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Προλεγόμενα

To φύλλο αυτό γράφτηκε -τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος του- τον Γενάρη
του  ‘22,  παρόλα  αυτά  για  διάφορους  λόγους  δημοσιεύεται  τώρα.  Εκτός  από  τις
κινηματικές υποχρεώσεις και τη μισθωτή σκλαβιά, ένας σοφός σύντροφος είχε πει ότι
τα  γραπτά  πριν  δημοσιευθούν  πρέπει να  μένουν  κάποιο χρόνο  στο  χαρτί  για  να
μεστώσουν…

Από τη συγγραφή μέχρι τη δημοσίευση έχουν μεσολαβήσει αρκετά ιστορικά
γεγονότα, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία και ο μεγάλος εγκλεισμός στην Σανγκάη,
παρόλα αυτά καλό είναι να θυμόμαστε πως οι αναλύσεις μας είναι σημαντικές γιατί,
εκτός της προλεταριακής μας θέσης,  μπορούν και ενέχουν ιστορικό βάθος. Δηλ όχι
μόνο αντιλαμβάνονται πως τα σημερινά γεγονότα έχουν μια οργανική συνέχεια με τα
χτεσινά  και  τα  προχτεσινά,  αλλά  και  ο  χρόνος  χρήσης  τους  οφείλει  να  είναι
μεγαλύτερος της μίας ημέρας – το ακριβώς αντίθετο δηλ από τις αναρτήσεις του
φεισμπουκ.

Η τελική μορφή του κειμένου δεν θα ήταν αυτή που είναι χωρίς την ζωτικής
σημασίας  συνεισφορά  σε  κριτική  και  προσθήκες  που  έγινε  από  συντρόφισσες  και
σύντροφα.

Εισαγωγή

Ξεκινώντας από τις απτές εμπειρίες μας, όπως ο εγκλεισμός, η γενικευμένη
άνοδος των τιμών (πληθωρισμός), δηλ η μείωση του πραγματικού μισθού μας και η
επικέντρωση σε συγκεκριμένα  αγαθά -καύσιμα,  ηλεκτρικό ρεύμα- θα κάνουμε μια
προσπάθεια να διερευνήσουμε τις αιτίες που οδηγούν σε αυτά.

Η μέθοδος με την οποία θα πραγματοποιήσουμε αυτήν την προσπάθεια είναι
λίγο  περίεργη και σίγουρα διαφορετική... Είναι γνωστό πως αυτή η κοινωνία είναι
μια ρατσιστική κοινωνία και αυτό διαφαίνεται από μυριάδες ενδείξεις. Αυτό, όμως,
που δεν είναι γνωστό είναι η συνεισφορά μας σαν αναρχικοί και αντιρατσίστριες σε
αυτόν  τον  ρατσισμό,  όπου  στην  περίπτωσή  μας  παίρνει  τα  χαρακτηριστικά  του
ευρωκεντρισμού και της μεταποικιοκρατικής ιδεολογίας. Πιο συγκεκριμένα, μας
διακατέχει  από  άγνοια  έως  αδιαφορία  για  τους  αγώνες  που  λαμβάνουν  χώρα  σε
διάφορα  μη δυτικά μέρη του πλανήτη - Κίνα, Ινδία, Ινδονησία (με πολύ σημαντικό
αναρχικό  κίνημα),  Λίβανος,  Σουδάν  και  αλλού.  Στην  ίδια  ακριβώς  ιδεολογία
εντάσσεται  και  η  εκούσια  άγνοια  μας  σχετικά  με  τα  συμφέροντα  μη  δυτικών
καπιταλιστικών κρατών -Κίνας, Ρωσίας-, που όσο και αν δεν θέλουν να το πιστέψουν
ούτε τα αφεντικά μας, αλλά ούτε και εμείς, επηρεάζουν σε τόσο μεγάλο βαθμό τη
ζωή μας.

Προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα ή η κινεζική διαχείριση 
της λοίμωξης

Από τον Μάρτη του '20 όπου στην Ευρώπη και στις Ηπα βιώνουμε είτε τον
εγκλεισμό είτε την απειλή εγκλεισμού, στην κινεζική επικράτεια δεν βιώνουν τίποτα
από όλα αυτά. Ποια είναι όμως η κινεζική διαχείριση της λοίμωξης; Την ίδια στιγμή
τα  δυτικά  και  τα  ελληνικά  μίντια  δεν  σταματούν  να  μας  λένε  για  αυτόν  τον
εμπορικό πόλεμο και για εκείνα  τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα.  Μη
τυχόν και έχουν κάποια σχέση όλα αυτά;



Μετά τον εγκλεισμό στην πόλη Wuhan, το κινεζικό κράτος ακολουθεί την
πολιτική των μηδενικών κρουσμάτων,  δηλ ανά  τακτά χρονικά διαστήματα  και σε
στιγμές που τα δυτικά κράτη δουλεύουν τα λοκντάουν -δηλ την αιφνίδια μείωση της
κατανάλωσης-, τους δασμούς ή το μποϋκοτάζ των ολυμπιακών αγώνων του Πεκίνο, ή
και οτιδήποτε έξτρα, το κινεζικό κράτος τυγχάνει να βρίσκει ένα κρούσμα σε κάποια
από τα μεγάλα λιμάνια του που αποτελούν μέρος της εφοδιαστικής αλυσίδας και να
κλείνει ολοσχερώς είτε όλο το λιμάνι είτε κάποιο σημαντικό τέρμινάλ του. 

Έτσι αρχές Νοέμβρη έκλεισε για άλλη μια φορά ένα από τα μεγαλύτερα σε
κίνηση λιμάνια του στη Βόρεια Κίνα, το Dalian, το οποίο έχει και στρατηγικό ρόλο ως
διαμετακομιστικό κέντρο για όλη την Ασία.1 Είναι το ίδιο λιμάνι το οποίο είχε
ξανακλείσει τον Ιούλη του '21 και το Δεκέμβρη του '20. 

Τέλη Νοέμβρη επίσης το κινεζικό κράτος επέβαλλε 7 εβδομάδες (!) καραντίνα
για όλους όσους δουλεύουν στην ναυτιλιακή βιομηχανία, με αποτέλεσμα να κάνει το
αμερικανικό bloomberg να ωρύεται.2

Αρχές Αυγούστου είχε κλείσει ένα σημαντικό τέρμιναλ στο τρίτο μεγαλύτερο
σε κίνηση λιμάνι του κόσμου, το Ningbo-Zhoushan με άμεσο αποτέλεσμα δεκάδες
βιομηχανίες της περιοχής να αναστείλουν τη λειτουργία τους.3 Βιομηχανίες όπως η
nike, η adidas, η tesla και τόσες άλλες. 

Εδώ κάποια ή κάποιο θα μπορούσε να σκεφτεί απλοϊκά και να πει ότι με
αυτόν τον τρόπο πλήττονται και οι κινεζικές βιομηχανίες, κάτι που δεν θα ήταν και
τελείως  λάθος.  Παρόλα  αυτά  για  να  μειώσει  τη  βλάβη  στις  βιομηχανίες  του  το
κινεζικό κράτος έχει στήσει άλλα εργαλεία -επιδόματα,  επιδοτήσεις κλπ-, ακριβώς
όπως  έκανε  το  ελληνικό  κράτος  με  τις  επιστρεπτέες  στα δικά του  αφεντικά  που
τελικά μετά από λίγους μήνες έγιναν ανεπιστρεπτέες και αγύριστες. 4 Ενώ θα πρέπει
να έχουμε υπόψη μας πως το επίπεδο ανταγωνισμού μεταξύ των καπιταλισμών έχει
ξεφύγει από το ποιος θα πουλήσει περισσότερα εμπορεύματα και έχει φτάσει στο
επίπεδο  πως ο ένας θα βγάλει τα μάτια του άλλου μέσω όχι μόνο σαμποτάζ του
αντιπάλου του, αλλά και μέσω σαμποτάζ των κοινών υποδομών τους…

