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Το έντυπο αυτό είναι απόσταγµα 
αυτοοργανωµένης και συλλογικής 
προσπάθειας,  µοιράζεται χέρι µε 
χέρι σε όλα εκείνα τα σηµεία των 
γειτονιών µας, εκεί όπου συναντιούνται 
καθηµερινά οι ανάγκες και οι επιθυµίες 
µας, οι αγωνίες και τα αδιέξοδά µας.

Στέκεται εχθρικά προς το κράτος, τα 
αφεντικά, τους σεξιστές και κάθε λογής 
εξουσιαστές, και θέλει να συνεισφέρει 
στη διάχυση της ανατρεπτικής σκέψης 
και δράσης.  Μιλάει για τις µικρές και 
µεγάλες ιστορίες, κοινωνικά πειράµατα, 
δράσεις, ειδήσεις που παραµένουν 
εγκλωβισµένα στη σκιά των κυρίαρχων 
µέσων πληροφόρησης, είτε γιατί είναι 
άβολα στα αυτιά των αφεντικών αυτού 
του κόσµου όταν ακουστούν, είτε 
γιατί τα ίδια δεν ενδιαφέρονται να 
γίνουν κοµµάτι και είδηση αυτών των 
µηχανισµών, αλλά στήνουν άτακτους 
διαύλους επικοινωνίας, υψώνοντας 
οδοφράγµατα στην επέλαση του 
σύγχρονου ολοκληρωτισµού.

Το έντυπο αυτό τριγυρνάει στους 
δρόµους των γειτονιών µας, κόντρα 
στην αποξένωση, την απάθεια και τη 
µαταιοδοξία του lifestyle και των like, 
επιµένει να µπαίνει ανάχωµα στις 
θεσµισµένες θεαµατικές σχέσεις.

Θα υπάρχει εκεί έξω χωρίς να 
επιδιώκει κανενός είδους χρηµατικό 
αντίτιµο, όχι µόνο επειδή δεν 
φτιάχτηκε για να πουληθεί αλλά γιατί 
θέλει να µπλοκάρει τις “αυτονόητες” 
καθηµερινές σχέσεις και ροές των 
αξιών χρήσης και των ανταλλακτικών 
αξιών που χαρακτηρίζουν ανθρώπους, 
πράγµατα ή προϊόντα.

Θα αντιπληροφορεί διαρκώς ενάντια 
σε κάθε επιβαλλόµενη ανελευθερία 
µε το πείσµα της άρνησης, 
το πάθος της ανυποταγής 
και την ευαισθησία 
της εξέγερσης... 

Είναι εντυπωσιακό το πόση πολλή “ισονομία” και “ισότητα” 
καταναλώνουμε τις μέρες της “πανδημίας”. Πρόκειται για 
ένα κλασσικό πρόσχημα “ανθρωπισμού” του κυρίαρχου 
πολιτισμού. Η “ατομική ευθύνη”, το “είμαστε όλοι μαζί 
ενάντια στον αόρατο εχθρό”, “έχουμε έναν κοινό αγώνα”, 
“μαζί θα το ξεπεράσουμε”, η μιντιακή προπαγάνδα για 
ειδικούς, εθνικούς ηγέτες και ήρωες, τα δακρύβρεχτα 
ποιητικά λογύδρια του Τσιόδρα, οι αυστηρές επισημάνσεις 
του “μπαμπά” Χαρδαλιά, προσπαθούν να μας πείσουν για 
κάτι που δεν αντέχει ούτε 2 δευτερόλεπτα εκτεθειμένο στην 
πραγματικότητα της ζωής, στην καθημερινότητα αυτού 
του πολιτισμού. Το “νοιάξιμο για τη ζωή”, εκστομισμένο 
από αυτούς που οργανώνουν την καθημερινή λεηλασία 
και την εκμετάλλευση, που κοστολογούν και μοιράζουν 
τον θάνατο, μοιάζει με κυνικό ανέκδοτο. Ξαφνικά, με το 
μαγικό ραβδάκι του μαζικού φόβου, ξεχνιέται πως ζούμε 
σε έναν κόσμο που όχι μόνο κάποιες ζωές μετράνε λιγότερο 
από άλλες, αλλά ότι αυτό είναι βασική προϋπόθεση της 
κανονικότητας: αυτοί/ες που σακατεύονται και πεθαίνουν 
σε εργοτάξια, στα διυλιστήρια και στα ναυπηγεία, “ατυχούν” 
με τα μηχανάκια στους δρόμους, οι μετανάστ(ρι)ες που 
πνίγονται στο Αιγαίο, οι ηλικιωμένοι/ες που πεθαίνουν 
σαν ανθρώπινη σαβούρα σε γηροκομεία και νοσοκομεία, 
οι έγκλειστοι/ες στις φυλακές, είναι μονάχα ένα μικρό 
παράδειγμα της ωμής πραγματικότητας (μιας κατάστασης 
που αν διευρύνουμε το βλέμμα μας σε πλανητικό επίπεδο 
θα δούμε να αγγίζει την απόλυτη και απροσχημάτιστη 
βαναυσότητα). Δεν έχουμε λοιπόν κανένα κοινό συμφέρον 
με κανένα αφεντικό-ηγεμόνα, δεν έχουμε τίποτα -ούτε 
κοινό φόβο- να μοιραστούμε. Το τσιτάτο “είμαστε όλοι ίσοι 
απέναντι στον covid 19 – θάνατο” κάνει πως δεν βλέπει ότι 
ούτε ζούμε ίδιες ζωές, ούτε είμαστε εκτεθειμένοι/ες στους 
ίδιους κινδύνους, ούτε μας παρέχονται ίδιες “θεραπείες”.

Στους 2 μήνες καραντίνας και απαγορεύσεων και στους 
επόμενους της “χαλάρωσης των μέτρων” δεν βρεθήκαμε 
μπροστά μόνο σε πρωτοφανή μέτρα καταστολής. Υπήρξε 
ταυτόχρονα μια διαδικασία ταχύρυθμης εκπαίδευσης 
όλων στην “αναγκαιότητα” του μαζικού και διευρυμένου 
κοινωνικού ελέγχου, στην αυτοπειθάρχηση των “6 
βασικών αναγκών” με sms, στον στιγματισμό της 
συνεύρεσης και της αλληλοβοήθειας, στο να περνάει η 
καθημερινή επαφή – συμβίωση με τον/την δίπλα μας μέσα 
από το φίλτρο του “εν δυνάμει κινδύνου – απειλής”... και 
ταυτόχρονα να επιμορφωθούμε στην νέα κλινική γλώσσα 
της κανονικότητας: τι είναι υγεία και τι ασθένεια και πώς 
να ορίζουμε με αυτό “ευπαθείς ομάδες” και “υγειονομικές 
βόμβες”. Το ξαναλέμε: οι ασθένειες, αυτές που έχουμε 

για την οριστική παράδοση δασών, ποταμών, βουνών, 
θαλασσών σε επιχειρηματικά συμφέροντα και τουριστική 
αξιοποίηση, μένει η χωματερή στη Φυλή -που εδώ και 
20 χρόνια φεύγει- και χωροθετούνται νέες χωματερές 
διάσπαρτες μέσα στις παρυφές της Αθήνας (ανάμεσά τους 
και πάλι στις γειτονιές μας)...

Το κυνηγητό τις τελευταίες μέρες στις πλατείες (Κυψέλη, 
Αγία Παρασκευή, Άνω Πόλη -Θεσσαλονίκη) με την 
απίστευτης βιαιότητας επέμβαση της αστυνομίας για να 
διαλυθεί το πλήθος των “ανεύθυνων”, οι τσαμπουκάδες 
των ΔΙΑΣ και των ΟΠΚΕ σε πλατείες και πάρκα σε 
ανθρώπους που κάνουν βόλτες ή αράζουν, δεν είναι μια 
ακόμα “αστυνομική αυθαιρεσία”. Δεν είναι απλά “δύο μέτρα 
και δύο σταθμά” γιατί δεν υπήρχε ανάλογη αντιμετώπιση 
σε φιέστες δημάρχων, υπουργών, εκεί που το πλήθος 
δεν ήταν ανεύθυνο γιατί φορούσε γραβάτες. Τα πογκρόμ 
της αστυνομίας στις πλατείες έχουν να κάνουν με αυτό 
που το κράτος γιατρός-προστάτης θέλει να χτυπήσει: όχι 
την μόλυνση από κορωνοϊό, αλλά τη μόλυνση από τον ιό 
της συνάντησης, τον ιό της κοινωνικής απειθαρχίας. Γιατί 
γνωρίζει καλά πως τα τελευταία 10 χρόνια οι πλατείες και 
οι δρόμοι (και εδώ και σε όλο τον πλανήτη) αποτέλεσαν τα 
σημεία της αμφισβήτησης της παντοδυναμίας του, εκεί που 
προκλήθηκαν ρηγματώσεις απονομιμοποίησης όλου του 
κυρίαρχου συστήματος. Και πάνω σε αυτό θα συνεχίσει να 
επενδύει: το φόβο, την απομόνωση και την εξατομίκευση. 
Σε αυτό θα πρέπει και μεις να πειραματιστούμε: στην 
συνάντηση, την αμφισβήτηση, τη σύγκρουση και την 
αλληλεγγύη.

Η αδυναμία κοινωνικής επαφής, ανταλλαγής και 
αμοιβαιότητας, η περίφραξη των κοινών τόπων άρνησης, 
είναι ο ιδεατός απολυμασμένος, κλινικός χώρος της 
εξουσίας, εκεί που ζει ο ιός του ολοκληρωτισμού. Εμείς 
δεν έχουμε παρά να διασπείρουμε τον ιό της ανυπακοής, 
αυτόν που μέσα στην ιστορία έκανε να αρρωσταίνουν βαριά 
βασιλιάδες, ηγεμόνες, αφεντικά. Ενάντια στις κυρίαρχες 
αφηγήσεις, απαντάμε με αλληλεγγύη και αυτοοργάνωση.

