
Ήταν απόγευμα προς βράδυ της Παρασκευής 2 Ιουλίου, στο τε-
λείωμα δηλαδή μιας εβδομάδας πυρωμένης από έναν ανελέητο
καύσωνα. Ο πυρήνας antifa peiraias είχε κανονίσει γιορτούλα με
πρωτάθλημα προλεταριακού μπάσκετ και open mics, σε τοπίο ει-
δυλλιακό δίπλα στη θάλασσα και τα βοτσαλάκια. Αδράξαμε λοιπόν
την ευκαιρία απόδρασης απ΄τα καυτά μπετά της μητρόπολης και
βραδινής χαλάρωσης από την κόπωση της εβδομάδας και πήγαμε
στον Πειραιά να δροσιστούμε. Μόνο που ο Χαρδαλιάς είχε αποφα-
σίσει να μας κάνει μπούλινγκ γι’ άλλη μια φορά. Μία ημέρα πριν είχε
ανακοινώσει επισήμως την επιβολή απαρτχάιντ στη χώρα. Κι έτσι,
ενώ παίζαμε μπάσκετ και ακούγαμε ραπ, στο ενδιάμεσο τα πηγα-
δάκια είχαν πάρει φωτιά και τα νεύρα μας ήταν στην τσίτα. Τις επό-
μενες μέρες ακολούθησαν οργανωμένες και πιο ψύχραιμες
συζητήσεις επί του θέματος. Παρουσιάζουμε εδώ το ρεζουμέ στη
μορφή ερωταπαντήσεων.

***
- Σεπτέμβρη τα περιμέναμε, αρχές Ιουλίου ήλθαν. Εκεί που μας

είπαν ότι «ανοίγουμε» μπας κι έλθει κανας τουρίστας, τα νέα
μέτρα του ζόφου και του σκότους ανακοινώθηκαν στο μέσο της
τουριστικής σεζόν. Δεν υπάρχει κάποια αντίφαση εδώ;

- Πράγματι, τον μήνα Μάιο το ελληνικό κράτος αποφάσισε να χα-
λαρώσει τους περιορισμούς μπροστά στην επικείμενη τουριστική
σεζόν. Όμως, ήδη από τα τέλη Ιουνίου, ο τουρισμός στη χώρα έδει-
χνε σαφή σημάδια ότι δεν θα τα πήγαινε καθόλου καλά. Μια ματιά
στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων το τελευταίο διάστημα είναι εν-
δεικτική της γενικότερης εικόνας: οι προσδοκίες για τον τουρισμό
πιάνουν και φέτος πάτο.1 Ενδεικτική ήταν και η πτώχευση μέσα στον
Ιούνιο ενός μεγάλου ταξιδιωτικού πρακτορείου (με εκατοντάδες ξε-
νοδοχεία και αεροπλάνα) στη Βόρεια Ελλάδα, το οποίο έκανε μπίζ-
νες με το ρωσικό κράτος.2

Τον λόγο για τον οποίο ο ελληνικός ήλιος και η θάλασσα δεν είναι
ούτε και φέτος ελκυστικά προϊόντα τον έχουμε εξηγήσει αρκετές
φορές στο περιοδικό: ο τουρισμός είναι εξαγωγικό προϊόν για το
ελληνικό κράτος. Δηλαδη υπόκειται σε διακρατικές συμφωνίες,
όπως και άλλοι τομείς του εμπορίου. Και οι διακρατικές εμπορικές
συμφωνίες τον τελευταίο χρόνο «έχουν κολλήσει ιό».  Μια σειρά
από κράτη που έστελναν τουρίστες στην Ελλάδα, όπως π.χ. η Βρε-
τανία, η Γερμανία, η Ρωσία, με διάφορες αφορμές και τεχνικές, έθε-
σαν και τούτη τη χρονιά περιορισμούς στα ταξίδια των πολιτών
τους στο εξωτερικό. Κατ΄αυτόν τον τρόπο, το τουριστικό συνάλ-
λαγμα που θα διοχετευόταν στην ελληνική οικονομία, συγκρατεί-
ται στο εσωτερικό της δικής τους χώρας. Η συζήτηση μάλιστα που
είχε ξεκινήσει λίγο πριν το καλοκαίρι περί της καλπάζουσας μετάλ-
λαξης Δ είχε ήδη στρώσει το δρόμο: να τεθούν φραγμοί από διά-
φορα κράτη στα ταξίδια εκτός συνόρων. Εκτός βέβαια από εδώ,
όπου η συζήτηση για τη μετάλλαξη Δ δεν συνέφερε τον μήνα Μάιο
και τον μήνα Ιούνιο, αλλά αρχίζει να συμφέρει τώρα.