Αξίζει να δούμε πιο λεπτομερώς την περίπτωση του σιδηροδρομικού λιμανιού
στην  πόλη  Manzhouli  της  Εσωτερικής  Μογγολίας,  το  οποίο  αποτελεί  και  πύλη
εισόδου για τα εμπορεύματα από τις χώρες της Βαλτικής. Τέλη Νοέμβρη το κινεζικό
κράτος υποβάθμισε όλες τις διπλωματικές σχέσεις του με τη Λιθουανία, η οποία ήταν
και η πρώτη χώρα μετά από καιρό, που επέτρεψε στην επικράτειά της να ανοίξει
πρεσβεία  το  κράτος  της  Ταϊβάν.5 Οι  δηλώσεις  οργής  ενάντια  στο  κράτος  της
Λιθουανίας από  αξιωματούχους και κινεζικά μίντια είχαν την τιμητική τους, 6 ώσπου
την 1η Δεκέμβρη στην πόλη Manzhouli ανακαλύφθηκαν κάποια κρούσματα κόβιντ, το

1 maritime-executive.com, 12.11.2021, China’s Northern Port of Dalian Begins New COVID-
Related Lockdowns [Το λιμάνι Dalian της Βόρειας Κίνας ξεκινά νέο λοκντάουν λόγω 
κόβιντ]

2 bloοmberg.com, 25.11.2021, Supply-Chain Crisis Only Getting Worse With China's 7-Week 
Port Quarantine [Η κρίση της εφοδιαστικής αλυσίδας γίνεται μόνο χειρότερη με την 
7 εβδομάδων καραντίνα στα λιμάνια της Κίνας]. Στην εισαγωγή του δημοσιεύματος 
διαβάζουμε: Η πολιτική των μηδενικών κόβιντ κρουσμάτων της Κίνας γίνεται όλο 
και πιο ακραία και αντιτίθεται στην πλήρη ανάκαμψη των ναυτιλιακών  
μεταφορών, ενώ επιμηκύνει μια κρίση εμπλοκής στα λιμάνια και αδειάζει τα ράφια 
παγκοσμίως.

3 cnbc.com, 12.08.2021, China’s zero-Covid policy is so strict that it shut down a whole 
shipping terminal after just one case [H πολιτική των μηδενικών κρουσμάτων της Κίνας
είναι τόσο αυστηρή που έκλεισε ένα ολόκληρο τέρμιναλ για ένα μόνο φορέα 
κόβιντ]

4 Που να είναι όλοι εκείνοι οι λεβέντες που τον Απρίλη του ‘20 μας έλεγαν ότι “η 
υγειονομική κρίση δεν είναι μια ξεκαθαρή επίθεση του κράτους πάνω στα σώματά 
μας γιατί πλήττεται και ο τζίρος των αφεντικών”…;

5 Για τα ακραία ευρωκεντρικά σύντροφα υπενθυμίζουμε ότι η Ταϊβάν είναι το νησί 
νοτιοανατολικά της Κίνας, στο οποίο κατέφυγαν οι εθνικιστές μετά την ήττα τους το
1948 και εγκαθίδρυσαν το ομώνυμο κράτος. Σήμερα οι διαχειριστές του κινεζικού 
κράτους επιθυμούν να αποτελέσει η Ταϊβάν αυτόνομη επαρχία τους -αφού και αυτοί 
πλέον καραμπινάτοι εθνικιστές είναι...-, ενώ οι διαχειριστές του κράτους της Ταϊβάν 
αντιδρούν και επιθυμούν κρατική ανεξαρτησία, κυρίως με τις πλάτες των Ηπα.