και αυτές που θα αποκτήσουμε, είναι αποτύπωμα 
του κυρίαρχου τρόπου ζωής, και διατηρούν 
αυτούσια τα ταξικά τους πρόσημα, τη σχέση με όλες 
τις κυρίαρχες διαιρέσεις φύλου, τάξης, ηλικίας, 
αρτιμέλειας κτλ. Η ευπάθεια δεν είναι αυτοφυής και 
οι “ευπαθείς ομάδες” είναι όρος που δεν αποκρύπτει 
απλά την κοινωνική και πολιτική διάσταση της 
μεταδοτικότητας ή της επιθετικότητας των ιών-
μικροβίων-ασθενειών, αλλά στην ουσία είναι 
ένας τρόπος να κατασκευάζονται-ιεραρχούνται-
στιγματίζονται κοινωνικές ομάδες που χρήζουν 
ελέγχου, πειθαρχίας και απομόνωσης. Και 
όλως “παραδόξως” αυτές οι ομάδες είναι οι “μη 
παραγωγικές” και οι “προβληματικές-περιττές”.

Η ενοχοποίηση όλων ως εν δυνάμει φορέων ή 
ανεύθυνων-δολοφόνων συνηγορούσε στο να 
αναλάβει το κράτος τον ρόλο του μεγάλου πατέρα 
και γιατρού: αυτού που ξέρει τα πάντα (άσχετα αν 
κάθε μέρα ακούγαμε διαφορετικές “επιστημονικές 
αλήθειες”) και οφείλει να φροντίσει και να 
συμμορφώσει τα άμαθα και αφελή παιδιά του, την 
κοινωνία. Η απεικόνιση -από την πρώτη μέρα που 
τέθηκαν σε εφαρμογή τα μέτρα- μιας κοινωνίας σε 
απόλυτη αδυναμία να καταλάβει και να φροντίσει, 
να πράξει αυτόνομη αυτά που η ίδια θα αναγνωρίσει 
ως μέτρα στοιχειώδους προφύλαξης, εξυπηρετούσε 
αυτό ακριβώς το κράτος-προστάτη-γιατρό.

Μπαίνουμε πλέον στη “νέα” κανονικότητα. Με 
αφεντικά και εθνική οικονομία σε “κρίση”, με το 
εμβόλιο για την “αρρώστια” τους να είναι και πάλι 
η μεγαλύτερη εκμετάλλευση και υποτίμηση των 
εργαζομένων, με αστυνομία παντού, με το κράτος-
προστάτη να φοράει την ιατρική του ρόμπα και να 
θεραπεύει τις κοινωνικές μολύνσεις των λεγόμενων 
περιττών πληθυσμών: τους τοξικοεξαρτημένους, 
τις μετανάστ(ρι)ες, τους ρομά, τους φτωχούς... Την 
ίδια στιγμή ψηφίζονται νόμοι για τις απαγορεύσεις – 
περιορισμό των διαδηλώσεων και απεργιών, νόμοι 

Το έντυπο αυτό συγκεντρώνει σκέψεις, προβληματισμούς 
και δράσεις που έγιναν στις γειτονιές μας την περίοδο της 
επιβεβλημένης καραντίνας.

...στους δρόμους και στις 
πλατείες



Το παρακάτω αποτελεί μέρος του κειμένου “Πανδημία
ολοκληρωτισμού”. Ολόκληρο το κείμενο δημοσιεύτηκε
στο site του Θερσίτη (thersitis. espiv.net) στις 22/3.

Πέρα από τα γνωστά, υπαγορευμένα ερωτήματα 
που τίθενται (μιας κυνικής στατιστικής του 
πόσοι θα ασθενήσουν, πόσοι θα ζήσουν κλπ) 
υπάρχουν ζητήματα που δεν πρόκειται ποτέ να 
ακούσουμε στα δελτία ειδήσεων και γενικά στα 
καθεστωτικά μέσα και σχετίζονται με τη δομή 
και λειτουργία του κράτους και το καπιταλιστικό 
μοντέλο οργάνωσης της ζωής συνολικότερα. 
Βασικό μέλημα του κρατικού μηχανισμού είναι 
να ασθενήσουν τώρα όσο το δυνατόν λιγότεροι/
ες. Μια “μαζική” ασθένεια του πληθυσμού, που 
συνεπάγεται “μαζική” προσέλευση στα ρημαγμένα 
από τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές συστήματα 
στοιχειώδους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 
θα αποκάλυπτε την έκταση της απαξίωσής 
τους, που διογκώθηκε τα προηγούμενα χρόνια 
σε περιβάλλον “κρίσης” με την από επιλογή 
κατάρρευση μικρών και μεγάλων υποδομών 
(πρωτοβάθμια περίθαλψη, ιατρικά κέντρα 
και νοσοκομεία) και την υποστελέχωση σε 
νοσηλευτές/τριες και γιατρούς. Θα έκανε απόλυτα 
εμφανές το ήδη λίγο πολύ γνωστό: την παντελή 
αδιαφορία για τον πολύ κόσμο των χαμηλών 
κοινωνικών στρωμάτων. Θα προκαλούσε μια 
απονομιμοποίηση του κυρίαρχου μοντέλου 
πολιτικής και κοινωνικής οργάνωσης και απώλεια 
της δυνατότητας απόσπασης συναίνεσης στις 
κρατικές πολιτικές και ρυθμίσεις,  της διασφάλισης 
κοινωνικής ειρήνευσης. Θα έκανε πιο ορατή την 
απαξίωση και υποτίμηση συνολικά της ζωής 
μεγάλων κοινωνικών κομματιών. Το φόβητρο 
“μην γίνουμε Ιταλία” ανασύρεται καθημερινά 
για να φωτίσει επιλεκτικά ένα κομμάτι της 
πραγματικότητας και να συσκοτίσει άλλα, για να 
παραγάγει “μεγάλες αλήθειες” για τη “φονικότητα 
και μεταδοτικότητα” του ιού και να ενοχοποιήσει 
γενικά και αφαιρετικά την ανθρώπινη συνάντηση 
και επαφή. Για να μείνει στο σκοτάδι η σκόπιμη 
υποβάθμιση των βασικών υποδομών περίθαλψης. 
Να μείνει στο σκοτάδι το ότι γίνεται κοινωνικά 
αποδεκτή μια ευρεία ευγονική πρακτική στα 
νοσοκομεία, αυτή που λέει “προτεραιότητα 
στους νέους και όχι στους ηλικιωμένους και 
τους βαριά νοσούντες”... Στο σκοτάδι και η 
επιβεβλημένη οργάνωση της κοινωνικής ζωής 
σε μαζικά, αστικά μοντέλα (μεγάλες πόλεις, 

εξαναγκαστική διαβίωση σε 
αυτές, μαζικές υπηρεσίες). Αντ’ 
αυτού,  στοχοποίηση όσων 
κάνουν βόλτα στο πάρκο, 
σε άλση και βουνά και όσων 
κυκλοφορούν ελεύθερες/οι σε 
δρόμους και πλατείες. Όμορφες 
πρωτοκοσμικές κοινωνίες και 
μάλιστα μέσα στον πυρήνα 
των ισχυρών κρατών (η ιταλία 
ανήκει στους G8)...

Δεν μπορούμε λοιπόν να σταθούμε σε κανένα ποσοστό 
“θνησιμότητας” άρα και επικινδυνότητας χωρίς να λάβουμε 
υπόψη την υπάρχουσα πραγματικότητα. Αυτό που ισχύει 
είναι ότι για τους κυρίαρχους είμαστε αναλώσιμα και πως 
αν αρρωστήσουμε το επόμενο διάστημα (από κορωνοϊό 
ή από ο,τιδήποτε άλλο) ακόμα και το πέταγμά μας στις 
υποδομές υγείας κρίνεται αμφίβολο.

Σε κάθε περίπτωση, είναι σοβαρή παράλειψη όταν μιλάμε 
για ασθένειες να περιοριζόμαστε μόνο στα συμπτώματα 
και στους τρόπους αντιμετώπισής τους. Γιατί έτσι 
επαναλαμβάνονται αυτούσια σε ένα άλλο επίπεδο οι 
ίδιες τεχνικές άσκησης της σύγχρονης ιατρικής που 
“καταπολεμούν” τα συμπτώματα και όχι τις αιτίες. Ο 
κορωνοϊός λέγεται ότι μεταφέρθηκε σε ανθρώπους, όπως 
και άλλοι (π.χ. SARS, γρίπη των πτηνών), σε ένα μεγαθήριο-
πόλη, κατασκευαστικό κέντρο της καπιταλιστικής κίνας. 
Η εντατική εκβιομηχάνιση πολλών περιοχών της και η 
μετακίνηση εκατομμυρίων αγροτών από τις επαρχίες προς 
τα μεγάλα αστικά κέντρα έχουν αλλάξει τη γεωγραφία 
της, κάτι που συμβαίνει και σε πολλές άλλες περιοχές 
του κόσμου. Δεν θα έπρεπε να είναι εκτός συζήτησης 
μια σύνδεση της στίβαξης τόσων ανθρώπων, της 
συνύπαρξής τους σε χώρους-κλουβιά σε βιομηχανικές 
μονάδες παραγωγής και εκμετάλλευσης ζώων με την 
αλλαγή της οικολογίας μολυσματικών παραγόντων. 
Λόγω της συνύπαρξης αυτής διευρύνεται ο κατάλογος 
των ξενιστών τους -όπως συνέβη και παλαιότερα με τον 
ιό της ευλογιάς, την ισπανική γρίπη ή πιο πρόσφατα τον 
ιό των πτηνών. Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορούμε να 
μιλάμε γενικά και αόριστα για “ασθένειες” σαν να πρόκειται 
για τυχαία γεγονότα, για κάτι που βρίσκεται εκτός της 
σφαίρας του σύγχρονου τρόπου ζωής. Οι ιοί και γενικά οι 
μολυσματικοί παράγοντες δεν αποτελούν κάτι με το οποίο 
δεν αλληλεπιδρούμε, κάτι εκτός της ανθρώπινης ιστορίας 
που υπάρχει από μόνο του, δεν βρίσκονται σε ένα δικό 
τους αυτόματο πρόγραμμα για το πότε θα “μας επιτεθούν”. 
Οι ίδιες οι ασθένειες είναι μέρος της ανθρώπινης ιστορίας 

και σχετίζονται με τις βαθιά διαιρεμένες ταξικές 
κοινωνίες. Είναι προϊόντα του καπιταλιστικού 
μοντέλου παραγωγής, του ξεζουμίσματός μας στις 
κάθε λογής εργασιακές γαλέρες, των προτύπων, των 
σχέσεων και των συμπεριφορών που αυτό επιβάλλει.

