
(σ. 14-15) Reggae Dub: Πόλεμος στη Βαβυλώνα!

(σ. 16-18) Μικρές περιπλανήσεις της “επιστημονικής αλήθειας”.

Κάνοντας τον Νεύτωνα, “Νεύτωνα”

(σ. 6-7) Αυτή είναι η Ελλάδα, η Νέα Μανωλάδα.

Κύπρος, η ψηφιακή χώρα

(σ. 8-9) Το ελληνικό κράτος ξέρει να κάνει καλά τη δουλειά του:
Χτίζει μια χώρα–στρατόπεδο συγκέντρωσης

(σ. 10-11) Τα ιατρικά πειράματα των εμπόλεμων κοινωνιών.

Μια ιστορία από τα παλιά

(σ. 20-21) Η “τελική ταχύτητα” της ραπτομηχανής.

“Ατυχήματα” στις βιοτεχνίες ενδυμάτων του Μπαγκλαντές

mmeettrrooppoolliittaannss
έκδοση των σαχ για την αυτονομία και τον ταξικό ανταγωνισμό

τεύχος 13, Ιούνης 2013, 1,5 ευρώ

σσχχιιζζόό

(σ.19) Διευθετώντας “το χάος” στη Συρία
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Οι μεταπολεμικές δυτικές κοινωνίες κατάφεραν

κάτι πραγματικά εντυπωσιακό. Κατάφεραν να

πειστούν ότι είχαν κλείσει οριστικά τους λογαρια-

σμούς τους με τη μαζική φτώχεια και την εξα-

θλίωση, με τον πόλεμο και τη βαρβαρότητα.

Θεώρησαν ότι όλα αυτά αφορούσαν άλλες επο-

χές, άλλους ανθρώπους και σίγουρα όχι τις ίδιες.

Ακόμα κι όταν όλα αυτά συνέβαιναν μερικά μόλις

χιλιόμετρα από τα σύνορά τους· ακόμα κι όταν

συμμετείχαν και οι ίδιες (λιγότερο ή περισσότερο

ανοιχτά) στα new age σφαγεία της μεταψυχρο-

πολεμικής Ευρώπης (και όχι μόνο). Κι όπως

μπορεί κανείς να φανταστεί, η ελληνική κοινωνία

δεν γίνεται να αποτελεί εξαίρεση. Κι αυτή με τη

σειρά της προχώρησε από τη μεταπολίτευση και

μετά, άλλοτε με μικρά και μετρημένα βηματάκια

άλλοτε με γεμάτους αυτοπεποίθηση καλπα-

σμούς, σε μια εντυπωσιακή αλλαγή. Ξέκοψε (ή

έτσι τουλάχιστον νόμισε) από ένα παρελθόν υλι-

κής στέρησης, κοινωνικών και πολιτικών απο-

κλεισμών, από μια συνεχή κατάσταση

αναγκαστικής εγρήγορσης και βούλιαξε στη συν-

τριπτική της πλειοψηφία σε μια πλήρη μακαριό-

τητα. Και πίστεψε έτσι ότι ξεμπέρδεψε με την

πίεση που φέρνει η ανέχεια και με την καθημε-

ρινή αγωνία της επιβίωσης. Ένιωσε παντοτινά

εξασφαλισμένη και έκανε πλακίτσες λέγοντας ότι

θέλει όλο και πιο πολλά γιατί πάσχει από «κατο-

χικό σύνδρομο».

Τα τελευταία τριάντα χρόνια, και καθώς το βιο-

τικό της επίπεδο ανέβαινε με ραγδαίους ρυθ-

μούς σε σύγκριση με προηγούμενες ιστορικές

περιόδους, η ελληνική κοινωνία μετασχηματιζό-

ταν τάχιστα σε μια κοινωνία που ήταν έτοιμη για

όλα. Για όλα εκτός από το να αναμετρηθεί με τον

εαυτό της. Και το απέδειξε από την πρώτη κιό-

λας στιγμή που έφτασαν στα σύνορά της οι

πρώτοι μετανάστες από τα Βαλκάνια και τις

πρώην «ανατολικές» χώρες. Τότε, λοιπόν, εκεί

στις αρχές της δεκαετίας του ’90, η ελληνική κοι-

νωνία υιοθέτησε στη θεωρία, αλλά κυρίως στην

πράξη, τη μεταμοντέρνα αφήγηση περί του «τέ-

λους της ιστορίας». Έκανε ξεκάθαρες τις προθέ-

σεις της και δήλωνε σε όλους τους τόνους ότι η

συστηματική και νομικά κατοχυρωμένη υποτί-

μηση της εργασίας και της ζωής ενός τμήματος

του πληθυσμού αυτής της χώρας, η φτώχεια και

η χωρίς όρια εκμετάλλευση, ο θάνατος από την

πείνα ή από τις σφαίρες των μπάτσων (και των

νοικοκυραίων), μπορούν να συμβαίνουν· αλλά

όχι στην ίδια. Αυτή είχε τελειώσει (ή έτσι τουλά-

χιστον νόμισε) με τις στερήσεις και επεδείκνυε

την υλική της άνεση. Τα τέσσερα αυτοκίνητα ανά

οικογένεια, το μεγάλο διαμέρισμα, το εξοχικό, το

σπίτι στο χωριό και πάει λέγοντας εκτός από την

απενοχοποίηση του πλούτου και την αποθέωση

του «κοίτα-ποιος-είμαι-εγώ-και-τι-έχω» έκρυβαν

πίσω τους και μια ασίγαστη επιθυμία να σβη-

στούν τα ίχνη ενός διχαστικού παρελθόντος. 

Το αίτημα για υλική ευημερία αποτέλεσε, άλλω-

στε, το σημείο σύγκλισης και συμφωνίας μιας

κοινωνίας, η οποία μέχρι πριν μερικές δεκαετίες

ήταν ουσιαστικά διαιρεμένη και η οποία ήταν το

αποτέλεσμα ενός εμφύλιου πολέμου. Και το αί-

τημα αυτό, για υλική ευημερία, έγινε τόσο επιτα-

κτικό και τόσο καθολικό που δεν θα αργούσε να

φτάσει στα ακρότατα (κατά το δυνατόν) όρια. Ό,τι

κι αν σήμαινε αυτό, που φυσικά δεν σήμαινε τί-

ποτα άλλο πέρα από ταξική ειρήνη και εθνική

ενότητα· πέρα, δηλαδή από τη λευκή επιταγή

στη στυγνή εκμετάλλευση του πάτου της εργατι-

κής τάξης. Γιατί, βέβαια, όλοι εκείνοι που ήθελαν

άλλο ένα σπίτι (για να αποκατασταθούν και τα

παιδιά και τα εγγόνια) ήξεραν καλά ποιος, πώς

και κάτω από ποιες συνθήκες θα έχτιζε αυτό το

σπίτι και δεν είχαν κανένα πρόβλημα. Ίσα ίσα. Η

μικροαστικοποίησή τους είχε επιτευχθεί σε τέτοιο

βαθμό που δεν άφηνε περιθώρια για «ταξικές

συμπάθειες με τους από κάτω». Και κάπως έτσι,

εκμεταλλευόμενη τη φθηνή εργασία των μετανα-

στών και παίρνοντας το ένα δάνειο μετά το άλλο,

η συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινω-

νίας, ακόμα κι εκείνοι που ήταν εργάτες αλλά μι-

λούσαν και συμπεριφέρονταν σαν να είναι

μικροαστοί και βάλε, ξόρκισε το παρελθόν της

στις κουζίνες με επιφάνειες από γρανίτη και στα

ξύλινα πατώματα που πάνω τους πάταγε μόνο

με πατάκια. Μπροστά στο τζάκι (που, φυσικά,

δεν το άναβε παρά σπάνια για να μη λερωθούν

τα χαλιά) σκότωνε ένα ένα τα φαντάσματα των

διηγήσεων της προηγούμενης γενιάς· εκείνης

που πέρασε διά πυρός και σιδήρου και γνώρισε

το κυνηγητό, την πείνα και τον θάνατο στο πετσί

της. 

Όμως η ιστορία του καπιταλισμού, η ιστορία της

εκμετάλλευσης της εργατικής τάξης που σε πε-

ριόδους κρίσης μπορεί να φτάσει μέχρι και στο

σημείο της μαζικής εξόντωσης, δεν είναι ένα πα-

ραμύθι με δράκους και βασιλόπουλα που ακούει
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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

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. 

κανείς τρώγοντας κάστανα γύρω από τη φωτιά.

Γιατί η ιστορία του καπιταλισμού δεν είναι νεκρή και

δεν αφορά ένα μακρινό χθες. Είναι ένα συνεχές·

είναι μια αλυσίδα, κάθε κρίκος της οποίας δεν είναι

εξαρχής σχηματισμένος, αλλά σχηματίζεται μέσα

από μια μάχη και σύμφωνα με τις βλέψεις του νι-

κητή. Και είναι ακριβώς αυτή η αναγνώριση της συ-

νέχειας, της ακολουθίας γεγονότων, επιλογών και

αποφάσεων που χρειαζόμαστε σήμερα μπας και

φρενάρουμε λίγο τη διαρκή έκπληξη του «γιατί-να-

μας-βρει-εμάς-αυτό» και του «τι;-εμείς-φτωχοί;».

Γιατί εμείς δεν είμαστε κάτι «ιδιαίτερο», όπως κανείς

ποτέ δεν υπήρξε κάτι «μοναδικό»· είμαστε τα προ-

ϊόντα μιας συγκεκριμένης ιστορικής περιόδου που

βρίσκουν μπροστά τους αντιφάσεις και εμπόδια

που γεννήθηκαν σε προηγούμενες περιόδους. Και

αυτή η διείσδυση του χθες στο σήμερα, αυτή η ιστο-

ρικότητα του τώρα έχει εξοριστεί για τα καλά από

τη συλλογική μνήμη και γνώση των δυτικών κοινω-

νιών που έζησαν (και εξακολουθούν να ζουν) βυθι-

σμένες στην αχρονικότητα του αιώνιου παρόντος.

Όμως η υλική στέρηση, η αδυναμία όλο και περισ-

σότερων να ικανοποιήσουν ακόμα και τις στοιχει-

ώδεις ανάγκες τους, δεν είναι η πιστή μεταφορά της

βαρβαρότητας του παρελθόντος στη σημερινή

πραγματικότητα. Δεν είναι όμως ούτε και μια τιμω-

ρία που πρέπει να υποστούν για τον έκλυτο βίο

τους ή μια αρρώστια που ήρθε χωρίς να έχει προ-

ηγηθεί κανένα σύμπτωμα. Η υποτίμηση της εργα-

σίας και γενικότερα της ζωής όλο και μεγαλύτερων

τμημάτων του πληθυσμού είναι το αποτέλεσμα της

πολιτικής ολοκληρωτικού χαρακτήρα που ακολου-

θεί εδώ και καιρό το ελληνικό κράτος, προκειμένου

να αντιμετωπίσει τα προβλήματα του ελληνικού κα-

πιταλισμού που βέβαια δεν έσκασαν μύτη από το

πουθενά. Και εδώ δεν έχουμε να κάνουμε ούτε με

έναν αναχρονισμό ούτε με μια επιστροφή στα

«μαύρα χρόνια της Κατοχής». Έχουμε να κάνουμε

με τη σημερινή «κανονική λειτουργία» του καπιτα-

λισμού σε περίοδο κρίσης. Τη λειτουργία, δηλαδή,

εκείνη που κάνει τις «σιγουριές» σκόνη και ξεκολ-

λάει απότομα τον επίδεσμο από τις πληγές της επι-

βίωσης. Από το αν και το πώς θα καταφέρουμε να

οργανώσουμε την επιβίωσή μας, από το με ποιους

όρους και πάνω σε ποιες βάσεις θα χτίσουμε τις τα-

ξικές μας συμμαχίες θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό η

μορφή που θα πάρει ο επόμενος κρίκος της αλυσί-

δας. Κι αυτές δεν είναι δουλειές για μικροαστούς.

φωτό εξωφύλλου:Εργάτες στα ερείπια του κτιρίου

“Ράνα Πλάζα” στο Μπαγκλαντές, Απρίλης 2013.
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Το τελευταίο διάστημα έχει ξεκινήσει μια δημόσια

συζήτηση γύρω από ένα υποτιθέμενο “αντιρα-

τσιστικό νομοσχέδιο” που πρόκειται, λένε, να

περάσει από τη Βουλή. Το νομοσχέδιο αυτό

υποτίθεται πως θα προβλέπει αυστηρές ποινές

για ρατσιστικά εγκλήματα, ναζιστικούς χαιρετι-

σμούς ή την εξύμνηση των Γερμανών Ναζί.

Υποτίθεται ακόμα ότι θα προβλέπει ειδικές δια-

τάξεις για βουλευτές και πως φωτογραφίζει τη

Χρυσή Αυγή. 

Αν δεχόμασταν το τρελό σενάριο ότι η κυβέρ-

νηση θέλει να συγκρουστεί με τη Χρυσή Αυγή,

τότε εύκολα θα συμπεραίναμε ότι κανένας νέος

νόμος δεν θα ήταν απαραίτητος. Απ' όσο μπο-

ρούμε να γνωρίζουμε, η διοργάνωση πογκρόμ,

οι βόμβες στα τζαμιά και το κυνήγι μεταναστών

και ομοφυλόφιλων “δεν επιτρέπονται” έτσι και

αλλιώς. Αν το ζήτημα ήταν νομικό τότε η υπό-

θεση της Χρυσής Αυγής θα είχε λήξει από καιρό.

Το ζήτημα, όμως, δεν ήταν ποτέ νομικό και το

σενάριο είναι όντως τρελό. Το κράτος έχει δώσει

πολύ χρήμα στα παρακρατικά παιδιά του και έχει

κοπιάσει πολύ για να τα καθιερώσει. Σε κάθε πε-

ρίπτωση, το ζήτημα δεν ήταν ποτέ να “εμποδι-

σθεί η Χρυσή Αυγή”, η οποία φυσικά είναι μέρος

μιας αρκετά ευρείας και κρατικά οργανωμένης

στρατηγικής για τη διαχείριση της εργατικής

τάξης. Βάζουν και οι ναζί το λιθαράκι τους στο

σχέδιο διαχείρισης και παρανομοποίησης του

πάτου της εργατικής τάξης. Είναι και αυτοί μέρος

ενός σχεδιασμού που ξεκινάει από τις επιχειρή-

σεις σκούπα του “Ξένιου Δία” και περνά από τα

αστυνομικά τμήματα, τα μπουρδέλα της κατα-

ναγκαστικής πορνείας, τις κάθε είδους Μανωλά-

δες και τα στρατόπεδα συγκέντρωσης

μεταναστών εργατών. Γι' αυτό και η Χρυσή Αυγή

δέχεται τη φροντίδα, την προστασία και την προ-

ώθηση του κράτους.

Όμως η Χρυσή Αυγή αποτελούσε πάντα απλώς

μια πτυχή του ελληνικού ρατσισμού και όχι την

αιχμή του. Ο διάχυτος φασισμός της ελληνικής

κοινωνίας είναι αυτός που έστησε πογκρόμ και

μακεδονικά συλλαλητήρια και η οργάνωσή του

ερχόταν από την αστυνομία και το κράτος και όχι

από τη Χρυσή Αυγή. Αν ο πρωθυπουργός “μας”

εννοούσε αυτά που έλεγε, θα έπρεπε να συλλά-

βει και τον εαυτό του. Με αυτά ως δεδομένα, πιο

πιθανό μας φαίνεται το συγκεκριμένο νομοσχέ-

διο να εφαρμοστεί στους “ρατσιστές κατά των

Ελλήνων” παρά εναντίον της Χρυσής Αυγής.

Όπως και να έχει, ο φασισμός πράγματι καλπά-

ζει στις κοινωνίες μας και δεν θα αντιμετωπιστεί

με νόμους· μάλλον το αντίθετο.

Καμία, λοιπόν, εντύπωση δεν προκαλούν οι δια-

τάξεις κατά του “μίσους” γενικά και αφηρημένα

ή η πρόθεση του νομοθέτη να κυνηγάει όσους

δεν συντάσσονται πίσω από την επίσημη κρα-

τική αφήγηση της ιστορίας. Και, ως γνωστόν, η

κρατική αφήγηση μιλάει για “μικρασιατικές κατα-

στροφές”, για “γενοκτονίες κατά των Ελλήνων”

και ελληνικά εκστρατευτικά σώματα που “έφερ-

ναν την ελευθερία και τον πολιτισμό”. Η Ελλάδα

δεν είναι η πρώτη χώρα όπου καταρτίζονται τέ-

τοια σχέδια. Η Γαλλία, για παράδειγμα, τη δεκαε-

τία του '90 κατάφερε με αντίστοιχους νόμους, με

μηνύσεις και φόβο, να επιβάλει τη σιωπή σε

όποιον απέκλινε από την επίσημη κρατική ιστο-

ρία.

Όλοι μπορούν να φανταστούν κατά πόσο το

κράτος θα κυνηγήσει με κάτι τέτοια τους, απα-

ραίτητους για τις εποχές, ναζί υπαλλήλους του.

Να όμως που και η σε-λίγο-κυβερνώσα-αρι-

στερά βιάστηκε να χαιρετίσει το νομοσχέδιο

“που κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση”.

Η υπόθεση του “αντιρατσιστικού νομοσχεδίου”

πέρασε από τα μονόστηλα στην κεντρική πολι-

τική σκηνή, ονομάστηκε “κρίση στην τρικομμα-

τική κυβέρνηση” και τελικά διασπάστηκε σε 5

προτεινόμενα νομοσχέδια. Ούτε λίγο ούτε πολύ,

αν κάποιος (και πρώτα πρώτα η ΝΔ) δεν ήθελε

να ψηφιστεί το νομοσχέδιο που ο ίδιος κατεβά-

ζει, δεν θα μπορούσε να το πετύχει καλύτερα·

με τέτοια καλοπαιγμένα θεατρικά, όμως, δεν

κρύβεσαι και για πολύ. Το νομοσχέδιο αυτό υπο-

τίθεται πως κινείται μέσα στην ευρωπαϊκή πεπα-

τημένη του σχεδίου της καταπολέμησης των

“δύο άκρων”: ότι, δηλαδή, η “δημοκρατία” προ-

σπαθεί να προστατευτεί ταυτόχρονα και από

τους ναζί και από τους κομμουνιστές. Και μιας

και λένε πως οι κομμουνιστές και οι ναζί είναι το

ίδιο πράγμα, κυνηγώντας κανείς τα “κομμούνια”

γίνεται “αντιφασίστας”. Το πρόβλημα είναι πως

τα πράγματα πάνε τόσο άσχημα σε αυτόν τον

τόπο που κατά πως φαίνεται τέτοιες λογικές κρα-

τικής διαχείρισης ανήκουν στην κατηγορία της

φλωριάς. Ο πρωθυπουργός δεν θέλει να δώσει

ψευδείς εντυπώσεις, ούτε καν για τα μάτια του

κόσμου. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τους

ναζί, τελεία. Δεν θα κάτσουν να ασχολούνται οι

περίφημοι “κυβερνητικοί εταίροι” με τους “αρνη-

τές του ολοκαυτώματος”. Εδώ ετοιμάζουν τα

δικά τους πογκρόμ και τα δικά τους στρατόπεδα

συγκέντρωσης.

Να, λοιπόν, που βρεθήκαμε με 5 αντιρατσιστικά

νομοσχέδια, το καθένα από τα οποία να κουβά-

λαει το μήνυμα της αντίστοιχης κρατικής φράξιας

για το μέλλον του ελληνικού φασισμού, τη μία και

επίσημη κρατική αφήγηση της ιστορίας, τη λο-

γοκρισία και την επιβολή σιωπής, τον θεσπι-

σμένο αντικομμουνισμό, μέχρι και την εξαίρεση

των ναζί και των μπάτσων από το νομοσχέδιο.

Παρόλ' αυτά, αναρωτιέται κανείς γιατί να εξαιρε-

θούν οι κρατικοί υπάλληλοι από ένα αντιρατσι-

στικό νομοσχέδιο. Μα είναι προφανές, ο

ρατσισμός των “οργάνων” δεν είναι απλώς “ιδε-

ολογία”, αλλά ο εξαιρετικά υλικός τρόπος διαχεί-

ρισης της εργασίας στην Ελλάδα. 

Κυνηγώντας τα “κομμούνια” με αντιρατσιστικά νομοσχέδια

Ο μικροαστός είναι μικροαστός και στο ψέμα του και στην

αλήθεια του. Όταν δεν τον παίρνει να χρησιμοποιήσει την

κανιβαλική γλώσσα, που εγγυάται σίγουρη επιτυχία, επι-

καλείται με την ίδια άνεση -και χωρίς προσχήματα- τα αλη-

θινά του «δίκια», βρίσκει με την ίδια άνεση συμμάχους στις

διοικητικές αρχές, δικαιώνεται με την ίδια άνεση από το

νόμο και καταδικάζει με την ίδια άνεση οποιονδήποτε δεν

του μοιάζει, σε περεταίρω υποτίμηση. «Το πρόβλημα» με

το σκούρο δέρμα μπόρεσε εύκολα να το αμπαλάρει με πε-

ριτυλήγματα «εγκληματικότητας», «παρανομίας», «υγει-

ονομικής βόμβας». 

Αλλά πώς να φορέσει τέτοιες κορδέλες σε παιδιά με ανα-

πηρικά καροτσάκια και νοητικές αδυναμίες; Πώς να τα βα-

φτίσει «εγκληματίες» και το σχολείο τους «εστία

μόλυνσης»; «Το πρόβλημα» και στις δύο περιπτώσεις πα-

ραμένει το ίδιο. Είναι το ένα και το αυτό. Το μόνο που μπο-

ρεί να μιλήσει στην ψυχή του μικροαστού και έχει ένα

όνομα: υποτίμηση της αξίας της περιουσίας. Το δίκιο του

τον πνίγει. Το στεγαστικό τον πνίγει. Ο εκπαιδευτικός, που

στριμώχτηκε για να αναβαθμίσει την κοινωνική θέση του

και να τη στεγάσει σε μεζονέτα σε κυριλέ συνοικία...και

ξαφνικά να του’ ρθουν  από δίπλα τα “καθυστερημένα”; Κι

όμως, αντέδρασε άμεσα και βρήκε εύκολα αυτιά να ακού-

σουν το δράμα του. 