σιδηροδρομικό λιμάνι έκλεισε και όλες οι εισαγωγές εμπορευμάτων από τις χώρες
της Βαλτικής ανεστάλησαν. Ω, τι κρίμα για τη Λιθουανία...7

Η γενική πολιτική του κινεζικού κράτους εκφράζεται εμπεριστατωμένα στην
αγγλόφωνη  εφημερίδα  του,  Global  Times,  όπου  δηλώνεται  πως  τα  περιθώρια
κινήσεων του κινέζικου καπιταλισμού σε όλο αυτό που συμβαίνει δεν είναι παρά τα
χτυπήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, δεδομένου ότι αποτελεί το εργοστάσιο του
κόσμου.  Ενώ  στο  ίδιο  εντιτόριαλ φαίνεται  να  απειλεί  πως  θα  εντείνει  αυτά  τα
χτυπήματα,  αν  τα  δυτικά  κράτη  θελήσουν  να  στήσουν  ένα  νέο,  γνωστό  πλέον,
υπερθέαμα πάνω στη μετάλλαξη Όμικρον.8 

Είναι  προφανές  πως  όλα  αυτά  τα  προβλήματα  στην  εφοδιαστική  αλυσίδα
μεταφράζονται σε αυξημένο κόστος ανά μονάδα προϊόντος, δηλ σε πληθωρισμό…

Το κόστος ενέργειας ή η ρωσική διαχείριση της λοίμωξης

Με όλους αυτούς τους εγκλεισμούς σε Ευρώπη και Ηπα το 2020 και με την
κατακόρυφη μείωση της κατανάλωσης, τα πετρελαιοπαραγωγά κράτη είχαν τρομερές
απώλειες,  αφού για αρκετούς μήνες για να πουλήσουν πετρέλαιο ή φυσικό αέριο,
έπρεπε όχι μόνο να το δώσουν τσάμπα, αλλά να πληρώσουν κιόλας τους αγοραστές -
αρνητική  τιμή  πετρελαίου...!  Μιλάμε  για  κράτη  όπως  της  Ρωσίας,  της  Σαουδικής
Αραβίας, του Κατάρ, του Ιράν και άλλα, τα οποία όλα έχουν να συντηρήσουν και ένα
σωρό μεραρχίες σε διάφορα μήκη και πλάτη της υφηλίου…

Το σοκ αυτών των καπιταλιστικών κρατών ήταν τόσο μεγάλο, που κατόρθωσαν
μέχρι και να θέσουν μια ανακωχή σε κάποιους από τους μεταξύ τους πολέμους -
Σαουδικής Αραβίας εναντίον Κατάρ,9 Ρωσίας εναντίον Σαουδικής Αραβίας για την
ηγεμονία εντός OPEC+ - και να προχωρήσουν από κοινού.

Από κοινού στην επιδίωξη να πληρώσουν τα σπασμένα, οι κερατάδες που τα
δημιούργησαν,  βλέπε  δυτικά  κράτη...  Έτσι  από  κοινού  αποφάσισαν  να  κρατήσουν
σταθερά  σε  χαμηλά  επίπεδα  την  παραγωγή  πετρελαίου  και  φυσικού  αερίου  -
συνολική  προσφορά-  με  σκοπό  να  ανέλθει  η  τιμή  στα  ύψη  και  να  ρεφάρουν  τις
περσινές απώλειες... 

Έτσι ήρθε στη ζωή μας η ενεργειακή κρίση, όπως λένε και τα αφεντικά…
Οι εγκλεισμοί με τις τιμές του πετρελαίου και την ομαλή λειτουργία αυτών

των καπιταλισμών είναι τόσο συνυφασμένες, που ακόμα και το Δεκέμβρη του 2021
που πολλά δυτικά κράτη αμφιταλαντεύονταν για λίγο μήπως η Όμικρον ήταν μια
καλή  ευκαιρία  για  νέο  γύρο  λοκντάουν,  ακόμα  και  αυτή  η  αμφιταλάντευση
προκαλούσε άμεση κατάρρευση της τιμής του πετρελαίου.10