Αντιμέτωπο συνεπώς με την καθίζηση του τουρισμού, το ελλη-
νικό κράτος ακολουθεί τις εξής συνταγές αντιμετώπισης. Πρώτον,
προβαίνει σε οργανωμένο κλείσιμο των τουριστομάγαζων και των
συναφών επιχειρήσεων που πήγαιναν για φούντο. Το κλείσιμο αυτή
τη φορά εμφανίζεται ως άνοιγμα  των μαγαζιών «μόνο σε εμβολια-
σμένους» (δηλαδή για ένα ελάχιστο τμήμα του πληθυσμού),3 οπότε
το κράτος απαλλάσσεται από αποζημιώσεις στα σκαταμάγαζα που
θα χρεωκοπήσουν. 

Δεύτερον, προκειμένου να αντισταθμιστούν όσο το δυνατόν οι
απώλειες από τον εξαγωγικό τουρισμό, το κράτος προχωρά στην
περαιτέρω μείωση των εισαγωγών, γεγονός για το οποίο μας είχε

προϊδεάσει ο υπουργός Οικονομικών ήδη από τον περσινό Μάρτιο
όταν δήλωνε ότι «ενώ οι εξαγωγές μειώνονται, την ίδια στιγμή οι ει-
σαγωγές μειώνονται περισσότερο».4 Κατ΄αυτόν τον τρόπο, περιο-
ρίζοντας τη λειτουργία των μπαρ, των καφετεριών και των εστια-
τορίων, περιορίζεται ταυτόχρονα και η κατανάλωση εισαγόμενων
προϊόντων, όπως οι καφέδες, το αλκοόλ, διάφορες κατηγορίες τρο-
φίμων κλπ. 

Τρίτον, μέσω των νέων μέτρων, ενισχύεται και άλλη μια σημαν-
τική οικονομική λειτουργία. Ο περιορισμός των μετακινήσεων για
διακοπές, διασκέδαση και ό,τι άλλο αποθαρρύνει γενικώς την κα-
τανάλωση – αποθάρρυνση που κατά τα άλλα έχει ήδη επιβληθεί
στην εργατική τάξη αν λάβει κανείς υπόψη την κατρακύλα του βα-
σικού μισθού που οριακά καλύπτει τα αναγκαία για επιβίωση (και
συχνά ούτε καν). Ο περιορισμός της κατανάλωσης, ειδικά σε μερί-
δες του πληθυσμού που έχουν κάτι στην άκρη (π.χ. μισθωτοί με στα-
θερό μισθό, δημόσιοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι), συγκρατεί τις
καταθέσεις τους στις τράπεζες. Η συγκράτηση των καταθέσεων στις
τράπεζες παίζει ρόλο στο συνολικό οικονομικό σχεδιασμό του κρά-
τους, ο οποίος κάλλιστα στη συνέχεια μεταφράζεται σε πολιτικές
κοινωνικής μηχανικής και πειθάρχησης. Τη λειτουργία αυτή την εξη-
γούμε αναλυτικά στο κείμενο «Oικονομία, Πειθαρχία και Εθνικοσο-
σιαλισμός: Αναγκαίες επιδιορθώσεις στην έως τώρα περιγραφή του
“ιού”» και είναι μια λειτουργία με φασιστικό χαρακτήρα.

