια διαδικασία διαφορικής διαμόρφωσης εδώ και αρκετό καιρό: εσωστρέφεια, προστατευτισμός, κρατικοποιήσεις. Στον απόηχο των πανηγυρισμών
της παγκοσμιοποίησης, η μορφή «κράτος» επιστρέφει πιο δυναμική, με αναβαθμισμένες αρμοδιότητες και ένα νέο ρόλο στην «οχύρωση» και προστασία της οικονομίας. Ένα ενδεικτικό άρθρο στους Financial Times έλεγε πριν
μερικές ημέρες:
Ο υπουργός οικονομίας της Γερμανίας, Peter Altmaier, εξέπεμψε μια
προειδοποίηση αυτή τη βδομάδα για τους ξένους επενδυτές που επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν την επιδείνωση της κρίσης του κορονοϊού
για να αποκτήσουν γρηγορότερα τις στρατηγικής σημασίας εταιρίες της
Γερμανίας. «Αυτό που λέω σε όλους αυτούς, στα hedge funds και αλλού
που ανυπομονούν να εξαγοράσουν φθηνά την μία ή την άλλη [γερμανικές εταιρίες], μην έχετε καμία αμφιβολία, είμαστε αποφασισμένοι να
στηρίξουμε τις εταιρίες μας». Η Ursula von der Leyen, πρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εξέπεμψε ένα παρόμοιο μήνυμα στην ομιλία
της με απεύθυνση στα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη την Τετάρτη. «Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε όλες τις εναλλακτικές ώστε να προστατέψετε
τις ευρωπαϊκές εταιρίες νευραλγικής σημασίας από ξένες εξαγορές ή
ξένη επιρροή που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την ασφάλεια και
την δημόσια τάξη μας» δήλωσε σε ένα βίντεο μέσω twitter. Η πανδημία

του κορονοϊού που έχει επιφέρει σχεδόν ακινησία στην οικονομική δραστηριότητα σε αρκετά μέρη της Ε.Ε., ωθεί τις κυβερνήσεις σε δράσεις
άνευ προηγουμένου. Και καθώς εξαπλώνεται, πυροδοτεί έναν καινούριο τόνο οικονομικού εθνικισμού, με τις χώρες να αφυπνίζονται με την
συνειδητοποίηση ότι ο ιός και οι συνέπειές του θα μπορούσαν να θέσουν
σε κίνδυνο κάποιες από τις πιο πολύτιμες εταιρίες τους. 26
Στους κύκλους των αφεντικών ήταν γνωστό ήδη από τον Γενάρη του
2020 ότι το καθολικό και επί δύο μήνες lockdown της κινεζικής βιομηχανικής παραγωγής θα «χτυπούσε» στην Ευρώπη περίπου τον Μάρτιο, όταν θα
τελείωναν τα εμπορεύματα στις αποθήκες της Δύσης και θα περιοριζόταν ο
just-in-time ανεφοδιασμός της παραγωγικής αλυσίδας27. Πλην όμως η δυτική δημαγωγία επέλεξε να παρουσιάσει στο ευρύ κοινό την σχετική έλλειψη όχι στον σωστό, πραγματικό χρόνο και σε συνάρτηση με τα πραγματικά
ζητήματα μιας παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, αλλά όλο και πιο εμφατικά
ενόσω το κύμα της τρομοϋστερίας στις δυτικές μητροπόλεις βρισκόταν στην
κορύφωσή του. Υπ’ αυτή την έννοια είναι που προκαλούν ερωτηματικά οι
δύο όψεις της παρούσας κρίσης. Πρώτον ότι η γεωγραφική εξάπλωση της
επιδημίας ταυτίζεται με τα εθνικά όρια των αντιπάλων του παγκόσμιου οικονομικού πολέμου (Κίνα, Ιαπωνία, Ινδία, Ιράν, ΕΕ, ΗΠΑ), αφήνοντας στο
απυρόβλητο ολόκληρες γεωγραφικές περιοχές του πλανήτη που παρουσιάζουν ήσσονος σημασίας ενδιαφέρον (Λατινική Αμερική, Αφρική, Ωκεανία
κλπ) από την άποψη του εξαγωγικού εμπορίου. Δεύτερον, ο χρόνος ξεσπάσματος της επιδημίας στην Ευρώπη (Μάρτης 2020) ακολούθησε κατά πόδας τον αναμενόμενο χρόνο που το lockdown της κινέζικης βιομηχανίας θα
«χτυπούσε» την οικονομία της ΕΕ, φέρνοντας την παγκόσμια εφοδιαστική
αλυσίδα ενώπιον μιας αναμενόμενης κρίσης.
Σε μια διαφορετική προοπτική του ζητήματος, τα θηριώδη πακέτα διάσωσης που έχουν εκταμιεύσει οι δυτικές κυβερνήσεις για να αντιμετωπίσουν τα χρέη του ιδιωτικού τομέα -και ιδιαίτερα των καπιταλιστικών κλάδων
που κατέχουν «νευραλγική θέση» στην εκάστοτε εθνική οικονομία- έχουν
μια διττή διάσταση: στενά οικονομική και γεωπολιτική. Την στιγμή που οι αυτοκινητοβιομηχανίες με πρόσχημα την επιδημία προχωρούν σε ένα γενικό
και επ’ αόριστον lockout της ευρωπαϊκής παραγωγής28, ο γερμανικός βιομηχανικός κολοσσός της Volkswagen διασώζεται από την κρίση μέσω της
έκδοσης ενός τιτάνιου εταιρικού ομολόγου ύψους 20 δισ. ευρώ, το οποίο
εκδίδεται με εγγύηση της ΕΚΤ και του γερμανικού Δημοσίου29. Ταυτόχρονα,
οι απέλπιδες προσπάθειες του αμερικανικού χρηματοπιστωτισμού να διασώσει ό,τι προλαβαίνει μέσω της εξαγοράς εταιρικών χρεών από την FED,
τόσο στην αυτοκινητοβιομηχανία30 και στις αεροπορικές31 όσο και στην παρηκμασμένη πετρελαιοβιομηχανία, δείχνει το βάθος αλλά και το βεληνεκές
της παρούσας κρίσης.
Μέσα σε αυτό το ζοφερό παγκόσμιο σκηνικό που επί τροχάδην επιχειρήσαμε να σκιαγραφήσουμε μέχρι στιγμής, κάποιες παλιές βεβαιότητες περί
Παγκοσμιοποίησης ή αλλιώς περί του πρωτείου της Οικονομίας έναντι της
Πολιτικής ή αλλιώς περί του Εμπορίου που αντικαθιστά τον Πόλεμο έχουν
αρχίσει να αίρονται με ταχύτητα φωτός. Αξίζει να θυμηθούμε εδώ τον Παναγιώτη Κονδύλη που έγραφε πριν 22 χρόνια στο βιβλίο του «Από τον 20ο στον
21ο αιώνα: τομές στην πλανητική πολιτική περί το 200032»:
Η βιομηχανικά ανεπτυγμένη Δύση συνεχίζει να βλέπει την διαδικασία της παγκοσμιοποίησης από την άτρομη και παραπλανητική σκοπιά
του τμήματος εκείνου του πλανήτη, το οποίο ακόμα κατέχει πάνω από
τα τρία τέταρτα του παγκόσμιου πλούτου και της παγκόσμιας ενέργειας.
Και πρέπει να προσθέσουμε ότι καθοριστική εδώ είναι η αμερικανική
θεώρηση των πραγμάτων, η οποία βέβαια, παρά τις ιδεολογικές ομολογίες πίστεως προς την αυτοματική της οικονομίας, στηρίζεται πρωταρχικά στο σημερινό στρατιωτικό και διπλωματικό προβάδισμα των
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Ηνωμένων Πολιτειών. Όποιος υπερέχει (προς το παρόν) τόσο πολύ,
έχει την φυσική τάση να βλέπει την παγκοσμιοποίηση πρώτα-πρώτα ως
διεύρυνση του δικού του πεδίου δράσεως και δεν μπορεί ή δεν θέλει
να βάλει με τον νου του τις μακροπρόθεσμες συνέπειες της αναστροφής του ρεύματος. Ωστόσο μέσα στην αυτοπεποίθηση της Δύσης έχει
ήδη εμφιλοχωρήσει η πρώτη αμφιβολία, αλλά και το πρώτο ρίγος, προ
παντός στην Ευρώπη, όπου συνειδητοποιείται όλο και εντονότερα ότι η
βαθύτερη αιτία της μόνιμης κρίσης είναι η ένταση του παγκόσμιου ανταγωνισμού και η συνεχής πτώση του ειδικού ευρωπαϊκού βάρους μέσα
στην παγκόσμια οικονομία. Οι αμφιβολίες και τα ρίγη θα επιταθούν κάτω
από την πίεση εισαγόμενων και ενδογενών δημογραφικών και οικολογικών παραγόντων. Τότε τα σύνορα, τα οποία έχει γκρεμίσει στο μεταξύ η
παγκοσμιοποίηση, θα εγερθούν και πάλι εξαιτίας της όξυνσης των αγώνων κατανομής, μολονότι δεν γνωρίζουμε επακριβώς ποιος και που θα
τα χαράξει αυτή την φορά.
Μπορεί να μην κατανομάζεται εδώ ποιο κράτος είναι αυτό που θα χαράξει τα «νέα σύνορα» της μετα-παγκομιοποίησης εποχής, όμως ο Κονδύλης
ορθά υποψιάζεται την Κίνα. Μια μακρά και σύνθετη ιστορική διαδικασία γεωπολιτικής ανακατάταξης που λαμβάνει χώρα εδώ και μερικά χρόνια, όλο
και πιο επιτακτικά τα δέκα τελευταία με την όξυνση του πολεμικού πεδίου
στην Νοτιοανατολική Ασία και την Μέση Ανατολή, φαίνεται ότι με αφορμή το
ξέσπασμα της παρούσας «επιδημίας» αποκρυσταλλώνεται σε μιαν ορισμένη
μορφή, ενδεχομένως ακόμα προσωρινής. Είναι η εκκωφαντική απόσυρση
του αμερικανικού παράγοντα, συμβολικά και υλικά, από το παγκόσμιο πεδίο
της πολιτικής κυριαρχίας και η σταδιακή αντικατάστασή του από τους πιο
ρωμαλέους εκπροσώπους του ευρασιατικού μπλοκ, την Ρωσία και πρώτιστα την Κίνα. Η σχετική ομολογία από έναν έμμισθο υποστηρικτή του ευρωατλαντικού συμφώνου είναι ανατριχιαστική:
Αυτό που ζούμε επίσης είναι το τέλος της αμερικανικής ηγεμονίας
στο πεδίο της ήπιας δύναμης. Η συμπεριφορά του προέδρου Τραμπ, ο
τρόπος που αγνοεί εταίρους και συμμάχους είναι εντυπωσιακός. Μέχρι πριν από μερικά χρόνια ήταν σχεδόν βέβαιο ότι σε μια τέτοια κρίση
οι Αμερικανοί θα ηγούντο, θα συνεργάζονταν και θα έστελναν βοήθεια.
Τώρα οι ΗΠΑ μοιάζουν με τριτοκοσμική χώρα στο εσωτερικό τους και
με εγωιστική υπερδύναμη που νοιάζεται μόνο για τον εαυτό της στις
εξωτερικές της σχέσεις. Κανένα μήνυμα δεν είναι πιο ισχυρό σε αυτή
την κατεύθυνση από τα κινεζικά αεροσκάφη που μετέφεραν βοήθεια
στην Ιταλία και στην Ελλάδα.33
Από την πρώτη στιγμή του ξεσπάσματος της επιδημικής γρίπης στην Ευρώπη, κατέστη σαφές ότι το βασικό εξαγώγιμο προϊόν του κινεζικού κρατικού καπιταλισμού δεν είναι μόνο το ιατρικό υλικό που σωρηδόν καταφτάνει
στα αεροδρόμια των ευρωπαϊκών μητροπόλεων, αλλά και η τεχνική (που
στον πυρήνα της είναι πολιτική) γνώση και ικανότητα του κινεζικού παραδείγματος αντιμετώπισης της κρίσης. Η soft power εξωτερική πολιτική του
κινεζικού κράτους μέσω της αποστολής «ανθρωπιστικής βοήθειας και τεχνογνωσίας» στις «πληττόμενες» ευρωπαϊκές μητροπόλεις, στην Αφρική και
σε χώρες της Ασίας34 σκιαγραφεί μια σημαντική μετατόπιση στην παγκόσμια
διπλωματική διελκυστίνδα. Η σχετική ανησυχία ευρωπαίων παραγόντων35
και δημοσιογράφων36 για τον «διπλωματικό δούρειο ίππο» της κινεζικής
και ρωσικής βοήθειας και την «παγκόσμια μάχη αφηγημάτων» απλά επιβεβαιώνει μια παγιωμένη συνθήκη παρουσίας των μέχρι πρότινος «αναθε-
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ωρητικών δυνάμεων» στα εσωτερικά ευρωπαϊκά ζητήματα που δεν χρήζει
ανάσχεσης, αλλά πλέον μόνο διαχείρισης. Η γεωπολιτική της μετα-CoViD-19
εποχής δεν θα ξεφύγει των τεκτονικών αλλαγών που συμβαίνουν.
ΙV. Η ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
ΑΡΚΟΎΝ ΜΕΡΙΚΟΊ ΜΉΝΕΣ με πτωτικά ποσοστά κερδοφορίας του Κεφαλαίου και μια σχετική «ανησυχία» στις αγορές για να ξεσπάσει μια κρίση. Η κρίση δεν είναι (ποτέ δεν ήταν) ούτε η «ανησυχία» στις αγορές, ούτε οι δείκτες
των χρηματιστηρίων που γκρεμοτσακίζονται. Η κρίση είναι η πρόσκαιρη(;)
αδυναμία του κεφαλαίου να αναπαράγει την κοινωνική σχέση της. Μπροστά
σε αυτή την «πρόσκαιρη αδυναμία» το κεφάλαιο είναι αναγκασμένο να ξεπεράσει τα εμπόδια που μπαίνουν μπροστά του, μόνο αν ξεπεράσει τον εαυτό
του. Πώς το έλεγε αυτό ο πρώτος διδάξας: το αληθινό όριο της κεφαλαιοκρατικής παραγωγής είναι το ίδιο το κεφάλαιο.37
Όπως φαίνεται μέχρι στιγμής, για την ιστορία της καπιταλιστικής εξέλιξης η τρέχουσα «επιδημία», ασυνάρτητα με τον βαθμό επικινδυνότητάς της
(θεωρούμε ότι δεν είναι ιδιαίτερα «φονική», αλλά προβάλλεται ως τέτοια)
και εξαιτίας του πρωτοφανούς σοκ που έχει προκαλέσει στις κοινωνίες είναι
εξαιρετικά χρήσιμη ώστε να δοθεί αυτή η απαραίτητη «ώθηση» στις νέες
μορφές αξιοποίησης του κεφαλαίου και της εργασίας. Μέσα στο περιβάλλον
της 4ης βιομηχανικής επανάστασης ήταν από πριν σαφές ότι τα τεχνολογικά
προωθημένα κομμάτια του κεφαλαίου, τα οποία ηγούνται αυτή την στιγμή
την παγκόσμια εκστρατεία «αντιμετώπισης της φονικής πανδημίας», θα ηγεμονεύσουν στην αρένα της ταξικής κυριαρχίας. Από την υφέρπουσα μάχη
για το εμβόλιο κατά του SARS-CoV-238 μέχρι την αναβάθμιση των συστημάτων γεωεντοπισμού και επιτήρησης39, τα όρια αξιοποίησης του κεφαλαίου, που έλεγε ο Μαρξ παραπάνω, διευρύνονται δραματικά.
Στο πεδίο του ταξικού ανταγωνισμού τώρα, με το ξέσπασμα της
επιδημικής γρίπης, για σημαντικά τμήματα της παγκόσμιας εργατικής τάξης ξημέρωσε μια «καινούργια μέρα». Τα ποσοστά της ανεργίας παγκόσμια
έχουν εκτιναχθεί σε δυσθεώρητα ύψη. Μόνο στις ΗΠΑ, oi εκτιμήσεις κάνουν
λόγο για 6,6 εκατομμύρια ανέργους40. Και πάνω στα συντρίμμια του παλιού
κόσμου που κατέρρευσε ορθώνεται μια νέα εργατική κανονικότητα. Οι μέθοδοι της τηλε-εργασίας που εφαρμόζονται στις περιοχές του τριτογενούς
καπιταλισμού είναι η σημαντικότερη αναδιάρθρωση που υφίσταται παγκόσμια η καπιταλιστική διαδικασία με πρόσχημα την «λήψη μέτρων κατά της
ανάσχεσης του ιού» και με θεσμική εγγύηση την γενική απαγόρευση κυκλοφορίας. Μια διαρθρωτική αλλαγή όπως αυτή, που σε συνθήκες καπιταλιστικής ομαλότητας θα απαιτούσε χρόνο και διαπραγμάτευση, με αβέβαια ίσως
αποτελέσματα, μέσα στην παγκόσμια κατάσταση έκτακτης ανάγκης που έχει
διαμορφωθεί επιταχύνεται με ρυθμό πρωτοφανή στην σύγχρονη ιστορία.
Δίχως ένα «γεγονός-σοκ» σαν κι αυτό που έχει εξυφανθεί και προβάλλεται ως μεγα-απειλή, η ριζική αναδιάρθρωση των σταθερών παραμέτρων
του χώρου και του χρόνου εργασίας θα απαιτούσε άλλες διεργασίες, και
μάλιστα δεν θα επιχειρούνταν σε τόσο μεγάλη έκταση και σε τόσο σύντομο
χρονικό διάστημα. Από την άλλη, οι τεχνικές προϋποθέσεις της τηλε-εργασιακής αναδιάρθρωσης ήταν ήδη υπαρκτές και υπ’ αυτή την έννοια η τελευταία ήταν τεχνικά ώριμο να συμβεί σε τέτοιο εύρος και βάθος. Δεδομένου,
δε, ότι οι συσκευές νέας τεχνολογίας και η εξ αποστάσεως (αυτο)αξιοποίηση της εργατικής δύναμης είναι μια διαδικασία με επίσης μακρά ιστορία
στα σύγχρονα κοινωνικά εργοστάσια, η αυγή της τρίτης δεκαετίας του 21ου
αιώνα είχε το κατάλληλο timing για αυτήν την αναγκαία για το κεφάλαιο καπιταλιστική ώθηση. Εν τω μεταξύ, δίχως τα 4G δίκτυα και την ολοένα δι-

θα ανακεφαλαιώσουν την ύλη με ένα πολύ σύντομο και διασκεδαστικό
τεστ. Καλώς ήλθατε στη Β΄ Δημοτικού της νέας εποχής!42

ευρυνόμενη δικτύωση του ατομικού χώρου και χρόνου, η προσταγή των
αφεντικών #doylevoumeapotospiti θα ήταν πρακτικά αδύνατο να συμβεί.
Το τι σημαίνει τηλε-εργασία, ειδικά από την σκοπιά των εργατικών συμφερόντων, είναι μια μακρά συζήτηση που δεν μπορεί να αναπτυχθεί εδώ.
Είναι κρίσιμο, όμως, να θίξουμε σε αδρές γραμμές δύο βασικές προκείμενες
αυτής της αναδιάρθρωσης. Η πρώτη είναι ότι ακόμα και στο νέο τηλε-εργασιακό παράδειγμα που διαγράφεται, κάποιες δουλειές συνεχίζουν να μην μπορούν να γίνονται από το σπίτι, αλλά θα πρέπει να παρέχονται στον «παλιό»
εργασιακό χώρο και κάτω από την άμεση εξουσία των αφεντικών. Κάποιες
εργασίες είναι «ακόμα αναγκαίες». Τα ιδεολογήματα του «άϋλου καπιταλισμού» δέχονται ακόμα ένα πλήγμα. Αυτό είναι πιθανό να δημιουργήσει στο
μέλλον διαφορετικές ζώνες εργατικού ανταγωνισμού αλλά και επιπλέον στις
ήδη υπάρχουσες διαιρέσεις στο εσωτερικό της εργατικής τάξης. Η δεύτερη
είναι ότι η επιχειρούμενη γιγάντια αναδιάρθρωση της τηλε-εργασίας θα βρει
συμμάχους ακόμα και στο εσωτερικό της οργανωμένης εργατικής τάξης για
διάφορους λόγους και αιτίες και μέσα από ανανεωμένα «τεχνολατρικά» και
«υγιεινιστικά» ιδεολογήματα. Δυστυχώς, όμως, όσο οι καπιταλιστικές σχέσεις παραμένουν κυρίαρχες και η ταξική κυριαρχία των αφεντικών είναι
αδιαπραγμάτευτη, οι νέες μορφές απόσπασης υπεραξίας και επιβολής της
πειθάρχησης δεν θα μπορούν να αξιοποιηθούν χειραφετητικά, παρά μόνο
για την «χειραφέτηση» των αφεντικών από την ταξική πάλη.41
Όπως με το παράδειγμα της τηλε-εργασίας, ομοίως με αυτό της τηλε-εκπαίδευσης, επείγει να αντιληφθούμε τα μέτρα «περιορισμού της κυκλοφορίας» όχι ως υγειονομικά μέτρα για την ανάσχεση της εξάπλωσης του ιού
αλλά ως τις αναγκαίες χωροταξικές και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την
εφαρμογή της καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης που επιχειρείται παράλληλα
με το βάθεμα της οικονομικής κρίσης. Και αν η σχετική με την τηλε-εκπαίδευση συζήτηση μπορεί να αποκτήσει κάποιον χαρακτήρα «δημιουργικής
αναδιάρθρωσης» αναφορικά με το εκπαιδευτικό πλαίσιο που όντως πάσχει
από πολλές απόψεις στο γνωστό σε όλους μας «δημόσιο ελληνικό σχολείο»,
μια παράλληλη διαδικασία οριστικής απαξίωσης και διάλυσης υφέρπει αναπόδραστα στην συζήτηση, στον βαθμό που «ελληνικό δημόσιο σχολείο» δεν
είναι μόνο το Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά και τα
δημοτικά κάτω από την Πατησίων. Η «καταστροφική μοίρα» των μαθητών
στα δεύτερα, θα είναι ανάλογης έντασης με την «δημιουργική μοίρα» των
μαθητών στα πρώτα, τα οποία αφορά το παρακάτω προπαγανδιστικό δημοσίευμα:

Ένα τμήμα της παρούσας κρίσης που μπορεί να εμφανίζεται σήμερα στο
επίπεδο της οικονομίας ως βίαιη καπιταλιστική εξέλιξη, στην ουσία είναι μια
ορισμένη τάση καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης και πληροφοριακού μετασχηματισμού των παραγωγικών δομών, που τα αφεντικά προσπαθούν να
την χωρέσουν μέσα σε δύο δεκαετίες απανωτών καπιταλιστικών κρίσεων,
αρχής γενομένης με την κρίση που προκάλεσε η κατάρρευση των dot-coms.
Το καπιταλιστικό αίτημα του ψηφιακού μετασχηματισμού της κοινωνίας ήταν
το όριο εκείνης της καπιταλιστικής κρίσης. Σήμερα, μέσα στον ορυμαγδό
των αποπροσανατολιστικών πληροφοριών, οι ειδικοί, όχι μόνο στην Ελλάδα
αλλά και διεθνώς, φαίνεται να συμφωνούν τουλάχιστον σε ένα πράγμα: ο
ψηφιακός μετασχηματισμός του ελληνικού κράτους είναι ένα στοίχημα της
διαχείρισης της κρίσης43.
Αυτός ο «ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους» είναι μια εξαιρετικά
ύπουλη φράση διότι εξωτερικά μοιάζει με κάτι σαν «επιτέλους οι δημόσιες
υπηρεσίες να επικοινωνούν μεταξύ τους», στην ουσία του, όμως, συνεπάγεται πολύ βαθύτερες διαρθρωτικές αλλαγές που αφορούν τον πυρήνα του
λεγόμενου «Κράτους Πρόνοιας» και ό,τι μπορεί να εννοούν τα αφεντικά λέγοντας «Δημοκρατικό Πολίτευμα». Αναρωτηθείτε, για παράδειγμα, τι είδους
σχολεία θα αφήσει πίσω του το πέρασμα της «πανδημίας», από άποψη μαθητικής υποκειμενικότητας, εργασιακών σχέσεων, εκπαιδευτικού υλικού,
υποδομών κ.ά. Ή τι είδους φυλακές διαμορφώνονται για το μέλλον, ενόσω
τα «καταστήματα κράτησης» και οι «στερητικές της ελευθερίας» ποινές θα
μπολιάζονται με τις μεθόδους ψηφιακής επιτήρησης ή τα συστήματα γεωεντοπισμού. Ή τι είδους νοσοκομειακή περίθαλψη θα είναι αυτή με τον «ψηφιακό γιατρό» και την «νοσηλεία στο σπίτι». Ή τι είδους «δικαιοσύνη» θα είναι
αυτή που οι δικαστές δεν θα ανεβαίνουν στην «έδρα» αλλά θα αναδύονται
σε παράθυρο του skype-for-business, ενώ το εδώλιο του κατηγορουμένου θα μπορεί κάλλιστα να αντικατασταθεί από την καρέκλα του γραφείου,
όπως έγινε πρόσφατα σε δίκη μέσω skype στο Λονδίνο44. Δεν θα πεθάνουν
οι εξουσίες, μην χαίρεστε. Είναι το Κράτος Πρόνοιας και οι «Δημοκρατίες»
που μετασχηματίζονται με ρυθμούς καταιγιστικούς. Κι ενόσω τα συντρίμμια
από τις αλλαγές αυτές θα συνεχίζουν να πέφτουν για πολύ καιρό πάνω στα
κεφάλια της εργατικής τάξης, ήρθε ίσως ξανά ο καιρός να αναρωτηθούμε:
τι να κάνουμε;

Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2020, ώρα 9.30 το πρωί. Οπως κάθε μέρα, ο
Κωνσταντίνος Πανούσης έχει ήδη αναρτήσει από τις 9 π.μ. στην ψηφιακή
πλατφόρμα τα μαθήματα της ημέρας. Ορθογραφία, ανάγνωση, μαθηματικά. Σήμερα κλίνουμε το ρήμα «νιώθω» και μαθαίνουμε κάθετη αφαίρεση. Στις 11 π.μ. θα κάνουν όλοι μαζί την πρώτη ωριαία βιντεοκλήση,
«όπου θα πουν τα παιδιά τις καλημέρες τους, πώς ξύπνησαν, αν είχαν
καλό ύπνο». Ο κ. Πανούσης, ή Δάσκαλος Κ. όπως τον φωνάζουν τα παιδιά, θα παρουσιάσει το πρόγραμμα της ημέρας, το σημερινό κείμενο και
όλοι μαζί θα παρακολουθήσουν σε real time την επίλυση μιας άσκησης
στον ψηφιακό πίνακα. Μέσα στην ημέρα, τα παιδιά θα προχωρήσουν τα
μαθήματά τους και θα έχουν ατομικές επικοινωνίες με τον δάσκαλο για
τυχόν βοήθεια. Θα ηχογραφήσουν την ανάγνωση και θα του τη στείλουν
και θα προπονηθούν στην ορθογραφία ακούγοντάς τον να τους υπαγορεύει κείμενο. Μέσω της σουίτας διαδραστικών ασκήσεων, τα παιδιά «σκανάρουν» την ορθογραφία από το χαρτί και του τη στέλνουν για
έλεγχο. Στις 6 μ.μ. θα κάνει πάλι όλη η τάξη κοινή βιντεοκλήση, όπου

ΓΙΑ ΠΟΛΛΟΣΤΉ ΦΟΡΆ, ΚΑΛΏΣ ΉΡΘΑΤΕ ΣΤΟΝ 21Ο ΑΙΏΝΑ, την εποχή
του επιταχυνόμενου φόβου. Μια θηριώδης καπιταλιστική κρίση ξετυλίγεται
μέρα με την μέρα μπροστά στα μάτια μας, η οποία παρότι εμφανίζεται ως
αποτέλεσμα του ξεσπάσματος μιας μέτριας έντασης επιδημικής ασθένειας,
στην ουσία αποτελεί απόρροια των δομικών αντιφάσεων της καπιταλιστικής οργάνωσης της εργασίας και της κοινωνίας. Παρόλα αυτά, η πλαισίωση
της καπιταλιστικής κρίσης από την μεγα-απειλή του θανάτου και τον συνοδό φόβο που με συνταρακτική ένταση εμπνέει στον πληθυσμό το «γεγονός-σοκ» της επιδημίας, αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για το κεφάλαιο να
επιχειρήσει εν λευκώ την αναδιάρθρωση πλήθους περιοχών των κοινωνικών σχέσεων, αρχής γενομένης από την παραγωγική διαδικασία. Παράλληλα, τα πιο προωθημένα κομμάτια του κεφαλαίου, τα οποία ηγούνται εν
μέσω 4ης βιομηχανικής επανάστασης της κούρσας ιδεολογικής ηγεμονίας,
επιχειρούν να αναδιατάξουν προς το συμφέρον τους το σύνολο των κοινωνικών σχέσεων. Όλα ξαναγίνονται ρευστά.
Για πρώτη φορά στην καπιταλιστική ιστορία έχουμε ένα τέτοιας εμβέ-
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λειας και εύρους παγκόσμιο lockdown της παραγωγής, μέσα σε ελάχιστο
χρονικό διάστημα και μάλιστα με συντονισμένες κρατικές εντολές. Η ύφεση
είναι υπαρκτή, η καταστροφή των οικονομικών μεγεθών προμηνύεται τεράστια, τα μεγέθη της ανεργίας παγκόσμια είναι πλέον δυσθεώρητα. Πρόκειται
περί πολέμου ενάντια στην παγκόσμια εργατική τάξη. Μέσα στον ορυμαγδό
βλακείας και ανορθολογισμού, επείγει να επαναφέρουμε ανανεωμένες τις
μεθόδους κριτικής της πολιτικής οικονομίας του καπιταλισμού. Αν δεν σταχυολογήσουμε το στάρι από την ήρα, σήμερα και για τα επόμενα χρόνια θα
είναι αδύνατο να αντιληφθούμε την καπιταλιστική κρίση και αναδιάρθρωση
και την νέα επίθεση του κεφαλαίου σε βάρος της παγκόσμιας εργατικής τάξης. Αντ’ αυτού θα ψάχνουμε πως να σώσουμε τα τομάρια μας, ασχολία
εξόχως συνηθισμένη στην εποχή του Αλλόκοτου Φόβου.

