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και στη μέση η αριστερά

(σ. 6-7) Blues People #2

Η μαύρη μουσική στη λευκή

Αμερική
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( Μια ήσυχη κωμόπολη, με ένα

στρατόπεδο συγκέντρωσης...)

(σελ. 12-15) Η “μεγάλη επιστήμη”

κρίνεται στα σωματίδια...

(σ. 18-19) memory movement

(σελ. 16-17) War sells...

και τώρα και πάντα
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Όλη την περασμένη δεκαετία όποιος ακολουθούσε

τα “ευγενή” επαγγέλματα του μπάτσου και του κα-

ραβανά είχε μια μόνιμη δικαιολογία πάντα εύκολη

(γιατί και οι ίδιοι καταλάβαιναν ότι τέτοιου είδους

αποφάσεις χρήζουν δικαιολογίας... Άλλες εποχές):“η

ανεργία είναι μεγάλη, η αστυνομία / ο στρατός είναι,

απλώς, μια σταθερή δουλειά, με έναν σταθερό

μισθό”. Προφανώς, εμείς που δεν γίναμε μπάτσοι,

ήμασταν για αυτούς ρεμάλια τελειωμένα, είχαμε

πάρει τον κακό τον δρόμο και την άσωτη ζωή... Οι

τοίχοι, ήδη από εκείνη την εποχή, έλεγαν την αλή-

θεια: “καλύτερα άνεργος παρά μπάτσος”. Και όχι

μόνο· εμείς παρατάγαμε τη μία (σκατο)δουλειά μετά

την άλλη. Άλλωστε, η ανεργία στην Ελλάδα μέσα

στη δεκαετία του 2000 ήταν τέτοια, ειδικά για τους

πιο νέους, που το να βρεις κάποιον να σε εκμεταλ-

λεύεται δεν ήταν και πολύ δύσκολο· και η εναλλαγή

δουλειών ήταν μια διέξοδος. Αυτός λοιπόν που

“αναγκαζόταν” να γίνει μπάτσος το έκανε εξαιτίας

της “ανεργίας”. Το ενδιαφέρον βέβαια είναι πως

πολλοί, πάρα πολλοί, αυτό το δέχονταν ως κάτι το

φυσιολογικό. Η αριστερά δεν είχε ποτέ πρόβλημα

να αγκαλιάσει αυτούς που την έκαναν τόπι στο ξύλο.

Δεν φταίνε κι αυτοί που έγιναν μπάτσοι... 

Θα περίμενε ίσως κανείς μια αλλαγή στάσης από τη

στιγμή που οι μπάτσοι και οι καραβανάδες πήγαν

μαζικά στα εκλογικά τμήματα για να βάλουν και

αυτοί το λιθαράκι τους στην εκλογική άνοδο της

Χρυσής Αυγής. Αλλά και πάλι. Δεν φταίνε αυτοί

που έγιναν φασίστες... Αν η “ανεργία” δημιουρ-

γούσε τους μπάτσους, όπως τώρα “η κρίση γεννά

τo φασισμό”. Με άλλα λόγια, για κάποιους κρίση ση-

μαίνει έλλειψη. Όπως για τους αναλυτές του “φασι-

σμού” που έχουν πλημμυρίσει παντού αυτόν τον

τόπο. Όλους εκείνους τους αναλυτές του κώλου που

τους περισσεύουν οι εμβριθείς αναλύσεις, το ύφος

και η πόζα, ο ακαδημαϊσμός  δημοτικού και δεν συμ-

μαζεύεται. Οι ντενεκέδες της αριστεράς, όμως, μοι-

άζουν να έχουν  ένα ιδιαίτερο ταλέντο. 

Να ένα μικρό παράδειγμα (από τα μυριάδες που θα

μπορούσαν να βρεθούν): Στις 12/9 μια συζήτηση

στη Βουλή, για άλλο θέμα, κατέληξε σε συζήτηση

για την εκλογική άνοδο της Χρυσής Αυγής. Ο πασό-

κος Φίλιππος Σαχινίδης, ενοχλημένος ίσως από το

πώς οι μέχρι τώρα υπάλληλοί του της Xρυσής

Aυγής κατόρθωσαν να τον φτάσουν και ίσως να τον

ξεπεράσουν, αναρωτήθηκε: “Τι κατάφεραν όλοι
αυτοί οι οποίοι συναγελάζονταν στην πλατεία Συν-
τάγματος αγκαλιά με τους χρυσαυγίτες; Να τους φέ-
ρουν εδώ μέσα”. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα μπορούσε να το

αφήσει έτσι αυτό (ούτε και οι ίδιοι θέλουν να θυμούν-

ται, άλλωστε, με ποιους συναγελάζονταν στο Σύν-

ταγμα) και πέρασε στην αντεπίθεση: “Αργότερα,
πάντως, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμ-

ματος κ. Δ. Παπαδημούλης βρήκε την ευκαιρία να
καταγγείλει τον κ. Σαχινίδη για ανιστόρητους ισχυρι-
σμούς και τόνισε ότι «την άνοδο της άκρας δεξιάς
την έφεραν η οικονομική και κοινωνική κρίση, η καλ-
πάζουσα ανεργία, η ύφεση, τα σκάνδαλα και η ατι-
μωρησία που ΝΔ και ΠαΣοΚ έχτισαν»”1.

Θα το ομολογήσουμε. Η πρώτη αντίδραση από

μεριά μας σε τέτοιες δηλώσεις είναι η απορία. Τι

είναι το ανιστόρητο; Πώς το ότι είσαι άνεργος σε

κάνει να θέλεις να μαχαιρώσεις εργάτες; Πώς τα

σκάνδαλα σε κάνουν να ψηφίζεις Χίτλερ; Ειρωνευό-

μαστε· έκπληξη δεν υπάρχει γιατί τα έχουμε ξανα-

κούσει. Τέτοιου είδους ιδέες μοιάζει να κυριαρχούν

στους χώρους της Αριστεράς, ειδικά της κρατικής

Αριστεράς.

Όποιος έζησε τις τελευταίες δυο δεκαετίες σε αυτόν

τον τόπο θα έπρεπε να ξέρει πως οι Έλληνες ήταν

ρατσιστές μέχρι το μεδούλι, πως στα χωριά γίνονταν

δολοφονίες μεταναστών για ψύλλου πήδημα και

πως κανείς δεν τιμωρήθηκε ποτέ για τα εγκλήματά

του, ενώ η αστυνομία “σκούπιζε” τα “ανθρώπινα

σκουπίδια” από τους δρόμους και ο στρατός τα πυ-

ροβολούσε στα σύνορα. Όποιος έζησε το πρώτο

μισό της δεκαετίας του '90 θα έπρεπε να θυμάται

πως ο “λαός” κατέβαινε στους δρόμους ζητώντας να

γίνει πόλεμος με τη Μακεδονία, πως παραστρατιω-

τικοί χτυπούσαν στο αλβανικό έδαφος προσπαθών-

τας να προκαλέσουν και πως Έλληνες φασίστες στο

πλάι το ομόδοξων και ομοϊδεατών τους Σέρβων

έσφαζαν στη Βοσνία.

Για την Αριστερά, φυσικά, εκείνα τα χρόνια φασίστες

δεν υπήρχαν. Ο Μιλόσεβιτς ήταν “αδερφός κομμου-

νιστής”, οι πόλεμοι στα Βαλκάνια γίνονταν γιατί “οι

Αμερικάνοι ήθελαν τα πετρέλαια”(;!) και το ελληνικό

κράτος εξόπλιζε τα αντάρτικα στην Τουρκία για να

βοηθήσει το παγκόσμιο κομμουνιστικό κίνημα.  Για

την Αριστερά, το αντιαλβανικό  πογκρόμ του 2004

(μετά τη νίκη της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της

Αλβανίας επί της εθνικής Ελλάδος), ήταν μια σύγ-

κρουση μεταξύ “εθνικιστών”, μεταξύ “χούλιγκανς”...

Γι' αυτό και έστησε οθόνες στις πλατείες, για “να

δούμε τους αγώνες μαζί”. Για την Αριστερά, οι φα-

σίστες και οι χρυσαυγίτες που κάτω από τις φτερού-

γες του τοπικού αστυνομικού τμήματος μετέτρεπαν

την περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα σε ένα μεγάλο

στρατόπεδο συγκέντρωσης, ήταν η “λογική” συμπε-

ριφορά του “λαού” απέναντι στο “πρόβλημα” της

ύπαρξης των μεταναστών εργατών. Για την Αρι-

στερά, όποιος μίλαγε για ρατσισμό, όποιος καλούσε

σε αντιφασιστικό αγώνα έκανε “διαφήμιση στους 50

βλαμμένους ναζί” και “αποπροσανατόλιζε τον

κόσμο από τα πραγματικά προβλήματα” που είναι

οι “Αμερικάνοι”. Δεν είχε κρίση τότε...

Ο φασισμός, η κρίση και στη μέση η αριστερά
e
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Ο κάθε προλετάριος μέσα στο αδυσώπητο δίκτυο των

μητροπολιτικών κοινωνικών σχέσεων, ακριβώς επειδή

είναι θύμα και εμπόρευμα, παραμένει δια-μελισμένος, κα-

τακερματισμένος, ακρωτηριασμένος, σφιγμένος, δια-

σπαρμένος από αντιθετικές γλώσσες που πολτοποιούν

την αυθόρμητη ταυτότητά του, τη μνήμη του και τη φαν-

τασία του. Με λίγα λόγια μετατρέπεται σε ένα φυσιολογικό

σχιζοειδές. Κι όχι μόνο πια μέσα στην εργασιακή διαδι-

κασία πλέον, αλλά και σε όλο τον υπόλοιπο χρόνο του, ο

οποίος έχει πια ρουφηχτεί ολόκληρος από το κεφάλαιο,

έχει σφραγιστεί κάθε μη καπιταλιστικός πόρος του. Φετίχ

αλλά και εξεγερμένος, εμπόρευμα αλλά και καταστρο-

φέας του εμπορεύματος, εν δυνάμει αυτόχειρας αλλά και

φονιάς –να λοιπόν που “εμφανίζεται ένας στρατιώτης”: ο

σχιζομητροπολιτάνος προλετάριος.    

Ρενάτο Κούρτσιο – Αλμπέρτο Φραντζεσκίνι. Σταγόνες ήλιου
στη στοιχειωμένη πόλη.

Οι σαχ είναι μια αυτόνομη πολιτική ομάδα από την

Αθήνα. Η επιλογή μας να εκδίδουμε ένα τέτοιο έντυπο

μπορεί να ιδωθεί μόνο μέσα από το πρίσμα της εχθρό-

τητάς μας σε κάθε μορφή, μηντιακής και μη, μεσολάβη-

σης. Η αναπαραγωγή του στα πλαίσια του ταξικού

ανταγωνισμού είναι ελεύθερη. Θα το βρείτε σε αυτοδια-

χειριζόμενους χώρους και καταλήψεις. Καθώς και σε κεν-

τρικά βιβλιοπωλεία και περίπτερα.

Για επικοινωνία στο:

saxgk@yahoo.gr

autonomia71.wordpress.com

Τώρα, όμως, έχει κρίση και έχει και φασίστες. Αλλά

από πού προέκυψαν οι φασίστες τη στιγμή που, για

την Αριστερά, οι Έλληνες δεν ήταν ποτέ ρατσιστές;

Αφού δεν επιτρέπεται καμιά αναφορά στην ιστορία,

για να βγει η σούπα αρκεί να ανακατέψει κανείς όλα

τα συστατικά μαζί και να σερβίρει: “η κρίση φταίει για

το φασισμό”. Και έτσι η ευθύνη όλων αυτών που

τόσα χρόνια κλώσαγαν τον εθνικισμό, “προβληματί-

ζονταν” με τους μετανάστες, υπέσκαπταν τον αντι-

φασισμό / αντιρατσισμό κάνει φτερά. “Όσο πιο

φτωχοί, τόσο πιο φασίστες” μας λέει η Αριστερά, λοι-

πόν. Και φυσικά το υπονοούμενο είναι προφανές. Η

Αριστερά φοβάται τους φτωχούς· τους θεωρεί άξε-

στους, μη επαρκώς μορφωμένους, χαζούς, βίαιους

και επικίνδυνους.

Για την Αριστερά, εδώ και πολλά χρόνια, προλετά-

ριος και φασίστας είναι έννοιες ταυτισμένες. Η Αρι-

στερά εδώ και πολλά χρόνια νιώθει πολύ πιο άνετα

στα διάφορα ακαδημαϊκά σαλέ παρά οπουδήποτε

αλλού και διαλαλεί: Όταν έχεις λεφτά και χρόνο μπο-

ρείς να φτάσεις το δικό της “ανώτερο διανοητικό επί-

πεδό” και όσο λιγότερα έχεις τόσο πιο κοντά στη

Χρυσή Αυγή βρίσκεσαι. Για την άνοδο του φασισμού,

βέβαια, έχει παίξει και η κρίση το ρόλο της. Όχι όμως

λόγω της εξαθλίωσης της εργατικής τάξης που η με-

ταπολιτευτική κρατική Αριστερά πετάει με χαρά στον

καιάδα, για να διατηρήσει τα προνόμιά της στη νομή

της εξουσίας. Η εργατική τάξη ήταν εκείνη που πάν-

τοτε πολεμούσε τους φασίστες και βίωσε τις ήττες

της. Και είναι τα μικροαστικά στρώματα εκείνα που

δυο δεκαετίες τώρα πάτησαν με χαρά στα πτώματα

των μεταναστών για να εδραιώσουν τη θέση τους.

Σήμερα, λόγω κρίσης, τη νιώθουν αυτή τη θέση να

τρίζει και σιγά σιγά να κατρακυλάει.

Αλλά για την Αριστερά, αντιφασιστικός αγώνας είναι

η “ανθρωπιστική παιδεία” που μας έβαζαν να γρά-

φουμε στις εκθέσεις του λυκείου...

Άν δεν το βρίσκεις αλλού, θα το βρεις σίγουρα στην κατά-

ληψη του αρχείου 71 (Καλλιδρομίου και Ζωσιμάδων 7 στα

Εξάρχεια). Το υλικό του αρχείου είναι προσβάσιμο σε

άτομα και συλλογικότητες που επιθυμούν να το αξιοποι-

ήσουν για αυτομορφωτικούς και κινηματικούς σκοπούς.

Όσοι και όσες ενδιαφέρονται, μπορούν να περάσουν από

εκεί, κάθε Πέμπτη 17.00-20.00 και Σάββατο 12.00-16.00. 

σημειώσεις:
1“Αγριος καυγάς στη Βουλή για τη δήλωση του Σαχινίδη”,

Το Βήμα, 13/09/2012. 



Με τα αρχικά ΜΟΜΑ έγιναν κάποτε γνωστές οι “Μικτές Ομάδες Μη-

χανημάτων Ανασυγκρότησης”, οι μονάδες δηλαδή του στρατού που

αναλάμβαναν τεχνικά έργα, την ανέγερση κτιρίων, το άνοιγμα δρό-

μων,  κλπ. Εκτός από την προφανή χρήση τους σε καιρό πολέμου, οι

ΜΟΜΑ έβγαιναν από τα στρατόπεδα και σε καιρό ειρήνης και ακόμη

μνημονεύονται από τα “προοδευτικά στοιχεία της επαρχίας” που επα-

ναλαμβάνουν ακούραστα: “τον βλέπεις αυτόν τον δρόμο; ο Παπαδό-

πουλος τον έφτιαξε”. Στις ΜΟΜΑ εργάζονταν, άμισθα, φαντάροι, για

τους οποίους προφανώς η “προσφορά στην πατρίδα” περιελάμβανε

και ένα δύο χρονάκια  υποχρεωτικής εργασίας.

Πρόσφατα, συγκεκριμένα στις αρχές Σεπτέμβρη, ο ανεκδιήγητος εκ-

πρόσωπος των “Ανεξάρτητων Ελλήνων”, Τερενς Κουίκ, πρότεινε την

επαναλειτουργία των ΜΟΜΑ. Ο υπουργός Άμυνας, Πάνος Παναγιω-

τόπουλος, φάνηκε από τη μεριά του ιδιαίτερα θετικός στην πρόταση.

Να η λύση στην ανεργία, λοιπόν (για όσους καταλαβαίνουν την εργα-

σία ως “με-κάτι-να-απασχολούμαστε” και όχι σε συνάρτηση με κάποιο

μισθό)! Έτσι, σύντομα τα “ελληνόπουλα” θα έχουν την ευκαιρία να ζή-

σουν, από πρώτο χέρι, την κατασκευή των πυραμίδων ή τουλάχιστον

να δουν πώς ένα μέρος από τις μίζες των δημοσίων έργων θα επι-

στρέψει στον στρατό.

Το να αρνηθείς τον στρατό, ακόμα, δεν είναι και κάτι τρομερά δύσκολο

σε αυτά τα μέρη, οπότε όποιος δεν θέλει να μάθει να δουλεύει τον γκα-

σμά αφιλοκερδώς για τη μαμά πατρίδα, ας μην το κάνει. Κατά τα άλλα,

τα πράγματα είναι έτσι όπως τα λένε οι κύριοι της Βουλής: ο στρατός

πρέπει να βγαίνει από τα στρατόπεδά του σε κάθε ευκαιρία. Κάθε δρό-

μος που φτιάχνεται, κάθε λακκούβα που κλείνει από τον στρατό είναι

ταυτόχρονα και μια ευκαιρία διαφήμισής του. Μια ευκαιρία υπενθύμι-

σης, σε μια κοινωνία μάλιστα που όλο και αποξενώνεται από τον

στρατό, πως οι ένοπλες δυνάμεις υπάρχουν, είναι λειτουργικές και

αποτελούν κομμάτι της ζωής όλων μας.