Αν λοιπόν θεωρήσουμε την κάθε “ασθένεια” ως 
κοινωνικό και πολιτικό αποτύπωμα πάνω στους 
πληθυσμούς, που διατηρεί αυτούσια τα ταξικά 
της πρόσημα και σχετίζεται με τους έμφυλους 
διαχωρισμούς, τους διαχωρισμούς με βάση τη 
σωματική κατάσταση, την ηλικία και όλες τις 
κυρίαρχες διαιρέσεις τότε ούτε η αντιμετώπισή 
της θα μπορούσε να εξαιρεθεί από το ίδιο κάδρο. 
Καλούμαστε να υπαχθούμε στους περιορισμούς και 
τις απαγορεύσεις ενός συγκεντρωτικού κρατικού 
μηχανισμού που αναλαμβάνει όλη τη “μέριμνα” για 
τη ζωή των πολιτών του. Το ίδιο που οργανώνει 
καθημερινά με τις πολιτικές και τους θεσμούς του 
την υποτίμηση μεγάλων κοινωνικών κομματιών, με 
όρους καταπίεσης και εκμετάλλευσης. Και πιο πέρα, 
καλούμαστε να υπακούσουμε στις “αλήθειες” των 
βιοεπιστημόνων, οι οποίοι επιτελούν ακριβώς αυτόν 
τον βαθύ διαχωρισμό των μολυσματικών παραγόντων 
από τις αιτίες που τους δημιουργούν, προσδίδοντάς 
τους απλά και μόνο βιολογικά χαρακτηριστικά: 
ο εχθρός είναι ένας μικροοργανισμός και όχι μια 
ολόκληρη κοινωνική οργάνωση που τον καθιστά 
φονικό.

Μέσα στη βαθιά κρίση κοινωνικής νομιμοποίησής 
του των τελευταίων χρόνων, το κράτος “αναγεννάται” 
ως ο κοινωνικός προστάτης. Δεν είδαμε όμως ποτέ 
και ούτε θα δούμε να εφαρμόζονται αντίστοιχα 
κατασταλτικά μέτρα πρόληψης για ένα πλήθος άλλων 
ασθενειών, όπως των διαφόρων μορφών καρκίνου ή 
του διαβήτη ή των καρδιακών νοσημάτων, με κλείσιμο 
των βιομηχανιών που ρυπαίνουν ανεπανόρθωτα 
γη, νερό και αέρα, των μονάδων παραγωγής 
κρέατος, των αλυσίδων junk food, των πυρηνικών 

εγκαταστάσεων. Και αυτό καθόλου τυχαία. Χρειάζεται 
να διακρίνουμε τον κατασταλτικό χαρακτήρα όσων μας 
προστάζουν: να μείνουμε σπίτι, να μην συνευρισκόμαστε, 
να βρισκόμαστε μόνο με στενά συγγενικά πρόσωπα, να 
μην κάνουμε συγκεντρώσεις. Πρόκειται αφενός για μια 
απόπειρα “μυστικοποίησης” των αιτιών της εμφάνισης των 
ασθενειών και αποκλειστικής εξατομίκευσης της ευθύνης 
διάδοσής τους. Αφετέρου πρόκειται για μια επίθεση 
άνευ προηγουμένου στις σχέσεις, στις δυνατότητες 
από κοινού αντιμετώπισης με όρους συλλογικούς των 
υποθέσεων που αντιμετωπίζουμε, στην αλληλεγγύη. Τι 
ακριβώς όμως πρόκειται να λυθεί με την πειθάρχησή 
μας σε αυτά; Τι ακριβώς λύνεται όταν κάποιος/α είναι 
μόνος/η του/της; Με το να συναινούμε στις πρακτικές της 
εξουσίας αυτό που τελικά συμβαίνει είναι ένας εθελούσιος 
αυτοακρωτηριασμός των μορφών κοινωνικότητάς μας 
με όρους συλλογικούς, της δυνατότητας να σταθούμε 
η μία πλάι στον άλλο. Τα συγκεκριμένα μέτρα δεν είναι 
παρά επιχειρήσεις αποδυνάμωσης και απάλειψης από 
τον κοινωνικό χάρτη των μορφών αυτορρύθμισης των 
ανθρώπινων σχέσεων, της ίδιας της αλληλεγγύης, του 
αδειάσματος των περιεχομένων της μέσα από κυριαρχικές 
προσταγές για εξατομίκευση, απομόνωση, εσωστρέφεια. 
Φροντίδα όμως δεν σημαίνει έλεγχος, ούτε απομόνωση 
-όπως και δεν σημαίνει βέβαια αδιαφορία μπροστά 
σε αυτό που συμβαίνει ή μη συνείδηση του ότι στον 
αγγελικό καπιταλιστικό κόσμο οι “από τα κάτω” είναι τα 
διαρκή αναλώσιμα (κάτι που σε καμία περίπτωση δεν 
πρέπει να αποδεχόμαστε μοιρολατρικά). Φροντίδα και 
αλληλοβοήθεια σημαίνει ο ένας δίπλα στην άλλη.

Πανδημία ολοκληρωτισμού



αφήνει και πολλά περιθώρια για ανάσες ελευθερίας 
και αμφισβήτησης, όμως η συλλογική μας ευφυία 
και ο πλούτος των επιθυμιών μας βρίσκουν τρόπους 
να ρηγματώνουν τη μιζέρια και τη μοναξιά που 
προσπαθούν να εγκαθιδρυθούν ως κανονικότητα. 
Δεν περιμένουμε από κανέναν πολιτικό, 
δημοσιογράφο, επιστήμονα να μας προστατέψει. 
Αυτό δεν γινόταν ποτέ - οι “από κάτω” ήταν πάντοτε 
αναλώσιμοι/ες. Και ακόμα παραπέρα, δεν θέλουμε 
από κανένα από όλους αυτούς να μας δώσει οδηγίες 
για το πώς θα ζήσουμε, πώς θα ρυθμίσουμε την 
καθημερινότητα, τις σχέσεις μας, τις επιλογές μας, 
πώς θα φροντίσουμε ο ένας την άλλη. Το τι είναι 
σκόπιμο και τι όχι διαφέρει για την καθεμία από μας, 
οι ανάγκες μας δεν ιεραρχούνται σε βασικές και 
δευτερεύουσες και σίγουρα δεν έχουν καμία σχέση 
με αυτό που ορίζουν τα αφεντικά, οι πολιτικοί, οι 
παπάδες και οι κάθε είδους εξουσιαστές.
 
Απέναντι στην εξατομίκευση να διασπείρουμε 
τη αλληλεγγύη. Απέναντι στην καραντίνα να 
φροντίζουμε ο ένας την άλλη, μακριά από 
αποκλεισμούς και διαχωρισμούς στη βάση του 
φύλου, τη φυλής, της ηλικίας, κ.α.
 

Περί αναγκών και σκοπιμότητων

που νοιάζεται για το καλό της κοινωνίας και του έθνους. 
Πρόκειται για μία εκ νέου υποτίμηση και απαξίωση των 
ζωών μας, για μία συνθήκη που ρυθμίζει και ελέγχει 
όλες τις πτυχές της καθημερινότητάς μας και επιβάλλει 
μία εκβιαστική ομοιομορφία στα κριτήρια, τις επιλογές, 
τις επιθυμίες και τις ανάγκες μας. Σε αυτή τη νέα ηθική 
που διαμορφώνεται αυτό το διάστημα από τους κρατικούς 
διαχειριστές έχει οριστεί με σαφήνεια τι είναι αναγκαίο και 
σκόπιμο, ποιος χρειάζεται και ποιος όχι, ποιός χωράει και 
ποιά όχι. Το να αναγνωρίζεις ως ανάγκη σου ο,τιδήποτε 
άλλο πέρα από τα να μείνεις σπίτι και από τις 6 μετακινήσεις 
που υποδεικνύονται στη δήλωση μετακίνησης κρίνεται 
άσκοπο και επικίνδυνο για όλους τους υπόλοιπους/ες. 
Το να αμφισβητείς τα κρατικά και επιστημονικά επιτελεία 
θεωρείται εχθρικό απέναντι στο “υγιές” σώμα που 
ακολουθεί με θρησκευτική ευλάβεια τις οδηγίες των 
ειδικών. Και φυσικά, ούτε λόγος για εκείνα τα κοινωνικά 
κομμάτια που είναι έτσι κι αλλιώς αποκλεισμένα και 
βιώνουν καθημερινά την καταπίεση: αυτούς που δεν έχουν 
σπίτι, που είναι έγκλειστες σε φυλακές ή ψυχιατρεία, τους 
μετανάστες/τριες στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, για όσες 
κινδυνεύουν απο τον σύζυγο ή τον πατέρα.

Η στρατηγική του φόβου και της καταστολής που 
ξεδιπλώνεται αυτές τις μέρες μπορεί να φαίνεται ότι δεν 

ΔΕΝ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΕ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ
Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 

κάποια από τα αυτοκόλλητα που κολλήθηκαν στις γειτονιές μας, τις ημέρες απαγόρευσης κυκλοφ
ορίας

Βρισκόμαστε ήδη για τα καλά εντός της καινούριας 
καθημερινότητας που επιβλήθηκε ως “έκτακτη 
ανάγκη” λόγω του λεγόμενου “αόρατου εχθρού”, 
του κορωνοϊού. Μοιάζει να έγινε μια παύση στη 
ροή των πραγμάτων και το μόνο που φαίνεται 
ότι θα κατακλύζει όλο το φάσμα της ζωής μας για 
αρκετό ακόμη καιρό είναι η διαχείριση της “κρίσης”. 
Ένας ολόκληρος πλανήτης βρίσκεται σε καθεστώς 
έκτακτης ανάγκης υπό τον φόβο του κορωνοϊού. 
Πολιτικοί, επιστήμονες και δημοσιογράφοι είναι 
πλέον οι ρυθμιστές και προστάτες των ζωών μας. 
Πολλά θα μπορούσαμε να πούμε για το δυστοπικό 
αυτό παρόν (και το εξίσου δυστοπικό μέλλον 
που διαφαίνεται). Ένα παρόν που περιλαμβάνει 
διεύρυνση στους ελέγχους, τους περιορισμούς 
και τις οριοθετήσεις εντός του δημόσιου χώρου, 
περισσότερη αστυνομία και πολλή ασφάλεια. Το 
“μένουμε σπίτι” των ειδικών - επιστημόνων και των 
κρατικών διαχειριστών είναι το μόνο που κυριαρχεί, 
ενώ τα δελτία ειδήσεων δίνουν οδηγίες και 
υπαγορεύσεις από το χρόνο που θα κάνουμε βόλτα 
μέχρι τον τρόπο που θα ψωνίζουμε στο σούπερ 
μάρκετ χωρίς να κινδυνεύουμε να κολλήσουμε τον 
ιό!