ενέκρινε πακέτο 1.41 τρισ. Γουάν για την στήριξη των τοπικών κυβερνήσεων με
έμφαση στις δημόσιες υποδομές.
19. Paul Mason, Will coronavirus signal the end of capitalism? (3-4-2020), Διαθέσιμο
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ΌΛΑ ΤΑ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΥΓΕΊΑΣ ΑΠΌ ΤΟ ΦΘΙΝΌΠΩΡΟ ΜΈΧΡΙ ΤΗΝ
ΆΝΟΙΞΗ ΦΤΆΝΟΥΝ ΣΤΑ ΌΡΙΆ ΤΟΥΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΠΙΔΗΜΙΚΉ ΈΞΑΡΣΗ
ΤΩΝ ΙΏΝ ΤΗΣ ΕΠΟΧΙΚΉΣ ΓΡΊΠΗΣ. Αυτή είναι μια έκτακτη εποχική
ανάγκη ενσωματωμένη στην φυσιολογική λειτουργία των συστημάτων υγείας από τον μεμονωμένο γιατρό και φαρμακοποιό μέχρι το
γενικό νοσοκομείο. Αρκεί κανείς να δει την ετήσια έκθεση του ΕΟΔΥ
για την εποχική γρίπη της περιόδου 2018-201911 για να διαπιστώσει
ότι:
Α. 374 ασθενείς από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη νοσηλεύτηκαν σε ΜΕΘ.
Β. Από αυτούς 154 κατέληξαν από την ίδια αιτία που επιβεβαιώθηκε εργαστηριακά.
Γ. Δεδομένου ότι οι πραγματικοί θάνατοι από την εποχική γρίπη
της περιόδου συνολικά δεν ήταν μόνο 154 αλλά περισσότεροι, καθότι
δεν επιβεβαιώθηκαν με εργαστηριακό έλεγχο όλοι οι θάνατοι που
προκλήθηκαν από επιπλοκές της εποχικής γρίπης, η ίδια αρμόδια
αρχή εκτιμάει ότι «κατά την φετινή περίοδο 2018-2019 στην Ελλάδα
1071 θάνατοι μπορούν να αποδοθούν στον ιό της γρίπης»22. Ακριβώς! Η περυσινή εποχική γρίπη κόστισε την ζωή 1071 ανθρώπων
κατά προσέγγιση, όμως απ’ όσο θυμόμαστε δεν είχαν βγει τανκς
στους δρόμους. Τότε τι έγινε; Είναι μαγικοί οι αριθμοί ή δεν διάβασε
ο Τσιόδρας τα περυσινά δεδομένα της επιδημικής γρίπης; Τι στο καλό
συνέβη και πέρυσι την βγάζαμε με depon και τσάγια και φέτος κοντεύουμε να βγούμε στην παρανομία;
Είναι επιλογή του συμπλέγματος επιστήμης-πολιτικής τα επιδημιολογικά δεδομένα να αφορούν μια συζήτηση στενά μεταξύ ειδικών
και κρατικών λειτουργών που διαχειρίζονται και στελεχώνουν τα συστήματα υγείας. Και αυτή η συζήτηση γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε
να συγκαλύπτονται όλα εκείνα τα δεδομένα που εν δυνάμει μπορεί
να συνθέτουν την πραγματική εικόνα του «κινδύνου». Από την άλλη,
όλο αυτό πρέπει να παραμένει μια διαδικασία που να γίνεται αντιληπτή μόνο μέσα από το θέαμα που παράγει. Ήδη, δυστυχώς, οι ειδικοί
κάνουν κουμάντο και αυτό είναι τώρα πλέον μη διαπραγματεύσιμο
από κάποιο ανταγωνιστικό υποκείμενο ή κάποια ανταγωνιστική εννόηση της δημόσιας υγείας.
Υπάρχει, ωστόσο, ένας κρίσιμος παράγοντας που προστίθεται
στα όσα είναι ήδη γνωστά για τους ιούς της γρίπης, τις ασθένειες
που προκαλούν και την ανταπόκριση των συστημάτων υγείας στα
επιδημιολογικά δεδομένα. Για να δοθεί στις επιδημίες, τουλάχιστον
όσον αφορά στις δυτικές κοινωνίες, μια επικίνδυνη διάσταση και ο
χαρακτήρας της αρμαγεδωνικής Αποκάλυψης, είναι απαραίτητη η
εξωτική και άγνωστη καταγωγή του ιού. Και φυσικά μια γενική επίκληση στη πιθανότητα «φονικής» μετάλλαξής του. Ο «ιός-εισβολέας»
στην εθνική επικράτεια εμφανίζεται για να παράξει το «αμυνόμενο
κράτος» και την «αμυνόμενη κοινωνία», με όλους τους μηχανισμούς
και τους αυτοματισμούς τους και να κινητοποιήσει τα εθνικά αντανακλαστικά όπως ακριβώς στον πόλεμο. Σε αρκετές χώρες, άλλωστε, η κατάσταση περιγράφηκε μέσα από τα πιο επίσημα χείλη με
όρους πολεμικής ανταπόκρισης: «είμαστε σε πόλεμο με έναν αόρατο
εχθρό». Είναι ακριβώς αυτή η ιαχή που μετατρέπει μπροστά στα μάτια μας τον στρατιώτη σε γιατρό και τον γιατρό σε στρατιώτη, δημιουργώντας αυτό που παρουσιάζεται ως σύμπραξη δημόσιας τάξης
και δημόσιας υγείας. Αυτό είναι ένα γενικό πλαίσιο αναφοράς που
επιτρέπει στις κρατικές προσταγές να βιώνονται σαν μη αναστρέψιμες και αμφισβητήσιμες αλλά ταυτόχρονα έκτακτες και αναιρέσιμες,
κοιτάζοντας φυσικά σε ένα μεσσιανικό, λυτρωτικό και καθαρτικό
«μετά».
Αν τώρα σε αυτό προστεθεί μια διαρκής εκπαίδευση των δυτικών πολιτών στην έννοια της «ασύμμετρης απειλής» εδώ και δεκα-

ετίες, και δη σε αυτή μιας πιθανής επιδημίας σχεδόν κάθε χρόνο τα
τελευταία 20 χρόνια, μπορούμε να υποψιαστούμε πώς γιγαντώθηκε
ο φόβος των επιδημιών και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Τα αφεντικά
του θεάματος είχαν αρχίσει από καιρό να επιτίθενται στην διανοητική νηφαλιότητα και τον ορθολογισμό, τρομοκρατώντας ψυχοσυναισθηματικά μια κοινωνία που παρέμενε αμήχανη στην καλύτερη των
περιπτώσεων, όταν δεν κατάπινε αμάσητη την κρατική προπαγάνδα.
Υπ’ αυτή την έννοια έχει σημασία να τονιστεί ότι οι μηχανισμοί που
επιστρατεύονται για να καταπολεμηθεί ο ιός, τα θεσμικά εργαλεία
που ανασύρονται και οι κυβερνητικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται
έχουν δουλευτεί σε βάθος χρόνου, καθώς οι πολιτικές «ανάσχεσης
της εξάπλωσης της επιδημίας» δεν μας φαίνονται ούτε σπασμωδικές
ούτε καινοτόμες. Αντιθέτως φέρουν τα στοιχεία εκείνα που προσιδιάζουν στον χαρακτήρα ολοκληρωτικών μορφών διαχείρισης του
πληθυσμού33: επιστημονικός λόγος, θεαματικοποιημένη πολιτική,
παρανομοποίηση φυσιολογικών συμπεριφορών, αστυνομική επιβολή, στρατιωτικός έλεγχος του δημόσιου χώρου κλπ. Είναι αυτό που
λένε ότι αν το μόνο εργαλείο που έχεις είναι ένα σφυρί, όλα τα προβλήματα μοιάζουν με καρφιά.
Οι αριθμοί είναι σφαίρες
Όταν τα κράτη επιλέγουν να κάνουν πολιτική με τον θάνατο σημαίνει
ότι επιλέγουν να φέρουν μπροστά το θέαμα της επιδημίας και όχι τα
πραγματολογικά δεδομένα αυτής. Να χρησιμοποιήσουν, δηλαδή, το
θέαμα των νεκρών της επιδημίας για να κάνουν πολιτική με τους ζωντανούς. Οι αριθμοί από μόνοι τους δεν έχουν να πουν τίποτα, είναι
ακατανόητοι και μαγεμένοι. Το νόημα βρίσκεται στο ότι αυτός που
τους «παράγει» ξέρει και πως να τους αξιοποιήσει. Όπως συμβαίνει
με κάθε επιστημονικό «πόρισμα» εδώ και μερικούς αιώνες. Ο χρόνος, ο τόπος και το πλαίσιο της παραγωγής του καθορίζει το νόημα
του. Η στατιστική του θανάτου είναι κωδικοποιημένος φόβος. Η αποκωδικοποίησή της είναι αδύνατο να επιτευχθεί από κάποιον/α μεμονωμένα και δύσκολο για κάποιους/ες συλλογικά, χωρίς πολύ κόπο,
σωματικό, ψυχολογικό και διανοητικό. Η εργασία που έχει δαπανηθεί
για την κωδικοποίηση κάποιου νοήματος σε αριθμούς είναι πάντα
υποπολλαπλάσια της εργασίας και του κόπου που χρειάζεται για την
αποκωδικοποίησή του. Εκτός αν ταυτόχρονα με τους αριθμούς δοθεί
και το κλειδί της ίδιας της ερμηνείας τους. Αυτό είναι και ο σκοπός της
κωδικοποίησης άλλωστε: να κερδίσει τον απαραίτητο χρόνο αυτός
που κωδικοποιεί από τον αντίπαλό του. Ο κερδισμένος χρόνος δεν είναι μόνο απόλυτος αλλά και σχετικός. Με τον φόβο κωδικοποιημένο
μέσα στις πληροφοριακές ροές της δημαγωγίας, το κράτος μπορεί να
ορίζει ερήμην αντιπάλου τις διαταγές του, κατακερματισμένες στην
απόλυτη μονάδα.
Η γενική ψηφιακή μεσολάβηση δημιουργεί τους απαραίτητους
εκείνους όρους ώστε η επιδημία και οι κρατικές προσταγές της αντιμετώπισής της να προσλαμβάνονται μεμονωμένα, δημιουργώντας
παράλληλα σύμπαντα ερμηνείας και τελικά εικονικές πραγματικότητες. Οι αριθμοί και οι κρατικές ανακοινώσεις δημιουργούν έναν
ασύλληπτου μεγέθους όγκο πληροφοριών που διαχέονται στην
κυβερνο-άβυσσο, παράγοντας την κοινωνική εννόηση της πανδημίας. Πρόκειται για επιχειρούμενο κρατικό μονόλογο, ο οποίος παρουσιάζεται ως «πολυφωνία». Πρόκειται για μια απόπειρα άρρητης
απαγόρευσης οποιασδήποτε πιθανής συλλογικής ερμηνείας ως fake
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news, ανεύθυνη στάση, ροπή στην συνωμοσιολογία κ.λπ. Κάπως έτσι
αντικαθίστανται τα depon από τα xanax κι ο καθένας/καθεμία κλαίει
τη μοίρα του στο σαλόνι του.
Δημιουργούνται εν κενώ οι κρατικές προσταγές που συνθέτουν
την κρατική διαχείριση μιας επιδημίας;
Γράφεται όλο και συχνότερα ότι το έθνος-κράτος επιστρέφει, ότι είναι
το μοναδικό πολιτικό υποκείμενο που μπορεί να αναλάβει μια ορθολογική δράση για την υπεράσπιση των πολιτών του και να διασφαλίσει την ομαλότητα στην πιθανότητα μελλοντικών κρίσεων. «Και πότε
ακριβώς έφυγε;» ρωτάμε εμείς. Συμπληρώνουν οι δημαγωγοί ότι
οι πολίτες καλά κάνουν και προστρέχουν στο δικό τους κράτος για
να σωθούν. Αντιστρέφοντας αυτό τον ισχυρισμό θα μπορούσαμε να
πούμε ότι σε περιόδους συθέμελων καπιταλιστικών κρίσεων, για να
σωθεί το κράτος πρέπει να προσδέσει πάνω στο άρμα των προσταγών του το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού του με κάθε πιθανό
τρόπο. Χειροπόδαρα μεν, αλλά σε απόσταση ο ένας από τον άλλον.
Και όσο περνούν οι μέρες στη καραντίνα, μας γίνεται όλο και πιο
καθαρό ότι οι κρατικές τακτικές διαχείρισης της επιδημικής κρίσης
στοχεύουν όχι στην ανάσχεση της εξάπλωσης της νόσου, αλλά στην
με κάθε τρόπο εγκαθίδρυση της πολιτικής απαγόρευσης, ως γενικό
ρυθμιστικό νόημα στο σύνολο των κοινωνικών σχέσεων που μπορούν να αποφέρουν «πλήγμα» στην καπιταλιστική κυβερνησιμότητα.
Ο προληπτικός πόλεμος στο όνομα της αντιμετώπισης της πανδημίας ενάντια στη παγκόσμια εργατική τάξη είναι ταυτόχρονα παγκόσμια αντεργατική πολιτική, διακρατικός ανταγωνισμός και πολιτική ελέγχου και επιτήρησης. Και στο βαθμό που είναι όλα αυτά μαζί,
αποκρυσταλλώνει τον ταξικό συσχετισμό στις σύγχρονες κοινωνίες,
και την αναδιοργάνωση των μέσων άσκησης της ταξικής πολιτικής
των αφεντικών. Μέσω μιας παγόσμιας και ακαριαίας επιχείρησης
ενόψει μιας μέτριας έντασης επιδημίας, τα καπιταλιστικά κράτη ανέλαβαν να διευρύνουν τα δικά τους όρια κινήσεων, περιορίζοντας τις
δυνατότητες δράσης του ταξικού ανταγωνισμού: στην παραγωγή,
στην κατανάλωση, στην αναπαραγωγή και στην κυκλοφορία. Είναι
αυτό που λέμε παραπάνω ότι «η κατάσταση έκτακτης ανάγκης είναι
η πολιτική αυτονομία των αφεντικών από τον ανταγωνισμό της εργατικής τάξης». Οι γενικοί περιορισμοί και οι απαγορεύσεις σε όλους
αυτούς τους τομείς ουσιαστικά διαμορφώνουν αυτό που τα αφεντικά
θέλουν να βαπτίσουν ως «σύγχρονες βασικές ανάγκες της εργατικής
τάξης», αλλά για λογαριασμό τους. Η έκτακτη ανάγκη που επιβάλουν
τα αφεντικά είναι η είσοδός μας σε αυτόν τον αιώνα.
Για τη δημόσια υγεία φροντίζει η αστυνομία
Στις 14.03 ο Μ. Χρυσοχοΐδης δήλωνε τα παρακάτω σε επίσημη συνέντευξή του: Οι αποφάσεις της κυβέρνησης πρέπει να τηρούνται
απαρέγκλιτα. Από όλες και όλους. Η αστυνομία κάνει ελέγχους και
φροντίζει για την εφαρμογή του νόμου. Υπάρχουν ωστόσο ελάχιστοι
που δεν πειθαρχούν. Όσοι δεν πειθαρχούν πρέπει να καταλάβουν ότι
δεν έχουν αυτό το δικαίωμα, η συμπεριφορά αυτή συνιστά δημόσιο
κίνδυνο. Εάν συνεχίσουν θα αντιμετωπισθούν ανάλογα. Μια δήλωση
που αναπτύχθηκε περαιτέρω με επόμενες τοποθετήσεις που στοχοποιούσαν τους/τις «ανεύθυνους/ες» και επικροτούσαν την διασπορά
ψευδών ειδήσεων ως μέσο απόσπασης συναίνεσης και εξάπλωσης

του φόβου. Ας δούμε όμως πιο συγκεκριμένα: Τι κάνει η αστυνομία
την περίοδο της καραντίνας;
Το υπόβαθρο των δηλώσεων του Χρυσοχοΐδη είναι, ήδη από την
αρχή της «κατάστασης έκτακτης ανάγκης», η δημιουργία συντονιστικού κέντρου για τον covid-19 στον 2ο όροφο της ΓΑΔΑ με σκοπό την
ιχνηλάτιση των σχέσεων των κρουσμάτων και την δυνατότητα των
μπάτσων να αποκτούν πρόσβαση στα ιατρικά δεδομένα των ασθενών που είναι επιβεβαιωμένοι/ες φορείς του ιού. Από τα παραπάνω
προκύπτει πως με επίσημο τρόπο η αστυνομία αναλαμβάνει τη μελέτη της ανατομίας του πληθυσμού. Αποκτά πρόσβαση σε προσωπικά
δεδομένα τα οποία μπορεί να αξιοποιεί για να καταγράφει ένα φάσμα
κοινωνικών δικτύων και επαφών. Την ίδια στιγμή αποκτά τη δυνατότητα να κηρύττει καταστάσεις έκτακτης ανάγκης με στοιχεία που
προκύπτουν από την παραπάνω διαδικασία. Κι αν αυτό δεν το έχουμε
δει με τα μάτια μας όσοι/ες ζούμε στις πόλεις, σίγουρα έχουμε δει
σε μπλογκς και δελτία ειδήσεων τις περιπτώσεις ολόκληρων χωριών
στα οποία έχει κηρυχθεί ολική απαγόρευση κυκλοφορίας και απόλυτος έλεγχος εισόδου και εξόδου. Στρατιωτικές πρόβες, ιδιαίτερα
χρήσιμες ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με τον έλεγχο περιοχών όπως
αυτή της ευρύτερης περιοχής της Ξάνθης και των χωριών που κατα
πλειοψηφία κατοικούν Τουρκόφωνοι/ες (βλ. Το παράδειγμα του αποκλεισμού του Εχίνου).
Η κατάσταση στς πόλεις είναι λίγο διαφορετική. Ήδη από την
πρώτη φάση της απλής απαγόρευσης των συναθροίσεων όλοι/ες ζήσαμε γραφικά σκηνικά με μεσήλικες μπάτσους να εμφανίζονται στις
πλατείες και να μας λένε «παιδιά κρατήστε αποστάσεις ή πηγαίντε
σπίτια σας» εποχούμενοι σε περιπολικά με ντουτούκες που ηχούσαν
περίεργα και ακατάληπτα μηνύματα. Εξερχόμενοι/ες από τη σφαίρα
της γραφικότητας, ο τρόπος με τον οποίο κινούνται οι μπάτσοι κατά τη
διάρκεια της καραντίνας απηχεί τη στρατηγική της «εικονικής νομιμότητας» και λιγότερο μιας πανοπτικής κάλυψης του δημόσιου χώρου.
Τα περίφημα checkpoints ελέγχου της νομιμότητας όσων κινούνται
στην πόλη είναι συγκεκριμένα -όσο συγκεκριμένα ειναι και τα αλκοτέστ- και εύκολα όποιος/α θέλει να μετακινηθεί μπορεί να τα αποφύγει. Οι αυστηροί έλεγχοι στην μεγάλη πλειοψηφία τους συνοδεύονται
από τις κάμερες των δημοσιογράφων. Η εικόνα μιας αστυνομίας με
κύρος που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της δημόσιας υγείας είναι
ένα θέαμα που αναβαθμίζει το κύρος και τη χρησιμότητα της αστυνομίας και ικανοποιεί το αίσθημα ασφάλειας της μεσαίας τάξης που
είναι κλεισμένη στα σπίτια της. Κατά τα άλλα όποιος/α κυκλοφορεί
από ανάγκη ή επιλογή ξέρει καλά πως οι μπάτσοι συμπεριφέρονται
στο δημόσιο χώρο με το γνωστό και άσχετο με την καραντίνα ταξικό
τους ένστικτο: εμφανίζονται στις γειτονιές που μένουν μετανάστες/
τριες και επιτίθενται κάνοντας χρήση του πλέον αναβαθμισμένου
οπλοστάσιού τους. Την πέφτουν σε αυτούς/ες που από πριν ήταν νομικά εκτεθειμένοι/ες και για αυτό ήξεραν και ξέρουν πολύ καλά πως
να αντιμετωπίζουν τους μπάτσους.
Για τη δημόσια υγεία φροντίζει η οικογένεια
Δεν θα κρύψουμε πως γελάσαμε αρκετά ακούγοντας τον πρωθυπουργό να αναφέρεται στο cocooning. Δεν θα κρύψουμε επίσης ότι
οι περισσότερες/οι από εμάς δεν ήξεραν τι σημαίνει η λέξη και δεν
την είχαμε ακούσε ποτέ κι από κανένα/καμία. Προσπαθώντας όμως
να πάρουμε την κατάσταση στα σοβαρά, πρέπει να πούμε πως η επί-

κληση της οικογενειακής οικειότητας ως καταναγκαστικής θεραπευτικής μεθόδου ενάντια στην «πανδημία», για εμάς δεν μπορεί παρά
να σημαίνει δύο πράγματα: α) οριστικό τέλος του δημόσιου συστήματος υγείας, β) μεταφορά της εργασίας στη φροντίδα από έμμισθες
σε άμισθες μορφές εκμετάλλευσης. Και στις δύο διαστάσεις έχουμε
αναφερθεί σε άλλα τμήματα του αφιερώματος. Αν χρειάζεται να προσθέσουμε κάτι είναι το νεο-συντηρητικό πλαίσιο μέσα από το οποίο
αναδύεται η οικογένεια ως ρυθμιστικός παράγοντας της κοινωνικής
ζωής αναγνωρισμένος από το κράτος. Και φυσικά η πολιτική στρατηγική που αποκλείει τη δυνατότητα υπάρξης ενδιάμεσων προνοιακών
δομών ανάμεσα στο θωρακισμένο μέσα στην «έκτακτη ανάγκη» νοσοκομείο και στο περιβάλλον πολλαπλών καταναγκασμών που ονομάζεται «οικογενειακή εστία».
Το κράτος πρόνοιας, στις ήπιες μορφές του συστήματος υγείας
και εκπαίδευσης αποτελούσε/αποτελεί ένα πολιτικό διακύβευμα, τόπος συγκρούσεων διαφορετικών ταξικών συμφερόντων. Ένα τόπος
σύγκρουσης ανάμεσα στη διεκδίκηση της πρόνοιας ως τμήμα μιας
διευρυμένης αντίληψης για το μισθό και της πρόνοιας ως τόπο πειραματισμού για το φαρμακευτικό-βιομηχανικό σύμπλεγμα και πολιτικού ελέγχου της αναπαραγωγής της εργατικής τάξης, Η απόλυτη
ανυπαρξία ενδιάμεσων μορφών από το «οικογένεια-νοσοκομείο»
και η ανάθεσή της στην ιδιωτική υγεία αποτελεί μια οριστική μετατόπιση προς την κατεύθυνση του απόλυτου ελέγχου της υγείας από
το κράτος και το φαρμακευτικό-βιομηχανικό σύμπλεγμα. Το δίπολο
καραντίνα-έρευνα για τα εμβόλια/φάρμακα απηχεί με τη μεγαλύτερη
δυνατή σαφήνεια την παραπάνω διαδικασία. Συμπληρωμένο φυσικά
από την άμισθη γυναικεία οικειακή εργασία.
«Ασύμμετρος πόλεμος». Μιλάνε μεταφορικά;
Κοιτώντας ξανά όσα έχουμε γράψει, καταλήγουμε στα εξής: α) απόλυτη ανάληψη της πληροφορίας από κράτος και αφεντικά, β) υπερεξουσία της αστυνομίας πάνω στο δημόσιο χώρο και στα «προσωπικά
δεδομένα» του πληθυσμού, γ) ταύτιση της έννοιας της πρόνοιας στο
δίπολο «νοσοκομείο-οικογένεια» υπό αυστηρή κρατική εποπτεία. Αν
σε αυτά προσθέσει κανείς/καμία την πλαισίωση των «πολιτικών επί
του ιού» από όσα επιβάλλει η καπιταλιστική κρίση/αναδιάρθρωση,
τότε μπορούμε με βεβαιότητα να υποστηρίξουμε πως ο διακηρυγμένος «ασύμμετρος πόλεμος» είναι ένα άλλο όνομα για τις εμπρόθετες και σχεδιασμένες κινήσεις των κρατών για τη διαμόρφωση νέων
ηθών, νόμων και καταναγκασμών ενάντια στο πολυεθνικό προλεταριάτο. Ο «ασύμμετρος πόλεμος» είναι μια πραγματική προσομοίωση
πολέμου. Μια απόπειρα κατάκτησης των «φρούτων του πολέμου»
χωρίς να πέσει ούτε μια σφαίρα.

1. ΕΟΔΥ, Ετήσια έκθεση γρίπης 2018-2019, Διαθέσιμη στο eody.gov.gr
2. Ό.π. σελ. 21.
3. Θα αφήσουμε εδώ ένα σχόλιο για να την αξιοποιήσουμε σε επόμενο
τεύχος: η διαχείριση των επιδημιών στα κράτη που οργανώθηκαν από
τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής δεν είχε ποτέ, μα ποτέ, σαν διακύβευμα την ατομική υγεία των πολιτών αλλά την διαχείριση της υγείας του
πληθυσμού ως στατιστικό μέγεθος. Θεμέλιό της ήταν το σπάσιμο των
παραδοσιακών σχέσεων φροντίδας και η αντικατάστασή τους από τους
τεχικούς ελέγχους της κρατικής διοίκησης.
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Πολλά λέγονται και γράφονται για το επιβαρυμένο σύστημα
υγείας, την αδυναμία να καλύψει τις ανάγκες των ασθενών,
πόσο μάλλον τις ανάγκες που γεννά η εξάρση του covid-19. Ως
απάντηση φυσικά προκύπτουν μέτρα για την υποστήριξη των
γιατρών, περισσότερες κλίνες που εισάγονται με το αζημείωτο
από τα ιδιωτικά νοσοκομεία και φυσικά η επίκληση της ατομικής
ευθύνης εγκαλεί στην κλεισούρα το σύνολο του πληθυσμού. Η
οικογένεια εμφανίζεται ως το λογικό και αναγκαίο συμπλήρωμα
της κρατικής πολιτικής που πρέπει να αναλάβει την περίθαλψη
όσων νιώθουν άρρωστοι/ες, όσων είναι λίγο, κάπως, περίπου
ή ελαφρά άρρωστοι/ες. Οικογένεια σημαίνει ασφάλεια και φροντίδα. Οικογένεια σημαίνει εθνική ενότητα και υπομονή. Οικογένεια σημαίνει εργασία: απλήρωτη, αόρατη, φυσικοποιημένη
γυναικεία εργασία. Αυτή τη φορά με κρατική εντολή.
Παρατηρείτε κάτι; Η κρατική πολιτική διαχείριση της πανδημίας όπως κωδικοποιείται στο σλόγκαν «μένουμε σπίτι» δεν σημαίνει μόνο ότι η πρόληψη της διάδοσης της ασθένειας σημαίνει
απομόνωση αλλά και ότι η θεραπεία ή διαχείριση της ασθένειας
όταν εμφανιστεί θα πρέπει να διεξαχθεί, όχι στο δημόσιο νοσοκομείο, όχι μέσω της κρατικής πρόνοιας, αλλά στο σπίτι, από
την οικογένεια, μετακυλίοντας έτσι όχι μόνο ένα αόριστο κόστος
της ατομικής ευθύνης στο άτομο-φορέα, αλλά κόβοντας και το
κόστος εργασίας περίθαλψης: αυτή η εργασία είναι άμισθη και
αόρατη. Ετσι, δίπλα στο σχήμα υγεία-ατομική ευθύνη-ατομικό
κόστος, σαν συμβολικό και πραγματικό πλαίσιο αποδιάρθρωσης του κεϋνσιανού συμβολαίου για το δημόσιο σύστημα υγείας μπορούμε να τοποθετήσουμε και το σχήμα ασθένεια-σπίτι-άμισθη ιατρική περίθαλψη. Τα φάρμακα κοστίζουν - Η μαμά
είναι τζάμπα!
Τη στιγμή που γράφουμε εκατομμύρια γυναίκες σε όλο τον
κόσμο έχουν αναγκαστεί να γυρίσουν και να παραμείνουν με
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κρατική εντολή στο «σπίτι»: σαν σύζυγοι και σαν μητέρες βρίσκονται έγκλειστες στο κάτεργο του νοικοκυριού, την πιο μεγάλη κοροϊδία, την πιο ύπουλη και μυστικοποιημένη βία που έχει
εξαπολύσει ιστορικά ο καπιταλισμός (Federici, 1974, Wages
against housework). Είναι εύκολο να το φανταστούμε: σε χιλιάδες διαμερίσματα οι γυναίκες βρίσκονται σε μία συνθήκη 24/7
παροχής υπηρεσιών: διατήρησης της οικιακής τάξης, οργάνωσης του σούπερ-μάρκετ, οργάνωσης της οικιακής «ψηφιακής
τάξης», καθαρίσματος, μαγειρέματος, απλήρωτης και αφανούς
φροντίδας. Είναι νοσοκόμες και γιατροί, δασκάλες και παιδαγωγοί, ψυχοθεραπεύτριες και entertainers, γηροκόμες και βρεφοκόμες.
Το ξέρουμε από το 1970· η φυσικοποίηση της γυναικείας
εργασίας, η σύλληψη του νοικοκυριού ως εξωτερίκευσης της
γυναικείας φύσης (Federici, ό.π.) είναι η πρωταρχική ιδεολογική
και πραγματική συνθήκη της απόκρυψής της ως άμισθης εργασίας: οι κρατικές ρυθμίσεις επί της γυναικείας αναπαραγωγικής εργασίας συνιστούν μεθόδους οργάνωσης του καπιταλιστικού καραμερισμού της εργασίας. Δεν έχουμε μπροστά μας
την σχέση καλή γυναίκα-κακός άντρας: έχουμε μπροστά μας
τη σχέση κεφάλαιο: άμισθη γυναικεία εργασία, αναπαραγωγή
και συντήρηση της εργατικής δύναμης. Στην παρούσα συνθήκη όλοι οι επιμέρους κοινωνικοί θεσμοί αναπαραγωγής έχουν
συγχωνευθεί στον χώρο της οικίας: σχολείο, χώρος εργασίας,
νοσοκομείο, εστιατόριο, κ.ο.κ. Αν η περίοδος της κρίσης-αναδιάρθρωσης των '10s σήμαινε (και) μία θηριώδη υποτίμηση της
αναπαραγωγικής εργασίας, ο με-κρατική-εντολή εγκλεισμός
στο σπίτι σημαίνει μία καθολική εντατικοποίηση και επανα-πειθάρχηση της γυναικείας εργασίας στο φόντο της διαχείρισης της
κρίσης που έρχεται, στην συνθήκη της εκτεταμένης ανεργίας,
των μισών μισθών και της γενικευμένης ύφεσης. Κι αν έχετε

ακόμη απορίες σε σχέση με αυτή την κρατική παρουσία
στο σπίτι, μπορείτε να τοποθετήσετε δίπλα σε όλα αυτά τον
κρατικό έλεγχο της αναπαραγωγής, τη νομοθετική ρύθμιση της έκτρωσης και της αντισύλληψης, την εξουσία των
γιατρών, το επίδομα παιδιού, την διαμόρφωση του δημοσίου λόγου στο σύνθημα γεννήστε!
«Ενδοοικογενειακή βία εξαιτίας καραντίνας»
Τις τελευταίες μέρες τα μέσα έχουν αναδείξει την πύκνωση
των φαινομένων ενδοοικογενειακής βίας και αύξησης των
γυναικοκτονιών εξαιτίας της καραντίνας. Με δυο λόγια,
αυτή η εξωτερική του οικιακού συστήματος, ασύμμετρη
απειλή, ένας ιός, σκοτώνει τις γυναίκες! Η αλλιώς: ε, ο οικιακός περιορισμός είναι σκληρός, εντείνει τα φυσιολογικά
αντρικά νεύρα, τα τεντώνει και... Ας δούμε τι γράφει το CNN
(02.04.2020):
Εντείνεται η ανησυχία για την όξυνση της βίας
κατά των γυναικών λόγω της αναγκαστικής συγκατοίκησης που επιβάλλει η καραντίνα του κορωνοϊού. Το
μένουμε σπίτι μπορεί να αποδειχτεί πολύ επικίνδυνο
για αρκετές γυναίκες. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρίας, Γρηγόρης Λέων, μιλώντας
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, επισημαίνει ότι «το θύμα αναγκάζεται
να ζει αρκετές ώρες με τον άνθρωπο που πιθανά το
έχει κακοποιήσει έστω και σε ελαφρύτερη μορφή στο
παρελθόν. Σύμφωνα με αρκετές μελέτες, όταν ένας
δράστης αρχίζει να κακοποιεί, δύσκολα σταματάει.
Μάλιστα, πολλές φορές η βία μεταξύ ενός αντρόγυνου
μεταδίδεται και στα παιδιά, κάνοντας και τα ίδια θύματα
αυτής. Φανταστείτε λοιπόν το πόσο δυσκολότερη γίνε-