Έτσι λοιπόν μόλις έμαθαν οι τρεις ιδιοκτήτες μεζονετών

στις Μεσαμπελιές Ηρακλείου, ότι η τέταρτη του συγκροτή-

ματος πρόκειται να γίνει ξενώνας για παιδιά με ειδικές

ανάγκες επιστράτευσαν όλα τα μέσα και τελικά με νομικά

τερτίπια, αλλά κυρίως με τη συμπαράσταση της Δημόσιας

Διοίκησης κατάφεραν να μπλοκάρουν τις διαδικασίες. Οι

λόγοι που οι ίδιοι επικαλούνται στο δικόγραφό τους είναι -

καθαρά και ξάστερα- η “υποβάθμιση της ιδιοκτησίας τους”

από την εγκατάσταση δίπλα τους των παιδιών αυτών και

όχι “οικογενειαρχών”, όπως επι λέξει αναφέρουν.1 Γιατί

όσο ο φασισμός θα απενοχοποιείται στην κοινή συνεί-

δηση, τόσο λιγότερη ανάγκη θα έχουμε τα προσχήματα…

Χωρίς προσχήματα
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Τι νέα από την Κρήτη;

Βλαμάκη μπανάκι
Αρχές Απρίλη, η υποψήφια κότα Βλαμά-

κης με τα εκκολαπτόμενα αυγά της βγή-

καν τραμπουκότσαρκα στο κέντρο των

Χανίων. Αφού κουτσούλησαν από εδώ

και από εκεί, χωρίς αποτέλεσμα, κατέλη-

ξαν στην Αγορά, όπου την έπεσαν σε 3

μετανάστες εργάτες. Ικανοποιημένοι και

σε σχηματισμό: μπροστά η περίφανη

κότα και ξωπίσω χοροπηδώντας τα αυγά,

κατηφόρισαν προς τις καφετέρειες του λι-

μανιού, για να γιορτάσουν το κατόρθωμά

τους. Η κινητοποίηση μεταναστών και

ντόπιων συντρόφων ήταν άμεση και

πάνω στην πρώτη γουλιά τους έσκασε

και η πρώτη φάπα. Τα αυγά είδαν την

κότα να εκσφενδονίζεται στη θάλασσα και

άλλους 2 να μεταφέρονται στο νοσοκο-

μείο. Οι μπάστσοι κατέφτασαν για να πε-

ριμαζέψουν τα τσακισμένα αυγά και αφού

ψάρεψαν τον Βλαμάκη από το νερό, του

είπαν να προσέχει όταν βγαίνει έξω,

χωρίς αυτούς, άλλη φορά...

Μπράβο στους συντρόφους!

Πού πας ρε Κατιδάκο;
Για το θέμα που είχε γίνει πριν ένα διάστημα με το γνωστό χαιρετισμό του

Κατίδη, αναρωτιέται κανείς: εκτός από φασιστάκος, πόσο αρχιμαλάκας με

(αρχαιοελληνική) περικεφαλαία μπορεί να είναι; Καλά ρε Κατιδάκο, πας να

κάνεις τσαλιμάκια σε αυτούς; Οι εικόνες μιλάνε μόνες τους... Πρόσεχε τώρα,

αν βρεις καμιά ομάδα να σε πάρει, τι σόι είναι οι οπαδοί της...

σημειώσεις:
1 Prismanews, 03 / 12 / 2012 , “Εκπαιδευτικοί επικαλούνται χουντονόμο εναντίον
ειδικών παιδιών”, http://www.prismanews.gr/index.php/component/k2/item/30369-

ekpaideytikoi-epikaloyntai-xoyntonomo-enantiοn-eidikwn-paidiwn



           και διεθνώς What's up doc?
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Να τη και η «δημοκρατική, ανεκτική και κοινωνικά ευαίσθητη» Σουηδία

αντιμέτωπη με την κρυμμένη της πραγματικότητα. Οι Σουηδοί μπάτσοι

σκότωσαν έναν μετανάστη στο προάστιο Husby της Στοκχόλμης γιατί θε-

ώρησαν ότι είναι «επικίνδυνος» και το ξέσπασμα της οργής δεν άργησε

να έρθει. Και πώς αλλιώς, αφού στο συγκεκριμένο προάστιο-γκέτο, όπως

και σε άλλα παρόμοια στην πρωτεύουσα (και όχι μόνο) του βορειοευρω-

παϊκού «παραδείσου», οι πρώτης και δεύτερης γενιάς μετανάστες που

στοιβάζονται εκεί έχουν μια πολύ συγκεκριμένη διαδρομή να διανύσουν:

κωλοδουλειές (όταν και για όσο υπάρχουν), φτώχεια και καθημερινά αδιέ-

ξοδα που μετρώνται με τις κορώνες που πάντα λείπουν, καθημερινοί

αστυνομικοί έλεγχοι (με τους μπάτσους να αποκαλούν τους μετανάστες

κατοίκους των προαστίων «μαϊμούδες»)· πίεση και ασφυξία σε υπερβο-

λικές δόσεις. Μια διαδρομή που όσο να πεις δεν την αντέχει κανείς και

για πάντα. 

Κακώς, λοιπόν, εντυπωσιάζονται (όσοι εντυπωσιάζονται) που αυτά, δη-

λαδή οι συγκρούσεις με την αστυνομία, τα καμένα αυτοκίνητα και οι μαζι-

κές επιθέσεις στα αστυνομικά τμήματα, συμβαίνουν ακόμα και στα εδάφη

κρατών-και-καλά-μοντέλων, όπως το σουηδικό. Γιατί πίσω από την κα-

θησυχαστικά τακτοποιημένη πρόσοψη μιας δήθεν αιώνιας ευημερίας

υπάρχει η θανατηφόρα μαυρίλα της καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Υπάρ-

χει η κρατική πολιτική που διαμορφώνει τους όρους του αποκλεισμού των

μεταναστών και η κοινωνική αποδοχή αυτών των όρων. Υπάρχει η πλει-

οδοσία σε θεσμικό ρατσισμό και ολοκληρωτικού τύπου «ερωτήματα» που

δείχνουν ξεκάθαρα τις κρατικές διαθέσεις. Όπως δήλωσε, επ’ αφορμής

των επεισοδίων, και ο κεντροδεξιός υπουργός Μετανάστευσης Tobias

Billström, «η Σουηδία είναι μία από εκείνες τις χώρες που δέχονται τους
περισσότερους μετανάστες στην ΕΕ. Κάτι τέτοιο δεν μπορούμε να το ση-
κώσουμε... Σήμερα, οι άνθρωποι αυτοί ζουν σε νοικοκυριά όπου το μονα-
δικό εισόδημα προέρχεται από τα κρατικά επιδόματα. Είναι αυτό λογικό;»1.

Κι αφού το κράτος λέει ότι κάτι δεν είναι «λογικό», κάτι θα πρέπει να κάνει

για «να το κάνει λογικό».

Και κάπως έτσι, από τη Βόρεια Θάλασσα ως τη Μεσόγειο τα ευρωπαϊκά

κράτη (το καθένα με τις επιμέρους διαφοροποιήσεις του) έχουν εδώ και

χρόνια αρχίσει τις ασκήσεις «εξορθολογισμού», επιβάλοντας σε ένα όλο

και διευρυνόμενο κομμάτι της πολυεθνικής εργατικής τάξης ένα «καθε-

στώς ανυπαρξίας». Η αβίωτη, όμως, αυτή καθημερινότητα που είναι το

μόνο που έχουν να προσφέρουν οι δυτικές μητροπόλεις (ειδικά στις ση-

μερινές συνθήκες της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης), δεν μπορεί να

μην παράγει την άρνησή της (έστω και καταρχήν μοριακή και περιορι-

σμένη)· δεν μπορεί να μην οδηγεί εκατοντάδες και χιλιάδες νεολαίους με-

ταναστευτικής καταγωγής στο σημείο να ουρλιάξουν (έστω και για λίγο)

ότι «όχι, μεγάλε, δεν είμαστε για πέταμα».

Οι «σχεδόν αόρατοι» στους δρόμους της
Στοκχόλμης

σημειώσεις:
1 Richard Milne, “Stockholm riots raise questions about immigration policy”,
Financial Times, 22/5/2013.

“Καθημερινή”, 20/05/2013

Νευροεπιστήμη: Λίγα ανώδυνα ηλεκτροσόκ στον εγκέφαλο βελ-

τιώνουν τις ικανότητες στα μαθηματικά

Δυσκολεύεστε από παιδί στα μαθηματικά και δεν μπορείτε να υπο-

λογίσετε τον λογαριασμό στη ταβέρνα; Θέλετε να κεράστε το κορίτσι

σας ένα σινεμαδάκι και δεν ξέρετε αν σας φτάνουν τα λεφτά; Στο μέλ-

λον, με λίγα “ακίνδυνα” μιλιαμπέρ στον εγκέφαλο, θα μπορείτε να βελ-

τιώσετε τις ικανότητές σας για να λύνετε προβλήματα.

Επιστήμονες στη Βρετανία ανακάλυψαν μια μη επεμβατική μέθοδο

ηλεκτρικής διέγερσης του εγκεφάλου, η οποία αυξάνει τις επιδόσεις

στα μαθηματικά, ενώ η βελτίωση δεν είναι μόνο παροδική, αλλά φαί-

νεται πως μπορεί να κρατήσει έως και έξι μήνες. «Στόχος μας είναι

να βοηθήσουμε όσους δεν τα πάνε καλά με τους αριθμούς, που είναι

περίπου το 20% του πληθυσμού», δήλωσε ο Ρόι Κοέν Καντός, νευ-

ροεπιστήμονας και επικεφαλής της έρευνας, ο οποίος επεσήμανε ότι

η βελτίωση των μαθηματικών ικανοτήτων φαίνεται να διαρκεί τουλά-

χιστον επί έξι μήνες μετά τη «θεραπεία». Αν οι μελλοντικές δοκιμές

επιβεβαιώσουν ότι όντως η μέθοδος «δουλεύει» και είναι ασφαλής

για την υγεία, είναι πιθανό κάποια μέρα να αξιοποιηθεί ευρέως σε κλι-

νικές και σχολεία για να βελτιώσει τις επιδόσεις όσων υστερούν στα

μαθηματικά.

Γιατί στον καπιταλισμό, όταν μιλάμε για οργάνωση της παραγωγής,

η παιδαγωγική θα μας περισσεύει.

“Τα Νέα της Υγείας”, 7/05/2013

Οι γυναίκες «είναι προγραμματισμένες» να τρώνε ανεξέλεγκτα

Γλυκατζούδες όλου του κόσμου ενωθείτε! Δεχόμαστε επίθεση από

κουταλιανούς επιστήμονες που λένε τα εξής: οι γυναίκες μπορεί να

είναι βιολογικά «προγραμματισμένες» να έχουν μεγαλύτερη ευπάθεια

στην πολυφαγία, σύμφωνα με μία νέα έρευνα. Πειράματα σε αρου-

ραίους έδειξαν ότι οι θηλυκοί έχουν περισσότερες πιθανότητες από

τους αρσενικούς να τρώνε ανεξέλεγκτα, γεγονός το οποίο αποτελεί

ισχυρή ένδειξη πως η βιολογία παίζει σημαντικό ρόλο στις διατροφι-

κές διαταραχές. Η όλη έρευνα πραγματοποιήθηκε με 30 θηλυκούς και

30 αρσενικούς αρουραίους. Οι ερευνητές τούς παρακολουθούσαν επί

δύο εβδομάδες, αλλάζοντας περιοδικά τη διατροφή τους ώστε να πε-

ριέχει πάντα ζαχαρόπαστα με γεύση βανίλιας. H συχνότητα της επιρ-

ρέπειας στην πολυφαγία ήταν εξαπλάσια στα θηλυκά ζώα. Η

επιρρέπεια στην πολυφαγία ορίσθηκε ως η τάση των ζώων να κατα-

ναλώνουν τη μεγαλύτερη ποσότητα ζαχαρόπαστας.

“Tα Nέα”, 24/04/2013

Εφτιαξαν... αλκοτέστ για το γραφείο!

Τον δρόμο για τη διεξαγωγή αλκοτέστ στους χώρους εργασίας ανοίγει

μια συσκευή δακτυλικών αποτυπωμάτων που αποφαίνεται αν κά-

ποιος είναι ή όχι μεθυσμένος μέσα σε οκτώ δευτερόλεπτα. Η συ-

σκευή AlcoSense περιγράφεται ως μία «100% μη επεμβατική

μέτρηση, που βασίζεται στην αφή». Σύμφωνα με τους βρετανούς κα-

τασκευαστές της, χρησιμοποιεί υπέρυθρη τεχνολογία για τον εντοπι-

σμό του αλκοόλ στον οργανισμό «χωρίς την ανίχνευση της αναπνοής

ή των υγρών του σώματος». Η κατασκευάστρια εταιρεία προορίζει τη

συσκευή για «καθημερινό έλεγχο στους χώρους εργασίας». Μάλιστα,

το AlcoSense χρησιμοποιείται ήδη σε πολλές επιχειρήσεις και οργα-

νισμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με έρευνες, περισσότε-

ρες από 14 εκατομμύρια εργάσιμες ημέρες χάνονται κάθε χρόνο λόγω

του χανγκόβερ των υπαλλήλων στη δουλειά μετά από μια νύχτα

μέθης ή σε άδειες ασθενείας που σχετίζονται με το αλκοόλ. Η συ-

σκευή θα μπορούσε, ακόμη, να χρησιμοποιηθεί σε νοσοκομεία, υπη-

ρεσίες ασφαλείας και μέσα μαζικής μεταφοράς για να μειωθούν τα

κρούσματα μέθης εν ώρα εργασίας σε νευραλγικές θέσεις όπως

αυτές. Η πειθαρχία στη δουλειά δεν είναι ό,τι κάτσει, άμα μιλάς για

πρόβλημα στο λύνουνε οι μπάτσοι!

“Ελευθεροτυπία”, 23/04/2013

Ο γρήγορος φαγάς απ’ το πιρούνι πιάνεται!

Ένα εργαλείο για όσους τρώνε λαίμαργα και περισσότερο απ’ όσο

πραγματικά χρειάζεται,  δημιούργησε μια αμερικανική εταιρεία. Πρό-

κειται για ένα “έξυπνο” πιρούνι το οποίο μετρά την ταχύτητα με την

οποία καταναλώνουμε τις τροφές και δονείται προκειμένου να μας ει-

δοποιήσει ότι πρέπει να μασάμε πιο αργά. Ο λόγος για το “HapiFork”,

που μόνο happy δεν σε κάνει. Το προϊόν αναμένεται να κυκλοφορήσει

στην αγορά των ΗΠΑ, έως το τέλος του έτους και θα κοστίζει 99 δο-

λάρια. Μου φαίνεται θα φάω κάνα χάπι παρά μ'αυτό το hapi!

Σουηδική φιλοξενία με όλα τα μέσα, δίποδα και τετράποδα...

Στις Η.Π.Α. η εταιρία Rapid Realty δίνει 15% αύξηση

στους υπαλλήλους της για να κάνουν τατουάζ το logo της!

Η ιδέα ξεκίνησε όταν ένας από τους υπαλλήλους πήγε στο

αφεντικό του και του έδειξε το τατουάζ του με το logo της

εταιρίας, που είχε χτυπήσει μόνος του! Κι έτσι μετά από

αυτό δίνεται αύξηση σε όποιον/α κάνει τατουάζ το logo.

Αρκετοί το έχουν κάνει πλέοντας στα πελάγη της απόλυ-

της ξεφτίλας. Μια ερώτηση μονάχα: την αύξηση δε σκέ-

φτηκε κανείς να τη  διεκδικήσει με κανένα άλλο τρόπο; Για

παράδειγμα συλλογικές διεκδικήσεις και όλα αυτά τα τα-

ξικά, τα "ντεμοντέ"..;

Ρε είστε 

στα καλά σας;
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Τα νέα από την Κύπρο μοιάζει να έρχονται σε

ψηφιακή μορφή. ΝΑΙ στην ΕΟΚΑ, ΟΧΙ στον

Αννάν, ΟΧΙ στο μνημόνιο –“καλά δεν πειράζει,

άντε ΝΑΙ στο μνημόνιο”, κοκ. Έχουμε να κά-

νουμε, λοιπόν, με την πρώτη ψηφιακή χώρα!

Την πρώτη χώρα που μπορείς να γράψεις την

ιστορία της με 0 και 1. Πέρα από την τηλεοπτική

εικόνα, όμως, υπάρχει και το κυπριακό κράτος.

Το τελευταίο, έχει παίξει το ρόλο του στη γενι-

κότερη ένταση της περιοχής. Γιατί δεν είναι

μόνο οι Γρίβες και οι διάφορες ακροδεξιές ορ-

γανώσεις που ευδοκίμησαν στο νησί, αλλά είναι

και το ξέπλυμα χρημάτων από τους πολέμους

στα Βαλκάνια τη δεκαετία του ’90, είναι και οι

συμμαχίες με το Ισραήλ. Μεγάλη ιστορία για

ένα νησί (που, μάλιστα, στο χάρτη του σχολείου

το βλέπαμε μέσα σε κουτί στην κάτω γωνία και

ποτέ κανένας δάσκαλος δεν μας εξηγούσε γιατί

βρισκόταν εκεί). Μέσα από αυτήν την ιστορία οι

“κύπριοι αδελφοί” έμαθαν μια τέχνη, την τέχνη

του ξεπλύματος μαύρου χρήματος και της φιλο-

ξενίας off shore εταιριών. 

Και τι είναι το χρήμα αυτό που φεύγει από τα

κράτη και πάει να φωλιάσει στους διάφορους

φορολογικούς παραδείσους; Προφανώς δεν

υπάρχει τίποτα το “περιπετειώδες” στους ιδιο-

κτήτες τους. Αν τα ίδια τα κράτη δεν ήθελαν να

επιτρέπουν κάτι τέτοιο, δεν θα το επέτρεπαν

(απλώς ελέγχοντας λίγο παραπάνω την κίνηση

των χρημάτων στα σύνορά τους). Έτσι το

χρήμα αυτό (και άρα και το χρήμα των κυπρια-

κών τραπεζών) είναι χρήμα που τα ίδια τα

κράτη επιλέγουν να μη φορολογηθεί και να μην

ελεγχθεί. Το χρήμα αυτό μάλιστα, δεν είναι

απλώς αποτέλεσμα εγκληματικών δραστηριο-

τήτων, αλλά εγκληματικών δραστηριοτήτων

υπό την αιγίδα του κράτους. Και όσον αφορά

τις ρωσικές μεγαλοκαταθέσεις, έχουμε αρκε-

τούς λόγους παραπάνω για να υποπτευόμαστε

πως είναι ακριβώς αυτό που συμβαίνει. Και

μιας και οι εποχές, από οικονομική άποψη, είναι

δύσκολες παγκοσμίως, είναι πολύ πιθανό το

ρωσικό κράτος να επιλέγει μια διαφορετική ανα-

λογία φορολόγησης / επαναπατρισμού αυτού

του χρήματος. Ας το κρατήσουμε αυτό λίγο στο

μυαλό μας. Ίσως μας βοηθήσει να κρίνουμε τις

διάφορες ερμηνείες, από δεξιά και από αρι-

στερά, για τις πρόσφατες εξελίξεις στην οικονο-

μία της Κύπρου. Ερμηνείες που μιλάνε για άλλη

μια φορά για το “παγκόσμιο κεφάλαιο που επι-

τίθεται στον ελληνισμό”, για τη “σύγκρουση Γερ-

μανίας – Ρωσίας” κλπ. 

Ας προσέξουμε ένα ακόμα σημείο: Η Κύπρος

ακολούθησε μια διαδικασία ξαφνικής διόγκω-

σης του δημόσιου χρέους, κάτι που έχει επανα-

ληφθεί τόσες φορές τα τελευταία χρόνια στην

Ευρώπη που πλέον εμπίπτει στην κατηγορία

“banalité”. Οι τράπεζες μετά από μια μακρά πε-

ρίοδο χαράς και ευημερίας ανακαλύπτουν πως

είναι όλο και πιο βαθιά βουτηγμένες μέσα στον

βούρκο που δημιούργησε η φούσκα που

έσκασε πριν μερικά χρόνια. “Τοξικά ομόλογα”,

“έλλειψη ρευστότητας”, “ανάγκη ανακεφαλαι-

οποίησης” (και ειδικά για την Κύπρο “έκθεση σε

κουρεμένα ελληνικά ομόλογα”), κλπ. Οι τραπε-

ζίτες τους, είτε στουμπώνουν τις τράπεζες με

χρέη, αρπάζουν ό,τι μπορούν και εξαφανίζονται,

είτε καλούν το κράτος (τους) να τους ξελασπώ-

σει. Η περίπτωση του Βγενόπουλου, αν και

είναι καραμπινάτη περίπτωση αρπαγής “χύμα

στο κύμα”, φεσώματος της τράπεζας και εγκα-

τάλειψης του χρέους της στα κρατικά χέρια (φυ-

σικά χωρίς την έγκριση και του ίδιου του

κράτους τέτοια πράγματα δεν γίνονται), δεν

είναι και η μόνη. 

Αυτό που προσπαθούμε να πούμε είναι ότι το

έργο το έχουμε ξαναδεί. Οι τράπεζες βουτιούν-

ται στην κρίση, τα χρέη τους τα αναλαμβάνουν

τα κράτη μετατρέποντας το τραπεζικό χρέος σε

δημόσιο χρέος, το οποίο και μεταφέρεται στους

εργαζόμενους. Μήνες πριν απασχολήσει τους

Κύπρος, η ψηφιακή χώρα
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Τα (προς το παρόν) πρωτοκοσμικά

αυτιά και μάτια μπορούν να δουν και

να ακούσουν μόνο τηλεόραση. Μπο-

ρούν να αντιληφθούν μόνο τις εικό-

νες στις ειδήσεις. Και απέναντι στον

πρόσφατο καταιγισμό από ειδήσεις η

αντίδρασή τους δεν θα μπορούσε

παρά να είναι κάποιου είδους “ευαι-

σθησία”, στην καλύτερη των περι-

πτώσεων. Γιατί συνήθως είναι η

αδιαφορία ή ένα “καλά να πάθουν,

αφού είναι παράνομοι”. Ευαισθησίες,

λοιπόν, που περνάνε γρήγορα και ξε-

χνιούνται. Γιατί να χαμπαριάσουμε

που “για εμάς μιλάει αυτή η ιστορία”;

Μια ιστορία που για την ακρίβεια μι-

λάει για τους τρόπους με τους οποί-

ους το ελληνικό κράτος επιλέγει να

διαχειριστεί την εργασία. 

Οι κάτοικοι της Μανωλάδας δεν είναι

απλώς κάποιοι “οπισθοδρομικοί χω-

ριάτες” που η “έλλειψη μόρφωσης”

τούς έχει κάνει “ξενοφοβικούς”. Η πα-

ραγωγή της φράουλας στην Ηλεία

αποτελεί μια δύσκολη παραγωγή

“αιχμής” που για να αποδώσει χρει-

άστηκαν ειδικά σεμινάρια στη Γερμα-

νία, έγινε απαραίτητη η εισαγωγή

τεχνογνωσίας, καθώς και η πρόσ-

ληψη ειδικού προσωπικού. Το αποτέ-

λεσμα ήταν να καταστεί η

φραουλοπαραγωγή ένας κατεξοχήν

εξαγωγικός κλάδος, με ένα κύκλο ερ-

γασιών εκατομμυρίων ευρώ και με χι-

λιάδες εργάτες-σκλάβους στην

παραγωγή. Μιλάμε, άλλωστε, για ένα

από τα λίγα “εργοστάσια” μεγάλης

κλίμακας της Ελλάδας... Με προϊστα-

μένους με καραμπίνες. Να τι έλεγε

πριν δυο χρόνια για την περιοχή ο

τότε πρωθυπουργός της χώρας:

“Επίσης, οι φράουλες στην Ηλεία, ο
«κόκκινος χρυσός» της Μανωλάδας
και της Βάρδας, κρύβει ανθρώπους
πρωτοπόρους και αναπτύχθηκε εκτα-
τικά. Υπήρξαν ειδικές καλλιεργητικές
πρακτικές, αλλά οργανώθηκαν συλ-
λογικά και οι παραγωγοί. Επενδύθη-
καν μεν χρήματα, αλλά οργανώθηκαν
και οι παραγωγοί σε ομάδα”1.