Αυτό που επιχειρείται από “τα πάνω” είναι ένας 
βίαιος επανακαθορισμός των λεγόμενων “βασικών 
αναγκών” με όρους επιβίωσης. Έτσι κι αλλιώς, 
στο παρόν κοινωνικοοικονομικό σύστημα με τους 
δεδομένους διαχωρισμούς και αποκλεισμούς, 
αυτό που κυρίαρχα ορίζεται ως βασική ανάγκη έχει 
πολύ στενά όρια και περιγράφεται συνήθως ως 
μία αδιαμφισβήτητη ισχύουσα αλήθεια για όλο το 
κοινωνικό σώμα, σχετίζεται άρρηκτα με  τις σωματικές 
λειτουργίες (σίτιση, νερό) και διαμεσολαβείται από το 
εμπόρευμα. Φαγητό, σπίτι, δουλειά και κατανάλωση. 
Σε περιόδους κρίσης ειδικά, αυτές οι ανάγκες 
αναδιαμορφώνονται, ιεραρχούνται ακόμα πιο 
αυστηρά και νοηματοδοτούνται εκ νέου ως ανάγκες 
επιβίωσης. Η ίδια η έννοια της ανάγκης δημιουργεί 
έναν διαχωρισμό και μια ιεράρχισή της σε σχέση 
με την επιθυμία (που ανάγεται σε “πολυτέλεια”, σε 
κάτι το περιττό) ενώ αυτή των “βασικών αναγκών” 
φαίνεται να υπονοεί ότι υπάρχουν και ανάγκες που 
είναι δευτερεύουσες, είναι “λιγότερο ανάγκες” από 
άλλες.

Μπροστά στον κίνδυνο από τον κορωνοϊό 
λοιπόν, οι οδηγίες για να επιβιώσουμε και για “να 
προστατευτούμε” είναι πολύ σαφείς και επιβλήθηκαν 
μέσα σε λίγα 24ωρα: τηλεργασία ή επίδομα 800 
ευρώ, σούπερ μάρκετ, φαρμακείο, τράπεζα, λίγη 
γυμναστική, πολύ ίντερνετ (αν έχεις) και οικογένεια. 
Αυτές είναι οι ανάγκες του “υπεύθυνου πολίτη” και 
όποιος/α τηρεί τους νέους κανόνες είναι αυτός/η 

ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΝΗΘΙΣΟΥΜΕ ΣΤΟ ΦΟΒΟ 
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΤΑΓΗ
ΖΩΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗ



Yγεία, στίγμα και καραντίναΤο τελευταίο διάστημα έχει εισβάλλει δυναμικά 
στο δημόσιο λόγο ένα πλέγμα Λόγων και 
αντιλήψεων σχετικά με την υγεία, την ασθένεια 
και τον υγιεινισμό. Περισσότερο από ποτέ, 
συζητάμε για μέτρα προστασίας, διάδοση ιών, 
παθογόνους παράγοντες, υποκείμενα νοσήματα, 
θανάτους, στατιστικές...

Δεν μας μιλάει πια μόνο το κράτος από τα δελτία 
των 8 (όπως λέει το παλιό αντεξουσιαστικό 
σύνθημα), αλλά και τα επιστημονικά του 
επιτελεία. Γιατροί, λοιμωξιολόγοι, επιδημιολόγοι 
και ένα σωρό επιστήμονες και ειδικοί 
παρελαύνουν καθημερινά στα μίντια και ζητάνε 
να εφαρμοστούν τα κυβερνητικά μέτρα για την 
αντιμετώπιση της κατάστασης. «Κοινωνική 
αποστασιοποίηση», καραντίνα, απαγόρευση 
κυκλοφορίας... Μέτρα που ...βρωμάνε 
αυταρχισμό και θυμίζουν περισσότερο ένα 
μεγάλο εργαστήριο, με «πειραματόζωα» εμάς, 
ένα γενικευμένο πείραμα στο οποίο πρέπει 
όλες και όλοι να συμμετέχουμε, ο καθένας και 
η καθεμία σύμφωνα με τον ρόλο που του/της 
αποδίδεται.

Μέσα σ’ αυτό το γενικευμένο κλίμα πανικού και 
πειθάρχησης δεν μπορούμε να μην σχολιάσουμε 
την ίδια την έννοια της υγείας και της ασθένειας. 
Η υγεία, που εμφανίζεται ως ύψιστη αξία, 
κοινωνικό αγαθό, αλλά και κανονικοποιημένη 
συνθήκη, δεν είναι μια αυτοφυής σύλληψη, ούτε 
βέβαια καθολική και σταθερή ή αναλλοίωτη 
ιστορικά έννοια. Ακόμη περισσότερο, η 
σύγχρονη, βιοϊατρική αντίληψη της έννοιας 
της υγείας δεν είναι παρά μια κυρίαρχα 
ορισμένη ιδεατή κατάσταση, που εξελίσσεται 
και διευρύνεται ή/και αναπροσαρμόζεται με 
την εξέλιξη της ιατρικής και της βιολογίας αλλά 
και των τρεχουσών κοινωνικών αντιλήψεων. 
Αυτό που σήμερα αντιλαμβανόμαστε ως 
υγιές απέχει μακράν από το περιεχόμενο 
της υγείας στον μεσαίωνα, για παράδειγμα. 
Αντίστοιχα, οριοθετείται και ορίζεται η έννοια 
της ασθένειας. Στη βιοϊατρική αντίληψη για το 
σώμα και την υγεία, η ασθένεια εμφανίζεται ως 
παρέκκλιση από το ιδεατό πρότυπο του υγιούς 
και συνδέεται με σχέση αιτιότητας με κάποιο 
βιολογικό παράγοντα, ενώ το σώμα γίνεται 
αντιληπτό ως κάτι που μπορεί να «χαλάσει» και 
να «επιδιορθωθεί». Αυτή η αντίληψη τεμαχίζει 
το σώμα, απομονώνει και κατηγοριοποιεί τα 
συμπτώματα και τις αιτίες τους, ανάγοντάς τα 
σε βιολογικά συμβάντα και τα αποκόπτει από 
τις κοινωνικές, πολιτικές και ταξικές συνθήκες 
εντός των οποίων υπάρχουν. Έτσι, η ιατρική και 
η βιολογία γίνονται οι αποκλειστικές αυθεντίες 
επί της υγείας και του σώματος κατ’ επέκταση. 
Όσο μάλιστα αυτές εξελίσσονται και διευρύνονται 
ως επιστημονικοί κλάδοι, η γνώση αυτή γίνεται 

όλο και πιο δυσπρόσιτη, ανήκει σε ένα μικρό κύκλο επαϊόντων.

Η ίδια αντίληψη αποτυπώνεται και αποκρυσταλλώνεται και 
στο επίπεδο της ηθικής. Η υγεία είναι ευχή, η ασθένεια κατάρα 
ή τιμωρία. Οι μιαροί πρέπει να αποφεύγονται, «ιδανικά» 
να απομονώνονται. Το είδαμε να συμβαίνει το 2012 με 
τη διαπόμπευση των οροθετικών γυναικών από το 
ΚΕΕΛΠΝΟ. Όταν δεκάδες γυναίκες διασύρθηκαν 
και τιμωρήθηκαν ως «υγειονομική βόμβα», 
φυλακίστηκαν και ορισμένες από 
αυτές ωθήθηκαν σε αυτοκτονία, 
στιγματισμένες ως μολυσματικές 
και επικίνδυνες. Το βλέπουμε να 
συμβαίνει -τηρουμένων των 
αναλογιών- και τώρα, με 
τον οχετό σεξιστικού 
και ρατσιστικού 
μ ι ν τ ι α κ ο ύ 
λόγου που 

στοχοποιε ί 
τις μετανάστριες 
στο Κρανίδι ως 
«υγιειονομική βόμβα» 
που απειλεί τους ντόπιους 
άντρες πορνοπελάτες. 
Το στίγμα που συνοδεύει 
την ασθένεια, η σύλληψη της 
μιαρότητας είναι πρωτίστως έννοιες 
ηθικές και κοινωνικές. Το ίδιο το σώμα 
αποκτά ηθική διάσταση.

Σ’ αυτήν ακριβώς την ηθική διάσταση της υγείας και 
στον συνακόλουθο φόβο της ασθένειας βρίσκει γόνιμο 
έδαφος η πρακτική της καραντίνας. Οι νοσούντες/ούσες 
απομονώνονται σε συνθήκη εγκλεισμού «για την προστασία 
όλων». Το μολυσματικό δεν πρέπει να αλληλεπιδράσει με 
το υγιές, για να μην το αλλοιώσει. Ένα γενικό και αόριστο 
«κοινό καλό» το επιβάλλει. Το Λεπροκομείο της Σπιναλόγκας, 
που λειτουργούσε έως το 1957, αποτελεί χαρακτηριστική 
περίπτωση όταν μιλάμε για στιγματισμό και εγκλεισμό των 
νοσούντων/ουσών στην πρόσφατη ιστορία. Την εποχή που η 
λέπρα (η χρήση του όρου μέχρι και σήμερα είναι επενδυμένη 
με ρατσιστικά συνδηλούμενα, κάτι το οποίο δεν αποφεύγεται 

ακριβώς ούτε με τον όρο «νόσος του Χάνσεν», ένα πιο 
εξευγενισμένο σχήμα που φροντίζει για την ανάδειξη 
σε βάθρο -όπως και σε πάμπολλες περιπτώσεις- του 
επιστήμονα που μελέτησε το νόσημα) προσλαμβανόταν 
ως θανατηφόρα και ανίατη, οι νοσούντες/ούσες 
φορούσαν κουδούνια για να είναι αναγνωρίσιμοι/
ες ακριβώς ως τέτοιοι/ες - νοσούντες, μιαρές, 

μολυσματικοί, χρήζουσες «ελεημοσύνης». Πολλοί 
και πολλές από αυτούς/ές εγκλείστηκαν μαζικά 

σε απομονωμένους τόπους, στοιβάχτηκαν 
παρατημένοι/ες σε άθλιες συνθήκες, συχνά 

αφέθηκαν να πεθάνουν μόνοι/ες και 
μακρυά από τους οικείους τους, 

μιαροί και επικίνδυνες.

