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- Μια ήσυχη κωμόπολη, με ένα

στρατόπεδο συγκέντρωσης...

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

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

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

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

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

λινα νανάκια αυλής, σου θυμίζουν ότι βρίσκεσαι σε ένα γερμανικό

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

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

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

σχεδόν όσο ολόκληρη η πόλη). 

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

στρατόπεδα συγκέντρωσης στη ναζιστική Γερμανία. Για την ακρίβεια, το

πρώτο στρατόπεδο της περιοχής άνοιξε το 1933 με σκοπό να μαζέψει

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

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

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

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

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

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

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

της πόλης.

Ο Χίμλερ ήθελε να φτιάξει ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης υπόδειγμα και

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

ιδεώδες και εύκολα επεκτάσιμο στρατόπεδο συγκέντρωσης", περήφανος

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

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

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

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

τις απαραίτητες εγκαταστάσεις: Φυλακές, κρεμάλες, χαντάκι εκτελέσεων,

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

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

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

χρονες  μέθοδοι επιτήρησης και εκμετάλλευσης:   από τα “επιτεύγματα”

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

ραγωγής” ως τις πιο σύγχρονες μορφές ψυχολογικής καταστολής. Σαν

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

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

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

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

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

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

τούμενους, αργότερα για “φυλετικά και βιολογικά εκφυλισμένους” και

τέλος για Ρώσους αιχμαλώτους πολέμου.

Μα είναι δυνατόν μια ταινία να προκαλέσει τέτοιο μένος και τόσες

αντιδράσεις; Μα πόσο “οπισθοδρομικοί” είναι τέλος πάντων όλοι

εκείνοι που διαδηλώνουν, επιτίθενται σε πρεσβείες και συγκρούον-

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

σάτο φιλμ που κυκλοφορεί στο youtube; Κάτι τέτοιες ερωτήσεις

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

πρωτοκοσμικού ευρωπαίου που παρατηρούσε από την οθόνη της

μαγικής του τηλεόρασης τις διαδηλώσεις χιλιάδων ατόμων στην

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

ήθηκαν στις αρχές Σεπτέμβρη με αφορμή τη χαζοταινία που

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

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

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

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

αφήγηση της πολύπλοκης (και για αυτό απαιτητικής) πραγματικό-

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

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

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

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

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

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

θέση ενάντια στους μετανάστες στη γειτονιά του και ευρύτερα.

Είναι εκείνος που ζητάει συνεχώς περισσότερους μπάτσους, πε-

ρισσότερο και “αποφασιστικότερο” κράτος. 

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

αποφασισμένα και πολύ ολοκληρωτικά. Και δεν θα αναφερθούμε

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

κεκριμένοι. Λίγες μόνο ημέρες μετά τις διαδηλώσεις που αναφέ-

ραμε προηγουμένως,  πολλές από τις οποίες είχαν αρκετούς

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

νεχίσει την επίδειξη δύναμης και δημοσίευσε μια σειρά από αντι-

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

εφημερίδα, στο όνομα και πάλι της πολυθρύλητης ελεύθερης δια-

κίνησης των ιδεών, είχε αναδημοσιεύσει και τον Φλεβάρη του

2006 τα σκίτσα του Μωάμεθ που είχαν προκαλέσει πολλές αντι-

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

εκτοξεύονται στα ύψη, πήραν κρατική επιδότηση 825.000 ευρώ,

ενώ συμμετείχαν και σε ένα γκαλά στο υπουργείο Πολιτισμού

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

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

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

με πόση κατηγορημα-

τικότητα απάντησε το

Συγκρούσεις στο Καράτσι του Πακιστάν μεταξύ διαδηλωτών

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

στο Οράνιενμπουργκ

1945. Κρατούμενος μετά την απελευθέρωσή

του αναγνωρίζει τον φύλακά του.

Τα “αστειάκια” του γαλλικού ρατσισμού



Το προϊόν “εργατική δύναμη”

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

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

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

μπορούσαν. Βέβαια, και οι Γερμανοί φασίστες δύσκολα θα μπορούσαν

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

καιρούς επιβάλλεται στην “από εδώ μεριά του χάρτη”.