Οι κάτοικοι της Μανωλάδας δεν είναι

απλώς φασίστες, αλλά φασίστες του

είδους “χωρίς σβάστικα”. Μια ματιά

στα περσινά εκλογικά αποτελέσματα,

για παράδειγμα, πείθει πως η Ηλεία

και τα πέριξ της Μανωλάδας χωριά

ακολούθησαν την πεπατημένη του

“δικομματισμού” και δεν ενεπλάκη-

σαν στις πρόσφατες “περιπέτειες”

του νεοναζιστικού χώρου. Η Ηλεία

δεν είχε καμία ανάγκη από τις λουμ-

πενικές αρλούμπες της Χρυσής

Αυγής για να κάνει τη δουλειά της. Η

Μανωλάδα διδάσκει στην Χρυσή

Αυγή τις αναγκαιότητες του φασι-

σμού στο εδώ και το τώρα και όχι το

ανάποδο. Και οι αναγκαιότητες επι-

βάλλουν η δουλειά να γίνεται για ένα

πιάτο φαΐ και ο μαφιοζοπροϊστάμενος

να πυροβολεί κατά βούληση.

Σε κάθε περίπτωση, οι κάτοικοι της

Μανωλάδας δεν είναι τα παιδιά της

“κρίσης που γεννά τον φασισμό”. Οι

φραουλοπαραγωγοί χρόνια τώρα

έχουν στήσει τις επικερδείς δουλίτσες

τους επενδύοντας στην εξαθλίωση

των εργατών, τον βασανισμό των πιο

“απείθαρχων” και την εκτέλεση των

πλέον “απαιτητικών”.

Κι οι μέθοδοι αυτές καθόλου νέες δεν

είναι· μετράνε ήδη δεκαετίες εφαρμο-

γής και προσαρμογής στην ελληνική

κοινωνική πραγματικότητα. Τι το και-

Αυτή είναι η Ελλάδα, η Νέα Μανωλάδα



           και διεθνώς

πάντες με τον τρόπο που απασχόλησε το

“ηρωικό όχι του κυπριακού λαού”, η κυβέρνηση

της Κύπρου έλεγε ένα σωρό “ναι” και μάλιστα

διά στόματος της “κομμουνιστικής” κυβέρνησης

του “συντρόφου” Χριστόφια. Έτσι, τον περα-

σμένο Δεκέμβρη η κυβέρνηση της Κύπρου ψή-

φισε μια σειρά μέτρων για την τόνωση της

ανταγωνιστικότητας, σαν αυτά που ξέρουμε και

εδώ, ψήφισε περικοπές μισθών, αύξηση της

φορολογίας και περικοπή των κρατικών παρο-

χών.

Αν είναι έτσι, σε τι είπε όχι τελικά ο σημερινός

πρόεδρος της Κύπρου, Αναστασιάδης; Η Κύ-

προς πιεζόταν να χτυπήσει τα λεφτά των off

shore εταιριών, ώστε να γυρίσουν εκεί απ’ όπου

ήρθαν. Η κυπριακή μεριά πάλεψε το κούρεμα

των καταθέσεων να μην αφορά τις καταθέσεις

άνω των 100.000 ευρώ, άλλα να ξεκινά από το

πρώτο ευρώ ώστε να μοιραστεί η ζημιά σε πε-

ρισσότερους και οι πρεζέμποροι πελάτες των

κυπριακών τραπεζών να μην δυσαρεστηθούν

τόσο πολύ ώστε να τα μαζέψουν και να φύγουν.

Ε, ναι αυτός είναι ένας αγώνας, ένας σκοπός,

για τον οποίο αξίζει την αλληλεγγύη μας ο “κυ-

πριακός λαός”... Γι’ αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ ανακοί-

νωσε εκείνες τις μέρες τα εξής: “η αντίσταση του
κυπριακού λαού και το περήφανο "όχι" του κυ-

πριακού κοινοβουλίου δείχνουν τον πραγματικό
δρόμο της διαπραγμάτευσης, καθώς και το ότι
δεν υπάρχουν μονόδρομοι”1. Με άλλα λόγια, οι

“ιμπεριαλιστές” θέλουν να κάνουν το πλυντήριο

της Κύπρου σκάφη, οπότε “όλοι στους δρό-

μους”...

Αφού, βέβαια, οι διαπραγματεύσεις δεν πήγαι-

ναν καλά, η κυπριακή κυβέρνηση προσπάθησε

να “πουλήσει θέση”. Όμως και πάλι, κανείς δεν

ενδιαφέρθηκε. Κανείς δεν ενδιαφέρθηκε για τα

ανύπαρκτα και κατά φαντασίαν απέραντα κοι-

τάσματα πετρελαίου της Ελλάδας και της Κύ-

πρου. Κανείς δεν ενδιαφέρθηκε να αγοράσει

πανάκριβα μια γεωγραφική θέση η οποία, αν

και σημαντική, πρέπει να περιμένει πολύ πιο

άγριους καιρούς για να αξιοποιηθεί. Αυτό είναι

το “δράμα της Κύπρου”. Η Κύπρος είναι ένα

τόσο ασήμαντο σκατομέρος που κανείς δεν νοι-

άστηκε γι’ αυτό (άλλωστε οι μόνοι που πραγμα-

τικά ενδιαφέρονται για στρατιωτικές βάσεις στην

Κύπρο είναι οι Άγγλοι και όχι οι Ρώσοι. Και οι

Άγγλοι έχουν τις βάσεις τους στην Κύπρο εδώ

και πολλές δεκαετίες). Έτσι, ένα κομμάτι του κε-

φαλαίου της Κύπρου αναγκάστηκε να πληρώ-

σει και το ίδιο τις συνέπειες της κρίσης. Όσο για

τους εργάτες της Κύπρου, αυτούς όλοι τους

έχουν “γραμμένους”.

Μια σημείωση για το

τέλος. Η απόφαση

για το πάγωμα των

αναλήψεων δημιουρ-

γεί μια κατάσταση

που αξίζει να την πα-

ρατηρήσει κανείς.

Καταρχάς, μοιάζει να

δημιουργούνται δύο

ευρώ στη μορφή του ενός. Μπορούμε ταυτό-

χρονα να λέμε ότι όλη η Ευρωζώνη έχει ενιαίο

νόμισμα, άλλα από την άλλη ότι τα “κυπριακά

ευρώ” είναι κάτι πολύ διαφορετικό από τα “ολ-

λανδικά ευρώ”, πχ. Ενώ την ίδια στιγμή το πά-

γωμα των αναλήψεων λειτουργεί και ως

απαγόρευση μετακίνησης του πληθυσμού. Γιατί

ποιος θα σηκωθεί να φύγει με μόνο τριακόσια

ευρώ στην τσέπη; Μοιάζει, λοιπόν, πως το

ευρώ μπορεί να πάρει αρκετά ευέλικτες μορ-

φές, ώστε να ανταπεξέρχεται στα ενδο-ευρω-

παϊκά ξεκατινιάσματα από την μία και τις

αναγκαίες κινήσεις που απαιτεί η “συνέτιση” της

εργατικής τάξης λόγω της κρίσης από την άλλη.
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νούριο, λοιπόν, έχει η Μανωλάδα

που δεν το έχει η υπόλοιπη Ελλάδα

και κάνουν όλοι πως σοκαρίστηκαν;

Η Μανωλάδα αποτελεί απλώς ένα

σύμβολο. Το σύμβολο του περάσμα-

τος από τη νομική διαχείριση της ερ-

γασίας στη μαφιόζικη διαχείριση. Η

αλυσίδα της παρανομοποιημένης ερ-

γασίας που τυλίγεται γύρω από το

λαιμό του κάθε μετανάστη με το που

πατήσει το πόδι του σε αυτό τον τόπο

έχει πολλούς κρίκους. Και η εργασία

κάτω από το βλέμμα του μαφιόζου

είναι μόνο ένας από αυτούς. Το στρα-

τόπεδο κράτησης για να πετιούνται

όσοι και για όσο χρόνο “περισ-

σεύουν”, η με νομοθετική βούλα απα-

γόρευση της ύπαρξης των

μεταναστών, αποτελούν επίσης κρί-

κους της ίδιας αλυσίδας που εκφρά-

ζει την ολοκληρωτική πολιτική του

ελληνικού κράτους· από τον Έβρο

μέχρι το Καστελόριζο.

Αλλά οι τάχα σοκαρισμένοι από τους

πυροβολισμούς στα φραουλοχώ-

ραφα επιμένουν. Επιμένουν να μη

βλέπουν ότι μετά από είκοσι και

πλέον χρόνια εμπειρίας, η Ελλάδα

έχει γίνει πια μια χώρα με στρατό-

πεδα συγκέντρωσης· σε επιλεγμένα

σημεία (εκεί όπου υπάρχει αυξημένη

ζήτηση για πάμφθηνα εποχικά εργα-

τικά χέρια) στα οποία στοιβάζονται

μετανάστες που φυλακίζονται για

απροσδιόριστο διάστημα· σε “πειρα-

ματικό στάδιο” για ντόπια “εμπόδια”,

όπως οι τοξικομανείς και οι άστεγοι.

Μια χώρα με ένα νέο “σωφρονιστικό

δίκτυο φυλακών” που φιλοδοξεί να

μαντρώσει μέχρι και 10.000 μετανά-

στες και ξεφύτρωσε στο πλάι των πα-

ραδοσιακών αποθηκών του πάτου

της εργατικής τάξης. Μια χώρα που

ενοχλείται από τα “παράνομα τζαμιά

των μεταναστών” και με κάθε ευκαι-

ρία προαναγγέλλει τα πογκρόμ που

έρχονται. 

Και σε αυτή τη χώρα, οι μόνοι που

προσπαθούν να σπάσουν τη γενική

μουγκαμάρα είναι εκείνοι που πετάνε

κεραμίδια και πέτρες στους μπά-

τσους στα στρατόπεδα συγκέντρω-

σης από την Κόρινθο ως την

Κομοτηνή. Είναι εκείνοι που ξέρουν

τι τους περιμένει με το που τολμή-

σουν να κουνηθούν, αλλά ξέρουν

επίσης και τι τους περιμένει αν δεν

κουνηθούν. Σε αυτή την άλαλη χώρα,

μόνο οι εξεγέρσεις των μεταναστών

στα στρατόπεδα προσπαθούν όντως

να ακουστούν. Γι' αυτό και συντρίβον-

ται με απόλυτη δύναμη από τους

επαγγελματίες της κρατικής βίας. Και

η μόνη αυτή μορφή επικοινωνίας

τους με τον υπόλοιπο κόσμο, η

ύστατη προσπάθειά τους να αποδεί-

ξουν, πως δεν είναι δυνατόν να ανε-

χτούν τα πάντα (από τον εγκλεισμό,

τη δουλειά με το μαστίγιο, μέχρι τους

πυροβολισμούς και τις απελάσεις),

πως σε τελική ανάλυση δεν έχουν

γίνει εντελώς αόρατοι (όπως τους

θέλει η συντριπτική πλειοψηφία της

ελληνικής κοινωνίας), παραμένει

απελπιστικά μόνη. Κι αυτή η μοναξιά

είναι από εκείνες που έχουν συνέ-

πειες.

σημειώσεις:
1Απόσπασμα από ομιλία του τότε Πρω-

θυπουργού, Γιώργου Α. Παπανδρέου,

σε ημερίδα του υπουργείου Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα: «Η
Ελληνική Γεωργία Καινοτομεί». Βλ.

http://www.pasok.gr/portal/resource/con-

tentObject/id/ff726d99-2fe8-40d8-9eca-

98af4c39cd54, όπου και δημοσιεύτηκε

στις 31/03/2011.

σημειώσεις:
1 “ΣΥΡΙΖΑ: Το περήφανο “όχι” δείχνει ότι δεν υπάρχουν
μονόδρομοι”, Αυγή, 21/3/2013.

Να τo νέο σύμβολο

του αγώνα: Ρώσικες

σημαίες στην Κύπρο.



Το ελληνικό κράτος ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των καιρών και

πράγματι ξέρει να κάνει καλά τη δουλειά του. Με σύμμαχο τη βαρ-

βαρότητα και τη σαπίλα από μέρους της ελληνικής κοινωνίας έχει

καταφέρει να επιβάλλει τη στρατιωτική, αστυνομική και μαφιόζικη

διαχείριση της εργατικής τάξης. Και μιλώντας για την εργατική τάξη

αυτής της χώρας δεν θα μπορούσαμε να μην ασχοληθούμε με τις

συνθήκες ζωής και εργασίας του πιο υποτιμημένου και ευάλωτου

κομματιού της, των μεταναστών. Παρακάτω, θα δούμε ποια είναι η

μεταναστευτική πολιτική του ελληνικού κράτους εστιάζοντας στον

ρόλο που παίζουν τα περίφημα κέντρα κράτησης. Τα τελευταία, δεν

είναι παρά η όψη μιας συνολικότερης διαδικασίας που εκτείνεται σ'

όλη την ελληνική επικράτεια και αγκαλιάζεται από κατοίκους στις

πόλεις, στα χωριά και τα σύνορα που ξερνάνε εδώ και καιρό βία και

φασισμό. Κι ενώ οι μπάτσοι και η μαφία έχουν αναλάβει τη διαχεί-

ριση κάθε πτυχής της εργασίας και της ζωής, υπάρχουν ακόμη

αυτοί που εξακολουθούν να απαιτούν όλο και περισσότερη αστυ-

νόμευση, θεωρώντας πως έτσι θα λυθούν όλα τα προβλήματά τους,

γιατί όπως λένε “η λαθρομετανάστευση και το έγκλημα έχουν κατα-

κτήσει το κέντρο της Αθήνας, επειδή οι μπάτσοι δεν κάνουν καλά

την δουλειά τους, το κράτος δεν λειτουργεί, δεν έχει σχέδιο” και όλα

αυτά τα ωραία.

Μόνο που το ερώτημα “τους θέλουμε τους μετανάστες ή δεν τους

θέλουμε;” όπως και τα αντίστοιχα “το θέλουμε το έγκλημα ή δεν το

θέλουμε;”, “τη μαφία τη θέλουμε ή δεν την θέλουμε;” μπορεί και να

απαντιέται κατά περίπτωση. Είναι και αυτή μια κάποιου είδους τα-

κτική. Γιατί η στρατηγική του ελληνικού κράτους για τη μετανά-

στευση δεν είναι ούτε μια στρατηγική που επιδιώκει την εξαφάνιση

των “λαθρομεταναστών”, ούτε όμως μια στρατηγική που επιδιώκει

την παραμονή τους στη χώρα. Ο στόχος δεν είναι η σύλληψη, ο εγ-

κλεισμός και η απέλαση του συνόλου των -χωρίς χαρτιά- μετανα-

στών  εργατών, αλλά η καταγραφή τους και η ελεγχόμενη και

διαρκής κίνησή τους σ' όλη την ελληνική επικράτεια. Εξάλλου, το

νομικό καθεστώς είναι τέτοιο που στηρίζει αυτή τη διαδικασία. Γι'

αυτό και ανά πάσα στιγμή ο μετανάστης εργάτης μπορεί να συλλη-

φθεί, να δαρθεί, να κρατηθεί για αόριστο χρονικό διάστημα, έπειτα

να αφεθεί ελεύθερος, να απελαθεί και να ξαναρχίσει τον ίδιο κύκλο1.

Χώροι αποθήκευσης 

υποτιμημένης

εργασίας

Τα μεγέθη, που εμφανίζονται ενίοτε σε άρθρα του καθεστωτικού

Τύπου, όσον αφορά τον πληθυσμό των μεταναστών και το πώς

αυτός μοιράζεται σ' όλη την χώρα, είναι ενδεικτικά αυτής της πολι-

τικής. Ο Δένδιας σε δήλωσή του κάνει λόγο για 1.000.000 “παρά-

νομους” μετανάστες2. Από τους οποίους, κάποιοι συλλαμβάνονται

και κρατούνται σε στρατόπεδα συγκέντρωσης -μέσα σε άθλιες συν-

θήκες- για ένα διάστημα που μπορεί να φτάνει μέχρι και τους 18

μήνες. Και όπως μαθαίνουμε από πρόσφατη ανακοίνωση του Δέν-

δια, “στόχος  είναι η αύξηση των στρατοπέδων και των συνολικών

θέσεων από 5.000 σε 10.000”3. Άλλοι -άγνωστος ο αριθμός- βρί-

σκονται στα κρατητήρια των αστυνομικών τμημάτων ανά τη χώρα.

Αυτοί που έχουν συνολικά προσαχθεί από τον περασμένο Αύγου-

στο μέχρι τον Γενάρη του 2013 με την επιχείρηση “Ξένιος Ζευς”

ανέρχονται στους 65.765, από τους οποίους οι 61.620 αφέθηκαν

σχεδόν αμέσως ελεύθεροι είτε γιατί ήταν νόμιμοι, είτε για να εγκα-

ταλείψουν από μόνοι τους τη χώρα μέσα στο διάστημα του ενός

μήνα. Επίσης σε πρόσφατο δημοσίευμα4 αναφέρεται ότι -μέσα στα

πλαίσια της ίδιας επιχείρησης- τον τελευταίο χρόνο έχουν γίνει πε-

ρίπου 550 αστυνομικές έρευνες με την παρουσία εισαγγελέα σε

σπίτια μεταναστών, κυρίως στο κέντρο της Αθήνας. Έτσι, καταλα-

βαίνουμε ότι ο μεγαλύτερος αριθμός των μεταναστών βρίσκεται έξω

από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και αυτό έχει μεγάλη σημασία.

Γιατί τα στρατόπεδα αυτά αξιοποιούνται ως χώροι αποθήκευσης

υποτιμημένης εργασίας που διοχετεύεται όταν και όπου χρειάζεται:

από τα κυκλώματα του εγκληματικού κεφαλαίου μέχρι τα μικρά και

μεγάλα αφεντικά στην επαρχία. Έτσι για παράδειγμα, χρειάζονται

7.000 με 10.000 εργάτες για να δουλέψουν στις φράουλες στη Μα-

νωλάδα κάτω από το βλέμμα του μαφιόζου. Υποθέτουμε πως ένας

άλλος, αντίστοιχα μεγάλος, αριθμός χρειάζεται για τις ελιές στην

Ηλεία, για τα πορτοκάλια στην Άρτα και πάει λέγοντας. Επιπλέον,

εύκολα καταλαβαίνει κανείς ότι όλοι αυτοί οι μετανάστες χωρίς χαρ-

τιά που είναι έξω, ανά πάσα στιγμή μπορούν να “περάσουν μια

βόλτα” από ένα κέντρο κράτησης. Η πίεση ή ακόμη καλύτερα η βία

που τους ασκείται είναι διαρκής, αφού προσπαθούν να επιβιώσουν

σε μια χώρα που στην ουσία έχει μετατραπεί ολόκληρη σ' ένα στρα-

τόπεδο συγκέντρωσης. Γι' αυτό και δεν μπορούν να κυκλοφορούν

ανενόχλητοι στους δρόμους και στις πλατείες, γι' αυτό και δεν μπο-

ρούν να μένουν ήσυχοι ούτε καν μέσα στα σπίτια που νοικιάζουν,

γι' αυτό και τρώνε σφαίρες στα χωράφια της ελληνική επαρχίας και

τα σύνορα. Και βέβαια γι'αυτό και οι φασίστες- οι οποίοι μέσα σ'αυ-

τές τις συνθήκες ολοκληρωτισμού γίνονται όλο και πιο απαραίτητοι

για να πραγματοποιούνται οι κρατικές δουλειές- με τις “πλάτες” των

αστυνομικών μηχανισμών μπορούν να τρομοκρατούν, να ξυλοφορ-

τώνουν ακόμη και να δολοφονούν μετανάστες.

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η ελληνική οικονομία είναι αλήθεια ότι

λειτουργεί σ' ένα μεγάλο κομμάτι της χάρη στην εργασία των μετα-

ναστών. Και η τεχνητή παρανομοποίηση της εργασίας των μετανα-

στών αλλά και της ίδιας τους της ύπαρξης, είτε αυτοί βρίσκονται

μέσα στα στρατόπεδα συγκέντρωσης είτε βρίσκονται απ' έξω, τούς

καθιστά εύκολη λεία για κάθε ιδιοκτήτη και έμπορο. Και είναι πολλοί

εκείνοι που αισθάνονται υπερήφανοι επειδή έχουν καταφέρει να αρ-

πάξουν ένα κομμάτι από τα ευρωπαϊκά κονδύλια5 που δίνονται στο

ελληνικό κράτος για τη λειτουργία των κέντρων κράτησης, προσφέ-

ροντας τις υπηρεσίες τους. Το χρήμα είναι πολύ και από αυτό δεν

επωφελούνται μόνο όσα αποβράσματα πληρώνονται για να κάνουν

τους φύλακες, αλλά κερδίζει και η τοπική κοινωνία των περιοχών

όπου βρίσκονται αυτά τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Γιατί ποιος

θα “αναλάβει τη διατροφή” των μεταναστών; Ποιος θα καλύψει τις

ανάγκες όλων αυτών των μπάτσων; Οι εστιάτορες, οι ξενοδόχοι και

οι μικρομαγαζάτορες έχουν μάλιστα τέτοια υλικά συμφέροντα που

με θράσος μπορούν να βγαίνουν και να διαμαρτύρονται για το εν-

δεχόμενο κλεισίματος ενός τέτοιου στρατοπέδου6. Πόσο όμως

ακόμη μπορούμε να ανεχόμαστε αυτή την κατάσταση; 

Είμαστε αυτοί που δεν θέλουν και δεν μπορούν να ζουν στη χώρα

- ανοιχτό στρατόπεδο συγκέντρωσης. Ακόμη κι αν η κρατική μηχανή

μοιάζει παντοδύναμη, οι ίδιοι οι μετανάστες υψώνουν τη φωνή τους

και έστω και για λίγο σπάνε τον φόβο. Τον Απρίλη που μας πέρασε

δυο χιλιάδες μετανάστες, κρατούμενοι από την επιχείρηση “Ξένιος

Δίας” έκαναν απεργία πείνας σε διάφορα κέντρα κράτησης ανά την

επικράτεια (Κόρινθος, Κομοτηνή) στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα,

διαμαρτυρόμενοι  για τις συνθήκες κράτησής τους και την παράταση

αυτής. Και το μήνυμα ήταν απλό και ξεκάθαρο: “δεν γίνεται να πέ-

σουμε παρακάτω”. Για την ακρίβεια, ένας κρατούμενος απεργός

πείνας ανέφερε χαρακτηριστικά: “Είμαστε άνθρωποι. Όχι ζώα.
Όμως, μας κρατάνε εδώ γιατί δεν έχουμε χαρτιά και μας συμπερι-
φέρονται σαν να είμαστε δολοφόνοι. Δεν μπορούν να μας κρατή-
σουν για μια ζωή! Ζητάμε να ελευθερωθούμε” 7.