Η καραντίνα που ζούμε 
σήμερα και που 

ε π ι β ά λ λ ε τ α ι 
στον «γενικό 

π λ η θ υ σ μ ό » , 
αφορά όχι 

μ ό ν ο 
τ ο υ ς 

ή δ η 

α σ θ ε ν ε ί ς 
αλλά και 

τις υγιείς. 
Διευρύνοντας το 

πεδίο, επιχειρώντας 
να οριοθετήσει και 

να εγγυηθεί το υγιές, 
απομονώνοντας το άρρωστο/

μιαρό, επιβάλλεται παγκόσμια 
μια γενικευμένη συνθήκη ιατρικού 

εργαστηρίου. Μαζί της διευρύνεται και το 
στίγμα, τόσο που αποδίδεται σχεδόν στους 

πάντες. Ο ιός, η «αόρατη» αυτή «απειλή», μπορεί 
να κρύβεται παντού – σε κάθε χειραψία, άγγιγμα, 

φιλί, σε οποιαδήποτε επιφάνεια ή κοινόχρηστο 
χώρο. Δεν μπορεί κανείς να τον αναγνωρίσει, άρα 
τον υποπτεύεται σε κάθε κίνηση, σε κάθε αναπνοή.  
Συνίσταται η κοινωνική αποστασιοποίηση, κράτος, 
επιστήμονες και μίντια, δηλαδή, μάς προστάζουν να 
είμαστε καχύποπτες η μία με τον άλλο. «Συμπεριφερθείτε 
σαν να έχετε ήδη τον ιό», όχι μόνο εσείς αλλά και 
ο καθένας και η καθεμία γύρω σας. Τι άλλο, αν όχι 
τον στιγματισμό, εξυπηρετούν, για παράδειγμα, τα 
πρόσφατα ρεπορτάζ που διαπομπεύουν ευπρόσωπα 
άτομα που τολμούν να αγγίζονται, να μοιράζονται 
το φαγητό τους, να μην τηρούν τις «αποστάσεις 

ασφαλείας»; Τι άλλο, πέρα από την ταύτιση 
του «μιαρού» με το «εγκληματικό», μπορεί 
να υπονοεί η «ιχνηλάτηση» του ιού, μέσω της 
παρακολούθησης και χαρτογράφησης των 
επαφών όσων επιβεβαιωμένα έχουν νοσήσει 
από την COVID-19 από ειδικό κέντρο της 
γαδα; Το στίγμα διευρύνεται, θεσμίζεται και 
επιβάλλεται. Και μαζί του, η στοχοποίηση, ο 
φόβος και η απομόνωση.

Η νέα ηθική που επιβάλλει η γενικευμένη 
καραντίνα φέρνει μαζί της και ένα νέο είδος 
ρατσισμού, αυτό του υγιούς απέναντι σε κάθε 
υποψία κίνησης που υποδηλώνει ασθένεια. 
Και περαιτέρω, απέναντι σε κάθε κίνηση που 
μπορεί να υπονοεί ότι κάποια/ος δεν φροντίζει 
«αρκετά» ώστε να μην νοσήσει. «Υγιείς» και 
θιασώτες της «υγείας» εναντίον «επικίνδυνα 
ανεύθυνων». «Υπεύθυνοι» πολίτες εναντίον 
απείθαρχων, εν δυνάμει δημοσίων κινδύνων. 
Δεν είναι μόνο το κράτος με τις δυνάμεις 
καταστολής που επιβάλλουν την καραντίνα, 
με πρόστιμα για «άσκοπη μετακίνηση», αλλά 
και μία ηθική γύρω από την υγεία και την 
ασθένεια που νομιμοποιεί το στιγματισμό και 
την τιμώρηση όσων τολμούν να μην τρώνε 
αμάσητα όσα τους σερβίρουν αυθεντίες και 
κάθε λογής ειδικοί, όσων η ...«σκοπιμότητα» 
δεν χωράει σε έξι «λόγους κατ’ εξαίρεση 
μετακίνησης», όσων η ζωή αρνείται να μπει σε 
καραντίνα.

Απέναντι στην επέλαση του ολοκληρωτισμού, 
εχθρικά προς την κυρίαρχη ηθική της υγείας 
και του υγιεινισμού, απέναντι σε αυθεντίες 
και επιστήμονες, επιμένουμε όσο ποτέ: 
τα σώματά μας είναι πεδίο αγώνα. Αγώνα 
ενάντια στην εξατομίκευση και το φόβο που 
μας επιβάλλουν, αγώνα για τη συλλογική και 
συνολική απελευθέρωση. Ως αμετανόητες/οι 
του ανεξέλεγκτου, του αδιαμεσολάβητου, της 
αυτοοργάνωσης και της αλληλεγγύης.



κ ο λ α σ τ ή ρ ι α , 
ο αποκλεισμός 
τους από 
ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη και 
υποδομές όπως νερό, 
σαπούνια, καθαριστικά.

Για ακόμη μία φορά, αυτό 
που έγινε σαφές από τη 
διαχείριση των έγκλειστων 
σε καιρό “πανδημίας” είναι ότι 
τα μέτρα που λαμβάνει το κράτος 
αποσκοπούν στην περαιτέρω 
απομόνωσή τους για  την “προστασία” 
του “υγιούς” εθνικού κορμού. Τέτοιες 
ήταν οι κρατικές προβλέψεις για την 
απαγόρευση επισκεπτηρίων και αναστολή 
αδειών σε χώρους μαζικού εγκλεισμού, όπως 
φυλακές, ψυχιατρεία, γηροκομεία. Τα αιτήματα 
των ίδιων των έγκλειστων πετάχτηκαν στο καλάθι 
των αχρήστων. Αντ’ αυτού, οι αγωνιζόμενοι-ες 
υπέστησαν εκδικητικές μεταγωγές.

Ακόμη περισσότερο, η λεγόμενη κρίση του 
κορωνοϊού όχι μόνο δεν έβαλε στον πάγο την 
αντιμεταναστευτική πολιτική του κράτους αλλά της 
έδωσε ένα νέο πάτημα. Στις 13 Μαρτίου η υπηρεσία 
ασύλου ανέστειλε την υποδοχή κοινού και φυσικά 
καταγραφές αιτημάτων ασύλου δεν γίνονται πια, 
ενώ οι μετανάστ(ρι)ες στα νησιά αφήνονται να 
διαμείνουν για μέρες στις ακτές που έφταναν. Για 
όσους μένουν ήδη στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, 
και ζουν κάτω από συνθήκες απόλυτης εξαθλίωσης 
και στοιβαγμού, η καραντίνα ήρθε να κάνει την 
κατάσταση ακόμα πιο ασφυκτική και ανυπόφορη. 
Ενώ το lock down που επιβλήθηκε στην 
Ριτσώνα, τη Μαλακάσα και το Κρανίδι 
δεν ήταν μόνο μια κίνηση απόλυτης 
υποτίμησης της ζωής των μεταναστών 
αλλά μια ακόμη ρατσιστική πρακτική 
του κράτους και στοχοποίησής 
τους ως μιαρά σώματα, έτοιμα 
να μολύνουν τον υγιή εθνικό 
κορμό. “Μνημειώδεις” 
στιγμές του κρατικού και 
μιντιακού ρατσισμού των 
τελευταίων ημερών, οι 
ξεχωριστές αναφορές 
σε ντόπιους και 
μετανάστες (αλλά 
και ρομά, που 
σ τ α θ ε ρ ά 

αντιμετωπίζονται 
από το κράτος και 

τα μμε ως πολίτες 
δεύτερης κατηγορίας) 

όσον αφορά στα 
αποκαλούμενα κρούσματα 

που ανακοινώνονταν 
ημερησίως, αλλά και η 

διαπόμπευση των μεταναστριών 
στο Κρανίδι ως υγειονομική 

απειλή για τους ευυπόληπτους 
ντόπιους πορνοπελάτες.

Τίποτα όμως δεν μένει αναπάντητο. 
Οι μετανάστες και οι μετανάστριες 

αντιστέκονται. Στο ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ της Μόριας, 
στο Παρανέστι της Δράμας και αλλού συνέβαιναν 

καθημερινές συγκρούσεις. Το Σάββατο 11 Απρίλη 
οι μετανάστ(ρι)ες στο κέντρο κράτησης ΒΙΑΛ Χίου 

εξεγέρθηκαν ύστερα από το θάνατο γυναίκας από το 
ιράκ, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Το ίδιο και οι 
φυλακισμένες. Στις  γυναικείες φυλακές του Ελαιώνα, 
όπου στις 9 Απρίλη η κρατούμενη Αζιζέλ Ντενίρογλου 
βρέθηκε νεκρή στο κελί της ενώ όλο το βράδυ 
παρακαλούσε για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 
που βέβαια δεν της χορηγήθηκε, ξεκίνησε αμέσως 
εξέγερση, η οποία καταστάλθηκε βίαια.

Η αλληλεγγύη και οι αντιστάσεις δεν μπαίνουν σε 
καραντίνα. Απέναντι στην υποτίμηση των ζωών μας, 
συνεχίζουμε τον αδιαμεσολάβητο, ακηδεμόνευτο 
αγώνα για ελευθερία. Στεκόμαστε δίπλα στους αγώνες 
των έγκλειστων και των πιο υποτιμημένων κομματιών 

αυτής της κοινωνίας.