σημεία των καιρών στην ελλάδα           
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Ας υποθέσουμε πως είναι κάποιος τόσο χαζός που να δέχεται τις ανακοι-

νώσεις της αστυνομίας έτσι όπως είναι. Ας υποθέσουμε πως η ιστορία του

“Πακιστανού δράκου της Πάρου” είναι έτσι όπως παρουσιάζεται. Φυσικά,

κανείς δεν θα έπρεπε να μένει έστω και ελάχιστα ικανοποιημένος από μια

κατάσταση όπου η αστυνομία λέει “εντάξει την έλυσα την υπόθεση, ήταν

κάτι Πακιστανοί που ομολόγησαν” περιφέροντας έναν μετανάστη με εμ-

φανή τα σημάδια των βασανιστηρίων και εξαπολύοντας πογκρόμ σε όλη

την Ελλάδα την επόμενη μέρα.

Έστω ότι τα προσπερνάμε όλα αυτά. Η αντίδραση της ελληνικής κοινωνίας

σχετικά με το βιασμό είναι τουλάχιστον παράξενη. Οι βιασμοί στην Ελλάδα

είναι συχνότατοι και οι περισσότεροι περνάνε κάτω από τα μάτια των αδιά-

φορων γειτόνων/συγχωριανών, “που όλοι ήξεραν τι γινόταν αλλά κανείς

δεν μίλαγε”. Και εδώ αναφερόμαστε σε έναν ορισμό του βιασμού που δεν

αφήνει αμφιβολίες.

Μερικά μόνο από τα τρανταχτά παραδείγματα που έρχονται στο μυαλό

απλώς από μνήμης: Αυτό το καλοκαίρι, μέλος της χρυσής αυγής βιάζει

15χρονη αλβανικής καταγωγής στην Παλλήνη και μετά την απειλεί πως

αν δεν κρατήσει το στόμα της κλειστό θα φέρει τη χρυσή αυγή να ξηγηθεί1.

Επίσης το καλοκαίρι, στην Ιεράπετρα Κρήτης στέλεχος της χρυσής αυγής

και γυμναστής σχολείου αποκαλύπτεται πως βιάζει κατά εξακολούθηση

και για πολλά χρόνια μαθήτριες του σχολείου2. Το 1998 η Όλγα Μ., θύμα

καταναγκαστικής πορνείας, το σκάει από τους φύλακές της και καταγγέλλει

την περίπτωσή της στο αστυνομικό τμήμα, όπου και τη βιάζουν οι μπάτσοι.

Η δικαστική υπόθεση κρατάει χρόνια και τελικά αθωώνονται ο βιαστής

μπάτσος Μπρικόλιας και οι συνάδελφοί του. Αυτά όμως δεν έγιναν κεν-

τρικές ειδήσεις, δεν μίλησαν οι υπουργοί, δεν έκαναν κινήσεις οι φασί-

στες...

Προσπαθούμε να πούμε εδώ πως ο “βιασμός” είναι κάτι που γενικώς δεν

αποτελεί είδηση στην Ελλάδα, πως η ελληνική κοινωνία είναι τίγκα σεξι-

στική και πως η θέση της γυναίκας εδώ είναι “να μην προκαλεί, μην πάρει

αυτό που της αξίζει”, πως όσοι το παίζουν ηθικοί και προστάτες είναι χω-

μένοι μέσα στα σκατά.  Η εικόνα της ελληνικής κοινωνίας ως αντισεξιστικής

είναι ένα πολύ καλό παραμύθι και έχει και δράκο!

Και, φυσικά, έχει ένα ενδιαφέρον που και ο τελευταίος ακροδεξιός μονα-

χογιός έχει τουλάχιστον δυο “αδερφές που τις βίασαν οι Πακιστανοί”. Αλλά

όσο και να προσπαθούν να πείσουν οι φασίστες πως ο βιασμός έχει φυλή,

ο βιασμός έχει φύλο και έχει και τάξη. Ο βιασμός δεν κάλυψε ποτέ τη σε-

ξουαλική στέρηση. Γιατί ο βιασμός είναι δημόσια επίδειξη ανωτερότητας,

εξουσίας και βίας. Για αυτό και αποτελεί όπλο των στρατών, για αυτό και

η σεξουαλική παρενόχληση έχει ως έδρα της τους χώρους εργασίας και

ως αυτουργό το αφεντικό. Για αυτό και η καταναγκαστική πορνεία “ανθεί”,

για αυτό και ο σύζυγος-πασας είναι η πρωταγωνιστική φιγούρα του ενδο-

οικογενειακού βιασμού.  Αν, λοιπόν, οι γυναίκες είναι να αντιμετωπίσουν

τη βία που δέχονται, τότε θα πρέπει να βρεθούν αντιμέτωπες με τους χρυ-

σαυγίτες, τους μπάτσους και τους ελληναράδες.

“Λόγω της αναστάτωσης, το μεταλλείο δεν θα
πιάσει το στόχο παραγωγής για το 2012″.
Αυτή ήταν η μόνη ανακοίνωση που έκανε η Lon-

min, η τρίτη εταιρεία εξόρυξης πλατίνας παγκο-

σμίως και ήταν προς τους μετόχους της. Η

“αναστάτωση” στην οποία αναφέρεται είναι η δο-

λοφονία 34 απεργών εργατών της, από την νο-

τιοαφρικανική αστυνομία, στα πλαίσια της

καταστολής των απεργιών, που εξαπλώνονται

στα ορυχεία της χώρας εδώ και δυο μήνες, με

αίτημα την αύξηση του μισθού και τη βελτίωση

των συνθηκών εργασίας. Οι μέχρι τώρα αντιδρά-

σεις των αφεντικών είναι οι εξής: 50 νεκροί με-

ταλλωρύχοι, πολύ περισσότεροι τραυματίες και

μαζικές απολύσεις, της τάξης των δεκάδων χι-

λιάδων, με τελευταίες τις 12.000 απολύσεις της

Anglo American Platinum (Amplats), του μεγα-

λύτερου παραγωγού λευκόχρυσου στον κόσμο.

Η Lonmin, η Amplats και οι λοιπές εταιρείες είναι

φορείς τεράστιων συμφερόντων που διακυ-

βεύονται με φόντο την ένταση των εργασιακών

σχέσεων, συμφέροντα που αφορούν μεν στις

ίδιες πρώτιστα, αλλά καθόλου λιγότερο αφορούν

στην οικονομία της Ν. Αφρικής και σε ολόκληρη

την παγκόσμια αγορά πλατίνας. 

Στη Νότια Αφρική εξορύσσεται το 80% της παγ-

κόσμιας παραγωγής πλατίνας. Η παραγωγή

λευκόχρυσου αυξάνεται συνεχώς, ιδίως μετά το

Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Μια από τις σημαντικότε-

ρες νέες χρήσεις ήταν στην πετροχημική βιομη-

χανία, όπου καταλύτες με βάση τον Pt,

συνέβαλαν στη δημιουργία βελτιωμένων καυσί-

μων και νέων πλαστικών υλών. Οι κυψέλες καυ-

σίμου με καύσιμο το υδρογόνο και καταλύτη από

λευκόχρυσο αποτέλεσαν την κορύφωση της

σχετικής φιλολογίας των αφεντικών, περί πρά-

σινου καπιταλισμού του μέλλοντος και έγιναν

σημαία της αισιοδοξίας τους σχετικά με την ενερ-

γειακή αναδιάρθρωση, που θα επιτρέψει την

ανεμπόδιστη ανάπτυξη της καπιταλιστικής μη-

χανής. Να λοιπόν γιατί το συνδικάτο των μεταλ-

λωρύχων, που πρόσκειται στην εργοδοσία

έσπευσε να αποκηρύξει τις απεργίες των εργα-

τών και η κυβέρνηση να τις κηρύξει παράνομες

και να στείλει τους μπάτσους της στα ορυχεία και

τους καταυλισμούς τους. "Δεν θα υπάρξουν επι-

χειρήσεις που θα λειτουργήσουν. Ένας κανονι-

κός εργάτης είναι έτοιμος να πεθάνει για τα

δικαιώματά του", δήλωσε στο Ρόιτερς ένας από

τους πρωτοστατούντες των απεργών, ο Έβανς

Ραμόκγκα. Και ένα κανονικό κράτος είναι έτοιμο

να δολοφονήσει για να τα κρατήσει στον πάτο,

απέδειξε η νοτιοαφρικανική κυβέρνηση. Έτσι η

Νότια Αφρική διατηρεί την πρωτιά της στην παγ-

κόσμια παραγωγή πλατίνας, ενώ η Νότια Αμε-

ρική, που κατείχε τη δεύτερη θέση σε

κοιτάσματα και παραγωγή έκλεισε τα ορυχεία

της. Όχι προφανώς γιατί στέρεψαν τα κοιτά-

σματα, αλλά γιατί δεν είχε εργάτες, που να

τρώνε σφαίρες…

4

Η πράσινη αναγέννηση (της σκλαβιάς)

Το παραμύθι της Πάρου είχε και δράκο!

σημειώσεις:
1Παρατηρητήριο μεταλλευτικών δραστηριοτήτων, 17/8/2012,

“Σφαγή στη Ν. Αφρική: 35 οι νεκροί μεταλλωρύχοι από τα

αστυνομικά πυρά”
2 Ημερισία, 7/10/12, “Στο δρόμο μεταλλωρύχοι για τις 12.000

απολύσεις στην Amplats”

σημειώσεις:
1 http://www.tovima.gr/society/article/?aid=463378&h1=true#commentForm   "Μέλος της «Χρυ-

σής Αυγής» κατηγορείται για βιασμό 15χρονης".
2 http://tvxs.gr/news/ellada/ierapetra-mathitria-kataggellei-gia-biasmo-ton-arxigo-tis-xrysis-aygis
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σημειώσεις:
1 βλ.το δελτίο τύπου του αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. σχετικά με την «Αστυνομική επιχείρηση «ΞΕΝΙΟΣ

ΖΕΥΣ» σε Αθήνα και Έβρο για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης». 4-8-2012.
2 βλ.την μπροσούρα “σχεδόν αόρατοι: Η παρανομοποίηση της εργασίας ως κρατική στρατηγική

για τη μετανάστευση”, αυτόνομες ομάδες από την Αθήνα, 2009.



Blues People #2
Η μαύρη μουσική στη λευκή Αμερική
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Στο προηγούμενο τεύχος, το αντίστοιχο κείμενο της στήλης έκανε αναφορά, στα πλαίσια του δυ-

νατού, στα μπλουζ· από τις απαρχές της σκλαβιάς των νέγρων στην αμερική, μέχρι και τα τέλη

του 18ου αιώνα. Και από τα αντίστοιχα τραγούδια της σκλαβιάς, μέχρι τα μπλουζ. Η εξέλιξη από

τα πρώτα στα δεύτερα δεν ήταν γραμμική, πολλοί παράγοντες επηρέασαν την εμφάνιση των

μπλουζ, όπως και τα μετέπειτα μουσικά ρεύματα του 20ου αιώνα, με αποτέλεσμα να διαμορφώ-

νεται έτσι ένα ολόκληρο ‘’μουσικό δέντρο’’. Οπότε δεν μπορείς σε μια τέτοια κινητική κατάσταση

να μιλάς για απόλυτη μουσική καθαρότητα και δογματική κουλτούρα. Αντιθέτως, μπορείς να βρεις

αντιφάσεις και αξίζει να κρατήσεις τουλάχιστον δύο στοιχεία.

Πρώτον, όλη η πορεία των μπλουζ, της τζαζ και των υπόλοιπων ρευμάτων που ακολούθησαν,

είναι ο καθρέφτης όλων των ταξικών αντιθέσεων της μαύρης εργατικής τάξης και του ‘’λευκού’’ κα-

πιταλισμού. Όλες οι κινήσεις, οι υποκουλτούρες, αλλά και τα αντιδραστικά ρεύματα από την

πλευρά του καπιταλισμού για την οικειοποίηση και την εκμετάλλευση προς όφελός του της μαύρης

κουλτούρας, είναι ενδεικτικά αυτού του καθρεφτίσματος. 

Δεύτερον, για το μαύρο εργάτη, τα μπλουζ είναι κάτι παραπάνω από ένα κομμάτι της ιστορίας

του. Είναι ένα κομμάτι της θέσης, της περηφάνιας  και της αντίδρασής του απέναντι στον

κόσμο. Όσα χρόνια, όσες γενιές κι αν περάσουν, ο μαύρος μπλουζίστας δεν ξεχνάει πως είναι κι

αυτός ένας πρώην σκλάβος.

Στο προηγούμενο κείμενο, είχε γίνει αναφορά στα γκόσπελ, τα σπιρίτσουαλ και τα τραγούδια της

δουλείας, που οδήγησαν μαζί με άλλα στοιχεία στα μπλουζ, καθώς και τα μίνστρελ, τα οποία ου-

σιαστικά αποτελούσαν την αντίδραση και το χλευασμό των λευκών ‘’πολιτισμένων’’, απέναντι στην

όποια έκφραση των μαύρων σκλάβων. Ακόμα είχε αναφερθεί και η αναδυόμενη, μετά την κατάρ-

γηση της δουλείας, μαύρη μεσαία τάξη, η οποία ήθελε να μη θυμάται, και αν ήταν δυνατό να αλ-

λάξει και το χρώμα του δέρματός της. Η μαύρη μεσαία τάξη θεωρούσε, ως προς το σύνολό της,

τα μπλουζ παρακατιανά. Επιθυμία της ήταν  να ανέβει κι αυτή στο τρένο της mainstream αμερι-

κάνικης λευκής ζωής, αναγνωρίζοντας όμως την ανωτερότητα των λευκών. Είχαν, δηλαδή, οι μαύ-

ροι αστοί τη χειρότερη νοοτροπία σκλάβου. Εκείνου που ζηλεύει το αφεντικό του και θέλει να του

μοιάσει.

Θα σκεφτεί κανείς όμως, γιατί η μαύρη κοινότητα ανέπτυξε αρκετές υποκουλτούρες και ρεύματα

στη μουσική και σχεδόν τίποτα στις υπόλοιπες τέχνες; Η απάντηση, μονομερώς, είναι απλή. Η

μαύρη εργατική τάξη του 19ου αιώνα, εκ των πραγμάτων, δεν μπορούσε να αναπτύξει κάτι άλλο

εκτός της μουσικής. Για παράδειγμα, δεν μπορεί κάποιος να γίνει λογοτέχνης ή ποιητής, όταν δεν

ξέρει να γράφει. Όμως η μαύρη μεσαία τάξη μπορούσε· και το έκανε με το χειρότερο τρόπο. H

μαύρη διανόηση, αναπτύχθηκε πλήρως γύρω από την ιδέα της μαύρης μεσαίας τάξης, ότι είναι

καλύτερο να μην είσαι μαύρος σε μια χώρα, όπου αυτό αποτελεί μειονέκτημα. Είναι χαρακτηριστική

η παρακάτω περιγραφή της μαύρης λογοτεχνίας στα τέλη του 19ου αιώνα: ‘’Τα βιβλία ήταν γεμάτα
από τις ίδιες προκαταλήψεις και συλλήψεις που θα μπορούσαν να βρεθούν στα μυθιστορήματα
των προτύπων τους, της λευκής μεσαίας τάξης… Σε αρκετά από τα πρώιμα μυθιστορήματα υπάρχει
μια τυποποιημένη κατάσταση στην οποία ένας «εκλεπτυσμένος αφροαμερικανός» υποχρεώνεται
να μοιραστεί ένα βαγόνι τρένου ειδικά για μαύρους, μαζί με ρυπαρούς, θορυβώδεις και μεθυσμέ-
νους νέγρους’’ 1. Φυσικά, τέτοιες προσπάθειες της μαύρης μεσαίας τάξης έπεσαν στο κενό για τον

απλούστατο λόγο ότι δεν είχαν απεύθυνση πουθενά. Για τους μαύρους εργάτες δεν ήταν μαύροι

και για τους λευκούς αστούς δεν ήταν λευκοί. Γι’ αυτό και η μαύρη μεσαία τάξη ακροβατούσε ανά-

μεσα σε αυτούς τους δύο πόλους. Είχε αφομοιώσει τη mainstream λευκή κουλτούρα, αλλά θέλον-

τας και μη είχε επαφές με τη μαύρη.

Μετά την κατάργηση της δουλείας και ενώ πλέον μπορεί να γίνει διακριτή η ύπαρξη των μπλουζ,

αρκετοί μαύροι, πρώην σκλάβοι του νότου μετανάστευσαν, προς το βορρά. Αυτή η μετακίνηση

είχε ως αποτέλεσμα και υπήρξε η αφετηρία νέων συνηθειών και μουσικών από τη μαύρη κοινό-

‘’I'm gonna buy me a pistol with a great

long shiny barr'l

’I'm gonna buy me a pistol with a great

long shiny barr'l

Gonna shoot that rounder who stole

away my gal

If you see me comin', heist your window

high 

If you see me comin', heist your window

high

If you see me goin', baby, hang your

head and cry.

