


Η μπροσούρα διανέμεται χωρίς αντίτιμο, ωστόσο οποία ομάδα, συνέλευση, 
κατάληψη, πρωτοβουλία ή στέκι θέλει μπορεί να την διακινεί, για δική της 

οικονομική ενίσχυση, με ελεύθερη, πάντα, συνεισφορά.
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Ο ΚΟΒΙΝΤ ΩΣ ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΥ ΠΑΜΕ
Από τις αρχές του 2020, η πανδημία του ιού Covid19 έχει χτυπήσει σκληρά τις ζωές 
δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Η καταμέτρηση των κρουσμάτων και των θανάτων που 
άφησε πίσω του ο ιός αναφέρονται καθημερινά και σε κοινή θέα στα πρωτοσέλιδα 
όλων των εφημερίδων και λοιπών ΜΜΕ. Οι συνέπειες του ιού μα κυρίως της 
διαχείρισης της πανδημίας από τις κυβερνήσεις σε όλο τον πλανήτη φέρουν μαζί 
τους τόσο ριζοσπαστικές όσο και τραγικές συνέπειες στις ζωές εκατομμυρίων 
επιζώντων. Οι κυβερνήσεις έχουν χρησιμοποιήσει πολεμική ρητορική για τον 
"φανταστικό πόλεμο ενάντια σε έναν αόρατο εχθρό" διαμορφώνοντας το κατάλληλο 
έδαφος και τις συνθήκες να πείσουν τους πολίτες για την αναγκαιότητα και την 
καλοσύνη των ενεργειών που αναλαμβάνουν, στη λογική προφανώς και όπως λένε 
προς το πρωταρχικό μας συμφέρον και το κοινό καλό.

Από την άλλη;

Από την άλλη πλευρά, αυτοί που ήταν πάντα αντίθετοι με τις κυβερνήσεις και την 
ύπαρξή τους μάλλον δεν είχαvε μια κριτική και ριζοσπαστική επισκόπηση των 
συνεπειών που διαμόρφωσε στις ζωές μας η διαχείριση της πανδημίας... Εν ολίγοις, ο 
πόλεμος διεξήχθη στην πραγματικότητα μόνο, ή σχεδόν, στη μία πλευρά του 
οδοφράγματος. Πολύ συχνά μας φαίνεται ότι έχουμε προσαρμοστεί στις 
κυβερνητικές επιταγές, πεπεισμένοι για την αναγκαία, έστω στιγμιαία, υποταγή στην 
κυβέρνηση. Υιοθετώντας την λογική περιορισμού και καταστολής, πιθανώς ανίκανοι 
να σκεφτούμε έγκυρες και πραγματικές εναλλακτικές απέναντι σε αυτές της 
εξουσίας.

Σχεδόν δύο χρόνια μετά την εμφάνιση του ιού και αφού είδαμε διάφορα «κύματα» 
μολύνσεων, περιορισμούς, νέους νόμους, πρόστιμα, συλλήψεις, νέα συστήματα 
ελέγχου κ.λπ., φάνηκε χρήσιμο να βάλουμε κάποια από τα πράγματα στη σειρά, για 
να μην ξεχάσουμε πώς ήταν ο κόσμος πριν από την πανδημία του Covid19 και πώς 
ο καπιταλισμός και οι κυβερνήσεις μπόρεσαν να χρησιμοποιήσουν αυτήν την 
έκτακτη ανάγκη, ως μοχλό μετατόπισης των υπαρχουσών ισορροπιών στις κοινωνίες 
μας. Η ισχύ της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, το σύστημα υγείας ως πεδίο μάχης, 
οι απαγορεύσεις και περιστολές των έως τότε δεδομένων "ελευθεριών" και η διάχυση 
του φόβου του θανάτου έδωσε στο κράτος τον χρόνο να διαχειριστεί και να 
καταδυναστεύσει περαιτέρω τις ζωές μας ψηφίζοντας νομοσχέδια χωρίς να υπάρξουν 
αντιδράσεις.

Επιβλήθηκε η εξουσία της υγειονομικής επιτήρησης ως ο νέος θεός που έπρεπε να 
πιστεύουν και να προσκυνάνε οι μελλοντικοί νεκροί της πανδημίας.

Εν ολίγοις, με αυτό το κείμενο θέλουμε να προσπαθήσουμε να κοιτάξουμε πίσω, 
για να εντάξουμε στην ανάλυση μας όλες εκείνες τις αλλαγές που, δυστυχώς όσο 
περνούν οι μήνες, είμαστε πεπεισμένοι ότι θα είναι όλο και πιο δύσκολο να 
σταματήσουν.
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Αν για πολλούς μήνες οι αγώνες έχουν τεθεί σε καραντίνα, λόγω ανικανότητας, 
απροθυμίας ή πραγματικής αδυναμίας, δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο για τη δράση 
των εχθρών μας. Ο  κίνδυνος να ξυπνήσουμε μια μέρα χωρίς άλλη ασθένεια, αλλά με 
την επίγνωση του να ζεις σε έναν κόσμο που είναι βαθιά διαφορετικός από αυτόν  
τον ήδη τρομερό  στον οποίο είχαμε συνηθίσει, γίνεται όλο και πιο συγκεκριμένος.

Αυτό το κείμενο θα πρέπει λοιπόν να χρησιμεύσει ως αφετηρία για τους 
μελλοντικούς αγώνες, γιατί αν ο τελικός στόχος είναι σίγουρα να πάρουμε τα πάντα 
πίσω, είναι επίσης σημαντικό να μην ξεχνάμε ό,τι έχουμε αφήσει στο δρόμο, στους 
πιο πρόσφατους χρόνους, το οποίο σε κάθε περίπτωση δυστυχώς δεν φαίνεται να 
είναι λίγο.

GREEN PASS  Ή ΠΡΟΕΙΚΟΝΟΖΟΝΤΑΣ ΤΟ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Εάν υπάρχουν πολλοί τομείς της ζωής, στους 
οποίους θα αλλάξουν οι συνήθειές μας μετά 
τον «παγκόσμιο πόλεμο κατά της πανδημίας», 
μία από τις πιο σημαντικές αλλαγές, που κατά 
κάποιο τρόπο επιτρέπει και περικλείει όλες τις 
υπόλοιπες, δηλαδή λειτουργεί ως λογικό 
παράδειγμα, είναι συνολικά αυτός του
δρόμου προς τη δημιουργία μιας πραγματικής 
ψηφιακής ταυτότητας για όλους τους πολίτες, 
ή τουλάχιστον για εκείνους των 
πλουσιότερων και πιο προηγμένων 
τεχνολογικά κοινωνιών. Αυτό που εισήχθη ως 
εμβολιαστικό διαβατήριο πράσινο πάσο για 
την πιστοποίηση εμβολιασμών και 
ανάρρωσης, φαίνεται να είναι ένας 
πρόδρομος και ένα πείραμα που προορίζεται 
να μετατραπεί, τουλάχιστον στην πρόθεση, σε 
πραγματικό ψηφιακό διαβατήριο. Ένα 
διαβατήριο που, ξεπερνώντας κατά πολύ την 
αποτελεσματικότητα της παλιάς ταυτότητας, 
θα μας συντροφεύει και θα ταυτίζει όλη μας 
τη ζωή, περιγράφοντας κάθε πτυχή της 
ύπαρξής μας.

Ας φανταστούμε ένα διαβατήριο όπου 
συλλέγονται και καταγράφονται όλες οι 
πληροφορίες που ενδιαφέρουν ένα κράτος. Η 
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υγεία μας θα είναι μία από τις πτυχές, αλλά μπορεί να περιέχει πολλές άλλες εξίσου 
ευαίσθητες πληροφορίες, όπως την οικονομική μας κατάσταση, τους τρεχούμενους 
λογαριασμούς μας ή το ποινικό μας μητρώο. Η υποχρέωση λοιπόν να έχουμε πάντα 
μαζί μας αυτό το ψηφιακό διαβατήριο, παράλληλα με τον αυστηρό έλεγχο της 
πρόσβασης σε κάθε μέρος, θα επιτρέψει στα κράτη έναν συνεχή γεωεντοπισμό 
ολόκληρου του πληθυσμού. Αυτό το διάστημα οι συνέπειες της δημιουργίας αυτών 
των ολοένα πιο προηγμένων και επεμβατικών υποδομών ψηφιακής ταυτότητας είναι 
ήδη ορατές.

Δύο ακραία παραδείγματα θα μπορούσε να είναι η απόφαση που έλαβε η καναδική 
κυβέρνηση, να μπλοκάρει τους τρεχούμενους λογαριασμούς οποιουδήποτε 
συμμετείχε στις διαδηλώσεις στην πρωτεύουσα (22 Φεβρουαρίου), ή η σύλληψη ενός 
πολίτη στη Γερμανία μέσω της ταυτοποίησης και του γεωγραφικού εντοπισμού του, 
χάρη στη σάρωση της πράσινης κάρτας που του έγινε σε μπαρ.

Ωστόσο, αυτό που φαίνεται να είναι το επόμενο βήμα στην εφαρμογή αυτών των 
ψηφιακών διαβατηρίων, δεν είναι μόνο ο συνεχής έλεγχος κάθε πτυχής της ζωής των 
πολιτών, αλλά η χρήση του για την προετοιμασία και την καθοδήγηση της ζωής τους. 
Ήδη στην Κίνα αυτό συμβαίνει, έστω και αν εξακολουθεί να φαίνεται περιορισμένο, 
κι ονομάζεται «κοινωνικό πιστωτικό σύστημα». Αυτό το σύστημα θα έχει την 
πρόθεση να ενθαρρύνει τις καλές πράξεις και να αποθαρρύνει τις κακές, που καλές 
και κακές φυσικά, μένει από καιρό σε καιρό να τις καθορίζουν οι κυβερνώντες των 
εκάστοτε κρατών.

Δημιουργείται έτσι ένα "αρχείο συμπεριφοράς", με το οποίο αξιολογούνται 
συμπεριφορές που,αν και δεν κρίνονται νομικά παράνομες, ωστόσο χρησιμοποιείται 
για να διακριθεί η πρόσβαση σε πιο διαφορετικές δραστηριότητες και πόρους  όπως 
από την αγορά αεροπορικού εισιτηρίου, το άνοιγμα υποθήκης, αγορά σπιτιού, 
πρόσβαση στα καλύτερα λύκεια, πρόσληψη σε θέσεις εργασίας κύρους, έως και την 
ένταξη σε μια πραγματική δημόσια μαύρη λίστα. Οι επιπτώσεις που έχει ένα τέτοιο 
εργαλείο στη ζωή των ανθρώπων δεν είναι δύσκολο να τις φανταστεί κανείς. Η μη 
πληρωμή προστίμων, η απουσία από την δουλειά, η συμμετοχή σε διαμαρτυρίες, 
ακόμη και η παραβίαση των κόκκινων σηματοδοτών ή η διάθεση πάρα πολλών 
χρημάτων σε «άχρηστες» δραστηριότητες (π.χ. βιντεοπαιχνίδια ή μπαρ), όλες αυτές 
οι ενέργειες αξιολογούνται και επηρεάζουν τις δυνατότητες που θα άνοιγαν (ή θα 
έκλειναν) στο μέλλον για τα άτομα που είναι ενταγμένα σε ένα τέτοιο αρχείο 
συμπεριφοράς.

Αυτό που υλοποιείται είναι μια πραγματική κρατική αξιολόγηση του πολίτη,που 
συνεπάγεται αφενώς, λόγω υποταγής και πειθάρχησης, στη δημιουργία μιας τάξης 
προνομιούχων πολιτών και αφετέρου μιας νέας τάξης περιθωριοποιημένων.

Αυτό δεν φαίνεται πλέον σαν μια φανταστική δυστοπία που περιορίζεται στον 
κινεζικό “κομμουνιστικό παράδεισο”, αρκεί να σκεφτούμε με ποιόν τρόπο 
αξιοποιήθηκε από τις κυβερνήσεις το διαβατήριο εμβολίων τους τελευταίους μήνες, 
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με τη χρήση του ως ανταμοιβή σε όσους πειθάρχησαν από τη μία και την 
περιθωριοποίηση και τον αποκλεισμό όσων δεν ήθελαν να υποβληθούν στη λογική 
του από την άλλη (αποκλεισμό από κοινόχρηστους χώρους, εμπορικά καταστήματα, 
την απώλεια θέσεων εργασίας, την ρύθμιση των καθημερινών συμπεριφορών που 
συνεπαγόταν, τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν στους “παραβατικούς” κλπ). Η λογική 
πίσω από όλα αυτά είναι ακριβώς η ίδια.