ται η κατάσταση όταν αυτοί οι άνθρωποι καλούνται να
συμβιώσουν για πολλές ώρες την ημέρα μαζί».
Και, η Διεθνής Αμνηστία δηλώνει πως:
Η ενδοοικογενειακή βία σε συνθήκες περιορισμού
στα σπίτια υπάρχει περίπτωση να αυξηθεί σημαντικά
με δεδομένο ότι οι γυναίκες που πέφτουν θύματά της
δεν έχουν πλέον διεξόδους, αλλά και ως συνέπεια του
ίδιου του περιορισμού. Είναι υποχρέωση της πολιτείας να διασφαλίσει ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες, όπως η
φροντίδα γυναικών που βιώνουν βία με βάση το φύλο,
εξακολουθούν να λειτουργούν και ότι η προστασία
τους είναι εγγυημένη σε μια περίοδο ιδιαίτερου κινδύνου, όπως ο κατ’ οίκον περιορισμός.
Τι καταλαβαίνουμε από τα παραπάνω αποσπάσματα; Η
βία είναι φυσικό φαινόμενο, η βία είναι προϊόν κακού χαρακτήρα, κακών σχέσεων, η βία είναι προϊόν του εγκλεισμού,
ο οποίος εγκλεισμός είναι απλά η μόνη διαθέσιμη άμυνα
απέναντι στην ασύμμετρη απειλή του ιού: δεν είναι είναι
μέσο άσκησης δημόσιας τάξης, δεν είναι κρατικό σχέδιο,
δεν είναι ιδεολογική εκστρατεία ανασύστασης της οικογενειακής εστίας ως η μόνη αποδεκτή λύση συμβίωσης. Η
βία σ' αυτό το πλαίσιο λόγου είναι απλά μία ασθένεια των
οικογενειών ή των ζευγαριών την οποία το κράτος βλέπει
απ' έξω και εγκαλείται από τις αρμόδιες οργανώσεις να
την λάβει υπόψιν. Ας θυμηθούμε λοιπόν: η βία ενάντια στα
γυναικεία σώματα μέσα στην οικογένεια είναι βία κρατικά
νομιμοποιημένη, είναι συστηματική μέθοδος πειθάρχησης
των γυναικών στην διεκπεραίωση της αναπαραγωγικής
εργασίας και της σεξουαλικής διαθεσιμότητας, είναι συστατική των έμφυλων κοινωνικών σχέσεων και όχι ατύχημα
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ή εκτροπή, δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό και δεν είναι ένας αόριστος κίνδυνος. Οι δολοφονίες, οι βιασμοί, οι
κακοποιήσεις, οι ψυχολογικές πιέσεις, οι νευρώσεις είναι,
με τα λόγια της Federici, επαγγελματικά ατυχήματα: είναι
συναρτήσεις της εντατικοποίησης της γυναικείας εργασίας.
Είναι βία που εξαπολύεται με κρατική προστασία απέναντι
στις απείθαρχες, τις τσαπατσούλες, τις άπιστες, τις ανίκανες, τις τεμπέλες, τις ανεξάρτητες γυναίκες, τις μη σεξουαλικά διαθέσιμες: όσες αρνούνται, μοριακά και έμπρακτα,
όλο το κάτεργο που πέφτει στις πλάτες τους. Ε, λοιπόν η
βία του «κορονοϊού», είναι το αποτέλεσμα της κρατικά οργανωμένης έντασης της γυναικείας εργασίας στη φροντίδα
εντός του οικογενειακού πλαισίου. Τα γυναικεία υποκείμενα δέχονται διαμέσου της καραντίνας και όχι εξαιτίας της
μία επίθεση μεγάλης κλίμακας: αποκλεισμό από το δημόσιο χώρο, απομόνωση από τις φίλες και τις συγγενείς τους,
μόνιμη και αναπόδραστη έκθεση στο ελεγκτικό βλέμμα,
την βίαιη αρρενωπότητα, συζυγική και όχι μόνο (Λάρισα:
Κατέληξε η 55χρονη που ξυλοκοπήθηκε άγρια από το γιο
της, Πρώτο Θέμα, 29/03/2020), κοινωνική καθήλωση στο
νοικοκυριό χωρίς όρια. Αν τα πράγματα είναι έτσι, οι «γυναικοκτονίες» της καραντίνας δεν είναι κάποιο ιδιώνυμο
έγκλημα ούτε κάποιο προσωρινό κοινωνικό φαινόμενο,
που γνωρίζει εξάρσεις και υφέσεις, είναι το ύψος των μέτρων βίαιης έμφυλης πειθάρχησης και εντατικοποίησης
της γυναικείας εργασίας.-

ΣΤΙΣ 12 ΤΟΥ ΠΕΡΑΣΜΈΝΟΥ ΜΑΡΤΊΟΥ, ακριβώς μέσα στην πρώτη εβδομάδα επιβολής των
απαγορεύσεων λόγω της πανδημίας, το antifa
community διοργάνωσε διαδήλωση στο κέντρο της
Αθήνας με σύνθημα: Ή με τους μετανάστες και τις
μετανάστριες ή με τους κανίβαλους. Ήταν μια απολύτως επιβεβλημένη κίνηση, δεδομένης της κρατικής, μηντιακής και παρακρατικής καφρίλας που
εξελισσόταν εκείνες τις ημέρες στον Έβρο. Φυσικά,
οι μερικές εκατοντάδες άνθρωποι που συμμετείχαμε (όπως και οι, συνολικά, λίγες χιλιάδες που
συμμετείχαν και στις δύο προηγούμενες πορείες,
με διευρυμένα καλέσματα και παρόμοια γενική
στοχοθέτηση) δεν ήμασταν ένα ικανό μέγεθος για
να «απαντήσουμε» στην κλίμακα των γεγονότων
και το ξέραμε. Αν πετύχαμε κάτι, ήταν να χαράξουμε ένα κάθετο πολιτικό μέτωπο με τη ρατσιστική
και μιλιταριστική καφρίλα των ημερών, μέσα σε
μια απολύτως εχθρική συγκυρία. Ας κρατήσουμε
λοιπόν, τουλάχιστον, αυτό: την αποφασιστικότητα
να κατεβαίνουμε στο δρόμο όποτε χρειάζεται, δοκιμάζοντας και, εν μέρει, ξεπερνώντας τα οργανωτικά μας όρια. Ας το κρατήσουμε λοιπόν αυτό, γιατί
θα μας χρειαστεί και στο άμεσο μέλλον.
Λίγες ημέρες μετά τη διαδήλωση, στις 21/3, ως
συντακτική ομάδα του περιοδικού Traverso antifa,
είχαμε προγραμματίσει μια εκδήλωση-συζήτηση με
θέμα την κρίση του Έβρου, μοιράζοντας ένα flyer
σε σχετικά περιορισμένο αριθμό ανθρώπων. Μας
πρόλαβε όμως η σταδιακή επιβολή των απαγορεύσεων κυκλοφορίας...
Οι σελίδες που ακολουθούν, μπορούν να διαβαστούν (και) ως «εισήγηση» εκείνης της εκδήλωσης
που αναβλήθηκε. Άλλωστε, το μεγαλύτερο μέρος
των περιεχομένων πρωτοσυζητήθηκε μεταξύ μας
ενόψει της προετοιμασίας της.
Στις επόμενες σελίδες λοιπόν, επιχειρούμε μια

ανάγνωση των πρόσφατων γεγονότων, προσπαθώντας να αξιοποιήσουμε παλιά, αλλά και νέα
εργαλεία. Κατά πρώτον, εξετάζουμε την κρίση του
Έβρου μέσα στην ιδιαίτερη, εντόπια και ευρωπαϊκή, συγκυρία της. Κατά δεύτερον, την εντάσσουμε
σε μια θεωρητική απόπειρα του να εξετάσουμε
τα σύνορα των καπιταλιστικών κρατών ως ένα
μηχανισμό διαχείρισης, ταξινόμησης και αξιοποίησης της εργατικής δύναμης, ο οποίος είναι σε θέση
να κινητοποιεί (κυμαινόμενα) επίπεδα βίας, για να
επιτύχει τους σκοπούς του.
Θα ρωτήσει ίσως κάποιος/α γιατί μας χρειάζονται
τώρα οι «αναλύσεις», όταν η βία του ελληνικού
κράτους είναι τόσο προφανής. Μας χρειάζονται,
λέμε, γιατί έχουμε εισέλθει με μεγάλη ορμή στην
εποχή του πληροφοριακού πολέμου: θυμηθείτε
π.χ. ότι οι δολοφονίες μεταναστ(ρι)ών στα σύνορα
αποκαλέστηκαν fake news. Με άλλα λόγια: μας
χρειάζονται για να καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει σε
ένα περιβάλλον εντεινόμενου info-πολέμου. Μας
χρειάζονται, λέμε, αν θέλουμε να συνειδητοποιήσουμε ότι οι υφέσεις και οι εξάρσεις της (αντι)
μεταναστευτικής πολιτικής έχουν άμεση συνάφεια
με τα ξεσπάσματα της καπιταλιστικής κρίσης, τώρα
ή πριν δέκα χρόνια. Μας χρειάζονται, τέλος, αν
θέλουμε να καταλαβαίνουμε τον καπιταλιστικό
κόσμο, όχι ως ένα άθροισμα μεμονωμένων και
μακρινών συμβάντων, αλλά σαν ένα σύστημα εκμετάλλευσης με εσωτερική συνοχή και αντιφάσεις.
Μας χρειάζονται όλ’ αυτά και πολύ περισσότερα.
Στους δρόμους και τα κεφάλια μας.
Η βία επιταχύνεται. Ξανά. Κι όταν θα βγούμε από
τις θερμοκοιτίδες της απαγόρευσης, θα αρχίσουμε
να μετράμε τις πληγές μας. Σωστά το έγραψαν οι
σύντροφοι/ισσες του antifa Lab: δεν είναι παύση,
είναι επιτάχυνση της αναδιάρθρωσης της εργασίας
ως πολεμική διαχείριση.
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Γιατί η κρίση είναι μία και δεν είναι κρίση
Μας φαίνεται πως πρέπει να προσεγγίσουμε αυτό
το σύμπλεγμα λόγων και γεγονότων που κωδικοποιήθηκαν ως «κρίση στον Έβρο» αποτινάσσοντας
από πάνω μας το ιδίωμα, το λεξιλόγιο, τους επιτονισμούς της κρίσης. Να ξεφορτωθούμε τη γλώσσα
του έκτακτου συμβάντος, τη γλώσσα του θεάματος
της εισβολής και της ευθείας απειλής της εθνικής
κυριαρχίας σημαίνει να ξεφορτωθούμε την καθολικά αποδεκτή γλώσσα του ελληνικού κράτους. Για να
το κάνουμε αυτό, θα πρέπει να εμπλακούμε σε μία
απόπειρα αποδιάρθρωσης του λόγου της κρίσης των
συνόρων: να δούμε πώς και γιατί τίποτε το απρόοπτο
ή το μη προβλέψιμο από τους κρατικούς αρμόδιους
δεν συνέβη και δεν συμβαίνει στα ελληνοτουρκικά
σύνορα, τίποτε που να κείται έξω από την πολιτική,
καταλαβαίνοντας παράλληλα την ειδική συνάφεια,
την πραγματική συσχέτισή της με τον πόλεμο.
Πολύ πριν και πολύ μετά την «μάχη του Έβρου»,
πριν αλλά και μετά την ένοπλη ισχύ, την στρατιωτική
ανάπτυξη, την γενικευμένη χρήση βίας, η πολιτική
και ο πόλεμος συναντιούνται στους κοινούς τους
σκοπούς, στις κοινές τους ουσίες: την καπιταλιστική
οργάνωση της εργασίας, την διαχείριση του ταξικού
ανταγωνισμού. Ειπωμένο διαφορετικά: θυμόμαστε
ότι όταν μιλάμε για πολιτική, μιλάμε ουσιαστικά για
εργατική πολιτική. Θυμόμαστε επίσης ότι όταν μιλάμε για πόλεμο, αναφερόμαστε στην πολιτική με άλλα
μέσα, επομένως η εικόνα του πολέμου μπορεί να
αποκαλυφθεί σαν εργατική πολιτική με άλλα μέσα.
Στο πεδίο που διανοίγεται μεταξύ των παραπάνω
σημείων -πολιτική, πόλεμος, ταξικός ανταγωνισμός,
μέσα- θα πρέπει να ανακαλύψουμε ξανά τα σύνορα
και το σύνορο, όχι σαν πράγματα, όχι σαν αντικείμενα, όχι σαν κλειστές ή ανοιχτές πόρτες, αλλά σαν
διαδικασίες, σαν μέθοδο, σαν πρακτικές της διαχείρισης αφενός του καπιταλιστικού καταμερισμού της
εργασίας και αφετέρου του εντεινόμενου διακρατικού ανταγωνισμού.
Θυμόμαστε: το 2015 η πολιτική διαχείριση της
μετανάστευσης του πολυεθνικού προλεταριάτου
επενδύθηκε ως προσφυγική, ανθρωπιστική κρίση.
Το 2020 ο δημόσιος λόγος συγκροτείται πάνω στην
έκτακτη ανάγκη της μεταναστευτικής κρίσης ως πο-
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λιορκίας, ασύμμετρης απειλής, εισβολής. Χρειάζεται
να καταλάβουμε λοιπόν την κρίση/έκτακτη ανάγκη
ως τη φρασούλα που χρησιμοποιεί το ελληνικό
κράτος προκειμένου να αξιοποιήσει παραγωγικά τα
συμβάντα, να τα διαχειριστεί προς όφελος των συμφερόντων του, να διαχειριστεί την αταξία, όχι να επιβάλλει την τάξη.
Ας γυρίσουμε όμως στον Έβρο: λέμε πως αυτό
που συνέβη εκεί, δηλαδή η υπερένταση του μιλιταρισμού, η ανακατασκευή των συνόρων σαν εμπόλεμη
ζώνη, οι πειραματικές δοκιμές ενός ώριμου στρατοαστυνομικού συμπλέγματος ενάντια στο πολυεθνικό προλεταριάτο, είναι το απαραίτητο θέαμα της
συνοριακής κρίσης που θα επιτρέψει την περαιτέρω
στρατιωτικοποίηση των συνόρων και την αμείλικτη
παραγωγικότητά τους: την εμπέδωση της παρανομίας και της πολιτικής απαγόρευσης των μεταναστ(ρι)ών, είναι το άλλο μισό των στρατοπέδων. Αυτό
ακριβώς που συμβαίνει (και) στην Λέσβο: η κρατικά
οργανωμένη υποτίμηση του πολυεθνικού προλεταριάτου και οι ανταγωνισμοί για την νομή των εξουσιών, των υλικών και των πολιτικών προσόδων που
συνεπάγεται η ανάληψη αυτής της αρμοδιότητας.
Στα όσα ακολουθούν θα αποπειραθούμε να υποστηρίξουμε πως η κρίση στον Έβρο έχει συγκεκριμένη χρησιμότητα για το ελληνικό κράτος σαν τομή
της μεταναστευτικής και εξωτερικής του πολιτικής,
παράλληλα, υπάγεται σε μία μεγαλύτερη διαδικασία
νομικής και πραγματικής αναδιάρθρωσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο· πως, τελικά, όλη αυτή η βία σε βάρος
του πολυεθνικού προλεταριάτου -τόσο στα σύνορα
όσο και στα στρατόπεδα συγκέντρωσης- δεν είναι
άσκοπη βαρβαρότητα αλλά είναι ουσιαστική εργατική πολιτική.
Η αμέσως προηγούμενη «κρίση»: τα νησιά
Σίγουρα το θυμάστε: η τελευταία «κρίση» μεταναστευτικής πολιτικής είχε εντατικοποιηθεί στον άξονα
των τοπικών κοινωνιών. Οι νησιώτες ετοιμάζονταν
για «ολομέτωπη σύγκρουση»1 και οι αστυνομικές
δυνάμεις του κεντρικού κράτους θα υποδέχονταν
από «ομάδες περιφρούρησης». Ταυτόχρονα, φασίστες από την Ευρώπη συναντούσαν τους φίλους
τους στη Μυτιλήνη και διενεργούσαν εμπρηστικά

πογκρόμ. Λίγες μέρες πριν την «εισβολή» στον Έβρο,
στη Μυτιλήνη και στη Χίο οι αγανακτισμένοι κάτοικοι
συμπλέκονταν σε επεισόδια με τους μπάτσους και η
εφ. Καθημερινή μας μιλούσε για «πεδίο μάχης»:
Από τις 02:00 ως τις 04:00, όταν οι συγκεντρωμένοι κάτοικοι απωθήθηκαν, 10 διμοιρίες
ΜΑΤ που έφτασαν στο λιμάνι με το πλοίο «Πήγασος» ενισχυμένες με δυνάμεις της Αστυνομίας
που βρίσκονταν ήδη στο νησί συγκρούστηκαν
κάνοντας χρήση χημικών και χειροβομβίδων
κρότου-λάμψης με εκατοντάδες πολίτες που
είχαν συγκεντρωθεί για να εμποδίσουν την αποβίβασή τους2
Έχουμε την άποψη ότι το ύψος της βίας, τόσο
απέναντι στα φυσικά πρόσωπα που αποτελούν φορείς της παρουσίας του κεντρικού κράτους (τους
μπάτσους) και στους πολιτικούς του εκπροσώπους
(το Μηταράκη) όσο και απέναντι στους ίδιους τους/
τις πολυεθνικούς προλετάριους δεν αποτελεί έκφραση της άρνησης των αγανακτισμένων φασιστών
απέναντι στην δημιουργία κλειστών δομών: δεν
αφορά αυτή καθαυτή την ύπαρξη των μεταναστ(ρι)
ών στο έδαφός «τους», αλλά συνιστά την απαραίτητη εκείνη κλιμάκωση που επιτρέπει στο θέαμα της
παραγόμενης κρίσης να εξελιχθεί και να φτάσει σε
αποτελέσματα.
Χρειάζεται να καταλάβουμε τις τοπικές κρίσεις
μικρότερης ή μεγαλύτερης έντασης, (βίας, ρατσιστικής βαρβαρότητας, ωμού ελληνικού μικροαστισμού
και φονικότητας, φασιστικών επιθέσεων) σαν μοριακούς πολέμους -κεντρικής πολιτικής εξουσίας και
τοπικών κόμβων εξουσίας- που συνιστούν μέσα διαπραγμάτευσης. Αλλιώς: ο οπλισμένος ρατσισμός των
κατοίκων, εμπόρων, ξενοδόχων, «πολιτών» είναι η
βίαιη εκδοχή της διαπραγμάτευσης των ρατσιστών
με το κράτος τους για την διεκδίκηση της εξουσίας
στη νομή και την διάθεση των χρηματικών ροών, για
την εξουσία της ταξινόμησης του πολυεθνικού προλεταριάτου στον χώρο και τον χρόνο ανάλογα με τα
ειδικά τοπικά υλικά συμφέροντα.
Ξανά: οι φασίστες νησιώτες που αναπαρίστανται
ως αδιαφοροποίητος όχλος αγανακτισμένων δεν είναι μόνο αυτό στη ζωή τους: είναι έμποροι, εργολάβοι, ξενοδόχοι, εστιάτορες, με το άλμα μίας αφαίρεσης: ιδιοκτήτες. Παράλληλα, κάποιοι καταλαμβάνουν

θέσεις τοπικής εξουσίας: σε δημοτικά συμβούλια,
σε εκκλησίες, σε σχολεία. Εκτός από αυτό είναι και
ψηφοφόροι: της κεντρικής κυβέρνησης και των τοπικών εξουσιών. Και τόσο αναμεταξύ τους, όσο και
με το κεντρικό κράτος, υπάρχουν πολιτικοί συσχετισμοί ισχύος. Το είδος των θεαματικών εντάσεων που
συνέστησαν μία ιδιότυπη τοπική «έκτακτη ανάγκη»
πρέπει να μπορούν να αναχθούν στη θεμελιώδη
δομή των σχέσεων των ελλήνων ρατσιστών με το
κράτος τους: προστασία της ιδιοκτησίας - πρόσβαση
στην εξουσία - απολαβές διαμέσου αυτής της πρόσβασης.
Ας προτείνουμε και κάτι άλλο: το σύνολο των
δειγμάτων μεταναστευτικής πολιτικής του τελευταίου έτους τείνει σε μία διαδικασία εξορθολογισμού
των δομών, αυστηροποίησης του εγκλεισμού του
πολυεθνικού προλεταριάτου και επανάκτηση της
υλικής και πολιτικής ισχύος του στρατοαστυνομικού
συμπλέγματος. Δείχνει προς εσωτερικές αναδιατάξεις εντός της πολιτικής οικονομίας της διαχείρισης
της μετανάστευσης3. Έτσι, οι νησιώτες, οι χωριάτες
και οι κάθε λογής τοπικοί φασίστες-ιδιοκτήτες-ψηφοφόροι χώνονται δυναμικά ώστε να εξασφαλίσουν
την πρόσδεσή τους στους νέους σχηματισμούς ροής
των χρηματοδοτήσεων.
Ας μην αναρωτιώμαστε εάν φτάνει το κράτος μέχρι τη Μυτιλήνη: κι αυτοί κράτος είναι! Αλλιώς γιατί
να είχαν «αντιπρόταση» για την χωροθεσία της κλειστής δομής;
«Εναλλακτική» πρόταση χωροθέτησης για τη
δημιουργία νέας δομής υποδοχής μεταναστών
στη Λέσβο διακινούν από χθες οι τοπικές αρχές,
σε μια προσπάθεια να φανεί ότι έχουν αντιπρόταση, λίγο πριν λήξει το τελεσίγραφο από την
πλευρά του υπουργείου Μετανάστευσης προς
την τοπική αυτοδιοίκηση.4
Κι αλλιώς γιατί όλα αυτά τελείωσαν, μόλις ξεκίνησε η «εισβολή»; Διαβάζουμε στις 28.02.2020:
Σε αμοιβαία επωφελή λύση για την χωροθέτηση των κλειστών δομών έφτασαν κατά πληροφορίες κυβέρνηση και τοπικοί άρχοντες Λέσβου,
Χίου και Σάμου ύστερα από την σχεδόν τρίωρη
σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη και με τη
συμμετοχή του Υπουργού Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρικάκου, του Υπουργού Επικρατείας, Γιώρ-
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ΠΕΡΊ
ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ
Το ελληνικό κράτος λέει ότι η Τουρκία «εργαλειοποίησε» τους/τις μετανάστ(ρι)ες για να ασκήσει πιέσεις
στην Ευρώπη μέσω της Ελλάδας. Δεν έχουμε κανένα
πρόβλημα να παραδεχτούμε ότι, πράγματι, η Τουρκία
χρησιμοποίησε τους μετανάστες για τους σκοπούς
της εξωτερικής της πολιτικής. Άλλωστε αυτό κάνουν
όλα τα καπιταλιστικά κράτη: από την μια μεριά συμμετέχουν, υποστηρίζουν και υποδαυλίζουν πολέμους
στην περιφέρειά τους ενώ απ’ την άλλη μιλούν πότε
για «πρόσφυγες» και πότε για «παράνομους μετανάστες». Όμως επειδή ζούμε στην από δω μεριά των
συνόρων κι όχι στην Ιστανμπούλ, πρέπει αμέσως μετά
ν’ αναρωτηθούμε: «κοίτα ποιος μιλάει;».
Τι να πρωτοθυμίσουμε άραγε; Τις «επιχειρήσεις-σκούπα» και τις απελάσεις των αλβανών μεταναστών
εργατών τη δεκαετία του 1990 κάθε φορά που η
ελληνική εξωτερική πολιτική έκρινε ότι πρέπει να
πιεστεί η γειτονική Αλβανία; Ή μήπως τη διαρκή «έκκληση για ευρωπαϊκή αλληλεγγύη» (δηλαδή λεφτά)
από τότε που το ελληνικό κράτος ανέλαβε να γίνει
ο συνοριοφύλακας της Ευρώπης από το 2003 και
μετά; Τον κάποτε υπ.αμ. Καμμένο τον θυμάστε, που
απειλούσε τις ευρωπαϊκές χώρες ότι «θα τις γεμίσει
τζιχαντιστές», στα πλαίσια της «διαπραγμάτευσης»
των σοσιαλ/ψεκασμένων με την τρόικα;
Δεν θα επιμείνουμε άλλο στα παραπάνω, θεωρώντας
τα γνωστά. Θα θυμίσουμε όμως μια άλλη περίπτωση,
αντιτουρκικής μάλιστα, εργαλειοποίησης που συνεχίζεται ακόμα: είναι η αντι-μεταναστευτική ναυτική
αποστολή του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο. Αυτή ξεκίνησε τον
Φεβρουάριο του 2016, μετά από ελληνική επιμονή
και τουρκικές διαφωνίες που συνεχίζονται μέχρι και
σήμερα, με στόχο την επιτήρηση των τουρκικών ακτών
εκ του μακρόθεν και την έγκαιρη ειδοποίηση της
ακτοφυλακής των δύο χωρών για τυχόν σκάφη που
μεταφέρουν μετανάστ(ρι)ες. Μάλιστα, η ελληνική
εξωτερική πολιτική είχε αρχικά την απαίτηση, που δεν
της πέρασε φυσικά, τα νατοϊκά πλοία να περιπολούν
κι εντός των τουρκικών χωρικών υδάτων!
Τι λέτε λοιπόν; Τελικά ποια χώρα της περιοχής είναι
η «πρώτη διδάξασα της εργαλειοποίησης»; Ποια
χώρα ενέταξε ήδη από το 2015 τον στρατό της, ως
«ανθρωπιστική» (τότε) συνιστώσα της μεταναστευτικής της πολιτικής;

ΣΤΙΣ ΝΆΡΚΕΣ ΤΟΥ
ΈΒΡΟΥ…
Το γνωστό σύνθημα που φωνάζουμε στις πορείες είναι,
προφανώς, διαχρονικά εύστοχο. Ας θυμίσουμε λοιπόν
εδώ τι συμπυκνώνει σε τέσσερις λέξεις η πρώτη του φράση, μιας και θα μας χρειαστεί για παρακάτω. Τα σύνορα
του ποταμού Έβρου είναι τα μοναδικά, εν μέρει, χερσαία
ελληνοτουρκικά σύνορα και γι’ αυτό τον λόγο τα πλέον
στρατιωτικοποιημένα. Τα στρατιωτικά επιτελικά σχέδια για
την περιοχή είναι βασισμένα σε μεγάλους σχηματισμούς
μάχης (το Δ’ Σώμα Στρατού από την ελληνική πλευρά,
με έδρα την Ξάνθη) με εκατοντάδες τεθωρακισμένα και
δυνάμεις πυροβολικού. Ως επιπλέον μέτρα αμυντικής
θωράκισης περιλαμβάνονταν και μεγάλες εκτάσεις με
ναρκοπέδια, τα οποία έχουν εν πολλοίς αντικατασταθεί
εδώ και χρόνια από μεγάλες αντι-αρματικές τάφρους
και φυσικά το φράχτη, από το 2011 και μετά. Μέχρι να
συμβούν αυτά όμως, κάθε τόσο δημοσιεύονταν ειδήσεις
σαν την παρακάτω1:
[…] τα όνειρα επτά Πακιστανών που επιχείρησαν να
διαβούν με τη βοήθεια Τούρκων και Ελλήνων δουλεμπόρων τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην περιοχή του
Σουφλίου έγιναν κομμάτια, όταν έπεσαν σε ναρκοπέδιο
του στρατού… Το βέβαιο είναι ότι από το 1999 έως
και χθες, σύμφωνα με στοιχεία του Γενικού Επιτελείου
Στρατού, 31 λαθρομετανάστες σκοτώθηκαν από νάρκες
στην προσπάθειά τους να περάσουν παράνομα από την
Τουρκία στην Ελλάδα μέσω του Έβρου, που λόγω της
υψίστης στρατιωτικής σημασίας αποτελεί ίσως την πλέον
ναρκοθετημένη ελληνική μεθόριο.[...]
Ενώ τα ναρκοπέδια ήταν η πλέον μαζική αιτία θανάτου
μεταναστ(ρι)ών στον Έβρο, δεν πρέπει να μας διαφεύγει
ότι η διάταξη του στρατο-αστυνομικού συμπλέγματος
στην ευρύτερη περιοχή ήταν και είναι πολύ πυκνή για,
τουλάχιστον, ένα ακόμα «σοβαρό εθνικό λόγο»: την
συστηματική τρομοκράτηση των «μειονοτικών χωριών».
Είτε με στρατό, είτε με μπάτσους, είτε με παρακρατικούς
διαφόρων ειδών και διασταυρώσεων (τάγματα εθνοφυλακής, φασίστες, υπαλλήλους της ΕΥΠ κ.α.) η περιοχή
τελεί υπό ασφυκτικό έλεγχο, ειδικά όταν υπάρχουν
ανάλογες οδηγίες από τα κέντρα αποφάσεων.
Κι έχουμε την ισχυρή πεποίθηση ότι, ακόμα και πριν την
πρόσφατη κρίση του Έβρου, η στρατο-αστυνομία του ελληνικού κράτους βρισκόταν σε διαρκή συναγερμό, ειδικά από το 2015 κι έπειτα. Δεν χρειαζόταν καν η παραδοχή του Τσίπρα ότι «κι εμείς είχαμε κλείσει τα σύνορα τον
Δεκέμβριο του ‘15». Φτάνουν τα διαρκή δημοσιεύματα
κι οι εκθέσεις των διεθνών οργανισμών για συστηματικά
push-backs στον ποτάμι, για απαγωγές και παράνομες
επαναπροωθήσεις μεταναστ(ρι)ών, για βασανισμούς
από κουκουλοφόρους στα σύνορα, για θανάτους κάτω
από περίεργες συνθήκες κ.α. Δεν είναι καθόλου τυχαίο
επίσης ότι, σε όλο τον άξονα της Εγνατίας, συμβαίνουν
σταθερά αστυνομικές καταδιώξεις οχημάτων που μπορεί
να μεταφέρουν μετανάστες, πολλές από τις οποίες καταλήγουν σε αιματηρά και πολύνεκρα τροχαία.
Αυτή είναι, σε πολύ αδρές γραμμές, η αντιμεταναστευτική «κληρονομιά» του Έβρου, η στρατιωτικοποίηση της
οποίας ήταν ιδιαίτερα ώριμη, όπως δείξαμε.