It's been three weeks since my sweet

baby said goodbye 

It's been three weeks since my sweet

baby said goodbye

And now my sweet dog, has eaten all of

my sweet pie’’

‘‘If your house catches fire and there ain't

no water 'round 

If your house catches fire and there ain't

no water 'round

Throw your rags out the window, let the

doggone shack burn down.’’

‘’My burden’s so heavy, I can hardly see,

Seems like everybody is down on me,

An’ that’s all right, I don’t worry,

Oh, there will be a better day.’’

6

Κλασικές φιγούρες της μπλουζ. Απο τα χω-

ράφια του νότου στα μπαρ του βορρά.

Στη σκακιέρα του λευκού και μαύρου στρατοπέδου
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τητα. Μια από αυτές τις συνήθειες ήταν τα πάρτι ενοικίου. Ήταν αυτό ακριβώς που λέει το όνομά

τους. Πάρτι της μαύρης νεολαίας για τη συμπλήρωση του ενοικίου του διοργανωτή. Γύρω στο

1870, εμφανίστηκε το μπούγκι γούγκι, που συνδέθηκε με τα πάρτι μαύρων νέων του βορρά, αλλά

και τον κεντρικό ρόλο του πιάνου στα όργανα και τους ανεβαστικούς ρυθμούς. Από το 1890 και

μετά αναπτύχθηκε η ραγκτάιμ, που είναι παρεμφερής με το μπούγκι γούγκι, αλλά απομακρύνθηκε

από την αντανάκλαση της ζωής των μαύρων ώσπου να γίνει δημοφιλής. Η τζαζ άρχισε να σχη-

ματίζεται από το 1920 περίπου και μετά. Προήλθε σχηματικά από τα μπλουζ και τις ευρωπαϊκές

επιρροές της μαύρης μεσαίας τάξης. Δηλαδή μαύροι ήχοι με λευκό περιτύλιγμα. 

Εκείνη την περίοδο ήταν διαδεδομένες οι μεγάλες ορχήστρες μαύρων μουσικών, που έπαιζαν

ανά τη χώρα. Αυτές ήταν η πρώτη ύλη του μείγματος της τζαζ. Η τζαζ δημιουργήθηκε όταν υπήρχε

η μεταβατική κουλτούρα στις συνειδήσεις πολλών μαύρων του ισότιμου πολίτη και όχι πρώην

σκλάβου. Άρχισαν να υπάρχουν και λευκοί μουσικοί μέσα στις ορχήστρες και να γίνεται δημοφιλής

ανάμεσα στους λευκούς νεαρούς, ενώ παράλληλα την οικειοποιούνταν οι λευκές δισκογραφικές.

Χαρακτηριστικό είναι ότι παρόλο που ξεκίνησε ως σχεδόν αμιγώς μαύρη μουσική, ο πρώτος τζαζ

δίσκος βγήκε από λευκή μπάντα· την ορίτζιναλ ντίξιλαντ τζαζ μπαντ. Εν ολίγοις, τους χωρούσε

όλους και μέχρι το 1940 είχε γίνει τελείως mainstream, έχοντας πάψει να είναι μια συλλογική μου-

σική. Βέβαια, αν και σε ένα βαθμό ήταν λαϊκή μουσική, οι μαύροι μπλουζίστες στο σύνολό τους

θεωρούσαν τη τζαζ ως ένα μουσικό νέρωμα της μουσικής τους. Μεγάλα ονόματα της τζαζ ήταν ο

Λούις Αρμστρονγκ, ο Ντιουκ Έλινγκτον, αλλά και ο λευκός Μπαιντερμπέκε. Από το 1930 και μετά,

όπου δημιουργήθηκαν λευκές μπάντες δημιουργήθηκε από αυτές η σουίνγκ, μια mainstream

λευκή μουσική στην αμερική εκείνης της περιόδου. Η σουίνγκ, αν και είχε μαύρους ήχους, δεν

είχε καμία σχέση με τη μαύρη μουσική. Κλασικός της σουίνγκ είναι ο Γκούντμαν. Η αντί-

δραση της μαύρης υποκουλτούρας ήρθε μια δεκαετία αργότερα με τη ρυθμ εν μπλουζ. Ξε-

κίνησε από τα νοτιοδυτικά, από μαύρους της εργατικής τάξης. Χαρακτηριστικό της

μουσικής αυτής ήταν οι τραγουδιστές, οι οποίοι τραγουδούσαν σχεδόν κραυγάζοντας! Ου-

σιαστικά ήταν μια νέα μπλουζ. Ποτέ δεν έγινε mainstream μουσική και κατάφερε να καθα-

ρίσει κάθε κομμάτι του αμερικάνικου στοιχείου. Θα παρατηρήσει κανείς ότι οι κινήσεις στην

σκακιέρα από το λευκό και μαύρο στρατόπεδο, διαδέχονταν η μία την άλλη. Και θα συνεχιστούν

έτσι, δείχνοντας τις αφομοιωτικές τάσεις του καπιταλισμού από τη μια και την αντίδραση προς

τον λευκό κόσμο από την άλλη.

Η προσπάθεια ένταξης κομματιού των μαύρων στην κοινωνία των λευκών, ζητώντας ισότητα ως

προς τα μέσα παραγωγής, από το 1930 και μετά είχε μετατραπεί σε πικρία και αντίδραση απέναντι

στις ανισότητες, το κραχ και τον α’ και μετέπειτα το β’ παγκόσμιο πόλεμο. Μέσα σε αυτή τη συν-

θήκη ξεπήδησε στη δεκαετία του ’40 το μπιμποπ από τους φτωχούς μαύρους. Είχε τεχνι-

κούς και περίπλοκους ρυθμούς (ιδιαίτερα στα ντραμς) και επέστρεφε πιο αφρικανικούς

ήχους, επαναπροσδιορίζοντας τη θέση των μαύρων. Υπήρξαν και αρκετοί λευκοί μπόπερς,

οι οποίοι ήταν εξίσου απομακρυσμένοι από τη λευκή mainstream ιδεολογία. Χαρακτηριστικός

ήταν και ο τρόπος ρουχισμού, με κουστούμι ζουτ, μπερέ και γυαλιά. Μεγάλος μπιμπόπερ ήταν ο

Θελόνιους Μονκ. Οι αντιδράσεις των λευκών ήταν άμεσες και όχι μόνο με ένα μουσικό ρεύμα.

Στη δεκαετία του ’40 αρχικά με την ντίξιλαντ και στην ίδια δεκαετία με την προοδευτική τζαζ.

Η πρώτη, μια μουσική της λευκής μεσαίας τάξης, προσπάθησε να γυρίσει σε παρελθοντικούς

ήχους και θεωρούσε ότι αυτή ήταν η πραγματική τζαζ. Η δεύτερη, ήταν μια διανοουμενίστικη τζαζ.

Η λευκότερη όλων. Κατά το 1950 περίπου δημιουργήθηκε ένα νέο ρεύμα, η κουλ τζαζ. Χαρακτη-

ριστικός από την κουλ τζαζ είναι ο Μάιλ Ντέιβις. Αρχικά ήταν ένα μαύρο ρεύμα με καθαρούς ήχους,

όμως αργότερα πέρασε στα χέρια των λευκών για να συμπληρώσει ουσιαστικά τη λευκή αντί-

δραση στην μπιμποπ. Για τους μαύρους, το κουλ σαν έννοια σήμαινε το να μην εντυπωσιάζονται

και να μένουν ήρεμοι απέναντι στον τρόμο της ζωής. Η κουλ τζαζ σήμαινε εσωτερίκευση. Η μαύρη

κουλτούρα ετοίμαζε τη δική της απάντηση και η ‘’αντι-αντίδραση’’ ήταν η χαρντμποπ, γύρω

στα 1955. Πολεμήθηκε από το λευκό mainstream, ιδιαίτερα στη νέα υόρκη.  Ήταν τεχνικά

πιο απλή από τη μπιμποπ, με απλά ριφς και σόλο, αλλά σηματοδοτούσε την επιστροφή

στις ρίζες και την αλλαγή στο να είσαι μαύρος. Ο μαύρος έπρεπε να είναι περήφανος και

όχι εσωστρεφής και ηττοπαθής. Κάτι που πέτυχε και η σόουλ αργότερα. Αυτή είναι η διαφορά

των μουσικών αυτών με την κουλ τζαζ: ‘’Κουλ σημαίνει μη συμμετοχή. Σόουλ σημαίνει «νέο» κα-
ταστημένο’’ 2. Τέλος, σαν αντίδραση στην χαρντμποπ και τη σκληρότητα και την απλότητα του

ήχου της, ήρθε η τζαζ τρίτου ρεύματος, με ιδέες παρεμφερείς με την προοδευτική τζαζ και τεχνικές

κλασικής μουσικής. Συμπληρώνεται έτσι ένας κύκλος κινήσεων ενός αιώνα από τη μαύρη κοινό-

τητα, ο οποίος και εμπεριέχει τις αντιδράσεις και αφομοιώσεις από το λευκό κεφάλαιο της διασκέ-

δασης.

Από τα δύο αυτά κείμενα προκύπτει η εντύπωση, ότι οι ροές και οι εξελίξεις μπερδεύονται μεταξύ

τους και τελικά βγάζουν αποτελέσματα που δεν μπορείς να τα οριοθετήσεις με καθαρές γραμμές.

Οπότε ακόμα και τα χρονικά όρια είναι τελείως συμβατικά. Μπορείς όμως να διακρίνεις καθαρά

τον πυρήνα τους. Και αυτό είναι που έχει σημασία. Και επιπλέον να αντιληφθείς πως το οτιδήποτε

προκύπτει σε άμεση αλληλεπίδραση από το ταξικό περιβάλλον. Και αυτό ήταν πολύ εμφανές

στην αμερική της δουλείας, αλλά και αργότερα. Η μαύρη εργατική τάξη ισούται με τον πάτο της

κοινωνίας. Τα μπλουζ, βέβαια, ούτε διεκδίκησαν καλύτερα μεροκάματα, ούτε έφεραν την προλε-

ταριακή επανάσταση. Όμως τα μπλουζ και οι μαύρες υποκουλτούρες αποτυπώνουν όσα φυλάει

η μαύρη εργατική τάξη μέσα της. Και μάλιστα αποτυπώνουν καλύτερα τα πιο απλά πράγματα. Οι

μαύροι δε θέλουν να γίνουν λευκοί και δεν ξεχνούν τις ρίζες τους.  Αν παρομοίαζε κάποιος

τα μπλουζ με ένα τρένο, αυτό μέσα από όλες τις υπόγειες διαδρομές του θα σε οδηγούσε

σε ένα και μόνο προορισμό: την καρδιά της μαύρης εργατικής τάξης.

Μπιμπόπερ επί τω έργω

Η σουίνγκ λευκαίνει, καθαρίζει, απολυμαίνει.

Louis Armstrong

σημειώσεις:
1LeRoi Jones. Η μαύρη μουσική στη Λευκή Αμερική,ισνάφι, 2007, σελ.187 
2 ο.π, σελ. 292.



Oranienburg

- Μια ήσυχη κωμόπολη, με ένα

στρατόπεδο συγκέντρωσης...

“Ο “πόλεμος” και η “άμυνα” αποτελούν ένα βασικό, αν και μη αναγνωρι-
σμένο τμήμα της αναπαραγωγής της εργατικής δύναμης, το οποίο μπορεί
να φτάσει να προστάξει τον αφανισμό εκατομμυρίων εργατών. Το Άου-
σβιτς, το Νταχάου και το Μπέλσεν ήταν εργοστάσια εξολόθρευσης και το
προϊόν τους -η ασφυξία και ο θάνατος τόνων ανθρώπινων σωμάτων-
ήταν μια βασική στιγμή της καπιταλιστικής εργατικής πολιτικής... Επι-
πλέον οι κρατικές δαπάνες για την “κοινωνική πρόνοια” μπορούν μια
χαρά να είναι αμυντικές δαπάνες. [...] Το κεφάλαιο λοιπόν δεν είναι μια
μάχη του θανάτου ενάντια στην ζωή, του Χάροντα ενάντια στον Έρωτα
per se· γιατί, όπως μπορεί να διαπιστώσει και ο τελευταίος δημοσιογρά-
φος, το κεφάλαιο έχει βρεθεί κατά καιρούς να εξαπολύει γιγάντιες σεξουα-
λικές δυνάμεις, καθώς και κοσμική, σχεδόν αθάνατη ισχύ”1. 

Το Οράνιενμπουργκ είναι ένα ήσυχο προάστιο του Βερολίνου, 35Km από

το κέντρο, που μπορεί κανείς να το επισκεπτεί εύκολα με το μετρό. Το

πρώτο που θα παρατηρήσει είναι η ήπια αρχιτεκτονική, οι ήσυχες μονο-

κατοικίες με τους φροντισμένους κήπους και τους λαχανόκηπους. Τα πή-

λινα νανάκια αυλής, σου θυμίζουν ότι βρίσκεσαι σε ένα γερμανικό

προάστιο και όπως συμβαίνει σε κάθε προάστιο, το κιτς είναι αναπόφευ-

κτο. Κάπου εκεί είναι που συναντάει κανείς και το γιγαντιαίο στρατόπεδο

συγκέντρωσης (από την εποχή του Β' Παγκόσμιου Πολέμου και μεγέθους

σχεδόν όσο ολόκληρη η πόλη). 

Το ήσυχο αυτό προάστιο είχε την “τιμή” να “φιλοξενεί” ένα από τα πρώτα

στρατόπεδα συγκέντρωσης στη ναζιστική Γερμανία. Για την ακρίβεια, το

πρώτο στρατόπεδο της περιοχής άνοιξε το 1933 με σκοπό να μαζέψει

τους “εχθρούς του καθεστώτος”, ενώ στα πρώτα χρόνια της λειτουργίας

του πέρασαν από εκεί 3.000 άτομα (κατά κύριο λόγο πολιτικοί κρατού-

μενοι, δηλαδή κομμουνιστές). Οι εγκαταστάσεις του πρώτου στρατοπέ-

δου (επρόκειτο για ένα παλιό εργοστάσιο) ήταν μικρές (για τις ανάγκες

της εποχής). Η θέση του (ακριβώς στο κέντρο της πόλης, περιτριγυρι-

σμένο από σπίτια), εμπόδιζε την “ορθολογική” επέκτασή του. Έτσι, το

1937 ο Χίμλερ έχτισε τις νέες εγκαταστάσεις του “Ζαξενχάουζεν” στα όρια

της πόλης.

Ο Χίμλερ ήθελε να φτιάξει ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης υπόδειγμα και

γι' αυτό μετά το τέλος των εργασιών του το χαρακτήρισε "ένα σύγχρονο,

ιδεώδες και εύκολα επεκτάσιμο στρατόπεδο συγκέντρωσης", περήφανος

για το έργο του. Η αρχιτεκτονική του ήταν μελετημένη: ένας μεγάλος τρι-

γωνικός χώρος, ώστε να εποπτεύεται όλο και πιο εύκολα από τις τρεις

γωνίες του, παραμένοντας (όλος ο χώρος) διαρκώς μέσα στο βεληνεκές

των οπλοπολυβόλων που το φύλαγαν. Την ίδια στιγμή διέθετε και όλες

τις απαραίτητες εγκαταστάσεις: Φυλακές, κρεμάλες, χαντάκι εκτελέσεων,

θάλαμο αερίων, κρεματόρια, ιατρείο πειραμάτων και, φυσικά, εργοστάσια

για καταναγκαστική εργασία. Το “Ζαξενχάουζεν” ήταν πράγματι η αφρό-

κρεμα της τεχνολογίας αιχμής, μιας και εκεί εφαρμόζονταν όλες οι σύγ-

χρονες  μέθοδοι επιτήρησης και εκμετάλλευσης:   από τα “επιτεύγματα”

της αρχιτεκτονικής ως εκείνα της ιατρικής και από τις “νέες μεθόδους πα-

ραγωγής” ως τις πιο σύγχρονες μορφές ψυχολογικής καταστολής. Σαν

να λέμε, ήταν ένα πραγματικό διαμάντι στην κορόνα του “διαφωτισμού”·

η τελευταία λέξη της επιστήμης· μια πραγματικά λειτουργική μηχανή πα-

ραγωγής θανάτου. Και, έτσι, εκεί (μέχρι το '45, όταν και καταλήφθηκε από

τον κόκκινο στρατό), φυλακίστηκαν 200.000 άτομα, από τα  οποία επέ-

ζησαν λιγότερα από τα μισά (οι εκτελέσεις, οι κακουχίες και τα πειράματα

έκαναν “καλά τη δουλειά τους”). Στην αρχή επρόκειτο για πολιτικούς κρα-

τούμενους, αργότερα για “φυλετικά και βιολογικά εκφυλισμένους” και

τέλος για Ρώσους αιχμαλώτους πολέμου.