Όπως συμβαίνει συχνά με τη δικαιολογία μιας απειλής «πολέμου» ή κατάστασης 
έκτακτης ανάγκης, επιβάλλονται αλλαγές ως έκτακτα μέτρα, που κατά τα άλλα είναι 
δύσκολο να εγκαθιδρυθούν στην κοινωνία χωρίς αντιδράσεις.

Το green pass, λοιπόν, φαίνεται σε όλες τις προθέσεις και σκοπούς ως ένα 
θεμελιώδες βήμα προς μια νέα μορφή πειθαρχίας, ταξινόμησης, ελέγχου και 
καταστολής του πολίτη, ένα περαιτέρω βήμα προς έναν κόσμο που καθοδηγείται 
και ελέγχεται από τεχνοκράτες, για τη δημιουργία του πειθήνιου ανθρώπου.

ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ
Στiς 26 Φεβρουαρίου 2020 έρχεται το πρώτο κρούσμα στην επικράτεια του 
ελλαδικού χώρου θέτοντας σε συναγερμό την κοινωνία και τον κρατικό υγειονομικό 
μηχανισμό. Από τις 23 
Μαρτίου τίθενται σε 
ισχύ σημαντικοί 
περιορισμοί στην 
κυκλοφορία και την 
μετακίνηση των 
πολιτών σε ολόκληρη 
την επικράτεια, πλην 
κάποιων εξαιρέσεων 
που αφορούν 
αποκλειστικά 
οικονομικούς κλάδους.

Απαγόρευση 
κυκλοφορίας σε όλα 
τα αστικά κέντρα και 
χωριά, απαγόρευση 
μετακίνησης από 
νομό σε νομό καθώς και στην ύπαιθρο, πρόστιμο των 150 ευρώ σε όσους δεν 
τηρούν τους κανονισμούς κυκλοφορίας και δεν φοράνε μάσκα. Καθολικό 
κλείσιμο όλων των επιχειρήσεων και των επαγγελμάτων, πέραν των 
βιομηχανιών, ταχυμεταφορών και ειδών πρώτης ανάγκης. Στις αρχές Μαρτίου 
αποφασίστηκε το κλείσιμο όλων των δημοσίων και ιδιωτικών εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων. Η αστυνομία πανταχού παρούσα βεβαίωνε πρόστιμα και 
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λειτουργούσε ως εντολοδόχος των ειδικών, για την αποφυγή εξάπλωσης του 
κόβιντ. Η κοινωνία καθηλώθηκε και κλείστηκε για δύο μήνες ερμητικά, δίχως 
έξοδο διαφυγής, υπό την απειλή του ιού.

Η συνεργασία κράτους και επιστήμης συμφέρει και ενίοτε επιβάλλεται. Το αστικό
δημοκρατικό κράτος μέσω του κοινοβουλευτικού συστήματος, μπορεί να κηρύσσει 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης "διασκορπώντας” τον φόβο του θανάτου, ώστε να 
πειθαναγκάζει τους υπηκόους του σε υποταγή και σύμπλευση με τις επιταγές του. 
Έχει όλους τους θεσμούς υπό την εξουσία του κι έτσι διαχέεται το ιεραρχικό 
οικοδόμημα, από τα πάνω προς τα κάτω και διαστρωματικά.

Αυτό το σύστημα τέθηκε σε εγρήγορση με αφορμή την πανδημία του κοβιντ19. Οι 
κινήσεις τους λοιπόν ήταν πολύ συγκεκριμένες, έκδηλα στρατηγικές με την άμεση 
κατασταλτική πολιτική και την προπαγάνδα που έγινε συγχρόνως μέσα από τα 
εξαγορασμένα ΜΜΕ.

Το διάλειμμα πριν την τελική ευθεία

Από τις 4 Μαΐου τέθηκε σε εφαρμογή το σχέδιο της κυβέρνησης για τη σταδιακή 
αποκλιμάκωση των έκτακτων μέτρων, με την άρση των περιορισμών στις 
μετακινήσεις και την επανέναρξη λειτουργίας των επιχειρήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των σχολείων από τον Ιούνιο και των τουριστικών 
επιχειρήσεων από τον Ιούλιο. Από τον Αύγουστο η εξέλιξη του αριθμού των 
κρουσμάτων, νοσηλευόμενων, και θανόντων είναι εκ νέου σε άνοδο.

Τα κεφάλια μέσα, ακόμα μια φορά

Στις 7 Νοεμβρίου του ίδιου έτους (2020) ανακοινώνεται ότι μπαίνουμε σε δεύτερη 
καραντίνα, με το κράτος να ενισχύει ακόμα περισσότερο την κατασταλτική του 
τακτική, αυξάνοντας την καταβολή προστίμων στα 300 ευρώ και οι μπάτσοι 
αυξήθηκαν κατά 5.200 μετά τις νέες προσλήψεις και η Ελλάδα αναφερέται μεταξύ 
των πρώτων που έχουν τους περισσότερους μπατσούς σε αντιστοιχία με τους 
κατοίκους. Επίσης ανανεώθηκε ο εξοπλισμός τους, σε στολές και νέα οχήματα, 
παραλληλα με την αύξηση και του στρατιωτικού πολεμικού εξοπλισμού. Ταυτόχρονα 
οι κοινωνικές σχέσεις έχουν αλλάξει πλήρως προς μια κατεύθυνση υγιεινισμού, 
ιατρικοποίησης και κοινωνικής πειθάρχησης, διαμορφώνοντας το κυρίαρχο 
ιδεολόγημα της ενότητας, απέναντι σε κάποιον αόρατο εχθρό.

Περίπου ένα μήνα μετά έρχονται τα πρώτα εμβόλια. Το κράτος ενισχύει περαιτέρω το 
επικοινωνιακό του κομμάτι με την συμβολή των χρηματοδοτούμενων με 
εκατομμύρια Μ.Μ.Ε τα οποία όξύνουν το προπαγανδιστικό τους έργο, κατηγορώντας 
συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες για την πανδημία, αποσιωπώντας πλήρως τις 
τεράστιες ελλείψεις του συστήματος υγείας και διαφημίζοντας ολημερίς το πόσο 
ασφαλείς θα είμαστε παραμένοντας κλεισμένοι στο σπίτι, στηρίοντας έτσι το 
ιδεολόγημα της “ατομικής ευθύνης” που είχε ήδη δημιουργηθεί από την Κυβέρνηση.

Με τις πρώτες αντιδράσεις δημιουργείται το δίπολο υπέρ και κατά των εμβολίων, 
υπέρ της επιστήμης και του διαφωτισμού και κατά αυτών, κάτι που συμφέρει τους 



8

εξουσιαστές γιατί βασιλεύουν διαιρώντας, δημιουργώντας δίπολα στους 
καταπιεσμένους προκειμένου να κυριαρχήσουν, όπως πχ ξένοιντόπιοι, λευκοί
μαύροι, χριστιανοίμουσουλμάνοι κλπ. Με το πρόσχημα της ατομικής ευθύνης 
μεταθέτουν όχι μόνο τις ευθύνες τους στην κοινωνία αλλά προσπαθούν να 
αποκρύψουν συγχρόνως τις επιδιώξεις τους. Ωσάν να κατέχει η κοινωνία όλα τα μέσα 
που αφορούν στην υγεία του καθενός/μιας, κουνώντας το δάχτυλο μας λένε, 
προσπαθώντας να επιβάλλουν κιόλας αυτή την άποψη, ότι εμείς φταίμε που 
πεθαίνουμε, που δεν υπάρχουν γιατροί γιατί τους έχουν απολύσει, που δεν υπάρχουν 
νοσοκομεία γιατί τα έχουν κλείσει και μονάδες εντατικής θεραπείας, γιατί απλά είναι 
κοστοβόρες.

Τα "υγειονομικά μέτρα "για το κοινό καλό και η "ατομική ευθύνη" 
δικαιολογούν την όξυνση της καταστολής και του ελέγχου

Κλείνοντας ένα χρόνο με περιοριστικά μέτρα, η κοινωνία έχει βυθιστεί ακόμη 
περισσότερο στην υποταγή, τον φόβο και την αυταρχικότητα του κράτους. Ο ιός της 
κυριαρχίας φάνηκε να διεισδύει όλο και περισσότερο στις ζωές μας. Ο covid 
αποτέλεσε την ευκαιρία που έψαχνε η κυβέρνηση για να περάσει δίχως αντίσταση την 
ατζέντα της. Η αστυνομοκρατία οξύνεται και αναβαθμίζεται σε όλη την επικράτεια. 
Οι πορείες την 17η Νοέμβρη και την 6η Δεκέμβρη απαγορεύονται και χιλιάδες 
κόσμος χτυπιέται, συλλαμβάνεται και βεβαιώνεται με πρόστιμα για μετακινήσεις. 
Δεκάδες χιλιάδες προσλήψεις μπάτσων και καινούριες μονάδες εμφανίζονται στους 
δρόμους.

Τα ΜΑΤ και η ομάδα ΔΡΑΣΗ αναλαμβάνουν την περιφρούρηση των υγειονομικών 
μέτρων. Ξυλοδαρμοί πολιτών στους δρόμους γιατί παραβίασαν τα μέτρα, 
δημιουργούν τρομοκρατικό κλίμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η νέα περίοδος 
της καταστολής στοχοποιεί νεολαίους, οι οποίοι αράζουν στα πάρκα και 
υπερασπίζονται τον δημόσιο χώρο ως το μόνο μέσο κοινωνικοποίησης που διαθέτουν. 
Μαζικές επιχειρήσεις της ΕΛΑΣ πνίγουν ολόκληρες γειτονιές στα χημικά.

Στα μέσα Φεβρουαρίου του 2021 ψηφίζεται το εκπαιδευτικό νομοσχέδιο 
Κεραμέως (4777) ένα νομοσχέδιο που αδειοδοτεί στην αστυνομία να 
εισβάλλει στα πανεπιστήμια. Η αντίδραση δεν αργεί να ξεσπάσει. Ύστερα 
από έναν αναίτιο ξυλοδαρμό πολίτη στη Νέα Σμύρνη, που κάνει το γύρω 
του διαδικτύου, καλείται μία διαδήλωση οργής. Στην διαδήλωση της 7ης 
Μαρτίου συμμετέχουν πάνω από δέκα χιλιάδες άνθρωποι και ξεσπούν 
άγριες συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και μπάτσων. Την επόμενη μέρα η 
κυβέρνηση περνά σε άτακτη υποχώρηση και το κατασταλτικό δόγμα 
ηττείται στο δρόμο. Παράλληλα φοιτητικές κινητοποιήσεις 
διαδραματίζονται σε όλη την Ελλάδα. Η φοιτητική κοινότητα αντέδρασε με 
μεγάλες κεντρικές πορείες, καταλήψεις διοικητικών κτηρίων και 
συγκρούσεις με τους μπάτσους, κάνοντας την κυβέρνηση να αναβάλλει τα 
σχέδια της για την τοποθέτηση αστυνομικών δυνάμεων εντός των 
πανεπιστημίων.
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Η εξουσία περιορίζει την καταστολή φοβούμενη μια επερχόμενη εξέγερση.

Από τον γενικευμένο πόλεμο ενάντια στην κοινωνία-φυλακή, πόλεμος για την 
ζωή.

Η κυβέρνηση έκανε πίσω, αλλά οι μπάτσοι είναι ακόμα εδώ. Το κατασταλτικό δόγμα, 
από την μαζική αστυνομοκρατία ενάντια στις αντιδράσεις, μετατοπίζεται στην 
ένοπλη αντιπαράθεση με τους μικροπαραβατικούς. Καθημερινά είναι τα φαινόμενα 
με καταδιώξεις, για ασήμαντους λόγους, στις γειτονιές της Αθήνας και άλλων 
μεγάλων πόλεων. Πυροβολισμοί σε αυτοκίνητο που επιβαίνουν ανήλικοι Ρομά 
καταλήγουν στην δολοφονία ένας δεκαεφτάχρονου. Το όνομα του Νίκος Σαμπάνης. 
Οι αστυνομικοί πυροβόλησαν με 36 σφαίρες το όχημα που επέβαιναν τρεις άοπλοι 
ανήλικοι που το μόνο “έγκλημα” τους ήταν ότι είχαν κλέψει το αυτοκίνητο. Όλος ο 
κρατικός μηχανισμός, μαζί και τα ΜΜΕ κινητοποιήθηκαν για την πλήρη συγκάλυψη 
του εγκλήματος. Οι αστυνομικοί μετά από κάποιες μέρες αφέθηκαν ελεύθεροι. Για 
άλλη μια φορά το κράτος επιβραβεύει την κατασταλτική του μηχανή, τους πιστολέρο 
του, δίνοντας έτσι το ελεύθερο και σε άλλους μπάτσους να ακολουθήσουν το 
παράδειγμα των συναδέλφων τους, πυροβολώντας στο ψαχνό.