Κατά τα άλλα, δεν λέμε εδώ κάτι διαφορετικό από όσα έχουμε πει
κατά καιρούς για την οικονομική λειτουργία των μέτρων απαγό-
ρευσης που τρώμε στη μάπα τον τελευταίο χρόνο. Μέτρα που εκ
πρώτης όψεως φαίνονται ακατανόητα ή ότι «βλάπτουν την οικονο-
μία» του κράτους, στην ουσία δεν είναι τίποτε άλλο από φασιστικές
τεχνοπολιτικές, παρόμοιες με εκείνες που είχαν επιστρατευτεί και
στο παρελθόν από καπιταλιστικα κρίση που ήταν σε κρίση. Και
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μήπως είναι λίγο φασίστες;

ΑΠΑΡΤΧΑΙΝΤ,
ΤΑΞΙΚΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ

Τυπικό πρωτοσέλιδο της τελευταίας περιόδου από την Κα-
θημερινή 2/7/21.  Τίτλος πάνω-πάνω: Η σκόπιμα αταξική κα-
τηγορία των «ανεμβολίαστων» που θα υποστεί περιστολή
ελευθεριών. Τίτλοι κάτω-κάτω: Η Κίνα και η ψυχροπολεμική
ένταση στη Μαύρη Θάλασσα. Η Τουρκία και οι γεωτρήσεις
στην Ανατολική Μεσόγειο. 

Μια εύγλωττη αποτύπωση της  χούντας και της προετοιμα-
σίας για πόλεμο. 
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Η μασκοφορία έχει επιστρέψει ξανά στην βασική της λειτουργία, εκεί απ' όπου ξεκίνησε πέρυσι
το καλοκαίρι. Δηλαδή, πλέον είναι υποχρεωτική κατά βάση μόνο για τους εργάτες. Δεν πρέπει
να επαναπαυόμαστε ωστόσο! Η φιγούρα του μασκοφορεμένου μαλακά που φάγαμε στη μάπα
όλη τη χρονιά αποτελεί χρυσορυχείο συμβολισμών για την εποχή που διανύουμε. Πάρτε για
παράδειγμα τον συνδυασμό φωτογραφιών που επιλέξαμε για εσάς στο παρόν τεύχος. Το αυ-
τοκινητό με το μπρελόκ πενηντάμασκο και τον γριποτρελαμένο που έχει φορέσει τον μέγιστο
αριθμό μάσκας πριν την κατάρρευση αυτιού (μπορεί οι φωτό να είναι τραβηγμένες σε τελείως
διαφορετικά σημεία και ώρες αλλά υποθέτουμε ότι πρόκειται για τον ιδιοκτήτη του αυτοκινή-
του, ποιος άλλος θα χρειαζόταν τόσες μάσκες;). Μπορεί κανείς να προσπεράσει γρήγορα τα
συγκεκριμένα καρέ ως ακόμα μία από τις μυριάδες καραγκιοζιές με τις οποίες ερχόμαστε αντι-
μέτωποι καθημερινά τελευταία. Από την άλλη, θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι τούτα τα
καρέ συμβολίζουν εύγλωττα την εξαφάνιση κάθε σχέσης αιτίου-αιτιατού που έχει οργανωθεί
από το κράτος και τους ειδικούς τον τελευταίο ενάμιση χρόνο. Κι αυτή η εξαφάνιση έχει δώσει
ζωή σε ένα σωρό κανίβαλους εκεί έξω που είναι διατεθειμένοι να επιδοθούν σε κάθε μορφής
παραλογισμό, αρκεί να θεωρούν ότι ευθυγραμμίζονται με τις κρατικές προσταγές. Κι από τέ-
τοιους, σίγουρα θα δούμε αμέτρητους ακόμα στο μέλλον.

Πόσες μάσκες είναι αρκετές

μήπως είναι        λίγο φασίστες;

16/05 Ο ιστορικός-αναλυτής Νιλ Φέγκιου-
σον από το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ θεω-
ρεί ότι ένας πόλεμος ΗΠΑ – Κίνας με αφορμή
την Ταϊβάν, εκτός του ότι θα ήταν μια πολύ
πιο σοβαρή υπόθεση σε σχέση με τους πο-
λέμους στο Ιράκ ή το Αφγανιστάν, θα μπο-
ρούσε να οδηγήσει και σε πυρηνική αντι-
παράθεση. Έτσι για να μην νομίζετε ότι όλοι
ασχολούνται με τον ιό και τα εμβόλια.