Αυτός είναι ένας από του κύριους λόγους που όσοι δεν μένετε σε κατάληψη ή
όσες δεν απαλλοτριώνετε ρεύμα, πρέπει να το πληρώνετε χρυσάφι. Το ίδιο και για
όσους δεν απαλλοτριώνουμε βενζίνη για τις ποικίλες ευεργετικές της χρήσεις… 

6 South China Morning Post, 01.12.2021, Lithuania is a US proxy against China [H 
Λιθουανία είναι ένα πράκτορας των Ηπα ενάντια στην Κίνα]

7 france24.com, 01.12.2021, Chinese city suspends rail imports after fresh Covid outbreak
[Κινεζική πόλη αναστέλλει τις εισαγωγές μέσω σιδηροδρόμου μετά από νέο ξέσπασμα
κόβιντ]

8 Global Times, 21.12.2021, Mainland reports 2 Omicron cases as supply chain threatened [Η 
ηπειρωτική Κίνα ανέφερε 2 περιπτώσεις Όμικρον, ενώ η εφοδιαστική αλυσίδα 
απειλείται]. Επίσης για όσους στη Δύση δυσκολεύονται να καταλάβουν το κινεζικό 
κράτος τους εξηγεί αναλυτικά και με νούμερα στο εντιτοριαλ της ίδιας εφημερίδας 
στις 30.11.2021, το οποίο έχει τίτλο Freight cost between China, US likely to hit new high
amid Omicron breakout [Το κόστος μεταφοράς από Κίνα σε Ηπα είναι πιθανό να 
χτυπήσει νέο ρεκόρ εξαιτίας της Όμικρον]

9 bbc, 05.01.2021, Qatar crisis: Saudi Arabia and allies restore diplomatic ties with emirate 
[Κρίση του Κατάρ: Η Σαουδική Αραβία και οι σύμμαχοι αποκαθιστούν τις 
διπλωματικές σχέσεις με το εμιράτο]

10 Al Arabiya, 07.12.2021, Oil climbs more than 2 pct on easing Omicron fears, Iran talks delay
[To πετρέλαιο αυξήθηκε περισσότερο από 2% μετά τον καθησυχασμό των φόβων 
της Όμικρον και τις καθυστερήσεις στις συνομιλίες του Ιράν]



Η ιστορική διάσταση των πραγμάτων

Στις οικονομίες υψηλού εισοδήματος [σ.σ.  δυτικές], η αύξηση της
παραγωγικότητας μειωνόταν σταθερά από τη δεκαετία του 1970 και
έχει υποστηριχθεί ότι δεν υπάρχουν πλέον σαφή πολιτικοί τρόποι για
την αναβίωση της μακροπρόθεσμης οικονομικής μεγέθυνσης.

Schwab & Malleret,  Η Μεγάλη Επανεκκίνηση 

Τη δεκαετία του ‘70,  πρώτα οι Ηπα και ύστερα οι ευρωπαϊκοί καπιταλισμοί,
στην προσπάθειά τους να ανταπεξέλθουν στην  πολλαπλών περιεχομένων εξέγερση
που λάμβανε χώρα στο εσωτερικό τους, σκέφτηκαν να μεταφέρουν ένα μεγάλο μέρος
της παραγωγής τους σε κράτη όπως η Κίνα και η περιφέρειά της. Η εξέγερση εκείνη
δεν πρέπει να νοείται μόνο ως συγκρούσεις,  απεργίες και διαδηλώσεις, αλλά και ως
μια μεγάλη φεμινιστικού περιεχομένου εξέγερση που κατάφερε σαφή πλήγματα στον
εξουσιαστικό μηχανισμό της οικογένειας. Όλα αυτά, όσο και αν μην τους φαίνονται
σε μια πρώτη ματιά, έχουν ευθεία σύνδεση με τους χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και
τη  χαμηλή  παραγωγικότητα  της  εργασίας,  που  χαρακτηρίζει  τους  δυτικούς
καπιταλισμούς ακόμα και σήμερα.