Τον Ιανουάριο του 22' παρόμοιο σκηνικό διαδραματίζεται στο Αλιβέρι του Βόλου. Σε 
όχημα που ανήκε στον πατέρα του οδηγού, με επιβάτες δύο δεκαπεντάχρονα αγόρια 
Ρομά και τρία κορίτσια, επίσης Ρομά, ηλικίας 14, 13 και 7 ετών. Οι ανήλικοι είχαν 
πάρει το αυτοκίνητο χωρίς να διαθέτουν δίπλωμα και αρνήθηκαν να σταματήσουν σε 
έλεγχο της αστυνομίας. Ξεκίνησε η καταδίωξη από τους μπάτσους και μόλις ο 
οδηγός του αυτοκινήτου σταμάτησε και προσπάθησε να διαφύγει πεζός αυτοί 
άνοιξαν πυρ στοχεύοντας σε ευθεία βολή. Από καθαρή τύχη δεν τραυματίστηκαν οι 
επιβαίνοντες. Ποτέ και κανείς δεν λογοδότησε για το συγκεκριμένο περιστατικό.

Αυτή την φορά όμως η απάντηση ήρθε, λίγους μήνες μετά, με τον εμπρησμό του Α.Τ 
από ομάδα ατόμων.

Μετά την καταστολή το green pass

Στα τέλη Μαρτίου του 2021 τα περιοριστικά μέτρα αλλάζουν. Η είσοδος σε εμπορικά 
καταστήματα, υπρεσίες και λοιπούς χώρους πλέον θα επιτρέπεται μόνο σε 
εμβολιασμένους ή έχοντες νοσήσει, οι οποίοι θα κατέχουν το πιστοποιτικό νόσησης ή 
εμβολιασμού, το λεγόμενο green pass. Απαγορεύεται η είσοδος στους 
ανεμβολίαστους στις δημόσιες υπηρεσίες, στα κέντρα διασκέδασης, στους κλειστούς 
(εσωτερικούς) χώρους εστίασης, στα θέατρα, στους κινηματογράφους, στα 
γυμναστήρια και στα γήπεδα, στα καταστήματα λιανικού εμπορίου, στους ανοικτούς 
(εξωτερικούς) χώρους εστίασης, στους χώρους παροχής υπηρεσιών αισθητικής και 
άλλους χώρους με συναφείς δραστηριότητες ή παροχής υπηρεσιών, δημιουργώντας 
έτσι έναν καθολικό διαχωρισμό στην κοινωνία και ρίχνοντας την ευθύνη για την 
πλήρη αποτυχία της διαχείρισης της πανδημίας στους ανεμβολίαστους.

Τα νομοσχέδια για υγεία, παιδεία, εργασία ψηφίστηκαν εν μέσω πανδημίας με 
λοκ ντάουν και καταστολή.
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Ανοίγει ο δρόμος για το περιβάλλον του μέλλοντος όπου τίποτα δεν θα είναι το ίδιο. 
Δίνονται υπερεξουσίες στο κράτος που τώρα πλέον διαχειρίζεται με την συνδρομή 
της επιστήμης τον θάνατο και την ζωή μας.

Η ΜΕΓΑΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ
Τα τελευταία χρόνια το ελληνικό κράτος έχει βυθιστεί σε βαθιά οικονομική κρίση, με 
πολλές επιπτώσεις σε όλες τις πτυχές της οικονομίας του. Συγκεκριμένα, στα τέλη 
του 2009 το ελληνικό δημόσιο αδυνατούσε να αποπληρώσει το χρέος του απέναντι 
στους δανειστές του, πράγμα που σηματοδότησε την έναρξη της οικονομικής κρίσης. 
Ακολούθησαν μέτρα λιτότητας, τα οποία με τη σειρά τους οδήγησαν στα τρία 
μνημόνια, με το τελευταίο από αυτά να λήγει τον Αύγουστο του 2018. Στο διάστημα 
αυτό από την περικοπή των μισθών, την αύξηση των φόρων αλλά και της ανεργίας, η 
κοινωνία πλήττεται 
οικονομικά και σε 
διαφορετικό επίπεδο 
ανάλογα με τις ήδη 
υπάρχουσες ταξικές 
διαφορές, οι οποίες 
εντείνονται σε ακόμα 
μεγαλύτερο βαθμό. Κάτω 
από αυτές τις συνθήκες και 
λίγο πριν την πολυπόθητη 
όσο και διαφημιζόμενη 
από τους εξουσιαστές 
ανάκαμψη της οικονομίας, 
στις αρχές του 2020 , 
έρχεται η πανδημία του 
covid19 βρίσκοντας μία 
κοινωνία εξουθενωμένη, η 
οποία καλείται να 
ανταπεξέλθει και σε αυτή 
την νέα "κρίση", που όπως 
φάνηκε δεν ήταν μόνο 
οικονομική. Έτσι το καπιταλιστικό σύστημα κλήθηκε να κάνει αυτό στο οποίο είναι 
καλύτερο: να προσαρμοστεί στη νέα συνθήκη με βάση τα συμφέροντα των λίγων 
έναντι στην πληρωμή του κόστους από τους πολλούς.

Με πρόσχημα την προστασία του πληθυσμού υπό την απειλή του ιού, το ελληνικό 
κράτος ακολουθεί τακτικές που επικρατούν και σε όλη την Ευρώπη. Ανακοινώνοντας 
την αρχή της καραντίνας, παγιδεύει τους πολίτες σε μια φούσκα εικονικής 
προστασίας, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση ότι "είμαστε σε πόλεμο με έναν 
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αόρατο εχθρό", με αποτέλεσμα να προχωρήσει ανενόχλητο σε μεταρρυθμίσεις που 
στοχεύουν στην οικονομική ενίσχυση των μεγαλοεπιχειρήσεων του κεφαλαίου, αλλά 
και του ίδιου του κράτους. Ταυτόχρονα για το μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνικής 
βάσης, που ήδη αδυνατεί να αντεπεξέλθει στις οικονομικές ανάγκες,δυσχεραίνεται 
ακόμα περισσότερο η κατάσταση της νέας οικονομικής κρίσης. Συγκεκριμένα, λόγο 
της καραντίνας, δεν υπήρχε η δυνατότητα να πραγματοποιούνται αγορές δια ζώσης 
και έτσι επικράτησε ένα νέο μοντέλο αγοροπώλησης, το οποίο βασίστηκε σχεδόν 
αποκλειστικά στις αγορές μέσω του διαδικτύου. Σε αυτές τις νέες συνθήκες 
μπόρεσαν να αντεπεξέλθουν μόνο οι μεγάλες επιχειρήσεις και οι αλυσίδες που 
χρησιμοποίησαν τις ήδη υπάρχουσες online παραγγελίες, ή αυτές οι επιχειρήσεις και 
βιομηχανίες που είχαν την οικονομική ευχέρεια και τις γνώσεις για να 
προσαρμοστούν εγκαίρως στα νέα δεδομένα. Αντίθετα οι μικρές επιχειρήσεις δεν 
κατάφεραν να προσαρμοστούν και στην αδυναμία τους να ανταγωνιστούν τους 
μεγάλους κολοσσούς της αγοράς, μεγάλο κομμάτι αυτών οδηγήθηκαν στην 
πτώχευση. Έτσι για άλλη μια φορά οι μεγάλες αλυσίδες που εξασφάλισαν άμεση 
προμήθευση, αλλά και οι εταιρίες κολοσσοί που εξασφάλισαν μαζική παραγωγή,
έβγαλαν τεράστια κέρδη εις βάρος των μικρότερων επιχειρήσεων.

Από τη συνθήκη της καραντίνας και των παραγγελιών μέσο του διαδικτύου 
επωφελήθηκαν και οι μεγάλες επιχειρήσεις που σχετίζονται με τη μεταφορά 
εμπορευμάτων και τις online αγορές. Eνώ η ζήτηση αυξήθηκε εκθετικά, αυτές οι 
επιχειρήσεις προχώρησαν σε προσλήψεις φθηνού εργατικού δυναμικού για την 
παροχή υπηρεσιών διανομής, με τα κέρδη τους να φτάνουν στα ύψη με τα ελάχιστα 
δυνατά έξοδα για εργατικό προσωπικό.

Η εδραίωση των lockdown και οι νέες συνθήκες πραγματικότητας επιδείνωσαν και 
το ψυχικό κόσμο των ανθρώπων. Ξαφνικά όλοι και όλες βίωσαν μια νέα συνθήκη 
εγκλεισμού, η οποία περιόρισε όλες τις δραστηριότητες και κυρίως αυτές της 
ψυχαγωγίας μέσα σε μερικά τετραγωνικά. Στην αδυναμία να απελευθερωθεί ή έστω 
να προσαρμοστεί σε αυτή τη συνθήκη εγκλεισμού, ο κόσμος αναγκάστηκε να 
επιλέξει συγκεκριμένα μονοπάτια για να περάσει το χρόνο του. Ένα από αυτά ήταν ο 
υπερκαταναλωτισμός, ο οποίος είχε ραγδαία αύξηση, μαζί με τη ψηφιοποίηση της 
αγοράς. Ταυτόχρονα αυξήθηκε πολύ και η χρήση ψηφιακών και τεχνολογικών μέσων 
και κυρίως των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Ενώ η κοινωνία είχε ήδη περάσει στη φάση της ψηφιοποίησης, όπου όλες οι 
κοινωνικές ανάγκες εκπληρώνονταν με τη βοήθεια τεχνολογικών μέσων, αν όχι 
αποκλειστικά από αυτά, ήρθε κι ο υποχρεωτικός εγκλεισμός εξαναγκάζοντας στην 
κοινωνικοποίηση, σχεδόν αποκλειστικά, μόνο με τη χρήση των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης. Έτσι μέχρι και οι κοινωνικές ανάγκες υπέκυψαν στην ιδιωτικοποίηση του 
διαμεσολαβημένου ψηφιακού κόσμου με αποτέλεσμα να παραχθεί ένας τεράστιος 
όγκος δεδομένων, που αναλύεται και αξιοποιείτε για οικονομικό όφελος από τις 
μεγάλες τεχνολογικές εταιρίες. Η απληστία και η κερδοσκοπική μανία αυτών των 
ανθρώπων όμως, δεν σταματάει εκεί.
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Στην θέληση τους να εκμεταλλευτούν στο έπακρον τις νέες συνθήκες ξεκινούν μια 
μεγάλη επιχείρηση υποκλοπής προσωπικών δεδομένων από τους χρήστες των 
ψηφιακών μέσων δικτύωσης με απώτερο σκοπό την πώληση τους, στην πλέον 
μεγαλύτερη από όλες, την βιομηχανία της πληροφορίας.

Φυσικά από το βωμό του κέρδους και των συμφερόντων του καπιταλισμού δεν 
μπορούσε να λείψει και ο τομέας της υγείας. Μιλώντας για μια πανδημία παγκοσμίου 
επιπέδου, με διάρκεια τουλάχιστον δύο χρόνων, η υγειονομική εκμετάλλευση των 
χαμηλότερων κοινωνικών στρωμάτων υπήρξε εντατικοποιημένη. Κράτος και 
καπιταλισμός, σε αγαστή συνεργασία μαζί με τους ισχυρούς της οικονομίας, 
έστρεψαν το κεφάλι προς τις φαρμακοβιομηχανίες. Οι πολυεθνικές, για άλλη μια 
φορά, απορρόφησαν τις μικρότερες επιχειρήσεις με τη μαζική παραγωγή 
χειρουργικών μασκών και των τεστ ανίχνευσης του κορονοιού αλλά και πολλών 
άλλων ειδών περίθαλψης ή πρόληψης από τον ιό, χρησιμοποιώντας τις πλάτες της 
κυβερνητικής πολιτικής και διαφόρων διαφημιστικών καμπανιών αυτής. Σε 
συνδυασμό με τις ανατιμήσεις των προϊόντων όπου η τιμή πώλησης ήταν 
πολλαπλάσια από το κόστος παραγωγής, το καπιταλιστικό σύστημα ευνοήθηκε εις 
βάρος των αναγκών της κοινωνικής βάσης.