Το ξέρουμε πως είμαστε ένα μειοψηφικό κομμάτι αυτής της κοινω-

νίας, όπως ξέρουμε πως και τα περιθώρια για ολιγωρία έχουν στε-

νέψει, όχι επειδή φοβόμαστε ότι μετά τους μετανάστες θα έρθει και

η δική μας σειρά, αλλά επειδή αυτό που συμβαίνει ήδη μας υποτιμά

όλους μέχρι εκεί που δεν παίρνει. 
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Το ελληνικό κράτος 
ξέρει να κάνει καλά τη δουλειά του:
Χτίζει μια χώρα – στρατόπεδο συγκέντρωσης



σημειώσεις:
1 Αυτού του είδους η στρατηγική δεν είναι ελληνική

πατέντα. Είναι η ίδια στρατηγική που χρησιμοποιεί

το κράτος των ΗΠΑ από την δεκαετία του ́ 80 ενάν-

τια στους μετανάστες από το Μεξικό και μάλιστα

έχει και όνομα, λέγεται “πολιτική της περιστρεφό-

μενης πόρτας” για να δείξει το εφήμερο της παρα-

μονής στη χώρα. Βλ., “Η λεγόμενη “δεύτερη γενιά”

στην κρατική αγκαλιά. Ή όταν ο Νόμος για την Ιθα-

γένεια συνάντησε την επιχείρηση “Ξένιος Ζευς””,

σχιζόmetropolitans #12, Φλεβάρης 2013. Περισ-

σότερα όμως για τους λόγους και τις επιπτώσεις

που μπορεί να έχει αυτού του είδους η κρατική πο-

λιτική για τη μετανάστευση μπορείτε να διαβάσετε

και στην μπροσούρα ““Σχεδόν... αόρατοι”, η παρα-
νανομοποίηση της εργασίας ως κρατική στρατη-
γική για την μετανάστευση”, που έχει εκδοθεί από

τις αυτόνομες ομάδες της Αθήνας: σαχ, no wom-

ans land, μηδέν άπειρο, το 2009.
2  “Αυτό που αντιμετωπίζει η Ελλάδα σήμερα με το

1.000.000 παράνομους μετανάστες δεν γίνεται
εξαιτίας της Ελλάδας, γίνεται γιατί οι άνθρωποι
αυτοί θέλουνε να πάνε στην Ευρώπη.” Δηλώσεις

Δένδια από τις Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2012.
3 “Νέα κέντρα κράτησης μεταναστών”, Καθημερινή,

14/04/13.
4 Κώστας Ονισένκο, “Αβεβαιότητα στα ημιυπόγεια
των Αφγανών, Ο «Ξένιος Ζευς» έφερε ανακατατά-
ξεις”, Καθημερινή, 19/5/2013.
5 Από το 2007 μέχρι το 2011 η Ελλάδα έχει λάβει

από την Ε.Ε το ποσό των 170 εκατομμυρίων ευρώ

για τη διαχείριση των μεταναστών. Η Ε.Ε έδινε 12

ευρώ το κεφάλι την ημέρα για τη στέγαση και 6

ευρώ την ημέρα για τη διατροφή. Επιπλέον, το

2011 το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων κατέβαλε

άλλα 7 εκατομμύρια, παρόλο που το ελληνικό κρά-

τος δεν συμμορφώθηκε με καμιά από τις συστά-

σεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Χαρακτηριστικά,

κατά την “Επίσημη παρουσίαση του Αναθεωρημέ-

νου Σχεδίου Δράσης για το Άσυλο και τη Διαχεί-

ριση της Μετανάστευσης” ο κ. Δένδιας έκανε την

εξής δήλωση στις 17 Ιανουαρίου του 2013:“Τον
Ιούνιο του 2012 το κλίμα ήταν δραματικό για την
Ελλάδα. Μας έλεγαν σας δίνουμε χρήματα, δεν τα
απορροφάτε, δεν κάνετε τίποτα, τι ζητάτε; Τώρα
υπάρχει ένα κλίμα αποδοχής της τεράστιας ελλη-
νικής προσπάθειας και κυρίως της ανάγκης η Ευ-
ρώπη να σταθεί δίπλα μας”. 
6 Βλ., “Το κράτος μας κλέβει τα στρατόπεδα συγ-
κέντρωσης”, περιοδικό antifa, πόλεμος ενάντια στο

φόβο, τ. 34, Δεκέμβρης 2012.
7 “Μαρτυρίες μεταναστών μέσα από το κρατητήριο
της Αμυγδαλέζας”, tvxsteam tvxs.gr/node/125023,

8/4/2013.
8 Βλ., δηλώσεις Δένδια, Mega , 4/8/2012.
9 Βλ., “Επιχείρηση - σκούπα για τοξικοεξαρτημέ-
νους στο κέντρο της Αθήνας”, tvxsteam

tvxs.gr/node/121919, 4/3/2013.

9

Αστυνομικές 

επιχειρήσεις 

εν δράσει

Διά στόματος του ίδιου του υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προ-

στασίας του Πολίτη, κυρίου Δένδια, μαθαίνουμε πως: “Η εικόνα του
κέντρου της πόλης δημιουργεί φόβο στους κατοίκους και ντροπή,
αποτροπή για τους επισκέπτες και τους τουρίστες. Ειλικρινά ζητώ
την στήριξη όλων σας για να εξαλείψουμε τις σκηνές που προσβάλ-
λουν τον πολιτισμό στο κέντρο της πρωτεύουσας και σταδιακά στο
κέντρο των πόλεων και στις περιφέρειες των πόλεων όλης της
χώρας. Η επιχείριση ανάκτησης της Αθήνας και αποκατάστασης
της νομιμότητας δεν γίνεται με επικοινωνιακά κριτήρια. Δεν θα διαρ-
κέσει τρεις μέρες όπως όλα τα θαύματα. Έρχεται για να παραμεί-
νει και σταδιακά να επεκταθεί.” 8

Και έτσι, ακολουθώντας την ίδια πολιτική, την ήδη δοκιμασμένη

συνταγή που είχε  επιχειρήσει με το σχέδιο “Αθηνά” ο προκάτοχός

του, κ. Χρυσοχοΐδης έγιναν “σκούπες” στο κέντρο της Αθήνας με το

όνομα “Ξένιος Ζευς”. Επιχειρήσεις που όντως ήρθαν για να μείνουν

και σταδιακά να επεκταθούν τόσο χωροταξικά όσο και κοινωνικά.

Οι πόρνες, οι τοξικοεξαρτημένοι και πολλά άλλα “κακά” που έχουν

βρει αυτό τον τόπο, θα αντιμετωπίζονται όλο και πιο ανοιχτά με

αστυνομικές επιχειρήσεις. Αυτού του είδους η κατασταλτική πολιτική

που στιγματίζει, διαπομπεύει και σπρώχνει πιο βαθιά στο περιθώ-

ριο συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες γίνεται, επίσης, με σχέδιο. Και

όπως ανακοινώθηκε από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής,

μετά την εφαρμογή της επιχείρησης “Θέτις” εναντίον των άστεγων

και των τοξικών, “από διάφορες περιοχές του κέντρου της Αθήνας
μεταφέρθηκαν, στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Αστυνομίας στην
Αμυγδαλέζα Αττικής, 132 άτομα, τα οποία έχρηζαν βοήθειας και
υγειονομικής περίθαλψης. Ειδικότερα μεταφέρθηκαν 76 ημεδαποί
(54 άντρες και 22 γυναίκες) και 56 αλλοδαποί (44 άντρες και 12 γυ-
ναίκες). Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά δράσεις για την αντιμετώ-

πιση των ναρκωτικών συνδυάζονται με δράσεις ανθρωπιστικού χα-
ρακτήρα και υγειονομικής περίθαλψης. Οι επιχειρήσεις αυτές θα συ-
νεχιστούν με σκοπό την αντιμετώπιση των ναρκωτικών και την
αναβάθμιση του κέντρου της Πρωτεύουσας” 9.

Η συμμετοχή υγειονομικών υπηρεσιών και φορέων σε ανάλογες κα-

τασταλτικού τύπου παρεμβάσεις μάς ξεκαθαρίζουν πως ο τομέας

της υγείας δεν έχει χαρακτηριστικά  κοινωνικής υπηρεσίας -αν είχε

ποτέ τέτοια- αφού λειτουργεί ως συμπληρωματικό όργανο αστυνό-

μευσης. Και τα κέντρα κράτησης είναι ο κατάλληλος χώρος για να

μεταφερθούν όλοι αυτοί που “περισσεύουν”. Τέτοιου είδους χώροι

λειτουργούν σαν εργαστήριο διακρίσεων, διαχωρισμών και υποτί-

μησης, όπου επικυρώνονται και θεσμικά οι κοινωνικές και ταξικές

αντιθέσεις. Στο όνομα της “δημόσια υγείας”, λοιπόν,  και της δήθεν

εξολόθρευσης της “υγειονομικής βόμβας”, αυτή η κοινωνία διολι-

σθαίνει σε φασιστικές πρακτικές ελέγχου και καταστολής. Και αυτή

η κατρακύλα δείχνει όλο και περισσότερο να επιταχύνεται.
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Από τη λήξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και έπειτα, είναι πολύ

εύκολο και πολιτικά λειτουργικό για τον πρώτο κόσμο να καταδι-

κάζει την ύπαρξη των στρατοπέδων συγκέντρωσης της ναζιστικής

Γερμανίας, θεωρώντας τη βαρβαρότητα που έλαβε μέρος σ' αυτά

έργο κάποιων παρανοϊκών τύπων και παραβλέποντας τη βασική

ιδέα ότι κάθε εποχή έχει το φασισμό και το ρατσισμό που κρίνεται

ως το πιο αποτελεσματικό εργαλείο για την εκμετάλλευση και το

διαχωρισμό των “από κάτω”. Σε αυτό το σημείο όμως θα επανέλ-

θουμε  ̇εδώ θέλουμε μόνο να επισημάνουμε ότι, παρόλα όσα λέγον-

ται, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης ήταν ενταγμένα σε ένα σχέδιο

που αφορούσε την οργανωμένη μετάβαση προς βίαιες και στρατιω-

τικές μορφές πειθάρχησης των εργατών και των ανέργων που

έφθανε ως και το σημείο της φυσικής εξόντωσης όσων περίσσευαν

με μοναδικό νικητή την ισχυροποίηση του κατασταλτικού ρόλου

του γερμανικού κράτους.

Πιο συγκεκριμένα, στη Γερμανία την περίοδο 1939-1941 δολοφο-

νήθηκαν με τη βοήθεια συστηματικών προγραμμάτων εξόντωσης

πάνω από 100.000 άτομα που είχαν χαρακτηριστεί  “αθεράπευτα

φρενοβλαβείς” και πάνω από 5.000 παιδιά με αναπηρίες. Μετά το

1941, συνέχισαν να πεθαίνουν χιλιάδες ψυχικά ασθενείς σε ιδρύ-

ματα και στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, κυρίως απ'την πείνα και

τις κακοποιήσεις. Σε πολλά στρατόπεδα προσδιορίστηκαν για

πρώτη φορά τα όρια αντοχής του ανθρώπου, τα όρια αντοχής στο

ψύχος, στον πόνο, στη δίψα. Μια κοινωνία που ετοιμαζόταν για πό-

λεμο βρήκε σε όλους αυτούς τους “άχρηστους” να κάνουν κάτι

“χρήσιμο”. Και κάπως έτσι, η “γνώση” που αποκτήθηκε μέσω των

πειραμάτων για τα όρια αντοχής του ανθρώπου στο ύψος χρησιμο-

ποιήθηκε για τους πιλότους της γερμανικής αεροπορίας. Δεν έχουμε

να κάνουμε εδώ με τη δουλειά κάποιων τρελών επιστημόνων του

Γ' Ράιχ. Πόσο μάλλον που την εποχή της ανόδου του Χίτλερ στην

εξουσία, 25 πολιτείες της Αμερικής είχαν ήδη ψηφίσει έναν νόμο

που επέτρεπε την υποχρεωτική στείρωση των “εγκληματιών και των

κατόχων γενετικών ελαττωμάτων”. Σε ορισμένες άλλες πολιτείες

απαγορευόταν να παντρευτούν όσοι είχαν ασθένειες όπως η επιλη-

ψία.  Δεν υπήρχε, λοιπόν, μόνο ο “κακός Χίτλερ”: «Μόλις το 1981
πχ. η καλώς σκεπτόμενη γαλλική κοινωνία ανεκάλυπτε ότι κατά την
περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, 40.000 ψυχιατρικοί
ασθενείς των γαλλικών ψυχιατρικών ασύλων, πέθαναν από "ήπιο θά-
νατο", δηλαδή πέθαναν από την πείνα μετά από απόφαση της κυβέρ-
νησης του Vichy»1. Την περίοδο των ιατρικών πειραμάτων σε

ανθρώπους, η Γερμανία μοιραζόταν τους ίδιους κανόνες με τις ΗΠΑ

και την Αγγλία που δεν καταδίκαζαν τότε τα πειράματα...

Αυτό που καταδικάστηκε στη Γερμανία ήταν η πολιτική, η φυλε-

τική και η υπερβολική χρήση των πειραμάτων και όχι ο πειραματι-

σμός σε ανθρώπους καθεαυτός. Μάλιστα, η υπεράσπιση των

κατηγορουμένων στη Νυρεμβέργη μπόρεσε να χρησιμοποιήσει

στοιχεία που έδειχναν την τεχνητή μόλυνση 800 κρατουμένων σε

αμερικανικές φυλακές με το μικρόβιο της ελονοσίας και με το βα-

κτηρίδιο του τύφου σε καταδικασμένους σε θάνατο στην Τουρκία.

Δεν πέρασε πολύς χρόνος μετά το τέλος του πολέμου και οι λεγό-

μενες “καλές πλευρές” των ευρημάτων από τα πειράματα πέρασαν

στον κύριο κορμό της ιατρικής των καπιταλιστικών χωρών τις επό-

μενες δεκαετίες. Η απόσταση από τα δημοκρατικά κράτη εξαρτάται

από την ύπαρξη των κοινωνικοπολιτικών συσχετισμών που όχι

απλώς επιτρέπουν, αλλά επιβάλλουν την πραγματοποίηση της εξόν-

τωσης. 

Είναι, λοιπόν, λίγο δύσκολο να ερμηνεύσουμε το ρόλο της ιατρικής

και ιδιαίτερα της ψυχιατρικής ως μια “παρέκκλιση” στη διάρκεια

του ναζιστικού καθεστώτος. Στην οργανωμένη εξόντωση των ψυ-

χικά πασχόντων και άλλων αναπήρων, όλων όσων θεωρούνταν

απειλή για την “υγεία του κοινωνικού σώματος” και την “καθαρό-

τητα της φυλής” διασταυρώνονται το κοινωνικό και πολιτικό πρό-

γραμμα και η ιδεολογία του ναζισμού με μια ψυχιατρική που είδε

στο ναζισμό την προέκταση της δικής της πρακτικής. Υπήρξε μια

ευκαιρία για την εφαρμογή και επιβολή σε ευρύτερες κοινωνικές

ομάδες ενός επιστημονικού προγράμματος βασισμένου στη γενε-

τική και την ευγονική· υπήρξε μια πρακτική που φιλοδοξούσε να

αντικαταστήσει ήδη από τις αρχές του αιώνα τη δαρβινική φυσική

επιλογή με την επιλογή που θα οργανωνόταν απ΄τον άνθρωπο. 

Οι “άδειες ανθρώπινες φλούδες”
Ήδη από την περίοδο του πρώιμου καπιταλισμού, η υγεία ταυτίζεται

με την παραγωγικότητα και η αρρώστια με την ανικανότητα για

συμμετοχή στην παραγωγική διαδικασία. Οπότε “πολύ λογικά”, το

οικονομικό σύστημα παράγει μια διαρκώς αυξανόμενη σε αριθμούς

μάζα ανθρώπων που τους καταδικάζει ως «άχρηστους», «πλεονά-

ζοντες», «απόβλητους», τα «σκουπίδια της κοινωνίας». Στο διάσημο

βιβλίο τους «Νομιμοποίηση της εξόντωσης κάθε ζωής που δεν αξί-

ζει να ζει», γραμμένο στις αρχές της δεκαετίας του 1920, οι Γερμα-

νοί Hoche και Binding, φημισμένος ψυχίατρος και νομικός

αντίστοιχα, αναφέρονταν στις «άδειες ανθρώπινες φλούδες» και τη

«σαβούρα», όπως χαρακτήρισαν πιο συγκεκριμένα τους ψυχασθε-

νείς και τους πνευματικά ανάπηρους. Πιο συγκεκριμένα υποστήρι-

ζαν: «Ο θάνατός τους δεν αποτελεί την παραμικρή απώλεια, με

μόνη εξαίρεση ίσως τα συναισθήματα της μητέρας τους. Το γεγονός

και μόνο ότι χρειάζονται σημαντική φροντίδα, επιβάλλει την

ύπαρξη ενός επαγγέλματος με καθήκον να τους διατηρεί στη ζωή

για χρόνια -βλέπε για δεκαετίες, μια ζωή χωρίς καμιά απολύτως

αξία. Αυτό συνεπάγεται κατάχρηση ζωτικών δυνάμεων γι΄ανάξιους

σκοπούς»2. Όπως είναι αναμενόμενο, οι δύο αυτοί κύριοι δεν δια-

τύπωσαν απλά και μόνο τις ιδέες τους, σκοπός τους ήταν να τις κά-

νουν πιο απτές. Το σχέδιο που είχαν κατά νου ήταν ένα σύστημα

που θα μπορούσε να ταξινομεί και να οριοθετεί ποιοι θα είναι εν-

σωματωμένοι και ποιοι αποκλεισμένοι σε χώρους εκτός της οργα-

νωμένης κοινωνίας, σε χώρους εγκλεισμού ή περιθωρίου.

Αυτή είναι μεταξύ των άλλων η βάση της ιδεολογικής κληρονομιάς

στην οποία στηρίχτηκε ο Χίτλερ, όταν γνωστοποίησε σε όλους τους

υπευθύνους ιδρυμάτων υγείας και πρόνοιας το πρόγραμμα ευθανα-

σίας. Οι οδηγίες υπήρξαν πολύ συγκεκριμένες· έπρεπε να καταγρα-

φούν σε μια κεντρική υπηρεσία στο Βερολίνο όλοι οι ασθενείς που

πληρούσαν τις παρακάτω προϋποθέσεις: αρχικά, όλοι όσοι δεν ήταν

σε θέση να προσφέρουν καμία εργασία μέσα στο νοσοκομείο και

όσοι δεν ήταν σε θέση να διεκπεραιώσουν ούτε και μηχανικές δου-

λειές. Σε δεύτερη φάση όλοι όσοι νοσηλεύονταν χωρίς διακοπή από

πενταετίας μέσα στο νοσοκομείο. Τρίτον, όλοι όσοι είχαν εισαχθεί

σαν εγκληματίες και τέλος όλοι όσοι δεν είχαν την γερμανική υπη-

κοότητα ή δεν είχαν συγγένεια αίματος με Γερμανό. Μια επιτροπή

εργασίας συνέτασε τη λίστα των επιλεγμένων ασθενών βάσει του

ερωτηματολογίου που είχε σχεδιαστεί από τους υπευθύνους των

ιδρυμάτων και τους ψυχιάτρους για την καταγραφή των “μη παρα-

γωγικών” ασθενών. Κι έπειτα ακολουθούσε, η διαταγή να είναι

έτοιμος ο ασθενής για μεταφορά μια καθορισμένη ημερομηνία.

Η ιατρικοποίηση της 

“βαρβαρότητας”
Το πρώτο σχήμα “επιλογής” που εφάρμοσαν οι ναζί δεν ήταν η ευ-

θανασία, αλλά η διά της βίας στείρωση. Πολλοί ήταν όμως αυτοί

που υποστήριζαν ότι για να είναι αυτή η μέθοδος αποτελεσματική

θα έπρεπε να εφαρμοστεί στο 20% του γερμανικού πληθυσμού, δηλ.

σε περισσότερο από 12.000.000 ανθρώπους. Η πρακτική της ευθα-

νασίας θεωρήθηκε πιο παραγωγική. Στα τέλη του 1938, η κατα-

γραφή των νεογέννητων ή των παιδιών που είχαν σοβαρές γενετικές

ανωμαλίες επέτρεψε την υλοποίηση των σχεδίων άμεσης φυσικής

εξόντωσης που μπήκαν σε εφαρμογή ήδη από το 1939, πριν ακόμα

αρχίσει ο πόλεμος. Αυτό που ακολούθησε ήταν η ευθανασία των

ενήλικων ψυχασθενών μέσω του προγράμματος Τ43. Η ιατρικοποί-

ηση της όλης διαδικασίας εκφράστηκε με την επιμονή να χορηγείται

από το γιατρό το θανατηφόρο φάρμακο, ως μέρος της “ιατρικής

πράξης” που επιφέρει τον φυσικό θάνατο στο όνομα της ζωής του

“υγιούς κοινωνικού σώματος”. Και όχι μόνο αυτό· μεγάλο επίχει-

It's not madness, it's science...and war
Τα ιατρικά πειράματα των εμπόλεμων κοινωνιών. 
Μια ιστορία από τα παλιά
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ρημα και πλεονέκτημα θεωρήθηκε η απαλλαγή από το

βάρος συντήρησής τους στα πλαίσια ενός εθνικού προ-

ϋπολογισμού σε συνθήκες πολέμου. 

Η δεύτερη φάση του προγράμματος της ευθανασίας,

όταν αυτή έπαψε να οργανώνεται από την ίδια την Καγ-

κελαρία και ανατέθηκε στις περιφερειακές ιατρικές υπη-

ρεσίες, άνοιξε πλήρως το δρόμο στους ψυχιάτρους και

τους νοσηλευτές στα κατά τόπους ιδρύματα να οργανώ-

νουν και να εκτελούν την ευθανασία ως μέρος της κα-

θημερινής ρουτίνας. Το πεδίο δράσης της «άγριας

ευθανασίας», όπως είναι ευρύτερα γνωστή, επεκτάθηκε

γρήγορα και ο τελευταίος κρίκος της αλυσίδας ευγονικής

που είχε παγιωθεί με τις υποχρεωτικές στειρώσεις ολο-

κληρώθηκε με τη δημιουργία στρατοπέδων εξόντωσης,

στα οποία οι εκκαθαρίσεις λειτουργούσαν (και πάλι) υπό

ιατρικό έλεγχο.

Οι ψυχικά ασθενείς ήταν μόνο η αρχή. Η  εξόντωση των

ψυχικά πασχόντων ήταν η πρώτη πράξη που σύντομα

επεκτάθηκε στους εβραίους, στους τσιγγάνους και στις

άλλες ομάδες που θεωρούνταν ότι μολύνουν την «καθα-

ρότητα της φυλής». Οι ψυχίατροι που συμμετείχαν στην

εξόντωση των ψυχικά ασθενών, συνέχισαν τη δραστη-

ριότητά τους και με τους υπόλοιπους “προβληματικούς”.

Και ήταν ίδιο όχι μόνο το ιατρικό προσωπικό, αλλά και

οι θάλαμοι αερίων που λειτούργησαν αρχικά στα κέντρα

ευθανασίας, ενώ στη συνέχεια αποσυναρμολογήθηκαν

και μεταφέρθηκαν ανατολικότερα στα στρατόπεδα συγ-

κέντρωσης. Το ίδιο έγινε και με τα μέλη των SS που

είχαν από την αρχή συμμετάσχει στις διαδικασίες του

προγράμματος Τ4˙ τώρα όλοι αυτοί είχαν επιστρατευθεί

στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, προφανώς λόγω “κτη-

θείσης εμπειρίας”.

Η “νίκη των συμμάχων ενάντια στον φασισμό” δεν

έβαλε τέλος και στη διεξαγωγή των πειραμάτων σε αν-

θρώπους, πόσο μάλλον που όσο τα αφεντικά εξακολου-

θούσαν να έχουν προβλήματα τόσο προσπαθούσαν (και

προσπαθούν) να δώσουν και τις ανάλογες λύσεις. Ο Dr.

Gioacchino Failla από το Columbia University αναφέρ-

θηκε στην περίοδο του Ψυχρού Πολέμου ως εξής:

«Έπρεπε να πάρουμε το ρίσκο...ήμασταν αντιμέτωποι με
έναν πόλεμο, κατά τον οποίο αναμφισβήτητα θα χρησιμο-
ποιούνταν πυρηνικά όπλα και έπρεπε να έχουμε πληρο-
φορίες για αυτά»4. Σε όλη τη μεταπολεμική περίοδο και

ως το 1985 στη Β. Αμερική πραγματοποίηθηκαν τουλά-

χιστον 2.000 ραδιενεργά πειράματα σε τουλάχιστον

20.000 πολίτες, ως επί το πλείστον εν αγνοία τους. Τα

θύματα υπήρξαν για άλλη μια φορά φυλακισμένοι, άνερ-

γοι, ασθενείς, άτομα με αναπηρίες, γυναίκες, βρέφη, οι

περισσότεροι από τους οποίους ήταν φτωχοί, ηλικιωμέ-

νοι και άρρωστοι στο τελευταίο στάδιο. 