Μα είναι δυνατόν μια ταινία να προκαλέσει τέτοιο μένος και τόσες

αντιδράσεις; Μα πόσο “οπισθοδρομικοί” είναι τέλος πάντων όλοι

εκείνοι που διαδηλώνουν, επιτίθενται σε πρεσβείες και συγκρούον-

ται με την αστυνομία με αφορμή απλώς και μόνο ένα δευτεροκλα-

σάτο φιλμ που κυκλοφορεί στο youtube; Κάτι τέτοιες ερωτήσεις

είναι οι πρώτες που (ω, του θαύματος;) ήρθαν στο μυαλό του κάθε

πρωτοκοσμικού ευρωπαίου που παρατηρούσε από την οθόνη της

μαγικής του τηλεόρασης τις διαδηλώσεις χιλιάδων ατόμων στην

Ασία, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική που πραγματοποι-

ήθηκαν στις αρχές Σεπτέμβρη με αφορμή τη χαζοταινία που

“έσπαγε πλάκα” με το Ισλάμ. Όχι ότι περιμέναμε και τίποτα άλλο,

δηλαδή. Πού να τρέχεις τώρα να καταλαβαίνεις, πού να ασχολείσαι

με τις εντάσεις, την ιστορία και τη διαδρομή που έχει πίσω της η

κάθε κοινωνία; Κάνε τα όλα σούπα, μια ενιαία και αποβλακωμένη

αφήγηση της πολύπλοκης (και για αυτό απαιτητικής) πραγματικό-

τητας, και όλα καλά... Αυτό, φυσικά, δεν σημαίνει ότι μια τέτοια

αντιμετώπιση της κατάστασης (της ζωής, ουσιαστικά) είναι παθη-

τική ή ακίνδυνη. Κάθε άλλο, μάλιστα. Γιατί αυτός ο “πολιτισμένος

ευρωπαίος” που αφρίζει από το κακό του κάθε φορά που βλέπει

πορείες μουσουλμάνων, είναι ο “μέσος” ρατσιστής. Είναι εκείνος

που τα έχει βάλει κάτω, έχει ζυγίσει τα πράγματα και έχει πάρει

θέση ενάντια στους μετανάστες στη γειτονιά του και ευρύτερα.

Είναι εκείνος που ζητάει συνεχώς περισσότερους μπάτσους, πε-

ρισσότερο και “αποφασιστικότερο” κράτος. 

Εμείς, βέβαια, θεωρούμε ότι τα ευρωπαϊκά κράτη είναι ήδη πολύ

αποφασισμένα και πολύ ολοκληρωτικά. Και δεν θα αναφερθούμε

εδώ στην ελληνική περίπτωση. Καιρός, όμως, να γίνουμε πιο συγ-

κεκριμένοι. Λίγες μόνο ημέρες μετά τις διαδηλώσεις που αναφέ-

ραμε προηγουμένως,  πολλές από τις οποίες είχαν αρκετούς

νεκρούς, η γαλλική σατιρική εφημερίδα Charlie Hebdo είπε να συ-

νεχίσει την επίδειξη δύναμης και δημοσίευσε μια σειρά από αντι-

ισλαμικά σκίτσα για να “συνεχίσουμε να σπάμε πλάκα”. Η ίδια

εφημερίδα, στο όνομα και πάλι της πολυθρύλητης ελεύθερης δια-

κίνησης των ιδεών, είχε αναδημοσιεύσει και τον Φλεβάρη του

2006 τα σκίτσα του Μωάμεθ που είχαν προκαλέσει πολλές αντι-

δράσεις. Τότε, οι “θαρρετοί” αρχισυντάκτες είδαν τις πωλήσεις να

εκτοξεύονται στα ύψη, πήραν κρατική επιδότηση 825.000 ευρώ,

ενώ συμμετείχαν και σε ένα γκαλά στο υπουργείο Πολιτισμού

όπου ο τότε αρμόδιος υπουργός, Henri Paul, τους είχε αποκαλέσει

“υπερασπιστές της ελευθερίας”. Και για να επιστρέψουμε στο σή-

μερα, έχει, νομίζουμε, σημασία να δει κανείς με τι ταχύτητα και

με πόση κατηγορημα-

τικότητα απάντησε το

Συγκρούσεις στο Καράτσι του Πακιστάν μεταξύ διαδηλωτών

και πάνοπλων μπάτσων, οι οποίες κατέληξαν σε 17 νεκρούς.
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1933. Η πύλη του πρώτου στρατοπέδου

στο Οράνιενμπουργκ

1945. Κρατούμενος μετά την απελευθέρωσή

του αναγνωρίζει τον φύλακά του.

Τα “αστειάκια” του γαλλικού ρατσισμού



Το προϊόν “εργατική δύναμη”

Το “Ζαξενχάουζεν” αποτελεί, ίσως, το στερεότυπο της “γερμανικής κουλ-

τούρας” των αφεντικών. Ψυχρό, λειτουργικό, επιστημονικό, στοχοπρο-

σηλωμένο. Οι Βαλκάνιοι “ομοϊδεάτες” τους μόνο να το ζηλέψουν θα

μπορούσαν. Βέβαια, και οι Γερμανοί φασίστες δύσκολα θα μπορούσαν

να αγγίξουν τη “χαρά” της εθνοκάθαρσης/σφαγής (ως γλέντι) που κατά

καιρούς επιβάλλεται στην “από εδώ μεριά του χάρτη”.

Πιθανώς, κάποιοι να βρουν παράταιρη τη σύνδεση των στρατοπέδων

συγκέντρωσης με τον “διαφωτισμό” και την “επιστήμη”. Αφού ο καπιτα-

λισμός έχει ανάγκη από εργάτες ζωντανούς να παράγουν υπεραξία για

αυτόν, οι νεκροί εργάτες μοιάζουν άχρηστοι. Τι το ορθολογικό έχει, λοι-

πόν, η φρενήρης εξόντωση της εργατικής τάξης (και όσων δεν είχαν τη

δύναμη να ξεφύγουν); Πράγματι, ο καπιταλισμός ενδιαφέρεται για την

εργατική δύναμη, την πηγή της αξίας, και κατ' επέκταση για τον φορέα

της, το σώμα του εργάτη με την υλική του υπόσταση. Ο καπιταλισμός,

όμως, ενδιαφέρεται για την εργατική δύναμη και όχι για τον ίδιο τον

μεμονωμένο εργάτη.

Κατά συνέπεια, η αναπαραγωγή της εργατικής δύναμης χωρίζεται σε δύο

μέρη: από τη μία υπάρχουν οι ίδιες οι υλικές απολαβές, οι συνθήκες που

χρησιμοποιούνται από το κράτος ώστε να εξασφαλίζουν την επιβίωση

της εργατικής τάξης ως υλικότητα· μια επιβίωση που εγγυάται τη συνέ-

χεια της εκμετάλλευσης. Τέτοιες είναι η δημόσια περίθαλψη, η παιδεία,

τα επιδόματα κλπ. Από την άλλη, αυτές οι υλικές απολαβές δεν χρειάζον-

ται έτσι γενικά και αφηρημένα. Χρειάζονται μόνο αν μπορούν να μετα-

τραπούν σε εμπορεύσιμη εργατική δύναμη. Και όταν η υλική υπόσταση

των εργατών ξεφεύγει από τους καπιταλιστικούς σκοπούς, όταν αυτοί

εξεγείρονται, όταν αρνούνται ή ακόμα και όταν δεν είναι αρκετά πρόθυμοι

ή αρκετά φτηνοί, τότε και πάλι το κράτος θα “συνεισφέρει τα μέγιστα” για

την ομαλή αναπαραγωγή της εργατικής δύναμης. Σε αυτή την περί-

πτωση θα συνεισφέρει με τάγματα θανάτου, με στρατόπεδα συγκέντρω-

σης, με αστυνομία και στο τέλος με πολέμους. Τι μπορεί να εγγυηθεί

καλύτερα την αναπαραγωγή του πειθαρχημένου εργάτη (και μάλιστα ως

τέτοιου) από τη δημόσια εξόντωση ενός ικανού ποσοστού της εργατικής

τάξης; Το κοινωνικό κράτος και το στρατόπεδο συγκέντρωσης δεν είναι

οι δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος. Είναι η ίδια πλευρά του ίδιου νομί-

σματος· η ιδανική σχέση ζωής/θανάτου που αναπαράγει την καπιταλι-

στική σχέση.

Και η τοπική κοινωνία; Τι σχέση είχε η κοινωνία του Οράνιενμπουργκ με

το “Ζαξενχάουζεν”; Αρκεί, νόμίζουμε, να αναφέρουμε ότι όταν οι εγκατα-

στάσεις μεταφέρθηκαν στην άκρη της πόλης, οι κάτοικοι “ενθαρρύνονταν”

από το κράτος να παρακολουθούν την πομπή των κρατουμένων από το

σταθμό του τρένου ως το στρατόπεδο, να βρίζουν τους “εθνοπροδότες”

και να τους πετροβολούν. Πολλοί το δέχτηκαν· πολλοί μάλιστα το δέχτη-

καν με χαρά. Και είναι, τέλος, αρκετά σημαντικό το γεγονός ότι οι πρώτοι

που κρατήθηκαν στο στρατόπεδο προέρχονταν από την ίδια την περιοχή

του Οράνιενμπουργκ.

Τι το παράξενο υπάρχει, λοιπόν, στη συμπεριφορά των κατοίκων του

Οράνιενμπουργκ; Μια “δημόσια υπηρεσία” άνοιξε στην περιοχή τους, λο-

γικό δεν είναι να τους “εξυπηρετήσει κατά προτεραιότητα” και να τους

“απαλλάξει από τα μιάσματα”; Δεν έχουμε μπροστά μας κάποιο παρά-

δειγμα “γερμανικής ιδιαιτερότητας” ή “ψυχρότητας”, έχουμε τη διεθνική

λύσσα της αστικής τάξης απέναντι σε μια ηττημένη εργατική τάξη. Γιατί

ο φασισμός ποτέ δεν αφορούσε απλώς κάποιους “έξω”, κάποιους “άλ-

λους”. Και πώς αλλιώς, αφού ο φασισμός είναι η μορφή του κράτους σε

κατάσταση πολέμου με την εργατική (του) τάξη.
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γαλλικό κράτος στο ενδεχόμενο πραγματοποίησης διαδηλώσεων

από μουσουλμάνους επί γαλλικού εδάφους: τις απαγόρευσε, χωρίς

πολλά πολλά! Ο υπουργός Εσωτερικών της σοσιαλιστικής κυβέρ-

νησης, Manuel Valls, έδωσε εντολή στους διοικητές των αστυνομι-

κών τμημάτων της επικράτειας να μην επιτρέψουν τη συγκέντρωση

ατόμων σε πλατείες και σε περίπτωση που κάποιοι επιχειρήσουν

κάτι τέτοιο, να τους διαλύσουν αμέσως.

Φυσικά, το ζήτημα δεν είναι αυτά καθεαυτά τα σκίτσα· δεν είναι οι

βλακείες που γράφουν και ζωγραφίζουν οι καλοζωισμένες πένες που

βάζουν το λιθαράκι τους στο κυνήγι εις βάρος ενός κομματιού της

εργατικής τάξης (εδώ της γαλλικής), κοιτάζοντας αυτάρεσκα τον

Σηκουάνα. Το ζήτημα είναι ότι η κρατική πολιτική (και όχι μόνο στη

Γαλλία, εννοείται) στα χρόνια της παγκόσμιας κρίσης γίνεται όλο

και πιο ξεκάθαρα φασιστική, απαγορεύοντας στην ουσία στο πιο εκ-

μεταλλευόμενο τμήμα του εργατικού πληθυσμού να υπάρξει για με-

ρικές ώρες στο δημόσιο χώρο, να μιλήσει για τον εαυτό του και να

δείξει ότι είναι παρών. Γιατί μια τέτοια δημόσια, συλλογική και μα-

ζική αντίθεση στην επίσημη ρατσιστική πολιτική δεν είναι διατεθει-

μένη να την ανεχτεί κανένα κράτος. Και πώς θα μπορούσε, άλλωστε;

Δεν γίνε-

ται από τη

μια να κρατάς ολόκληρες κοινωνικές ομάδες βάσει νόμου και εκ

των πραγμάτων “εκτός”, να τους επιτίθεσαι με όλα τα μέσα για να

μην υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία ότι θα διατηρηθούν στον πάτο,

και μετά να τους αφήνεις να διαδηλώνουν “τα δίκαια αιτήματά

τους”. Στην περίπτωση των μεταναστών εργατών (περισσότερο από

κάθε άλλου κομματιού της εργατικής τάξης), δεν υπάρχουν περιθώ-

ρια για τυπικότητες και αβρότητες: η εκμετάλλευση της εργασίας

με όρους σκλαβιάς δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς την ολο-

μέτωπη επίθεση σε βάρος τους, χωρίς τη δημιουργία ενός διαρκούς

ασφυκτικού κλοιού γύρω τους. Με άλλα λόγια, για τους απαγορευ-

μένους δεν υπάρχει όριο στις απαγορεύσεις· το τι δεν μπορούν να

κάνουν (επειδή ακριβώς είναι αυτό που είναι), διαστέλλεται σε

βαθμό που ίσως (ακόμα) φαντάζει ασύλληπτος για τους υπόλοιπους.

Κι όμως· παρόλο που τα ευρωπαϊκά κράτη έχουν αποφασίσει ότι

για να βγούν από την κρίση όσο λιγότερο σακατεμένα γίνεται θα

τσακίζουν όλο και περισσότερο το κομμάτι εκείνο που δημιουργεί

“πρόβλημα” (είτε γιατί πρέπει να μείνει καθηλωμένο στο μεταίχμιο

μεταξύ νομιμότητας και παρανομίας είτε γιατί “περισσεύει” είτε

γιατί δεν πειθαρχεί αρκετά ή όλα αυτά μαζί), καταφέρνουν την ίδια

στιγμή να εμφανίζονται ως “ανίσχυρα” και “ευάλωτα”. Την έχει

κάνει καλά τη δουλειά του τόσα χρόνια το θέαμα στην αντιστροφή

της πραγματικότητας...

Τα γαλλικά ΜΑΤ προσάγουν δύο “ύποπτες μουσουλμάνες” στο κέντρο του τουριστικού Παρισιού. Οι

περαστικοί συνεχίζουν αμέριμνοι την υπέροχη ζωή τους. Και αυτές που είχαν το “θράσος” να νομίσουν

ότι μπορούσαν να σταθούν στο δημόσιο χώρο και να πουν και “Γαλλία Σκάσε”...

Η πύλη του Ζαξενχάουζ.

Διαχρονικές καπιταλιστικές

αλήθειες.
Η χαρακτηριστική, τρίγωνη αρχιτεκτο-

νική του στρατοπέδου.

σημειώσεις:
1George Caffentzis, “Η εργασία, η ενέργεια, η κρίση και το

τέλος του κόσμου”, εκδόσεις Αρχείο 71, 2012, σελ. 217-218.
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Αν και σίγουρα έχει ένα ενδιαφέρον η αμφι-

θυμική σχέση εκκλησίας-επιστημονικής κοι-

νότητας, οι συγκρούσεις, οι συμπλεύσεις τους

και η μετεξέλιξη της σχέσης τους στη διάρκεια

της ιστορίας, εδώ θα σταθούμε σε κάτι άλλο.

Θα σταθούμε στη μορφή του οργανισμού

αυτού.

Η κυρίαρχη εικόνα που υπάρχει για τον επι-

στήμονα και τη δραστηριότητά του είναι πολύ

διαφορετική από αυτή που όντως παρουσιά-

ζουν μεγάλοι οργανισμοί σαν το CERN. Ο

επιστήμονας, στα μυαλά του κόσμου, είναι

μοναχικός, αποσυρμένος και ιδιοφυής. Η ευ-

φυΐα του μοιάζει με αρρώστια ή δαιμόνιο που

τον κυριεύει, εμποδίζοντάς τον να έχει μια φυ-

σιολογική ζωή, να ντυθεί κανονικά, να κοινω-

νικοποιηθεί κανονικά, να έχει μια

φυσιολογική πολιτική ή ταξική σχέση με την

υπόλοιπη κοινωνία. Από την άλλη, η διαρκής

και καθαρά ορθολογική του εμμονή στα εξω-

κοσμικα προβλήματα που τον απασχολούν,

του επιτρέπουν να διαπεράσει το πέπλο των

φαινομένων και να δει τον πραγματικό κόσμο

που βρίσκεται από κάτω. Εκεί που ο “καθημε-

ρινός άνθρωπος” απλώς βλέπει, ο “ιδιοφυής

επιστήμονας” κατασκευάζει ολόκληρα θεω-

ρητικά οικοδομήματα. Οικοδομήματα που

από τη στιγμή που χτίστηκαν μοιάζουν σε

όλους μας τόσο μα τόσο προφανή. Σχεδόν

στερεοτυπική εμφανίζεται η φιγούρα του Ein-

stein, αναμαλλιασμένος, κακοντυμένος, από-

βλητος του εκπαιδευτικού συστήματος που

τον έκρινε ως μετριότητα, δουλεύει μόνος στο

σπίτι του, καταφέρνοντας να ανατρέψει συθέ-

μελα την επιστήμη της εποχής του από το που-

θενά. 

Το CERN, από την άλλη, είναι ένας γιγαντι-

αίος επιταχυντής σωματιδίων2, δηλαδή απλώς

ένα πειραματικό εργαλείο (γιγαντιαίων, βέ-

βαια, διαστάσεων). Βρίσκεται στα σύνορα Ελ-

βετίας και Γαλλίας, οι διάδρομοι των

επιταχυντών του καλύπτουν 27km, σε αυτό

εργάζονται 3.000 άνθρωποι ως διοικητικό, μό-

νιμο προσωπικό και επιστήμονες, ενώ άλλες

6.500 επιστήμονες από πάνω από 500 πανεπι-

στήμια εργάζονται στα πειράματα που πραγ-

ματοποιούνται εκεί. Ο δε προϋπολογισμός

έφτανε την περασμένη χρονιά περίπου τα 1,2

δις ευρώ και καλυπτόταν από 20 (κατά κύριο

λόγο ευρωπαϊκές) χώρες. Είναι προφανές πως

και μόνο η διοίκηση ενός τέτοιου οργανισμού

είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα από μόνο του.