Ο πόλεμος ενάντια στον κορωνοϊό διαδέχθηκε μια άλλη 
μάχη, το αμέσως προηγούμενο διάστημα, στα σύνορα 
του Έβρου. Φαντάζει ίσως μακρινό, ήταν όμως μόλις 
πριν τρείς μήνες που τα μίντια και το κράτος βάφτιζαν 
“ασύμμετρη απειλή” και “εισβολείς” τους/τις μετανάστ(ρι)ες 
που είχαν βρεθεί εγκλωβισμένοι/ες μεταξύ των συνόρων 
της ελλάδας και της τουρκίας. Τότε, την υπεράσπιση του 
ευρωπαϊκού παραδείσου την ανέλαβαν ο εθνικός στρατός, 
η αστυνομία και οι ευρωπαϊκές δυνάμεις, με δολοφονίες, 
βυθίσεις λέμβων, επαναπροωθήσεις και βασανιστήρια. 
Σήμερα αυτός ο πόλεμος συνεχίζεται στα μετόπισθεν από 
σκατόψυχους ντόπιους που αντιτίθενται στην εγκατάσταση 
μονάδων φιλοξενίας στην πέλλα, στην έδεσσα και στην 
εύβοια.
 
Η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης που εισάγει η πολεμική 
ρητορική δεν έχει ως στόχο μόνο την ανάδειξη και την 
“αντιμετώπιση” του εχθρού, αλλά και τη συστράτευση 
εναντίον του, στη βάση του “υγιούς” εθνικού κορμού.Το 
πολεμικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί εδώ και δυο μήνες,  
ήταν καταλυτικός παράγοντας για την εμφύσηση της 
απαραίτητης εθνικής ομοψυχίας. Και αυτή είναι απαραίτητη 
διότι δίνει κάθε φορά στο κράτος μια νομιμοποιητική ισχύ 
όχι μόνο για να εφαρμόσει ανεμπόδιστα την κατασταλτική 
πολιτική του αλλά και για να μπορέσει να γίνει ο απόλυτος 
ρυθμιστής της καθημερινότητας και παράλληλα της ζωής 
και του θανάτου. Διότι όσο το κράτος κόμπαζε για τα χαμηλά 
ποσοστά κρουσμάτων και θανάτων και την επιτυχία των 
κατασταλτικών μέτρων, κάποιοι και κάποιες αφήνονταν 
στην μοίρα τους να αρρωστήσουν ή και να πεθάνουν. Για 
όλους/ες εκείνους/ες που γίνονται αντιληπτοί από την 
κυριαρχία ως περιττοί/ές, ζωές δεύτερης κατηγορίας που 
δεν αξίζει να βιωθούν, το κλίμα των ημερών δεν άλλαξε και 
πολλά στις ζωές τους. Παρέμειναν αόρατες, αποκλεισμένοι 
από δομές περίθαλψης, μόνες και στιγματισμένοι.

Το “μένουμε σπίτι’” ως το σλόγκαν που σημάδεψε τον 
πόλεμο με τον αόρατο εχθρό ήταν αρκετά αποκαλυπτικό. 
Δεν θα σταθούμε εδώ ούτε στο πόσο ποινικοποίησε την κάθε 
μορφή εξωστρέφειας με πρόσχημα την ατομική ευθύνη, 
ούτε στο πόσο συγκάλυπτε βαθείς ταξικούς και έμφυλους 
διαχωρισμούς, λες και το σπίτι μπορεί να βιωθεί με κοινό 
τρόπο από όλους και όλες. Θα σταθούμε στο ποιες και ποιους 
απέκλεισε αυτό το σύνθημα. Απέκλεισε αρχικά όλους/ες 
όσους/ες δεν έχουν σπίτι, όσους/ες ζουν κυνηγημένοι/
ες σε παγκάκια, χαρτόκουτα και λιγότερο ή περισσότερο 
αφιλόξενα εγκαταλελειμμένα κτήρια. Απέκλεισε όλους/
ες εκείνους και εκείνες που στοιβάζονται, σε άθλιες 
συνθήκες, σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, φυλακές και 
άσυλα. Η κρατική ...“μέριμνα” για όλους και όλες αυτές 
ήταν ο αυστηρότερος εγκλεισμός τους μέσα σε χώρους 

αφ
ίσες αλληλεγγύης σε μετανάστες/στριες που κυκλοφ

όρησαν λίγο πριν την απαγόρευση κυκλοφ
ορίας

Σε φυλακές, άσυλα, 
στρατόπεδα συγκέντρωσης...

...αλληλεγγύη στους/στις 
έγκλειστους/ες



Η εμφάνιση του “αχαρτογράφητου εχθρού- κορωνοϊού” 
τους τελευταίους μήνες, λειτουργεί ως το ιδανικότερο 
εργαλείο επιβολής μίας όλο και εντεινόμενης συνθήκης 
εκτάκτου ανάγκης σε πλανητικό επίπεδο, αυτή τη φορά 
στο όνομα της λεγόμενης “υγειονομικής κρίσης”.

Από μόνη της η χρήση του όρου “κρίση” επιδιώκει 
να επιβάλει μια κατάσταση κινδύνου και πανικού, 
προκειμένου να επιτευχθεί η -αναγκαία για το 
σύστημα- συστράτευση για το ξεπέρασμά της. Την 
ίδια στιγμή, από τα “έκτακτα μέτρα” που λαμβάνονται 
παγκοσμίως παρουσιάζεται η εικόνα μίας οικονομίας 
που οδηγείται προς ολοταχώς σε μια νέα 
φάση παγκόσμιας ύφεσης. Και όταν 
λέμε “ύφεση” ή “ανάπτυξη 
της παγκόσμιας ή εθνικής 
οικονομίας” θα πρέπει 
να καταλαβαίνουμε 
πως μιλάμε για τον 
ρυθμό αύξησης της 
κερδοφορίας των 
αφεντικών και 
τίποτε άλλο.

Η ανάδυση 
“ κ ρ ί σ ε ω ν ” 
μπορεί να 
παρουσιάζεται 
ως αντιφατική 
για το σύστημα, 
α π ο τ ε λ ε ί 
όμως δομικό 
χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ό 
του, και η διαχείρισή 
τους αποτελεί πάντα 
ένα πολύ πρόσφορο 
πεδίο για τα αφεντικά του 
κόσμου να ξαναμοιράσουν 
την τράπουλα, να ξεφορτωθούν τα 
“αντιπαραγωγικά βάρη”. Η συνταγή για 
το ξεπέρασμά τους είναι γνωστή: κοινωνικοποίηση 
της ζημιάς, ένταση της εργασιακής εκμετάλλευσης, 
αναδιάρθρωση των εργασιακών σχέσεων. Το ζήσαμε  
όλη την τελευταία δεκαετία των “μνημονίων”. Το 
γνωστό “Βάλτε πλάτη για τις ανάγκες της επιχείρησης 
και της εθνικής οικονομίας”, λοιπόν, κρέμεται για ακόμη 
μία φορά πάνω από τα κεφάλια μας... Και αυτή τη φορά 
θα είναι “από ανάγκη”, για λόγους “δημόσιας υγείας” 
και θα φταίει όχι κάποια “κακή τράπεζα”, όχι κάποιο 
“ξεπουλημένο και διεφθαρμένο” πολιτικό προσωπικό, 
αλλά μια “αόρατη” παγκόσμια απειλή. Με απλά λόγια 
μετά τον “πόλεμο” που “έπληξε” την παγκόσμια 

οικονομία, οι από κάτω πρέπει να ξαναχτίσουν φτηνά 
και υπάκουα την κανονικότητα της κερδοφορίας των 
αφεντικών και των εθνικών οικονομιών.

Τα μέτρα που λήφθηκαν ευθύς εξ αρχής με αφορμή 
τον κορωνοϊό στο πεδίο των εργασιακών, βρίσκονται 
ακριβώς σε αυτήν την κατεύθυνση (πέρα από την μηντιακή 
προπαγάνδα για αφελείς): τραβάνε το ήδη τεντωμένο 
σχοινί που δένει τις εργαζόμενες και εργαζόμενους στο 
άρμα της λεηλασίας και εκμετάλλευσης. Με “τον φόβο 
της διασποράς του ιού” νομιμοποιήθηκε καθόλα η εκ 
περιτροπής εργασία, αφού παρέχεται το δικαίωμα στα 
αφεντικά για τους επόμενους 6 μήνες να απασχολούν 
κάθε εργαζόμενο κατ’ ελάχιστο για 2 βδομάδες τον 
μήνα -συνεχόμενα ή διακεκομμένα-, είτε ανήκουν 
είτε όχι στις “πληττόμενες από τον ιό” επιχειρήσεις. 
Ταυτόχρονα, η αναστολή εργασίας μετατρέπεται σε 
εργασία επιδοματικής λογικής, με παροχή επιδόματος 
800 ευρώ από το κράτος, και φυσικά με ουκ ολίγες 

φορολογικές ελαφρύνσεις για τις επιχειρήσεις. 
Πέρα από το τυράκι των 800 ευρώ 

για 45 μέρες που πέταξε στους 
προλετάριους η κυβέρνηση, η 

κίνηση αυτή δεν είχε να κάνει 
με λογικές “ανακούφισης”, 

ή ακόμα περισσότερο με 
λογικές επιστροφής σε 

ένα “κράτος πρόνοιας”: 
η κίνηση αυτή είχε 
να κάνει με το να 
συνηθίσουν οι 
ε ρ γ α ζ ό μ ε ν ο ι / ε ς 
στην επισφάλεια, να 
νομιμοποιήσουν την 
“έκτακτη συνθήκη” 
και στο δικαίωμα 

του κράτους και 
των αφεντικών να 

ορίζουν “κρισιακά” κάθε 
εργασιακή σχέση. Ξανά με 

απλά λόγια, δεν υπάρχουν 
σταθερές και συμφωνημένες 

σχέσεις εργασίας, ωράρια, μισθοί 
κτλ. Αυτό που υπάρχει (θα) είναι 

μόνο αυτό που βοηθά κάθε στιγμή τις 
“ανάγκες της επιχείρησης”. Και οι πολλοί/

ες που θα πετιούνται έξω ακόμα και από αυτήν τη 
δυνατότητα της επισφαλούς εργασίας θα τρέφονται με 
θλιβερά κρατικά επιδόματα.