Η στρατιωτική διαχείριση της

υγείας
Με σημείο εκκίνησης τη βασική αστική ιδέα περί της

“ελευθερίας του ατόμου”, οι κρατικές πολιτικές για την

υγεία τουλάχιστον τα τελευταία τριάντα χρόνια έθεσαν

στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός τους όχι τη θεραπεία,

αλλά την πρόγνωση. Η υγεία δεν ήταν απλά η απουσία

κάποιας ασθένειας, αλλά μια πολύ ευρύτερη συνθήκη ̇

έγινε τρόπος ζωής, ένα σύνολο κανόνων, συμπεριφορών

και υποχρεώσεων ενάντια στις “βλαβερές” συνήθειες

της καθημερινότητας. Και σε αυτό το σημείο είναι που

η ατομική ευθύνη παίρνει τα ηνία. Όσοι, λοιπόν, αρρω-

στήσουν είναι υπεύθυνοι για την ασθένειά τους, αφού

δεν πρόσεχαν, και πρέπει να είναι οι ίδιοι που θα πλη-

ρώσουν για τη θεραπεία τους. Και ξέρουμε πολύ καλά

ποιοι θα είναι αυτοί στις ταξικές κοινωνίες που ζούμε.

Αυτός ο μεθοδικός αποκλεισμός από τα δημόσια συστή-

ματα περίθαλψης όσων “κοστίζουν” λόγω της δήθεν αν-

θυγιεινής συμπεριφοράς τους, ανοίγει δρόμους για την

επιβολή ενός μοντέλου ελέγχου, αξιολόγησης και αυτο-

επιτήρησης.

Αυτό το μοντέλο της πρόληψης αισιοδοξεί να θέσει και

τις βάσεις για την κοινωνική ασφάλιση, να εξοικονομή-

σει πόρους για τα κρατικά ταμεία, να επιστρατεύσει

ελεγκτικούς μηχανισμούς στην επιτήρηση των κανόνων

υγιεινής ζωής στους δημόσιους χώρους, όπως έχει γίνει

με τους κατά καιρούς “φονικούς” ιούς ή και με το αντι-

καπνιστικό μένος. Γίνεται σαφές πως κάτι τέτοιο δεν

αποτελεί κανενός είδους σχέδιο βελτίωσης της υγείας

παρά μόνο στοχεύει, και στο μέλλον απ' ό,τι δείχνουν τα

πράγματα με περισσή αγριότητα, συγκεκριμένες κατη-

γορίες ανθρώπων. Η πρόληψη λοιπόν δεν είναι άλλη μια

έξυπνη ιδέα που γεννήθηκε σε κάποια ιατρικά μυαλά και

μόνο. Η πρόληψη αποτελεί στρατηγικό άξονα πάνω στον

οποίο ξεδιπλώνονται και θα ξεδιπλωθούν στο μέλλον

φασιστικές πολιτικές, καθώς φέρει πάνω της όλες τις τε-

χνικές επιτήρησης, διαίρεσης, αξιολόγησης και ιεράρχη-

σης των κοινωνιών5.

σημειώσεις:
1 Βλ., “Φασισμός και Ψυχιατρική. Περί συνυπευθυνότητας και
συνενοχής”. Τετράδια Ψυχιατρικής, Νο 47, 1994, σελ. 11.
2 Βλ., “Χαριστικοί φόνοι και ναζιστική γενοκτονία. Η ευθύνη
των ψυχιάτρων”, ό.π., σελ. 56.
3 «Το πρόγραμμα εξόντωσης των ενήλικων ψυχασθενών ορ-
γανώθηκε υπό τη σκέπη μιας “εργασιακής κοινότητας εγκα-
ταστάσεων φροντίδας και θεραπείας του Reich”, που είχε
έδρα την Καγκελαρία, στην οδό Tiergarten 4, απ' όπου προ-
έρχεται και ο κωδικός “Πρόγραμμα Τ4”». “Ψυχίατροι στην πε-

ρίοδο του Ναζισμού”, ό.π., σελ. 35.
4 John LaForge, “Inhuman Radiation Experiments”, Counter-

punch, 12/4/13.
5 Βλ., την μπροσούρα “Ο φασισμός χωρίς σβάστικα”, αντιφα-

σιστική συνέλευση autonome antifa, 2010, σελ. 49.

Για την πολιτική στροφή της ιατρικής από

τη θεραπεία των ασθενών στην πρόληψη

δες και την μπροσούρα “Ιδεολογία, σώμα,
νέα ευγονική”, Σαχ, 2009, στη διεύθυνση

www.autonomia71.wordpress.com. Γρά-

φαμε τότε «... κάθε άλλο δυσκολεύτηκαν να
καλλιεργήσουν το έδαφος για την κοινω-
νική νομιμοποίηση της γενετικής αριστο-
κρατίας και την πρωτοκαθεδρία της
ατομικής ευθύνης. Η θαυμαστή εποχή της
χημικής/γενετικής βελτίωσης με όση χρυσό-
σκονη κια αν έχει στολιστεί παραμένει ξε-
κάθαρα ευγονική, χρησιμοποιώντας ίσως
μόνο πιο “political correct” (όχι, ωστόσο,
λιγότερο βίαιες) μεθόδους. (...) Το σώμα
δεν απειλείται, αρχικά, από το ενδεχόμενο
της εξόντωσης, αλλά από τη βεβαιότητα της
συνεχούς επίβλεψης και η τελική λύση μοι-
άζει να έχει αντικατασταθεί (ή συμπληρω-
θεί) από την ολοκληρωτική επιτήρηση».

«60.000 μάρκα ισοβίως κοστίζει στην κοινωνία αυτός ο εκ
γενετής ανάπηρος. Σύντροφε, αυτά είναι και δικά σου χρή-
ματα. Διαβάστε το Νέος Λαός, τη μηνιαία έκδοση του Γρα-
φείου Φυλετικής Πολιτικής του Εθνικοσοσιαλιστικού
Κόμματος». Απλοί υπολογισμοί για το κόστος των δαπα-

νών της νοσηλείας των ψυχασθενών στα ιδρύματα, κατά

τη διάρκεια μιας γενιάς. Παρόμοιες κατασκευές μπήκαν

αργότερα, στα πλάισια της ναζιστικής προπαγάνδας, σαν

προβλήματα αριθμητικής στα γερμανικά σχολικά βιβλία...





it woz in April nineteen eighty-wan 
doun inna di ghetto af Brixtan
dat di babylan dem cause such a frickshan
an it bring about a great insohreckshan
an it spread all ovah di naeshanit 
woz a truly an histarical okayjanit 
woz event af di yearan 
I wish I ad been dere

wen wi run riot all ovah Brixtan
wen wi mash-up plenty police van
wen wi mash-up di wicked wan plan
wen wi mash-up di Swamp Eighty-wan

LINTON KWESI JOHNSON, “di great insohreckshan”
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“One step forward, two steps backward

Down inna Babylon

One step forward, two steps backward

Down inna Babylon

One day, you are dreadlocks

Well dread

Next day you are ballin'

Cliche’’

Max Romeo - One Step Forward

“System diabolical system, system that keep on repeat-

ing system

System diabolical system, system that keep on repeat-

ing system

Educate yourself of this time my brothers

Educate yourself of this time my sisters

Know where your coming from

Know where your future stan’’

Black Uhuru - System

“Yuh coulda be a solja man or a wedda police man

Or a wedda civilian say di whole a we a one

One blood one blood one blood

Yuh coulda come from london or yuh come from birm-

ingham

Coulda come from brooklyn or yuh come from boston

One blood one blood one blood’’

Junior Reid – One Blood

“Police in helicopter, a search fi marijuana.

Police man in d streets, searching fi collie weed.

Police men in d fields, burnin d collie weed.

But if you continue to burn up d herbs, we gonna burn

down d cane fields.

If you continue to burn up d herbs, we gonna burn

down d cane fields.’’

John Holt - Police In Helicopter

“All over mi Babylon, it's all over mi, all over mi Babylon

it's all over mi

All over mi wicked mann, it's all over mi

OH NOOOOOOO, see, WAAOOOOH,

Hey, Babylon, you no like ganja mann, but ya weed

bring da foreign currency

pon di island!

To Babylon no badda charge me, SA!

To Babylon no badda charge mi, SA!

One box pon mi lip a bare blood start spit,

to Babylon no badda charge mi, SA!’’

Barrington Levy - Under Me Sensi

Όπως σε κάθε τεύχος, έτσι και τώρα, αυτό το κείμενο θα προσπαθήσει να περι-

γράψει τις κύριες πτυχές μιας μουσικής υποκουλτούρας. Προφανώς, δεν μας εν-

διαφέρει μια δυτική καλλιτεχνική κριτική στα μουσικά μέτρα, τα τάστα, κτλ. Κι αυτό

γιατί βλέπουμε κάθε μουσική υποκουλτούρα που γεννήθηκε από την εργατική τάξη

σαν την κοινή συνισταμένη όλων εκείνων των συνθηκών που καθόριζαν την

ύπαρξή της. Ο λόγος είναι απλός και ολοκάθαρα πολιτικός. Γνωρίζοντας τις μου-

σικές υποκουλτούρες που εκείνη δημιούργησε, βλέπεις μέσα από αυτές την ίδια

την εργατική τάξη να μιλάει για τον εαυτό της, γι’ αυτά που ποθεί κι εκείνα που

μισεί.  Μπορείς, έτσι, να διακρίνεις πιο καθαρά τη σκέψη της. 

Η reggae, ως γνωστόν, είναι συνδεδεμένη με την Τζαμάικα και τον Bob Marley.

Όπως, επίσης με τους Inner Circle, τον Alpha Blondy, τους Black Uhuru κ.ά. Άρχισε

να εμφανίζεται τη δεκαετία του 1960 και έχει αρκετές επιρροές από παλαιότερες

μουσικές της Τζαμάικας, όπως τη ska, τη rocksteady  και τη mento. Η mento, όπως

και οι υπόλοιπες μαύρες μουσικές της Καραϊβικής, φαίνεται να διατήρησε αρκετά

έντονα τα αφρικανικά στοιχεία και την κουλτούρα που έφερναν μαζί τους οι αφρι-

κανοί σκλάβοι την περίοδο της δουλείας. Η dub, από την άλλη, αποτελεί μουσικό

παιδί της reggae (τα tempo είναι περίπου ίδια), με τη διαφορά ότι η dub έχει πε-

ρισσότερο πειραματικό χαρακτήρα.  Μεγάλα ονόματά της είναι ο King Tubby , ο

Lee “Scratch’’ Perry κ.ά. Τυπικό της γνώρισμα είναι τα ηχητικά εφέ, το echo στις

φωνές και μετέπειτα το δυνατό ή διάφορες άλλες τεχνικές “κοψίματος και ραψίμα-

τος’’ για τη σύνθεση ενός κομματιού. Τεχνικές και ιδέες που μετέφεραν Τζαμαϊκανοί

μετανάστες στο Λονδίνο και επηρέασαν τη γέννηση του ragamuffin και κατ’ επέ-

κταση του drum ‘n’ bass και γενικότερα μεγάλο κομμάτι της μουσικής στην Αγγλία.

Τεχνικές επίσης γνωστές στον DJ Kool Herc, τον πρώτο dj της hip hop που μεγά-

λωσε στον Κίνγκστον πριν εγκατασταθεί στο Μπρονξ. 

Χαρακτηριστικό στα γκέτο του Κίνγκστον από τη δεκαετία του ’50 ήταν τα sound

system. Ένας από τους πιο δυναμικούς τρόπους διασκέδασης και ταυτόχρονα οι-

κειοποίησης των δημόσιων χώρων από τη μαύρη εργατική τάξη. Τα sound system

ήταν υπαίθρια πάρτυ όπου ο dj φόρτωνε συνήθως στην καρότσα ενός αγροτικού

την πραμάτεια του από βινύλια, τα απαραίτητα  μηχανήματα και όλη την εμπειρία

των αυτοσχεδιασμών. Γιατί το μυστικό σ’ αυτά τα πάρτυ ήταν πως για να περάσεις

καλά δεν θες γόβες και τρέντυ  φλωροπουκάμισα, αλλά η μουσική που βγαίνει από

τα ηχεία να πιάνει πολλά ντεσιμπέλ. Το μυστικό σ’ αυτά τα πάρτυ είναι ο δρόμος.

“Stolen from Africa, brought to America”

Όπως κάθε μουσική υποκουλτούρα δεν είναι μόνο ήχοι, για τον απλούστατο λόγο

ότι είναι κουλτούρα, έτσι και οι τζαμαϊκανές μουσικές ανέπτυξαν τους δικούς τους

κανόνες, τους δικούς τους κώδικες επικοινωνίας και ντυσίματος και τις δικές τους

αντιλήψεις. Οι μαύροι εργάτες της Τζαμάικας αρνούνταν να δεχτούν τη λογική του

“μπαρμπα- Θωμά”, καθώς και τους λευκούς ορισμούς για το μαύρο χρώμα τους.

Καταλάβαιναν ότι δεν χωρούσαν στη λευκή κοινωνία του ρατσισμού, όπου άλλω-

στε δεν θα ήθελαν να βρίσκονται. Και δεν ξεχνούσαν τους αιώνες σκλαβιάς και τις

ρίζες τους στην Αφρική. “Η reggae έδωσε εκείνο τον πυρήνα που μπορούσε να
συγκεντρώσει γύρω του μια άλλη κουλτούρα, ένα καινούργιο σύστημα αξιών και
αυτό-ορισμών’’1.  Η κουλτούρα της reggae, λοιπόν, δομήθηκε γύρω από το ρα-

σταφαριανισμό. Το θρησκευτικό ρεύμα της Τζαμάικα που ξεκίνησε από τη μαύρη

ανάγνωση των Γραφών. Οι ρασταφάριανς περίμεναν το μαύρο μεσσία, ο οποίος

θα οδηγούσε τους αφρικανούς, ως ελεύθερο έθνος, στη Γη της Επαγγελίας· δη-

λαδή την Αφρική. Σε μία, ουσιαστικά, παναφρικανική ένωση έξω από τη λευκή κυ-

ριαρχία. Αυτός ο μεσσίας αναγνωρίστηκε στο πρόσωπο του Χαϊλέ Σελασιέ, δηλαδή

του Ρασταφάρι, του αυτοκράτορα της Αιθιοπίας από το 1930, από τον οποίο πήρε
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και το όνομά του το θρησκευτικό ρεύμα. Η Αφρική “έγινε μια πελώρια απαγορευμένη πε-
ριοχή, στην άλλη όχθη της σκλαβιάς. Όμως πίσω από την ήπειρο των απαγορεύσεων,
υπήρχε ένα μέρος όπου άρχισαν να συγκεντρώνονται όλες οι ουτοπίες και οι αντιευ-
ρωπαϊκές αξίες που μπορούσε να έχει ένας απόβλητος μαύρος’’2. Όπως η επιστροφή

στις ρίζες, λοιπόν, έτσι και η χορτοφαγία, τα “dreadlocks’’, η λατρεία για τη φύση και η μαρι-

χουάνα, η οποία έχει και θεραπευτικές ιδιότητες, είναι κεντρικά σημεία της ρασταφαριανικής

κουλτούρας. Προφανώς, το κείμενο δε θέλει να σχολιάσει το ρασταφαριανισμό, αλλά να βρει

τη σύνδεσή του με τη reggae και την dub. Μπορούμε, όμως, να δούμε ότι, έστω και με αυτό

τον τρόπο, οι μαύροι κάτοικοι των τζαμαϊκανών γκέτο συνδέθηκαν με μια κουλτούρα καθαρά

αντιθετική και επιθετική απέναντι στη δυτική λευκή κοινωνία του συστήματος. Η τελευταία,

ονομάστηκε Βαβυλώνα και κάθε ρασταφάριαν επιδιώκει την κατάρρευσή της.

Έτσι, η reggae απέκτησε συνειδητά έναν αφρικανικό μεταβολισμό. Γι’ αυτό κιόλας υπάρχουν

αρκετοί οπαδοί της στην Αφρική, ιδιαίτερα στη δυτική ακτή. Η άρνηση στη λευκή κοινωνία

είναι εμφανής μέσα στα κομμάτια. Οι μαύροι νέοι των γκέτο της Τζαμάικας είχαν τέτοια απο-

στροφή προς τους λευκούς, ώστε τους ενοχλούσε ακόμα και να μιλούν τα αγγλικά, γιατί γνώ-

ριζαν ότι δεν είναι η πραγματική τους γλώσσα, αλλά η γλώσσα του αποικιοκράτη, του

υπαίτιου για τη σκλαβιά των προγόνων τους. Προς αυτήν την κατεύθυνση, δηλαδή με σκοπό

τη διαφοροποίηση από τον πολιτισμό της αποικιακής δύναμης, παραλλάχθηκαν πολλές αγ-

γλικές λέξεις ή φτιάχτηκαν καινούριες, ενώ ακόμα και η προφορά έγινε πιο βαριά, πιο “αφρι-

κανική’’. Έτσι δημιουργήθηκε η τζαμαϊκανή αργκό, η οποία περνάει μέσα στα κομμάτια.  Αλλά

εκτός από την αργκό, οι μουσικές αυτές υιοθέτησαν την αλληγορία μέσα στα κομμάτια ως

έναν τρόπο επικοινωνίας μεταξύ των ράσταμεν. Και επρόκειτο για έναν κώδικα που δεν χω-

ρούσε τον λευκό πρωτοκοσμικό.  Η Βαβυλώνα, δηλαδή ο δυτικός καπιταλισμός, και η δίκαιη

οργή εναντίον του αποτυπώθηκαν στα περισσότερα από τα κομμάτια. Η αλληγορία και οι

συμβολισμοί μέσα από την αργκό, το ρουχισμό και τα χρώματα είναι πολύ σημαντικός πα-

ράγοντας σε αυτές τις μουσικές, διότι τις έκανε μη προσβάσιμες στους λευκούς. Με άλλα

λόγια, λειτούργησε ως η άμυνα της κουλτούρας απέναντι στη λευκή νοθεία. Κατ’ αυτόν τον

τρόπο δομήθηκε ένα σύνολο από κώδικες και σύμβολα. Συγκεκριμένα, υιοθετήθηκαν τα χρώ-

ματα του ρασταφαριανισμού, δηλαδή το κόκκινο, το πράσινο και το χρυσό, τα χρώματα της

σημαίας της Αιθιοπίας. Συγκεκριμένα, το κόκκινο συμβολίζει το αίμα των χαμένων αγωνιστών

για μια ελεύθερη Αφρική, το πράσινο την ίδια τη φύση και το χρυσό τη Γη της Επαγγελίας.

Αντίστοιχα, το έμβλημα του λιονταριού συμβολίζει τον Ρασταφάρι. Τα χακί παντελόνια πα-

ραλλαγής που συμβολίζουν τον αγωνιστή ράσταμαν τα φορούσαν οι “soldiers’’. Όλα είχαν κι

ένα δεύτερο νόημα, ένα νόημα που ένωνε τους νέους των γκέτο του Κίνγκστον και αλλού.

Ακόμα και οι τζίβες, τα “dreadlocks’’ τα έφτιαχναν οι ρασταφάριανς για να μοιάζουν περισ-

σότερο στην όψη με τους αφρικανούς αδελφούς τους.

Η reggae και η dub, λοιπόν, μέσα από τη μετανάστευση των τζαμαϊκανών εξαπλώθηκε στις

Η.Π.Α., την Αγγλία και όπου αλλού. Επηρέασαν έτσι διάφορες άλλες μουσικές, όπως και το

χιπ χοπ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση της Αγγλίας, κάτι που είχαμε σχο-

λιάσει και στο προηγούμενο τεύχος αναφερόμενοι στο punk3. Στην Αγγλία, λοιπόν, οι ραστα-

φάριανς και οι πανκς ήρθαν σε επαφή. Ενώ οι κώδικές τους και το στυλ τους ήταν εκ

διαμέτρου αντίθετα, παρόλ’ αυτά, οι δύο κοινότητες είχαν καλή επικοινωνία μεταξύ τους. Που

κατά καιρούς έφτανε μέχρι και στη συνεργασία, τόσο αναφορικά με τη μουσική όσο (και, μάλ-

λον, κυρίως) και με την αντιμετώπιση του κοινού εχθρού· των teddy boys. Ο λόγος είναι

απλός. Οι δύο υποκουλτούρες είχαν κοινή δομή. Είχαν βγει και οι δύο από τα σπλάχνα της

εργατικής τάξης και ήταν αντίθετες προς το σύστημα. Ο πάνκης μπορεί να εξέφραζε την

οργή του μέσα από τη νευρικότητα και το ρεαλισμό, ενώ ο ράσταμαν μέσα από τα αλληγορικά

νοήματα και την επίκληση μιας μελλοντικής επίθεσης στη Βαβυλώνα, αλλά αυτοί οι δύο συ-

νεννοούνταν. Συνεννοούνταν, γιατί μιλούσαν από την ίδια ταξική θέση και αυτό το ήξερε και

ο ένας και ο άλλος. Γιατί, οι ράσταμεν δεν ξεχνούν τις ρίζες τους, αλλά ταυτόχρονα δεν απαρ-

νούνται και την εργατική τους προέλευση. Δεν ξεχνούν τη σκλαβιά του παρελθόντος, αλλά

δεν παύουν να αντιδρούν και στο ρατσιμό του παρόντος.

Τελικά, η reggae και η dub δεν είναι μοχίτο στην παραλία το καλοκαιράκι. Δεν είναι μόνο

“love, peace”, αλλά είναι η μνήμη της σκλαβιάς. Δεν είναι το “κάψιμο’’ από τους μπάφους,

αλλά ο πόλεμος μέσα από τα νοήματα. Είναι όλα εκείνα που συνέθεσαν τη μαύρη εργατική

τάξη στα γκέτο του Κίνγκστον, του Λονδίνου, του Αμπιτζάν και όπου αλλού. Δεν είναι χαζο-

χαρούμενες μουσικούλες για αργόσχολους. Eίναι η μουσική αντίδραση απέναντι στην πλήρη

υποτίμηση. Γιατί, όσο και να μοιάζει οξύμωρο, η reggae και η dub είναι ένας πόλεμος σε

αργό tempo… Πόλεμος στη Βαβυλώνα των λευκών!

Τα τρίχρωμα σύμβολα του ρασταφαρια-

νισμού που πέρασαν μέσα στη reggae

και την dub 

σημειώσεις:
1 Το απόσπασμα είναι από το βιβλίο του Dick Hebdige “Υποκουλτούρα: το
νόημα του στυλ”, Γνώση, 1981, σελ. 60.
2  Ό.π, σελ. 48. Ο τονισμός δικός μας.
3 Βλ., “Punks not dead: Δεν ξεχνά να μισεί, δεν σταματά να διασκεδάζει”,
σχιζό metropolitans, #12, Φλεβάρης 2013.
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Το μικρό σπίτι στο (παρισινό) λιβάδι
Κάνοντας τον Νεύτωνα, “Νεύτωνα”

Αυτό που ξέρουμε ως “νευτώνεια μηχανική” (δη-

λαδή σχεδόν το σύνολο της φυσικής που διδάσκε-

ται στα γυμνάσια και τα λύκεια αυτής της χώρας)

είναι κάτι που αν το έδειχνες στον ίδιο τον Νεύτωνα

πολύ δύσκολα θα το αναγνώριζε ως δικό του έργο

ή ίσως και να το απέρριπτε σε κάποια σημεία. Για

να μετατραπεί σε αυτό που γνωρίζουμε σήμερα, η

φυσική πέρασε μέσα από μια διαδικασία πολλών

δεκαετιών προσαρμογών και αναδιατυπώσεων.