Φυσικά, η δουλειά των επιστημόνων σε ένα

τέτοιο μέρος δεν είναι να κάθεται ο καθένας

στο γραφείο του, κόβοντας βόλτες, ώσπου να

φωνάξει “εύρηκα” και να γίνει διάσημος.

Υπάρχουν προϊστάμενοι και διευθυντές, υπάρ-

χει διοικητικό προσωπικό, υπάρχει λογιστική

και διαχείριση του προϋπολογισμού, υπάρχει

κατάτμηση της έρευνας σε πολλά χωριστά

πεδία, υπάρχει απόλυτη εξειδίκευση, κλπ. 

Συνοψίζοντας, να επαναλάβουμε ότι λίγο πα-

ραπάνω από έναν αιώνα πριν ο επιστήμονας

ήταν ένας ιδιοφυής και μόνος, που χωρίς να

επηρεάζεται από το περιβάλλον δημιουργούσε

θεωρίες οι οποίες αργότερα, και δικαιωματικά,

βαφτίζονταν με το όνομά του. Ωστόσο, αν

μπορούσε κάποιος να γυρίσει πίσω στον

χρόνο, δεν θα έβρισκε ούτε ένα δείγμα αυτού

του μυθικού όντος. Η επιστήμη σήμερα (ή

τουλάχιστον αυτή που καταφέρνει να φτάσει

στα αυτιά του “μέσου ανθρώπου”) συντελεί-

ται σε γιγαντιαίους χώρους, με δομή που πα-

ραπέμπει μάλλον στη διοίκηση επιχειρήσεων

υψηλής τεχνολογίας, στους οποίους υπάρχουν

εργάτες και προϊστάμενοι. Και προφανώς

κάθε ανακάλυψη και κάθε επιτυχία χρεώνεται

περισσότερο στη συλλογική εργασία της ομά-

δας παρά σε κάποια μεμονωμένη διάνοια. Η

διοίκηση κάποιου τμήματος, η σωστή και με-

θοδική συνεργασία, η επίλυση τεχνικών προ-

βλημάτων, η λογιστική, θεωρούνται μέρος της

ίδιας δουλειάς και ίσως και σημαντικότερες

από μία μεμονωμένη ευφυή ιδέα ενός μεμο-

νωμένου ατόμου. 

Η “μεγάλη επιστήμη” κρίνεται στα σωματίδια...

Το καλοκαίρι που μας πέρασε (στις 4 Ιουλίου του

2012), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πυρηνικών

Ερευνών, πολύ πιο γνωστός με τα γαλλικά αρχικά

του “CERN” ανακοίνωσε πως στα πειράματά του

εμφανίστηκε ένα υποατομικό σωματίδιο με συμπε-

ριφορά ανάλογη του, θεωρητικά προβλεπόμενου,

σωματιδίου Higgs, του  γνωστού σαν “σωματίδιο

του θεού”. Το “σωματίδιο του θεού” υποτίθεται

πως εξηγεί την προέλευση της μάζας, ενώ παράλ-

ληλα καλύπτει και βασικές τρύπες επάνω στο “κα-

θιερωμένο μοντέλο”, δηλαδή τη θεωρία της

φυσικής που εξηγεί την αλληλεπίδραση των σωμά-

των και των δυνάμεων μέσω της ανταλλαγής σω-

ματιδίων.

Ίσως όλα αυτά να ακούγονται λίγο μπερδεμένα.

Και το “ξεμπέρδεμά” τους φάνηκε να ανέλαβε μια

σειρά “εκλαϊκευμένων” άρθρων που κατέκλυσαν

τις εφημερίδες, προσπαθώντας τάχα να εξηγήσουν

τι σημαίνει αυτή η “ανακάλυψη”. Εκείνο που πέ-

τυχαν, φυσικά, ήταν να συνεισφέρουν σε αυτό το

μείγμα πλήρους άγνοιας και μυθολογίας που καλύ-

πτει τη δραστηριότητα των φυσικών και ειδικότερα

των συγκεκριμένων μυστήριων, γιγαντιαίων ερευ-

νητικών κέντρων (όπως το CERN) που ασχολούν-

ται με την πυρηνική φυσική. 

Η σύγχυση, όμως, ξεκινάει από το ίδιο το CERN.

Το τελευταίο, έχοντας ανάγκη από έναν προϋπολο-

γισμό της τάξης των πολλών εκατοντάδων εκατομ-

μυρίων ευρώ, δεν μπορεί να ελπίζει πως θα πείθει

τις κυβερνήσεις να του τον χορηγούν μιλώντας

απλώς και μόνο στην επιστημονική αργκό. Για

αυτό και επιλέγει μια τσιρκολάνικη εκλαΐκευση με

ορολογία όπως το “σωματίδιο του θεού”, η “γένεση

του σύμπαντος” κλπ. Και κάπως έτσι, η συζήτηση

περιλαμβάνει θεούς και δαίμονες, αποδείξεις για

την ύπαρξη του θεού, την καταστροφή του κόσμου

και άλλα τραγελαφικά.

Ένα μικρό παράδειγμα από τα μέρη μας αποτελούν

οι δηλώσεις του μητροπολίτη (της προοδευτικής)

Μεσσηνίας, Χρυσόστομου, σχετικά με τις ανακοι-

νώσεις του CERN: “Πίσω από αυτές τις τρομακτι-
κές και αίσχιστες για την ανθρώπινη
προσωπικότητα, την ανθρώπινη ιστορία και την αν-
θρώπινη φιλοσοφία απόψεις κρύβεται το αποκρου-
στικό πρόσωπο του δαιμονισμού, γιατί μόνο
δαιμόνια και κατεχόμενοι από αυτά μπορούν να μω-
ρολογούν με τέτοιες ανοησίες”1. Η καθολική εκκλη-

σία από την άλλη, έχοντας συνειδητοποιήσει πως ο

μεσαίωνας “δεν κάνει τον παπά” και πως μια με-

ταρρύθμιση είναι απαραίτητη, κράτησε διαχρονικά

διαφορετική στάση. Ο Πάπας, ήδη από το 1951,

είχε ευλογήσει τη θεωρία του Big Bang ως συμ-

βατή με την εκκλησία, καθώς θεωρούσε πως έδινε

το επιστημονικό υπόβαθρο στην αλληγορία της γέ-

νεσης. Το Big Bang είναι οk, αρκεί πίσω από αυτό

να βρίσκεται ο θεός αυτοπροσώπως...

Κακοντυμένος, αναμαλλιασμένος: Old school

διάνοια. Σύντηξη. Υδρογόνα ενώνονται σε ήλιο.

Πέρα από τα “μυθικά όντα”



Αν μας ενδιαφέρει εδώ η ιστορία της πυρηνι-

κής σχάσης (και της πυρηνικής φυσικής) είναι

γιατί μπορεί να αποτυπώσει τη διαδρομή των

επιστημόνων στη διάρκεια του τελευταίου

αιώνα. Ξεκινάει με μεμονωμένους επιστήμο-

νες, τα εργαστήριά τους και τη διαδρομή τους

και καταλήγει στη σύγχρονη γιγαντιαία επι-

στήμη, κάνοντας μια στάση στη Χιροσίμα. 

Το ηλεκτρικά ουδέτερο νετρόνιο πολλοί επι-

στήμονες το θεώρησαν σαν ένα ιδανικό βλήμα

για να προκαλούν και να μελετούν πυρηνικές

αντιδράσεις. Στις αρχές της δεκαετίας του '30,

σε εργαστήρια στην Ιταλία βομβαρδίστηκε

ουράνιο με νετρόνια, κάτι που θεωρήθηκε ως

το πρώτο υπερουράνιο στοιχείο. “Η ανακοί-
νωση έγινε πρώτη είδηση στον τύπο, και στην
Ιταλία πανηγυρίστηκε ως περίτρανος θρίαμβος
της φασιστικής κουλτούρας”4, ανοίγοντας ένα

ολόκληρο πειραματικό πεδίο. Το 1939, η

Εβραία πρόσφυγας από τη Γερμανία, Lisa

Meitner, με τον ανιψιό της, Otto Frisch, υπο-

στήριξαν πως αυτό που συμβαίνει κατά τον

βομβαρδισμό του ουρανίου με νετρόνια δεν

είναι η προσάρτηση του νετρονίου στον πυ-

ρήνα του ουρανίου, αλλά αντίθετα το σπάσιμό

του σε δύο μικρότερα στοιχεία (το βάριο και

το, άγνωστο, τότε τεχνήτιο) μαζί με την απε-

λευθέρωση μεγάλων ποσοτήτων ενέργειας. Το

πρώτο βήμα για την παραγωγή πυρηνικής

ενέργειας είχε γίνει.

Λίγο αργότερα, ο Αμερικάνος John Dunning

τροποποίησε τη θεωρία των Meitner και

Frisch υποθέτοντας πως κατά τη σχάση, εκτός

από βάριο και τεχνήτιο, παράγονταν ταυτό-

χρονα και νετρόνια. Τα νετρόνια αυτά θα μπο-

ρούσαν να χρησιμοποιηθούν για να προκαλέ-

σουν τη σχάση άλλων πυρήνων ουρανίου:

“μιλάμε για αληθινή ατομική ενέργεια! Τα δευ-
τερογενή νετρόνια είναι εξαιρετικής σημασίας!
Εάν όντως εκπέμπονται, τούτο δημιουργεί τη
δυνατότητα μιας διηνεκούς νετρονιακής αντί-
δρασης την οποία ήδη από την περίοδο 1932-
1935 έχω επισημάνει ως την κύρια ελπίδα να
επιτύχουμε την “καύση” υλικών με βραδέα νε-
τρόνια απελευθερώνοντας ατομική ενέργεια”5,

έγραφε ο Dunning. Ενώ ο Oppenheimer έλεγε:

“Δεν το θεωρώ ιδιαίτερα απίθανο πως ένας
κύβος ακμής δέκα εκατοστών θα μπορούσε
κάλλιστα να εκραγεί δημιουργώντας μια κό-
λαση”6. Τέλος, ο Einstein “γνωστοποιούσε
στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών ότι
είχε λόγους να πιστεύει πως “το στοιχείο ου-
ράνιο μπορεί να μετατραπεί σε μια νέα και ση-
μαντική πηγή ενέργειας στο άμεσο μέλλον.
Φαίνεται πλέον σχεδόν βέβαιο ότι κάτι τέτοιο
[η αλυσιδωτή αντίδραση] θα μπορούσε να επι-
τευχθεί στο προσεχές μέλλον”. Συν τοις άλλοις,
“τούτο το νέο φαινόμενο θα μπορούσε να οδη-
γήσει στην κατασκευή βομβών”7. Η Αμερική

το 1939 (ακόμα μακριά από τον Πόλεμο)

αγνόησε την επιστολή και διόρισε απλώς μια

συμβουλευτική επιτροπή για το ουράνιο.

Έναν περίπου χρόνο μετά, ο πόλεμος βρισκό-

ταν στα άμεσα σχέδια και η στάση της αμερι-

κανικής κυβέρνησης απέναντι στην προοπτική

αυτού του “νέου τύπου βόμβας” άλλαξε δρα-

ματικά. Και κάπου εδώ, αποχωρούν και οι με-

μονωμένες “διάνοιες” από την ιστορία μας.

Το 1940, η κυβέρνηση των ΗΠΑ ίδρυσε την

Εθνική Επιτροπή Έρευνας για την Άμυνα

(NDRC) με πρόεδρο τον μηχανικό Vannevar

Bush (συγκρατήστε αυτό το όνομα). Μετά την

επίθεση στο Περλ Χάρμπορ, τα κονδύλια για

την έρευνα για την βόμβα νέου τύπου αυξή-

θηκαν απότομα και δραματικά. Στις αρχές του

1943, όλες οι σχετικές επιστημονικές προσπά-

θειες ενώθηκαν κάτω από έναν στρατιωτικό

οργανισμό με το όνομα “Manhattan Engineer

District”, με επικεφαλής έναν ταξίαρχο, τον

Leslie Groves.

Μπορεί να μην προκαλεί έκπληξη η εμφάνιση

του στρατιωτικού ως επικεφαλής μιας επιστη-

μονικής έρευνας σε όποιον ακολουθήσει βήμα

βήμα την ιστορία μας. Από την άλλη όμως,

όλα τα στοιχεία μια νέας πρακτικής της επι-

στήμης βρίσκονταν ακριβώς εκεί· οι γιγαντι-

αίες κρατικές επιχορηγήσεις, η μιλιταριστική

κατεύθυνση, το μεγάλο πρότζεκτ με το μεγάλο

προσωπικό...

Ο Oppenheimer, ως  διευθυντής του εργαστη-

ρίου, χώρισε την έρευνα σε επτά υποομάδες

(μεταξύ των οποίων η πειραματική ομάδα, η

ομάδα φυσικής βομβών, η ομάδα εκρηκτικών

υλών, κλπ), η κάθε μία από τις οποίες είχε τη

δική της ζωή. Ωστόσο όλες ήταν συντονισμέ-

νες στον κοινό σκοπό. Τελικά, το όλο πρό-

γραμμα στοίχισε 26 τρις δολάρια (με αναγωγή

σε σημερινές τιμές) και εργάστηκαν σε αυτό

130.000 άνθρωποι. Το πρόγραμμα Manhattan

στέφθηκε με “επιτυχία”· την ολοκληρωτική

καταστροφή της Χιροσίμα και του Ναγκα-

σάκι... Στο πρόγραμμα Manhattan εργάστηκαν

όλα τα “λαμπρά” μυαλά της εποχής, χωρίς ιδι-

αίτερες ηθικές αναστολές. Τα λεφτά ήταν

λεφτά, ανεξαρτήτως από το πού έρχονταν.

Σύντομη ιστορία της πυρηνικής σχάσης3

Η πρώτη πειραματική έκρηξη πυρηνικής βόμβας τον Ιούλιο

του '45. Οι φυσικοί του προγράμματος Manhattan ανοίγουν

σαμπάνιες...

Σχάση. Ένα νετρόνιο χτυπά ένα άτομο ουρανίου και “σπάει” σε

ένα άτομο βαρίου, ένα τεχνητίου, και τρία νετρόνια. 

Μετά τον πόλεμο, έκανε την εμφάνισή του

στις ΗΠΑ αυτό που έμεινε γνωστό ως το

στρατιωτικοβιομηχανικό σύμπλεγμα. Το 1967,

ο W. Fullbright, γερουσιαστής των δημοκρα-

τικών, το περιέγραφε ως εξής: “το στρατιωτι-
κοβιομηχανικό σύμπλεγμα δεν αποτελεί προϊόν
συνωμοσίας. Είναι το αναπόφευκτο αποτέλε-
σμα της δημιουργίας ενός γιγάντιου στρατιωτι-
κού κατεστημένου, οι ανάγκες του οποίου
οδήγησαν στην ανάπτυξη μιας τεράστιας ιδιω-
τικής αμυντικής βιομηχανίας που συνδέεται με
τις ένοπλες δυνάμεις με δεσμούς αμοιβαίου

συμφέροντος”8. Στο εσωτερικό του αμερικα-

νικού κράτους υπήρχε, λοιπόν, από τον πό-

λεμο και μετά μια συγκέντρωση ισχύος που

αποτελούνταν από τη συνένωση των μιλιταρι-

στικών  και των βιομηχανικών συμφερόντων

κάτω από τη σκέπη και οργάνωση του κεϋν-

σιανού κράτους της εποχής. 

Ο Vannevar Bush, μέλος του προγράμματος

Manhattan, μετά τον πόλεμο οραματίστηκε

(και εν τέλει συνέβαλε στην πραγματοποίησή

της) τη σύνδεση της επιστημονικής και τεχνο-

λογικής παραγωγής με αυτό το σύμπλεγμα.

Στην αναφορά που έστειλε στον πρόεδρο των

ΗΠΑ, Truman, το 1945 υποστήριζε: “1) η επι-
στημονική έρευνα είναι απολύτως βασική για
την εθνική ασφάλεια και ευημερία, μιας και
έχει οδηγήσει σε μια σειρά τεχνολογικών/πολε-
μικών εφαρμογών radar, χημικά, πυρηνικά
αλλά και φάρμακα όπως η πενικιλίνη, θέσεις
εργασίας, ελεύθερο χρόνο μέσω της αυτοματο-
ποίησης κτλ και 2) είναι για αυτό το λόγο που
η πολεμική έρευνα πρέπει να συνεχιστεί και σε
καιρό ειρήνης. Ωστόσο 3) η διεξαγωγή της πο-
λεμικής έρευνας δεν πρέπει να αφορά αποκλει-

Μετά τον πόλεμο: Στρατιωτικοβιομηχανικό σύμπλεγμα

και στρατιωτικοεπιστημονικοβιομηχανικό σύμπλεγμα
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συνέχεια στη σελ. 14



στικά το στρατό, γιατί αποτελεί “βασική
έρευνα”, γνώσεις αιχμής -δηλαδή- οι οποίες
αναπτύσσονται καλύτερα σε ένα ελεύθερο πε-
ριβάλλον, προστατευμένο από εξωτερικές επι-
δράσεις και εντολές [...] Αν τα κολέγια,
ινστιτούτα κλπ είναι σε θέση να συμπορευτούν
με τις επιδιώξεις της βιομηχανίας και της κυ-
βέρνησης για νέα επιστημονική γνώση, η βα-
σική τους έρευνα θα μπορούσε να
χρηματοδοτηθεί από τους δημόσιους πόρους...
θα πρέπει να φτιαχτεί μια υπηρεσία ελεγχόμενη
από την κυβέρνηση και στελεχωμένη από πολί-
τες εκλεγμένους στη βάση των ενδιαφερόντων
τους και της ικανότητάς τους να προωθούν τη
δουλειά της υπηρεσίας...”9.