Την ίδια στιγμή, δεν είναι λίγα τα αφεντικά εκείνα που 
με τον εκβιασμό της απόλυσης, εξαναγκάζουν τους/τις 
εργαζόμενους/ες να συνεχίσουν να δουλεύουν παρά 
την υπαγωγή της επιχείρησης σε καθεστώς αναστολής, 
ώστε να γλιτώσουν τις ασφαλιστικές εισφορές και την 
καταβολή μισθού. Και μπορεί η κρατική προπαγάνδα 
να σκίζει τα ιμάτιά της ότι απέτρεψε τις απολύσεις, 

στην πραγματικότητα όμως η μόνη δέσμευση που 
υπάρχει για τα αφεντικά στην Πράξη Νομοθετικού 
Περιεχομένου είναι να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό 
εργαζομένων (ώ! Τι έξυπνη διατύπωση!). Ο “ίδιος 
αριθμός εργαζομένων” δεν σημαίνει ατομική 
εξασφάλιση κανενός. Ο εργοδότης μπορεί να διώξει 
όποιον/α θέλει και να τους αντικαταστήσει με 
άλλους τόσους με μικρότερους μισθούς και άλλα 
ωράρια. Τα αφεντικά είναι πάντα επινοητικά…

Από την άλλη για αυτούς/ες που εργάζονται σε 
σούπερ μάρκετ, νοσοκομεία, εταιρίες κούριερ, 
εργοστάσια, τηλεφωνικά κέντρα, ηλεκτρονικό 
εμπόριο κ. ά.,  οι εργασιακές συνθήκες γαλέρας 
με εξαντλητικά ωράρια έχουν γίνει κυνική 
πραγματικότητα. Οι εργαζόμενες και εργαζόμενοι 
έχουν γίνει λάστιχο και… αποζημιώνονται ως 
“ήρωες” με χειροκροτήματα στα μπαλκόνια. Την 
ίδια στιγμή η εργασία από το σπίτι (τηλεργασία) 
κανονικοποιείται για έναν πολύ μεγάλο αριθμό 
εργαζομένων, αφού παρέχεται στους εργοδότες 
με δική τους μονομερή απόφαση η δυνατότητα 
ανά πάσα στιγμή να επιβάλουν καθεστώς εξ 
αποστάσεως εργασίας. Ένα μέτρο που ταυτόχρονα 
εντείνει και τον έλεγχο της “παραγωγικότητας” 
του εργαζόμενου από τα αφεντικά αφού τα πάντα 
είναι ψηφιακά καταγεγραμμένα. Ούτε λόγος 
βέβαια για τις συνθήκες εργασίας από το σπίτι αλλά 
και για τα εργατικά ατυχήματα, ενώ τα ωράρια 
ελαστικοποιούνται ακόμα περισσότερο, αφού κάθε 
στιγμή πρέπει να είσαι stand by για τις ανάγκες της 
επιχείρησης. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι ανεστάλη 
η υποχρέωση των εργοδοτών να καταχωρούν 
στο “ΕΡΓΑΝΗ” κάθε τροποποίηση ωραρίου ή 
της οργάνωσης του χρόνου εργασίας (επομένως 
και διαφοροποίηση ωραρίου προσέλευσης και 
αποχώρησης των εργαζομένων), όπως επίσης και 
κάθε ώρας υπερεργασίας ή υπερωρίας, ακόμα και 
αν έχουν εξαντλήσει τα νομίμως προβλεπόμενα 
ανώτατα όρια υπερωριακής απασχόλησης των 
εργαζομένων τους.

Στα κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της 
“κρίσης”, έρχεται να προστεθεί η αναστολή της 
απαγόρευσης πολιτικής επιστράτευσης και επίταξης 
κατά τη διάρκεια απεργίας, που προβλέφθηκε σε 
ΠΝΠ. Στην πράξη δηλαδή πρόκειται ουσιαστικά 
για απαγόρευση απεργίας. Στο οπλοστάσιο του 
“κορωνοϊού” έτσι, με συνοπτικές διαδικασίες 
ποινικοποιούνται οι εργατικοί και ταξικοί αγώνες, 
εντείνοντας ακόμα περισσότερο τον πόλεμο κράτους 
και αφεντικών στους “από κάτω”.  Και φυσικά 
στο φόντο της “επέλασης” του ιού, συνεχίζεται η 
κερδοφορία των κυρίαρχων και η ενίσχυση τομέων 
του κεφαλαίου. Αλυσίδες τροφίμων, εταιρείες cou-
rier, ηλεκτρονικό εμπόριο, συνδρομητικά κανάλια 
και ψηφιακές πλατφόρμες, φαρμακοβιομηχανίες, 

ερευνητικά ιατρικά κέντρα, υψηλές τεχνολογίες 
ελέγχου διευρύνουν τον κύκλο εργασιών και την 
κερδοφορία τους.

Θα ήταν αφέλεια να πιστεύουμε πως ό,τι δοκιμάζεται 
στον “δοκιμαστικό σωλήνα” των εργασιακών 
σχέσεων στην εποχή του κορωνοϊού δεν θα είναι η 
βάση του “εμβολίου” για το ξεπέρασμα της κρίσης 
της κερδοφορίας των αφεντικών. Καθετί που 
δοκιμάζεται ήρθε για να μείνει.

Απέναντι στην πανδημία της εργασιακής 
εκμετάλλευσης, να σταθούμε ο ένας δίπλα στην 
άλλη, στο πλάι όσων βιώνουν την ένταση της 
εκμετάλλευσης και της περαιτέρω υποτίμησης στο 
πετσί τους. Μέσα στο πεδίο μιας επιταχυνόμενης 
επιθετικότητας των “από πάνω”, η οργή, η 
σύγκρουση και οι συναντήσεις των καταπιεσμένων 
σε κοινούς τόπους και χρόνους ξαναγυρίζουν για να 
θυμίσουν πως οι κοινωνικές σχέσεις καταπίεσης και 
εκμετάλλευσης είτε καταλύονται είτε διαιωνίζονται...

Δεν είμαστε 
αναλώσιμα για τα 
κέρδη των αφεντικών

αφίσα που κυκλοφόρησε τον Μάιο



Καραντίνα, απαγόρευση κυκλοφορίας, “μένουμε 
σπίτι”... Η δυστοπική καθημερινότητα που έχει 
διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα δεν είναι απλά 
“πιεστική” - για κάποιες/α είναι ένας ζωντανός 
εφιάλτης. “Μένουμε σπίτι” σημαίνει, για πολλές, 
αναπόδραστος εγκλεισμός με άντρες κακοποιητικούς, 
πατεράδες ή συζύγους. “Μένουμε σπίτι” σημαίνει, για 
άλλα, να μην μπορούν ούτε για λίγο να ξεφύγουν από 
το ασφυκτικό οικογενειακό περιβάλλον που κρίνει και 
τιμωρεί τη σεξουαλικότητα, το ντύσιμο, τις επιλογές 
συντρόφου τους.

Ήδη εντός αυτής της συνθήκης, καθημερινά 
περιστατικά κακοποίησης και δολοφονίες γυναικών 
που συντελούνται σε όλο τον κόσμο, αποδίδονται από 

τα μίντια στον κορωνοϊό και το στρες των ημερών 
και κατονομάζονται ως “ενδοοικογενειακή βία”. 
Στην πραγματικότητα, αποτελούν την συνέχεια 
των μύθων περί “άτυχων στιγμών” και “τεράτων”. 
Ειδικά ο όρος “ενδοοικογενειακή βία” αποκρύπτει 
την έμφυλη διάσταση των ξυλοδαρμών και 
βιασμών γυναικών και παιδιών από συζύγους 
και πατεράδες και επιτρέπει τη διαιώνισή τους 
ακριβώς γιατί τα αναγάγει σε προσωπική- 
ιδιωτική υπόθεση των μελών της οικογένειας, 
σε “μεμονωμένα” περιστατικά και “προσωπικά 
δράματα”.

Στα σκοτάδια της οικίας, που μας υποδεικνύεται 
ως το καταφύγιο για τον κορωνοϊό, όλα 
επιτρέπονται και δικαιολογούνται. Η οικογένεια, 
κατοχυρωμένη αδιαμφισβήτητα ως ιερό σύμβολο, 
είναι ο τόπος παραγωγής και αναπαραγωγής των 
σχέσεων ιεραρχίας, καταπίεσης και υποταγής, 
της εμπέδωσης των έμφυλων ρόλων και του 
έμφυλου καταμερισμού της εργασίας. Είναι ο 
τόπος όπου η βία κανονικοποιείται, και μάλιστα 
της προσδίδεται και εκπαιδευτικός χαρακτήρας. 
Εκεί οι γυναίκες ρίχνουν αμέτρητες ώρες 
απλήρωτης εργασίας, πρέπει να είναι πάντα 
διαθέσιμες –και να τιμωρούνται κι από πάνω, αν 
δεν τα κάνουν όλα καλά, αν δεν τους έχουν όλους 
ευχαριστημένους. Εκεί η αγάπη, το νοιάξιμο, η 
εμπιστοσύνη μετριούνται με φωνές, προσβολές, 
ενοχές και χαστούκια. Εκεί συμβαίνουν οι 
περισσότεροι βιασμοί από συζύγους και 
πατεράδες, δολοφονούνται γυναίκες και όσα 
δεν συμμορφώνονται με το ρόλο που τους 
επιφυλάσσουν τα κυρίαρχα πρότυπα φύλου και 
σεξουαλικότητας. Εκεί η επιβολή βαφτίζεται 
ανατροφή, εκεί, με το καλό ή το άγριο, “θα γίνεις 
άνθρωπος”...

Ενάντια στην πατριαρχία και την έμφυλη βία, 
στην ασφυξία της οικογένειας, ενάντια στην 
στρατιωτικοποίηση της καθημερινής ζωής που 
μας επιβάλλουν το κράτος και οι επιστήμονες,

σπάμε τη σιωπή, δημοσιοποιούμε περιστατικά 
έμφυλης βίας στις γειτονιές μας, δεν αφήνουμε 
μόνη καμία που κακοποιείται,

μένουμε αλληλέγγυες, στεκόμαστε η μία δίπλα 
στην άλλη, “Μένουμε Μαζί”.