Η ιδιωτικοποίηση της υγείας, αν και μια ήδη υπάρχουσα κατάσταση εδώ και χρόνια, 
αποκορυφώθηκε στα πλαίσια της πανδημίας. Το κράτος, έχοντας ένα ήδη 
αποδυναμωμένο σύστημα υγείας, επιλέγει να το αφήσει στο έλεος του, προσφέροντας 
μηδενική οικονομική ενίσχυση και θέτοντας παράλληλα σε αναστολή εργασίας τους 
υγειονομικούς που αμφισβητούν, προβάλλοντας αντίσταση στην αθλιότητα του 
εξαναγκαστικού εμβολιασμού. Από την άλλη δόθηκε έδαφος για την ανάπτυξη και 
ενίσχυση των ιδιωτικών κλινικών, που κατά τ'άλλα είναι ανεξάρτητες αλλά έχουν και 
την στήριξη του κράτους, εξισώνοντας ετσι όλες τις λειτουργίες τους με αυτές της 
δημόσιας δωρεάν υγείας, με την διαφορά όμως οτι οι κλινικάρχες αποσκοπούν σε 
μεγάλες οικονομικές αμοιβές. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την  κερδοσκοπία του τομέα 
της ιδιωτικής υγείας, ενώ οξύνονταν οι ταξικές αντιθέσεις εντός της κοινωνίας, αφού 
οι προνομιούχοιπλούσιοι έχουν πιο άμεση και ποιοτική πρόσβαση στην υγεία.

Ακόμα μια αφορμή για την κερδοσκοπία των λίγων αποτελεί και το εμβόλιο. Οι 
μεγάλες πολυεθνικές της φαρμακοβιομηχανίας τρεχουν να δημιουργήσουν τη 
φόρμουλα του εμβολίου και μετέπειτα τη μαζική παραγωγή του, ξέροντας πως κάτω 
από αυτές τις συνθήκες θα το πουλήσουν σε τεράστιες ποσότητες σε όλο το κόσμο. 
Τα κράτη αποφασίζουν να προσφέρουν πολλά εκατομμύρια σε αυτές τις εταιρίες, 
προκειμένου να πάρουν στα χέρια τους το εμβόλιο και να εκπληρώσουν το δικό τους 
πολιτικό αφήγημα που αφορά στη μαζική ανοσία, αλλά και το τέλος της καραντίνας 
χάρη στο εμβόλιο.

Συμπεραίνοντας, η πανδημία λειτούργησε σαν προσομοίωση για το καπιταλιστικό 
σύστημα για το πως μπορεί να εκμεταλλευτεί συνθήκες όπου ένα ή και περισσότερα 
κράτη βρίσκονται σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης. H χρόνια οικονομική κρίση 
συνεχίζεται και ο covid έδειξε ότι ο καπιταλισμός προσαρμόζεται και μέσα σε 
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συνθήκες καταστροφής του. Τα κράτη και οι κυβερνήσεις έσπευσαν να κάνουν τα 
πάντα ώστε να υπερκεράσουν την κρίση, προχωρώντας στις αλλαγές που 
επιζητούσαν. Έτσι εκδηλώθηκε η μεγαλύτερη και βίαιη επίθεση των καπιταλιστών, 
προκαλώντας τεράστιες επιπτώσεις στην κοινωνική βάση και περισσότερο στα 
χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα. Οι ταξικές διαφορές οξύνθηκαν ακόμα πιο πολύ, οι 
πολυεθνικές απορρόφησαν τους ελεύθερους επαγγελματίες και η αγορά μετατράπηκε 
πλέον σε σφαγείο όπου επιβιώνουν μόνο οι μεγαλύτεροι ιδιώτες και καπιταλιστές, 
εμπορευματοποιώντας την κάθε πτυχή στις ζωές μας.

Η ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Λόγω πανδημίας οι μαθητές/φοιτητές είναι αποκομμένοι από τις τάξεις και τα 
αμφιθέατρα τους, κάνοντας διαδικτυακά μαθήματα. Η καραντίνα επέφερε 
εξατομίκευση και απομόνωση στα άτομα, με επακόλουθο να χάσουν τον συνδετικό 
κρίκο της κοινωνικοποίησης και ταυτόχρονα να αδυνατούν να συλλογικοποιήσουν τις 
ζωές και τις ανάγκες τους.

Σε αυτά τα πλαίσια, στα μέσα Φεβρουαρίου του 2021 ψηφίζεται το εκπαιδευτικό 
νομοσχέδιο ΚεραμέωςΧρυσοχοΐδη (4777) προβλέποντας ελάχιστη βάση εισαγωγής 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων Γενικού Λυκείου, μηχανογραφικό δελτίο 
δύο φάσεων, ελάχιστη βάση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων 
Επαγγελματικών Λυκείων. Σχέδιο ασφάλειας και προστασίας των Α.Ε.Ι, κανονισμός 
ελεγχόμενης πρόσβασης στα πανεπιστήμια της χώρας και σύσταση Ομάδων 
Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων.

Το κράτος περιορίζει σε στενά πλαίσια τους μαθητές και τις φοιτήτριες, 
απαιτώντας πλήρη πειθάρχηση στις απαιτήσεις του καπιταλιστικού συστήματος, 
μαθαίνοντάς τους 
πως να υπακούουν 
τα μελλοντικά τους 
αφεντικά, ή να 
αφομοιώνονται στο 
ήδη υπάρχον 
σύστημα, χωρίς 
καμία αμφισβήτηση, 
όντας/ούσες οι ίδιοι/
ίδιες μελλοντικά 
αφεντικά. Η 
περαιτέρω 
ιδιωτικοποίηση της 
εκπαίδευσης οδηγεί 
στο να έχουν 
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πρόσβαση μόνο λίγοι και εκλεκτοί. Κάθε μορφή έκφρασης που θα αναπαράγει 
διαφορετική άποψη από την κοινωνικά αποδεκτή θα καταστέλλεται μέσω των 
πειθαρχικών και των μπάτσων και κάθε κίνηση θα είναι καταγεγραμμένη από 
κάμερες, στερώντας έτσι την ελευθερία λόγου και κίνησης.

Όλα αυτά δεν έγιναν αποδεκτά από πολύ μεγάλο μέρος φοιτητών και φοιτητριών. 
Γεννήθηκε έτσι ένα μαζικό φοιτητικό κίνημα από φοιτητές και μη, που ανέτρεψε 
κάποιες πτυχές του νόμου αυτού. Μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα έγινε 3 
φορές κατάληψη στην πρυτανεία του ΑΠΘ, όπως και σε πολλές άλλες σχολές σε όλη 
την χώρα, με τις συνακόλουθες εκκενώσεις. Το κάμπους είχε γίνει χώρος ελευθερίας, 
κοινωνικοποίησης και πολιτικοποίησης, καθώς πολλά άτομα συλλογικοποιήθηκαν 
εκεί σε καθημερινή βάση, ξεφεύγοντας από την μίζερη πραγματικότητα της 
καραντίνας. Κάθε Πέμπτη γινόταν φοιτητική πορεία, που τις περισσότερες φορές 
συσπείρωνε αμέτρητο κόσμο και συχνά οι πορείες αυτές κατέληγαν σε συγκρούσεις 
με τις δυνάμεις καταστολής. Οι συλλήψεις ήταν πολλές αλλά αυτό δεν σταμάτησε 
τον φοιτητικό αγώνα.

Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής αναδιάρθρωσης για την είσοδο στα σχολεία και στις 
σχολές ορίστηκε η απαίτηση ένδειξης πιστοποιητικού εμβολιασμού, rapid test ή 
πιστοποιητικού νόσησης, που ελέγχεται από νέοπροσληφθέντες ελεγκτές, 
διορισμένους από το κράτος. Ο έλεγχος, δυστυχώς, κανονικοποιήθηκε από μαθήτριες 
και φοιτήτριες. Μετά από πολύμηνο σοκ η πειθάρχηση στα νέα μέτρα δεν βρήκε 
αντίσταση, παρά μόνο από κάποια μικρή μερίδα αγωνιζόμενων φοιτητών. Το 
κυβερνητικό σχέδιο για τα πανεπιστήμια είχε αρχίσει να πετυχαίνει, σε μικρά αλλά 
σημαντικά ζητήματα, όπως η ελεγχόμενη είσοδος εντός των πανεπιστημίων, με 
απώτερο σκοπό την πλήρη αποδοχή των περιοριστικών και ελεγκτικών μέτρων. Αυτό 
το γεγονός φέρει μαζί του την εσωτερίκευση της καταστολής και του ελέγχου, ενώ 
παράλληλα μαθαίνει στην νέα γενιά να ζει και να υπακούει σε επιβαλλόμενους 
κανόνες, περιορίζοντας τα ερεθίσματα εντός των κυρίαρχων αφηγήσεων.

Με αφορμή λοιπόν την πανδημία και για άλλη μια φορά, βλέπουμε την προσπάθεια 
του κράτους να επιβάλλει αποστειρωμένους και ελεγχόμενους χώρους. Οι 
εκκενώσεις των καταλήψεων μέσα στα πανεπιστήμια (και μη) δεν διαφέρουν κατά 
πολύ από την προσπάθεια του κράτους για εξευγενισμό και αποστείρωση των χώρων 
των πανεπιστημίων. Βρήκαν πρόσφορο έδαφος για την φίμωση κάθε διαφορετικής 
γνώμης με πρόσχημα την υγεία, που ξεκινάει από τους ελεγκτές έξω από τις σχολές 
και φτάνει μέχρι την είσοδο των μπάτσων στα πανεπιστήμια, που θα προστατεύουν, 
υποτίθεται, την ομαλή λειτουργία τους.

ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΝΗΘΗΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ, ΤΗΝ ΥΠΟΤΑΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ.
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ΦΥΛΑΚΕΣ
Οι συνεχόμενες 
και σαρωτικές 
αλλαγές στο 
σωφρονιστικό 
σύστημα, δεν 
είναι 
αποκομμένες 
από τις 
ευρύτερες 
αναδιαρθρώσεις 
που διεξάγονται 
στους 
υπόλοιπους 
κοινωνικούς 
τομείς από το 
κράτος.

Καθημερινά κάθε 
στοιχείο ελευθερίας που υπάρχει γίνεται στόχος της εξουσίας προς μια κατεύθυνση 
συνολικότερης εκμετάλλευσης της κοινωνικής βάσης κι αυτό αποτυπώνεται έντονα 
και εντός των τειχών. Τα μπουντρούμια της Δημοκρατίας είναι ο καθρέφτης της 
κοινωνίας που υπάρχουμε και αντικατοπτρίζει τον πολλαπλασιασμό των ανισοτήτων 
που την διέπουν. Οι περισσότεροι κρατούμενοι είναι μετανάστες χωρίς χαρτιά, 
φτωχοδιάβολοι, τοξικοεξαρτημένες που αδυνατούν να απεξαρτηθούν αφού υπάρχουν 
οι νόμιμες μαφίες εντός των φυλακών, που συνεχίζουν απρόσκοπτα το εμπόριο σε 
πλήρη συνεργασία με την σωφρονιστική ηγεσία των φυλακών. Οι μαφίες 
λειτουργούν με κατασταλτικό τρόπο ενισχύοντας την άμεση και έμμεση ιεράρχηση 
των κρατουμένων, μέσω της ρουφιανιάς και της επιβολής για τον έλεγχο εντός των 
τειχών. Ο ρόλος τους στρέφεται ακόμα και ενάντια στους ανθρώπους που έχουν 
διαλέξει στρατόπεδο στον κοινωνικό πόλεμο. Έτσι σε μια κοινωνία βασισμένη στην 
καταπίεση, τον ρατσισμό και την επιβολή, οι φυλακές αποτελούν τον καθρέφτη 
αυτής της κοινωνίας.

Σε μια περίοδο πανδημικής κρίσης, που το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού έζησε 
πρωτόγνωρες στιγμές εγκλεισμού και καταστολής, οι κρατούμενοι/ες βίωσαν τον 
περαιτέρω περιορισμό, την απόλυτη απαξίωση των ζωών τους. Οι μηχανισμοί του 
κράτους για να συγκαλύψουν την απροθυμία της αποσυμφόρησης των φυλακών (σε 
μια χώρα που το πρόβλημα του υπερπληθυσμού στις φυλακές όχι μόνο είναι 
διαχρονικό άλλα επιδεινώθηκε και με την αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων) 
έλαβαν ακόμα σκληρότερα κατασταλτικά μέτρα. Οι ποινές αυστηροποιήθηκαν, με 
αποτέλεσμα να οδηγούνται όλο και περισσότεροι κατηγορούμενοι σε προφυλακίσεις. 
Στην πανδημική περίοδο οι προφυλακισμένοι διανύουν ένα μεγάλο χρονικό διάστημα 
στις απομονώσεις, στερημένοι επί της ουσίας την οποιαδήποτε επαφή με τον 
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εξωτερικό κόσμο, όπως η κατάργηση των επισκεπτηρίων και η απαγόρευση του 
ζωτικού προαυλισμού. Για τους ήδη καταδικασμένους ισχύει το μαρτύριο της 
αναμονής επ' αορίστου για τις δευτεροβάθμιες δίκες τους, λόγω την συμφόρησης των 
δικαστηρίων.