γου Γεραπετρίτη, του Υπουργού Μετανάστευσης
και Ασύλου, Νότη Μηταράκη, κυβερνητικού εκπροσώπου, Στέλιου Πέτσα και των Αντιπεριφερειαρχών Μυτιλήνης και Χίου, καθώς και των Δημάρχων από τα τρία νησιά του Βορείου Αιγαίου.
[...] Κατά την επικείμενη επίσκεψή του, μάλιστα,
στο υπό ανέγερση κλειστό κέντρο της Σάμου, ο
Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να εξαγγείλει
και τα αντισταθμιστικά οφέλη, εν είδει οριζόντιων
οικονομικών μέτρων, αλλά και ειδικών παρεμβάσεων για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε νησιού.5
Βέβαια, απ' όσο καταλάβαμε ο Μητσοτάκης δεν
πήγε στη Σάμο, πήγε όμως στον Έβρο, κι αν καταλάβαμε καλά, το ίδιο είναι.
Meanwhile in Europe...
Στο διάστημα των τελευταίων μηνών, η ευρωπαϊκή
γραφειοκρατία συζητούσε την περαιτέρω οχύρωση
των εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε. και την επικαιροποίηση των σχετικών συνθηκών και κανονισμών
(Νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης, Δουβλίνο ΙΙΙ) προς αυτή την κατεύθυνση (δες και το σχετικό sidebar). Στις 17/01 η Καθημερινή μας παρέθετε
την σχετική άποψη του Μαργαρίτη Σχοινά, αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:
[…]Το Δουβλίνο πέθανε οριστικά… Αναφέρθηκε
ωστόσο και στην αναγκαιότητα να υπάρχει ένα
plan B, ένα σχέδιο «πυρόσβεσης», για το ενδεχόμενο που η Ευρώπη θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει αυξημένες ροές, όπως εκείνες του 2015. [...]
Ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν αναφέρθηκε επίσης στην προστασία των ευρωπαϊκών συνόρων
μέσω της νέας ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και
ακτοφυλακής ως βασικού πυλώνα της ολιστικής
αντιμετώπισης του μεταναστευτικού ζητήματος.
Σε λίγους μήνες ο νέος Frontex, η κοινή συνοριοφυλακή και ακτοφυλακή, θα μπορεί να χειρίζεται μαζί με τις εθνικές αρχές τα εξωτερικά σύνορα, ενώ έως το 2027 θα διαθέτει 10.000 άτομα
μόνιμο προσωπικό, με εξοπλισμό και κοινοτικές
στολές, σύμφωνα με τον κ. Σχοινά, που μίλησε
για «κοινή ομοσπονδιακή διαχείριση των ευρωπαϊκών συνόρων».6
Ένα μήνα αργότερα, στις 16/02 μαθαίναμε περισσότερα για την ελληνική τοποθέτηση, παρατηρώντας το ίδιο «άγχος» και στον Κουμουτσάκο:
[...] η Ελλάδα έχει προτείνει τη δημιουργία ευρωπαϊκού μηχανισμού επιστροφών και την ενίσχυση των οικονομικών ανταποδόσεων για τις τρίτες
χώρες που θα συνεργάζονται... Ακόμα πιο σημα-
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ντικό είναι το ελληνικό αίτημα για τη δημιουργία
μηχανισμού έκτακτης ανάγκης – έναν μηχανισμό
αυτόματης αλληλεγγύης... αυτός ο μηχανισμός
θα ενεργοποιείται αυτόματα σε περίπτωση μεγάλης προσφυγικής κρίσης. Θα πρόκειται για μια
εγγύηση ότι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο η Ελλάδα
δεν θα μείνει μόνη της και οι υπόλοιπες χώρες
θα σπεύσουν να αναλάβουν το βάρος που τους
αναλογεί. [...]7
Στις 25/02 αυτό το «νέο 2015» πλησίαζε ολοένα
και περισσότερο:
«Θα ζήσουμε ένα δεύτερο 2015 εάν δεν βοηθήσουμε τα κράτη στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιμετωπίσουν αυτές τις
ροές», διεμήνυε ο Υπ.Εσ. της Γερμανίας Χορστ
Ζεεχόφερ. «Η προσφυγική - μεταναστευτική
πίεση στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης είναι πολύ μεγάλη. Γύρω μας βλέπουμε πολλές συγκρούσεις, οι οποίες προκαλούν τη
φυγή πολλών ανθρώπων».8
Η κρίση ξεδιπλώνεται...
Το σκηνικό λοιπόν είχε στηθεί, οι κάμερες ήταν στη
θέση τους κι οι υπεύθυνοι στα πόστα τους, σε Ελλάδα κι Ευρώπη. Το έργο με τίτλο «το νέο 2015»
ξεκινούσε. Η απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης
στις 27/2 να ανοίξει τα σύνορα της χώρας ώστε «να
κατευθυνθούν προς την Ευρώπη» μερικές χιλιάδες
μετανάστ(ρι)ες προσέφερε την τέλεια ευκαιρία στο
ελληνικό σύμπλεγμα της ασφάλειας. Σύμφωνα με τα
δημοσιεύματα η κρίση στα σύνορα του Έβρου αρχίζει την παρασκευή 28/02 ως πρώτη εφαρμογή του
δόγματος αποτροπής όπως αυτό καταγράφεται στην
Εφ.Συν9:
Εξαιρετικά κρίσιμα αναμένεται να είναι τα
επόμενα 24ωρα, καθώς ο κίνδυνος να ξεσπάσει
νέα προσφυγική κρίση στα ελληνικά σύνορα είναι ορατός μετά την αλλαγή τακτικής του προέδρου Ερντογάν που δεν έχασε την ευκαιρία να
επιτεθεί στον Πούτιν.
Το σχήμα που αποτυπώνεται είναι γνωστό: ο
Ερντογάν χάνει στο Ιντλίμπ - ο Ερντογάν πιέζεται - Η
Ελλάδα πιέζεται - η Ευρώπη πιέζεται - ο Ερντογάν
εκβιάζει και εργαλειοποιεί. Όμως, η εξέλιξη αυτού
του επεισοδίου έμελλε να είναι πολύ διαφορετική
από το καλοκαίρι του ανθρωπισμού. Το ελληνικό
κράτος επέλεξε να στήσει κάτι πολύ περισσότερο
από μια αστυνομική επιχείρηση «απώθησης» μεταναστ(ρι)ών από τα ελληνικά σύνορα. Κινητοποίησε

παράλληλα διάφορα τμήματα του στρατού (μεταξύ
των οποίων και τις ειδικές του δυνάμεις), τάγματα
της εθνοφυλακής (τους αναγνωρισμένους παρακρατικούς του δηλαδή) κι από πίσω κατέφθαναν πολλοί
ακόμα, μεταξύ των οποίων φασίστες, ντόπιοι κι ευρωπαίοι. Τι συνέβαινε;
Το ΚΥΣΕΑ (Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και
Άμυνας) που συνεδρίασε την Κυριακή 1η Μάρτη,
ανέλαβε να μας εξηγήσει10:
[...] Τις τελευταίες μέρες, η Ελλάδα δέχεται
αιφνίδια, μαζική, οργανωμένη και συντονισμένη,
πίεση από μετακινήσεις πληθυσμών στα ανατολικά, χερσαία και θαλάσσια, σύνορά της… Υπό τις
συνθήκες αυτές, η παρούσα κατάσταση συνιστά
ενεργή, σοβαρή, εξαιρετική και ασύμμετρη απειλή κατά της εθνικής ασφάλειας της χώρας. Τα συγκεντρωμένα άτομα χρησιμοποιούνται ως πιόνια
από την Τουρκία για την άσκηση διπλωματικής
πίεσης.[...]
Μετά από μια τέτοια παρουσίαση της κατάστασης
στον Έβρο θα ήταν λογικά αναμενόμενη η τύχη των,
κατά το ΚΥΣΕΑ, «πιονιών»: πλήρης απαγόρευση των
αιτήσεων ασύλου για ένα μήνα, άμεση σύλληψη χωρίς καταγραφή όσων εισέρχονται σε ελληνικό έδαφος
και μεταφορά τους σε κέντρα κράτησης και επιστροφής.
Τις αμέσως επόμενες ημέρες έκαναν την εμφάνισή
τους διάφοροι ειδικοί11 με βαριές υπογραφές, οι οποίοι δεν μάσησαν καθόλου τα λόγια τους:
[...] Ο Πρόεδρος Ερντογάν… προχώρησε
στην εργαλειοποίηση των βασικών και κυρίαρχων δυνατοτήτων ή υβριδικών εργαλείων (ή και
«όπλων» θα μπορούσαμε να πούμε) που κατά
τη γνώμη του διαθέτει στην εργαλειοθήκη της η
Τουρκία. Αυτά είναι γνωστά για την Τουρκία, σαν
«τα τρία m»: Μigrants, Μilitary, Μosques δηλαδή
στα ελληνικά: Μετανάστες, Ένοπλες Δυνάμεις και
Τζαμιά.
…Είναι αυταπόδεικτη λοιπόν η εισβολή, και είναι υβριδική γιατί γίνεται από άοπλους πολίτες. Η
υβριδική εισβολή είναι για τις Ένοπλες Δυνάμεις
ο χειρότερος «εφιάλτης». Ο εχθρός δεν επιτίθεται με αποβατικές δυνάμεις, πυρά και αεροπορία
αλλά με αθώους και άοπλους πρόσφυγες και μετανάστες. Δεν κρατάνε πολυβόλα και τουφέκια
αλλά μωρά, και αντί για σχηματισμούς μάχης είναι
οικογένειες με γυναικόπαιδα. Τα όπλα μας είναι
άχρηστα για την αντιμετώπιση των εισβολέων.
Δεν πρέπει, εφόσον είναι δυνατόν, να χυθεί ούτε
σταγόνα αίμα. Δική τους ή δική μας […]
Δύσκολα μπορεί να χωρέσει μεγαλύτερη δια-

στροφή της πραγματικότητας σε λιγότερες λέξεις. Κι
είναι σχεδόν αδύνατον να «πειστεί» ο/η οποιοσδήποτε/οποιαδήποτε για μια κάποια «εισβολή που γίνεται
με μωρά», εκτός αν έχει σαπίσει από τον ρατσισμό
μέχρι το τελευταίο του κύτταρο. Και δυστυχώς αυτοί
κι αυτές δεν είναι καθόλου λίγοι/ες.
Ένας καθηγητής-σταρ της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, κατέθετε μία άποψη σύμφωνα με την οποία
το παιχνίδι «έχει αλλάξει πίστα» εκ μέρους πάντα της
Τουρκίας:
Επί παραδείγματι, εξακολουθούμε να ανησυχούμε για την πιθανότητα θερμού επεισοδίου
μεταξύ των δύο χωρών. Στην πραγματικότητα,
το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας ξεπεράσαμε
το επίπεδο ενός θερμού επεισοδίου. Αποκρούσαμε απόπειρα εισβολής. Ο όρος «εισβολή» δεν
περιλαμβάνει μόνον ένοπλη επίθεση με τεθωρακισμένα, ελικόπτερα και αεροπλάνα. Στη στρατιωτική αντίληψη «εισβολή» μπορεί να είναι οτιδήποτε υποτάσσει τον αντίπαλο. Είχαμε απόπειρα
εισβολής· άλλου τύπου από την ένοπλη, αλλά
εισβολή με όλες τις συνέπειες που θα είχε, εάν
επιτύγχανε. Τα όσα συνέβησαν μας υποχρεώνουν
να εκτιμήσουμε από το μηδέν τη στάση μας έναντι
της Τουρκίας. 12
Διαρκής συναγερμός· πλήρης ανάπτυξη στρατιωτικών, αστυνομικών και παραστρατιωτικών δυνάμεων. Η κρίση είναι ευκαιρία και είναι ευκαιρία για
κρίση. Κρίση-ευκαιρία-αξιοποίηση: Τα ελληνοτουρκικά σύνορα πρέπει να είναι υπό τη μόνιμη απειλή της
παραβίασής τους: αυτό είναι το νόημα της μη λήξης
του συναγερμού. Τα ελληνοτουρκικά σύνορα ως σύνορα της ευρώπης πρέπει να είναι υπό πολιορκία:
να συνιστούν μία μόνιμη πηγή διακινδύνευσης. Γιατί
έτσι: α) το ελληνικό κράτος πιέζει τους εταίρους του
στο «φλέγον» θέμα του «προσφυγομεταναστευτικού»
κι αυτοί τα σκάνε, (δες σχετικό sidebar) β) το ελληνικό κράτος μπορεί να συντηρεί την κατασκευή της
τουρκικής επιθετικότητας/αστάθειας γ) στο εσωτερικό του μπορεί να διευθετεί τις τοπικές αντιδράσεις με
την προσδοκία του ρευστού και μέσω της επίκλησης
της εθνικής απειλής να τονώνει την εθνική ενότητα
και τέλος, να αξιοποιεί τον ρατσιστικό οχετό στην
ανασυγκρότηση του εθνικού κορμού εναντίον της γενικευμένης «κατάστασης έκτακτης ανάγκης». Θέλετε
να είστε ρατσιστές; Μιλάτε για τον Εβρο! Μιλήστε! Μιλήστε όσο μπορείτε περισσότερο, γράψτε στα μπλογκ,
βάλτε σημαίες στα μπαλκόνια!
Να καταστούν τα ελληνοτουρκικά σύνορα ευρωπαϊκά σύνορα σε κρίση με αυξημένη διεθνή στρατιωτική παρουσία σημαίνει να ισχυροποιηθεί η στρατιωτική περικύκλωση της τουρκίας: σημαίνει το άλλο
μισό της συμμαχίας με την κύπρο, την αίγυπτο, το
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ισραήλ, σημαίνει το άλλο μισό του αιγαίου, το άλλο
μισό του χαμηλής (προς το παρόν) έντασης πολέμου
της ανατολικής μεσογείου. Η προπαγάνδιση της εργαλειοποίησης του προσφυγικού από τον Ερντογάν
είναι η απαραίτητη συσκότιση του γεγονότος ότι αυτή
ακριβώς η «εργαλειοποίηση» συνιστά τον σκληρό πυρήνα της ελληνικής μεταναστευτικής πολιτικής. Τα ελληνοτουρκικά σύνορα πρέπει να είναι υπό τη μόνιμη
απειλή της παραβίασής τους: αυτό είναι το νόημα της
μη λήξης του συναγερμού.
Το υπάρχον ύψος της βίας απέναντι στους μετανάστες εργάτες και η παραγωγικότητά του είναι γνωστό και παγιωμένο: πρόκειται για φυσική εξόντωση.
Αυτό που νομίζουμε ότι αλλάζει ή άλλαξε μετά το
παράδειγμα του Έβρου είναι η εξάλειψη του παράγοντα ατύχημα στον δημόσιο λόγο. Θυμηθείτε: ναυάγιο;
Ατύχημα. Θάνατος στα camps/αστυνομικά τμήματα;
Ατύχημα. Τώρα, η κοινωνική και πολιτική νομιμοποίηση των δοκιμών με πραγματικά πυρά κινείται προς
την κανονικοποίηση της δυνατότητας να αντιμετωπίζονται και θεσμικά ως εχθρός. Άλλωστε επιβεβαιώνουν κάτι τέτοιο και τα πραγματικά περιστατικά της
κρίσης: δύο νεκροί (από κανονικές και πλαστικές
σφαίρες) και μια γυναίκα αγνούμενη, ακόμα και σήμερα.
Ο Έβρος λοιπόν δεν ήταν μόνο ένα χρήσιμο θερμό επεισόδιο. Δεν ήταν μόνο άλλη μία μέθοδος εκβιασμού της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Δεν ήταν
μόνο άλλη μία δοκιμή πειθάρχησης των μεταναστ(ρι)
ών και επίδειξης της φονικότητας του εθνικού κορμού εναντίον τους. Ήταν όλα αυτά μαζί. Εκεί, άλλωστε, έγκειται και η πολλαπλή λειτουργικότητα των
συνόρων: που δεν είναι πόρτες, είναι σχέσεις.
Το εξωτερικό σύνορο (της Ε.Ε.)...
Ας θυμηθούμε ξανά: το ελληνικό κράτος έχει αναλάβει τον ρόλο του «συνόρου της ευρώπης» επίσημα
και επικυρωμένα από το 2003 [Συμφωνία Δουβλίνο],
όχι αναγκαστικά, όχι με το ζόρι, αλλά επειδή αυτό
αντιστοιχεί στην ιστορική πολιτική του φυσιογνωμία,
στα γεωπολιτικά του χαρακτηριστικά, την εξωτερική του πολιτικη και το πολιτικό και οικονομικό νόημα της συμμετοχής του στην Ε.Ε.. Η διαχείριση των
«ροών» όσον αφορά το ειδικό του έργο συνίσταται
στην πολιτική απαγόρευση, την συστηματική υποτίμηση και απαξίωση του πολυεθνικού προλεταριάτου,
την ταξινόμηση και την διαίρεσή του τόσο μέσω του
εγκλεισμού και της αιχμαλωσίας του, δηλαδή της ψυχολογικής, πολιτικής, ηθικής εξόντωσής του όσο και
μέσω της φυσικής εξόντωσής του, των πνιγμών και
των δολοφονιών.
Στην βάση αυτού του σχήματος, η συστηματική
παραγωγή μικρότερων και μεγαλύτερων μετανα-

ΣΥΜΦΩΝΊΕΣ ΠΑΛΙΈΣ ΚΑΙ ΝΈΕΣ.
Χρειαζόμαστε διάφορες επεξηγήσεις. Το παλιό Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Μετανάστευση και το Άσυλο
είναι κατά βάση ένα πολιτικό κείμενο: είναι το βασικό
τεκμήριο της συντέλεσης της στροφής της ευρωπαϊκής πολιτικής προς την ασφάλεια ως επίσημο κανόνα
μεταναστευτικής πολιτικής έναντι του προηγούμενου
παραδείγματος της απασχόλησης. Η ημερομηνία του
μπορεί να είναι ενδεικτική, πρόκειται για τον Σεπτέμβριο
του 2008: η αντιτρομοκρατική εκστρατεία στα ευρωπαϊκά κράτη έχει παγιωθεί, ο αντιμουσουλμανισμός
δουλεύει και η οικονομική κρίση εμφανίζεται απειλητικά.
Ο Frontex δουλεύει και τα κράτη παραδέχονται πως
«η επιδίωξη μηδενικής μετανάστευσης αποτελεί μη
ρεαλιστική αλλά και επικίνδυνη θέση». Ταυτόχρονα, «το
μεταναστευτικό ζήτημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των
εξωτερικών σχέσεων της Ένωσης» και «ότι μια αρμονική και αποτελεσματική διαχείριση της μετανάστευσης
πρέπει να είναι σφαιρική και επομένως να αντιμετωπίζει,
τόσο την οργάνωση της νόμιμης μετανάστευσης, όσο και
την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης». «Η
Ευρωπαϊκή Ένωση ωστόσο δε διαθέτει τα μέσα για να
δεχθεί αξιοπρεπώς όλους τους μετανάστες που επιδιώκουν μια καλύτερη ζωή. Η μη ελεγχόμενη μετανάστευση
μπορεί να διαταράξει τη συνοχή του κοινωνικού ιστού
στις χώρες προορισμού. Συνεπώς, η οργάνωση της
μετανάστευσης πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ικανότητα
υποδοχής της Ευρώπης, από απόψεως αγοράς εργασίας,
στέγασης και υγειονομικών, εκπαιδευτικών και κοινωνικών υπηρεσιών[...]. Με τη δημιουργία ενός κοινού χώρου
ελεύθερης κυκλοφορίας, τα κράτη-μέλη καλούνται
επίσης να αντιμετωπίσουν νέες προκλήσεις. Η συμπεριφορά ενός κράτους-μέλους μπορεί να θίξει τα συμφέροντα των υπολοίπων. Η είσοδος στο έδαφος ενός
κράτους-μέλους δίνει δικαίωμα εισόδου και στο έδαφος
των άλλων κρατών-μελών. Είναι συνεπώς επιβεβλημένο,
κάθε κράτος-μέλος να λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα
των εταίρων του κατά τη χάραξη και την εφαρμογή των
εθνικών πολιτικών για τη μετανάστευση, την ενσωμάτωση
και το άσυλο». Η εικόνα είναι σχετικά ευκρινής: Μετανάστευση σημαίνει εργασία, κοινωνικές υπηρεσίες, πόροι,
κατανάλωση, νοίκια, μεροκάματα κ.λπ. Η οργάνωση της
νόμιμης μετανάστευσης είναι ταυτόχρονα οργάνωση και
της παράνομης μετανάστευσης. Συνεπώς, οι παραπάνω
κύκλοι αξιοποίησης του κεφαλαίου και απόσπασης
υπεραξίας μπορούν να διεξάγονται και σε καθεστώς
νομιμότητας και σε καθεστώς παρανομίας. Όμως, δεν
μπορεί κάθε ευρωπαϊκό κράτος, δηλαδή κάθε συγκροτημένη πολιτική εκπροσώπηση του εθνικού κεφαλαίου, να
κάνει ό,τι θέλει. Οπότε, η μετανάστευση είναι ζήτημα εξωτερικής πολιτικής κάθε ευρωπαϊκού κράτους ξεχωριστά
και όλων αυτών μαζί. Το «μεταναστευτικό/προσφυγικό
πρόβλημα» δεν υπάρχει έξω από την έννοια του κράτους,
δεν υπάρχει έξω από την έννοια των κρατών της Ε.Ε.: δεν
είναι φυσικό φαινόμενο!

στευτικών/προσφυγικών «κρίσεων», η κατασκευή
και η μιντιακή/ διπλωματική κυκλοφορία του θεάματος των συνόρων συνιστά πάγια μέθοδο πολιτικής
διαπραγμάτευσης του ελληνικού κράτους με τους
πολτικούς, οικονομικούς και τεχνοκρατικούς μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι είναι όμως αυτό
που διαπραγματεύονται; Είναι τόσο τα ίδια τα κονδύλια όσο και οι ροές χρηματοδότησης, είναι τόσο η
επαύξηση των πόρων που κατατίθενται στο ελληνικό
κράτος από τα ευρωπαϊκά ταμεία τακτικής και έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης όσο και η αναδιάταξή
τους υπέρ του ελληνικού κράτους και όχι -ή λιγότερο- άλλων συνοριακών κρατών, είναι το βάρος και
η ειδική θέση που διεκδικεί το ελληνικό κράτος για
τον εαυτό του: η η διπλωματική και γεωπολιτική του
ανατίμηση όχι στο κενό αλλά σε συμμετρία με τον
σταθερό και συνεχή του ανταγωνισμό απέναντι στο
τουρκικό κράτος.
Μέχρι στιγμής έχουμε καταλάβει ότι α) η κρίση
στον έβρο είχε προβλεφθεί από τους κρατικούς αρμόδιους και αυτοί εξέφραζαν «ανησυχία» β) τα ευρωπαϊκά κράτη δεν συμφωνούν απαραίτητα μεταξύ
τους και αυτή η ασυμφωνία εκφράζεται στον δημόσιο λόγο ως επιτακτικό αίτημα να γίνεται αντιληπτή
η «αλληλεγγύη» ως υποχρεωτική δέσμευση μεταξύ
τους: πράγμα που δεν αναφέρεται φυσικά σε ευγενή
αισθήματα, αλλά σε υλική στήριξη, χρηματοδότηση,
εξοπλισμό κλπ γ) η γενική επικρατούσα τάση είναι
η αυστηροποίηση των νομοθεσιών και η περαιτέρω
στρατιωτικοποίηση των συνόρων, όχι προς τον σκοπό της πάταξης, αλλά στην κατεύθυνση της εμπέδωσης ότι οι μετανάστ(ρι)ες σε ευρωπαϊκό έδαφος μπορούν κατά βάση να είναι ή παράνομοι/ες ή νεκροί.
Το θέαμα της κρίσης των συνόρων του Έβρου
ως συνόρων της Ευρώπης είναι πολλαπλά λειτουργικό: Επιτρέπει την επιτάχυνση της συζήτησης για το
νέο Σύμφωνο και το νέο «δουβλίνο», ενισχύει την
οικονομική και κοινωνική δύναμη των κυκλωμάτων
της μαφίας μέσω της σκλήρυνσης των περασμάτων
και του πολλαπλασιασμού των εμποδίων στην κυκλοφορία των μεταναστριών, την ίδια στιγμή που διατείνεται ότι καταπολεμά το «έγκλημα», αποτυπώνει
με ευκρίνεια την εγγενή φυσικοποιημένη παρανομία
των μεταναστών: αυτοί και αυτές μπορούν να πάθουν τα πάντα!
Ταυτόχρονα το θέαμα της κρίσης στον Έβρο μας
βοηθά να εμπεδώσουμε το εξής: μέσα στον γενικό
κανόνα «δεν θα κάνει κάθε κράτος ό,τι θέλει εδώ
πέρα», το να καταφέρει κάθε κράτος αυτό που θέλει
σημαίνει να μπορεί να κινητοποιήσει τους κατάλληλους μηχανισμούς με τα κατάλληλα σοκ. Αν τα ευρωπαϊκά κράτη δεν έχουν εσωτερικά σύνορα μεταξύ τους (λόγω της Σένγκεν) αλλά μόνο εξωτερικά,
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κι αν κάθε κράτος μπορεί να οργανώνει τις ποσότητες νόμιμης/παράνομης μετανάστευσης που θέλει,
τότε αυτή η ρύθμιση των «έξω» που μπαίνουν με το
σταγονόμετρο μέσα και αφού έχουν υποτιμηθεί και
απαξιωθεί με χίλιους τρόπους, αυτή η δουλειά στοιχίζει. To πόσο στοιχίζει -πολιτικά και οικονομικά- είναι προϊόν συγκεκαλυμμένου ανταγωνισμού.
Γι' αυτό και ο Κυριάκος Μητσοτάκης φωτογραφήθηκε πολύ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κινητοποίησε τους μηχανισμούς: έφερε τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Charles Michel, την Πρόεδρο
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen,
τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου David
Sassoli και τον Πρωθυπουργό της Κροατίας Andrej
Plenković στον Έβρο. Το ελληνικό κράτος έκανε τα
αδύνατα δυνατά για να κλιμακώσει την στρατιωτική και παραστρατιωτική παρουσία στον Έβρο και η
εικόνα της εισβολής να εμπεδωθεί σε κάθε δυνατό
πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο. Η κατασκευή του
θεάματος της εισβολής/έκτακτης ανάγκης, έχουμε
την εκτίμηση ότι έχεις τρεις βασικές λειτουργίες/
χρήσεις για το ελληνικό κράτος:
α) την απελευθέρωση -για άλλη μία φορά- των
έκτακτων χρηματοδοτήσεων και την πολιτική
ανατίμησή του ως κράτους-αρμόδιου συνόρου
β) την συγκρότηση μίας σταθερής κατάστασης
«συναγερμού» στα ελληνοτουρκικά σύνορα και
την προβολή της τουρκικής επιθετικότητας-αστάθειας, στο φόντο του συμφώνου της Λιβύης
γ) αυξάνει τον πήχη του ύψους της βίας απέναντι
στους πολυεθνικούς προλετάριους· μπορούν να
είναι αντιμέτωποι/ες με τον ελληνικό στρατό σε
πλήρη ανάπτυξη, φέρνοντας έτσι σε πραγματική
πολιτική ισορροπία την εσωτερική του νομοθεσία και τις διαχρονικές πρακτικές του με την τυπικά ισχύουσα ευρωπαϊκή!
Ας δούμε το πρώτο. Η κρίση στον Έβρο σήμαινε
όχι λιγότερα από 700 εκατ. ευρώ για την Ελλάδα και
επιχειρησιακή υποστήριξη:
«Οι ελληνικές ανησυχίες είναι δικές μας ανησυχίες, τα ελληνικά σύνορα είναι ευρωπαϊκά σύνορα. Δηλώνουμε την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη
προς την Ελλάδα» τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.
Τόνισε ότι η ΕΕ δεσμεύεται να κινητοποιήσει όλη
την απαραίτητη επιχειρησιακή υποστήριξη στις
ελληνικές αρχές. Όπως είπε, η Frontex ετοιμάζεται να αναπτύξει ομάδα ταχείας παρέμβασης με
τη συμμετοχή επτά σκαφών, δυο ελικοπτέρων
ενός αεροσκάφους, δυο οχημάτων με κάμερες
και 100 συνοριοφυλάκων πλέον των 530 που
ήδη βρίσκονται στα χερσαία και τα θαλάσσια σύ-

νορα της Ελλάδας.
«Μπορούμε να παράσχουμε οικονομική στήριξη 700 εκατ. ευρώ προς την Ελλάδα, με τα 350
εκατ. που είναι διαθέσιμα άμεσα και επιπλέον
350 εκατ. ευρώ τα οποία μπορούν να ζητηθούν
στο πλαίσιο ενός τροποποιητικού προϋπολογισμού», ανακοίνωσε.13
Και όχι μόνο:
Με 200 εκατ. ευρώ αναμένεται να χρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων την
Ελλάδα προκειμένου να στηριχθούν οι περιοχές
που πλήττονται από τη μεταναστευτική κρίση,
όπως ανακοινώθηκε μετά τη χθεσινή συνάντηση
του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Νότη
Μηταράκη με τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων Αντριου Μακ Ντάουελ.
Τα 200 εκατ. ευρώ πρόκειται να διατεθούν «για
τη χρηματοδότηση αναγκαίων υποδομών και
υπηρεσιών στις περιοχές που έχουν πληγεί από
τη μεταναστευτική κρίση, όπως προγράμματα
στέγασης, υγειονομικής περίθαλψης, υδροδότησης και αποκομιδής απορριμμάτων», υπογράμμισε ο κ. Μακ Ντάουελ.14

Παράλληλα, η κρίση στον Έβρο συνιστά για το
ελληνικό κράτος το κρίσιμο διπλωματικό ατού που
χρειάζεται στις διαπραγματεύσεις του για την πολιτική πρωτοκαθεδρία στην διαχείριση του μεταναστευτικού κόντρα στο τουρκικό κράτος. Κοιτάξτε πόσο
ήρεμος είναι ο Κ. Μητσοτάκης:
Η Αθήνα, πάντως, παρά τις ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες, αφήνει την πόρτα του διαλόγου
ανοιχτή. Σε προχθεσινή συνέντευξή του στον
«Γκάρντιαν» ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι «σταδιακά θα πρέπει να αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι υπάρχει μια αμοιβαία
επωφελής λύση και θα πρέπει να επιστρέψουμε
στη συμφωνία (Ε.Ε. - Τουρκίας του 2016) και
να βελτιώσουμε κάποιες πτυχές της». Ωστόσο,
όπως είπε, «αυτό δεν πρόκειται να συμβεί υπό
συνθήκες εκβιασμού»15
Το διπλωματικό νόημα των χειρισμών του ελληνικού
κράτος στα σύνορα του Έβρου εμφανίζεται στο φάσμα των προθέσεων που ανοίγεται μεταξύ των φράσεων «να βελτιώσουμε κάποιες πτυχές» και «συνθήκες εκβιασμού».
και το προγεφύρωμα

Καταλαβαίνετε: τα χρήματα αυτά θα πάνε στις
τοπικές κοινωνίες που πλήττονται και οι τοπικές κοινωνίες θα ηρεμήσουν, το κράτος δούλεψε! Δεν μπορούμε να χάνουμε στιγμή από τα μάτια μας την μεταναστευτική πολιτική σαν πολιτική οικονομία, σαν
διαχείριση μία τεράστιας βιομηχανίας: η καθήλωση
των πολυεθνικών προλετάριων στα στρατόπεδα συγκέντρωσης σημαίνει και τον διαρκή ανταγωνισμό
για τον έλεγχο και τη νομή των χρηματοδοτικών
ροών. Η κρίση στον Έβρο λειτουργεί ως μία θεραπεία όλων των τοπικών διαφωνιών σε σχέση με την
αναδιάρθρωση των δομών και των επιχειρηματικών
σχεδίων μέσω της εκταμίευσης ζεστού cash!
Ας το μαζέψουμε: με επίκεντρο τα ευρωπαϊκά
ταμεία διανοίγονται πλείστοι ομόκεντροι κύκλοι. Αν
υπάρχει ένας ομόκεντρος κύκλος κοντύτερα στο κέντρο (ή καλύτερα τα κέντρα) που είναι το ελληνικό
κράτος, έξω από αυτό υπάρχει άλλος ένας που ας
πούμε ότι συνιστά τις τοπικές κοινωνίες. Ας προσθέσουμε στο σχήμα άλλη μία λεπτομέρεια: μεταξύ
των κύκλων υπάρχουν εκτεταμένα δίκτυα. Αυτό μας
επιτρέπει να συλλάβουμε τις επιμέρους κρίσεις σαν
στιγμές και διαδικασίες ανταγνωνισμού και συναίνεσης, άρνησης και συμφωνίας μεταξύ των επιμέρους
κύκλων ώστε να εξασφαλίζεται η ροή μέσα στα δίκτυα από το κέντρο. Είναι απλοϊκό αλλά ικανοποιητικό, νομίζουμε.

Παραπάνω δείξαμε ότι η κρίση του Έβρου εξυπηρετούσε απόλυτα τρεις, τουλάχιστον, στόχους: την
μιλιταριστική σκλήρυνση της ελληνικής αντιμεταναστευτικής πολιτικής, την πρόκληση του θερμού επεισοδίου με την Τουρκία και την ευρωπαϊκή αναγνώριση –με το αζημίωτο- του ελληνικού, εξωτερικού
συνόρου της Ευρώπης.
Θα μπορούσε ίσως, να υπάρχει και κάποιος επιπλέον στόχος; Η γνώμη μας επ’ αυτού είναι, δυστυχώς, θετική. Ως γνωστόν, το ελληνικό κράτος έχει
συσφίξει την στρατηγική του συμμαχία με τις ΗΠΑ τα
τελευταία χρόνια (μια από τις κληρονομιές των σοσιαλ/ψεκασμένων στους επόμενους…), η οποία πλέον
επεκτείνεται και στη χρήση ελληνικών στρατιωτικών και πολιτικών υποδομών, πέρα από τη γνωστή
βάση της Σούδας. Μια απ’ αυτές τις υποδομές είναι
φυσικά το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και η δυνατότητα που δίνει για γρήγορη προώθηση αμερικανικών δυνάμεων, εφόσον χρειαστεί, προς την Μαύρη
Θάλασσα και τα ανατολικά Βαλκάνια. Με άλλα λόγια
πρόκειται για νευραλγικό τμήμα των αμερικανικών
σχεδιασμών για ανάσχεση της Ρωσίας από την Ανατολική Μεσόγειο και την Μέση Ανατολή. Στο βαθμό
μάλιστα όπου οι σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας
παραμένουν σταθερά προβληματικές, είναι ίσως η
μοναδική «ρεαλιστική» επιλογή των αμερικανών αν

|33|

ΕΥΚΑΙΡΙΑ!!!
Λίγα 24ώρα μετά την «εισβολή» ο Κωνσταντίνος Φίλης
έγραφε στο fb του και η Huffington Post αναδημοσίευε:
Η κρίση ως ευκαιρία. Τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και
στο εξής με Ε.Ε. - Τουρκία
Οι ανακοινώσεις-μέτρα από πλευράς κυβέρνησης
κινούνται στη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο, η αποτελεσματικότητά τους θα κριθεί στην πράξη. Πρόκειται για έκτακτα
μέτρα υπό έκτακτες συνθήκες. Από εκεί και πέρα, όμως,
απαιτούνται δύο επιπλέον/παράλληλες κινήσεις: 1) Να
αξιώσουμε από την ΕΕ τα εξής: α) επιπλέον πόρους, β)
επιπλέον τεχνικό προσωπικό (δικηγόρους, διερμηνείς,
διοικητικούς), γ) προσαρμογή των μέσων (frontex), που
θα αξιοποιηθούν επί της νέας πολιτικής που εφαρμόζεται,
δ) μετατόπιση (τακτική και στρατηγική) στο Αιγαίο από τη
Μεσόγειο και ε) να «μαζευτεί» ο Ερντογάν.
Εφόσον τα παραπάνω δεν γίνουν δεκτά ή δεν υλοποιηθούν άμεσα, τότε μόνη επιλογή μας είναι να εντοπίσουμε
τα ζητήματα που «πονάνε» τους εταίρους μας και ανάλογα
τη θεματική να μπλοκάρουμε ευρωπαϊκές αποφάσεις,
μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας επί της δικής μας
προτεραιότητας, που είναι το προσφυγομεταναστευτικό.
2) Να προετοιμάσουμε το έδαφος για αντίμετρα στην
Τουρκία. Τρεις είναι οι προϋποθέσεις: α) να συλλέξουμε τα
στοιχεία που θα αποδεικνύουν ότι προκύπτει πραγματοποίηση της απειλής από πλευράς Τουρκίας, β) να ειδοποιούμε
συνεχώς την Άγκυρα ότι πρέπει να διακόψει αυτό που κάνει
και γ) να την προειδοποιήσουμε ότι θα προχωρήσουμε στη
λήψη μέτρων/αντίμετρων.
To the point, ο Φίλης.