23/05 Επενδυτικές εταιρείες και τράπεζες
μπαίνουν στο παιχνίδι του bitcoin, όπως η
αυτοκινητοβιομηχανία Tesla που αφού
επένδυσε 1,5 δις. δολάρια σε αυτό, θα δέχε-
ται πληρωμές στο κρυπτονόμισμα για να
αγοράσει κάποιος τα πανάκριβα οχήματα
της. Από τη άλλη, διάφορες τράπεζες και
κράτη ετοιμάζουν τα δικά τους κρυπτονο-
μίσματα. Άλλη μια καλή ευκαιρία να νομι-
μοποιηθεί ίσως το μαύρο χρήμα μαφιόζικης
κυρίως προέλευσης.

30/05 Ο διαστημικός τουρισμός υπόσχεται
μια βόλτα στο φεγγάρι… και 600 άτομα
έχουν προκαταβάλει 250.000 δολάρια για
το εισιτήριο τους. Δεν θα μας κάνει εντύ-
πωση αν έχουν πληρώσει οι περισσότεροι
με bitcoin.

06/06 Επιστήμονες σχεδιάζουν δίκτυο πρα-
κτόρων τεχνητής νοημοσύνης για να απο-
τρέπουν κακόβουλες επιθέσεις σε συσκευές
και συστήματα συνδεδεμένα με το διαδί-
κτυο, όπως σε καταψύκτες και λεωφορεία.
Βέβαια, οι άυλοι ασφαλίτες θα μπορούσαν
να χρησιμοποιηθούν και για πειθάρχηση.
Π.χ. δεν εμβολιάζεσαι; Κλειδώνει το ψυγείο
σου και δεν τρως ή σου απαγορεύεται η
πρόσβαση στο λεωφορείο μέχρι να βάλεις
μυαλό. 

12/06 Δωρεάν τσιγάρα μαριχουάνας,
μπύρα, κρασί ή κοκτέιλ, ακόμη και λαχει-
οφόρες αγορές στις Η.Π.Α. και δωρεάν βο-
δινό σούβλας ή γκούλας αγριόχοιρου στη
Σερβία για όσους εμβολιάζονται. Ακούγεται
σαν κακόγουστο αστείο, αλλά σου κόβεται
το γέλιο όταν ξέρεις ότι ετοιμάζονται και οι
ασφαλίτες τεχνητής νοημοσύνης. 

15/06 Το ελληνικό κράτος δώρισε 20.000
εμβόλια στη Βόρεια Μακεδονία και άλλα
20.000 στην Αλβανία. Μέχρι να πειστούν οι

πάντα πρόκειται για μέτρα που μεταφράζονται σε
πολιτικές πειθάρχησης στην καθημερινότητα. 

- Τα 150 ευρώ που δίνονται στους νεαρούς 18-
28 ετών για να εμβολιαστούν πώς εξηγούνται;

- Πρόκειται για έναν δυναμικότατο συνδυασμό
κρατικής προσταγής και βραχυπρόθεσμης ένεσης
στα απομεινάρια του ελληνικού τουρισμού. Τα 150
ευρώ δεν είναι καταρχάς μετρητά που δίνονται στο
χέρι άπαξ και κάποιος νεαρός σπεύσει να τσιμπηθεί
στο μπράτσο. Δίνονται με τη μορφή προπληρωμέ-
νης κάρτας που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί απο-
κλειστικά (το τονίζουμε αυτό) για εισιτήρια για ταξί-
δια, διαμονή σε ξενοδοχεία και κάμπινγκ, για μου-
σεία, κινηματογράφους, θέατρα και συναυλίες.5 Με
άλλα λόγια: το κράτος επιδοτεί, με μέτρο, κομμάτια
του πληττόμενου τουρισμού. Παράλληλα, αυτή η επι-
δότηση μεταφράζεται σε συγκεκριμένη κρατική προ-
σταγή: αφενός εμβολιάσου, αφετέρου ξόδεψε τα
λεφτά με τον τρόπο που επιβάλλουμε εμείς. Δηλαδή,
στις ελληνικές ακτοπλοϊκές εταιρείες, στον καμπινγ-
κτζή και τον έλληνα ξενοδόχο. Είναι, όπως καταλα-
βαίνουμε, μια ιδέα με μέλλον και βαθύτατα εθνικο-
σοσιαλιστική. Τα 150 ευρώ στη νεολαία δεν διαφέ-
ρουν και πολύ από αυτό που στο ψυχροπολεμικό σο-
βιετικό μπλοκ ονομαζόταν δελτίο. 