Μετατροπή του ποινικού κώδικα

Με τις μετατροπές που έκανε η κυβέρνηση στον ποινικό κώδικα στα μέσα Νοέμβρη 
2021, με πρωτοβουλία του Υπουργού Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα, 
αυστηροποιήθηκαν οι ποινές και αυξήθηκε ο χρόνος έκτισης για τα βαριά αδικήματα 
του ποινικού Δικαίου. Ο υπερπληθυσμός λοιπόν δημιούργησε γόνιμο έδαφος για την 
διασπορά την νόσου και οι κρατούμενοι ζουν πλάι στους θανάτους και στις βαριές 
ασθένειες με ελάχιστη, έως και καθόλου, ιατρική περίθαλψη. Η δολοφόνος 
κρατουμένων, η τότε Γενική Γραμματέας Αντιεγκληματικής

Πολιτικής Σοφία Νικολάου έκλεινε τα αυτιά της στα αιτήματα των κρατουμένων, 
αποδυκνείοντας για ακόμα μια φορά πως στο μυαλό του κρατικού μηχανισμού οι 
φυλακισμένοι είναι ένας αναλώσιμος κόσμος που οι ζωές τους δεν μετράνε. 
Απομόνωση και καραντίνα σε κάθε μεταγωγή, απαγόρευση επισκεπτηρίου (εκτός των 
συγγενών 1ου βαθμού) με φυσικό επακόλουθο τον αποκλεισμό σε είδη πρώτης 
ανάγκης π.χ ρουχισμός, τρόφιμα εφόσον δεν υπάρχει συγγενής 1ου βαθμού, είναι η 
πραγματικότητα που ζουν τα τελευταία δυο χρόνια.

Στο διάστημα αυτό γίνονται διάφορες κινητοποιήσεις από τους/τις κρατούμενες, οι 
οποίες/οι αντιδρούν στα σκληρά μέτρα απομόνωσης, στην επιβολή περιορισμών στα 
επισκεπτήρια και στην άθλια υγειονομική διαχείριση των ζωών τους εν μέσω 
πανδημίας. Η κατάσταση για τους αρρώστους στις φυλακές είναι ακόμα πιο πιεστική 
γιατί ούτως ή άλλως είναι δύσκολη η μεταγωγή στα νοσοκομεία, καθώς το 
πρωτόκολλο ορίζει να μην στέλνονται περιστατικά, παρά μόνο όταν είναι πολύ 
επείγοντα. Έτσι αναβλήθηκαν χειρουργεία και οι εξετάσεις ακυρώθηκαν επειδή τα 
νοσοκομεία ήταν μόνο για την αντιμετώπιση των νοσούντων με κορωνοϊό. Ο θάνατος 
της κρατούμενης Αζιζέ Ντεμίρογλου, 42 χρονών, στις 9/4 πυροδότησε τη φωτιά της 
εξέγερσης. Στις γυναικείες φυλακές Θήβας οι κρατούμενες, οι οποίες είχαν δει την 
συγκρατούμενη τους να πεθαίνει, στείλανε κείμενο στο υπουργείο Δικαιοσύνης 
τονίζοντας την αναγκαιότητα της αποσυμφόρησης, δίνοντας έμφαση στις ευπαθείς 
ομάδες, κρατούμενες/ους μεγάλης ηλικίας, έγκυες και μωρομάνες. Για να καταστείλει 
τις κινητοποιήσεις το κράτος στέλνει τα MAT που πραγματοποιούν μια βίαιη εισβολή 
και χτυπούν τις κρατούμενες, οι οποίες στην συνέχεια περνάνε από πειθαρχικό 
συμβούλιο, τιμωρούμενες για την ανταρσία και την ανυπότακτη στάση τους.

Στις 14.4.20 μαζικές αντιδράσεις ξεκινούν από την πτέρυγα των τοξικοεξαρτημένων 
με το αίτημα της αποσυμφόρησης (11.500 κρατούμενοι για χωρητικότητα 10.000 
θέσεων). Οι κρατούμενοι των αντρικών φυλακών Κορυδαλλού απέχουν καθολικά από 
όλα τα μεροκάματα συμπεριλαμβανομένων και των μαγειρείων με τις κινητοποιήσεις 
να επεκτείνονται και σε άλλες φυλακές. Το κράτος είναι φανερό ότι έχει επιλέξει για 
τους κρατουμένους τον δρόμο της κοινωνικής απομόνωσης, δημιουργώντας μια 
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καινούργια φυλακή εντός της φυλακής με αφορμή την πανδημία. Η περιθωριοποίηση, 
η φτώχεια και η συνεχής απροθυμία του κράτους για βελτίωση των συνθηκών 
κράτησης είναι κανόνες στα κολαστήρια και οι καταλυτικοί παράγοντες στους 
θανάτους των κρατουμένων. Είναι η πανδημία μια πολύ καλή αφορμή για την 
εδραίωση αυτής της κατάστασης, δυσχεραίνοντας ακόμα περισσότερο την 
δυνατότητα αντίδρασης και εξέγερσης. Τρομοκρατώντας παράλληλα με το 
παράδειγμα της διαχείρισης αυτήης τα παραβατικά στοιχεία εντός της κοινωνίας, για 
το τι ακολουθεί εφόσον φυλακιστούν.

Η έμπρακτη αλληλεγγύη και η στήριξη από το κίνημα προς τους απόκληρους αυτής 
της κοινωνίας, είναι επιτακτική ανάγκη και παίζει κομβικό ρόλο στην διατήρηση και 
μελλοντική ανάπτυξη της επικοινωνίας μας με τον κόσμο εντός των τειχών. Η 
δημιουργία ενός κοινού μετώπου, εντός και εκτός, που θα στοχεύει στο γκρέμισμα 
και της τελευταίας φυλακής,απαντά στα συνολικά προβλήματα που γεννά η ίδια 
κοινωνία φυλακή. Ο συνολικός αγώνας ενάντια στο κράτος, ενάντια στις αξίες που το 
διέπουν, χτίζοντας ολοένα και περισσότερες φυλακές υψίστης ασφαλείας, όπως και 
ενάντια στο καπιταλιστικό σύστημα που θρέφεται εκτός των άλλων και από το 
νομικόδικαστικό σύμπλεγμα, είναι επιτακτικός αν θέλουμε να κινηθούμε προς μία 
κατεύθυνση απελευθερωτική από τα δεσμά των απαγορεύσεων και των περιορισμών 
που βιώνουμε συνολικά σαν κοινωνία επάνω στις ζωές μας.

Η ΤΑΞΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ 
ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΒΙΝΤ

Μία σειρά μέτρων στον τομέα της εργασίας από την εποχή προ κόβιντ έως και 
σήμερα διαμορφώνουν τον καινούργιο θαυμαστό κόσμο, όχι που θα ζήσουμε, αλλά 
που ζούμε ήδη. Ψηφοφορίες εξπρές και προεδρικά διατάγματα,σε εποχές κοινωνικής 
αποστασιοποίησης 
και απαγόρευσης 
κυκλοφορίας ήταν η 
διαδικασία 
μετάβασης από τον 
γραφειοκρατικό 
κρατικό έλεγχο στην 
ψηφιακή εποχή της 
ολοκληρωτικής 
επιτήρησης. Μία 
σειρά από 
νομοσχέδια που 
εντείνουν τους 
ταξικούς 
διαχωρισμούς 
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πέρασαν αμαχητί καθώς η απειλή ενός θανατηφόρου ιού υπερκάλυψε όλα τα 
υπόλοιπα ζητήματα και λειτούργησε αποτρεπτικά στην δημιουργία κοινωνικών 
αντιστάσεων.

Η μετάβαση στον καινούργιο ψηφιακό κόσμο στοχοποίησε συστηματικά την 
εργασία. Η εργασία, ως βασική παραγωγική δύναμη της καταναλωτικής κοινωνίας 
έπρεπε να ελεγχθεί, να συστηματοποιηθεί, να γεννήσει κάποιους περαιτέρω 
αποκλεισμούς και σίγουρα να εντείνει τον ανταγωνισμό, να αυξήσει τους ρυθμούς 
αναζήτησης εργασίας και κατ'επέκταση την ανασφάλεια στους εργασιακούς χώρους. 
Έπρεπε περαιτέρω να μειώσει τις ζημιές που προκαλούσαν οι “απείθαρχοι” εργάτες 
για να αυξήσει τα κέρδη των αφεντικών εις βάρος του ελεύθερου χρόνου και των 
συλλογικών κεκτημένων. Η μετάβαση προς την ψηφιακή εποχή προϋποθέτει ένα 
οργανωμένα κεντρικά ψηφιακό σύστημα που λειτουργεί με βάση κριτήρια που ορίζει 
το ίδιο. Περαιτέρω εντατικοποίηση της εργασίας και περιορισμός των δικαιωμάτων. 
Η επίθεση στην εργασία σε πλήρη εξέλιξη.

Κατάργηση του 8ώρου

Ένα όριο μεταξύ του κόσμου της εργασίας και των αφεντικών, εδώ και αιώνες, 
παραμένει η διατήρηση του 8ώρου, το οποίο διασφάλιζε έως και πριν λίγο καιρό πως 
απέναντι στις επιθυμίες του εκάστοτε αφεντικού, υπάρχει ένα θεσμοθετημένο όριο το 
πότε και πόσο μπορεί να δουλέψει ένας εργάτης. Αυτό δεν σημαίνει πως ίσχυε στην 
πραγματική ζωή αλλά πως ήταν ένα εργαλείο το οποίο μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 
σε διεκδικήσεις.

Πριν αιώνες,στους αιματηρούς αγώνες του Σικάγου είχε κερδηθεί από τους 
αγωνιζόμενους εργάτες ως μία καθολική διεκδίκηση που ήρθε να επιβληθεί βίαια 
απέναντι στα κέρδη των κεφαλαιούχων. Το καθολικό αίτημα της εποχής ήταν 
κανένας να μην είναι σκλάβος, κανένας να μην θυσιάζει όλη την ζωή του για τα 
κέρδη των αφεντικών. Έτσι έπειτα από απεργίες διαρκείας και αιματηρές 
συγκρούσεις οι αγωνιζόμενοι εργάτες νίκησαν. Το οχτάωρο είχε μόλις καθιερωθεί, ως 
η μεγαλύτερη κατάκτηση της εργατικής τάξης.

Η υποχώρηση του ταξικού κινήματος, η συνολική παραίτηση της κοινωνίας από τις 
διεκδικήσεις καθώς και η νέα επιθετική μορφή του καπιταλισμού τα τελευταία χρόνια 
διαμορφώνουν το ιδανικό έδαφος για την νέα ταξική πολιτική. Το κράτος επιτίθεται 
περιορίζοντας μία σειρά κεκτημένων και καταργεί κάποια άλλα. Μέσα σε αυτά είναι 
και ο χρόνος εργασίας. Η πλήρης “απελευθέρωση” της εργασίας, η απαλλαγή της 
εργοδοσίας από την υποχρεωτική ασφάλιση των εργαζομένων,σύμφωνα με τις νέες 
μορφές απασχόλησης (freelancing κλπ) και μία σειρά από μέτρα περιορισμού των 
εργαζομένων με εγκλωβισμό τους σε πιο κλειστά όρια (υποχρεωτικότητα 
εμβολιασμού, rapid test, ψηφιακός έλεγχος παραγωγικότητας, απεργιών κλπ), 
διαμορφώνουν τις νέες ισορροπίες στην αγορά εργασίας.

Εν μέσω απαγορεύσεων κυκλοφορίας για την πρόληψη του κόβιντ, το 
νομοσχέδιο Χατζηδάκη κατατέθηκε προς συζήτηση και ψήφιση, 
περιλαμβάνοντας ένα βουνό νόμων και διατάξεων.
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Απελευθέρωση ωραρίου

Σύμφωνα με την κυρίαρχη αφήγηση, η “απελευθέρωση του ωραρίου” θα επιτρέπει 
την ατομική σύμβαση του αφεντικού με τον εργάτη να καθορίζουν  “παρέα” το 
πρόγραμμα εργασίας. Δηλαδή θα μπορεί ο εργαζόμενος να δουλεύει έως 12 ώρες την 
ημέρα, δίχως προσαύξηση και δίχως να πληρώνεται τις παραπάνω ώρες όπως ίσχυε 
μέχρι πριν λίγο καιρό, αλλά οι υπερωρίες θα “επιστρέφουν” σε βάθος εξαμήνου με 
την μορφή μειωμένου ωραρίου. Στον πραγματικό κόσμο αυτό συνεπάγεται με 
δωδεκάωρη δουλειά πληρωμένη ως οχτάωρο. Δώρο στα χέρια των εργοδοτών, ένα 
βήμα πιο κοντά στον εργασιακό μεσαίωνα.