ΚΑΡΑΝΤΊΝΑ: ΜΕ ΜΆΣΚΕΣ
Ή/ΚΑΙ ΜΕ ΓΚΛΟΜΠ - ΚΑΙ
ΠΆΝΤΑ ΜΕ ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΈΝΟΥΣ.
Το έχετε ήδη καταλάβει: συνεκτικό νήμα αυτής της αναφοράς αποτελεί η βαθιά πεποίθηση ότι η μεταναστευτική πολιτική έχει συγχωνευθεί με τα περιεχόμενα, τους τρόπους,
τις πρακτικές και τις υφές του πολέμου αξεδιάλυτα. Μέσα
σε ένα τέτοιο συγκείμενο, η διαχείριση των μεταναστ(ρι)
ών στα camps εν μέσω κορονοϊού εμφανίζει ιδιαίτερες πτυχές και ιδιαίτερες πολιτικές και αντιφασιστικές
σημασίες. Κι αλλιώς: αν η γενική συνθήκη και η γενική
παραγωγικότητα των στρατοπέδων συγκέντρωσης έγκειται
στην πλήρη απαξίωση των πολυεθνικών προλετάριων, την
ηθική αποκανονικοποίησή τους, την πολιτική τους απαγόρευση και ταυτόχρονα ενεργοποιούν και μία διαρκή
διαδικασία παραγωγής και καταστροφής, συντήρησης και
αναπαραγωγής, υποτιμημένης εργατικής δύναμης, όπου
η φυσική εξόντωση των φορέων της βρίσκεται μόνιμα στο
πρόγραμμα, τότε η συνθήκη της καθολικής υγειονομικής
απειλής συνιστά πεδίο δόξης λαμπρό για κρατικούς και
μη, φασίστες.
Από τη μία, οι πραγματικές συνθήκες στα camps μπορούν
να εγγυηθούν ότι οι μετανάστ(ρι)ες θα αφήνονται να
ασθενούν και να πεθαίνουν σιωπηλά και αόρατα. Από
την άλλη, ο συσσωρευμένος ρατσισμός εναντίον τους
ιστορικά έχει κατασκευάσει την αναπαράστασή τους ως
«υγειονομική βόμβα» η οποία παραδίδεται δεμένη στα
ευγενή χέρια μπάτσων-γιατρών και γιατρών-μπάτσων. Είναι

ενδιαφέρον, να δούμε δύο συγκλίνοντα παραδείγματα:
Αφενός, την κεντρική επιβολή περιορισμού και περιφράξεων στα στρατόπεδα συγκέντρωσης με επιτρεπτή «την
ελεγχόμενη μετάβασή τους στα οικεία αστικά κέντρα
για την κάλυψη των αναγκών τους [...] ανά μία ώρα, σε
περιορισμένες ομάδες ατόμων στα γειτονικά αστικά κέντρα, μεταξύ 7 το πρωί και 7 το βράδυ.»2 και αφετέρου,
την τοπική πρωτοβουλία όπως αυτή εκφράζεται μέσω της
περίπτωσης του Δημάρχου Κω:
Σας ενημερώνω ότι αν και δεν είναι δική μας αρμοδιότητα, εμείς, ως Δήμος Κω, παίρνουμε την πρωτοβουλία
και τοποθετούμε προσωπικό ασφάλειας security και
πληροφοριακές πινακίδες ενημέρωσης και αποτροπής
ελεύθερης κυκλοφορίας, προκειμένου να διαφυλάξουμε
τη δημόσια υγεία των κατοίκων της Κοινότητας Πυλίου
και του νησιού μας γενικότερα.3
Αλήθεια, εκπλήσσεται κανείς/καμία; Ο υγειονομικός
φασισμός με τη μορφή της πειθάρχησης, της φυλάκισης, και της υπαγωγής των μεταναστριών σε συνθήκες
απόλυτης απαγόρευσης δεν είναι αμιγώς κατασταλτικής
υφής: να πεθάνουν οι ηλικιωμένοι και οι ηλικιωμένες,
να ζήσουν οι δυνατοί, οι νέες, οι υγιείς, να πεθάνουν τα
βρέφη γιατί έχουν έξοδα, να μείνουν τα ανήλικα για να
εκπαιδευτούν. Αυτό είναι το νόημα. Άλλωστε κάποιοι από
αυτούς μας χρειάζονται:
Σε αυτήν την πολύ δύσκολη συγκυρία οι εκπρόσωποι των
παραγωγών υποστηρίζουν ότι μία πολύ καλή λύση, ώστε
να μην υπάρχουν ελλείψεις στην αγορά σε φρούτα και
λαχανικά, θα ήταν να χρησιμοποιηθούν στη συγκομιδή
πρόσφυγες και μετανάστες, οι οποίοι διαμένουν στα
camps. Όπως τονίζουν, με τον τρόπο αυτό και η συγκομιδή μπορεί να γίνει κανονικά και όσοι δουλέψουν, θα
μπορούν να πάρουν κάποιο μεροκάματο. «Τις ελλείψεις
σε εργατικά χέρια θα μπορούσαν να καλύψουν οι
πρόσφυγες και μετανάστες που βρίσκονται στη χώρα.
Βέβαια, δεν ξέρουμε, πόσοι από αυτούς μπορούν να εργαστούν, να βγάλουν ΕΜΚΑ, ΑΦΜ κτλ., ωστόσο, κάποιοι
θα μπορούσαν να αποτελέσουν πολύ χρήσιμο εργατικό
δυναμικό. Ήδη έχουμε κάνει επαφές για το θέμα αυτό
με τα υπουργεία και με όλους τους αρμόδιους φορείς.
Προτείναμε να ξεκινήσει ένα δοκιμαστικό project στην
Ημαθία και αν έχει επιτυχία, να το επεκτείνουμε σε ολόκληρη τη χώρα», λέει ο κ. Γιαννακάκης.4
Καταλαβαίνετε... Άλλωστε, η μακροημέρευση της κατάστασης ανάγκης εξυπηρετεί και την μακροημέρευση της
απαγόρευσης κατάθεσης ασύλου...

θέλουν να παρακάμψουν τα Δαρδανέλια.
Αυτά, ανάμεσα σε άλλα16, ήταν λοιπόν τα κίνητρα
της επίσκεψης μιας πολυπληθούς αμερικανικής αντιπροσωπείας στην Αλεξανδρούπολη, αποτελούμενης
από τον αναπληρωτή βοηθό υπουργό Εξωτερικών
Μάθιου Πάλμερ, τους πρέσβεις των ΗΠΑ στην Αθήνα Τζέφρι Πάγιατ και την Σόφια, Μουστάφα και τον
Γενικό Πρόξενο στην Θεσσαλονίκη Γκρεγκ Φλέγκερ,
τις πρώτες κιόλας μέρες της κρίσης του Έβρου. Ένα
σχετικό δημοσίευμα17 εκείνων των ημερών συνδέει
πεντακάθαρα τις δύο παράλληλες εξελίξεις:
[…] Ό,τι είχε να πει για τις δραματικές εξελίξεις ο Πάλμερ το είπε στην Αθήνα, αναγνωρίζοντας το δικαίωμα της Ελλάδας να φρουρεί τα
σύνορά της. Και μόνο, όμως, η παρουσία τούτες
τις ώρες υψηλόβαθμων Αμερικανών αξιωματούχων, στα «ηλεκτριζόμενα» ελληνοτουρκικά
σύνορα, υποκρύπτει συμβολισμούς.
Η Αλεξανδρούπολη, ο Έβρος γενικότερα, έχει
επιλεγεί από τους δυτικούς, με πρώτες τις ΗΠΑ,
ως γεωπολιτικός, στρατιωτικός και εμπορικός
κόμβος, ως ο χερσαίος δίαυλος με την Μαύρη
Θάλασσα που θα παρακάμπτει στα στενά του Βοσπόρου και για τους Αμερικανούς το λιμάνι και
ο αγωγός προορίζονται ως η πύλη εισόδου του
σχιστολιθικού τους αερίου στην Νοτιοανατολική
και κεντρική Ευρώπη.
Ένας Έβρος στην κοίτη του οποίου θα «κυλάνε» μονίμως επικίνδυνες εντάσεις, δεν (μπορεί
να) είναι συμβατός με την παρουσία μιας τέτοιας
επένδυσης, ούτε με τους γενικότερους αμερικανικούς σχεδιασμούς.[…]
Σαφές; Σαφέστατο. Με άλλα λόγια, το ελληνικό
κράτος στρατιωτικοποίησε την κρίση του Έβρου και
για λογαριασμό των συμμαχικών ΗΠΑ. Κανείς στον
Έβρο, είτε οι έλληνες, είτε οι αμερικανοί δεν θέλουν
στα πόδια τους «υβριδικές ή ασύμμετρες απειλές».
Ειδικά αν αυτές προέρχονται από χώρες με αμερικανική στρατιωτική παρουσία: ποτέ δεν ξέρει κανείς
τι κακές προθέσεις μπορεί να υπάρχουν σ’ αυτούς
τους ανθρώπους. Επομένως είναι και τέτοιου είδους
τα ενδεχόμενα που συνυπολογίζονται πλέον στους
ελληνικούς σχεδιασμούς. Κι όλ’ αυτά πηγαίνουν
πολύ παραπέρα από την αντιμεταναστευτική του πολιτική: είναι η ξεκάθαρη πια ελληνική συμμετοχή σε
γεωπολιτικούς ανταγωνισμούς που όλο κι εντείνονται, όλο και ξεγυμνώνονται από προφάσεις, όλο και
αποκτούν ανοιχτά πολεμικές διαστάσεις.
Να θυμίσουμε ίσως τις 300.000 οβίδες πυροβολικού επί Υπ.Αμ. Καμμένου, τις αεροπορικές βόμβες
στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για άμεση χρήση

|3 4 |

στην Υεμένη; Να θυμίσουμε την ανοιχτή επιδοκιμασία του Μητσοτάκη στη δολοφονία Σολεϊμανί από
τις ΗΠΑ, στις αρχές του χρόνου; Να θυμίσουμε την
ολόψυχη υποστήριξη του «στρατάρχη» Χαφτάρ στον
πόλεμο της Λιβύης;
Θεωρούμε ότι όλα τα παραπάνω έχουν αναδειχθεί επαρκώς, όχι από εμάς, αλλά από τους ίδιους
τους προπαγανδιστικούς μηχανισμούς του ελληνικού κράτους. Εκείνο που δεν έχει συμβεί όμως, είναι η πολιτική τους αξιολόγηση από τη δική μας -με
την ευρεία κινηματική έννοια- μεριά. Κι όσο αυτό
δεν συμβαίνει, το ελληνικό κράτος και οι κοινωνικές
του συμμαχίες καλπάζουν ασταμάτητα προς τις γεωπολιτικές φαντασιώσεις τους, τις οποίες φυσικά θα
κληθούμε να πληρώσουμε εμείς.
Θέτουμε λοιπόν ένα τελευταίο ερώτημα, κάπως
υπαινικτικό: μήπως διαβαίνουμε (ή, καλύτερα, έχουμε διαβεί ήδη) το κατώφλι, όπου τόσο το ελληνικό
κράτος, όσο και οι γεωπολιτικοί ανταγωνιστές του
(ή/και οι ανταγωνιστές των συμμάχων του) προβαίνουν πλέον σε ανοιχτά επιθετικές ενέργειες εκατέρωθεν, χωρίς πολλά πολλά προσχήματα; Τι σημαίνουν αυτά για εμάς; Το αφήνουμε ως εδώ, προς το
παρόν.
Μικρή σύνοψη και επιλογικές αντιμιλιταριστικές
σημειώσεις
Ας κάνουμε μια τελευταία σύνοψη με τα λιγότερα
δυνατά λόγια: υποστηρίζουμε ότι η κρίση του Έβρου
είναι ένα σημείο τομής μεταξύ της μεταναστευτικής και της εξωτερικής πολιτικής του ελληνικού
κράτους. Αυτή η τομή δεν συνέβη κατά τύχη: σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε, ως τέτοια. Σε ό,τι αφορά την (αντι)μεταναστευτική πολιτική, φαίνεται να
διευθετούνται ταχύτατα οι ροές προσόδων από την
Ευρώπη προς την Ελλάδα, αλλά και από το κεντρικό
κράτος προς τις «αγανακτισμένες» ρατσιστικές περιφέρειες. Κατοχυρώνεται επίσης μια αναγνώριση των
μεταναστ(ρι)ών ως «proxy στρατού» της Τουρκίας, οι
οποίοι/ες πρέπει να αντιμετωπίζονται αναλόγως. Σε
ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική, το ελληνικό κράτος αναθερμαίνει επικίνδυνα δύο φάσματα γεωπολιτικής ανατίμησης: ότι αποτελεί το κατεξοχήν εξωτερικό σύνορο της Ευρώπης, αλλά και κρίσιμο κρίκο
των αμερικανικών μιλιταριστικών κι ενεργειακών
σχεδιασμών. Ταυτόχρονα, θεωρεί ότι στριμώχνει την
Τουρκία ενόψει όλων των ανοιχτών μετώπων του
ελληνοτουρκικού ανταγωνισμού. Τέλος, εκδήλωσε
όλη τη φονική του ετοιμότητα, για να επιτύχει όλα τα
παραπάνω. Εδώ βρισκόμαστε λοιπόν.
Ας κλείσουμε τώρα τον κύκλο. Η πολιτική συγκροτείται πάνω στην διάκριση φίλος/εχθρός18. Το

κράτος δεν έχει περιεχόμενα - το κράτος οργανώνει
το μονοπώλιο της νόμιμης βίας19. Από την άλλη, αν η
βία είνα μέσο τότε εμφανίζεται ένα μέτρο για την κριτική της: οι σκοποί20. Μιλιταρισμός είναι η υποχρεωτική
γενικευμένη χρήση βίας για τους σκοπούς του κράτους. Εχθρός είναι η παγκόσμια και πολυεθνική εργατική τάξη - πολιτική είναι η τεχνική διακυβέρνησης
του ταξικού ανταγωνισμού - το κράτος φέρει τα περιεχόμενα της διευθέτησης αυτής ακριβώς της έντασης:
η πολεμική βία είναι ταξική βία και είναι βία που θέτει
δίκαιο. Τα σύνορα και η διαχείρισή τους είναι μία μορφή αυτής της βίας.
Υποτίθεται ότι η ασυμμετροποίηση του πολέμου
βάλλει κατά της ενότητας του υποκειμένου εχθρός:
ο εχθρός διαλύεται σε χίλια μικρά κομμάτια. Λέμε ότι
η ασυμμετροποίηση του ταξικού πολέμου με κρατική
πρωτοβουλία σημαίνει πόλεμο στα χίλια πρόσωπα,
στα χιλιάδες κοινωνικά υποκείμενα του πολυεθνικού
προλεταριάτου. Λέμε ότι αυτό που εμφανίζεται σαν
πόλεμος μεταξύ των αφεντικών μας υπό τη μορφή
του πολέμου χαμηλής έντασης στην ανατολική Μεσόγειο, μας αφορά: όχι εμμέσως, όχι αντανακλαστικά,
αλλά ευθέως. Δεν υπάρχει διακρατικός ανταγωνισμός
που να μην εντείνει την φονικότητα της κρατικής πολιτικής διαχείρισης της εργατικής τάξης. Δεν υπάρχει
οπλισμένος ιμπεριαλισμός χωρίς οργανωμένη μεσαία
τάξη που να μην επεκτείνεται ιδεολογικά και υλικά
πάνω στην πραγματική και συμβολική αιχμαλωσία του
πολυεθνικού προλεταριάτου.
Ο αντιτουρκισμός, η εθνική ενότητα, ο καθολικός
ρατσισμός είναι οι σανίδες σωτηρίας των άπειρων φίλων του ελληνικού κράτους που θα εξασφαλίσουν την
διατήρηση των υλικών, ταξικών τους προνομίων.
Υπάρχει μία κρίσιμη απόσταση που δεν πρέπει
να μας μπερδεύει: η απόσταση μεταξύ της μιντιακής
χρήσης της διατύπωσης της ασύμμετρης απειλής από
τα κρατικά στόματα (και η συναφής, αποδεδειγμένη,
νομίζουμε, παραγωγικότητά της) και η πραγματικότητα της διεκπεραίωσης της «αντιμετώπισής» της. Η
πραγματικότητα της κρατικής μεταναστευτικής πολιτικής είναι βαθιά, ουσιαστικά, εγγενώς πολεμική τις
τελευταίες τουλάχιστον δύο δεκαετίες. Στρατιωτικοποίηση της εργασίας, όχι μόνο στα σύνορα, όχι μόνο
στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, όχι μόνο στα ναυάγια,
όχι μόνο στο θάνατο, αλλά κυρίως και καθολικά στην
επικράτεια της ζωής.
Ότι τα περιεχόμενα του πολέμου διαχέονται μέσα
στην μεταναστευτική πολιτική και το αντίστροφο,
όπως προσπαθήσαμε να δείξουμε παραπάνω, σημαίνει να δούμε πιθανότητες ανταγωνιστικής πολιτικής
όχι εκεί που είναι το σύνορο, εν προκειμένω ο Έβρος,
αλλά εκεί που εμφανίζεται το σύνορο σαν μέθοδος:
α) αν το σύνορο συνιστά την ειδική πολιτική μέ-

θοδο κυκλοφορίας της εργατικής δύναμης στον
άξονα της πολιτικής απαγόρευσης και υποτίμησης
του φορέα της, τότε είναι στην κρατική απονομή της
παρανομίας στους μετανάστες που πρέπει να δούμε
την αντιφασιστική πολιτική: Να πούμε χαρτιά στους/
στις μετανάστ(ρι)ες σημαίνει να αναγνωρίζουμε την
πολυεθνικότητα της εργατικής τάξης και σ' αυτήν την
παραδοχή την προοπτική της πολιτικής ανασύνθεσής
της που μας αφορά και από συνείδηση και από θέση.
β) αν το σύνορο είναι μέθοδος άσκησης της επιθετικής εξωτερικής πολιτικής του ελληνικού κράτους,
αλλά και εμπέδωσης της εθνικής του ενότητας, τότε
πρέπει στον αντιτουρκισμό να καταλάβουμε τον αντιιμπεριαλισμό. Τόσο σαν άρνηση της εθνικής αφήγησης
και της συστηματικής αποδιάρθρωσής της, όσο και
της ανάγκης ανάδειξης αυτής της συγκυρίας ως δυνητικά πολεμικής.
γ) αν στα σύνορα μπορούμε να αναγνώσουμε ένα
συνεχές δίκτυο ελέγχου και συγκρότησης τεχνολογιών ασφάλειας, τότε πρέπει να στρέψουμε το βλέμμα
μας στις δικές μας γειτονιές, στις νέες τεχνο-πειθαρχήσεις, τις μικρο-απαγορεύσεις: από τον έλεγχο του
δημόσιου χώρου και τις πλατείες μέχρι τις συγκοινωνίες.
Ο μιλιταρισμός είναι το τρέχον μοντέλο διαχείρισης
της πραγματικής κρίσης των αφεντικών (επ' αυτού
δες η πολιτική οικονομία της πανδημίας). Είναι, ταυτόχρονα, η κεντρική πολιτική κατεύθυνση του ελληνικού
κράτους· κι έτσι μπορούμε να το διατυπώσουμε χωρίς
περαιτέρω περιστροφές: είναι κρίσιμο να χαράξουμε
μία πραγματική αδιακρισία μεταξύ αντιφασισμού και
αντιμιλιταρισμού. Χρειαζόμαστε έναν αντιμιλιταριστικό
αντιφασισμό, όσο κι έναν αντιφασιστικό αντιμιλιταρισμό.
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1. Καθημερινή, 25.02.2020, Σκηνικό πολέμου σε Λέσβο
και Χίο
2. Καθημερινή, 25.02.2020, Σκηνικό «πολέμου» για τα
κλειστά κέντρα - Νέα επεισόδια στη Λέσβο
3. euractiv.gr, 05.02.2020, Πέρασε ο νέος νόμος για την
καταγραφή και επιτήρηση των ΜΚΟ από το κράτος, με
αιτιολογία την προσφυγική κρίση
4. Kαθημερινή, 22.02.2020, Επόμενα βήματα για κλειστές
δομές, Τ. Γεωργιοπούλου
5. Έθνος, 28.02.2020, Μορατόριουμ κυβέρνησης αυτοδιοικητικών: Πιλότος η Σάμος για τις κλειστές δομές
6. Καθημερινή, 17.01.2020, Ε.Ε.: Επιμερισμός ευθυνών
για το μεταναστευτικό
7. Καθημερινή,16.02.2020, Ευρώπη-φρούριο σχεδιάζει η
Γερμανία για το «νέο Δουβλίνο»
8. Καθημερινή, 14.02.2020, Ζεεχόφερ: «Κίνδυνος να
ζήσουμε δεύτερο 2015»
9. Εφημερίδα των Συντακτών, 29/2/2020, Έβρος: Πρώτη
εφαρμογή του δόγματος αποτροπής
10. Καθημερινή, 01.03.2020, ΚΥΣΕΑ: Ασύμμετρη απειλή
κατά της Ελλάδας - Τα πέντε μέτρα για την ενίσχυση
συνόρων
11. Καθημερινή, 04.03.2020, Μιχάλης Κωσταράκος
(πρώην αρχηγός ΓΕΕΘΑ): Τουρκικές υβριδικές
επιχειρήσεις στα σύνορά μας: Η εισβολή έχει ήδη αρχίσει
12. Καθημερινή, 29.03.2020, Ο Έβρος ανοίγει νέα εποχή
στα ελληνοτουρκικά, Α.Συρίγος
13.
iefimerida.gr,
07.03.2020,
Μεταναστευτικό:
Χρηματοδοτική ενίσχυση από Ε.Ε.
14. ό.π.
15. Καθημερινή, 18.03.2020, Το νομικό οπλοστάσιο της
Αθήνας για τον Έβρο
16. «...να δούμε να ευοδώνονται μια σειρά από έργα:
η ιδιωτικοποίηση του λιμανιού, για το οποίο υπάρχει
ισχυρό αμερικανικό ενδιαφέρον από τον ιδιωτικό
τομέα, η υλοποίηση της πλωτής μονάδας FSRU στην
Αλεξανδρούπολη, που θα διαδραματίσει τεράστιο ρόλο
στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και (της
ενεργειακής) ανεξαρτησίας των χωρών της ΝΑ Ευρώπης,
η υλοποίηση των αγωγών ΤΑΡ και IGB που αλλάζουν
κυριολεκτικά τον ενεργειακό χάρτη της ΝΑ Ευρώπης και
η προοπτική του να καταστεί η Αλεξανδρούπολη ξανά
ένα μεγάλο κέντρο logistics και μεταφόρτωσης για την
ευρύτερη περιοχή…» Καθημερινή, 7/3/2020, M. Πάλμερ:
Σταθερή η προσήλωσή μας στο σχέδιο για το λιμάνι
Αλεξανδρούπολης
17. Καθημερινή, 06.03.2020, Αμερικανοί αξιωματούχοι
στα ελληνοτουρκικά σύνορα - Επίσκεψη με συμβολισμούς
18. Carl Schmitt, Πολιτική Θεολογία
19. Μax Weber, Η πολιτική ως επάγγελμα
20. W. Benjamin, Για μία κριτική της βίας, εκδ.
Ελευθεριακή Κουλτούρα

Τι είναι τα σύνορα;
Βέβαια, εννοείται ότι αυτή η «ανάγκη» για τον εργάτη-μάζα δεν οφείλεται κύρια
σε «τεχνικούς» λόγους. Εάν χρησιμοποιούνται όλο και πιο πολύπλοκες «επιστημονικές» μέθοδοι για να επιτευχθεί η μαζική είσοδος αυτού του εργάτη στην
εργασιακή διαδικασία και αν τώρα τον φέρνουν από τα πέρατα της οικουμένης,
αυτό γίνεται γιατί, με βάση την ιδιαίτερη αξία χρήσης των εργατικών δυνάμεων
που καταναλώνεται χάρη στην επιστημονική οργάνωση της εργασίας (ΕΟΕ),
γίνεται δυνατό να ενεργοποιηθούν κοινωνικο-οικονομικοί μηχανισμοί που,
στηριζόμενοι σ’ αυτήν την βάση, δρουν πάνω στην ανταλλακτική αξία και το
μισθό. Έτσι πετυχαίνεται ο μαζικός ανεφοδιασμός με «φθηνά εργατικά χέρια».
«Ο εργάτης και το χρονόμετρο», Μ. Κοριά
Τα τελευταία 20 χρόνια έχουν γραφτεί πολλά για τη διαχείριση των μεταναστών/τριών και των προσφύγων. Τόσα πολλά που θα χρειάζονταν άλλα
τόσα χρόνια για να σταχυολογηθούν και να αξιολογηθούν ως προς την
ευστοχία ή την αστοχία τους. Πόσο μάλλον για να εκτιμηθούν οι πολιτικές
τους απολήξεις. Αν κάτι μπορούμε να πούμε με σιγουριά όμως, είναι πως
ηγεμονεύει και κυριαρχεί μέσα στο φάσμα του εργατικού κινήματος και
των κοινωνικών κινημάτων, μια αντίληψη που τοποθετεί τις αντιθέσεις της
αντι-μεταναστευτικής πολιτικής των κρατών στη σφαίρα των δικαιωμάτων.
Κι αυτό δεν μπορεί να μη μας απασχολεί. Και μας απασχολεί στη θεωρία
και την πράξη. Κι αν στην πράξη το εργατικό αντιφασιστικό κίνημα βρίσκει
τους χώρους και τις κατευθύνσεις του στους δρόμους και τις γειτονιές, είναι
απαραίτητο να αναμετρηθούμε με το καθήκον της σύνταξης μιας πολιτικής
θεωρίας που θα μας απεμπλέξει από τα δικαιώματα και το καλό αριστερό
κράτος ή τις καλές αριστερές ΜΚΟ που τα συνοδεύουν. Να τοποθετήσει τη
συζήτηση στα πόδια της και το μυαλό στο κεφάλι μας: Οι μετανάστες/τριες,
τα σύνορα, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και όσα τα συνοδεύουν δεν είναι
τίποτα άλλο από τη σκληρή εργατική πολιτική των δυτικών κρατών. Είναι η
πιο εμφανής ένδειξη της γενικής αδιαλλαξίας των κρατών, ως κόμματα των
αφεντικών απέναντι στους εργάτες/τριες είτε έχουν είτε δεν έχουν χαρτιά.
Θα προσπαθήσουμε λοιπόν παρακάτω να σκιαγραφήσουμε την ταξική
σημασία των συνόρων. Να τοποθετήσουμε τη γενεαλογία τους στον πυρήνα
του αναδυόμενου καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. Κι αυτό γιατί θεωρούμε πως ακόμα και τα πιο σύγχρονα σύνορα δεν είναι κάποιου είδους
δαιμονικές επινοήσεις κάποιων κυβερνήσεων, ελίτ κ.λπ. αλλά σχετίζονται
βαθιά με τη δυνατότητα των αφεντικών να διαχειρίζονται, να ταξινομούν και
να αξιοποιούν την εργατική μας δύναμη. Αν λοιπόν φτάνουν μπροστά στα
μάτια μας πολλές και διαφορετικές μορφές σύγχρονων συνόρων: θερμικές
κάμερες, βιομετρικοί έλεγχοι, φράγματα στη θάλασσα, ναρκοπέδια κ.ο.κ., κι
αν αυτές δείχνουν -και είναι- τεχνικά και αισθητικά πολύ διαφορετικές από
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τις μεσαιωνικές περιφράξεις, τους νόμους και τις σχέσεις που οδηγούσαν
στον εγκλεισμό τους περιπλανόμενους, στην πυρά τις μάγισσες και έδεναν
με δεσμά τα χέρια των σκλάβων, αυτό δεν σημαίνει πως δεν παράγονται από
τις ίδιες ανάγκες: η «κοινωνία των πολιτών» από τη μία και η γραμμένη με
αίμα αναπαραγωγή του κεφαλαίου από την άλλη.
Οι χάρτες του κόσμου
Είπαμε πως θα γυρίσουμε στο παρελθόν κι αυτό γιατί έχουμε την ανάγκη
να ανατρέξουμε σε εκείνη την ιστορική περίοδο κατά την οποία η τάξη των
αστών, των εμπόρων και των τραπεζιτών ξεκινούσε να αποκτά τη συνείδηση
πως μπορούσε να δημιουργεί χώρους στο ύψος των αναγκών της. To 1573,
o Giovanni Lorenzo d' Anania, δαιμονολόγος και γεωγράφος από την Καλβρία ονόμασε την πραγματεία του πάνω στη γεωγραφία «l' universale fabrica
del mondo overo cosmografia». Με παρόμοιο τρόπο η πλέον εμβληματική
φιγούρα στην ιστορία της χαρτογραφίας, ο Φλαμανδός Gerardus Mercator,
ονόμασε την πραγματεία του «Atlas sive cosmographicae mediationes de
fabrica mundi et fabricati figura» (1595). Η λέξη fabrica εμφανιζόταν συχνά
στους τίτλους τον πραγματειών πάνω στη γεωγραφία. Κι αυτό γιατί μετέφερε
μια διπλή σημασία. Ήταν αναφορά στο υλικό από το οποίο ήταν φτιαγμένος ο
χάρτης -υφασμάτινος- αλλά και στο fabrica mundi, στο τέλειο δημιούργημα
που είχε φτιαχτεί υπό την αυστηρή επίβλεψη του θεού. Το θείο σχέδιο ήταν
ολοκληρωτικό και ολοκληρωμένο. Ο χαρτογράφος με τον διαβήτη και τη
γραφίδα αποκάλυπτε το κείμενο ενός ήδη δημιουργημένου σχεδίου. Καθώς
διασχίζουμε τους αιώνες και ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής αναδύεται αφήνοντας στίγματα από «αίμα και φωτιά» στην ιστορία του πλανήτη, οι
λέξεις αλλάζουν. Έτσι στα λατινικά λεξικά του 18ου αιώνα ο όρος fabrica εννοιλογείται ως «ergasterion» ή «fabri oficina». To ergasterion αποτελούσε
αναφορά στην ύστερη Ρωμαϊκή και Βυζαντινή περίοδο αλλά και στον τρόπο
οργάνωσης της εργασίας των σκλάβων στην Καραϊβική και τη Βολιβία ήδη
από το 1573. Ο πλανήτης του «θείου σχεδίου» μετατρέπεται σε ένα τεράστιο
εργαστήριο και ο χαρτογράφος αντί να αποκαλύπτει τη «θεία θέληση» παράγει [fabricates] την τάξη του κόσμου.
Η χρήση του όρου fabrica από τους χαρτογράφους/γεωγράφους του
ύστερου μεσαίωνα είναι μεταιχμιακή, από τη μια πατάει οριακά στην θεϊκή
τάξη του κόσμου του μεσαίωνα αλλά αντλεί τη δυναμική και τη δυνατότητά της από το εμπορικό κεφάλαιο και την ανακάλυψη των νέων γαιών της
Αφρικής, της Ινδίας και της Νέας Ινδίας. Η εποπτεία των διαδρομών, των
οροσειρών και των ακτογραμμών της πλανητικής σφαίρας άλλωστε, λίγο
αφορούσαν τις φιλοσοφικές και θεολογικές ενασχολήσεις των μοναχών.
Αποτελούσαν την κωδικοποίηση της εμπειρίας των εμπόρων. Ήταν καταγεγραμμένες συμβουλές ή καλά κρυμμένα μυστικά που κυκλοφορούσαν
ανάμεσα στους εμπόρους και τους αποικιοκράτες. Οι χαρτογράφοι αρθρω-