- Γιατί όμως μπαίνει στο επίκεντρο της ερμη-
νείας η οικονομική λειτουργία των μέτρων; Δεν
υπάρχει και η κοινωνική διάσταση αυτού του
πρωτόγνωρου απαρτχάιντ; 

Απ. Καταρχάς, για το πρωτόγνωρο της επιβολής
διακρίσεων στη χώρα, ας είμαστε λίγο πιο ειλικρι-
νείς δεδομένου ότι μιλάμε για μια χώρα που εδώ

H αταξική κατηγορία των «ανεμβολίαστων»
αποκτά έντεχνα εδώ ταξικό πρόσημο. (Η φω-
τογραφία στο «Ασφυκτικός ο εναγκαλισμός
με τη “Δέλτα”», Καθημερινή 8/7/21).

Η Δυτική Αττική, δηλαδή Ζεφύρι, Άνω Λιόσια,
Ασπρόπυργος, Ελευσίνα, Μάνδρα, Μέγαρα
κλπ με το χαμηλότερο ποσοστό συμμόρφω-
σης στις κρατικές προσταγές. Στα βόρεια
προάστια απεναντίας, τα εθνικά φρονήματα
είναι πιο στέρεα.
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μήπως είναι λίγο φασίστες;

και 30 χρόνια έχει θεσμοθετημένο απαρτχάιντ απέ-
ναντι στους μετανάστες εργάτες. Δεύτερον δεν
υπάρχει διάκριση μεταξύ «οικονομικού» και «κοι-
νωνικού», στην ουσία πρόκειται για το ίδιο πράγμα.

Με πιο πολλά λόγια: δυστυχώς, μεγαλώσαμε σε
μια εποχή όπου κυριαρχούσε η ιδέα ότι άλλο
πράγμα είναι η οικονομία ενός καπιταλιστικού κρά-
τους και άλλο πράγμα είναι η κοινωνική ζωή και η
καθημερινότητα των υπηκόων του. Σαν να επρό-
κειτο για δύο σφαίρες ανεξάρτητες η μία από την
άλλη. Πόσο λανθασμένη αποδείχτηκε αυτή η ιδέα!
Και βέβαια πόσο φρόντισαν τα κράτη και τα αφεν-
τικά μας να συσκοτίσουν τη βαθιά σύμπλεξη της οι-
κονομίας με την οργάνωση της κοινωνικής ζωής.
Αυτό που τα αφεντικά μας αποκαλούν «οικονομία»
δεν είναι παρά η μαθηματική έκφραση της κρατι-
κής και καπιταλιστικής εξουσίας. Τα μεταπολεμικά
οικονομικά «θαύματα» των καπιταλιστικών κρατών
βασίστηκαν στη σκληρή πειθάρχηση της εργατικής
τάξης και την επιβολή ενός συγκεκριμένου τρόπου
ζωής. Τα εργοστάσια στις μητροπόλεις των ΗΠΑ,
της Γερμανίας και της Ιταλίας, όπως είχαν πει κάποτε
και οι ιταλίδες φεμινίστριες, επεκτείνονταν έξω από
το χώρο παραγωγής, με την έννοια ότι η εργοστα-
σιακή πειθαρχία έφτανε μέχρι την κουζίνα και την
κρεβατοκάμαρα. Κοινώς, φαϊ, σεξ, κακά και νάνι σε
συγκεκριμένες ώρες για να δουλεύει η μεταπολε-
μική αλυσίδα συναρμολόγησης, όπως το είχαν συμ-
πυκνώσει οι Αμερικανοί Αυτόνομοι.6

Οι καπιταλιστικές κοινωνίες έχουν την πειθάρ-

χηση του χώρου εργασίας στον πυρήνα τους. Και
όταν ο καπιταλιστικός χώρος εργασίας αντιμετωπί-
ζει προβλήματα, αυτά τα προβλήματα μεταφέρον-
ται και στην οργάνωση της καθημερινότητας των
εργατών και εργατριών. 