Υπερωρίες

Εκτός της “αυτορύθμισης ωραρίου” όπως ονόμασαν την εξαναγκαστική συμφωνία 
μεταξύ εργαζομένων και αφεντικών, ήρθε να προστεθεί η ετήσια αύξηση των 
υπερωριών. Αυξάνεται το πλαφόν των υπερωριών στις 150 ώρες ετησίως από 96 
ώρες που είναι σήμερα στη βιομηχανία και 120 ώρες στους λοιπούς κλάδους.

Το σύστημα ως άλλος ρυθμιστής της ζωής και του θανάτου ορίζει τους πολίτες ως 
ιδιοκτησία του. Ρυθμίζοντας με αυτόν τον τρόπο το αποκλειστικό νόημα ύπαρξης 
τους. Η δουλειά γίνεται ο σκοπός για να υπάρχουν. Ο χρόνος ανήκει πλέον 
αποκλειστικά στην παραγωγή πλούτου. Η ανθρώπινη οντότητα μετράει μόνο ως 
παραγωγική μονάδα.

Απεργίες

Το ψηφιακό φακέλωμα και ο καθολικός έλεγχος έβαλε το χεράκι του και για την 
ρύθμιση των απεργιών. Καθιερώνεται σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την 
απόφαση της απεργίας. Τα παραγωγικά όντα κατά αυτόν τον τρόπο πρέπει να 
αποξενωθούν, δεν πρέπει να συναντιούνται και να συζητάνε δια ζώσης, δεν πρέπει να 
παίρνουν αποφάσεις οι οποίες δεν αρχειοθετούνται από το πανοπτικό του ψηφιακού 
ελέγχου. Απαγορεύεται η παρεμπόδιση εργαζομένων που επιθυμούν να εργασθούν 
κατά τη διάρκεια της απεργίας. Η παράβαση αυτής της υποχρέωσης οδηγεί στη 
διακοπή της απεργίας με δικαστική απόφαση. Κατά τη διάρκεια της απεργίας σε 
κλάδους κοινής ωφέλειας παρέχεται ελάχιστη εγγυημένη υπηρεσία. Αυτή ορίζεται – 
τουλάχιστον – στο ένα τρίτο (33,3%) της συνήθως παρεχόμενης υπηρεσίας.

Με λίγα λόγια οι απεργίες πρέπει να είναι ακίνδυνες,να μην κάνουν ζημιά και οι 
εργαζόμενοι να πηγαίνουν για δουλειά θέλουν δεν θέλουν. Η ίδια η απεργία, η 
διακοπή της παραγωγής ποινικοποιείτε. Η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή δείχνει τα 
δόντια της. Όλοι ελέγχονται, κανένας δεν μπορεί να ξεφύγει,το σύστημα δεν μπορεί 
ποτέ να σταματήσει την παραγωγή.

Η ταξική φύση του ψηφιακού ελέγχου αποκαλύπτεται και χρησιμοποιείτε ως το πιο 
σημαντικό εργαλείο στα χέρια όσων πλήττονται από τις απεργίες. Δηλαδή των 
αφεντικών και των κεφαλαιούχων.

Επαναπροκήρυξη απεργίας. Επιβάλλεται «φραγή» στην επαναπροκήρυξη απεργιών 
που κηρύσσονται παράνομες από τα δικαστήρια. Ταυτοχρόνως προβλέπονται αστικές 
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ευθύνες για τους συνδικαλιστές που παρανομούν κατά τη διάρκεια των απεργιών. Σε 
ένα θολό πλαίσιο περιέχονται οι παράνομες πράξεις των συνδικαλιστών που 
ορίζονται από το να μην πάνε στην δουλειά τους έως την άσκηση ψυχολογικής βίας, 
κάτι που μπορεί να συμπεριλάβει το οτιδήποτε. Από το να φωνάζουν ένα σύνθημα, 
έως να περιφρουρούν μια απεργιακή κινητοποίηση. Η ρύθμιση για την απαγόρευση 
της επαναπροκήρυξης – παράνομης – απεργίας επιχειρεί να σταματήσει την συνήθη 
συνδικαλιστική πρακτική οι δευτεροβάθμιες ή τριτοβάθμιες οργανώσεις να 
επαναπροκηρύσσουν απεργία όταν αυτή κρίνεται παράνομη από τα δικαστήρια. Όλες 
οι απεργίες του τελευταίου έτους έχουν προκηρυχθεί παράνομες. Από την απεργία 
των εργαζομένων της cosco στο λιμάνι του Πειραιά έως και την απεργία των εργατών 
στα μεαλλεία της larco και αλλού, το σημαντικότερο όπλο στα χέρια των εργατών, 
γίνεται κουρελόχαρτο στα χέρια της δικαιοσύνης. Παρόλα αυτά ξεχνούν. Ξεχνούν 
πως η απεργία ποτέ δεν επιτράπηκε και ποτέ δεν απαγορεύτηκε. Η απεργία 
διεκδίκησε την ύπαρξη της. Όσο κι αν χτυπήθηκε, μάτωσε και νικήθηκε, εν τέλει 
νίκησε, γιατί η απεργία ήταν και είναι ο τρόπος με τον οποίον οι αγωνιζόμενοι 
εργάτες νικούν. Ήταν και είναι ο τρόπος με τον οποίο τα παθητικά όντα, που 
ανέχονται καρτερικά το κάθε χτύπημα της εργοδοσίας, επιστρέφουν ένα μέρος από 
την βία που έχουν δεχθεί. Ήταν και είναι το όπλο για να κερδίζουν. Όσους νόμους κι 
αν καθιερώσει το κράτος, οι ταξικές μάχες ποτέ δεν θα σταματήσουν να δίνονται 
γιατί είναι η ίδια η φύση της καταπίεσης που τις γεννά και είμαστε εμείς τα ίδια 
υποκείμενα που κινούμαι το γρανάζι του συστήματος. Έτσι όταν αποφασίσουμε πως 
δεν δουλεύουμε το σύστημα καταρρέει.

Κυριακές: Προστίθενται στις εξαιρέσεις των επιχειρήσεων που επιτρέπεται να 
λειτουργούν Κυριακές (π.χ. εστίαση, καταστήματα σε τουριστικές περιοχές) και οι 
εξής κλάδοι: εταιρίες κούριερ, φαρμακοβιομηχανίες, logistics, κέντρα κοινών 
υπηρεσιών, επιχειρήσεις παροχής εξυπηρέτησης πελατών, data centers, εξετάσεις για 
την απόκτηση πτυχίων – διπλωμάτων, εξωσχολικές δράσεις, συντήρηση δημοσίων 
κτιρίων. Επιχειρήσεις παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος και λατομείων, εξόρυξης 
ορυκτών και μεταλλευτικών δραστηριοτήτων.

Παράλληλα με την υπεραπασχόληση και την μεγαλύτερη παραγωγή με συνέπεια την 
μεγαλύτερη κερδοφορία των λίγων, ο υπερκαταναλωτισμός ως σύγχρονη ιδεολογία 
έρχεται να επιβληθεί ως κοινωνική νόρμα. Όποιος δεν δουλεύει την συγκεκριμένη 
μέρα πρέπει να καταναλώνει και το αντίστροφο. Ο σύγχρονος δούλος πλέον δεν 
φοράει στα χέρια του μεταλλικές αλυσίδες, σέρνει μαζί του όσες περισσότερες 
επίπλαστες ανάγκες μπορούν να καταναλωθούν και αυτές με την σειρά τους απαιτούν 
την όλο και μεγαλύτερη παραγωγή επίπλαστων πραγμάτων, που χρησιμοποιούνται 
ως υποκατάστατα του ελεύθερου χρόνου. Από την άλλη, η παραγωγή όπως πχ τα 
μεταλλεύματα είναι ένας τρόπος να μην σταματά ποτέ η εξόρυξη. Τα αφεντικά είναι 
άπληστα και μας το λένε δίχως ίχνος ντροπής που κερδοσκοπούν εις βάρος του 
ελεύθερου χρόνου μας.

Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Αποτελεί το «κλειδί» για την προστασία των εργαζομένων, 
τον έλεγχο του ωραρίου εργασίας και την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων όπως το 
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δικαίωμα της αποσύνδεσης στην τηλεργασία, η διευθέτηση του χρόνου εργασίας και 
η εξίσωση των υπερωριών σε βιομηχανία και υπηρεσίες. Πως θα λειτουργεί: η 
εφαρμογή της θα ξεκινήσει σταδιακά με αρχή τις μεγάλες επιχειρήσεις. Σε 
πραγματικό χρόνο θα καταγράφεται κάθε μεταβολή στον χρόνο εργασίας των 
εργαζομένων, ώρα έναρξης και λήξης της εργασίας, διάλειμμα, υπέρβαση του 
νόμιμου ωραρίου εργασίας, άδειες, υπερωρίες. Ο εργαζόμενος θα «χτυπά» την κάρτα 
του όταν ξεκινά και όταν τελειώνει την εργασία του.

Η κάρτα θα συνδέεται απευθείας με online σύστημα του «Εργάνη ΙΙ» και με τον 
τρόπο αυτό θα καταγράφεται αμέσως και σε πραγματικό χρόνο η απασχόληση του 
εργαζομένου, η υπέρβαση του νομίμου ωραρίου, οι υπερεργασίες και οι υπερωρίες 
του.

Η ψηφιακή κάρτα έρχεται να συμπληρώσει τον απόλυτο έλεγχο των ζωών μας. Η 
κυρίαρχη προπαγάνδα την πλασάρει ως μέσω προστασίας των εργαζομένων αλλά 
μακροπρόθεσμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποτελεσματικότερη ανταμοιβή 
των “παραγωγικών” εργαζομένων όπως επίσης και για την τιμωρία των 
“αντιπαραγωγικών”. Ένα μοντέλο που το κράτος θα είναι ο πανταχού παρόν 
ρυθμιστής ανταμοιβής και τιμωρίας. Σε ένα κοντινό μέλλον θα γνωρίζει ανά πάσα 
στιγμή γιατί κάποιος εργαζόμενος δεν πήγε στην δουλειά του, τι προβλήματα έχει με 
την υγεία του, ποια μέρα δεν εμφανίστηκε στην δουλειά του και γιατί. Ακόμα μπορεί 
να επιβάλλει πρόστιμα ηλεκτρονικά,να εγκλωβίζει τους εργαζόμενους σε έναν φαύλο 
κύκλο απαιτήσεων πειθάρχησης. Όμως ο ψηφιακός έλεγχος οδηγεί αυτομάτως στην 
κατάργηση της ελεύθερης βούλησης. Είναι ακόμα ένας τρόπος για να ελεγχθεί και να 
ρυθμιστεί η κάθε πλευρά της ζωής υπό το πρίσμα σφιχτών κανόνων. Περιορίζοντας 
μας σε ασφυκτικά πλαίσια, που όχι μόνο δεν μας προστατεύουν, αλλά παραχωρούν 
και όλα τα δυνατά για εμάς στοιχεία, σε μία τεράστια βάση δεδομένων που κανείς δεν 
έχει πρόσβαση, πέρα από τον μεγάλο αδερφό (δηλαδή το κράτος την εφορία, τα 
αφεντικά, την εισαγγελία κλπ).Το σύστημα μας λέει πως δεν υπάρχει καμία ανάγκη 
έξω από αυτές που ορίζει το ίδιο, δεν υπάρχει κανένας τρόπος διαφυγής από την 
ασφυκτική πραγματικότητα.