Ο Vannevar Bush πρότεινε την επέκταση της

κεϋνσιανής ρύθμισης του κράτους-σχέδιο

στην επιστήμη. Ας χρηματοδοτηθούν αδρά οι

επιστήμονες και ας δουλέψουν σχετικά ελεύ-

θερα σε ό,τι τους αρέσει. Και το κράτος όλο

και κάπου θα εφαρμόσει τα αποτελέσματά

τους. Οι επιστήμονες, που δεν είχαν πρόβλημα

να ψήσουν με τα πυρηνικά δυο πόλεις, φυσικά

έμοιαζαν σαν να ήταν από πάντα έτοιμοι για

κάτι τέτοιο. Η υπαγωγή της επιστημονικής

έρευνας στον στρατό και η αδρή χρηματοδό-

τηση που τη συνόδευε, μετασχημάτισε μια για

πάντα το πρόσωπο της επιστημονικής έρευ-

νας. 

Η περίπτωση της έρευνας για τη σύντηξη10

μας δίνει μια εικόνα της κατάστασης. Η δυνα-

τότητα σύντηξης πυρήνων συζητιόταν ήδη

από το πρόγραμμα Manhattan, αλλά μπήκε σε

εφαρμογή μόνο το 1955, με το πρόγραμμα

Σέργουντ. Ο L. Strauss, αξιωματικός του πο-

λεμικού ναυτικού και ταυτόχρονα πρόεδρος

της πολιτικής AEC, που πήρε τα σκήπτρα της

πυρηνικής έρευνας μετά τον πόλεμο, “αύξησε
την χρηματοδότηση από 1,8 εκατομμύρια δο-
λάρια σε 29,2 εκατομμύρια δολάρια. “Ασφα-
λώς, δεν υπάρχει έλλειψη χρημάτων για αυτό
το έργο”, σημείωνε το 1956 μια έκθεση σχετικά
με το πρόγραμμα Σέργουντ. “Στην πραγματικό-
τητα, επισκεπτόμενος κανείς τις διάφορες εγ-
καταστάσεις, αποκομίζει την αίσθηση ότι τα
διαθέσιμα δολάρια ανά καλή ιδέα είναι μάλλον

προκλητικά πολλά. Και γίνεται σίγουρα αι-
σθητή μια πίεση να ξοδευτούν τα διατιθέμενα
χρήματα”11.

Η κατάσταση στο εσωτερικό της επιστημονι-

κής κοινότητας έχει περιγραφεί ως εξής: “Η
οικονομική υποστήριξη από στρατιωτικούς φο-
ρείς δεν περιοριζόταν σε περιοχές άμεσης -ή
έστω έμμεσης- σημασίας για την διεξαγωγή πο-
λέμου, αλλά κάλυπτε το σύνολο της φυσικής,
επεκτεινόμενη σε πεδία που θα φαίνονταν
ολωσδιόλου άσχετα με τα στρατιωτικά συμφέ-
ροντα. [...] Το σύστημα σύντομα ενοποιήθηκε
και αναπτύχθηκε σε μια ολόκληρη βιομηχανία
και έγινε φυσικό μέρος της καθημερινής ζωής
του φυσικού. Τέτοια, κατά το μάλλον ή ήττον,
παραμένει η κατάσταση ακόμα και σήμερα”12.

Μεγάλες μηχανές, μεγάλοι προϋπολογισμοί,

μεγάλα σχέδια, μεγάλο προσωπικό, και όλα

στην υπηρεσία του κράτους. Η μεγάλη επι-

στήμη έχει γίνει γεγονός.
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Έχουμε φτάσει πια σε οργανισμούς σαν το

CERN. Η “ιδιοφυΐα” έχει εξαφανιστεί πλέον

τελείως από το πεδίο μας, τη θέση της έχουν

πάρει γιγαντιαίοι οργανισμοί γύρω από μεγά-

λες πειραματικές μηχανές (επιταχυντές, κατά

κύριο λόγο). Οι μηχανές μοιάζουν να έχουν τη

δική τους ζωή, η μηχανή είναι το παν, ο επι-

στήμονας είναι απλώς υπηρέτης της. Η μη-

χανή κάνει ανακαλύψεις, η μηχανή

δημιουργεί, υποστηρίζει ή καταρρίπτει θεω-

ρίες...

Ο διευθυντής του Κοσμότρου (άλλος ένας επι-

ταχυντής σωματιδίων) του Μπρουκχέιβεν,

Samuel Goudsmit, δήλωνε το 1956: “Σε τούτο

τον νέο τύπο εργασίας, η πειραματική επιδε-

ξιότητα πρέπει να συμπληρώνεται από προ-

σωπικά γνωρίσματα τα οποία ενισχύουν και

ενθαρρύνουν την απολύτως αναγκαία προσή-

λωση στη συνεργασία”. Και συνέχιζε: “Δεδο-

μένου ότι συνιστά μεγάλο προνόμιο για

κάποιον να εργάζεται με το Κόσμοτρον, πι-

στεύω ότι πρέπει να αρνούμαστε τη χρήση του

σε καθέναν που η συναισθηματική του συγ-

κρότηση ενδέχεται να αποβεί βλαπτική για το

πνεύμα συνεργασίας, όσο καλός φυσικός κι αν

είναι [...] Επιφυλάσσομαι του δικαιώματος να

αρνηθώ την πειραματική εργασία πάνω στις

υψηλές ενέργειες σε όποιο μέλος του προσω-

πικού θα κρίνω ακατάλληλο για ομαδική συ-

νεργασία. Οφείλω να σας υπενθυμίσω ότι, σε

τελική ανάλυση, είναι η μηχανή, και όχι εσείς,

εκείνη που δημιουργεί τα σωματίδια και τα

συμβάντα τα οποία με τόσο μεγάλο ζήλο ερευ-

νάτε”12.

Βρισκόμαστε στην εποχή του κρατικού σχε-

διασμού, της κεϋνσιανής πολιτικής, της μεγά-

λης κεντρικής βιομηχανίας και του

εργάτη-μάζα. Όποιος δεν βλέπει την αντιστοι-

χία της κεντρικότητας της “μηχανής” στο ερ-

γοστάσιο με την πρωτοκαθεδρία της

“μηχανής” στην μεγάλη επιστήμη στα λόγια

του Goudsmit, μάλλον δεν θα την δει ποτέ.

Εδώ δεν ασχολούμαστε με την “αλλοτρίωση”

του επιστήμονα από το έργο του. Οι επιστή-

μονες, άλλωστε, και ως “ατομικές διάνοιες”

κατάφερναν να ροκανίζουν κονδύλια (αν και

μικρότερα) και να πνίξουν τον κόσμο στα χη-

μικά όπλα στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο. Εδώ

ασχολούμαστε με την παραγωγή γνώσης ως

βιομηχανικό εμπόρευμα ή αλλιώς με το πρώτο

βήμα (ή μήπως το τελευταίο;) της συστημα-

τοποίησης της σκέψης και την κατασκευή

μιας βιομηχανίας γνώσης (και εδώ τη λέξη

βιομηχανία τη χρησιμοποιούμε κυριολεκτικά)

που θα βρισκόταν στα χέρια του κράτους και

η οποία μπήκε σε εφαρμογή από τον Β' Παγ-

κόσμιο Πόλεμο και μετά.

Είπαμε εξαρχής πως δεν έχουμε καμία πρό-

θεση να ασχοληθούμε με το περιεχόμενο των

πρόσφατων ανακοινώσεων του CERN, παρόλ'

αυτά μπαίνουμε στον πειρασμό για κάποιες

τελικές σημειώσεις.

Η μεγάλη μηχανή και η μεγάλη επιστήμη

Σύγχροτρο κάπου στην Αυστραλία. Μη δίνετε σημασία

στους ανθρώπους... Είναι η μηχανή που κάνει όλη τη

δουλειά.
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Ας πάρουμε τη μαθηματική έκφραση οποιουδήποτε φυσικού

νόμου, π.χ του νόμου της βαρύτητας του Νεύτωνα, ο οποίος

μας λέει πως δύο σώματα έλκονται με μεγαλύτερη δύναμη όταν

πλησιάζουν. Ο τύπος αυτός έχει μαθηματικά όρια. Αν υποθέ-

σουμε για παράδειγμα πως τα δύο σώματα βρίσκονται σε από-

σταση 0, τότε ο τύπος μάς λέει πως η δύναμη γίνεται άπειρη.

Κάποιος θα μπορούσε να διαμαρτυρηθεί πως μια δύναμη δεν

μπορεί να είναι άπειρη, κάποιος άλλος θα μπορούσε να διαμαρ-

τυρηθεί πως η απόσταση 0 δεν ορίζεται και κάποιος άλλος να

διαμαρτυρηθεί πως όλα αυτά είναι απλώς σοφιστείες. Μας φαί-

νεται, όμως ότι οι θεωρίες στο σύνολό τους μπορούν να κατα-

λήξουν (στις ακραίες τους εκδοχές) σε τέτοιου είδους

“παράδοξα”. Μπορεί για κάποιον το “σωματίδιο του θεού” να

προβλέπεται από τη θεωρία και για κάποιον άλλο η θεωρία

απλώς “να συναντά τα όριά της, και να πρέπει να αναπροσαρ-

μοστεί ώστε να βγάζει λογικά συμπεράσματα”. Βέβαια και εδώ,

όπως και παντού στον καπιταλισμό, το ποιος είναι ποιος έχει

μεγάλη σημασία.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, η ανακοίνωση της έναρξης λειτουρ-

γίας ενός τμήματος του CERN το 2008 , άνοιξε μια ολόκληρη

συζήτηση (σε κύκλους οριακής νοημοσύνης, προφανώς) σχε-

τικά με το ότι η “αναπαράσταση των πρώτων στιγμών της δη-

μιουργίας του κόσμου” (άλλη μια από τις διατυπώσεις των ίδιων

των επιστημόνων που παραπάνω χαρακτηρίστηκαν τσιρκολά-

νικες) θα δημιουργούσε μια μαύρη τρύπα που θα κατάπινε

πρώτα τον κόσμο και μετά το σύμπαν ολόκληρο. Παρόμοιες

απόψεις ακούγονταν σε τέτοιο βαθμό που το BBC γύρισε σχε-

τικό ντοκιμαντέρ13, το οποίο στην Ελλάδα μοιράστηκε από την

“έγκριτη”  εφημερίδα Καθημερινή. 

Ο G.Caffentzis, στο κείμενό του “Η εργασία, η ενέργεια, η

κρίση και το τέλος του κόσμου”14, υποστήριξε πως ο καπιταλι-

σμός δεν μπορεί να φανταστεί τον κόσμο χωρίς την παρουσία

του και όποτε βρισκόταν σε κρίση οι επιστήμονές του έβλεπαν

έναν “Αρμαγεδδώνα” να πλησιάζει. Η μορφή του “Αρμαγεδ-

δώνα” είχε τη μορφή των κρυφών ταξικών τους φόβων και τη

σφραγίδα της επερχόμενης/επιχειρούμενης αναδιάρθρωσης. Η

νευτώνεια κατάρρευση του σύμπαντος χωρίς τη θεϊκή παρέμ-

βαση και ο ενεργειακός θερμικός θάνατος είναι τέτοια παρα-

δείγματα. Τις τελευταίες δεκαετίες, η “δυσκολία επένδυσης”

που συναντούσε το κεφάλαιο εξαιτίας της (υφέρπουσας τότε)

κρίσης, το οδήγησε να κινείται από φούσκα σε φούσκα ελπίζον-

τας πως το χρήμα δεν θα μένει στάσιμο, πως θα συνεχίσει να

κινείται, πως δεν θα “βρομίσει”. Από τις υψηλές τεχνολογίες

στα σιτηρά, από τα στεγαστικά δάνεια στις κατασκευές στο

Ντουμπάι, κοκ. Οι μεγάλες μηχανές της μεγάλης επιστήμης

βοήθησαν και αυτές το χρήμα να κινηθεί για λίγο. Η “ανεξή-

γητη” μαύρη τρύπα της κρίσης, όμως, παρέμενε πάντα ένα εν-

δεχόμενο.

Η κρίση στο τέλος του δρόμου Η ΤΕΧΝΟΕΠΙΣΤΉΜΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΉ
ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΉΣ ΥΠΑΓΩΓΉΣ ΤΗΣ
ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΣΤΟ ΚΕΦΆΛΑΙΟ (ΜΙΑ ΜΑΡΞΊ-
ΖΟΥΣΑ ΠΑΡΈΚΚΛΙΣΗ)

Χοντρικά μιλώντας, ο Μαρξ στο “Κεφάλαιο” πρότεινε το παρακάτω

σχήμα περιοδολόγησης της κεφαλαιακής σχέσης, δηλαδή την ιστορία

της εκμετάλλευσης της εργασίας από τα αφεντικά:

Η εργάσιμη ημέρα (Α----Β----Γ) μπορεί να χωριστεί σε δύο μέρη, τον

μέσο κοινωνικά αναγκαίο χρόνο εργασίας, που είναι ο χρόνος που απαι-

τείται για να αναπαραχθεί η εργατική δύναμη (Α----Β) και στην υπερερ-

γασία (Β----Γ)  που είναι το κέρδος του αφεντικού από την εκμετάλλευση

της εργασίας. 

Αρχικά, το κεφάλαιο πρέπει να χρησιμοποιήσει την εργασία “όπως την

βρίσκει”, δηλαδή προσλαμβάνει εργάτες και τους εκμεταλλεύεται, αλλά

δεν μπορεί να έχει καμία γνώμη για το πώς θα πραγματοποιείται η ίδια

η εργασιακή διαδικασία. Η εργασία του εργάτη υπάγεται μεν στις προ-

σταγές του κεφαλαίου, αλλά αυτή η υπαγωγή είναι μόνο τυπική, αφού

μόνο ο εργάτης μπορεί να πει το πώς πραγματικά θα γίνει. Αν ένα αφεν-

τικό θέλει να αυξήσει τα κέρδη του, ο μόνος τρόπος για να το πετύχει

είναι να αυξήσει την εργάσιμη μέρα (ώστε το Β----Γ να αυξηθεί σε σχέσει

με το Α----Β, η μέρα πια θα μοιάζει ως εξής: Α----Β--------Γ). Αυτή τη δια-

δικασία ονομάζει ο Μαρξ “απόσπαση απόλυτης υπεραξίας”.

Η αύξηση της εργάσιμης μέρας συναντά, όμως, κάποια βιολογικά όρια.

Δεν μπορείς να έχεις 25ωρη εργάσιμη μέρα, ενώ οι εργάτες πρέπει να

ξεκουράζονται (έστω και ελάχιστα) ώστε να μπορούν να αποδώσουν

εξίσου την επόμενη μέρα. Παρόλ' αυτά, πολύ πριν συναντήσει τα βιο-

λογικά όρια το κεφάλαιο αναγκάστηκε να συναντήσει τα ταξικά όρια. Οι

εργάτες της εποχής οργανώθηκαν, εξεγέρθηκαν και συγκρούστηκαν με

τα αφεντικά βάζοντας όρια στην εργάσιμη μέρα, μειώνοντάς την και, σε

κάποιες στιγμές, απειλώντας ακόμα και με την πλήρη κατάργησή της.

Η ταξική πάλη έβαλε τέλος (ή και ανέτρεψε) τη διαδικασία της απόλυτης

υπεραξίας, αναγκάζοντας τα αφεντικά να αναδιαρθρωθούν. Ο μόνος

τρόπος που τους έμενε για να διασφαλίσουν την κερδοφορία, ήταν να

μειώσουν τον μέσο κοινωνικά αναγκαίο χρόνο (δηλαδή το Α----Β να μει-

ωθεί, ώστε το Β----Γ να καταλαμβάνει μεγαλύτερο μέρος της εργάσιμης

ημέρα και η μέρα έτσι θα μοιάζει ως έξης: Α--Β------Γ).  Και ο μόνος τρό-

πος για να πετύχουν κάτι τέτοιο είναι η εισαγωγή της τεχνολογίας στους

χώρους εργασίας. Η μηχανή πλέον θα έδινε τον ρυθμό στην εργασία, η

μηχανή θα έλεγε το πώς και πότε θα γίνεται η δουλειά. Ο εργάτης πια

θα μοιάζει με ένα απλό εξάρτημα της μηχανής και η εργασία του θα είναι

πλέον πραγματικά υπαγόμενη στο κεφάλαιο.