Η επιβολή 
μιας νέας 

« σ υ ν θ ή κ η ς 
έ κ τ α κ τ η ς 

α ν ά γ κ η ς » στη βάση της 
επαπειλούμενης ασθένειας έχει θέσει νέους όρους 
στην οργάνωση της καθημερινής ζωής. Ζούμε σε 
συνθήκη καραντίνας, με νέες τεχνικές εκπειθάρχησης 
και κοινωνικού ελέγχου. Απαγορευτικές ρυθμίσεις, 
κλειστά σύνορα, αεροδρόμια, λιμάνια, σχολεία, 
καταστήματα, δημόσιοι χώροι και πάρκα. Ενίσχυση 
της αστυνομικής παρουσίας στους δρόμους 
και πρόστιμα στους “ασυνείδητους” παραβάτες. 
Απολύσεις, αναστολή εργασίας, συνθήκες γαλέρας 
σε σουπερμάρκετ και νοσοκομεία. Απαγόρευση 
των συναθροίσεων, των συγκεντρώσεων, έξοδος 
από το σπίτι μόνο με γραπτή άδεια και κάποιο λόγο 
από αυτούς που έχουν υπαγορευτεί ως «σκόπιμοι» 
(ψώνια, φαρμακεία/γιατρός, εργασία, έως και 
βοήθεια σε άτομα που τη χρειάζονται).

Την ίδια στιγμή που εργοστάσια και άλλοι χώροι 
εργασίας με μεγάλο αριθμό εργαζομένων 
συνεχίζουν τη λειτουργία τους -χωρίς το κράτος 
“προστάτης” να κόπτεται για αυτούς, αφού βασικό 
μέλημα είναι η όσο το δυνατόν πιο απρόσκοπτη 
παραγωγή και κατανάλωση εμπορευμάτων – 
πάρκα, άλση, δασικές εκτάσεις, παραλίες, ακόμα 
και βουνά (βλ. Πάρνηθα) σφραγίζονται με το 
πρόσχημα της «προστασίας της δημόσιας υγείας». 
Και αυτό καθόλου τυχαία. Οι χώροι αυτοί είναι τόποι 
συνεύρεσης και συνάντησης, εκεί που κάποια/
ος μπορεί να περπατήσει, να τρέξει, να παίξει, να 
βρεθεί κάτω από τον ήλιο, να επικοινωνήσει με 
άλλους ανθρώπους, μακριά από την μονότονα 
επαναλαμβανόμενη καθημερινότητα της πόλης του 
τσιμέντου, των εμπορευμάτων, των αυτοκινήτων. 
Και είναι αυτά ακριβώς τα χαρακτηριστικά που 
έχουν δαιμονοποιηθεί στον μέγιστο βαθμό.

Εκτός της ζωής μας και το πάρκο τρίτση.  Ένας χώρος 
στα υποβαθμισμένα δυτικά προάστια της Αθήνας, 
μια ανάσα ζωής για τους εκατοντάδες χιλιάδες 
κατοίκους χαμηλών κοινωνικών στρωμάτων των 
γύρω περιοχών. Θα ήταν τουλάχιστον αφέλεια να 
θεωρήσουμε ότι αυτό που συμβαίνει τώρα είναι 
μια παρένθεση στο καθεστώς ύπαρξής του και 
ότι θα επανέλθουμε στην πρότερη κατάσταση με 
τη σήμανση του τέλους του “κινδύνου”. Η ιστορία 

δεν έχει ασυνέχειες, το ίδιο και εκείνη του πάρκου 
τρίτση. Ό,τι συμβαίνει τώρα συνδέεται αδιάρρηκτα με 
το παρελθόν και το μέλλον του. Και αυτό, όπως και 
το σύνολο των λιγοστών εναπομείναντων ελεύθερων 
χώρων της μητρόπολης, βρίσκεται χρόνια τώρα στο μάτι 
του κυκλώνα των αναπτυξιακών σχεδίων κράτους και 
κεφαλαίου. Η έκτασή του συρρικνώθηκε επανειλημμένα 
για να καταληφθεί ανατολικά από μεγάλες εμπορικές 
επιχειρήσεις και νότια από τις επιχειρήσεις των δημοτικών 
αρχών των πέριξ περιοχών. Αλλά και εντός του πάρκου, 
τα διάφορα μαγαζάκια και οι μ.κ.ο. με “οικολογική” βιτρίνα 
συνεισφέρουν στην ίδια κατεύθυνση. Οι φυτευτοί φορείς 
διαχείρισής του φρόντιζαν πάντα να το διατηρούν σε μια 
κατάσταση ελεγχόμενης εγκατάλειψης, σε ένα καθεστώς 
που νομιμοποιεί την ανάπτυξή του με εμπορευματικούς 
όρους, τη μη ελεύθερη προσβασιμότητα, την περίφραξή 
του, την κατάργηση του χαρακτήρα του ως ελεύθερου 
χώρου (μια από τις τελευταίες κινήσεις υπήρξε η 
προσπάθεια ριζικής υποβάθμισης ενός κομματιού του, με 
την εγκατάσταση σταθμού επεξεργασίας λυμάτων, κάτι 
που αποτράπηκε με την έγκαιρη ανάδειξη των σχεδίων 
τους από αγωνιζόμενες/ους των γειτονιών μας).

Η τωρινή εικόνα του πάρκου είναι εικόνα από το μέλλον. 
Κλειδωμένες πύλες, ελεγχόμενη είσοδος, αστυνόμευση. 
Πειθαρχία στις απαγορεύσεις και το καθεστώς ελέγχου 
και εμπορευματοποίησής του, πάταξη των κοινωνικών 
αντιστάσεων. Γελιόμαστε αν θεωρούμε ότι αυτή η συνθήκη 
δεν θα αφήσει τα ίχνη της. Είδαμε ήδη κινήσεις προς 
την κατεύθυνση εξαφάνισης του δημόσιου χαρακτήρα 
τέτοιων χώρων, όπως του λόφου Φιλοπάππου, για τη 
διαχείριση του οποίου ιδρύθηκε στις αρχές Μάρτη εταιρεία 
ιδιωτικού δικαίου -ο λόφος βρίσκεται σε μια περιοχή που 
ο οδοστρωτήρας του airbnb και της τουριστικοποίησης 
απειλεί να αλλάξει τη γεωγραφία της περιοχής, ενώ ενάντια 
σε αυτή τη συνθήκη ξεδιπλώνονται κοινωνικές αντιστάσεις 
από τους κατοίκους των γύρω περιοχών. Την περίοδο αυτή 
επιβάλλονται όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που χρόνια 
τώρα αποτελούν διακαείς πόθους της εξουσίας. Για τους 
αναπτυξιακούς χάρτες του κράτους και των αφεντικών οι 
χώροι αυτοί, με την ελεύθερη πρόσβαση για όλες/ους και τις 
κοινωνικές αντιστάσεις ενάντια στο καθεστώς εξαφάνισής 
τους, αποτελούν χωροχρόνους αρρυθμίας στη ροή των 
κυρίαρχων σχέσεων και προτύπων και παραμένουν πάντα 
στο στόχαστρο των σχεδίων της εξουσίας.

Σε μια άνευ προηγουμένου επίθεση στην ίδια τη βούληση 
καθενός και καθεμιάς μας, με νομιμοποιητικό άλλοθι την 
αποφυγή της ασθένειας, καλούμαστε από το κράτος να 

πειθαρχήσουμε στην απώλεια ενός σημαντικού στοιχείου 
της ζωής μας. Να συναινέσουμε στη θεώρησή της απλά 
με όρους βιολογικής ύλης, να την υποβιβάσουμε σε 
μια συνθήκη επιβίωσης. Οι ανάγκες και οι επιθυμίες 
μας συρρικνώνονται ομογενοποιημένες στο “αναγκαίο” 
των κρατικών οδηγιών, υποβιβασμένες σε χαρτιά κατ’ 
εξαίρεση μετακινήσεων, με προορισμούς επιλεγμένους 
σύμφωνα με τις ανάγκες του κυρίαρχου συστήματος: 
εργασία, σουπερμάρκετ, τράπεζες, φαρμακεία, γιατροί 
και πάλι πίσω…με την ασφυξία των τεσσάρων τοίχων και 
των οικογενειακών σχέσεων να γίνονται ο πολιορκητικός 
κλοιός μιας αβίωτης καθημερινότητας. Οι ανάγκες 
μας όμως δεν ιεραρχούνται, δεν υποβάλλονται, δεν 
αναστέλλονται.

Ο δρόμος, τα πάρκα, οι πλατείες ζωντανεύουν από 
την παρουσία μας, από τις αντιστάσεις μας. Και εμείς 
αναπνέουμε μέσα από αυτά. Είναι μέρος της ζωής μας. Να 
μην παραχωρήσουμε ούτε σπιθαμή τους, ούτε μια μέρα 
χωρίς αυτά. Καμία συστράτευση με τα κυρίαρχα σχέδια, 
καμιά συναίνεση στο καθεστώς της εξατομίκευσης, 
της μοναξιάς, του φόβου και της ανασφάλειας που 
μας επιβάλλουν. Δεν μένουμε απομονωμένοι/ες, ούτε 
μόνοι/ες. Στεκόμαστε απέναντι σε λογικές αποκλεισμού, 
υγιεινισμού, αναπαραγωγής των κυρίαρχων όρων 
και υποδεδειγμένων σχέσεων. Η μία δίπλα στον άλλο, 
να χτίσουμε γέφυρες συνάντησης, αλληλοβοήθειας, 
συλλογικής φροντίδας.

Γιατί τα πιο όμορφα κομμάτια αυτού του κόσμου υπάρχουν 
χάρη στην αλληλεγγύη, το μαζί, το συλλογικό.

Το πάρκο τρίτση σε καραντίνα
Κείμενο από το αφισάκι της κατάληψης Αγρός (agros.espivblogs.net) που κολλιόταν στο πάρκο 
τρίτση και στα πέριξ την περίοδο κατά την οποία η πρόσβαση στο πάρκο είχε απαγορευτεί.

ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΡΙΤΣΗ

Ασφυξία...
στα οχυρά της οικογένειας



από τις γειτονιές της Αθήνας ώς την ΜινεάπολΗ

from the neighborhoods of athens to mineapolis

a.c.a.b. - r.i.p. george floyd

να διασπείρουμε τον ιό της εξέγερσης

let’s spread the virus of rebellion