Ένας από εκείνους που συνέβαλαν προς αυτή την

κατεύθυνση είναι ο Laplace που μεσουράνησε στη

Γαλλία του Ναπολέοντα, στις αρχές του 19ου

αιώνα. Θα σταθούμε λίγο στην περίπτωση του

Laplace μιας και νομίζουμε ότι αναδεικνύει ένα

μικρό κομμάτι της διαδικασίας, μέσα από την οποία

η καπιταλιστική εξουσία φτιάχνει την αλήθεια της.

Πιο συγκεκριμένα, ο Laplace θεωρούσε τον εαυτό

του συνεπή νευτωνιστή και πως το έργο του ήταν

επέκταση και εμβάθυνση του έργου του ίδιου του

Νεύτωνα. Φυσικά, πολλοί σύγχρονοί του θα δια-

φωνούσαν με κάτι τέτοιο. Αυτό που καταλάβαινε

τώρα ο Laplace ως “νευτωνισμό” ήταν η προσπά-

θεια ενοποίησης του συνόλου των φυσικών φαινο-

μένων σε εξηγήσεις σαν εκείνες του Νεύτωνα για

τη βαρύτητα. Σε δυνάμεις, δηλαδή, μεταξύ σωμά-

των είτε αυτό αφορά πλανήτες είτε άτομα. Η συζή-

τηση μεταφέρθηκε στη φύση του φωτός και

περιστρεφόταν γύρω από το αν το φως συμπεριφέ-

ρεται ως σωματίδια ή ως κύμα. Ο Laplace και οι

ακόλουθοί του είχαν πάρει ξεκάθαρη θέση: Το φως

αποτελούνταν από σωματίδια.

Μαζί με τα παραπάνω ακολουθούσε και το αίτημα

της ενοποίησης όλων των φαινομένων σε μία και

μόνη μαθηματική θεωρία της φύσης, δηλαδή σε μια

αιτιοκρατική ανάγνωση του κόσμου όπου όλα μπο-

ρούν να αναχθούν στη μία μαθηματική εξίσωση ή

την άλλη. Δεν θα μπορούσε να περιγραφεί καλύ-

τερα αυτό το “μηχανικό σύμπαν” από ό,τι με την

ίδια τη διατύπωση που αργότερα έγινε γνωστή ως

ο “δαίμονας του Laplace”: “Πρέπει να θεωρούμε
την παρούσα κατάσταση του σύμπαντος ως το απο-
τέλεσμα της προηγούμενης κατάστασής του, και ως
το αίτιο της κατάστασης που ακολουθεί. Μια διάνοια
ικανή να γνωρίζει όλες τις δυνάμεις που επιδρούν

στην φύση μια συγκεκριμένη στιγμή, καθώς και τις
συγκεκριμένες θέσεις όλων των σωμάτων στο σύμ-
παν, θα ήταν σε θέσει να συμπεριλάβει σε έναν και
μόνο τύπο τις κινήσεις όλων των σωμάτων από τα
μεγαλύτερα μέχρι και τα ελαφρότερα άτομα του κό-
σμου, με την προϋπόθεση ότι αυτή η διάνοια θα ήταν
επαρκώς ικανή να βάλει όλα τα δεδομένα σε ανά-
λυση. Σε αυτήν τίποτα δεν θα μπορούσε να είναι
κρυφό, το μέλλον όπως και το παρελθόν θα παρου-
σιαζόταν σαν παρόν στα μάτια της”1.

Αυτό ήταν το “πρόγραμμα” του Laplace. Όλα

έπρεπε να εξηγηθούν ως αιτιατικές αλληλεπιδρά-

σεις μεταξύ σωματιδίων. Ο λόγος που το συνοψί-

ζουμε εδώ είναι για να παρακολουθήσουμε την

πορεία από την απόλυτη επικράτηση των σωματι-

δίων στις αρχές του 19ου αιώνα ως την απόλυτη

κατακρήμνισή τους λίγα χρόνια μετά.

Όλοι οι άνθρωποι του
Laplace
Ήδη πριν από την επανάσταση η “Βασιλική Ακα-

δημία των Επιστημών” (ένας από τους κεντρικούς

επιστημονικούς θεσμούς της προεπαναστατικής

Γαλλίας) ήταν εξ' ολοκλήρου κάτω από τον κρα-

τικό έλεγχο, με τα μέλη της να αποτελούν έμμι-

σθους κρατικούς υπαλλήλους. Επιφορτισμένα

μεταξύ των άλλων με υποχρεώσεις όπως “να λει-
τουργεί γραφείο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, υπηρε-
σία λογοκρισίας και ερευνητικό εργαστήριο της
κυβέρνησης”.2 Τέτοιες λειτουργίες προκάλεσαν αρ-

κετό μίσος και τελικά οδήγησαν στο να αποχωρι-

στούν το σώμα τους μερικά επιστημονικά κεφάλια

(με γνωστότερη ίσως την περίπτωση του αποκεφα-

λισμού του Lavoisier). Η επαναστατική μεταμόρ-

φωση της “Ακαδημίας” σε “Εθνικό Ινστιτούτο

Επιστημών και Τεχνών” δεν άλλαξε και πολύ τη

σχέση των επιστημόνων με το κράτος. Αντίθετα

όμως υπήρξε μια εξαίρετη ευκαιρία για την αλλαγή

φρουράς των κεντρικών προσώπων της. Το Ινστι-

τούτο έχαιρε στήριξης και δύναμης από τη μεριά

των επαναστατικών κυβερνήσεων και του ίδιου του

Ναπολέοντα λίγο αργότερα. Ο ρόλος των επιστη-

μόνων ήταν αναγνωρισμένος και αναγκαίος για το

κράτος, και όχι μόνο για τις απαιτήσεις της διεξα-

γωγής του πολέμου. Η ιδεολογία της επιστήμης και

του “ορθολογισμού” ήταν κεντρική στις ιδέες του

“διαφωτισμού” που με τον Ναπολέοντα βρίσκον-

ταν πλέον στην εξουσία.

Σε αυτό, λοιπόν, το περιβάλλον ο Laplace (ήδη αρ-

κετά γνωστός και προ της επανάστασης), μπόρεσε

να γίνει μέρος του ανώτερου οργάνου του Ινστιτού-

του και από εκεί να προωθήσει τις, πολύ συγκεκρι-

μένες, απόψεις του για την κατεύθυνση που θα

πρέπει να ακολουθήσει η φυσική. Και δεν άφησε

τον χρόνο να πάει χαμένος. Σε σύντομο χρονικό

διάστημα ίδρυσε την “κοινότητα του Arcueil”. To

Arcueil είναι ένα προάστιο του Παρισιού όπου βρι-

σκόταν το σπίτι του Laplace. Εκεί διοργάνωσε από

το 1806 και μέχρι το 1822 μια σειρά από “άτυπες”

επιστημονικές συναντήσεις. Το άτυπες μπαίνει σε

πολλά εισαγωγικά μιας και μέσω αυτών των διαδι-

κασιών ο Laplace προσπάθησε και κατάφερε να

προωθήσει στο Εθνικό Ινστιτούτο τους ανθρώπους

και τη θεματολογία της επιλογής του. Το μικρό του

Λόμπι, και με την διακριτική (και χρηματική) στή-

ριξη του Ναπολέοντα, κατάφερε να κυριαρχήσει

ολοκληρωτικά μέσα στο Ινστιτούτο αποτελώντας

ουσιαστικά μια παράλληλη διαδικασία λήψης απο-

φάσεων και προώθησης των “σωστών ανθρώπων,

με τις σωστές ιδέες, στις σωστές θέσεις”. Σύντομα

η δύναμη του Laplace έγινε τέτοια που καμία αμ-

φισβήτηση δεν μπορούσε να ευδοκιμήσει οπουδή-

ποτε γύρω του3.

Διαγωνισμοί για το
“καλό της επιστήμης”
Μία από τις μεθόδους που χρησιμοποιούσε ο

Laplace για την καθιέρωσή του ήταν αυτή του “επι-

στημονικού διαγωνισμού”. Κατέθετε, δηλαδή, το

Ινστιτούτο ένα πρόβλημα προς λύση και όποιος

μετά από ένα χρονικό διάστημα έφερνε μια εργασία

πάνω στο θέμα επιβραβευόταν με ένα χρηματικό

ποσό. Θα σταθούμε λίγο σε δύο στιγμές αυτής της

διαδικασίας, μιας και ήταν ένα από τα εργαλεία του
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Ο “πολιτισμός” φτάνει στην Αίγυπτο. Τι να

υπήρχε, άραγε, πριν;...



Arcueil για να κατασκευάζει την αλήθεια του, αλλά

και γιατί γύρω από έναν τέτοιο διαγωνισμό έγινε η

παράδοση της σκυτάλης της εξουσίας του Laplace

στους διαδόχους του.

Το 1808 προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την εξή-

γηση της “διπλής διάθλασης”, του φαινομένου

κατά το οποίο όταν μια ακτίνα φωτός περνάει μέσα

από κάποιους κρυστάλλους χωρίζεται στα δύο. Η

περιγραφή του διαγωνισμού ζήταγε μια εξήγηση

για ένα φαινόμενο για το οποίο «καμία από τις

υπάρχουσες εξηγήσεις δεν το ενοποιούν στην ολό-

τητά και στην ακρίβεια που απαιτούν οι μαθηματι-

κοί νόμοι που ταυτόχρονα να εξηγούν το φαινόμενο

και να δίνουν ακριβή ερμηνεία των αποτελεσμάτων

τους». Η εικόνα που δίνει η παραπάνω περιγραφή

δεν είναι πραγματική. Ήδη από την εποχή του Νεύ-

τωνα (έναν αιώνα πριν) το φαινόμενο ήταν γνωστό,

ενώ ο Huygens το είχε εξηγήσει βασισμένος όμως

στην υπόθεση ότι το φως είναι κύμα και όχι σωμα-

τίδιο και είχε μάλιστα βγάλει από τη θεωρία του και

μαθηματικούς νόμους που το περιέγραφαν. Τέτοιες

εξηγήσεις, όμως, ο Laplace προφανώς ούτε ήθελε

ούτε και μπορούσε να τις δεχτεί, μιας και βρίσκον-

ταν σε πλήρη σύγκρουση όχι μόνο με τις ιδέες του

“δασκάλου Νεύτωνα”, αλλά και με το σύνολο του

προγράμματός του. Γι’ αυτό και για τον Laplace οι

νόμοι του Huygens μόνο ως “εμπειρικοί τύποι”4 θα

μπορούσαν να εκληφθούν, ενώ το ζήτημα της “δι-

πλής διάθλασης” περίμενε ακόμα την εξήγησή του.

Φυσικά, για κάποιον που προτιμούσε την κυματική

θεωρία του φωτός το ζήτημα ήταν λυμένο ήδη εδώ

και έναν αιώνα και ο διαγωνισμός χωρίς νόημα. Αν

κάποιος όμως ήταν με την κυματική θεωρία, τότε

δεν θα είχε καμία θέση στους κύκλους του Arcueil

και άρα δεν θα μπορούσε να βάλει τέτοια ζητή-

ματα...

Ο διαγωνισμός κατέληξε στο θρίαμβο του κύκλου

του Laplace, όταν ο Malus παρουσίασε μια (σαφώς

κατώτερη του Huhgens) θεωρία εξήγησης του φαι-

νομένου με βάση τη σωματιδιακή ερμηνεία του

φωτός. Προς το παρόν ο Laplace κατάφερε όχι

μόνο να διασώσει τη σωματιδιακή αντίληψή του,

αλλά και να αποδείξει ότι είναι σε θέση να απαν-

τήσει και στα πιο δύσκολα και άγνωστα ερωτή-

ματα. Βέβαια, θα λέγαμε τη μισή ιστορία αν δεν

αναφέραμε ότι ο Malus είχε μελετήσει το φαινό-

μενο της διπλής διάθλασης πολύ πριν προκηρυχθεί

ο διαγωνισμός, κάτι που ήταν σε πλήρη γνώση του

Laplace. Οπότε αυτό που πραγματικά συνέβη ήταν

η προκήρυξη ενός διαγωνισμού με προαποφασι-

σμένο νικητή και αποτέλεσμα. Κατά βάση ο

Laplace επιβράβευε ένα μέλος του κύκλου του, ενώ

ταυτόχρονα φρόντιζε να γίνει λίγος θόρυβος γύρω

από τις θεωρίες του5.

Για του λόγου το αληθές, το 1817 προκηρύχθηκε

ένας ακόμα διαγωνισμός πάλι γύρω από το φως και

τη φύση του. Αυτή τη φορά το πρόβλημα αφορούσε

τη συμβολή του φωτός6. Ο Laplace ήλπιζε πως η

θεωρία του θα καταλήξει σε έναν αντίστοιχο

θρίαμβο με αυτόν του 1808, το αποτέλεσμα του

διαγωνισμού όμως δεν θα μπορούσε να πάρει χει-

ρότερη τροπή. Ο Arago, ως τότε νεαρό προστα-

τευόμενο μέλος της κοινότητας του Arcueil,

αποσκίρτησε από την “πατρική” προστασία και

στήριξε τις απόψεις του, ως τότε outsider, Fresnel

σε μια εξήγηση πλήρως βασισμένη στην κυματική

θεωρία του φωτός. Το Ίδρυμα, που σαφώς ζήταγε

μια σωματιδιακή εξήγηση, αναγκάστηκε να δεχτεί

την ήττα του και να βραβεύσει τον Fresnel. “Ήταν
περισσότερο μια επιβεβαίωση της χαμένης τους
εξουσίας παρά κάτι άλλο”7. Τι ήταν, όμως, αυτό που

είχε μεσολαβήσει από το 1808 ως το 1817;

Η “αλήθεια” από την
επανάσταση ως την
παλινόρθωση
Ίσως κάποιος ήδη να αναρωτιέται τι έχει να προ-

σφέρει μια τέτοια εξιστόρηση, πέρα από την από-

κτηση «μυστήριων γνώσεων». Προφανώς ο

Laplace υπήρξε δεσποτικός και διηύθυνε το πανε-

πιστήμιο της εποχής του και μαζί τις ιδέες που προ-

ωθούνταν γύρω από αυτό με σιδερένια πυγμή.

Ένταξει μέχρι εδώ· δεν είναι ανάγκη να πάει κανείς

δύο αιώνες πίσω για να ανακάλυψει τέτοια πράγ-

ματα. Συμβαίνουν και στα σημερινά πανεπιστήμια,

σε όλα τα μήκη και τα πλάτη. Αν, παρόλ’ αυτά,

βάλει κανείς τις ημερομηνίες των τριών διαγωνι-

σμών μέσα στο υπόλοιπο ιστορικό τους πλαίσιο θα

βγάλει μερικά ενδιαφέροντα συμπεράσματα.

Καταρχήν, ο Laplace αντλούσε τη δύναμή του μέσα

από τους γενικότερους πολιτικούς συσχετισμούς

της εποχής του. Η εύνοια και το χρήμα του ναπο-

λεόντειου κράτους ήταν ένας από τους κυριότερους

παράγοντες.  Ο Laplace χρησιμοποίησε αυτή την

εύνοια πρώτα για να ανελιχθεί στην επιστημονική

ιεραρχία, στη συνέχεια για να χρησιμοποιήσει τη

θέση του αυτή για να φτιάξει ένα ελεγχόμενο περι-

βάλλον στο οποίο οι αντιρρήσεις θα λύνονταν

πάντα με «μαγικό» τρόπο υπέρ του, ενώ οι αντίπα-

λες απόψεις θα αποσιωπούνταν και θα περιθωριο-

ποιούνταν. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον ήταν σε

θέση να ορίσει ο ίδιος το ποια ερωτήματα αξίζει να

απαντηθούν και ποια όχι, αλλά και το τι μπορεί να

θεωρηθεί νόμιμη απάντηση ή όχι· τι είναι αλήθεια

και τι όχι. 

Εδώ λέμε κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που μα-

θαίνουμε στα σχολεία ή διαβάζοντας τις εφημερί-

δες. Η εικόνα της επιστήμης που παρουσιάζεται

εκεί είναι αυτή μιας επιστήμης και καλά ουδέτερης

που πηγάζει από την παρατήρηση της φύσης. Και

μιας και η φύση είναι μία, τα συμπεράσματα από

αυτήν δεν μπορούν να επιφέρουν αμφισημίες και

διαφωνίες. Κι όμως. Εδώ βλέπουμε πως η εξουσία

του Laplace (δηλαδή η εξουσία του ναπολεόντειου

κράτους) ήταν η μόνη που μπορούσε να πει τι είναι

«φύση» και τι δεν είναι. Αυτό είναι ένα σημείο που

δεν πρέπει να προσπεράσουμε βιαστικά. Το «επα-

ναστατικό κράτος» που προέκυψε από τη γαλλική

επανάσταση ήταν μια από τις πρώτες μορφές καπι-

ταλιστικού κράτους που τη μετεξέλιξή του βιώ-

νουμε και σήμερα. Προφανώς ελάχιστα πράγματα

παραμένουν ίδια, αλλά εκείνη ήταν η πηγή και αυτό

έχει κάποια αξία. Γιατί, όμως, το κράτος να ασχο-

ληθεί και να πάρει μέρος στις κατά βάση «φιλοσο-

φικές» διαμάχες των «φυσικών φιλοσόφων»; 

Η ιδέα πως η φύση είναι μία και πως τα αποτελέ-

σματα της μελέτης της είναι και λογικά και ανα-

γκαία και δεν χωράει αμφισβήτηση στα χρόνια του
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Το σπίτι του Laplace στο Αrcueil. Εκεί που τα «σαλόνια» ήταν

ισχυρότερα από τα «εργαστήρια».

Η διπλή διάθλαση και η κυματική εξήγηση της συμβολής.



«διαφωτισμού» είχε αρχίσει να μετατρέπεται σε κυ-

ρίαρχη ιδεολογία· και μέσω της Γαλλικής Επανά-

στασης και σε κρατική ιδεολογία. Η «μια και

μοναδική αλήθεια» των φυσικών επιστημών είχε

αρχίσει να μεταφέρεται σε όλο τον γαλαξία των

«κοινωνικών επιστημών» που άνθιζαν μέσα στο πε-

ριβάλλον του διαφωτισμού. Όπως, λοιπόν, είσαι

παράλογος αν αρνηθείς την αλήθεια του φυσικού,

έτσι θα πρέπει να είναι αδύνατον να αρνηθείς την

«αλήθεια» του στατιστικολόγου, του πολεοδόμου,

του γιατρού, του ανθρωπολόγου κλπ, κλπ. Και

όπως συμβαίνει σε όλες τις εκστρατείες, έτσι και

στην εκστρατεία στην Αίγυπτο8, πίσω από τις στρα-

τιές ακολούθαγαν οι επιστήμονες. Η θέση τους

ήταν εξίσου οργανική με αυτή των φαντάρων· από

τη λεηλασία μέχρι τη διάχυση του «γαλλικού

φωτός» και της επίσημης κρατικής επιστημονικής

ιδεολογίας του.

Ας ξαναθυμηθούμε, όμως, τον «δαίμονα του

Laplace». Όλο το σύμπαν είναι απόλυτα και αι-

τιακά δομημένο. Και αν γνωρίζεις τον μηχανισμό,

τότε μπορείς να του προσφέρεις τις αιτίες που θα

φέρουν τα κατάλληλα αποτελέσματα. Αυτή ακρι-

βώς ήταν και η ιδέα της «κοινωνικής μηχανικής»

που έφερνε το «επαναστατικό κράτος»: το κράτος

θα διοικείται επιστημονικά και η ορθολογική

μορφή του πρώτα θα δικαιώνει τις αποφάσεις του

και στη συνέχεια θα εγγυάται τη λειτουργικότητά

του. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον οι «φυσικοί φιλόσο-

φοι» δεν γίνεται να συνεχίσουν να «φιλοσοφούν».

Αν δεν καταφέρνουν να έχουν «μια και μόνη αλή-

θεια», το κράτος θα βάλει το χεράκι του για να βοη-

θήσει να την αποκτήσουν. Έτσι και ο Laplace

μπόρεσε να αποκτήσει τη δύναμη που θα του επέ-

τρεπε όχι μόνο να προωθήσει τις δικές του αντιλή-

ψεις, αλλά και να κάνει την όποια διαφωνία να

σωπάσει. Κάτι που πέτυχε χτίζοντας έναν ημικρα-

τικό κύκλο συγκεντρωτικής εξουσίας και πειθαρ-

χίας. 

Όμως οι Ιακωβίνοι και ο Ναπολέων αποδείχτηκαν

μια προσωρινή κατάσταση. Το 1815, ο Ναπολέων

είχε το Βατερλώ του, ενώ οι Βουρβόνοι (η προ-

ηγούμενη βασιλική οικογένεια) επανήλθαν στην

εξουσία. Τι σήμαινε, άραγε, αυτό για τον Laplace

και τον κύκλο του Αrcueil; Καταρχήν δεν σήμαινε

το άμεσο τέλος τους. Όμως όλο και περισσότερες

ήταν οι φωνές, από εκείνο το σημείο και μετά, που

μίλαγαν ανοιχτά για τον «αυταρχικό» του χαρα-

κτήρα, που «μπαίνει εμπόδιο στην έρευνα» κλπ,

κλπ. Κάποιοι, μάλιστα, δεν έχασαν την ευκαιρία να

υπενθυμίζουν την αγαστή συνεργασία του με τους

«δημοκρατικούς». Ενώ οι, βασιλόφροντες στη συν-

τριπτική τους πλειοψηφία, αποκλεισμένοι της κοι-

νότητας του Arcueil έβρισκαν όλο και περισσότερο

χώρο για να εκφραστούν.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, ο Laplace από το 1815

και μετά οδηγούνταν ταχύτατα στην περιθωριοποί-

ηση και μαζί με αυτόν και η αντίληψή του για τη

φύση. Ξαφνικά, έγινε όλο και πιο δύσκολο να διο-

ρίσει τους «δικούς του», όλο και πιο δύσκολο να

εμποδίσει τους αντιπάλους του, όλο και πιο δύ-

σκολο να ησυχάσει τις «εσωτερικές του διαφω-

νίες». Ο Laplace ήταν το ναπολεόντειο νόμισμα

που σιγά σιγά έφευγε από την κυκλοφορία. Το 1817

ο διαγωνισμός που προοριζόταν για θρίαμβο, οδη-

γήθηκε σε πανωλεθρία. Οι αντίπαλοί του είχαν κα-

ταλάβει τον μηχανισμό του και τον

χρησιμοποιούσαν ακριβώς όπως και εκείνος: για να

ελέγξουν την «αλήθεια για τη φύση».

Να το επαναλάβουμε: φυσική στα χρόνια του

Laplace δεν ήταν μόνο οι ιδέες του ίδιου του

Laplace, αλλά ένας ολόκληρος τρόπος να βλέπει

κανείς τη φύση και να κάνει φυσική, από την αιτιο-

κρατία ως τη “σωματιδιακή οπτική”. Το τέλος του

Laplace ήταν και το τέλος μιας ολόκληρης κοσμο-

αντίληψης, αν και τα χνάρια της μαθηματικοποί-

ησης και διεύρυνσης της μηχανικής του Νεύτωνα

φτάνουν ως τις μέρες μας.