μένοι στα συμφέροντα του εμπορικού κεφαλαίου καταγράφουν τα σύνορα,
τα όρια και τις διαδρομές που αυτό δημιουργεί.
Το πραγματικό όνομα του δημιουργού του πρώτου Άτλα, Gerardus
Mercator, στα φλαμανδικά είναι Gerahrd de Kremer, η λατινική μετάφραση του οποίου παραπέμπει στην επαγγελματική του ιδιότητα, κι αυτή είναι
«mercant». Ο Mercator δεν έχει μείνει στην ιστορία μόνο για τη δεξιότητά
του στην παραγωγή χαρτών αλλά και για την ικανότητά του να τους πουλάει
σε πολύ υψηλές τιμές. Στην περίπτωσή του μπορούμε να δούμε ίσως στην
ανεκδοτολογική της διάσταση την αναδυόμενη αστική συνείδηση: «κατασκευάζω έναν κόσμο για να πουλήσω ένα κομμάτι ύφασμα». Όπου κόσμος:
ο πλανήτης με τις οριοθετήσεις που προέκυπταν από τις διαδρομές των ευρωπαίων αστών. Όπου ύφασμα: οι χάρτες· η κωδικοποιημένη εμπειρία των
παραπάνω οριοθετήσεων και ένα από τα απαραίτητα εργαλεία για τη συνέχεια και την αναπαραγωγή της.
σύνορα - σύνορα - πόλεμος
Για όποιον/α έχει την εμπειρία ενός χάρτη της εποχής ή ακόμα και ενός
σύγχρονου είναι σαφές πως πρόκειται για μια προσομοίωση του πλανήτη
τοποθετημένου εντός κάποιων κανονικοτήτων. Οι χάρτες προσομοιώνουν
έναν ταξινομημένο κόσμο, χωρισμένο σε ζώνες μεγαλύτερου ή μικρότερου
ενδιαφέροντος. Είναι λειτουργικοί και όχι ακριβείς. Είναι λειτουργικοί γιατί
παράγονται ως τέτοιοι από το ταξικό-πολιτικό συμφέρον που τους γεννά.
Κι αν οι χάρτες ορίζουν αναγκαστικά σύνορα αυτά δεν ξεφεύγουν καθόλου
από όσα έχουμε γράψει. Είναι όμως τα σύνορα χάρτινα ή υφασμάτινα; Είναι
τα σύνορα μια μεταφορά; Καθόλου και το γράφουμε από την αρχή για να
είμαστε σαφείς.
Η περίοδος στην οποία εκτυλίσσεται η διαδρομή της λέξης fabrica έχει
ονομαστεί με διάφορους τρόπους: αναγέννηση, ύστερος μεσαίωνας, περίοδος του μεγάλου εγκλεισμού κ.ο.κ. Για τους σκοπούς αυτού του κειμένου
προτιμάμε όμως μια άλλη ορολογία: «περίοδος της λεγόμενης πρωταρχικής
συσσώρευσης». Ο Μαρξ γράφει στο τέλος του πρώτου τόμου του Κεφαλαίου:
Η ανακάλυψη των χρυσοφόρων και ασημοφόρων περιοχών στην Αμερική, η εξόντωση, το σκλάβωμα και το παράχωμα του ιθαγενούς πληθυσμού στα μεταλλεία, η έναρξη της κατάχτησης και της λεηλασίας των Ανατολικών Ινδιών, η μετατροπή της Αφρικής σε περιφραγμένη περιοχή κυνηγιού
Μαύρων για το δουλεμπόριο, χαρακτηρίζουν την χαραυγή της εποχής της
κεφαλαιοκρατικής παραγωγής. Αυτά τα ειδυλλιακά προτσές είναι κύρια
στοιχεία της πρωταρχικής συσσώρευσης. Ακολουθεί κατα πόδας ο εμπορικός πόλεμος των ευρωπαϊκών εθνών με θεάτρο την υδρόγειο1.
Αυτό που μεταφράζει ο Π. Μαυρομάτης2 ως «περιοχή περιφραγμένου
κυνηγιού» στην αγγλική μετάφραση εμφανίζεται με τον όρο warren ο οποί-

ος χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια «οριοθετημένη και περιφραγμένη
περιοχή κατάλληλη για την εκτροφή ζώων, την καλλιέργεια αλλά και τον πειραματισμό πάνω στις τεχνικές εκτροφής, κυνηγιού κ.ο.κ.». Η πρωταρχική
συσσώρευση, η διαδικασία που τέθηκε από τον Μαρξ ως η προϋπόθεση για
τη δημιουργία του κεφαλαίου, «το προτσές που δημιουργεί τη σχέση του κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι άλλο από το προτσές του χωρισμού του εργάτη
από την ιδιοκτησία στους όρους της εργασίας του, ένα προτσές που από τη
μια μεριά, μετατρέπει σε κεφάλαιο τα μέσα συντήρησης και παραγωγής της
κοινωνίας και από την άλλη τους άμεσους παραγωγούς σε μισθωτούς εργάτες».3
Η περίοδος κατά την οποία η Ευρωπαϊκή ήπειρος είχε γίνει ένας μυστήριος τόπος στον οποίο «τα πρόβατα έτρωγαν τους ανθρώπους»4, η Αφρική
ένας «περιφραγμένος τόπος κυνηγιού και καλλιέργειας» και ο πλανήτης
ολόκληρος «το θέατρο του πολέμου για τα ευρωπαϊκά έθνη» είναι η περίοδος κατά την οποία αναδύονται οι προϋποθέσεις του καπιταλιστικού τρόπου
παραγωγής. Η πρόταση που μόλις γράψαμε θα μπορούσε να γραφτεί και με
τον εξής απλό τρόπο: περίφραξη – περίφραξη - πόλεμος. Και έτσι να μας βάλει στο πραγματικό θέμα όσων θα ακολουθήσουν: τα σύνορα ως γραμμές
πάνω στον χάρτη που κατασκευάζουν οι χαρτογράφοι είναι η γνωσιακή διάσταση των συνόρων/περιφράξεων που ήταν απαραίτητα για την ανάδυση
του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής.
Η πιο ιδιαίτερη και πολύτιμη δημιουργία της πρωταρχικής συσσώρευσης και η λογική προϋπόθεση της ανάδυσης του καπιταλιστικού τρόπου
παραγωγής είναι ο/η εργάτης/τρια. Εκείνο το ανθρώπινο ον που διαχωρίζεται από τους κοινωνικούς όρους της ύπαρξής του ώστε διαπραγματευτεί
«ελεύθερα» τη μοναδική του/της περιουσία. Ο/Η εργάτης/τρια είναι εκείνο
το περίεργο ον που για να υπάρξει η απελευθέρωση της δυνατότητάς του
να εργαστεί σε οποιαδήποτε δουλειά, πρέπει να αποχωριστεί την κυριότητα
ακόμα και των πιο προσωπικών σχέσεων και στιγμών του. Η πρωταρχική συσσώρευση διασφαλίζει λοιπόν πως η μόνη του/της περιουσία είναι η
δυνατότητα του να εργαστεί ενώ ταυτόχρονα όλες οι υπόλοιπες συνήθειές
του, τα αντικειμένα που είχε στην κατοχή του μετατρέπονται σταδιακά σε
εμπορεύματα, τα οποία και πρέπει να αγοράσει. Κι εδώ τα σύνορα είναι
απαραίτητα: σύνορα (έξω) - σύνορα (μέσα) - πρωταρχική συσσώρευση. Τι
είναι το εσωτερικό και το εξωτερικό; Το μέσα και το έξω; Είναι η γη που
περιφράσσεται για να αλλάξει η χρήση της, είναι τα προϊόντα που αποθηκεύονται για να πετύχουν μια καλύτερη διατίμηση, είναι οι εργάτες/τριες που
συγκεντρώνονται σε παραγκουπόλεις δίπλα στα εργοστάσια, είναι τα παιδιά
που κλείνονται σε ορφανοτροφεία, οι πλάνητες που καταλήγουν σε άσυλα
και φυλακές, οι σκλάβοι που στιβάζονται στα αμπάρια των πλοίων και οι
ναυτικοί που περιμένουν σε καραντίνα για να μπουν στις πόλεις. Το μέσα και
το έξω είναι ό,τι χρειάζεται κάθε φορά ώστε να φτιαχτεί το εμπόρευμα από
τη μια και το εμπόρευμα εργατική δύναμη από την άλλη.
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Θα χρειαστούμε ακόμα μια μικρή επισήμανση. Η πρωταρχική συσσώρευση δεν αποτελεί μια ιστορικά καθορισμένη περίοδο. Δεν είναι απλά μια
ειρωνική χειρονομία της μαρξιστικής ιστοριογραφίας απέναντι στην επίσημη
ιστορία που θέλει την αναγέννηση, τον διαφωτισμό και τη γαλλική επανάσταση ως τις θεμέλιες λίθους του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. Η
«πρωταρχική συσσώρευση» πρέπει να γίνει αντιληπτή ως ένας νόμος του
κεφαλαίου, ένας κοινωνικός νόμος, ως μια μέθοδος που ενεργοποιείται
στον βαθμό που το κεφάλαιο αναζητά μια ποσότητα «πρωταρχικής υπεραξίας». Αυτό που ο Άνταμ Σμιθ αποκαλούσε previous accumulation είναι
στην πραγματικότητα μια μέθοδος παραγωγής «σχετικά μεγάλων μαζών
κεφαλαίου και εργατικής δύναμης στα χέρια εμπορευματοπαραγωγών.»5 Η
πρωταρχική συσσώρευση είναι νόμος της αναπαργωγής του κεφαλαίου και
ως τέτοια είναι διαρκώς παρούσα κι από αυτήν γεννάται το σχήμα: σύνορα
– σύνορα – πόλεμος· κι αυτό με τη σειρά του σαν διαρκής διαδικασία του
καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. Όσο φυσικοί είναι οι νόμοι του κεφαλαίου, τόσο φυσική είναι και η ύπαρξη συνόρων. Τα μέσα της πρωταρχικής
συσσώρευσης είναι τα μέσα των συνόρων. Η βία της είναι η βία τους. Η αναγκαιότητά της είναι η αναγκαιότητά τους.
όταν λέμε μετανάστ(ρι)ες εννοούμε εργάτ(ρι)ες
[…] Τους είχαν ανάγκη τώρα όλους αυτούς για τις αλυσίδες συναρμολόγησης,
τις αλυσίδες της Φίατ και της Φολκσβάγκεν. Και χρειάζονταν ακριβώς αυτό το
είδος εργάτη. Έναν εργάτη που μπορούσε να κάνει όλες τις δουλειές της αλυσίδας χωρίς διάκριση, με τον ίδιο τρόπο που στο Νότο δούλευε πότε σαν εργάτης
γης και πότε στις κατασκευές των δρόμων. Και που στην ανάγκη θα μπορούσε
να ‘ναι ένας φρόνιμος άνεργος.
Νάνι Μπαλεστρίνι, στο «Ο εργάτης και το χρονόμετρο», Μ. Κοριά
Αδυνατούμε να ανοίξουμε σε όλο τους το εύρος όλες τις αναλυτικές δυνατότητες και τις πολιτικές προεκτάσεις των θεμελίων που θέσαμε παραπάνω. Θα ξεκινήσουμε να περπάταμε μόνο έναν δρόμο κι αυτός ξεκινάει από
την «πρωταρχική συσσώρευση» ως διαδικασία παραγωγής μιας «μεγάλης
μάζας εργατικής δύναμης στα χέρια των εμπορευματοπαραγωγών» και τη
σχέση της με τα σύνορα. Έχουμε μπροστά μας λοιπόν το σχήμα πρωταρχική
συσσώρευση – σύνορο - εργατική δύναμη ως ένα υποσύνολο του παραπάνω σχηματισμένου συνόλου. Αφήνοντας στην άκρη την εξερεύνηση της λογικά αδιαίρετης σχέσης ανάμεσα στην «πρωταρχική συσσώρευση» και τον
«πόλεμο». Και ξεκινάμε από το τέλος: τι είναι εργατική δύναμη;
Ο Harry Braverman στο «Εργασία και Μονοπωλιακό κεφάλαιο» απαντώντας ένα επιχείρημα του C. Babbage περί της αδιακρισίας της ανθρώπινης εργασίας και αυτής ενός ζώου γράφει: Η ιδιότητα που διακρίνει την
εργασία δεν είναι συνεπώς η ικανότητα να παράγει το πλεόνασμα, αλλα ο νοήμων και εμπρόθετος χαρακτήρας της· αυτός της παρέχει απεριόριστη προσαρμοστικότητα και παράγει τις κοινωνικές και πολιτισμικές συνθήκες για τη
μεγένθυση της παραγωγικότητάς της, έτσι που το υπερπροϊόν της συνεχώς
να μεγενθύνεται.6 Δεν υπάρχει κανένας φυσικός προορισμός μιας συγκεκριμένης μονάδας εργατικής δύναμης προς κάποια συγκεκριμένη δουλειά,
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η εργατική δύναμη είναι ικανότητα για εργασία αφηρημένα, συνεπώς με την
άσκηση της κατάλληλης εκπαίδευσης ή της «απαραίτητης βίας» η εργατική
δύναμη μπορεί να κάνει την οποιαδήποτε δουλειά. Το σώμα που φέρει την
εργατική δύναμη είναι εύπλαστο μπορεί να μυηθεί σε διαφορετικές έξεις, να
προσαρμοστεί σε διαφορετικά περιβάλλοντα, να μετατραπεί στην «έδρα της
εμπειρίας» για διαφορετικούς «τύπους ανθρώπου» ακόμα και στο φάσμα
μιας συνηθισμένης ζωής.
Στο «Γιατί οι μηχανές δεν μπορούν να δημιουργήσουν αξία;» ο G.Caffetzis
υποστηρίζει πως η εργατική δύναμη χαρακτηρίζεται από μια ιδιότητα που
είναι αδύνατο να προβλεφθεί, να αντιγραφεί ή να μηχανοποιηθεί: η κρίσιμη
ικανότητα που δίνει στην ανθρώπινη εργασία την αξία της δεν είναι η μη-μηχανοποίησή της, αλλά μάλλον η εν δυνάμει αναιρεσιμότητά της. Στο βαθμό
που μπορεί να γίνει αντικείμενο άρνησης, στο βαθμό που η μεταμόρφωση
της εργατικής δύναμης σε εργασία είναι μη προσδιορισμένη αυτο-αναφορικά, δηλαδή «μη-υποχρεωτική από τον ίδιο της τον εαυτό», σ' αυτόν τον
βαθμό ακριβώς μπορεί να δημιουργεί αξία όταν ενεργοποιείται.7
Από όσα διαβάσαμε παραπάνω καταλαβαίνουμε πως η καπιταλιστική
χρήση της εργατικής δύναμης έχει δύο βασικές προϋποθέσεις: α) την εκπαίδευση της εργατικής δύναμης, δηλαδή το σώμα και το μυαλό που είναι
ο/η φορέας της στην κάθε φορά συγκεκριμένη καπιταλιστική οργάνωση της
εργασίας, β) τον εξαναγκασμό για εργασία στην κάθε φορά συγκεκριμένη
καπιταλιστική οργάνωση της εργασίας. Η καπιταλιστική χρήση της εργατικής
δύναμης είναι η απαραίτητη προϋπόθεση κάθε καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. Είναι λογικά, υλικά, πραγματικά απαραίτητη συνεπώς και οι προϋποθέσεις της πρέπει να είναι διαρκώς παρούσες και φυσικά αντίστοιχες
των κάθε φορά συγκεκριμένων αναγκών των συγκεκριμένων αφεντικών
των διαφορετικών εκφάνσεων του κεφαλαίου. Η ρύθμιση της ποιότητάς
της και ο εξαναγκασμός για εργασία πρέπει να είναι πανταχού παρόντες. Κι
αυτό σημαίνει πως στον βαθμό που οι νόμοι του κεφαλαίου διατηρούνται
ως οι κοινωνικοί νόμοι που συγκροτούν τις κοινωνίες μας, τα ανθρώπινα
σώματα/μυαλά θα συνεχίζουν να τσακίζονται και να ενισχύονται, να εξερευνούν τις ανώτερες δυνατότητές τους ή να διαλύονται, να δυναμώνουν ή να
παραλύουν, να μένουν για μέρες χωρίς φαγητό ή να προμηθεύονται super
food, σχηματίζοντας τις κρίσιμες μάζες που είναι ικανές να τεθούν προς αξιοποίηση.
Ίσως σας κουράσαμε παραπάνω με την επανάληψη της λέξης συγκεκριμένος-η-ο.8 Απλά θέλουμε να κάνουμε σαφές πως κατεβάζοντας το επίπεδο
της θεωρίας στην καθημερινή ζωή το ζεύγος: καπιταλιστική συσσώρευση
- διαθεσιμότητα εργατικής δύναμης μετατρέπεται στο ζεύγος ανάγκες των
αφεντικών - ανάγκες των εργατών. Σε μια πολιτική σύγκρουση της οποίας
την έκβαση καθορίζει η σύγκρουση ανάμεσα στην κρατική αδιαλλαξία, την
πυγμή των αφεντικών και την εργατική αρνητικότητα, την περισσότερο ή λιγότερο οργανωμένη αντίσταση των εργατών/τριών.
Όταν λένε μετανάστ(ρι)ες εννοούν εργάτ(ρι)ες
Τι είναι το σύνορο; Κάπως έτσι είχαμε υποσχεθεί πως θα συνεχίζαμε διατηρώντας το νήμα των φαντασιακών συνόρων που παράγονταν στα εργαστήρια των χαρτογράφων και των πραγματικών συνόρων που χάραζαν με

ξίφος οι έμποροι/αποικιοκράτες της πρωταρχικής συσσώρευσης. Ο Ettiene
Balibar στο «What is a border? Politics and the other scene» γράφει:
Φτάνω τώρα σε αυτό στο οποίο έχω αναφερθεί, μάλλον με ένα υπερβολικό ύφος, ως την πολυσημία των συνόρων. Με πρακτικούς όρους, αυτό
σημαίνει ότι [τα σύνορα] δεν έχουν το ίδιο νόημα για όλους. Τα γεγονότα
που στηρίζουν αυτόν τον ισχυρισμό είναι κοινώς γνωστά και διαμορφώνουν
στην πραγματικότητα τον πυρήνα της συζήτησής μας. Τίποτε δεν μοιάζει λιγότερο με κάποιο υλικό πράγμα από το σύνορο, ακόμη κι αν τυπικά είναι το
ίδιο όποια φορά κι αν το διασχίσει κανείς- είτε ως επιχειρηματίας ή ως ακαδημαϊκός ταξιδεύοντας προς κάποιο συνέδριο, είτε ως ένας νεαρός άνεργος.
Σ' αυτήν την τελευταία περίπτωση, το σύνορο επιμερίζεται σε δύο σχεδόν
ολότελα διαφορετικές οντότητες, που δεν έχουν άλλα κοινά στοιχεία μεταξύ
τους παρά μόνο το όνομα.
Τα σημερινά σύνορα (στην πραγματικότητα εδώ και πολύ καιρό), είναι,
σε κάποια έκταση, σχεδιασμένα να επιτελούν ακριβώς αυτή τη λειτουργία:
όχι μόνο να παρέχουν στα άτομα διαφορετικών κοινωνικών τάξεων,
διαφορετικές εμπειρίες του νόμου, της κρατικής διοίκησης, της αστυνομίας
και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως η ελευθερία της κίνησης και της
οικονομικής δραστηριότητας, αλλά διαφοροποιούν ενεργητικά τα άτομα με
όρους κοινωνικής τάξης.9
Η πολυσημία των συνόρων στην οποία αναφέρεται ο Balibar είναι
η τρέχουσα πολιτική λειτουργικότητά τους. Τα σύνορα μέσα στην ίδια
λέξη μεταφέρουν πολλές διαφορετικές εμπειρίες των ελευθεριών, των
στοιχειωδών δικαιωμάτων, των βασικών αναγκών, της σχέσης με το νόμο,
με το κράτος και τη δημόσια διοίκηση κ.ο.κ.
Τα σύνορα προσφέρουν δωρεάν εκπαίδευση. Κάνουν σαφές και το
σημειώνουν με «φωτιά και αίμα» πάνω στα διαφορετικά σώματα, πως το
πέρασμα δεν είναι ίδιο για όλες και όλους. Διαφορετική εμπειρία έχει ένας
επιχειρηματίας που ταξιδεύει στην πρώτη θέση ενός αεροπλάνου, από έναν
μπαγκλαντεσιανό εργάτη που εξαιτίας της φτηνής αεροπορικής εταιρίας με
την οποία ταξιδεύει κάνει τον γύρο του πλανήτη περνώντας από διαρκούς
ελέγχους σε διαφορετικά αεροδρόμια κι όλα αυτά έχοντας πληρώσει δύο
μισθούς για να δει τους γονείς του. Αντίστοιχα διαφορετική εμπειρία του
περάσματος στο ελληνικό κράτος είχε ένας Σύριος που χρησιμοποίησε όλες
τις αποταμιεύσεις του για να περάσει με ασφάλεια με την οικογένειά του στα
ελληνικά νησιά κατά τη διάρκεια της «προσφυγικής κρίσης» το 2015, από
αυτή ενός νεαρού Αφγανού που έφτασε με τα πόδια στα Τουρκικά παράλια
διασχίζοντας ολόκληρο το Τουρκικό κράτος με τα πόδια, δουλεύοντας όπου
και όσο μπορούσε ίσα-ίσα για να φτάσει να στριμωχτεί σε μια βάρκα. Για να
μην αναφερθούμε στην εμπειρία ενός σαραντάχρονου πατέρα δύο παιδιών
που αναγκάστηκε να ρίχνει μολότοφ στο φράχτη του Έβρου, προκειμένου
να καταφέρει να καταθέσει απλά ένα αίτημα ασύλου στο Ελληνικό κράτος.
Αυτές οι πολύ διαφορετικές εμπειρίες συνήθως εξετάζονται
συσχετισμένες με τη μελλοντική ικανότητα «ενσωμάτωσης» στα κράτη της
ευρώπης. «Πως να ενταχθεί ομαλά σην κοινωνία μας ένας τόσο σκληρός και
οργισμένος άνθρωπος;», σίγουρα θα αναρωτιέται ένα μέλος της νεολαίας
του Σύριζα, αγνοώντας φυσικά πως πολλοί/ες οργισμένοι και σκληρές
πηγαίνουν καθημερινά στις δουλειές τους και φυσικά δεν είναι ενταγμένοι/

ες στα forum της «κοινωνίας των πολιτών», δεν έχουν κανονική πρόσβαση
στην υγειονομική περίθαλψη κ.ο.κ. Η οργή, το μίσος, το αίσθημα αδικίας,
τα σπασμένα νεύρα, τα τραύματα της ψυχής και του σώματος μαζί με τη
δυνατότητα επιβίωσης σε καθεστώτα παρανομίας ή σε συνθήκες πολύ κάτω
από το κατώτερο όριο αναπαραγωγής, ως αναμνηστικά του περάσματος των
συνόρων για δεκάδες χιλιάδες προλετάριους/ες και η συνακόλουθη με αυτά
διαμονή σε στρατόπεδα συγκέντρωσης είναι τμήματα μιας βίαιης ρύθμισης
της ποιότητας της εργατικής δύναμης που είναι απαραίτητη για τα αφεντικά
στην ευρώπη και φυσικά στο ελληνικό κράτος. Και φυσικά ο θάνατος· ο
θάνατος του διπλανού/ης, του φίλους/ης, του αδερφού/ης, η πιο σκληρή
υπενθύμιση πως κάποιος/α επιβίωσε επειδή στάθηκε τυχερός/η ή απλά πιο
δυνατός/η, δεν μπορεί παρά να αποτελεί τμήμα αυτής της εκπαίδευσης στη
συγκεκριμένη φάση του καπιταλιστικού τρόπου αναπαραγωγής.
Τα σύνορα δεν υπάρχουν. Τα σύνορα ως «borders» και όχι ως «frontiers» εμφανίζονται τόσο στα όρια μιας επικράτειας, όσο και κατά τη διάρκεια
των διαδρομών και της εργασίας των εργατών/τριων -για να μην ξεχνάμε
τα τυπικά ή άτυπα checkpoints που συναντούν στον δρόμο τους για τη
δουλειά οι εργάτες/τριες στα γκέτο και τις παραγκουπόλεις του πλανήτηεκπαιδεύοντας διαφορετικούς εργάτες/τριες σε διαφορετικές εμπειρίες της
σχέσης της τάξης με το κράτος και την κοινωνία. Τα σύνορα επιτελούνται.
Δεν είναι σταθερές γραμμές στο χαρτί αλλά είναι διαφορετικές τεχνολογίες
που σχετίζονται με τα διαφορετικά είδη και επίπεδα της εργασίας κατά την
4η βιομηχανική επανάσταση.
Κινδυνεύοντας να διυλίσουμε το αυτονόητο θα το ξαναπούμε: στο
υπόβαθρο των «κοινωνιών του αυτοματισμού και των υπηρεσίων»,
στο υπόβαθρο των «δυτικών προνομίων» υπάρχει ένας πολλαπλός
καπιταλιστικός κόσμος που κινείται στο φάσμα ανάμεσα στην εργασία,
την οικονομία του εγκλήματος και τις παλιές -ως καπιταλιστικός τρόπος
παραγωγής- εργασίες στα ορυχεία και τις βιομηχανίες. Κάθε αφεντικό
διεκδικεί τον/την εργάτη/τρια που του αντιστοιχεί. Κάθε αφεντικό και ένα
σύνορο. Όσο πιο εντατική μέσα στο σύνολο της τυπικής και της άτυπης
εργάσιμης ημέρας -όσο περισσότερες και διαφορετικές σε σχέση με τη
συμμετοχή τους στην παραγόμενη υπεραξία,και όσο πιο ετερογενής είναι
εξαιτίας των πολλών διαφορετικών επιπέδων σχέσης με το νόμο- είναι η
εργασία τόσο περισσότερα και διαφορετικά σύνορα θα είναι απαραίτητα
για να ρυθμίζουν κάθε φορά τη διαθεσιμότητα και το είδος της εργατικής
δύναμης.10
Με όσα έχουμε γράψει μέχρι στιγμής δεν υπονοούμε πως το κάθε αφεντικό ενεργοποιεί κατά βούληση το δικό του σύνορο. Αντίθετα θεωρούμε
πως τα κράτη, τόσο ως συγκεκριμένα κράτη όσο και ως εμπλεκόμενα σε
διακρατικές οντότητες σχεδιάζουν μια συνολική πολιτική οικονομία των συνόρων. Τα κράτη, ως «κόμματα των αφεντικών» σχεδιάζουν το ύψος της
βίας και την ένταση της παρουσίας των συνόρων ως κομμάτι της εκάστοτε
εθνικής στρατηγικής. Αν τα διάχυτα και πολλαπλά σύνορα διασφαλίζουν την
εξειδίκευση της εργατικής δύναμης στις ανάγκες της παραγωγής, το κράτος
διατηρώντας τη γενική οικονομία των συνόρων, διασφαλίζει τη συνοριοποίηση. Το κράτος μετατρέπει τα υλικά συμφέροντα των αφεντικών σε υλικότητες, σε πραγματικά σύνορα. Με το να δίνουν έμφαση στο ένα ή το άλλο σύ-
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νορο, με το να παράγουν το «θέαμα των συνόρων» στα όρια της επικράτειας,
στα checkpoint ενός γκέτο, ή στις πύλες ενός στρατοπέδου συγκέντρωσης,
τα κράτη εμφανίζουν διαφορετικές εθνικές στρατηγικές. Διαφορετικές εκδοχές ρύθμισης της διαθεσιμότητας και της ποιότητας της εργατικής δύναμης
σε κρατικό ή διακρατικό επίπεδο. Το «κυρίαρχο σύνορο», το σύνορο που
γεννιέται στο κέντρο του «θεάματος των συνόρων» γίνεται κυρίαρχο γιατί
αυτό ορίζουν τα κρατικά σχέδια. Αν λοιπόν εμφανίζεται άλλες φορές η Λέσβος, άλλες ο Έβρος, άλλες η Ειδομένη και άλλες η Αμυγδαλέζα είναι γιατί
πίσω από την εκάστοτε συνοριοποίηση βρίσκεται ένας διαφορετικός πολιτικός σχεδιασμός για τον καθορισμό της αναγκαίας, της απαραίτητης μάζας
εργατικής δύναμης.
Πρέπει να απομαγεύσουμε τα σύνορα. Και για να επιτευχθεί αυτό αρκεί
να κατανοήσουμε τα ειδικά συμφέροντα των αφεντικών που καθιστούν απαραίτητο το κάθε σύνορο. Αρκεί να παρατηρήσουμε πως άλλος τύπος εργάτη
διαμορφώνεται από τα σύνορα της «προσφυγικής κρίσης» του 2015 κι άλλος
τύπος εργάτριας από τα υπερστρατιωτικοποιημένα σύνορα του Έβρου. Άλλα
σύνορα μπορούν -και γνωρίζουν ότι μπορούν- να περάσουν μετανάστ(ρι)
ες με κάποια περιουσία, άλλα μπορούν να περάσουν οικογένειες με μικρά
παιδιά και άλλα νεαροί αρτιμελείς άντρες. Η συνοριοποίηση, μετατρέποντας
σε υλικότητες την πολιτική έκφραση της τάξης των αφεντικών, ορίζει με τον
πλέον σκληρό και αδιάλλακτο τρόπο τον τύπο εργάτη/τριας που μπορεί να
περάσει και αυτόν που δεν τα καταφέρνει. Ρυθμίζοντας το ποιος/α ζει και
ποιος/α πεθαίνει για να ελέγξουν το ποιος/α θα καταλήξει να δουλεύει και
που.
Τα σύνορα δεν είναι πράγματα
Αυτή η τόσο εμφατική διατύπωση ανήκει στον N. De Genova ο οποίος στο
άρθρο του Η «κρίση» του Ευρωπαϊκού συνοριακού καθεστώτος: Προς μια
μαρξιστική θεωρία των Συνόρων τον Σεπτέμβριο του 2009 γράφει:
Τα σύνορα δεν είναι αδρανή, σταθερά ή συνεκτικά «πράγματα». Μάλλον, όπως στην ανάλυση του Μαρξ για το κεφάλαιο, τα σύνορα είναι καλύτερα να θεωρητικοποιηθούν ως κοινωνικο-πολιτικές σχέσεις. Αυτό
που διακυβεύεται σε αυτές τις σχέσεις, οι οποίες είναι πράγματι σχέσεις
πάλης, είναι η συγκρότηση των συνόρων σε ένα φαινομενικά σταθερό
αντικείμενο με μια επίφαση αντικειμενικότητας, αντοχής και εγγενούς
δύναμης. Έτσι, η αγωνιστική συνοχή και η φαινομενική στερεότητα των
συνόρων -τα πραγμοποιημένα χαρακτηριστικά τους- προκύπτουν μόνο
ως αποτέλεσμα των ενεργών διεργασιών με τις οποίες τα σύνορα εμφανίζονται ως πραγμοποιημένες κατηγορίες. Με άλλα λόγια, πρέπει συνεχώς να αντικειμενοποιούνται μέσω επαναλαμβανόμενων πρακτικών και
λόγων [discourses]. Αυτή ακριβώς η διαδικασία είναι που στην πραγματικότητα παραμένει πάντα μια εκκρεμής κοινωνική σχέση στην εικόνα
μιας ανθεκτικής «αντικειμενικής πραγματικότητας», εντούτοις, υπονοεί
ότι η πραγμοποίηση των συνόρων είναι εγγενώς ασταθής και ανταγωνιστική. [...] Οι ίδιες οι πράξεις και οι διαδικασίες που παράγουν τα σύνορα,
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εντούτοις, είναι οι ίδιες ακριβώς κοινωνικο-πολιτικές δραστηριότητες
που έρχονται στη συνέχεια να εμφανίσουν τα σύνορα ως κάποιο είδος
φυσικού και αναπόφευκτου αποτελέσματος. Με άλλα λόγια, αντί να κατανοούμε τα σύνορα ως αθροιστική επίδραση των διαφορετικών πράξεων της συνοριοποίησης (όπως οι έλεγχοι διαβατηρίων, η αστυνόμευση,
οι φράκτες, κ.λπ.), αντί να γίνονται αντιληπτά «τα σύνορα» ως το προϊόν
όλης αυτής της εργασίας, οδηγούμαστε να δούμε όλες αυτές τις ετερογενείς ανθρώπινες δραστηριότητες μόνο ως παρελκόμενα ή παράγωγα
που προέρχονται από την «προφανή ήδη υπάρχουσα» πραγματικότητα
και την αντικειμενικότητα των συνόρων ως τέτοια.
Ο De Genova επιβεβαιώνει κάτι που ως αντιφασίστες/τριες είχαμε αρχικά διαισθανθεί και στη συνέχεια κατανοήσει από την ίδια την πολιτική μας
δράση και φυσικά από την πολιτική κληρονομιά της εργατικής αυτονομίας.
Τα σύνορα δεν είναι «πράγματα», είναι μια εγγενώς ασταθής διαδικασία, ένα
πεδίο ταξικού ανταγωνισμού πάνω στο οποίο εκδηλώνονται ο πολιτικός
ανταγωνισμός ανάμεσα στις τάξεις. Η συνοριοποίηση είναι κάθε φορά μια
διαδικασία στην οποία συμμετέχουν διαφορετικές εκδοχές των μηχανισμών
του κράτους και τμημάτων των αφεντικών, η οποία απλά και μόνο καταλήγει
στην μια ή την άλλη υλικότητα. Έτσι λοιπόν η στρατηγική του «γκρεμίσματος των φραχτών» είναι αφελής ή παρελκυστική. Είναι εθελούσια συμμετοχή στην παραγωγή του «θεάματος των συνόρων»· γράφει ο De Genova
στο ίδιο άρθρο: Τα σύνορα φαίνεται σήμερα να γίνονται αδιαχώριστα από τη
μετανάστευση, και εμφανίζονται παραδόξως να είναι και «το πρόβλημα» και
«η λύση» ταυτόχρονα. Τα σύνορα, γίνονται αντιληπτά ως πάντα ήδη παραβιασμένα και έτσι μονίμως ανεπαρκή ή δυσλειτουργικά, εάν όχι πραγματικά
κατακερματισμένα. Και αυτό ισχύει παρά τη συνεχώς αυξανόμενη ασφάλεια
και φύλαξη των συνόρων. Η δημιουργία πολιτικών γεγονότων στα σύνορα, δεν σταματά τους κρατικούς σχεδιασμούς, δεν αναιρεί τα σύνορα ως
διαδικασία και δεν ελαττώνει την επισφάλεια των μεταναστ(ρι)ών. Αντίθετα
νομιμοποιεί τους κρατικούς σχεδιασμούς ενισχύοντας το αίτημα για ενίσχυση της «ασφάλειας» των συνοριακών περιόχων. Αντίστοιχα, το αίτημα για
«ανοιχτά σύνορα» δεν αναιρεί τις νομοθεσίες που καθιστούν τους/τις μεανάστ(ρι)ες παράνομους/ες, δεν αντιστέκεται στην συνοριοποίηση και ενισχύει το αίσθημα των ανεπαρκών, δυσλειτουργικών συνόρων συνεπώς και
το αίτημα για ενίσχυση της ασφάλειας με άλλα μέσα.
Αντίθετα, το εργατικό αντιφασιστικό κίνημα έχει κάθε λόγο να επιτεθεί
στη διαδικασία της συνοροποίησης καθώς αυτή βρίσκεται «εν τω γεννάσθαι»: α) στις θεσμισμένες ή διάχυτες μορφές ρατσισμού που φυσικοποιούν
τη συνθήκη που θέλει τους/τις μετανάστες/τριες εργάτες/τριες παράνομους/ες, β) στα τμήματα εκείνα των αφεντικών και των κρατικών μηχανισμών που ωφελούνται από την παραγωγικότητα των συνόρων, γ) στην
κεντρική κρατική στρατηγική των κρατών που εμπορεύονται την διατίμηση
του κόστους αναπαραγωγής των εργατών/τριών σε διεθνές επίπεδο και
παράγουν το «θέαμα των συνόρων». Υποστηρίξαμε παραπάνω πως τα σύνορα είναι «νόμος του κεφαλαίου» και ως τέτοια βρίσκονται στον πυρήνα
της εργατικής πολιτικής των κρατών. Από την ωμή ληστεία των μπάτσων και