Πιθανώς, κάποιοι να βρουν παράταιρη τη σύνδεση των στρατοπέδων

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

λισμός έχει ανάγκη από εργάτες ζωντανούς να παράγουν υπεραξία για

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

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

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

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

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

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

μεμονωμένο εργάτη.

Κατά συνέπεια, η αναπαραγωγή της εργατικής δύναμης χωρίζεται σε δύο

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

χρησιμοποιούνται από το κράτος ώστε να εξασφαλίζουν την επιβίωση

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

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

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

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

τραπούν σε εμπορεύσιμη εργατική δύναμη. Και όταν η υλική υπόσταση

των εργατών ξεφεύγει από τους καπιταλιστικούς σκοπούς, όταν αυτοί

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

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

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

πτωση θα συνεισφέρει με τάγματα θανάτου, με στρατόπεδα συγκέντρω-

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

καλύτερα την αναπαραγωγή του πειθαρχημένου εργάτη (και μάλιστα ως

τέτοιου) από τη δημόσια εξόντωση ενός ικανού ποσοστού της εργατικής

τάξης; Το κοινωνικό κράτος και το στρατόπεδο συγκέντρωσης δεν είναι

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

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

στική σχέση.

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

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

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

από το κράτος να παρακολουθούν την πομπή των κρατουμένων από το

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

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

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

που κρατήθηκαν στο στρατόπεδο προέρχονταν από την ίδια την περιοχή

του Οράνιενμπουργκ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

από μουσουλμάνους επί γαλλικού εδάφους: τις απαγόρευσε, χωρίς

πολλά πολλά! Ο υπουργός Εσωτερικών της σοσιαλιστικής κυβέρ-

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

κών τμημάτων της επικράτειας να μην επιτρέψουν τη συγκέντρωση

ατόμων σε πλατείες και σε περίπτωση που κάποιοι επιχειρήσουν

κάτι τέτοιο, να τους διαλύσουν αμέσως.

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

βλακείες που γράφουν και ζωγραφίζουν οι καλοζωισμένες πένες που

βάζουν το λιθαράκι τους στο κυνήγι εις βάρος ενός κομματιού της

εργατικής τάξης (εδώ της γαλλικής), κοιτάζοντας αυτάρεσκα τον

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

Γαλλία, εννοείται) στα χρόνια της παγκόσμιας κρίσης γίνεται όλο

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

μεταλλευόμενο τμήμα του εργατικού πληθυσμού να υπάρξει για με-

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

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

ζική αντίθεση στην επίσημη ρατσιστική πολιτική δεν είναι διατεθει-

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

Δεν γίνε-

ται από τη

μια να κρατάς ολόκληρες κοινωνικές ομάδες βάσει νόμου και εκ

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

μην υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία ότι θα διατηρηθούν στον πάτο,

και μετά να τους αφήνεις να διαδηλώνουν “τα δίκαια αιτήματά

τους”. Στην περίπτωση των μεταναστών εργατών (περισσότερο από

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

ρια για τυπικότητες και αβρότητες: η εκμετάλλευση της εργασίας

με όρους σκλαβιάς δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς την ολο-

μέτωπη επίθεση σε βάρος τους, χωρίς τη δημιουργία ενός διαρκούς

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

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

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

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

Κι όμως· παρόλο που τα ευρωπαϊκά κράτη έχουν αποφασίσει ότι

για να βγούν από την κρίση όσο λιγότερο σακατεμένα γίνεται θα

τσακίζουν όλο και περισσότερο το κομμάτι εκείνο που δημιουργεί

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

μεταξύ νομιμότητας και παρανομίας είτε γιατί “περισσεύει” είτε

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

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

κάνει καλά τη δουλειά του τόσα χρόνια το θέαμα στην αντιστροφή

της πραγματικότητας...

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

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

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

Η πύλη του Ζαξενχάουζ.

Διαχρονικές καπιταλιστικές

αλήθειες.
Η χαρακτηριστική, τρίγωνη αρχιτεκτο-

νική του στρατοπέδου.
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