Σε κάθε περίπτωση, η πρόοδος της τεχνολογίας δεν είναι απλώς και

μόνο το αποτέλεσμα “καλών ιδεών”, αλλά ούτε και είναι ουδέτερη. Η τε-

χνολογία έρχεται ως αποτέλεσμα και ως απάντηση των αφεντικών στους

εργατικούς αγώνες. Η τεχνολογία και η επιστήμη, ακόμη, βοηθούν το

κεφάλαιο να επιβιώσει και για αυτό η διαρκής και γεωμετρική πρόοδος

της τεχνοεπιστήμης δεν μπορεί να εγκαταλειφθεί στην τύχη της...

Ο Oppenheimer και ο Groves, ο φυσικός

και ο στρατιωτικός στο σημείο δοκιμής

της πρώτης πυρηνικής βόμβας (μόνο ο

Oppenheimer πέθανε από καρκίνο...

Πολλά χρόνια αργότερα, εξαιτίας του τσι-

γάρου).



Στην πιο μεγάλη αποσταθεροποίηση, εκεί

όπου οι βόμβες, τα τανκ, οι μισθοφόροι και

οι κληρωτοί, ολόκληρη τέλος πάντων η πο-

λεμική μηχανή που διαθέτει ένα κράτος,

οργώνει πόλεις και επαρχίες, αλέθοντας

αμάχους και επαναπροσδιορίζοντας τους

όρους επιβίωσης για τους επιζώντες θα

φάνταζε ίσως “παλαβό” ή έστω δευτερεύον

να μιλάει κανείς για σταθεροποίηση. Κι

όμως· τη στιγμή ακριβώς που ξεθεμελιώ-

νεται ένας οικισμός (ή μια χώρα), είναι δυ-

νατό να θεμελιώνεται μια οικονομία που

βρίσκεται από καιρό σε κρίση. Γιατί, βέ-

βαια, ο στρατός είναι ένας μηχανισμός κα-

ταστροφής και παραγωγής πτωμάτων, δεν

ενεργοποιείται όμως επειδή “ο κόσμος

είναι κακός”. Αντίθετα, είναι μέσα στις βα-

σικές αρμοδιότητές του να αναλαμβάνει να

“καθαρίσει” τον ορίζοντα όταν η καπιταλι-

στική κανονικότητα έχει μπουκώσει· όταν

κάπου έχει κολλήσει το πράγμα και τα

αφεντικά έρχονται αντιμέτωπα με μια οικο-

νομική κρίση, η οποία ζητάει διέξοδο. Δεν

υπονοούμε ότι υπάρχει κάποιου είδους ευ-

θεία γραμμή που συνδέει την κρίση με τον

πόλεμο και κάποια νομοτέλεια βάσει της

οποίας ό,τι συνέβη μια φορά, μπορεί και

να ξανασυμβεί. Μας φαίνεται, όμως, ότι το

να αγνοεί κανείς την “οικονομική λειτουρ-

γία” του στρατού (και άλλων ένοπλων σω-

μάτων, όπως η αστυνομία, ίσως) δεν

βοηθάει και πολύ στην κατανόηση του “τι

θέλουν τα παιδιά μας στα Βιετνάμ;”. 

Ο συγγραφέας του κειμένου που ακολου-

θεί αναφέρεται πολύ σύντομα, αλλά αρκετά

περιεκτικά, στον ρόλο του πολέμου και του

στρατού (την εποχή του μερκαντιλισμού,

στον Πρώτο και Δεύτερο Παγκόσμιο Πό-

λεμο και από τα τέλη του Ψυχρού Πολέμου

μέχρι σήμερα) διακρίνοντας μια διαχρονική

“οικονομική λειτουργία”. Θεωρώντας τις

πολεμικές συγκρούσεις που καθόρισαν τη

ζωή και τον θάνατο εκατομμυρίων ανθρώ-

πων σε παγκόσμια κλίμακα απόρροια μιας

συγκεκριμένης οικονομικής πολιτικής που

επέλεξαν να ακολουθήσουν τα κράτη όταν

βρέθηκαν στριμωγμένα από μια κρίση που

έκανε τα αφεντικά να ασφυκτιούν και το κε-

φάλαιο να μουχλιάζει, προσπαθεί να κατα-

δείξει γιατί ο πόλεμος σε κάτι τέτοιες στιγ-

μές πίεσης και στριμώκωλης ανησυχίας

μπορεί να είναι η πιο “αποτελεσματική”

λύση· η πιο “παραγωγική” εργασία. Το κεί-

μενο του γερμανού μαρξιστή και καθηγητή

Πολιτικής Οικονομίας, Georg Fülberth, δη-

μοσιεύθηκε στο γερμανικό περιοδικό “Lu-

napark 21”, τ. 17, άνοιξη 2012. Εντάσσεται

μέσα σε ένα πολυσέλιδο αφιέρωμα στον

πόλεμο και τον στρατό και (κατά τη γνώμη

της συντακτικής ομάδας του συγκεκριμέ-

νου περιοδικού) έχει σκοπό να λειτουργή-

σει ως κάποιου είδους “λεξικό βασικών

εννοιών”. Δεν είμαστε εκατό τοις εκατό σί-

γουροι ότι εκπληρώνει το στόχο του, αλλά

η οπτική του μας φάνηκε σαφής και για

αυτό είπαμε να ασχοληθούμε λίγο παρα-

πάνω μαζί του...

Κρυμμένη οικονομία

Η ανερχόμενη αστική τάξη της πρώιμης νε-

ότερης εποχής1 νομιμοποιήθηκε απέναντι

στην Απολυταρχία όχι μόνο μέσω του προ-

τάγματός της για Ελευθερία, Ισότητα, Αδελ-

φότητα, αλλά και μέσω του ισχυρισμού ότι

το εμπόριο που η ίδια διεξάγει, έχει ως

αποτέλεσμα την ειρηνική πρόοδο αντί για

τη στρατιωτική ισχύ. Στη Φεουδαρχία, η

αριστοκρατία αποκτούσε με επιτυχία τα

αγαθά με την εξωοικονομική της εξουσία:

ήταν, άλλωστε, οπλισμένη και μπορούσε

να παίρνει από τους χωρικούς ό,τι ήθελε.

Στην Απολυταρχία, η λεγόμενη “Τρίτη

Τάξη”2 έπρεπε να καταβάλει υψηλούς φό-

ρους για την κρατική στρατιωτική μηχανή,

κάτι από το οποίο ήθελε να απαλλαγεί.

Στην απολυταρχική οικονομική πολιτική

του μερκαντιλισμού συνδυάζονταν ο πε-

ριορισμός του εμπορίου με την καταφυγή

στην ισχύ – όταν, δηλαδή, από τη μια προ-

σπαθούσαν να μειώσουν τις εισαγωγές,

από την άλλη προσπαθούσαν να επεκτεί-

νουν τα εδάφη του δικού τους κράτους

χρησιμοποιώντας τη στρατιωτική ισχύ.

Κατ' αυτόν τον τρόπο, αποκτούσαν επι-

πλέον υπηκόους και κέρδιζαν επιπλέον

έσοδα από φόρους. Σύμφωνα με τη θεω-

ρία του Άνταμ Σμιθ, αντίθετα, δεν έπρεπε

να υπάρχει κανένας περιορισμός στο εμ-

πόριο· ο στρατός δεν είχε γι' αυτόν καμιά

οικονομική λειτουργία.

Ήδη από τότε, υπήρχε σε αυτό το σημείο

ένα ψέμα. Η αγγλική υφαντουργία επεξερ-

γαζόταν βαμβάκι από την Ινδία, το οποίο

βαμβάκι κατακτούσε με τη στρατιωτική

ισχύ και το οποίο εξασφάλισε με τον επτα-

ετή πόλεμο κατά της Γαλλίας, τον 18ο

αιώνα. Η ντόπια βιομηχανία αυτής της

ασιατικής υποηπείρου καταπνίγηκε και

επιβλήθηκαν εκεί οι αγγλικές εισαγωγές. Ο

πόλεμος και ο στρατός συνιστούσαν εκεί-

νον τον καιρό μια ωραία, εχέμυθη, αλλά και

χειροπιαστή προϋπόθεση για την επέ-

κταση των αγορών. Αν και στην πραγματι-

κότητα απέκτησαν (ενν. ο πόλεμος και ο

Στρατός) μόνο εξωτερικές λειτουργίες,

χωρίς να συμπεριλαμβάνονται στη διαδι-

κασία προσφοράς και ζήτησης των αγο-

ρών.

Αυτό άλλαξε από την τελευταία 25ετία του

19ου αιώνα και μετά. Η υπερσυσσώρευση

ήταν ένας διαρκής κίνδυνος για την καπι-

ταλιστική ανάπτυξη και η κρατική ζήτηση

ήταν εκείνη που επέφερε τη λύση του προ-

βλήματος. Ο Άλφρεντ Κρουπ έγινε ο βασι-

λιάς των κανονιών καθώς οι σιδηρόδρομοι,

για τους οποίους μέχρι τότε κατά κύριο

λόγο παρήγαγε, μετά την κρίση του 1873

δεν αποτελούσαν πια αρκετά επικερδή

επένδυση. Εφεξής, προωθώντας το Κρά-

τος  την κατασκευή πολεμικών πλοίων, κα-

τέστη ένας σίγουρος αγοραστής.

Ταυτόχρονα, στην εποχή του Ιμπεριαλι-

σμού ο στρατός διατήρησε την παλιά του

λειτουργία, δηλαδή την πραγμάτωση της

βίαιης επέκτασης της εθνικής οικονομίας

στα εδάφη που παρέμεναν μέχρι τότε

απροσπέλαστα.

Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, ο οποίος

υπήρξε συνέπεια αυτής της πολιτικής, επέ-

λυσε τρόπον τινά το πρόβλημα που σε πε-

ριόδους ειρήνης ήταν μόνιμο, αν και

πρόκειται για το, κατά βάση περιοδικά εμ-

φανιζόμενο, πρόβλημα της υπερσυσσώ-

ρευσης: η αγορά για τα προϊόντα της

βαριάς και της χημικής βιομηχανίας τακτο-

ποιήθηκε.

Η Γερμανία ήταν η πρώτη χώρα που τα

έβγαλε πέρα με την παγκόσμια οικονομική

κρίση που ξεκίνησε το 1929, γιατί ο Χίτλερ

αμέσως έκανε στροφή στην οικονομία των

εξοπλισμών. Αντίθετα οι ΗΠΑ, μπόρεσαν

μόνο πολύ αργότερα να υπερνικήσουν την

ύφεση. Οι προσπάθειες του Φράνκλιν
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και τώρα και πάντα



Ρούσβελτ για την αναθέρμανση της οικονομίας δεν ήταν αρ-

κετές. Μόνο με την προετοιμασία της αμερικανικής εισόδου

στον πόλεμο και τελικά με αυτόν τον ίδιο τον πόλεμο εξαλεί-

φθηκε η υπερσυσσώρευση, όπως εξίσου και η ανεργία.

Στο βιβλίο του “Γενική Θεωρία της απασχόλησης, του τόκου

και του χρήματος”, ο Τζων Μέυναρντ Κέυνς υποστήριξε ότι

κατά βάθος είναι αδιάφορο το αν οι κρατικές επενδύσεις θα

εισέρρεαν σε σχολεία και σε νοσοκομεία ή αν χρησιμοποι-

ούνταν για να ανοιχτούν λάκκοι μέσα στους οποίους θα θά-

βονταν μπουκάλια γεμάτα χαρτονομίσματα. Σε κάθε

περίπτωση, το θέμα είναι η εργασία.

Για ποιο λόγο όμως πραγματοποιήθηκαν οι πολεμικές δα-

πάνες, οι οποίες εντάσσονταν μέσα στα πλαίσια αυτής της

λογικής; Υπάρχουν δύο λόγοι για αυτό:

Πρώτος λόγος: Με μια μεγάλη ένοπλη σύγκρουση ήταν

πολύ πιθανότερο να τεθεί πολύ κεφάλαιο κάτω από τις δια-

ταγές του Κράτους, το οποίο και θα έκανε ό,τι μπορούσε για

να το αξιοποιήσει. Η αναλογία λοιπόν ήταν η ίδια, όπως είχε

προτείνει ο Κέυνς (ακόμα κι αν οι αρμόδιοι υπουργοί και

στρατηγοί ίσως να μην είχαν ακούσει ποτέ μέχρι τότε το πα-

ραμικρό από αυτόν τον οικονομολόγο).

Δεύτερος λόγος: Στον πόλεμο, ο παράγοντας χρόνος παίζει

μεγάλο ρόλο. Οι αναγκαίοι πόροι πρέπει να καταναλωθούν

γρήγορα, κάτι που επηρεάζει άμεσα και πλήρως την απα-

σχόληση.

Το 1945 στις ΗΠΑ, υπήρχε ο φόβος για μια ενδεχόμενη υπο-

τροπή της ύφεσης. Και όντως, εκείνη και την επόμενη χρονιά

η παραγωγή συρρικνώθηκε σε ολόκληρο τον καπιταλιστικό

κόσμο. Αρχικά, με την κήρυξη του Ψυχρού Πολέμου το 1947

ξαναπήρε μπρος η οικονομική δραστηριότητα. Η απαλλαγ-

μένη από κρίσεις ανάπτυξη των σχεδόν τριών επόμενων δε-

καετιών επέστρεψε λόγω της οικονομικής υποστήριξης της

εσωτερικής ζήτησης και της ταυτόχρονης διάρθρωσης και

αποδιάρθρωσης του κράτους πρόνοιας. Η ανάπτυξη αυτή

βασιζόταν, τουλάχιστον εν μέρει, και στην ικανοποίηση της

ζήτησης, η οποία προέκυψε την περίοδο 1939-1945 και ακο-

λούθως μέχρι το 1947 εξαιτίας της υφιστάμενης πτώσης της

παραγωγής. Κι εδώ επίσης ένας πόλεμος ήταν η αιτία· μο-

λονότι όχι ένας σύγχρονος ή ένας επικείμενος, αλλά ένας

περασμένος. Συγχρόνως, ο ανταγωνισμός των εξοπλισμών

χρειαζόταν νέες παραγγελίες.

Από το 1989, γινόταν καταρχήν λόγος για ένα προσδοκό-

μενο “μέρισμα ειρήνης”· για το πέρασμα σε εξοπλισμούς για

ειρηνικούς σκοπούς, χωρίς τελικά να προκύψει τίποτα. Οι

εξαγωγές εξοπλισμών αποτελούν μια πλούσια και σίγουρη

πηγή κέρδους. Ούτως ή άλλως, ο Στρατός απέκτησε και

πάλι μια πραγματική λειτουργία, η οποία για τον μερκαντιλι-

σμό και την πρώτη δεκαετία του Ιμπεριαλισμού ήταν χαρα-

κτηριστική: δέσμευση των πρώτων υλών και διασφάλιση της

πρόσβασης σε αυτές.

Ο πόλεμος και οι εξοπλισμοί δεν συνιστούν ανακάλυψη του

καπιταλισμού. Αν και με διαφορετικό τρόπο απ' ό,τι ίσχυε

στους κοινωνικούς σχηματισμούς του παρελθόντος, εξακο-

λουθούν ωστόσο από τα τέλη του 19ου αιώνα να δημιουρ-

γούν όχι μόνο προϋποθέσεις, αλλά και να έχουν  μια

παράπλευρη οικονομική λειτουργία. Μολονότι πρόκειται για

μια λειτουργία που παραμένει ντροπαλά κρυμμένη.
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σημειώσεις:
1 Πρόκειται για την περίοδο από τον 16ο μέχρι τα τέλη του 18ου αιώνα (σ.τ.μ).
2 Πριν τη Γαλλική Επανάσταση, η “Τρίτη Τάξη” περιελάμβανε το μη προνομιούχο

τμήμα του πληθυσμού (αστοί, εργάτες, αγρότες). Τις άλλες δύο τάξεις συνιστού-

σαν ο κλήρος και οι ευγενείς (σ.τ.μ).

Το χακί στο “κίνημα”. Ακροδεξιοί ντυμένοι καταδρο-

μείς “διαδηλώνουν” κατά της επίσκεψης της Μέρ-

κελ τον Οκτώβρη του 2012. Τα συνθήματα είναι

ενδεικτικά: “στην μπάντα περνάνε τα κομάντα”,

“μαζί να φύγουν οι ναζί”, “έξω η Μέρκελ απ'την Ελ-

λάδα”, “ψηλά τα πράσινα μπερέ”. Ο αριστερός πα-

τριωτισμός που τους περιέβαλε χειροκρόταγε και

φώναζε μαζί. Πραγματικά, οι αντιδράσεις στην επί-

σκεψη της Μέρκελ σπάσανε το ρεκόρ κρετινισμού-

εθνικισμού-σταλινισμού που για πολλά χρόνια

κράταγε ο αντιαμερικανισμός και οι “διαμαρτυρίες”

για την επίσκεψη Κλίντον το 1999.

Το χακί στην καταστολή1. Στρατοματαζτήδες φυ-

λάνε το υπουργείο εθνικής αμύνης την ίδια ημέρα.

Το σώμα αυτό πριν χρόνια είχε συζητηθεί στη

Βουλή μετά από ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ο τότε

υπουργός εθνικής αμύνης είχε διαβεβαιώσει πως

προορίζεται, εξοπλίζεται και εκπαιδεύεται αποκλει-

στικά για δράσεις στα Βαλκάνια. Οι βουλευτές τότε

του ΣΥΡΙΖΑ ικανοποιήθηκαν από την απάντηση.