των ελλήνων μαφιόζων για τη μεταφορά ως τον εγκλωβισμό στα στρατόπεδα
συγκέντρωσης ο/η μετανάστης/τρια γίνεται εργάτη/τρια που εξαναγκάζεται,
άμεσα ή έμμεσα, να στελεχώσει τα πιο σκληρά και αόρατα τμήματα της ταξικής σύνθεσης. Με τον τρόπο αυτό δεν διατιμά την αξία της εργατικής δύναμης
ειδικά των μεταναστών/τριών. Ορίζει την αξία της και τα μέσα που την ορίζουν και τη μεταχειρίζονται γενικά.
Η μόνη αντίθεση στα σύνορα είναι η αντίθεση στα αφεντικά των συνόρων.
Η αντίθεση στα αφεντικά και το κράτος, την πολιτική τους οργάνωση. Γιατί τα
σύνορα ως φράχτες, θερμικές κάμερες, ναρκοπέδια, μαφίες, μπάτσοι, στρατόπεδα συγκέντρωσης, εξαντλητικές αναμονές, έκθεση στο κρύο, τη ζέστη,
την ασθένεια, το θάνατο κ.ο.κ. πραγματοποιούνται στον Έβρο ή τη Λέσβο, παράγονται όμως από τη δυνατότητα των αφεντικών να χαράζουν χωρίς κόστος
την εργατική πολιτική. Οι μετανάστες/τριες δεν γίνονται παράνομοι/ες επειδή
διασχίζουν τα σύνορα, γίνονται παράνομοι/ες επειδή αυτό είναι το μέλλον
που έχουν σχεδιάσει για αυτούς κι αυτές τα αφεντικά.
Αρκετά από τα παραπάνω διατυπώνονται στη διαδικασία που περιγράφει
ο N. De Genova με τον όρο «συμπερίληψη δια του αποκλεισμού» στη μετάφραση που ακολουθεί στη συνέχεια.
1. Κ. Μάρξ, Το κεφάλαιο, Α’ τόμος, Σύγχρονη Εποχή, σελ. 775
2. Πρόκεται για τον μεταφραστή του Κεφαλαίου της Σύγχρονης Εποχής.
3. ο.π. σελ. 739.
4. Η φράση είναι δανεισμένη από την Ουτοπία του Τόμας Μούρ και τη χρησιμοποιεί
ο Μαρξ στο Κεφάλαιο.
5. ο.π. σελ. 738.
6. H. Braverman, Εργασία και Μονοπωλιακό κεφάλαιο, Λέσχη κατασκόπων του
21ου αιώνα, σειρά Techno, σελ.69
7. G. Caffetzis, Γιατί οι μηχανές δεν μπορούν να δημιουργήσουν αξία;, Λέσχη
κατασκόπων του 21ου αιώνα, σελ.49-50
8. Ο Κ. Μαρξ στις Βασικές γραμμές της πολιτικής οικονομίας των εκδόσεων
Στοχαστής γράφει στη σελίδα 66: Το συγκεκριμένο είναι συγκεκριμένο επειδή
είναι η συνόψιση πολλών προσδιορισμών, άρα ενότητα του πολλαπλού. Για
αυτό στη σκέψη εμφανίζεται ως διαδικασία συνόψισης, σαν αποτέλεσμα, όχι σαν
αφετηρία· παρόλο που αποτελεί την πραγματική αφετηρία, άρα και την αφετηρία
της αντίληψης και της παράστασης.
9. E. Balibar, What is a border? In: Politics and the Other Scene, Verso, σελ. 81-82
10. Sandro Mezzadra, Border as method or the multiplication of labour, Social
Text Books, σελ. 88
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THE BORDER
SPECTACLE
OF MIGRANT
«VICTIMISATION»

Το παρόν κείμενο πρωτοδημοσιεύθηκε στο OpenDemocracy.com στις
20/05/15 [The border spectacle of migrants' victimisation]
Αποτελεί μία περίληψη του εκτενέστερου άρθρου του Nicolas De
Genova, Spectacles of migrant «illegality»: the scene of exclusion,
the obscene of inclusion. O De Genova χρησιμοποιεί την ομοηχεία
των λέξεων scene και obscene για να φτιάξει ένα λεκτικό σχήμα το
οποίο να υποστηρίζει την θέση του ότι η πραγματική μεταναστευτική πολιτική στηρίζεται στην συμπερίληψη διαμέσου του αποκλεισμού [inclusion through exclusion] ή στην ενσωμάτωση μέσω
της παρανομοποίησης ή αποκανονικοποίησης [inclusion through
illegalization]. Στα ελληνικά η λέξη obscene αντιστοιχεί στο επίθετο αισχρός ή χυδαίος, φέροντας μία απροκάλυπτα ηθική εσάνς που
νομίζουμε εκφεύγει των προθέσεων του De Genova: οπότε προτιμήσαμε, ελέγχοντας και σχετικές μεταφράσεις του ίδιου συγγραφέα
στα ελληνικά, να αποδόσουμε το νόημα του πολιτικού του σχολίου,
χρησιμοποιώντας περισσότερο τις λέξεις υποτιμητικός/υποτίμηση,
απαξιωτικός/απαξίωση. Παράλληλα, το scene μπορεί να μεταφραστεί
τόσο ως σκηνή όσο και ως τόπος. Ποιος τόπος, όμως; Στο εκτενέστερο άρθρο του 2013, ο De Genova επικαλείται τους λεφεβριανούς
[Henry Lefevbre] ορισμούς και έννοιες του χώρου, αφιερώνοντας
αρκετή έκταση τόσο στον χώρο της αναπαράστασης όσο και στην
έννοια της αναπαράστασης του χώρου. Ξέρουμε λοιπόν ότι όταν
ο De Genova λέει scene αναφέρεται στην έννοια του χώρου που
παράγεται διαμέσου αναπαράστασεων σχηματίζοντας έτσι τον τόπο.
Συνεπώς, σε άλλα σημεία το scene μεταφράζεται ως σκηνή και σε
άλλα ως τόπος, δηλώνοντας πάντα την αναπαράσταση ως κατασκευαστικής της έννοιας τόπος παράμετρο.
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ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΕΙ ΤΊΠΟΤΕ ΤΟ ΑΥΤΟΝΌΗΤΟ ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΆ ΤΗΝ «ΠΑΡΆΝΟΜΗ»
ΜΕΤΑΝΆΣΤΕΥΣΗ. Όταν τα σύνορα θεαματοποιούνται μέσω του θανάτου των
μεταναστών, οι συζητήσεις περί της «θυματοποίησης» των μεταναστών από
«διακινητές λαθρέμπορους» μας αποπροσανατολίζουν από τις πραγματικές
αιτίες της παρανομοποίησης των μεταναστών [migrant illegalisation].
Τείνουμε να πιστεύουμε ότι υπάρχει κάτι το αυτονόητο και ξεκάθαρο
στην «παρανομία» των μεταναστών. Κάποιοι μετανάστες κατηγοριοποιούνται ως «παράνομοι» επειδή υπάρχει πιθανότητα να έχουν παραβιάσει τον
«Νόμο». Όμως, στις περισσότερες απεικονίσεις αυτών των μεταναστών,
υπάρχει ελάχιστη -αν υπάρχει- εξήγηση του τι είναι ο νόμος στην πραγματικότητα ή πώς έγινε και είναι όπως είναι. Στο κάτω-κάτω ο νόμος έχει ιστορία και είναι μια βαθιά πολιτικοποιημένη ιστορία σκόπιμων και λίγο-πολύ
υπολογισμένων παρεμβάσεων. Ως εκ τούτου είναι αδύνατο να αναλογιστεί
κανείς/καμία την πραγματική κοινωνική και πολιτική κατάσταση των μεταναστών εκτός των μεγαλύτερων γενικών πλαισίων που παράγουν συγκεκριμένα αδιέξοδα «παρανομίας».
Οι μετανάστες γίνονται «παράνομοι» μόνο όταν νομοθετικά μέτρα ή μέτρα βασισμένα στην επιβολή καθιστούν συγκεκριμένες μεταναστεύσεις ή
τύπους μετανάστευσης «παράνομες» -ή με άλλα λόγια, τις παρανομοποιούν.
Απ' αυτή την άποψη δεν είναι στην πραγματικότητα «παράνομοι» μετανάστες
αλλά παρανομοποιημένοι μετανάστες. H προέλευση τέτοιων παρανομοποιήσεων πρέπει να αναζητηθούν στις αξιολογήσεις, τη δημόσια συζήτηση και
τις αποφάσεις των νομοθετών. Ο νόμος που παρανομοποιεί τους μετανάστες
παραμένει σε μεγάλο βαθμό αόρατος, ενώ η απειλή του ύπουλου και πονηρού μετανάστη γίνεται υπερ-ορατή μέσω αναπαραστάσεων αστυνόμευσης των συνόρων στα ΜΜΕ. Αυτό είναι που έχω περιγράψει στο βιβλίο μου
«Working the Boundaries» ως ένα θέαμα επιβολής στα σύνορα, μέσω των
οποίων η «παρανομία» των μεταναστών καθίσταται εντυπωσιακά ορατή.
Το Θέαμα των Συνόρων στήνει μία ορισμένη σκηνή, στην οποία κυριαρχεί ο «αποκλεισμός», όπου υποτίθεται ότι οι «περιττοί» ή «ανεπιθύμητοι»
-και σε κάθε περίπτωση όσοι «δεν έχουν τα απαραίτητα προσόντα» ή «δεν
πληρούν τις προϋποθέσεις»- μετανάστες πρέπει να αποτραπούν, να τους
απαγορευτεί η είσοδος και να γυρίσουν πίσω στη χώρα τους. Παράλληλα
τα σύνορα φαίνεται να επιβεβαιώνουν και να νομιμοποιούν την υποτιθέμενη φυσικότητα και φερόμενη ως αναγκαιότητα αυτού του αποκλεισμού. Οι
συγκεκριμένες πρακτικές αστυνόμευσης των συνόρων συνυφαίνονται με
αυτού του είδους την γλώσσα και τον συμβολισμό ώστε να μετατρέπουν την
«παρανομία» των μεταναστών σε κάτι φαινομενικά «πραγματικό».
Ωστόσο, αυτή η κατάσταση αποκλεισμού συνοδεύεται, πάντα από ένα
σκιώδες, κρατικά μη αναγνωρισμένο ή αποκηρυγμένο, σιωπηρό, αισχρό
συμπλήρωμα: την μεγάλης κλίμακας στρατολόγηση παρανομοποιημένων
μεταναστών ως νομικά ευάλωτων, επισφαλών και άρα πειθήνιων εργατών.
Μπροστά στα ολοένα και περισσότερο ενισχυμένα, στρατιωτικοποιημένα
και προστατευμένα σύνορα, αυτοί που διαφεύγουν του εντοπισμού και ξεφεύγουν της σύλληψης ανταμείβονται με την παρατεταμένη και ακαθόριστη
κοινωνική συνθήκη που ονομάζεται «παρανομία» και όλες τις επακόλουθες
στερήσεις.
Πάνω απ' όλα η «παρανομία» των μεταναστών συνοδεύεται από απε-

λασιμότητα: το ενδεχόμενο της βίαιης απομάκρυνσης από την κρατική
επικράτεια. Είναι αυτή η άθλια προοπτική αναγκαστικής απέλασης που χαρακτηρίζει την εργατική τους δύναμη. Οι εξαιρετικά ευάλωτοι εργάτες που
ζουν με τον μόνιμο φόβο του Νόμου, είναι, εν τέλει, αρκετά κερδοφόροι
για τα αφεντικά.
Η δυναμική του αποκλεισμού που παράγει το Θέαμα των Συνόρων,
είναι αδιαχώριστη από την αισχρή κρυφή της πλευρά: την πραγματική κοινωνική σχέση των παρανομοποιημένων μεταναστών με το κράτος και το
κοινό μυστικό της ένταξης διαμέσου της υποτίμησής τους ως «παράνομο»
εργατικό δυναμικό.
Ένταξη διαμέσου της υποτίμησης
Το Θέαμα των Συνόρων, όπως είδαμε, επικαλείται την εικόνα των μεταναστών να παραβιάζουν τα σύνορα. Κάνει τα μαγικά του μετατοπίζοντας την
«παρανομία» από το σημείο παραγωγής της -τις διαδικασίες της θέσπισης
των νόμων- στον λεγόμενο «τόπο του εγκλήματος». Αυτό, φυσικά, επιτελεί και έναν δεύτερο ρόλο: την κατασκευή της σκηνής της αντιμετώπισης
του εγκλήματος, που αποτελεί κλειδί στην κατασκευή των συνόρων ως
τον κυρίαρχο τόπο αποκλεισμού. Όμως, η κινητικότητα των ανθρώπων
υπερισχύει. Αυτό συμβαίνει παρά την συσσωρευμένη πίεση και βία που
επιβάλλεται στα σύνορα, ζώνες που όλο και περισσότερο εισβάλλουν στον
«εσωτερικό» χώρο του έθνους-κράτους και τις καθημερινές ζωές μεταναστών και πολιτών. Αυτές οι δυναμικές που παρανομοποιούν τους μετανάστες και παράγουν τις συνθήκες για την εκμετάλλευση της εργασίας
τους είναι αυτό που αποκαλώ ένταξη διαμέσου της υποτίμησης [obscene
inclusion].
Αυτή η αισχρότητα έχει να κάνει λιγότερο με την απόκρυψη και περισσότερο με την επιλεκτική έκθεση. Ακόμη και αν η κρατική νομοθεσία
παράγει την «παρανομία» των μεταναστών ως ένα μακροχρόνιο «πρόβλημα», τα θεάματα της αστυνόμευσης των συνόρων επανεπιβεβαιώνουν
εντούτοις την ύπαρξη ενός πειθαρχημένου εφεδρικού στρατού απελάσιμου εργατικού δυναμικού, έτοιμου και διαθέσιμου εντός του χώρου του
έθνους-κράτους.
Κατ' αυτό τον τρόπο το θέαμα των συνόρων αποκαλύπτει το νόημα της
κρατικής «απάντησης» στο φάντασμα της «κρίσης» της «εισβολής» στα σύνορα από απεγνωσμένες ορδές «παράνομων» μεταναστών και αιτούντων
ασύλου: το κράτος εμφανίζεται πάντοτε προσεκτικό και επιμελές ως προς
το έργο της φύλαξης των συνόρων και πάντοτε ταυτόχρονα πολιορκημένο. Η εισβολή -εφιαλτική και αδιάκοπη- καθώς και η πανταχού παρούσα
«παράνομη» μετανάστευση εξυπηρετούν έτσι την δυνατότητα όλο και πιο
έντονων και ευρέων παρεμβάσεων της κρατικής εξουσίας στις καθημερινές ζωές όλων.
Οι σχετικοί λόγοι για την παράνομη διακίνηση ανθρώπων και το «λαθρεμπόριο μεταναστών» επιτρέπουν περαιτέρω στο κράτος να κατασκευάζει την εικόνα του ως μια πατερναλιστική (πράγματι πατριαρχική) «ασπίδα
προστασίας» [protection racket] για να χρησιμοποιήσω και τον όρο του
Charles Tilly. Σ' αυτές τις περιπτώσεις η «προστασία» του κράτους επεκτεί-

νεται στοργικά πέρα από τους «νόμιμους» υπηκόους του για να συμπεριλάβει κάποιους μετανάστες, ιδιαίτερα γυναίκες που -σύμφωνα με αναφορές- διασώθηκαν από τις εγγενείς εγκληματικές υπερβολές της ίδιας της
«παράνομης» μετανάστευσης. Η συζήτηση για το «trafficking», συνεπώς,
ίσα που αναγνωρίζει την αλλοδαπότητα ως πηγή της «εκμετάλλευσης» των
μεταναστών: τουναντίον, φταίνε οι «διακινητές λαθρέμποροι» και ολόκληρη η «καιροσκοπική» δομή της ίδιας της «παράνομης» μετανάστευσης.
Έτσι, οι παρανομοποιημένοι μετανάστες καταδικάζονται να βρεθούν σε μια
κατάσταση ανάγκης «προστασίας»- ο ένας απ' τον άλλον!
Τέτοιες συζητήσεις σπάνια αμφισβητούν το ευρύτερο νομικό καθεστώς
των συνόρων και της μετανάστευσης που δημιουργούν την ανάγκη για
επισφαλείς και ευάλωτες μορφές «παράνομης» διάσχισης των συνόρων
ανοίγοντας έτσι το δρόμο για την εκμετάλλευση μεταναστών και αιτούντων
ασύλου [ενν. από τους διακινητές]. Παράλληλα, η απεικόνιση των μεταναστών ως αξιοθρήνητων και αβοήθητων «θυμάτων» του «λαθρεμπορίου»
επαληθεύει την ύπαρξη ενός αόρατου, πειθήνιου πληθυσμού απεριόριστα
υπάκουων μεταναστών. Σχετικά μ' αυτό, βλέπουμε για ακόμη μία φορά
πως το Θέαμα των Συνόρων -ως τόπος αποκλεισμού- επιβεβαιώνει το αισχρό γεγονός της ένταξης των μεταναστών μέσω της απαξίωσης. Οι ηθικοπλαστικές, αλλά στην ουσία υποκριτικές, συζητήσεις που κατακρίνουν
το «λαθρεμπόριο μεταναστών» και το «trafficking» χρησιμεύουν ως κορυφαία παραδείγματα πράξεων αισχρότητας του Θεάματος των Συνόρων,
αποκαλύπτοντας το «κρυφό μυστικό» του.
H εκμεταλλευσιμότητα του μεταναστών ως εγγενής συνθήκη
Η αναπαράσταση μεταναστών είτε ως «θυμάτων» είτε ως καιροσκόπων «εγκληματιών» στην πραγματικότητα διαγράφει την δυνατότητα να
θεωρηθούν υποκείμενα με ικανότητα αυτοδιάθεσης. Ο αποκλεισμός αυτών των παρανομοποιημένων μεταναστών από την ικανότητα αυτοδιάθεσης συνεπάγεται επιπροσθέτως ότι είναι ανίκανοι για αυτονομία και δημοκρατική αγωγή.
Αυτή η κατασκευή στην ουσία εμφανίζει την εκμετάλλευση της «παράνομης» μετανάστευσης σε κάτι λίγο περισσότερο από μια απλή επιβεβαίωση της εκμεταλλευσιμότητάς της: η καταπίεση των μεταναστών απλά φαίνεται να προκύπτει από την εγγενή δουλοπρέπειά τους. Αυτό μετατρέπει
τις κρατικές πολιτικές υπηκοότητας και τις ανισότητες της μετανάστευσης
σε μια ουσιαστική πολιτική της «διαφοράς» που φαίνεται να προκύπτει από
την αλλοδαπότητα των μεταναστών [migrants' foreignness].
Η άνιση πολιτική περί υπηκοότητας, που έχει θεσμοθετηθεί στη μεταναστευτική νομοθεσία, παράγει την «παρανομία» των μεταναστών. Το
Θέαμα των Συνόρων συστηματικά επαναποδίδει αυτή την «παρανομία» σε
ένα σχεδόν εγγενές ελάττωμα των ίδιων των μεταναστών. Αυτή η μετατόπιση νομικών ανισοτήτων και η αδικία στα σύνορα πάνω στους παρανομοποιημένους μετανάστες -συμπεριλαμβανομένων πατροναριστικών συζητήσεων που παρουσιάζουν τους μετανάστες αποκλειστικά ως παθητικά
«θύματα»- συνεισφέρει αναπόφευκτα στην φυλετικοποίηση [racialisation]
των μεταναστών.
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Ο ΡΌΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΝΑΥΤΙΛΊΑΣ ΈΧΕΙ ΜΙΑ
ΗΓΕΜΟΝΙΚΉ ΘΈΣΗ ΣΕ ΚΆΘΕ ΣΥΖΉΤΗΣΗ ΠΟΥ
ΑΦΟΡΆ ΤΗΝ ΊΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΎ ΚΡΆΤΟΥΣ.
Η εφοπλιστική δραστηριότητα που ανέπτυξαν οι
οθωμανοί και βενετοί υπήκοοι όλο το 18ο αιώνα
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της οικονομικής
ιστορίας του «πρώιμου νέου ελληνισμού», ενώ
έχει καθοριστική σημασία στις προσεγγίσεις που
έχουν διατυπωθεί από την μαρξίζουσα διανόηση
-και όχι μόνο- για τη φύση και το χαρακτήρα του
ελληνικού κράτους, απόψεις που επηρεάστηκαν
και επηρέασαν την στρατηγική του οργανωμένου
κομμουνιστικού και εργατικού κινήματος εδώ
και έναν αιώνα. Το αν οι ελληνόφωνοι ορθόδοξοι
έμποροι, στην ξηρά και τη θάλασσα, συγκρότησαν
μια αστική τάξη, η υιοθέτηση (ή μη) της νεοελληνικής εθνικιστικής ιδεολογίας και η συσχέτιση με
τους κύκλους της διασποράς, ο βαθμός συμπόρευσης ή και ταύτισης με τους προεστούς και
τους κοτζαμπάσηδες, τα επίπεδα αύξησης των
διεθνών εμπορικών συναλλαγών και η υπαγωγή της οθωμανικής παραγωγής στις ανάγκες της
παγκόσμιας εμπορευματικής κυκλοφορίας, και
τέλος η ίδια η σημασία των μεταφορών εμπορευμάτων ως διαδικασία αξιοποίησης μέσα στον
διεθνή καπιταλιστικό καταμερισμό εργασίας και
ισχύος, όλα αυτά είναι ζητήματα που αναδεικνύουν την ανάλυση της ελληνόκτητης ναυτιλίας ως
κομβικής για την προσέγγιση των όρων διαμόρφωσης του ελληνικού κράτους και του ελληνικού
καπιταλισμού. Σ’αυτό το κείμενο δεν θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε όσα αναφέρονται
παραπάνω αλλά να δούμε επιγραμματικά κάποιες
βασικές πρακτικές και διαδικασίες που καθόρισαν την ανάπτυξη του ελληνόκτητου εφοπλισμού
έτσι ώστε να φωτίσουμε κάποιες πτυχές τους.
Ο μακρύς και ιστορικά πυκνός 18ος αιώνας
είναι η περίοδος ανάπτυξης αυτού που ξέρουμε
ως ελληνόκτητη ναυτιλία. Είθισται η κυρίαρχη
εθνοκεντρική οπτική να εμφανίζει αυτήν την ανάπτυξη ως ενιαία με βάση την κοινή (ελληνική) καταγωγή των πλοιοκτητών. Στην πραγματικότητα,
όχι μόνο απουσίαζε η όποια εθνική ταυτότητα στο
μεγαλύτερο μέρος του αιώνα στο συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο ,αλλά και η ανάπτυξη της
ναυτιλίας των γραικών συνέβη μέσω δύο διαφορετικών διαδικασιών. Σε πρώτη φάση αναπτύσσεται το θαλάσσιο εμπόριο των επτανήσων, που

για αιώνες ανήκουν στο βενετικό κράτος, το 1797
καταλαμβάνονται από τον Ναπολέοντα, έπειτα από τους Ρώσους, μετά τους Άγγλους για να
ενταχθούν στο ελληνικό κράτος τη δεκαετία του
1860. Η Βενετία, αν και παρηκμασμένο κράτος,
είχε εδραιωμένες εμπορικές σχέσεις στην Αδριατική και τη δυτική μεσόγειο και μέσα σε αυτό το
πλαίσιο αναπτύσσεται ο επτανησιακός στόλος. Η
συντριπτική πλειοψηφία αυτού του στόλου ανήκει στην Κεφαλονιά (63,7%), για να ακολουθήσει η Ζάκυνθος (16,8%) και έπειτα τα υπόλοιπα
επτάνησα με μονοψήφια ποσοστά1. Οι δεσμεύσεις
που επέβαλλε η Βενετία στους υπηκόους της που
διεξήγαν εμπόριο (κυρίως υποχρεωτικές νηοπομπές και χρήση βενετικής σημαίας) έστρεψε πολλούς από αυτούς σε πρακτικές αποφυγής των
περιορισμών όπως το λαθρεμπόριο, οι συνιδιοκτησίες και οι επενδύσεις στον οθωμανικό χώρο,
που έδιναν και τη δυνατότητα χρήσης οθωμανικής σημαίας. Λόγω της μεγάλης σημασίας του
θαλάσσιου εμπορικού άξονα του Ιονίου και της
Αδριατικής, τα πρώτα οθωμανικά λιμάνια που
αναπτύχθηκαν ήταν το Μεσολόγγι και το Γαλαξίδι.
Τα νησιά που μας είναι γνωστά από το 1821, όπως
η Ύδρα, οι Σπέτσες και τα Ψαρά, αναπτύσσονται
απότομα μετά τη ρωσο-οθωμανική συνθήκη του
Κιουτσούκ Καϊναρτζή το 1774, και με διαφορετικό
τρόπο.
Το εμπόριο της Οθωμανικής αυτοκρατορίας,
λόγω της απουσίας προστατευτισμού, βρισκόταν στα χέρια των μεγάλων δυτικών δυνάμεων,
όπου με την παροχή διομολογήσεων μπορούσαν
να διεξάγουν εμπόριο με ευνοϊκότερους όρους
σε σχέση με τους οθωμανούς υπηκόους. Όπως
είναι λογικό η εμπλοκή των δυτικών στο οθωμανικό εμπόριο κατέστησε αναγκαία τη συνεργασία
με οθωμανούς υπηκόους, ανθρώπους που ήξεραν τη γλώσσα του χώρου εμπορίας αλλά και εν
γένει την οθωμανική πραγματικότητα, ανθρώπους ενίοτε με κάποια αξιώματα που θα ήταν σε
θέση να διαμεσολαβήσουν για τον εντολέα τους
μεταξύ των θεσμών και των αξιωματούχων της
αυτοκρατορίας για την διευκόλυνση της εμπορικής πράξης. Αυτοί ήταν οι μπερατλήδες, οι μη
μουσουλμάνοι οθωμανοί υπήκοοι που τελούσαν
χρέη «μεταφραστή» ή «δραγουμάνου» για τους
ευρωπαίους πρεσβευτές. Οι μπερατλήδες ορίζονταν με μπεράτι (berat) από την Υψηλή Πύλη,
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συνήθως ήταν έλληνες, αρμένιοι και εβραίοι ενώ
ο αριθμός των μπερατλήδων που μπορούσε να
έχει κάθε πρεσβευτής οριζόταν κάθε φορά στις
διομολογήσεις2. Το καθεστώς του μπερατλή σήμαινε ότι τελούσε υπό την προστασία της εκάστοτε ξένης χώρας και αντιμετωπιζόταν όπως
και οι ξένοι έμποροι. Σε αντίθεση, λοιπόν, με τους
ραγιάδες δεν καλούνταν να πληρώσει κεφαλικό
φόρο, υποχρεούνταν σε μικρότερα ποσά στους
υπόλοιπους φόρους ενώ «είχε το δικαίωμα να
μεταβιβάσει τα προνόμιά του στους γιους του και
σε δύο “υπηρέτες” (hizmetkar), τους οποίους είχε
δικαίωμα να απασχολεί»3. Καθώς, λοιπόν, το καθεστώς των μπερατιών διευρύνεται δημιουργείται μια πολυπληθής τάξη μη μουσουλμάνων -και
κυρίως ελληνόφωνων- οθωμανών εμπόρων με
διευρυμένες ελευθερίες που συγκεντρώνουν
σταδιακά στα χέρια τους το θαλάσσιο οθωμανικό
εμπόριο.
Ένας από τους λόγους που οι παραπάνω διαδικασίες είναι σημανικές είναι γιατί μας δείχνουν
τη βασική διαδικασία συσσώρευσης κεφαλαίου μέσω της «τυπικής» διεξαγωγής θαλάσσιου
εμπορίου σε μια περίοδο σταθερής αύξησης των
διεθνών εμπορικών συναλλαγών, και σε αντίθεση με οπτικές που απέδιδαν το ρόλο αυτό στην
πειρατεία. Η πειρατεία, ειδικά αυτή του παραδοσιακού τύπου όπου ένα πλήρωμα δρα σχετικά αυτόνομα, επιτίθεται σε άλλα πλοία και καρπώνεται
τη λεία για τον εαυτό του είναι φαινόμενο μειοψηφικό και εκλίπει τον 18ο αιώνα, αν και ακόμα και μετά την ίδρυση του ελληνικού κρατους
πραγματοποιούνται λειοδικία για πειρατεία, όπως
αυτά που αφορούν την ληστοπειρατική κοινότητα
της Μάνης. Η πειρατική δραστηριότητα έχει χαρακτηρισθεί ώς «προκεφαλαιοκρατικός τρόπος
σχηματισμού κεφαλαίου»4, ενώ πολλοί ιστορικοί
είδαν στους πειρατές το θαλάσσιο αντίστοιχο των
κλεφτών. Στην πραγματικότητα, πέρα από το επίσημο πολεμικό ναυτικό κάθε κράτους, οι ένοπλες
θαλάσσιες δραστηριότητες κυμαίνονταν μεταξύ
κούρσου και καταδρομών. Χαρακτηριστική περίπτωση κούρσου αποτελούν τα λεγόμενα «πειρατικά κράτη» της Μπαρμπαριάς (Τύνιδα, Αλγέρι,
Τρίπολη) όπου τυπικά ανήκουν στην Οθωμανική
αυτοκρατορία, πολεμούν για λογαριασμό της ή
κάνουν επιδρομές σε ανταγωνιστικούς της στόλους, και συνάπτουν συμφωνίες έναντι αμοιβής