Η απάντηση των χαμηλότερων κοινωνικών τάξεων, των παραγωγικών μονάδων, δεν 
μπορεί να περιοριστεί σε κλειστά θεσμικά και νομότυπα πλαίσια. Μία κοινωνία με 
όλο και περισσότερους επιβαλλόμενους κανόνες δεν μπορεί να οριστεί ως μία 
ελεύθερη κοινωνία που υπάρχει, έστω και ως έννοια, η αυτοδιάθεση. Οι άνθρωποι 
που ζούνε εντός της ή θα προσαρμοστούν ατομικά για να κερδίσουν κάποιες 
βραχυπρόθεσμες ανέσεις παρεχόμενες από το σύστημα, όπως το να δουλεύουν, να 
πειθαρχούν πειθήνια στις απαιτήσεις των αφεντικών, να μην έχουν χρόνο για να 
ζήσουν και να καταναλώνουν πράγματα τα οποία δεν χρειάζονται, ή θα αγωνιστούν 
συλλογικά καταλαμβάνοντας και καταστρέφοντας τα μέσα παραγωγής, στους 
δρόμους παλεύοντας με τα σωματεία εργατών (με τις απεργίες,τις πορείες, τις 
συγκρούσεις), με τις πολιτικές ομαδοποιήσεις παίρνοντας θέση έμπρακτα και 
εξελίσσοντας το θεωρητικό μας υπόβαθρο, με τις κατά τόπους αυτοοργανωμένες 
συνελεύσεις (αυτοοργανώνοντας τις ζωές μας), με σκοπό την καταστροφή αυτού του 
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καταπιεστικού συστήματος, την καταστροφή των συστημάτων ελέγχου, τολμώντας 
να αποκτήσουμε την ελεύθερη αυτορύθμιση της καθημερινής ζωής, έξω από τα 
πλαίσια του κράτους και του καπιταλισμού.

Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ 
ΠΕΡΝΑΕΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕIΑΣ 

ΚΑΘΕ ΚΡΑΤΟΥΣ
Από τον Μεσαίωνα μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 10 μεγάλες πανδημίες οι οποίες 
έγιναν αφορμή για κοινωνικές αναταραχές, για πογκρόμ διώξεων ακόμα και ένοπλες 
συγκρούσεις καθώς κόστισαν την ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων συμβάλλοντας και 
στην ηλικιακή μεταβολή των πληθυσμών της γης.

Σε αυτές τις πανδημίες αναφέρονται η πανώλη της εποχής του Ιουστινιανού, η Λέπρα 
του 11ου αιώνα στην Ευρώπη, η"μαύρη πανώλη"της εποχής 1346 – 1353, η μεγάλη 
πανώλη του Λονδίνου (1665  1666) με νεκρούς το ένα τέταρτο του πληθυσμού της 
πόλης που σφραγίστηκε από τη μεγάλη πυρκαγιά του Λονδίνου το 1666 και που ως 
πιθανή πηγή μετάδοσης της πανδημίας θεωρήθηκαν σκυλιά και γάτες που 
σφαγιάστηκαν κατά εκατοντάδες χιλιάδες.

Από τον 19 αιώνα έως σήμερα υπήρξαν: Η πρώτη πανδημία χολέρας (1817  1824), h 
ρωσική γρίπη του 1889 – 1890, η περίφημη ισπανική γρίπη (1918  1920) που 
ονομάστηκε έτσι γιατί οι ειδήσεις διαδίδονταν από την ισπανική επικράτεια μιας και 



23

δεν ήταν μπλοκαρισμένη λόγω ουδετερότητας της στον Α'ΠΠ, η ασιατική γρίπη 
(1957 – 1958), η επιδημία του AIDS, που ξεκίνησε το 1981, οι διάφορες μορφές 
γρίπης των πτηνών όπως ονομάστηκαν, η γρίπη των τρελών αγελάδων, η Η1Ν1 και 
η τρέχουσα πανδημία COVID19.

Το κοινό που έχουν οι πανδημίες μεταξύ τους, τουλάχιστον οι πιο πρόσφατες και 
που το βλέπουμε στις ονομασίες που τις δίνονται είναι ότι προέρχονται και 
μεταπηδούν από ζώα ή πτηνά σε ανθρώπους, σπάζοντας έτσι τον φραγμό των 
ειδών. Στο γεγονός αυτό η ιατρική επιστήμη και το βιοτεχνολογικό σύστημα 
επιρρίπτουν ευθύνες στα ζώα, κουκουλώνοντας έτσι τις ευθύνες του 
καπιταλιστικού τρόπου εκμετάλλευσης ανθρώπων και λοιπών ζώων, γής και 
οτιδήποτε ή οποιουδήποτε άλλου μπορεί να συμβάλλει στην κερδοφορία του.

Η ολοένα εντεινόμενη αστικοποίηση, η απαλλοτρίωση ζωτικού χώρου της 
άγριας ζωής για την μεγαλύτερη επέκταση των ανθρώπινων πληθυσμών, την 
οικοδόμηση κατοικιών, εργοστασίων, εργοταξίων, την υπερεκμετάλλευση του 
φυσικού πλούτου και την εντατικοποίηση της γεωργικής και κτηνοτροφικής 
παραγωγής αποτελούν παράγοντες που ευνοούν το ξέσπασμα επιδημιών.

Ένα άλλο κοινό είναι η διαχείριση της εκάστοτε πανδημίας που γίνεται με γνώμονα 
τα συμφέροντα του εξουσιαστικού συμπλέγματος και των Κρατών που τα 
εκπροσωπούν. Στον Α'ΠΠ το 1918 η "ισπανική γρίπη" εξόντωσε πάνω από 20 
εκατομμύρια ανθρώπους, ενώ μολύνθηκε το 1/3 του παγκόσμιου πληθυσμού, καθώς 
δεν υπήρχε σύστημα προειδοποίησης μολυσματικών ασθενειών που να περιλαμβάνει 
την γρίπη. Και σ' αυτήν την πανδημία θεωρήθηκε ότι ο ιός μεταπήδησε από τα πτηνά 
στον άνθρωπο και στην συνέχεια άρχισε να μεταδίδεται μεταξύ των ανθρώπων, 
πίστευαν δε ότι ξεκίνησε από την Άπω Ανατολή και μεταφέρθηκε στην Αμερική, που 
την περίοδο εκείνη είχε μπει στον πόλεμο και έτσι πολλοί στρατιώτες ταξίδευαν προς 
την Ευρώπη μεταφέροντας μαζί τους τον ιό, ο οποίος ταξίδεψε μέσω των εμπορικών 
πλοίων ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες γωνιές του κόσμου. Η "ισπανική γρίπη" 
βαφτίστηκε έτσι επειδή τα ισπανικά ΜΜΕ ήταν τα μόνα που έσπασαν την 
συνωμοσία της σιωπής που είχε επιβληθεί στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη, τα οποία 
αποφάσισαν να αποκρύψουν το γεγονός για να μην δημιουργηθεί πανικός μεταξύ των 
πληθυσμών τους. Ο πόλεμος ωστόσο μπορούσε να εξακολουθεί να διεξάγεται 
απρόσκοπτα, να μετακινούνται στρατιώτες για να πολεμήσουν στα χαρακώματα, 
χωρίς προφυλάξεις ούτε καν ενημέρωση.

Και όσο το στράτευμα μετακινούνταν, τόσο εξαπλωνόταν ο ιός, χωρίς ακόμη να 
γνωρίζει κανείς τι ακριβώς συνέβαινε...

Φυσικά και δεν μπορεί να συγκριθεί η τότε ιστορική περίοδος με αυτήν που 
διανύουμε σήμερα, καθώς ήταν διαφορετικά τα τότε δεδομένα, διαφορετικές οι 
συνθήκες, έχοντας όμως ως κοινό παρανομαστή την απώλεια ζωών και την 
εκμετάλλευση της πανδημίας από τα κράτη. Αυτό που ήταν και είναι ως κοινό 
ζητούμενο των εξουσιαστών τότε και σήμερα είναι η επίτευξη των στόχων τους με 
κάθε κόστος. Τότε ήταν ο πόλεμος που δεν έπρεπε να σταματήσει, σήμερα μιλάνε για 
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"πόλεμο με έναν αόρατο εχθρό" που πρέπει πάση θυσία να διεξαχθεί με τους δικούς 
τους όρους και προσταγές που σημαίνει ότι πρέπει να θυσιαστούν ζωές στα "πεδία 
των μαχών" για να συνεχίσει να λειτουργεί η καπιταλιστική παραγωγή. Πρέπει να 
επιβληθεί υπακοή στις εντολές της "υγειονομικής επιτροπής" των τεχνοκρατών που
παρουσιάζεται ως το άλλο "ιερατείο", που οι αποφάσεις που παίρνουν οι "ειδικοί", οι 
αυθεντίες στον τομέα της υγείας, γίνονται νόμοι του κράτους με συνοπτικές 
διαδικασίες.

Το δημόσιο σύστημα υγείας ως μέσο καταστολής και ελέγχου

Ως ένα επιπλέον μέσο πειθάρχησης, ελέγχου και προληπτικής καταστολής ήταν και 
το δημόσιο σύστημα υγείας που τώρα απαξιώνεται από την στιγμή που του 
αφαιρείται το μονοπώλιο του ορισμού της υγείας και της θεραπείας. Το κράτος
πρόνοιας μπροστά σε κοινωνικές διεκδικήσεις υπήρξε πάροχος “δωρεάν” υπηρεσιών
υγείας που ταυτόχρονα εξασφάλιζε μια “υγιή” και πειθαρχημένη εργατική δύναμη. 
Με την φιλελευθεροποίηση του συστήματος η αντίληψη για την «υγεία»
συγχρονίστηκε με τις αντιλήψεις της “αγοράς” όπου ο καθένας μας αντιμετωπίζεται 
σαν “κεφάλαιο”. Το άτομο είναι πάντα σε μια συνεχή παρακολούθηση της υγείας του 
και της αρρώστιας του για να αξιολογηθεί ως παραγωγικό ή ως περιττή ζημιογόνα 
μονάδα, προσδίδοντας του έτσι και την ευθύνη της κατάστασης του.

Οταν εξαπλώνεται ο ιός της καταστολής και ονομάζεται "υγειονομικά μέτρα" 
γνωρίζεις ακριβώς οτι ο πόλεμος συνεχίζεται...

Έτσι όσοι δεν υπάκουσαν στις επιταγές της επιστημονικής εξουσίας και του κράτους, 
δεν διευκόλυναν την υλοποίηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, στοχοποιήθηκαν, 
αποκλείστηκαν και τέθηκαν στην διαθεσιμότητα της νέας συνθήκης ομηρίας. Στην 
συνθήκη αυτή της απόλυτης υπολογιστικής λογικής του καπιταλισμού το 
παραγωγικό μέλος επιβραβεύεται με προνόμια και "ελευθερίες", ενώ το μη 
παραγωγικό τιμωρείται με αποκλεισμούς από την αγορά εργασίας, από την παροχή 
δωρεάν υγείας και στερήσεις όσων αφορούν στην διαβίωση του. Η απόλυτη 
φτωχοποίηση και η ομηρία της πιο ακραίας βίας του κράτους ήρθε.

Η κοινωνία-φυλακή προετοιμάστηκε...

Κι ενώ παλιά δεν ξέρανε τι τους επιφύλασσε το μέλλον, σήμερα φαίνεται 
καθαρότερο από ποτέ τι μας επιφυλάσσει. Η επέλαση του πιο επιθετικού δόγματος 
του καπιταλισμού οδεύει προς την ολοκλήρωση του και η αναδιάρθρωση του 
συστήματος παίρνει την άγρια μορφή του νεοφιλελευθερισμού. Έχει όλα όσα 
χρειάζεται το κράτος για να συνεχίσει το έργο του,το ιερατείο του, τα σώματα 
ασφαλείας και τον στρατό αν χρειαστεί, τα μμε και κρατικής προπαγάνδας, τον 
φοβισμένο υπάκουο πολίτη, τις φαρμακοβιομηχανίες να πουλάνε ελπίδα, τους 
πολιτικούς (ως άλλους προφήτες να υπόσχονται τον μετά θάνατο παράδεισο) να 
διαδίδουν την ελπίδα για επιστροφή στην κανονικότητα, μα κυρίως, έχει την 
αποφασισμένη κυβέρνηση που εν μέσω δημοκρατικού πολιτεύματος επιβάλλει
ολοκληρωτικές διατάξεις γιατί η δημοκρατία και το κράτος δεν έχουν αδιέξοδα.

Έτσι μπαίνουν οι κατάλληλοι άνθρωποι στις κατάλληλες θέσεις.Υπουργοποιούνται 
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φασίστες και ακροδεξιοί σε υπουργεία καίριας σημασίας, όπως το υγείας και το 
εργασίας. Ο τομέας της δημόσιας υγείας δέχεται τα χτυπήματα συνεχόμενα, οι 
"ήρωες" υγειονομικοί που πάλεψαν στα υποστελεχομένα νοσοκομεία χωρίς μέτρα 
προστασίας με τον ιό, μετατρέπονται σε ζημιογόνους μελλοντικούς φορείς του 
κόβιντ και αρνητές της επιστήμης τους, οπότε τίθενται σε αναστολή εργασίας χωρίς 
απολαβές. Για πολλούς από αυτούς (εκτός των μεγαλογιατρών και των στρατιωτικών 
γιατρών που διατηρούν και προσωπικά ιδιωτικά ιατρεία) το μέτρο αυτό σημαίνει την 
βίαιη φτωχοποίηση τους.