Αλλά σε ποια πειράματα πάτησε η νέα αντίληψη

για να εκθρονίσει την παλιά; Σε ποια νέα δεδομένα;

Σε τίποτα νέο· όλα τα πειράματα και όλα τα δεδο-

μένα ήταν ήδη γνωστά πάνω από έναν αιώνα πριν.

Τότε σε ποιο πανεπιστήμιο και σε ποιο εργαστήριο

έγινε το φως από σωματίδιο κύμα; Σε κανένα. Το

φως σταμάτησε να είναι σωματίδιο στο πεδίο της

μάχης του Βατερλώ και το φως έγινε κύμα στη

στέψη των Βουρβόνων. Ο Πρώσος στρατηγός

Κλαούζεβιτς μοιάζει να τα πήγε καλύτερα στον

ορισμό της φύσης από όλους τους φιλοσόφους και

τους επιστήμονες...

“Κοιτώντας με καθαρή
ματιά την ιστορία”
Τα παραπάνω ίσως να θυμίζουν αυτά που λέγαμε

στο προηγούμενο τεύχος για την περίπτωση του Λι-

σένκο. Και πράγματι έτσι είναι. Κοιτώντας την

ιστορία της επιστήμης, βλέπει κανείς κάτι πολύ δια-

φορετικό από την αφήγηση που την θέλει να είναι

μια γραμμική εξέλιξη αύξησης των γνώσεων. Αν-

τίθετα, βλέπει αλλαγές και διαμάχες, βλέπει αντί-

παλες απόψεις που συγκρούονται μεταξύ τους για

να επικρατήσει η μια έναντι της άλλης. Και για να

το πετύχουν αυτό, η φύση δεν επαρκεί. Καλούνται

να πάρουν μέρος οι κοινωνικές δυνάμεις και οι

συμμαχίες με την κρατική εξουσία. Στο συγκεκρι-

μένο καπιταλιστικό περιβάλλον, οι σύμμαχοι αυτοί

περιμένουν από τους επιστήμονες συγκεκριμένες

υπηρεσίες για αντάλλαγμα. Και αυτό σημαίνει πως

το κράτος περιμένει από τους επιστήμονες· ιδεολο-

γία και τεχνολογία που θα αυξήσει τα κέρδη του

και άρα θα πειθαρχήσει την εργατική τάξη. Και

μιας και η εργατική τάξη είναι απρόβλεπτη, έτσι

και οι προσδοκίες του κράτους από την επιστήμη

δεν είναι σταθερές ανά περιόδους.

Η ύπαρξη αυτών των «διασταυρώσεων» στην ιστο-

ρία των επιστημών χτυπάει με τον πιο αποφασι-

στικό τρόπο την αντίληψη για την επιστήμη ως

αλήθεια και πρόοδο. Δείχνει ότι κάθε στιγμή ανοί-

γονταν επιλογές που θα μπορούσαν να είχαν οδη-

γήσει σε πολύ διαφορετικά συμπεράσματα και

αντιλήψεις. Επιλογές που δεν ακολουθήθηκαν, ενώ

θα μπορούσαν.

Το 1987 o Feyerabend έγραφε στον πρόλογο του

βιβλίου του «Ενάντια στην μέθοδο - για μια αναρ-

χική θεωρία της γνώσης»: «Το «όλα επιτρέπονται»
δεν είναι κάποια «αρχή» μου [...] αλλά η έντρομη
έκπληξη ενός ορθολογιστή που κοιτάζει με καθαρή
ματιά την ιστορία». Η κριτική στην κυρίαρχη θετι-

κιστική οπτική έχει πάρει κατά καιρούς διάφορες

μορφές. Το «όλα επιτρέπονται» του Feyerabend

είναι μια από αυτές. Αν και εντυπωσιάζει στην

πρώτη ανάγνωση, κατά τη γνώμη μας είναι προ-

βληματική. Γιατί, πράγματι ο Feyerabend έχει

δίκιο. Αν κοιτάξουμε την ιστορία, θα βρούμε κάτι

πολύ πιο πλούσιο και πολύ πιο δυναμικό από τα

απλουστευτικά σχήματα. Αυτή η οπτική ανοίγει

δρόμους. Ανοίγει δρόμους σε μια κριτική οπτική

απέναντι στην «μια και μοναδική και απόλυτη αλή-

θεια των επιστημών» και στην άμεση συνεπαγωγή

της υπακοής στον κύριο με την λευκή ποδιά (ή τον

ψυχολόγο ή τον οικονομολόγο, κλπ). Όμως εμείς

όταν κοιτάμε την ιστορία, βλέπουμε κάτι τελείως

διαφορετικό. Βασικά, δεν βλέπουμε «όλα να επι-

τρέπονται». Βλέπουμε, αντίθετα, λυσσαλέες μάχες

για το σε ποιον θα «επιτραπεί να υπάρχει». Ας τολ-

μήσουμε μια παρατήρηση κλείνοντας: επειδή ακρι-

βώς «όλα επιτρέπονται», ένα μόνο θα συμβεί· αυτό

που έχει την έγκριση της κρατικής εξουσίας. 

σημειώσεις:
1 http://plato.stanford.edu/entries/determinism-causal/
2Hankins T., «Επιστήμη και διαφωτισμός», Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρή-

της,1989, σελ 257.
3 Iwan Rhys Morus, “When physics became king”, University of Chicago Press,

2005.
4 Να πώς μίλαγε ο ίδιος ο Laplace για το θέμα: “δεν μένει καμία αμφιβολία πως οι
[νόμοι το Huygens] οφείλονται σε ελκτικές και απωστικές δυνάμεις που γίνονται αι-
σθητές μόνο σε εξαιρετικά μικρές αποστάσεις. Μέχρι τώρα αυτοί οι νόμοι ήταν μόνο
το αποτέλεσμα παρατηρήσεων που απλώς προσέγγιζαν την αλήθεια”. Βλ.,το
άρθρο του Eugene Frankel, “The search for a corpuscular theory of double refrac-
tion: Malus, Laplace and the price competition of 1808”, Centaurus, τ. 18, 1974,

σελ. 241.
5 Eugene Frankel, όπ.π.

6 Όταν το φως περνάει μέσα από δύο κοντινές σχισμές, τότε εμφανίζει ένα σχημα-

τισμό από φωτεινές και σκοτεινές περιοχές. Κάτι που δεν μπορούσε να εξηγηθεί

με τη σωματιδιακή θεωρία.
7 Robert Fox, “The rise and fall of Laplacian physics”, Historical Studies in the
Physical Sciences, τ. 4, 1974.
8 Κομμάτι του εκστρατευτικού σώματος του Ναπολέοντα στην Αίγυπτο και τη Συρία

αποτελούσαν οι εκατοντάδες επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων (μαθηματικοί,

φυσικοί, πολιτικοί επιστήμονες κλπ). Σκοπός τους αρχικά ήταν να βοηθήσουν τον

στρατό στα μηχανικά του ζητήματα. Αλλά δεν έμειναν εκεί. Σύντομα, ίδρυσαν το

“Αιγυπτιακό Ινστιτούτο”, με σκοπό να μεταφέρονται οι ιδέες του διαφωτισμού στην

τοπική κοινωνία. Όπως όλα τα αξιοπρεπή τμήματα προπαγάνδας, έτσι και αυτό

προσπάθησε να αρπάξει ό,τι μπορούσε. Στην Ευρώπη αυτό το έλεγαν “ανακά-

λυψη”, ενώ πιο γνωστή περίπτωση είναι αυτή της αρχαίας αιγυπτιακής “στήλης

τη Ροζέτας”. 

Μικρές περιπλανήσεις της “επιστημονικής αλήθειας”  Μικρές περιπλανήσεις της “επιστημονικής αλήθειας” 
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Τι γίνεται, άραγε, στη Λιβύη; Γιατί έχει εξαφανιστεί

από το επίκεντρο των αναλύσεων των δυτικών ειδη-

μόνων; Μήπως, όλα τακτοποιήθηκαν με την πτώση

του Καντάφι, οπότε δεν υπάρχει και λόγος να ασχο-

λείται κανείς; Γιατί δεν μας σκοτίζουν πια με τη με-

γάλη επιτυχία των δημοκρατικών δυνάμεων που

νίκησαν και επιβλήθηκαν; Γιατί δεν διαφημίζουν την

μετα-κανταφική Λιβύη ως πρότυπο ανάπτυξης που

πρέπει να ακολουθηθεί και στην περίπτωση της Συ-

ρίας, για παράδειγμα; Γιατί δεν «σπρώχνουν με τα

χίλια» τη στρατιωτική επέμβαση στη Συρία ως τη

«μόνη λύση»; Δεν ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει,

όμως, κάτι μας λέει πως οι ξερόλες αναλυτές που κά-

νουν σχέδια επί χάρτου και πουλάνε εξυπνάδες με

το κιλό από τα άνετα γραφειάκια τους στις δυτικές μη-

τροπόλεις, τα έχουν βρει σκούρα (όπως, φυσικά, και

τα αφεντικά τους) και ακολουθούν σε μεγάλο βαθμό

τη «μέθοδο της πάπιας». Το ότι, βέβαια, οι δημοκρα-

τικές χώρες της Δύσης «κάνουν την πάπια», δεν ση-

μαίνει ότι δεν ενδιαφέρονται ή δεν ετοιμάζονται. Κάθε

άλλο. Μόνο που είναι αναγκασμένες να σκεφτούν

δυο και τρεις φορές τις επικείμενες κινήσεις τους,

καθώς η περιοχή για την οποία τρίβουν τα χέρια τους

δεν είναι ακριβώς «του χεριού τους». Για να το πούμε

αλλιώς, μας φαίνεται ότι τα τελευταία τρία περίπου

χρόνια και εξαιτίας των αραβικών εξεγέρσεων που

σημειώθηκαν σε μια σειρά από χώρες, οι συσχετι-

σμοί δύναμης που έμοιαζαν για δεκαετίες ακλόνητοι

άρχισαν να τρίζουν. Οι μαζικές εξεγέρσεις, οι οποίες

πραγματοποιήθηκαν και εν μέσω παγκόσμιας οικο-

νομικής κρίσης, μπορεί να μην διέλυσαν τα πάντα με

μιας, όμως απελευθέρωσαν μια δυναμική που κανείς

πλέον δεν μπορεί (όσο κι αν θέλει) να αγνοήσει. Η

ρευστότητα, λοιπόν, και οι συνεχείς ανακατατάξεις

που στη Συρία έχουν φτάσει στο σημείο να εξελιχ-

θούν σε εμφύλιο πόλεμο, θέτουν το εξής αρκετά ση-

μαντικό ζήτημα: εντάξει, να φύγει ο δικτάτορας

Άσαντ, αλλά ποιος να έρθει;

Αυτού του είδους η αβεβαιότητα για τη μετέπειτα κα-

τάσταση σε συνδυασμό με τις αντικρουόμενες βλέ-

ψεις που έχουν οι διάφοροι «μνηστήρες» στην

περιοχή είναι που αναγκάζει τόσο τις ΗΠΑ όσο και τη

Ρωσία, αλλά και κράτη της ΕΕ να προσπαθούν να

μην είναι περισσότερο βιαστικοί απ’ ό,τι θα έπρεπε.

Άλλωστε, εδώ σκραμπλ παίζεις και πρέπει να σκε-

φτείς ποιο τετραγωνάκι θα βάλεις δίπλα στο άλλο,

πόσο μάλλον όταν διακυβεύονται οι καπιταλιστικές

ισορροπίες σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη ζώνη, όπως η

Μέση Ανατολή και η ευρύτερη ζώνη γύρω από αυτήν.

Στα αποσπάσματα που ακολουθούν παρακάτω

υπάρχει, νομίζουμε, μια κατανοήτη ερμηνεία της

«αναποφασιστικότητας» των δυτικών τοποτηρητών

της τάξης που ενώ εκτιμούν βαθύτατα την «πρό-

κληση χάους» και την αλλαγή συνόρων σύμφωνα με

τα συμφέροντά τους, γνωρίζουν επίσης πολύ καλά

ότι για να είναι αποτελεσματικό το χάος στην περί-

πτωσή τους, πρέπει να μπορεί να είναι και διευθετη-

μένο: 

«Την επαύριον του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου, η
Βρετανία και η Γαλλία έφτιαξαν τη σύγχρονη Μέση
Ανατολή, τεμαχίζοντας ό,τι είχε απομείνει από την
Οθωμανική Αυτοκρατορία. (…) Τώρα, για πρώτη
φορά τα τελευταία 90 χρόνια, ολόκληρη η μεταπολε-
μική διευθέτηση της περιοχής τσακίζει. 

Στη Συρία, η κυβέρνηση δεν ελέγχει πια πολλά περά-
σματα προς την Τουρκία και το Ιράκ. Οι Σύροι αντάρ-
τες επελαύνουν και οπισθοχωρούν ανεμπόδιστα κατά
μήκος των συνόρων, ενώ σιίτες και σουνίτες μαχητές
από τον Λίβανο πολεμούν στο πλευρό των αντιτιθέ-
μενων μερών στη Συρία. Το Ισραήλ βομβαρδίζει τη
Συρία κατά βούληση. Φυσικά, οι κινήσεις των αντάρ-
τικών ομάδων εν μέσω εμφυλίου πολέμου δεν δεί-
χνουν απαραίτητα ότι το κράτος αποσαρθρώνεται. (…
). Η ίδια διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και στο Ιράκ.
Η λεγόμενη λεπτή γραμμή που χωρίζει τα ελεγχόμενα
από τους Κούρδους εδάφη στο Βορρά από το υπό-
λοιπο Ιράκ γίνεται όλο και περισσότερο ένα σύνορο
που το υπερασπίζονται και από τις δύο πλευρές ένο-
πλες δυνάμεις.

(…) Ενδιαφέρει πραγματικά τον υπόλοιπο κόσμο
ποιος πολεμάει ποιον στις φτωχές πόλεις της Συρίας
ή στις πεδιάδες και τα βουνά του Κουρδιστάν; Το μά-
θημα των τελευταίων μερικών χιλιάδων ετών είναι ότι
κάτι τέτοιο έχει μεγάλη σημασία. Η περιοχή που εκτεί-
νεται ανάμεσα στη μεσογειακή ακτή της Συρίας και τα
δυτικά σύνορα του Ιράν είναι παραδοσιακά μια πε-
ριοχή όπου συγκρούονταν οι αυτοκρατορίες. Οι χάρ-
τες της περιοχής είναι γεμάτοι με ονόματα από τα
πεδία των μαχών όπου οι Ρωμαίοι πολέμησαν τους
Πάρθους1, οι Οθωμανοί τους Σαφαβίδες2 και οι Βρε-
τανοί τους Τούρκους.

Αλλά καθώς η διευθέτηση του 20ου αιώνα για τη
Μέση Ανατολή καταρρέει, το αποτέλεσμα είναι απί-
θανο να είναι η ειρήνη και η ευημερία. Είναι εύκολο
να δει κανείς τι πάει λάθος με τις κυβερνήσεις στο ση-
μερινό Ιράκ και τη σημερινή Συρία, αλλά δεν είναι εύ-
κολο να δει τι θα μπορούσε να τις αντικαταστήσει.
Κοιτάξτε τη σχεδόν ομόφωνη επευφημία της πτώσης
του συνταγματάρχη Καντάφι το 2011 από τους ξένους
πολιτικούς και τα ΜΜΕ, μετά κοιτάξτε πώς είναι η
Λιβύη τώρα με τους ένοπλους παραστρατιωτικούς να
αλωνίζουν”3.

σημειώσεις:
1 Οι Πάρθοι ανέπτυξαν την Παρθική Αυτοκρατορία μεταξύ

247 π.Χ και 224 μ.Χ στο βορειοανατολικό άκρο της Περ-

σίας, του σημερινού Ιράν (στμ).
2 Οι Σαφαβίδες διοίκησαν την αχανή περσική αυτοκρατορία

από το 1501 μέχρι το 1722. Η περσική αυτοκρατορία πε-

ριελάμβανε τότε τα εδάφη του σημερινού Ιράν, του Αζερμ-

παϊτζάν, της Αρμενίας, του μεγαλύτερου μέρους του Ιράκ,

της Γεωργίας, του Αφγανιστάν, καθώς και τμήματα του Πα-

κιστάν, του Τουρκμενιστάν και της Τουρκίας (στμ).
3 Patrick Cockburn, “History Lessons the West refuses to
learn”, Counterpunch, 13/5/2013.

Προς το παρόν, η ανάγκη και η οργή δημιουργούν “ευφάνταστες

πολεμικές μηχανές”. Μετά, βλέπουμε...

Διευθετώντας
“το χάος” στη
Συρία
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Η “τελική ταχύτητα” της ραπτομηχανής
“Ατυχήματα” στις βιοτεχνίες ενδυμάτων του Μπαγκλαντές

20

Να είναι ατύχημα ή μήπως τραγωδία; Να έγινε από αμέλεια ή να ήταν

απλώς «η κακιά η ώρα», από την οποία κανείς δεν μπορεί να γλιτώ-

σει; Αναφερόμαστε στην κατάρρευση του κτιρίου-γιγαντοφασονάδι-

κου (Ράνα Πλάζα) στο Μπαγκλαντές στα τέλη του προηγούμενου

Απρίλη. Ενός πολυώροφου κτιρίου στην πρωτεύουσα της χώρας,

μέσα στο οποίο στεγάζονταν διάφορες βιοτεχνίες κατασκευής έτοι-

μων ενδυμάτων και δούλευαν περισσότεροι από 3.000 εργάτες. Και

το οποίο, στην κυριολεξία, «άνοιξε η γη και το κατάπιε», με αποτέ-

λεσμα να σκοτωθούν περίπου 1.200 εργάτες και να τραυματιστούν

σοβαρά αρκετές εκατοντάδες. Η καταγραφή στοιχείων τελειώνει

κάπου εδώ. Γιατί το δικό μας ζήτημα δεν είναι να προχωρήσουμε σε

μια κριτική του δομοστατικού σχεδιασμού και των παραβάσεων των

«τυπικών κανονισμών» για την ασφάλεια στην εργασία. Αυτό, άλλω-

στε, είναι το αγαπημένο άθλημα των πρωτοκοσμικών αναλυτών που

σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση δεν σταματούν να κουνάνε το δάκτυλο

και να παραδίδουν μαθήματα στους «φτωχούς ασιάτες που δεν σκαμ-

πάζουν και πολλά». 

Το δικό μας ζήτημα είναι ότι ο μαζικός θάνατος που πλημμύρισε τις

εργατικές γειτονιές της Ντάκα καθόλου «ατύχημα» δεν είναι. Όπως

δεν είναι και καθόλου «θεόσταλτη τραγωδία». Πολύ απλά γιατί στον

καπιταλισμό η «απουσία τύχης» είναι μέσα στο πρόγραμμα και πέφτει

πάντοτε στα κεφάλια αυτών που πραγματοποιούν την εργασία και όχι

εκείνων που την επιτηρούν, την οργανώνουν και την εκμεταλλεύον-

ται. Και κάτι τέτοιο μόνο τυχαίο δεν είναι. Κάθε άλλο. Η παραγωγή

θανάτου και καταστροφής είναι απόλυτα συνυφασμένη με τον καπι-

ταλισμό εδώ και αιώνες, όχι λόγω κάποιου είδους «ακατανόητου σα-

δισμού» εκ μέρους των αφεντικών, αλλά γιατί μόνο έτσι μπορεί να

βγει το απαραίτητο κέρδος. Μόνο με τη βία και τον καταναγκασμό

μπορεί να πειστεί κανείς να πάει για δουλειά. Φυσικά, η βία και ο κα-

ταναγκασμός έχουν διαβαθμίσεις, χρησιμοποιούνται σε διαφορετικές

δόσεις και με διαφορετική συχνότητα. Σε περιπτώσεις, όμως, όπως

αυτής του γιγαντοφασονάδικου στο Μπαγκλαντές ο ρυθμός της κα-

ταστροφής επιταχύνεται σε υπερβολικό βαθμό. Η πληθώρα νεκρών

και τραυματιών είναι ενδεικτική της υποτίμησης των εργατών σε κα-

νονικές (καπιταλιστικές) συνθήκες. Για την ακρίβεια, η εργατική δύ-

ναμη εκείνων που πεθαίνουν ή ακρωτηριάζονται “εν ώρα εργασίας”

έχει υποτιμηθεί συστηματικά και σε τέτοιο βαθμό που θεωρούνται

διαρκώς αναλώσιμοι· διαρκώς εν δυνάμει νεκροί. Αυτό που προσπα-

θούμε να πούμε είναι ότι παρόμοια «εργατικά ατυχήματα» αποτελούν

τη «λογική» κατάληξη μιας διαδικασίας εκμετάλλευσης που αποκτά

όλο και πιο ξέφρενους ρυθμούς και μοιράζει όλο και πιο απλόχερα

θάνατο. Και προς αποφυγή παρεξηγήσεων, να ξεκαθαρίσουμε ότι κα-

θόλου δεν νομίζουμε πως αυτές οι συνθήκες εντατικοποίησης της ερ-

γασίας μέσα σε άθλια κτίρια που δεν έχουν καν εξόδους κινδύνου,

μπορούν να βελτιωθούν και τότε όλα μέλι γάλα. Γιατί το είπαμε και

παραπάνω, το θέμα εδώ δεν είναι ο «σαδισμός των αιμοδιψών αφεν-

τικών». Το θέμα είναι ότι αυτή η μηχανή παραγωγής μόνο έτσι δου-

λεύει. Αλέθοντας ζωές κατατεμαχισμένες σε κακοπληρωμένες (ή

απλήρωτες) εργατοώρες για όσο περισσότερο διάστημα γίνεται. Αυτή

η «μαγική» θανατο-μηχανή αδιαφορεί επιδεικτικά για τα βιολογικά

όρια, για τις αντοχές και για τα ατομικά χαρακτηριστικά του κάθε ξε-

χωριστού εργάτη. Αδιαφορεί παντελώς για τις αδυναμίες και την προ-

σωπική φρίκη που κουβαλάει κανείς μαζί του κάθε πρωί στη δουλειά.

Γιατί δεν εξαρτάται από τον κάθε ξεχωριστό εργάτη, εξαρτάται μόνο

από την αέναη τροφοδότησή της με εργατική δύναμη.

H σκλαβιά συνορεύει με τον κίνδυνο
Και η θανατο-μηχανή αυτή δεν αφήνει διεξόδους. Στα τσιμεντένια

κουτιά όπου συγκεντρώνονται χιλιάδες υποτιμημένοι εργάτες (στη

συντριπτική τους πλειοψηφία γυναίκες) για να ράψουν ατέλειωτα

μέτρα υφάσματος, με εξαντλητικά ωράρια, χωρίς να παίρνουν άδεια

ακόμα κι όταν αρρωστήσουν και για μισθούς που με δυσκολία φτά-

νουν τα 40 ευρώ το μήνα, αντανακλάται η αληθινή εικόνα του καπι-

ταλιστικού τρόπου παραγωγής. Χωρίς φτιασιδώματα, φρου φρου κι

αρώματα, η κρυμμένη όψη της καπιταλιστικής βαρβαρότητας, η συ-

νεχής γειτνίαση της “κανονικότητας” με την καταστροφή, αποκαλύ-

πτεται σε όλο της το μεγαλείο. Σε αυτές τις ζώνες

υπερεκμετάλλευσης, η οριακή επιβίωση είναι η μόνη πραγματική

συνθήκη και το πέρασμα από την καθημερινή εξαθλίωση της βιοτε-

χνίας στο νεκροκρέβατο είναι το «λαχείο που κληρώνει» συχνά. Εκεί,

οι ρυθμοί εντατικοποίησης της εργασίας ορίζουν το πόσο αναλώσιμος

μπορεί να είναι κανείς· το πόσο πολύ και το πόσο σύντομα μπορούν

να τον ξεζουμίσουν μέχρι του σημείου να καταστεί “άχρηστος”. Ο

εργάσιμος χρόνος διαστέλλεται, η πίεση για αύξηση της παραγωγι-

κότητας συναντά τα βιολογικά όρια, ο κύκλος ζωής των εργατών κλεί-

νει πολύ γρήγορα για να ακολουθήσει η επόμενη φουρνιά

αναλώσιμων. Έτσι ορίζει ο παγκόσμιος καταμερισμός εργασίας, αυτά

Διαδήλωση εργατριών με υψωμένες γροθιές. Συγκρουσιακή διαδήλωση μετά το “ατύχημα” στην πρω-

τεύουσα του Μπαγκλαντές: Δεν είναι όλα τσάμπα σε αυτή

τη ζωή...
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σημειώσεις:
1 “Stop violence to save industry”, News Today, 2/5/2013.
2 “Bangladesh Seamstress: 'I had no choice but to go to
work'”, Spiegel on-line, 16/5/2013.