με άλλα κράτη για να αφήνουν ανενόχλητα τα
εμπορικά πλοία που φέρουν τη σημαία τους. Η
πρακτική, όμως, στην οποία διακρίνονται οι γραικοί πλοιοκτήτες είναι αυτή των καταδρομών. Οι
καταδρομείς «είχαν την άδεια να ασκήσουν βία
στη θάλασσα, με την υποχρέωση να ακολουθήσουν τους νόμους και τις ρυθμίσεις του κράτους που υπηρετούσαν»5. Ουσιαστικά πρόκειται
για έναν πολεμικό στόλο που νοικιάζεται από τα
κράτη είτε για συμμετοχή στις μάχες στο πλάι του
επίσημου πολεμικού ναυτικού και εναντίον των
εχθρικών πολεμικών στόλων είτε για να χτυπούν τα εμπορικά πλοία του εχθρικού κράτους.
Οι στόλοι αυτοί μπορούσαν κάλλιστα να έχουν μια
τυπική εμπορική δραστηριότητα και σε πολεμικές
περιόδους -ανάλογα με τη συνθήκη- να προβαίνουν σε συμφωνίες για καταδρομική επιχείρηση
για συγκεκριμένο ποσό και συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Μια κανονική, νόμιμη και τυπική,
εμπορική συμφωνία, μια κανονική καπιταλιστική
επιχείρηση. Έτσι, λοιπόν, βλέπουμε γραικούς να
λαμβάνουν μέρος στον Γαλλοαυστριακό πόλεμο
(1729-1735), στον πόλεμο διαδοχής του Αυστριακού Θρόνου (1744-1748), στον βενετοοθωμανικό
πόλεμο (1714-1718), ενώ πολεμούν μαζικά στο
πλευρό των άγγλων κατά τον επταετή αγγλογαλλικό πόλεμο (1756-1763). Εκεί, όμως, που
έχουμε την πιο μεγάλη ελληνική συμμετοχή είναι
στους ρωσοοθωμανικούς πολέμους στα τέλη του
αιώνα, μέσα από τους οποίους οι γραικοί πλοιοκτήτες αναλαμβάνουν σχεδόν μονοπωλιακά το
εμπόριο σιτηρών της Μαύρης Θάλασσας και πολλά νησιά του αιγαίου απολαμβάνουν πλέον διευρυμένη διοικητική αυτονομία. Είναι τόσο απότομη
η ναυτιλιακή ανάπτυξη των αιγιακών εφοπλιστών
που από το 1774 μέχρι την ίδρυση του ελληνικού
κράτους πραγματοποιούν ίδιο αριθμό ποντοπόρων ταξιδιών σε σχέση με αυτούς του ιονίου από
την αρχή του αιώνα.
Η συμμετοχή στον πόλεμο αποτέλεσε για την
ελληνόκτητη ναυτιλία μια ευκαιρία για αύξηση
των κερδών και απόκτησης προνομίων μέσω της
σύμπλευσης με ισχυρές ευρωπαϊκές δυνάμεις.
Ο πόλεμος των άλλων, όμως, αποτέλεσε μεγαλύτερη ευκαιρία κυρίως για τις εμπορικές προοπτικές που δημιουργούσε. Η απασχόληση των
ευρωπαϊκών στόλων στις μεταξύ τους πολεμικές
συγκρούσεις, η δέσμευση μέρους αυτού του στό-

λου στην Αμερική κατά τον πόλεμο της Ανεξαρτησίας, οι αποκλεισμοί λιμανιών στα ξένα εμπορικά
πλοία, η αύξηση των ναύλων λόγω κινδύνου, η
συνεπακόλουθη μείωση της παραγωγής και η
ανάγκη για τροφοδοσίες των εμπόλεμων δυνάμεων αποτέλεσε μια διαρκή και χρυσή ευκαιρία για
συσσώρευση κεφαλαίου. Την ώρα που οι Ναπολεόντιοι πόλεμοι ανακατατάσσουν την κυριαρχία
στην Ευρώπη, τα ελληνικά πλοία κυκλοφορούν
από τη Μεσόγειο μέχρι τον Ατλαντικό φορτωμένα
με σιτάρι και εμπορεύματα, αλλάζοντας σημαία
από λιμάνι σε λιμάνι με βάση την φορολογική επιβάρυνση και την δήλωση θέσης ουδετερότητας·
αυτός ειναι και ο λόγος που χρησιμοποιούν κυρίως την οθωμανική σημαία.
Το τέλος των Ναπολεόντιων πολέμων σημάνει μια τεράστια οικονομική κρίση στους γραικούς
εμπόρους, που έχει συνδεθεί από πολλούς ιστορικούς με την πορεία προς το 1821. Την κρίση της
ελληνόκτητης ναυτιλίας ακολουθούν και βιοτεχνικά κέντρα του οθωμανικού χώρου όπως του
Τυράβου και των Αμπελακίων, αλλά και τμήμα
της αγροτικής παραγωγής. Η ειρήνη στην Ευρώπη μεταφράζεται σε οικονομική καταστροφή. Το
1818 ο κύκλος εργασιών της ελληνόκτητης ναυτιλίας βρισκόταν στο 20% από ό,τι βρισκόταν στις
αρχές της δεκαετίας. Την ίδια χρονιά στην Κρήτη
δεν καταγράφεται καμία συμμετοχή του ντόπιου
στόλου στο εξωτερικό εμπόριο, ενώ και η μονοπώληση του θαλάσσιου εμπορίου της Οδυσσού
που έφτανε το 90% του συνολικού εμπορίου, το
1821 φτάνει στο 27%. Στον ίδιο βαθμό επλήγη και
η επιχειρηματική δραστηριότητα των εμπορικών
οίκων της διασποράς. Έγραφε ο σπετσιώτης πολιτικός Ανάργυρος Χατζηαναργύρου: «Προώδευσαν, ναι, οι Σπετσιώται και επλούτησαν, αλλ'
ότε πραγματικώς ευρέθησαν είς θέσιν να κατασκευάσωσι τα κάλλιστα των πλοίων, ήτοι μετά το
1815, επήλθεν η ειρήνη τον κόσμου. Tο άπειρον
δε χρηματικον αυτών είχε καταναλωθή εις την
ναυπηγίαν των, ουδαμώς καρποφόρησαν, διότι
έκτοτε μέχρι τον 1821, ότε επανεστάτησαν, όχι
μόνον δεν ανεδείχθησαν παραγωγό, αλλά και ζημίας επέφεραν τα ταξιδεύοντα πλοία των οικοκυραίων»6. Αυτήν την οικονομική καταστροφή που
προκάλεσε η ειρήνη στους έλληνες πλοιοκτήτες
αναγνώρισε και ο ιστορικός Λάμπρος Κουτσονίκας: «η επικερδής όμως αυτή περίστασις, γράφει,
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διήρκεσε μέχρι τον 1813-1814, διότι εν Ευρώπη αποκατέστη πλέον η γενική ειρήνη... Περί το
1820-1821 δεν υπήρχον πλέον τα θαλάσσια κέρδη, απεναντίας επελθούσης της ειρήνης τον 1815,
είχε σταματήσει το εμπόριον θαλάσσης»7.
Ανεξάρτητα από τον βαθμό εμπλοκής των
εκάστοτε πλοιοκτητών στα γεγονότα του 1821
-που είναι αναντίρρητα μεγάλος- είναι σαφές πως
η εφοπλιστική εμπορική τάξη είχε σημαίνοντα
ρόλο στη διαμόρφωση του ελληνικού κράτους.
Η εδραίωση των καπιταλιστικών σχέσεων στον
ελλαδικό χώρο είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το
τρόπο που η εμπορική τάξη διαχειρίστηκε αυτήν
την κρίση. Τα χαρακτηριστικά που ανέπτυξαν οι
γραικοί πλοιοκτήτες όλο τον 18ο αιώνα γίνονται
συγκροτητικό στοιχείο του νέου κράτους. Η επιδίωξη του πολέμου και ο πόλεμος των άλλων ως
ευκαιρία είναι ο τρόπος που θα βαδίσει ο ελληνικός καπιταλισμός όλο τον επόμενο αιώνα.
***
Το πρότζεκτ21 είναι μια αυτόνομη ομάδα έρευνας, τεκμηρίωσης και αυτομόρφωσης σχετικά με
ζητήματα που άπτονται της εξέγερσης των Ελλήνων υπηκόων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας το
1821. Διαβάζει, ερευνά και συζητάει, ερασιτεχνικά
και μεθοδικά από τις αρχές του 2019, όταν άρχισε
να γίνεται κάτι περισσότερο από αντιληπτό ότι το
2021 θα είναι μια χρονιά που θα πήξουμε στην
εθνική ιδεολογία, τα στερεότυπα και το φολκλόρ.
Μπροστά στην επικείμενη καταιγίδα τσαρουχιών,
λοιπόν, να προετοιμαστούμε κατάλληλα.
Για επικοινωνία: project21athens@gmail.com
Στο διαδίκτυο: project21athens.wordpress.
com

ΑΠΡΌΣΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΝΤΉΣΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΊΑ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΊΩΝ
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«Σ’ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΟΛΗ
ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ
ΚΑΝΙΒΑΛΟΙ»
Στιγμές από τον
ακτιβισμό της Act Up
στην δεκαετία του ‘90

Πλάι σ’ αυτή τη νέα νόρμα για τις σχέσεις, όπου η λέξη
«ασφάλεια» ενάντια στον σεξουαλικό αυθορμητισμό
αποκτά πλέον έναν κεντρικό ρόλο, αρχίζει να χτίζεται
ήδη από την δεκαετία του ’80 όλη η βιομηχανία του
μεσολαβημένου πια «ακίνδυνου» σεξ. Η έλλειψη
επικοινωνίας ανοίγει τον δρόμο στα «ροζ» τηλέφωνα.
Οι τυχαίες συναντήσεις σε πάρκα και συναυλίες
αντικαθίστανται από τα chat rooms. Το κυβερνοσέξ
αντιμετωπίζει πλέον μόνο την απειλή των ιών του
υπολογιστή. Και οι «φλογεροί εραστές» του παρελθόντος
δεν συχνάζουν πια σε κακοφωτισμένα μπαρ με ένα
ποτό στο χέρι, αλλά σε φαρμακεία και γυμναστήρια με
μια αγκαλιά βιταμίνες και καυλόχαπα κάτω από την
μασχάλη. Αυτό είναι το νέο «ασφαλές» περιβάλλον μέσα
στο οποίο εκτυλίσσονται πλέον οι ανθρώπινες σχέσεις:
μια αεροστεγής κάψουλα, όπου κάθε παρέκκλιση (σαν
κι αυτές του παρελθόντος) έρχεται αντιμέτωπη με τις
απαγορεύσεις που επιβάλλει ο φόβος και κάθε επιδημία
δεν μπορεί παρά να βρίσκει διέξοδο στο αδιέξοδο
της κατανάλωσης. Με αυτήν την έννοια ήταν κάτι πολύ
περισσότερο από μια πιθανά θανατηφόρα αρρώστια. Το
AIDS ήταν η γενέθλια πράξη μιας νέας εποχής.
Αυτής του επιταχυνόμενου φόβου.
Της εποχής που διανύουμε.
Αυτά γραφόντουσαν το 2006 από την αυτόνομη ομάδα
«Βαλκάνιοι Προλετάριοι» κατά την διάρκεια μιας
ανοιχτής συνέλευσης με θέμα «Από το AIDS μέχρι τη
νόσο των πουλερικών ο φόβος των επιδημιών φυλάει
τις διαταγές», που έγινε στο κτίριο Γκίνη του ΕΜΠ την
Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2006 με την υποστήριξη της
ομοσπονδίας αυτόνομων ομάδων «federaction»1.
Πολύ εύστοχα τότε, σε μια επιχειρούμενη
εξιστόρηση των επιδημιών γρίπης SARS και Η5Ν1, που
είχαν ξεσπάσει μέσα σε λίγα χρόνια μαζί με το συνοδό
κύμα φόβου και πανικού που προκάλεσαν, είχε τεθεί
ο ιός του AIDS στην αφετηρία της αφήγησης. Ξανά
τότε, την μακρυνή δεκαετία του 1980, ο αισχρός λόγος
επιδημιολόγων και στατιστικολόγων γιατρών είχε
αναδυθεί τεχνηέντως στον αφρό της επικαιρότητας,
κατασκευάζοντας την μεγα-απειλή μιας παγκόσμιας
μείζονος επιδημίας, αυτής του AIDS. Η πραγματικότητα
των επόμενων δεκαετιών μπορεί να τους διέψευσε
πανηγυρικά, όμως από εκείνη την παλιά εκστρατεία
μαζικής πρόκλησης φόβου, επιβίωσαν στις δυτικές
κοινωνίες μερικές πτυχές της που, όπως αποδείχθηκε
τα επόμενα χρόνια, φάνηκαν εξαιρετικά χρήσιμες
για την χειραγωγική διαχείριση των μελλοντικών
επιδημιών της γρίπης.
Βρήκαμε στα σκονισμένα ράφια των αρχείων
μας2 και παραθέτουμε παρακάτω μερικά τεκμήρια
ενός κοινωνικού και ακτιβιστικού αντιλόγου απέναντι
στις στιγματιστικές και αποκλειστικές λογικές του
κοινωνικού ρατσισμού κατά φορέων του HIV, έτσι
όπως αποτυπώθηκαν στην ιστορία από το ελληνικό
παράρτημα της οργάνωσης «act up» μέσα στην
δεκαετία του 1990. Η «act up» δεν είναι αυτό που θα
λέγαμε κομμάτι της ευθείας κινηματικής ιστορίας μας,
μολονότι οι πολιτικές στοχεύσεις της ήταν καίριες και
δίκαιες. Παρόλα αυτά, τα τεκμήρια του ακτιβίστικου
αντιλόγου που άρθρωσε η οργάνωση μέσα στην ζοφερή
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συγκυρία του ελληνικού ρατσισμού της δεκαετίας
του 1990 έχουν μια αυτοτελή αξία για την ιστορία του
κοινωνικού ανταγωνισμού της χώρας. Επιπλέον, η
οπτική και ο αναστοχασμός πάνω στην ειδική πολιτική
κατεύθυνση της οργάνωσης (πρόληψη, ενημέρωση,
υποστήριξη), η οποία περιστράφηκε γύρω από έναν
μεταδοτικό ιό και τις κοινωνικές σχέσεις που αυτός ή/
και ο φόβος γύρω από αυτόν επικαθόριζε, γίνεται με
έναν τρόπο ξανά επίκαιρη.
Το 1995 η act up κυκλοφόρησε σε βινύλιο μέσω της
FM Records μια συλλογή τραγουδιών από μπάντες που
προέρχονταν από τον «ανθό της ελληνικής νεολαίας»
εκείνης της εποχής. Το LP είχε τίτλο «... εν τούτω νίκα»
και τα κομμάτια σκότωναν: Οι Στέρεο Νόβα με την
«Πρόσθεση» και το «Τετράγωνο 88», οι Τρύπες με τον
«Παράδεισο», οι Deus X Machina με το «False Promises», οι Groove Machine με το «In Exile…», οι Terminal
Curve με το «Burn», οι Sound Device με το «Manifesto»,
οι Εκτός Ελέγχου με το «Σ’ αυτή την πόλη» και ο Ντίνος
Σαδίκης με τους Εν Πλω με το «421».
Μολονότι οι αισθητικές και πολιτικές διαφορές
των ανθρώπων μεταξύ των DIY και των «εμπορικών»
σχημάτων ήταν ήδη υπαρκτές (και συχνά οριακές)
ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1980, έκπληξη
προκαλεί εδώ η συνύπαρξη στον ίδιο δίσκο
εκπροσώπων αμφότερων των τάσεων της ελληνικής
underground σκηνής. Αυτό μπορεί, ενδεχομένως,
να εξηγηθεί από την ευρεία αποδοχή που έχαιρε η
οργάνωση σε ένα μεγάλο φάσμα του τότε κινήματος
και της αντικουλτούρας της εποχής, ώστε οι επιμέρους
διαφορές που υπήρχαν να παραμερίζονταν ενόψει
του «σκοπού». Κάπως έτσι ο Γιάννης Αγγελάκας και
ο Γιώργος Καρράς από τις Τρύπες ή ο Κάπα Βήτα από
τους Στέρεο Νόβα βρέθηκαν να φιγουράρουν δίπλα
στον Μάκη Κεντεμποζίδη των Groove Machine ή τον
Παναγιώτη Κρεμμύδα των Εκτός Ελέγχου.
Το booklet που εσωκλείονταν μέσα στον δίσκο
ήταν φιλοτεχνημένο από τον Παντελή Παντελόπουλο
(σκίτσα) και τον Δημήτρη Παπαϊωάννου (κόμιξ), ενώ
όλη η έκδοση φαίνεται να ήταν αφιερωμένη στον
Αποστόλη Κοκκάλα, ιδρυτικό μέλος του ελληνικού
τμήματος της Act Up που πέθανε εξαιτίας του HIV
και τον οποίο, μολονότι δεν είχαμε την τύχη να τον
γνωρίσουμε, κοντινοί μας σύντροφοι τον επαναφέρουν
συχνά στις κουβέντες μας.
1. Η εισήγηση των «Βαλκάνιων Προλετάριων» μαζί με την
εισήγηση της αυτόνομης ομάδας από την Θεσσαλονίκη «Εργάτες
του Αρνητικού» με θέμα «Εμπορία γυναικών στην εποχή του
σύγχρονου ελληνικού κανιβαλισμού» εκδόθηκε στην Αθήνα
τον Οκτώβριο του 2007 σε χίλια αντίτυπα. Αν δεν την έχετε
ήδη προμηθευτεί από τους χώρους ή τις εκδηλώσεις ομάδων
της Αυτονομίας, μπορείτε να την βρείτε διαθέσιμη εδώ σε
ψηφιακή μορφή: https://antifacommunity.gr/wp-content/uploads/2020/03/epidimies.pdf
2. Ευχαριστούμε το αρχείο της Λέσχης Κατασκόπων του 21ου
αιώνα και τον θείο Μενέλαο για την ευγενή παραχώρηση των
τεκμηρίων.

Contagion ή Covid19?
Mία μόνο φωτό είναι «πραγματική» ή άλλες είναι του
Χόλιγουντ, βρείτε τις.

Στην ιμπεριαλιστική μητρόπολη, όπου κυριαρχούν εντελώς
“έκτακτες συνθήκες”, η λογοκρισία δε λειτουργεί σαν ανοιχτή
και βάναυση κοπή του λόγου.
Εδώ γίνεται κάτι παραπάνω, κάτι χειρότερο από την
χοντροκομμένη καταστροφή των αγωνιστικών κειμένων ή
ένα black out, κάτι πιο περίπλοκο από την “παλιά ρίψη στην
πυρά”. Πράγματι, καταρχήν πρόκειται για την παραχάραξη
της ιστορικής εμπειρίας, την παραγωγή υποκατάστατων
αναμνήσεων, την δόλια κωδικοποίηση.
Η λογοκρισία είναι μία δραστηριότητα, όχι η άρνηση μίας
δραστηριότητας. Δεν είναι η προσπάθεια “να μη γίνει κάτι
διαφορετικό από που συνήθως ονομάζουμε κοινο-ποιώ. Η
λογοκρισία είναι τελικά παραγωγή γνώσης”. Μιας άλλης
γνώσης, είναι η παραποίηση του γεγονότος, η μετατόπιση και η
αντικατάστασή του. [...]
Αυτή η στρατηγική ενεργητική λογοκρισία, στη θέση του
παλιού “να μη μαθευτεί”, επιλέει αυτό που πιθανά νομιμοποιεί
τον λογοκριτή και που τελικά λειτουργεί σαν επιβεβαίωση του
δικαιώματος και της εξουσίας αυτού που την ασκεί.
Η λογοκρισία είναι κυρίως στρατηγική κοινωνικού ελέγχου,
πολεμική στρατηγική. Η παραγωγή παραχαράξεων και
ιδεολογικών σημάτων, τα οποία παραποιούν τα κοινωνικά
γεγονότα, προτείνοντας μία ψευτική μοντελοποίησή τους, είναι
κυριολεκτικά πολεμική παραγωγή, με την σύγχρονη σημασία
του όρου.
Οι ίδιοι οι τεχνικοί στην υπηρεσία του Μεγάλου Φετίχ, το
ομολογούν πλέον ανοιχτά: η παραποίηση της πληροφόρησης,
η διάδοση ψεύτικων ειδήσεων, εν ολίγοις η “πληροφοριακή
τρομοκρατία”, είναι η σύγχρονη μορφή της προληπτικής
αντεπανάστασης [...].
Δίχως άλλο, μπορούμε να μιλήσουμε για “σημειολογική
αντεπανάσταση”, για ταξικό πόλεμο, ο οποίος διεξάγεται και
πραγματοποιείται στον ελάχιστα γνωστό μέχρι σήμερα χώρο των
γλωσσικών ιδιωμάτων.
Σταγόνες ήλιου στη στοιχειωμένη πόλη, Renato Curcio & Alberto Franceschini
εκδ.Αντισχολείο
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Είναι ακριβώς εκείνη η αίσθηση. Την τοποθετώ
χρονικά στα τελευταία πέντε σκαλοπάτια. Όταν
χαμηλώνει το ταβάνι και λίγο πριν ανακαλύψεις
το αδιέξοδο. Ημιώροφος. Δεν το περίμενες αυτό.
Το να κλείνεσαι στο ασανσέρ μεταξύ των ορόφων,
σημαδεύει ακριβώς αυτό το συναίσθημα και το
απλώνει σα βούτηρο στο χρόνο, αφαιρώντας σου
τη δυνατότητα να το ξορκίσεις μ’ ένα μπινελίκι. Αν
σου χαμογελάσει η τύχη, αιωρείσαι κάμποσα μέτρα
πάνω από τη γη σε έναν θάλαμο με επαρκή αερισμό και μόνη στήριξη μια συρμάτινη κλωστή. Στην
χειρότερη των περιπτώσεων, βρίσκεσαι ανάμεσα
σε καθρέφτες με άβολο φωτισμό, συν όλα τα παραπάνω.
Γιατί σ’ εμένα; Τι σκατά έκανα λάθος; Τόσες στραβές απόψε και δεν έβγαλα κουβέντα. Όσα πνιχτά
κατέβασα προς το στομάχι δεν μετράνε είπαμε. Θα
τα πληρώσω σε έλκος αναδρομικά. Αν είχες κάνει
εκείνο το τσιγάρο, τώρα δε θα φώναζε στην κωλότσεπη. Ή ακόμα χειρότερα: άμα δεν κάπνιζες, θα
είχες έρθει νωρίτερα, και επιπλέον, δύο επί εφτά
δεκαπέντε πες, επί τέσσερα εξήντα και νάτο το νοίκι
που μου λείπει.
Το μισθωτήριο είναι στο όνομα της συγκατοίκου. Το
baby-sitting ήταν μαύρο και δε δικαιούται τη μείωση 40% στο νοίκι, ούτε το 800άρι. Το έπαιξε «έχω
βήχα» για να κάνει τα δικά της για ένα τριήμερο και
τώρα δεν ξέρει άμα θα ξαναδουλέψει. Αφού πήγε
σούπερ-μάρκετ δύο συνεχόμενες μέρες κι εμένα
με τραπεζώνουν στη δουλειά, θα τον πάρω εγώ τον
Σπάγκο για να διαπραγματευτώ. Και το πως ήμασταν συνεπείς το έχουμε, και γενικά. Δεν θέλει και
πολλά. Όλα με το μέρος μας είναι. Αρκεί να πούμε
μια ιστορία που να έχει αρχή μέση και τέλος. Όπως

εκείνη στο δημοτόμπατσο με το κολάρο. Έχασα τον
σκύλο μου και τον ψάχνω. Ορίστε και το πειστήριο.
Ή με βοηθάς να τον βρω και στο τέλος με παρηγορείς, ή με αφήνεις στην ησυχία μου να πενθήσω
το χαμό. Στην τελική, άμα είναι να μας μειώσουν
όπως είπαν στο μισό τα μεροκάματα, να μειώσουν
στη μέση και τα νοίκια. Κάνω να βρω την επαφή
του Ιδιοκτήτη και πέφτω στον Ισίδωρο. Τι ώρα να
έχουν άραγε εκεί πάνω;
Μετά από δυό γρήγορες πρόβες, του τηλεφωνώ και
δεν έχω σήμα. Ούτε καν δεδομένα. Κανένα ανοιχτό
wi-fi στη γειτονιά. Το συμβόλαιο της καρτοκινητής
τρέχει κανονικά, οι ταχύτητες του δικτύου αυξομειώνονται κάθε φορά σε ευθεία αντιπαράθεση με
τις ανάγκες μου, οι seeders στα torrents είναι ελάχιστοι και πάλι καλά που έχω τους κωδικούς της
συνδρομητικής σου από τις προάλλες που αράξαμε
σπίτι. Οι συνεπείς πελάτες θα έχουν 5% έκπτωση
στο e-bill της ΔΕΗ, πάλι καλά το νερό είναι ακόμα
φθηνό, οι συνάδερφοι σε έμαθαν και κερνάνε αναψυκτικά, οι γείτονες έχουν πια λόγο να κλειδώνουν
την εξώπορτα από τις 22:00 και τα αγαπημένα μου
στιγμιότυπα είναι οι τύποι που φοράνε μάσκα και
γάντια στο αμάξι τους, ενώ είναι μόνοι τους εντός
του. Δεν υφίστανται πλέον και τα αλκοτέστ. Θα μπορούσα να είχα μεθύσει τώρα. Κι άμα με μύριζε κανείς, να υπέθετε πως κατάπια αντισηπτικό.
Δεν ξέρω τι εννοεί «σε περίπτωση ανάγκης». Δεν
μπορώ καν να πω με σιγουριά πως το έχω ζήσει
ποτέ, ή αν είμαι διαρκώς εκεί. Δεν έχω κρούσει το
κομβίο του ανελκυστήρα ακόμα. Ας θεωρήσουμε καλή τύχη το γεγονός πως με πήρανε χαμπάρι
από την πολυκατοικία. Παραμένω ψύχραιμος και
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το δηλώνω. Ένα κούρεμα θα το χρειαζόμουν ενδεχομένως. Το «να τα χαρείς όσο τα έχεις» δε με
παρηγορεί. Με πιάνω να μουρμουράω για τον ανάδρομο Ερμή, χωρίς να κατανοώ τη λέξη «ανάδρομος». Οι μαϊμούδες οργανώνουν πεσίματα στους
περαστικούς στην Ταϊλάνδη, τα κογιότ παίρνουν
στο κατόπι ανυποψίαστα ζευγάρια στο Σαν Φρανσίσκο, τα αγριοκάτσικα έχουν κατέβει στις μεγαλουπόλεις της Σκωτίας, στο ανατολικό Λονδίνο τα
ελάφια έχουν βγει στη γύρα, ακούς κελαηδίσματα
πάνω από την άσφαλτο και οι ντελιβεράδες είναι
κολλημένοι κάπου στο ενδιάμεσο. Δεν ξέρω ποιος
εκδικείται τι, αλλά αυτό θα ήταν μία κάποια λύση.
Εάν έψαχνα την απομόνωση καθόμουν και σπίτι.
Ζηλεύω τους φίλους μου που δεν χρησιμοποιούν
ξυπνητήρι πια. Προσπαθώ να σκαρφιστώ δικαιολογίες για τις φίλες μου που δεν έχουν σκύλο να
βγάλουν βόλτα, αλλά παιδί. Σα να ξαναπηγαίνουμε
φροντιστήριο και πλαστογραφούμε τις υπογραφές
των γέρων μας. Άμα πηγαίνεις το μηχανάκι για
σέρβις, ποιον κωδικό χρησιμοποιείς; Αν υπάρχει
αγάπη, κολλάει; Τα ιερογλυφικά πάνω στα αλουμίνια χαράκτηκαν για να τα ερμηνεύσω ένα προς
ένα και σε όλα τα ασανσέρ είναι γραμμένα από το
ίδιο χέρι.
Σιγουρεύομαι πως δεν είμαστε πάνω από δύο άτομα στο θάλαμο. Αφού μου πήρε κάποια δευτερόλεπτα, ακούω φωνές. Έχω χάσει τον προσανατολισμό
μου και δεν καταλαβαίνω από που προέρχονται κι
αν απευθύνονται σε εμένα. Ανάμεσα στα «υπομονή» και τα χειροκροτήματα ακούγεται κι ένα παράπονο: «θα κρύωσε τώρα το φαί». Δεν έχει πουρμπουάρ απόψε. Μονάχα γκίνια και μπλόκα.

Επιζητώντας την κοινωνική πειθαρχία, εξαπολύθηκε μία επίθεση εναντίον κάθε μορφής συλλογικής κοινωνικότητας
και σεξουαλικότητας, που συμπεριλάμβανε τα αθλήματα, τα παιχνίδια, τους χωρούς, τις ολονυχτίες, τα πανηγύρια
και άλλες ομαδικές τελετουργίας που πρόσφεραν δεσμούς και αλληλεγγύη μεταξύ των εργατών. Η κοινωνική
πειθαρχία επιβλήθηκε με την απειλή μίας σωρείας νομων: 25 στην Αγγλία μεταξύ 1601 και 1606 μόνο για την
λειτουργία των καταστημάτων που πουλούσαν μπίρα. Ο Peter Burke στο σχετικό έργο του (1978) κάνει λόγο για μία
εκστρατεία ενάντια στη “λαϊκή κουλτούρα”. Βλέπουμε όμως ότι αυτό που διακυβευόταν ήταν η αποκοινωνικοποίηση
ή η αποσυλλογικοποίηση της αναπαραγωγής του εργατικού δυναμικού, όπως και η απόπειρα να επιβληθεί μία
παραγωγικότερη χρήση της σχόλης. Στην Αγγλία αυτή η διαδικασία κορυφώθηκε με την επικράτηση των Πουριτανών,
ως αποτέλεσμα του Εμφυλίου Πολέμου (1642-1649), όταν ο φόβος της κοινωνικής απειθαρχίας ενέπνευσε την
απαγόρευση όλων των προλεταριακών συγκεντρώσεων και γιορτών. Πάντως, η “ηθική αναμόρφωση” ήταν εξίσου
έντονη και σε μη προτεσταντικές περιοχές, όπου την ίδια περίοδο οι θρησκευτικές λιτανείες αντικαθιστούσαν το
τραγούδι και το χορό, που μέχρι τότε συνέβαιναν μέσα και έξω από τις εκκλησίες. Ακόμα και η σχέση του ατόμου με
το Θεό έγινε ιδιωτική υπόθεση: στις προτεσταντικές περιοχές, με την καθιέρωση της απευθείας σχέσης μεταξύ του
ατόμου με το θείο- στις καθολικές περιοχές, με την εισαγωγή της ατομικής εξομολόγησης. [...] Συνεπώς, η φυσική
περίφραξη, που συντελέστηκε με την ιδιωτικοποίηση της γης και τους φράχτες στις κοινές γαίες, ενισχύθηκε από
μία διαδικασία κοινωνικής περίφραξης, με την αναπαραγωγή εργατών να περνά από τον ανοιχτό χώρο στο σπίτι,
από την κοινότητα στην οικογένεια, από το δημόσιο χώρο (τα κοινά, την εκκλησία) στον ιδιωτικό.
Silvia Federici, Ο Κάλιμπαν και η Μάγισσα, Γυναίκες, Σώμα και Πρωταρχική Συσσώρευση
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