Με την περαιτέρω υποβάθμιση του συστήματος υγείας,με τους ιδιώτες γιατρούς 
να μπαίνουν δυναμικά στο παιχνίδι του κέρδους πλέον, καθώς δεν υπάρχουν 
δομές υγείας και με το κράτος να προκηρύσσει θέσεις εργασίας για συμβάσεις 
ορισμένου χρόνου για τα δημόσια νοσοκομεία, καλώντας και τους ιδιώτες 
γιατρούς, δίνοντας τους έξτρα πόντους,  αλλάζει όλο το δημόσιο σύστημα 
υγείας, οδεύοντας προς την νεο-φιλελεύθερη μορφή του με την σύμπραξη 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ένα όνειρο των καπιταλιστών που γίνεται 
πραγματικότητα.

Ο δρόμος της ψηφιακής διακυβέρνησης άνοιξε διάπλατα. Οι εργαζόμενοι,με την 
έναρξη ισχύος του εργασιακού νομου, μετατρέπονται σε ομήρους των εργοδοτών και 
παράλληλα σε εν δυνάμει φορείς του ιού, που μέσα από τις πλατφόρμες ελέγχου της 
υγείας τους και με τα απαιτούμενα τεστ (που πληρώνουν οι ίδιοι) πρέπει συνεχώς να 
αποδεικνύουν, για να μπορέσουν να εργαστούν, οτι δεν είναι μολυσμένοι. Η συνθήκη 
αυτή, άγνωστη μέχρι προσφάτως, προκαλεί προβληματισμό και το ερώτημα του τι θα 
μπορούσε να επακολουθήσει μιας τόσο δυστοπικής κατάστασης.

Η άρση του ιατρικού απορρήτου με τον διαχωρισμό σε υγιείς και νοσούντες,μιαρούς 
και καθαρούς, ανυπάκουους και υποταγμένους δημιουργεί καινούρια δεδομένα μέσα 
στην κοινωνία, φέρνοντας στην επιφάνεια ρατσιστικές συμπεριφορές και 
δημιουργώντας νέες ομάδες αποκλεισμένων, βάση της κατάστασης της υγείας τους 
αυτή την φορά. Η εύρεση εργασίας και η ασφαλιστική ικανότητα θα εξαρτώνται από 
την κατάσταση της υγείας μας. Η αίσθηση της ασφάλειας παίζει μεγάλο ρόλο και 
αναμοχλεύει τα μικροαστικά αντανακλαστικά,κάτι που το κράτος εκμεταλλεύεται 
στο έπακρο. Ετσι, όσοι εργαζόμενοι από τον χώρο της γείας τολμούν να 
αμφισβητίσουν τα επιβληθέντα μέτρα, την σχέση της επιστήμης με το κράτος και τις 
επιταγές τους, αρνούμενοι να υπακούσουν ή να υποταχθούν σε αυτά, διεξάγοντας 
αγώνα εναντίον όλων αυτών, πληρώνουν το τίμημα των επιλογών τους με την 
συκοφάντηση τους και την περιθωριοποίηση τους, όχι μόνο από το κράτος αλλά και 
από μεγάλο μέρος του κινήματος που εστερνίστηκε το κρατικό αφήγημα.

Από δω και πέρα όλα θα είναι καταγεγραμμένα και ψηφιοποιημένα,ο μπάτσος στο 
μυαλό μας δεν θα μας επιτρέπει να παρεκκλίνουμε από τις επιταγές της εξουσίας ή 
να αμφισβητούμε τις διαταγές και τους νόμους του κράτους. Η φυλακή θα βρίσκεται 
μέσα στο σπίτι μας.

Το υγειονομικό πιστοποιητικό,ακόμα και να καταργηθεί η επίδειξη του μελλοντικά, 
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είναι εδώ για να μείνει ή να χρησιμεύσει με άλλους τρόπους στα σχέδια της εξουσίας. 
Ο έλεγχος που θα δεχώμαστε θα είναι αυτονόητος γιατί θα υπηρετεί το "κοινό καλό" 
και γιατί θα αποτελεί μέρος της "κοινωνικής μας ευθύνης". Οι αγώνες θα 
αμφισβητούνται γιατί θα θεωρούντε "αντικοινωνικοί" όπως και οι κριτικές απόψεις θα 
κατηγορούνται γιατί θα θεωρούνται αντιεπιστημονικές και θα ονομάζονται 
"σκοταδιστικές", κάθε ανυπότακτη κίνηση δεν θα στηρίζεται ούτε θα δέχονται 
αλληλεγγύη αυτοί που θα πληρώνουν το κόστος της ανταρσίας τους ενάντια στο 
σύστημα. Το περιβάλλον του μέλλοντος προμηνύεται να μοιάζει κάπως έτσι και είναι 
έτοιμο να δημιουργήσει κι άλλους ιούς,κι άλλους πολέμους, κι άλλες καταστροφές κι 
άλλο θάνατο περνώντας πάνω από τα πτώματα μας, άλλα και πάνω από τις ζωές μας. 
Κυρίως πάνω από τις ζωές μας...

ΑΝΤΊ-ΕΠΙΛOΓΟΥ
Προσπαθήσαμε σε αυτό το κείμενο να αναλύσουμε ορισμένους από τους τομείς στους 
οποίους η πανδημία και η διαχείρισή της έχουν επιφέρει σημαντικές αλλαγές: στις 
φυλακές, στην οικονομία, στην εκπαίδευση, στα μέσα κοινωνικού ελέγχου, στη 
καταστολή, στη δημόσια υγεία... Η λίστα θα μπορούσε προφανώς να συνεχιστεί, όπως 
είδαμε αυτούς τους μήνες, σε μια ριζική επανεξέταση ολόκληρης της κοινωνίας μας 
από την πολιτική και οικονομική εξουσία. Εάν πολλές από τις αλλαγές που έχουμε δει 
θα εξαφανιστούν τους επόμενους μήνες και χρόνια, με μερική επιστροφή στην 
«κανονικότητα», είμαστε από την άλλη πεπεισμένοι ότι η μεταπανδημική ζωή, από 
πολλές απόψεις, δεν θα μοιάζει με αυτήν πριν από την εμφάνιση του ιού.

Πολλές από τις αλλαγές, από την άλλη πλευρά, βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη και 
οι επιπτώσεις από αυτήν την πανδημία θα εξακολουθήσουν να γίνονται αισθητές, 
με ριζικό τρόπο, τους επόμενους μήνες και τα χρόνια. Η οικονομική κρίση, μια 
κρίση για τις φτωχότερες τάξεις φυσικά, πιθανότατα θα επιδεινωθεί σε πολλές 
περιοχές του κόσμου (που ήδη επιδεινώθηκε από τον πόλεμο στην Ουκρανία μεταξύ 
άλλων), με εκτεταμένη περαιτέρω φτωχοποίηση για εκατομμύρια ανθρώπους και 
τρομερές συνέπειες στις φτωχότερες περιοχές του πλανήτη, όπως αυτές τις μέρες 
(αρχές Απριλίου 2022) αρχίζουμε να βλέπουμε για παράδειγμα σε ορισμένες περιοχές 
της Αφρικής ή της Σρι Λάνκα.

Από την άλλη πλευρά, θα ήταν επίσης ενδιαφέρον να αναλύσουμε πώς η πανδημία 
έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο ο καθένας από εμάς σχετίζεται καθημερινά με 
τον περιβάλλοντα κόσμο και πώς μια νέα γενιά μεγαλώνει σε έναν κόσμο όπου η 
κοινωνικότητα είναι όλο και πιο περιορισμένη, αν όχι πλήρως ψηφιοποιημένη. Πέρα 
από κάθε άλλη σκέψη, ωστόσο, θεωρούμε απαραίτητο να εστιάσουμε στο πώς η 
εξουσία μπόρεσε να χρησιμοποιήσει μια στιγμή κρίσης στο σύστημα ως ένα τεράστιο 
πείραμα ελέγχου και μιας αναπόφευκτης ευκαιρίας για να επιταχύνει τις διαδικασίες 
αλλαγής του καπιταλιστικού συστήματος, τριπλάροντας τις «Δυσκολίες» που 
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επιβάλλει η δημοκρατική διαχείριση των δημοσίων υποθέσεων. Και πώς βρεθήκαμε, 
ως επί το πλείστον, απροετοίμαστοι για αυτήν την επίθεση και τη ρητορική που έχει 
καταφέρει να χρησιμοποιήσει η εξουσία για να φιμώσει κάθε κριτική φωνή, 
υποδαυλίζοντας τον πόλεμο μεταξύ ολόκληρων τμημάτων του πληθυσμού, 
συσκοτίζοντας την πιθανότητα πολέμου στο σύστημα. Σχεδόν παντού, επομένως, μας 
πονάει να παρατηρούμε, ότι αυτές οι αλλαγές έχουν καταφέρει να περάσουν στη 
σιωπή των περισσοτέρων. Όχι παντού και όχι πάντα όμως και οι ταραχές που έχουν 
ξεσπάσει κατά τμήματα εδώ κι εκεί, σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, αφήνουν 
κάποια ελπίδα στον κόσμο για ένα μέλλον που δεν είναι καθαρά υποταγμένο.

Εάν η κρίση του καπιταλισμού και της δημοκρατίας συνεχιστεί τους επόμενους 
μήνες, όπως όλα δείχνουν, καλό θα ήταν να είμαστε έτοιμοι να οργανωθούμε, 
μαζί με τα εκατομμύρια των εκμεταλλευόμενων και αποκλεισμένων ανθρώπων 
που τους αφαιρείται και η τελευταία ελπίδα να φτάσουν σε ένα επίπεδο 
αξιοπρεπούς ζωής.

Αν έχουμε δει κι έχουν υπάρξει ή και εξακολουθούν να εμφανίζονται σπίθες 
εξέγερσης σε πολλές χώρες, με λύπη διαπιστώνουμε, δυστυχώς, ότι στον ελλαδικό 
χώρο ο θυμός και η επιθυμία για εξέγερση λείπει σχεδόν εντελώς και συχνά 
συμβαίνει οι πλατείες να αφήνονται σε φασίστες,ιερείς και διάφορους 
συνωμοσιολόγους. Ωστόσο, δεν έχουν γραφτεί όλα ακόμη και είναι στο χέρι μας 
τώρα να είμαστε έτοιμοι για τους αγώνες που έρχονται και τους οποίους πρέπει να 
οικοδομήσουμε μαζί.

Το ριζοσπαστικό κίνημα για ένα μεγάλο διάστημα βρίσκονταν σε κατάσταση σοκ 
λόγο των ραγδαίων εξελίξεων παρόλα αυτά υπήρξαν κάποιες μαζικές δράσεις αλλά 
και ατομικές αντιστάσεις. Τίποτα δεν τελείωσε όμως και ενώ υπάρχουμε ακόμα στη 
συνθήκη της πανδημίας με τους καπιταλιστές και τα τσιράκια τους να προσπαθούν να 
φιμώσουν κάθε φωνή αντίστασης,είναι αναγκαίο να οπλιστούμε με συνείδηση και να 
επιτεθούμε λυσσαλέα ακρωτηριάζοντας μέχρι και το τελευταίο κεφάλι της λερναίας 
Ύδρας του καπιταλισμού.

Από την πλευρά μας, αντιστεκόμαστε και αντιδρούμε σε αυτό το δυστοπικό 
μέλλον που προωθείται από τους κυρίαρχους, αρνούμενοι την προοπτική της 
εντατικοποίησης της σύγχρονης σκλαβιάς. Ακονίζοντας την κριτική μας σκέψη 
μπορούμε να επιτεθούμε στο εξουσιαστικό καπιταλιστικό μηχανισμό 
αναβαθμίζοντας τα όπλα και τις μεθόδους μας διαρκώς, ούτως ώστε να 
δημιουργήσουμε την προοπτική της εξέγερσης. Οι συγκρούσεις στους δρόμους, 
οι συνελεύσεις, οι απαλλοτριώσεις, το σαμποτάζ, η συμμετοχή στους 
κοινωνικούς αγώνες, όλα αποτελούν εργαλεία στα χέρια της εξέγερσης. Και είναι 
αυτή που μπορεί να ανατρέψει τις ισορροπίες, είναι αυτή που μπορεί να φέρει 
την εντροπία στην λειτουργία του συστήματος. Και μεις έχουμε πάρει θέση στα 
οδοφράγματα και τους μαζικούς ανατρεπτικούς αγώνες, δίπλα-δίπλα με τους 
αποκλεισμένους και τους καταπιεσμένους αυτού του κόσμου. Πλέοντας στα 
άγνωστα και άγρια νερά της Αναρχίας όπου όλα είναι πιθανά.