Όπως συμβαίνει σε κάθε ανάλογη περίσταση,

στο προσκήνιο δεν άργησαν να εμφανιστούν τα

κλαψουρίσματα των δυτικών ευαίσθητων κατα-

ναλωτών που δηλώνουν διατεθειμένοι να μποϋ-

κοτάρουν τις αγαπημένες τους μάρκες

προκειμένου να ασκήσουν πίεση στις εταιρείες

(και αυτές με τη σειρά τους να αναγκάσουν τους

“κακούς τριτοκοσμικούς” να πάρουν μέτρα προ-

στασίας στις “γαλέρες”). Δεν άργησαν ούτε τα

δακρύβρεχτα ρεπορτάζ που μιλάνε για την “αδια-

νόητη φτώχεια” στο Μπαγκλαντές και ζητάνε “να

αποδοθεί δικαιοσύνη”. Κι όταν συμβεί το επό-

μενο “ατύχημα”, όλοι θα ξαναβρεθούν στη θέση

τους. Να καταγγέλλουν, να νιαουρίζουν και να

κρυφογελούν που “ευτυχώς δεν γεννήθηκαν εκεί

κάτω”. Πολυτέλειες που, φυσικά, δεν αφορούν

όσους “γεννήθηκαν εκεί κάτω”, όπως δηλαδή την

εργάτρια που λέει τα εξής:

“Δεν θέλω να ξαναγυρίσω στη δουλειά. Οι περισ-
σότεροι εδώ νιώθουν το ίδιο. Φοβόμαστε. (…) Οι
συνθήκες εργασίας είναι άθλιες. Βασικά, δεν παίρ-
νουμε ποτέ ρεπό. Αν κάποιος από την οικογένειά
μας πεθάνει, το αφεντικό λέει “Λοιπόν, δεν μπορεί
να κάνει κανείς κάτι γι' αυτό. Αν θέλεις να πάρεις
ρεπό, πάρε. Θα χάσεις, όμως, το μεροκάματο”.
Πληρωνόμαστε μόνο αν είμαστε στο εργοστάσιο.
Δεν υπάρχει πληρωμένη άδεια. 

Μερικές φορές δουλεύουμε μέχρι τις 11 το βράδυ,
συνέχεια υπό πίεση, συνέχεια ακούγοντας ότι πρέ-
πει να δουλεύουμε πιο γρήγορα για να τελειώσουμε
έγκαιρα τις παραγγελίες. Δουλεύαμε μέχρι αργά το
βράδυ, την προηγούμενη της κατάρρευσης, παρόλο
που πολλές από εμάς έχουμε παιδιά. Όταν λέμε
στους ανωτέρους μας ότι θέλουμε να πάμε στα σπί-
τια μας γιατί μας περιμένουν τα παιδιά μας, εκεί-
νοι μας λένε “Τι έρχεστε για δουλειά, αφού έχετε
παιδιά; Καθίστε στα σπίτια σας και μεγαλώστε τα!
Αν θέλετε παιδιά, δεν μπορείτε να δουλεύετε για
μας!”. Ακούμε τέτοια σχόλια όλη την ώρα.

Και μετά υπάρχει και η αφόρητη ζέστη! Στο δω-
μάτιο όπου δούλευα εγώ υπήρχαν τέσσερα μικρά
κλιματιστικά για μερικές εκατοντάδες ανθρώπους.
Ρωτάγαμε και ξαναρωτάγαμε γιατί δεν αγοράζουν
τουλάχιστον ανεμιστήρες. Οι μάνατζερς μας είπαν:
“Η παραγωγή δεν πάει καλά. Αν έχουμε κέρδη,
τότε θα μπορέσουμε να αγοράσουμε ανεμιστήρες.
Δουλέψτε σκληρότερα και μετά το συζητάμε”2.

"Τέσσερις τεράστιες γεννήτριες ήταν τοποθετημέ-
νες στην οροφή του κτιρίου, παραβιάζοντας όλους
τους κανονισμούς", "Όταν οι γεννήτριες τέθηκαν
σε λειτουργία ύστερα από βραχυκύκλωμα, οι δο-
νήσεις που προκάλεσαν όπως και οι δονήσεις από
τις χιλιάδες ραπτομηχανές, προκάλεσαν την κα-
τάρρευση του κτιρίου". Τάδε έφη ο εκπρόσωπος

του Υπουργείου Εσωτερικών.

προβλέπει η “συμφωνία”. Να γιατί και η Πρωθυπουργός της

χώρας, Sheikh Hasina, κάλεσε τους εργάτες να επιστρέψουν αμέ-

σως στη δουλειά τους και να σταματήσουν να διαμαρτύρονται:

“Γιατί διαφορετικά, θα χάσετε τις δουλειές σας, θα αναγκαστείτε να
γυρίσετε πίσω στα χωριά σας, να βυθιστείτε ξανά στα ανείπωτα βά-
σανα μαζί με τα παιδιά και τους γονείς σας και τελικά να οδηγηθείτε
στο θάνατο (...). Τι είδους ξέσπασμα οργής είναι αυτό που κάποιοι,
αντί να συμπαραστέκονται στους τραυματίες, έχουν απελευθερώσει
καταστροφικές δυνάμεις; Δεν νομίζω ότι όλοι αυτοί είναι εργάτες.”1.

Τη στιγμή λοιπόν του “ατυχήματος”, η κανονικότητα επιταχύνεται

με τέτοια σφοδρότητα που δεν μπορεί παρά να δείξει ολοκάθαρα

το ένα και μοναδικό της πρόσωπο. Οι κίνδυνοι και οι απειλές που

σφιχταγκαλιάζουν την αναγεννημένη σκλαβιά και καθορίζουν τις

συνθήκες ζωής εκατομμυρίων εργατών ανά τον πλανήτη, συναν-

τούν το σημείο μηδέν και εκρήγνυνται πετώντας δεξιά και αρι-

στερά θραύσματα. Η ζωή στο όριο, η διαρκής ρώσικη ρουλέτα του

“θα τη βγάλουμε και σήμερα;”, το συνεχές άγχος που προκαλούν

οι ρωγμές στους τοίχους και οι κλειδωμένες πόρτες, η διαισθητική

επίγνωση του “είμαστε εκτεθειμένοι και παγιδευμένοι”, ο επόπτης

που απαιτεί ακόμα μεγαλύτερη πειθαρχία γιατί “οι παραγγελίες

τρέχουν” είναι τα συστατικά που παράγουν “ατυχήματα”. Τη

στιγμή, όμως, της κατάρρευσης εξατμίζονται οι ψευδαισθήσεις,

εξαφανίζονται οι αγωνίες και οι καθημερινές υποχρεώσεις που αλυ-

σοδένουν τους εργάτες με το αβίωτο παρόν τους και η φθηνή και

υποτιμημένη εργατική ζωή εξισώνεται βίαια με τον φθηνό εργατικό

θάνατο. Για μερικά κλάσματα του δευτερολέπτου, ανάμεσα σε

ερείπια, κραυγές απελπισίας και απόγνωσης, όλο και κάποιος θα

δει να ξετυλίγεται μπροστά του η παραγωγική διαδικασία σε fast

forward. Και θα αφήσει την οργή και τη συσσωρευμένη φρίκη να

ξεχυθεί στο δρόμο. Επειδή ακριβώς είναι εργάτης. Κι ας λέει ό,τι

θέλει η κυρία Πρωθυπουργός.

Συνέχεια ακούγοντας ότι
πρέπει να δουλεύουμε πιο
γρήγορα 

Το κτίριο “Ράνα Πλάζα” μετά το “ατύχημα”.



Έχουμε μιλήσει και άλλες φορές
για το όταν η πληροφορία κυριαρ-
χεί, χάνεται σε σημαντικό βαθμό η
δυνατότητά μας να συγκροτούμε
μια συνεκτική και συλλογική αντί-
ληψη για τον κόσμο, τόσο στο μι-
κροεπίπεδο της καθημερινότητας
όσο και στο μακροεπίπεδο των διε-
θνών εξελίξεων. Εκτός από την ευ-
κολία , που μπορεί να υπάρχει, στο
να συλλέγεις πληροφορίες, το να
σχηματίσεις μια άποψη χρειάζεται
επίπονη και επίμονη εργασία, ατο-
μική και συλλογική. Χρειάζονται
υποδομές και ένας μπούσουλας που
να σου λέει και τώρα που τα μαζέ-
ψαμε όλα αυτά, τι μπορούμε να τα
κάνουμε. Χρειάζεται να αξιοποι-
ούμε όσα εργαλεία έχουμε στα
χέρια μας και όσα θα αποκτήσουμε
στο μέλλον για μορφωτικές εκδη-
λώσεις, εκδόσεις και έρευνα με
απεύθυνση σε αυτό που λέμε κί-
νημα. Έχουμε ανάγκη να μπο-
ρούμε να κοιτάμε το παρελθόν και
να το κρίνουμε, 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 πληροφοριών, αλλά
να σχηματίσουμε κινηματικές από-
ψεις που μπορούν να σταθούν με
αξιοπρέπεια.

Σε αυτή την στήλη θα προσπα-
θούμε να αναδημοσιεύουμε υλικό
από τον ακροαριστερό, αυτόνομο
και ευρύτερα αντιεξουσιαστικό
χώρο, η συλλογή, η αρχειοθέτηση
και αποδελτίωση του οποίου έχει
γίνει στους κόλπους των ομάδων
που δραστηριοποιούνται στο αυτό-
νομο εργαστήρι έρευνας και αυτο-
μόρφωσης του Αρχείου 71.
Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε
όσες και όσους μας τροφοδοτούν με
το υλικό τους και όσα οργανωμένα
εγχειρήματα μας εμπιστεύτηκαν το
αρχείο τους.

Πολλά μπορεί να προσάψει κανείς στον «ακοίμητο φρουρό» της τάξης, κύριο

Δένδια, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να τον κατηγορήσει για πισωγυρί-

σματα ή έλλειψη βούλησης. Ο κύριος «θα-επιβληθεί-ο-νόμος» εκφράζει και υπε-

ρασπίζεται τα συμφέροντα της ελληνικής αστικής τάξης σε μια περίοδο

ολοκληρωτισμού και γι’ αυτό ούτε μπλέκει τα λόγια του ούτε λέει «καμιά μαλακία

να περάσει η ώρα». Άλλωστε, η συγκυρία τον έφερε να κηρύσσει την «πάταξη

της ανομίας» στο τέλος της μεταπολίτευσης. Σε αντίθεση με τον Κώστα Λαλιώτη

που του έλαχε να κουμαντάρει τους «επικίνδυνους πανκς» στα πρώτα χρόνια

της πασοκικής διακυβέρνησης· τότε που ο ήλιος της μεταπολίτευσης φαινόταν

ότι δεν θα δύσει ποτέ. Παρακάτω ακολουθεί μια δήλωση του Λαλιώτη από το μα-

κρινό 1984, στην οποία αναφέρεται με κάπως «απολογητικό» ύφος στην κρατική

βία. Αξίζει να προσέξει κανείς ότι ο τότε υφυπουργός Νέας Γενιάς αισθάνεται

αναγκασμένος να εξηγήσει γιατί συμβαίνει ό,τι συμβαίνει και να αναγνωρίσει κά-

ποιου είδους αιτιακή σχέση μεταξύ καταστολής και αντιβίας. Ας μην περάσει επί-

σης απαρατήρητο το γεγονός ότι χρησιμοποιεί και τη φράση «κρατική

τρομοκρατία». Να μπερδεύτηκε άραγε και να νόμισε ότι βρίσκεται σε κανένα αμ-

φιθέατρο; Να έδινε μέσα του μάχη ο «εξουσιαστής» Λαλιώτης με τον «αντιεξου-

σιαστή»; Να ήταν απλώς σαφής, μπας και πείσει κανέναν ότι «όντως εδώ

υπάρχει κράτος και το ΠΑΣΟΚ δεν είναι παιδική χαρά»; 

Έλεγε, λοιπόν, το νεαρό τότε πρωτοπαλίκαρο του Ανδρέα Παπανδρέου:

«Τρομοκρατία υπάρχει και ασκείται από τους περιθωριακούς, τους πανκ, τους
λούμπεν, κλπ. Αυτές οι περιθωριακές ομάδες προσπαθούν ν’ ακολουθήσουν τα
αντίστοιχα ιταλικά πρότυπα, το ιταλικό μοντέλο. Η τρομοκρατία που ασκούν τρο-
φοδοτεί και επηρεάζει την τρομοκρατία του κράτους και των μηχανισμών του. Και
αντίστροφα, η κρατική τρομοκρατία και καταστολή τροφοδοτεί και επηρεάζει την
τρομοκρατία των ομάδων αυτών».

Τη συγκεκριμένη δήλωση τη βρήκαμε στο αφιέρωμα «Ένα, δύο, τρία πολλά
Εξάρχεια» που υπάρχει στο τεύχος 20, Νοέμβρης 1984, του περιοδικού «Σχο-

λιαστής». Στο ίδιο αφιέρωμα που είχε να κάνει με την περίφημη «επιχείρηση

Αρετή» της Ελληνικής Αστυνομίας που πραγματοποιήθηκε εκείνη την εποχή κατά

των νεολαίων που δραστηριοποιούνταν και κυκλοφορούσαν στα Εξάρχεια, εν-

τοπίσαμε και κάποιες “ωραίες στιγμές” των εφημερίδων της περιόδου. Ακολουθεί

ένα ανυπόγραφο κείμενο αναγνώστη που δημοσιεύθηκε στην Ελευθεροτυπία,

φτιάχνοντας κλίμα. Ο «τυχαίος» αναγνώστης είχε αγανακτήσει με την εξαλλο-

σύνη των πιτσιρικάδων και είπε να εκφράσει τον πόνο και τον φόβο του. Δεν ξέ-

ρουμε αν πίσω από την επιστολή κρύβεται η καταξιωμένη σήμερα Κική Δημουλά,

θα μπορούσε όμως. Αφού σήμερα η κυρία ποιήτρια χαλιέται με τους μετανάστες

που «πιάνουν όλα τα παγκάκια στις πλατείες» γιατί να μην ανατρίχιαζε και τότε

με τους «ομοφυλόφιλους και τους ταραξίες που μας διώχνουν από το Κολω-

νάκι»;... Διαβάζουμε στον «Σχολιαστή»: 

Η “Ελευθεροτυπία”, που φημίζεται για την πιο ανεκτική και φιλελεύθερη στάση
της, την παραμονή της «μεγάλης επιχείρησης» (30-9) και ενώ ήδη είχαν αρχίσει
οι προπαρασκευές της με τους καθημερινούς αστυνομικούς ελέγχους στα Εξάρ-
χεια, δημοσίευσε ένα ανυπόγραφο κείμενο όπου επεσήμανε την κατάντια μιας
άλλης πλατείας: 

«Πλατεία Κολωνακίου. Η νύχτα των… σαγονιών.
Νεαροί (σπανίως και κοπέλες) πιασμένοι χέρι χέρι, αγκαλιά δυο δυο αναστατώ-
νουν την πλατεία, ρίχνουν ένα φιλί στα πεταχτά. Ντοπαρισμένοι από τη μουσική
και το οινόπνευμα (και άλλα πολλά) σε μέρη που πολλοί χαρακτηρίζουν απαρά-
δεκτα, χαίρονται την αυτονομία τους, τον έρωτα, όπως μόνον αυτοί τον εννοούν,m
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“Εμείς που τους βλέπουμε, αγανα-
κτούμε, σοκαριζόμαστε, 
τους φοβόμαστε”
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Αφίσα για τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε από την αυ-

τόνομη πολιτική ομάδα metro-tools στην κατάληψη του αρ-

χείου 71 τον Απρίλη. Αυτή ήταν η δεύτερη συζήτηση με γενικό

θέμα “η αναγέννηση της σκλαβιάς” σχετικά με το  εμπόριο ορ-

γάνων, τα σώματα και τις νέες περιφράξεις. Την μπροσούρα

με την εισήγηση θα την βρείτε στο αρχείο 71 (Καλλιδρομίου

και Ζωσιμάδων).

χωρίς κανείς να τολμά να τους εμποδίσει. Εμείς που τους βλέπουμε, αγανα-
κτούμε, σοκαριζόμαστε, τους φοβόμαστε. Οι ομοφυλόφιλοι και οι ταραξίες μάς
διώχνουν από το Κολωνάκι, με τις ασχήμιες και την επιθετικότητά τους»».

Η “Ελευθεροτυπία”, βέβαια, δεν ήταν η μόνη που είχε μπει στο χορό της προ-

ετοιμασίας για την “επίλυση του προβλήματος”. Ο “Ριζοσπάστης” βρισκόταν,

όπως πάντα, στην πρωτοπορία και ήδη εν έτει 1980 έγραφε:

“Πυρήνας "αναρχικών" η πλατεία Εξαρχείων. Μαζεύτηκαν στα Εξάρχεια για να
'ναι πιο κοντά στο Πανεπιστήμιο, τη Νομική, το Πολυτεχνείο, τη Φυσικομαθη-
ματική. Να δρουν μέσα στις σχολές, παίζοντας το γνωστό ρόλο τους... Ειδικά
στη μοναδική πλατεία της περιοχής έχουν κάνει κατοχή! Όποια ώρα κι αν πε-
ράσεις βλέπεις μακρυμάλληδες με κουρελιασμένα ρούχα να είναι ξαπλωμένοι
ανενόχλητοι στο γρασίδι. Δεν φτάνουν τα τόσα και τόσα προβλήματα που αν-
τιμετωπίζουν οι κάτοικοι, έρχεται να προστεθεί η διαφθορά με τους "αναρχι-
κούς", τα ναρκωτικά, τα φανερά πορνεία, τον αγοραίο έρωτα σε κρυφή μορφή
στα ξενοδοχεία. Η κυβέρνηση φταίει γι' αυτή την απαράδεκτη κατάσταση. Δεν
παίρνει κανένα μέτρο. "Αναρχικοί", ναρκομανείς κ.ά. δρουν ανενόχλητα με την
ανοχή της αστυνομίας”1.

Κρατήσαμε για το τέλος μια πρόταση από το ρεπορτάζ με τον μοναδικής έμ-

πνευσης τίτλο «Και τώρα οι... "Σιού". Εξάρχεια: μετά τα ναρκωτικά και τους
αναρχικούς, ήρθαν οι πανκς με τα ξυρισμένα κεφάλια» που δημοσιεύθηκε στο

Έθνος, στις 14 Σεπτέμβρη του 1984:

«...με μαλλιά κομμένα σαν βούρτσα, βαμμένα συχνά σε διάφορα χρώματα, ζη-
τιανεύουν, φοβίζουν τους ηλικιωμένους, παρατάνε μπουκάλια μπύρας εδώ κι
εκεί και κατουράνε δημόσια όπου βρουν».

Να τα, λοιπόν, τα διαχρονικά επιχειρήματα. Στην Αθήνα πάντα υπάρχουν κά-

ποιοι που “κατουράνε δημόσια όπου βρουν”. Και να φανταστεί κανείς ότι οι

εφημερίδες τότε μίλαγαν για τα φυντάνια της “αγίας” ελληνικής οικογένειας που

είχαν και μπλε ταυτότητα...

Κι έρχονται νέες κλούβες μέσα στις

δεκαετίες, κι όλο γεμίζουν...
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Κυκλοφορεί το 4ο έντυπο δρόμου από την αυτόνομη πολιτική

ομάδα metro-tools. Μοιράζεται χέρι-χέρι στους δρόμους της

Αθήνας.

Αρχές του '80, να είσαι πιτσιρικάς, να

τριγυρνάς στο κέντρο και να βλέπεις

τέτοιες αφίσες. Τι πρόβλημα πρέπει

να έχεις για να μη γίνεις πανκ;

σημειώσεις:
1 Ριζοσπάστης, 16/12/1980.



“ Ε μ ε ί ς ,  τ α  σ κ ό ρ π ι α  
θ ρ α ύ σ μ α τ α  κ α ι  η  β ρ ο χ ή  
α π ό  σ ά ρ κ ε ς ,  
π ρ ο σ φ έ ρ ο υ μ ε  τ η  
β α θ ύ τ α τ η  α π ο λ ο γ ί α  μ α ς  
σ τ ο ν  κ α θ έ ν α  α π ό  τ ο ύ τ ο  
τ ο ν  π ο λ ι τ ι σ μ έ ν ο  κ ό σ μ ο ,  
σ τ ο ν  κ α θ έ ν α  χ ω ρ ι σ τ ά ,  
ά ν τ ρ α ,  γ υ ν α ί κ α ,  π α ι δ ί ,  
γ ι α τ ί  ά θ ε λ ά  μ α ς  μ π ή κ α μ ε  
σ τ α  φ ι λ ή σ υ χ α  σ π ί τ ι α  
τ ο υ ς  χ ω ρ ί ς  ν α  ζ η τ ή σ ο υ μ ε  
τ η ν  ά δ ε ι α ,

α π ο λ ο γ ο ύ μ α σ τ ε  π ο υ  
α φ ή σ α μ ε  ί χ ν η  α π ό  τ α  
κ ο μ μ ά τ ι α  μ α ς  π ά ν ω  σ τ ι ς  
λ ε υ κ έ ς  σ α ν  χ ι ό ν ι  
α ν α μ ν ή σ ε ι ς  τ ο υ ς ,  γ ι α τ ί  
π ρ ο σ β ά λ α μ ε  τ η ν  ε ι κ ό ν α  τ ο υ  
α ρ τ ι μ ε λ ή ,  φ υ σ ι ο λ ο γ ι κ ο ύ  
α ν θ ρ ώ π ο υ  σ τ α  μ ά τ ι α  τ ο υ ς ,

( . . . )  α π ο λ ο γ ο ύ μ α σ τ ε  σ ε  
ό π ο ι ο ν  δ ε ν  μ π ό ρ ε σ ε  ν '  
α π ο τ ε λ ε ι ώ σ ε ι  τ ο  δ ε ί π ν ο  
τ ο υ  ό τ α ν  α π ρ ό σ μ ε ν α  
α ν τ ί κ ρ ι σ ε  π ρ ό σ φ α τ ε ς  
φ ω τ ο γ ρ α φ ί ε ς  μ α ς  σ τ η ν  
τ η λ ε ό ρ α σ η ” .

 Γαγιάθ Αλ Μαντχούν, “Εμείς”

Τεφλόν, τ. 8, 2013

Ιστανμπούλ, Ιούνης 2013