Τώρα δεν έγιναν ερωτήσεις, είναι που και οι υπεύ-

θυνες δυνάμεις της αριστεράς ετοιμάζονται να κυ-

βερνήσουν. Γράφαμε τότε: “Η μοίρα μας, λοιπόν,

είναι κοινή με τους εργάτες των Βαλακανίων και

όποιος θέλει ας συνεχίσει να κοιμάται βυθισμένος

μέσα στη ψεύτικη μαστούρα μιας διαφοράς στη

χρονική φάση, αρνούμενος να δεχτεί πως όσα δο-

κιμάζονται πειραματικά στους πιο υποτιμημένους

εργάτες θα ξεσπάσουν σύντομα επάνω στα δικά

μας κεφάλια. Κι αν όλοι ξέρουμε τη σιχαμένη φι-

γούρα του ΜΑΤατζή, έχει έρθει εδώ και καιρό η

ώρα να βάλουμε δίπλα του και τον ΕΠαγγελματία

ΟΠλίτη”2.

σημειώσεις:
1 http://www.tanea.gr/ellada/article/?aid=4758778 τα νέα,

“Εφ’ όπλου λόγχη στο Πεντάγωνο”, 10-10-2012.
2 http://saxsxizo.wordpress.com -> περιοδικό Σχιζό metro-

politans -> τεύχος 0 ->Αλήτες – φονιάδες – καραβανάδες
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Η αφίσα και το έντυπο  κυκλοφορούν

στους δρόμους της Αθήνας από την

αυτόνομη πολιτική ομάδα metro tools.

m
e
m
o
r
y
m
o
v
e
m
e
n
t Έχουμε μιλήσει και άλλες φορές για το όταν η πληροφορία κυ-

ριαρχεί, χάνεται σε σημαντικό βαθμό η δυνατότητά μας να
συγκροτούμε μια συνεκτική και συλλογική αντίληψη για τον
κόσμο, τόσο στο μικροεπίπεδο της καθημερινότητας όσο και
στο μακροεπίπεδο των διεθνών εξελίξεων. Εκτός από την ευ-
κολία, που μπορεί να υπάρχει, στο να συλλέγεις πληροφορίες,
το να σχηματίσεις μια άποψη χρειάζεται επίπονη και επίμονη
εργασία, ατομική και συλλογική. Χρειάζονται υποδομές και
ένας μπούσουλας που να σου λέει και τώρα που τα μαζέψαμε
όλα αυτά, τι μπορούμε να τα κάνουμε. Χρειάζεται να αξιοποι-
ούμε όσα εργαλεία έχουμε στα χέρια μας και όσα θα αποκτή-
σουμε στο μέλλον για μορφωτικές εκδηλώσεις, εκδόσεις και
έρευνα με απεύθυνση σε αυτό που λέμε κίνημα. Έχουμε
ανάγκη να μπορούμε να κοιτάμε το παρελθόν και να το κρί-

νουμε, όχι με τα μάτια του ειδικού που όλα τα γνωρίζει, αλλά
με αυτού που προσπαθεί να μάθει. Αυτό που θέλουμε με λίγα
λόγια, δεν είναι να δημιουργήσουμε άλλον ένα όγκο πληροφο-
ριών, αλλά να σχηματίσουμε κινηματικές απόψεις που μπο-
ρούν να σταθούν με αξιοπρέπεια.
Σε αυτή την στήλη θα προσπαθούμε να αναδημοσιεύουμε
υλικό από τον ακροαριστερό, αυτόνομο και ευρύτερα αντιεξου-
σιαστικό χώρο, η συλλογή, η αρχειοθέτηση και αποδελτίωση
του οποίου έχει γίνει στους κόλπους των ομάδων που δραστη-
ριοποιούνται στο αυτόνομο εργαστήρι έρευνας και αυτομόρ-
φωσης του Αρχείου 71. Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε όσες και
όσους μας τροφοδοτούν με το υλικό τους και όσα οργανωμένα
εγχειρήματα μας εμπιστεύτηκαν το αρχείο τους. 

“Τα παιδιά της Γαλαρίας” είναι ένα περιοδικό που κυκλο-

φορεί από το 1992. Το  απόσπασμα που ακολουθεί είναι

η θέση 15 από το πρώτο μέρος των “θέσεων για τον μι-

κροαστισμό και την αντικουλτούρα στην Ελλάδα”, στο

τεύχος 3. Πρόκειται για ένα από τα λίγα κείμενα που

έχουν γραφτεί στην Ελλάδα και προσπαθούν να ερμη-

νεύσουν και να τοποθετήσουν την φιγούρα του μικροα-

στού στην θέση που του αρμόζει. 
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Η ενσωμάτωση μεγάλου μέρους του πληθυσμού στη μικροα-

στική τάξη ευνόησε την εξάπλωση της ιδεολογίας σ'όλα τα κοι-

νωνικά στρώματα. Η ήδη δύσκολα προσδιορίσιμη και

ανομοιογενής μικροαστική τάξη, με την έντονη κινητικότητα που

χαρακτηρίζει την ελληνική κοινωνία, διευρυνόμενη εγκολπώνεται

ακόμα και μέλη της εργατικής τάξης. Είπαμε ήδη ότι ένας εργά-

της μπορεί να συμπληρώνει το εισόδημά του με μικροεμπορευ-

ματικές ασχολίες, ενώ είναι γνωστό το φαινόμενο της

μετατροπής των μαστόρων του '50 σε εργολάβους τη δεκαετία

του '60. Κάτω από τέτοιες συνθήκες η ταξική συνείδηση ακρο-

βατεί. Επόμενο η ταξική ανάλυση που επιχειρούμε εδώ να μην

προσφέρει καμμιά αμετακίνητη βεβαιότητα σχετικά με το “επα-

ναστατικό υποκείμενο”. Άλλωστε καμμιά κοινωνική τάξη δε μπο-

ρεί να θεωρείται επαναστατική ή μη. Αντίθετα, κάθε κοινωνική

τάξη ορίζεται ιστορικά, με βάση τι μπορεί  να κάνει ή να θέλει. Η

ταξική ανάλυση εξετάζει το συλλογικό είναι και γίγνεσθαι κάθε

τάξης βάσει των αγώνων της και της προοπτικής τους . Και

υπ'αυτό το πρίσμα, τι μπορεί να θέλουν οι μικροϊδιοκτήτες ή οι

“ελεύθεροι” επαγγελματίες; Τι μπορεί να τους κάνει να εξεγερ-

θούν; Κάποιο μέτρο της κυβέρνησης που τους θίγει, οικονομικό

πάντα' τα προβλήματα δεν μπορούν να τεθούν στο βάθος τους'

οι συγκρούσεις είναι -όταν υπάρχουν- μεταξύ αυτών και κάποιου

“κακού” υπουργού που πάει ενάντια στα συμφέροντά τους. Δεν

μπορούν να αντιληφθούν τις ουσιαστικές λειτουργίες του Κρά-

τους γιατί δεν μπορούν να ξεπεράσουν τα όρια που η “δική τους”

δουλειά επιβάλλει στη ζωή τους.

Στη μεταπολεμική Δύση ο καπιταλισμός, μέσα από τον ανανεω-

μένο καταμερισμό της εργασίας που επέβαλλε η συγκεντρωποί-

ηση του κεφαλαίου, αποσύνθεσε το σώμα των παλιών

petit-bourgeois που είχαν τον έλεγχο των μέσων της εργασίας

τους (ανεξάρτητοι τεχνίτες, μαγαζάτορες κλπ).

Στην ελλάδα “νάτοι, πετιούνται από ξαρχής” και, αν και απειλού-

μενοι όχι απλώς επιβιώνουν αλλά κάνουν την ιδεολογία τους κυ-

ρίαρχη και, επομένως, την ενασχόληση μαζί τους απαραίτητη

αφετηρία κάθε σύγχρονης επαναστατικής ανάλυσης.

Ας δούμε από πιο κοντά τα στοιχεία που συνθέτουν το πορ-

τραίτο αυτής της τάξης. Όταν το Κράτος εγγυάται την ασφάλεια

των συμφερόντων τους η δουλοπρέπειά τους γίνεται κρατικι-

σμός' όταν τα συμφέροντα τους απειλούνται γίνονται εχθρικοί

απέναντί του. Στην πρώτη περίπτωση οδηγούνται σ'ένα φανα-

τικό εθνοκεντρισμό' στη δεύτερη σ'ένα συγκρατημένο αντικρα-

τισμό, που είναι διάχυτος άλλωστε σαν αίσθηση στην ελληνική

κοινωνία. Αναπόφευκτα αυτή η αμφιθυμία απέναντι στην εξου-
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Τα παρακάτω αποσπάσματα προέρχονται

από το βιβλίο “η έφοδος στον ουρανό” του

Steve Wright, που κυκλοφορεί από τις εκδό-

σεις “κόκκινο νήμα” από τον φετινό Σεπτέμ-

βρη. Το βιβλίο παρουσιάζει σύντομα την

ιστορία του κινήματος των αυτόνομων στην

Ιταλία των δεκαετιών 60-70, και ταυτόχρονα

την θεωρητική διαδρομή των Ιταλών και άρα

και τις απαρχές του κινήματος της αυτονο-

μίας διεθνώς. Ένα από τα λίγα βιβλία που

κυκλοφορούν για το θέμα.

“Σχεδόν κανείς από αυτούς που δεν είχε
ζήσει την αντίσταση, πόσο μάλλον το φασι-
στικό καθεστώς – γιατί λοιπόν ξεχύθηκαν
στους δρόμους με τέτοια αγριότητα; Μια
έρευνα του περιοδικού Rinascita επικεντρω-
μένη σε νεαρούς από τη Ρώμη που είχαν
συμμετάσχει στις οδομαχίες παρείχε ένα βα-
σικό στοιχείο: αποκάλυψε ότι για πολλούς
νέος ανθρώπους ο φασισμός ταυτιζόταν με
την ταξική κυριαρχία στην πιο καθαρή της
μορφή. “δεν γνώρισα το φασισμό”, είπε ένας
από αυτούς, “αν και ο πατέρας μου μιλάει με
τα χειρότερα για αυτόν. Ζούμε σαν σκλάβοι,
η δουλειά είναι βαριά και ούτε καν βγάζω αρ-
κετά για να ζήση. Αυτό είναι ο φασισμός για
μένα – το αφεντικό” (σελ53)

“Ενώ η υπαγωγή όλων των κοινωνικών σχέ-
σεων στο κεφάλαιο έφερε μαζί της και τη γε-
νίκευση της μισθωτής σχέσης, η αυξανόμενη
προλεταριοποίηση νέων κοινωνικών στρω-
μάτων προσέλαβε μια μυστικοποιημένη
μορφή. “Όταν όλη η κοινωνία ανάγεται σε ερ-
γοστάσιο, το εργοστάσιο -αυτό καθεαυτό- μοι-
άζει να εξαφανίζεται” Αυτό ήταν μόνο ένα από
τα ανεστραμμένα αποτελέσματα που συνδέ-
ονται με αυτό που ο Τρόντι αποκαλούσε το
κοινωνικό εργοστάσιο [...] Για τον Τρόντι αυτή
η αποκάλυψη των φαινομενικών μορφών θα
μπορούσε να επιτευχθεί μόνα αν εξετάζαμε
“το κράτος από τη σκοπιά της κοινωνίας, την
κοινωνία από την σκοπιά του εργοστασίου, το
εργοστάσιο από τη σκοπιά των εργατών”.
(σελ 56)

Η συλλογή κειμένων του George Caffentzis με

τίτλο “Η Εργασία, η Ενέργεια,και το Τέλος του

Κόσμου: Σκέψεις για την Εργασία την Τεχνολο-

γία και την Καπιταλιστική Κρίση (1980-2000)”

κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Αρχείου 71 τον

Ιούλιο του 2012.

σία-γλύψιμο, γκρίνια, αγανάκτηση και αμφισβήτηση, που συχνά παραπέμ-

πει στο γνωστό ρητό για τον ελληνικό τράχηλο και το ζυγό- εκφράζεται από

το διαρκές μπαλατζάρισμά τους ανάμεσα στα πολιτικά κόμματα, μέσα στα

οποία όποια κι αν είναι η ετικέτα τους, αισθάνονται σαν το σπίτι τους. Στην

Ελλάδα κάθε μαγαζάκι είναι μικρογραφία της Βουλής, η αθλιότητα της πο-

λιτικής μεταφέρεται στο μικρόκοσμο και η απέραντη πολιτικολογία φαντάζει

σαν ψυχολογική αναπλήρωση της έλλειψης συλλογικότητας που προκαλεί

η αναπόφευκτη ιδιώτευση του μικροαστού.

Πάντως για να είμαστε δίκαιοι, ο μικροαστός δεν θέλει να έχει μόνο πολιτική

άποψη αλλά και αισθητική. Το σκυλάδικο, που αρχίζει “ν'ανθίζει” από τα

μέσα της δεκαετίας του '70 για να φτάσει στο αποκορύφωμα των καλλιτε-

χνικών του επιτευγμάτων στις μέρες μας, είναι ο καθρέφτης των ψυχικών

του ανατάσεων. Όπως είπε η “Ομάδα συνοδοιπόρων στο σκοτεινό θάλαμο

της γης” η μόνη συγκίνηση που ο μικροαστός γνωρίζει στη ζωή του είναι η

“Ταραχή” του Λε Πα. Οι δρόμοι πάνω στους οποίους τσουλάει το τετρά-

τροχο φέρετρό του διασχίζουν άθλιες πολιτείες από μπετό, αισθητική αν-

τανάκλαση της νοοτροπίας του “να πιάσει τη καλή”. “Κάμετέ του τόπο”,

θάλεγε ο Λασκαράτος, “το πουλάρι κλωτσάει”. Στην παλαιότερή του εκδοχή

ήταν ένας φιλήσυχος και κοινότυπος οικογενειάρχης, δεμένος με τις παρα-

δοσιακές αξίες της ηθικής, της εργασίας, της τάξης, της οικογενειακής γα-

λήνης, της χριστιανικής πίστης. Όταν στη διάρκεια της δεκαετίας του '70 η

αναπτυσσόμενη καταναλωτική μαζική κουλτούρα έστησε τα πρότυπά της

πάνω στις ευνουχισμένες επιθυμίες του είδαμε όλη τη φρικαλεότητα που

μπορεί να εμπεριέχει ένα σύνθημα σαν το “η φαντασία στην εξουσία” όταν

αποκόβεται από τους ταξικούς αγώνες που το ενέπνευσαν και γίνεται motto

της διαφήμισης.

Η μαζική ψυχολογία του καταναλωτισμού γίνεται κατανοητή όταν εξετά-

σουμε τις μύχιες επιθυμίες αυτών που καταλαμβάνονται από το μικροα-

στικό όνειρο. Είναι το κοινό όραμα της επιτυχίας που προσπαθεί να

υπερβεί τις ταξικές διακρίσεις. Όταν η ταξική υπερπήδηση γίνεται όλο και

πιο δύσκολη ή και αδύνατη, τότε η αύξηση της κατανάλωσης έρχεται ν'ανα-

πληρώσει το κενό που δημιουργεί η απογοήτευση λόγω περιορισμών.

Μέσα από την κατανάλωση ο επίδοξος μικροαστός αποκτά υπόσταση και

status, ξεπερνά τις στερήσεις που βίωσε. Στον πολύχρωμο κόσμο των εμ-

πορευμάτων και των στυλ ζωής βρίσκει μια ταυτότητα ετοιμοπαράδοτη για

να επιδείξει σ'αυτούς που ακόμα δεν τα “κατάφεραν”, μια ταυτότητα που

έρχεται να πάρει τη θέση μιας άλλης, που φανέρωνε έναν πιο πλήρη άν-

θρωπο. Οι φωνές στη γειτονιά αυτών που παλιότερα μπορούσαν να συ-

ναντηθούν και να μιλήσουν κλειδώθηκαν στα διαμερίσματα μιας

αντιπαροχής οι δρόμοι έγιναν ατελείωτα πάρκινγκ για το εμπόρευμα-βεν-

τέτα. Δε μιλάμε απλά για ανθρωπιά αλλά για αίσθηση κοινότητας που η κυ-

ριαρχία της ποσότητας διέλυσε. Κάθε χρηματική ανταλλαγή πραγματοποιεί,

ακόμα και το παραδοσιακό φιλότιμο μετριέται σε φράγκα. Ένα τεσσάρι, ένα

εξοχικό, μια έγχρωμη, αργότερα βίντεο, CD, BMW, διακοπές σε πακέτο,

μια χοντρή κοιλιά, πούδρα πάνω από τις ρυτίδες, να οι απτές αποδείξεις

του μικροαστού. Η νίκη πρέπει να είναι ορατή στον καθένα. Η αξία χρήσης

των εμπορευμάτων αρχίζει πλέον να ανάγεται σε  αξία αναπαράστασης. Η

κατανάλωση γίνεται ιδεοληψία. Τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά υπόσχονται

τη διαρκή ευζωϊα και ο αιωνίως λαίμαργος μικροαστός δελεάζεται και πα-

ρασύρεται στο συνεχές κυνηγητό της αφθονίας. Στην ουσία όμως πρόκειται

για την ημιάφθονη κατανάλωση γιατί -μη ξεχνιόμαστε: τα παιδιά, οι υπο-

χρεώσεις- η αποταμίευση συνεχίζει να σφραγίζει τη μικροαστική οικονομία

και -αλοίμονο- περιορίζει την καταναλώσιμη ποσότητα.
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