Υποτίθεται ότι αυτή η στρατηγική -της μεταφοράς μέρους της παραγωγής στην
Ανατολή- θα επιτύγχανε τόσο ενάντια στο προλεταριάτο όσο και ενάντια στην Κίνα
επειδή τα δυτικά κράτη θα εξασφάλιζαν τον έλεγχο σε τομείς και εμπορεύματα
υψηλής  εξειδίκευσης - τεχνολογίας.  Εξ ου και στα 00s έκαναν θραύση  ιδεολογίες
όπως το "κοινωνία της γνώσης" και πρακτικές όπως το μαζικό πανεπιστήμιο.  Ότι
αυτή η στρατηγική των αφεντικών έχει φτάσει στο τέλος της μπορεί να φανεί ακόμα
και από το λόγο της Κεραμέως, η οποία, όταν προχώρησε στον αποκλεισμό χιλιάδων
από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, είχε πει το μνημειώδες "δεν θέλουμε τα παιδιά μας
να εγκλωβίζονται στο πανεπιστήμιο"…

Σήμερα και αύριο

Στο  μεσοδιάστημα  συγγραφής-δημοσίευσης,  η  τεχνολογία  λοίμωξη-
τρομοκρατία-εγκλεισμός του κινεζικού κράτους ξέφυγε από τα όρια του διακρατικού
ανταγωνισμού και περιέλαβε και τον ταξικό, οπότε είχαμε το μεγάλο εγκλεισμό στη
Σανγκάη.

Επίσης στο ίδιο διάστημα, το ρωσικό κράτος ξεκίνησε πολεμο στην Ουκρανία,
συνέβη δηλαδή, αυτό που σε άλλο χρόνο επανέλαβε ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας,
Μεντβέντεφ,  προς  τους  ευρωπαίους:  “προσέξτε  γιατί  πολύ  γρήγορα  ο  εμπορικός
πόλεμος μετατρέπεται σε στρατιωτικό”…

Οι σχέσεις  μεταξύ  των  διάφορων  καπιταλισμών  της  υφηλίου  πάντα
περιελάμβαναν τόσο τη συνεργασία όσο και τη σύγκρουση σε διάφορες αναλογίες.
Είναι πασιφανές ότι η περίοδος που διανύουμε είναι αυτή που όχι μόνο κυριαρχεί η
σύγκρουση, αλλά που η συγκρουσή εντείνεται. 11

Όλα τα παραπάνω αποτελούν μια προσπάθεια να κατανοήσουμε τη μεγάλη
εικόνα, γιατί από αυτή βγαίνει ρητα ή υπόρρητα η στρατηγική μας και οι στοχοθεσίες
μας, τόσο των οργανωμένων συντρόφων-ισσων, όσο και όλων εκείνων των κοινωνικών
υποκειμένων που βλέπουν κατάματα την αναγκαιότητα δράσης και οργάνωσης.

Οι αγώνες μας επηρεάζουν την πραγματικότητα πολύ περισσότερο από όσο η
ιδεολογία  της  ηττοπάθειας  θέλει  να  μας  πείσει,  και  αυτό  φαίνεται  και  από  την
αντιπατριαρχκή εξέγερση που λάμβάνει χώρα σήμερα. Παρόλα αυτά τα περιθώρια να
μπολιάσουμε  τους  κοινωνικούς  αγώνες  που  διαδραματίζονται με  εργαλεία  και
περιεχόμενα μας, παραμένουν μεγάλα...

Καμία ειρήνη με τ’αφεντικά.
Καμιά ειρήνη με την εκμετάλλευση και την καταπίεση.

11 Αναλύσεις από τη σκοπιά των αστών που ψιλαφούν την κατάσταση είναι οι εξής: 
1)Μουζέλης Ν., Πανδημίες και εξοπλισμοί 2)Ρουντέμης Μ., Προς μια νέα, 
περιφερειακή παγκοσμιοποίηση 3)Ιορδανίδης, Οδυνηρός μετασχηματισμός