Επιπλέον, πριν από έναν χρόνο, καταλάβαμε
ακόμα καλύτερα από τι υλικά ήταν φτιαγμένη η
«ελευθερία μας» όλα τα προηγούμενα χρόνια.
Επρόκειτο για την ελευθερία κατανάλωσης εμπο-
ρευμάτων και τίποτε παραπάνω, σε έναν κόσμο
όπου οι διακρατικές συμφωνίες ρύθμιζαν σε έναν
βαθμό την κυκλοφορία των εμπορευμάτων που πα-
ράγονταν από κάθε επιμέρους εθνικό καπιταλισμό.
Στην περίοδο όμως της καπιταλιστικής κρίσης που
διανύουμε τα τελευταία είκοσι χρόνια, όπου ο δια-
κρατικός ανταγωνισμός έχει οξυνθεί, οι παλιές δια-
κρατικές συμφωνίες καταρρέουν, τα εμπορεύματα
που παράγονται στον χώρο εργασίας αδυνατούν να
πωληθούν ώστε να τροφοδοτήσουν νέους κύκλους
καπιταλιστικής ανάπτυξης, καλούμαστε να πειθαρ-
χήσουμε σε έναν τρόπο ζωής προσαρμοσμένο σε
αυτά τα δεδομένα. Και τα δεδομένα αυτά υπαγο-
ρεύουν το κλείσιμο κάθε κράτους στον εαυτό του
και την αντικατάσταση κάθε ιδέας περί «ελευθε-
ρίας» με εκείνη της «πειθαρχίας». Γιατί οι μακρο-οι-
κονομικές τακτικές αντιμετώπισης της κρίσης από
τα κράτη πηγαίνουν χέρι-χέρι με την επιβολή και
τον πολλαπλασιασμό των μικροκανονισμών στην
καθημερινότητα. Η οργανωμένη καταστροφή πα-
ραγωγικών δυνάμεων, εμπορευμάτων και εργατι-
κής δύναμης πηγαίνει χέρι χέρι με τη σκληρή πει-
θαρχία στο μικροεπίπεδο. Το παράδειγμα που φέρ-
νουμε με τη μείωση των εισαγωγών είναι χαρακτη-
ριστικό αυτής της σύνδεσης. Για να επιτευχθεί
ετούτη η μεγάλης κλίμακας πολιτική απαιτείται πε-
ριορισμός της μετακίνησης και της διασκέδασης
στο μικροεπίπεδο της καθημερινότητας. Εν ολίγοις,
τα «μαθηματικά» μιας καπιταλιστικής οικονομίας σε
κρίση φέρνουν μαζί τη φασιστική πειθαρχία που εγ-
καθίσταται σε κάθε σχεδόν πτυχή των ζωών μας. 

Ας μην ξεχνάμε όμως και κάτι άλλο θεμελιώδες.
Μπροστά σε μια παγκόσμια κατάσταση ρευστότη-
τας, όπου κάθε κράτος κλείνεται στον εαυτό του και
προτάσσει τα κανόνια του περιμένοντας την έκ-
βαση του παγκόσμιου διακρατικού ανταγωνισμού,
οι κρατικοί αξιωματούχοι και τα αφεντικά δεν μπο-
ρούν να είναι σίγουροι για τίποτε. Παρά τις εξαγγε-
λίες για επικείμενη ανάπτυξη ή τα σχέδια επί χάρτου
για αλλαγές στο παραγωγικό μοντέλο της χώρας
(του είδους «επιστροφή στο χωράφι» και «ψηφιακή
επανάσταση») που ακούγονται το τελευταίο διά-
στημα, το μόνο σίγουρο για το κράτος είναι η βία
που επιφυλάσσει ενάντια στην εργατική τάξη. Το
μόνο σίγουρο πλάνο είναι η εξασφάλιση της πτώ-
σης των μισθών, η ταχεία αναβάθμιση των αστυνο-
μικών μεθόδων πειθάρχησης της εργατικής τάξης
που έχει πεταχτεί στα σχοινιά, η διάλυση οποιασ-
δήποτε προσπάθειας αυτόνομης οργάνωσης από
τα κάτω. 

Εξ ου και λέμε ότι αυτό που επιβάλλεται με τα πι-
στοποιητικά εμβολιασμού συνιστά απαρτχάιντ που
είναι -όπως όλα τα απαρτχάιντ- ταξικό και όχι «υγει-
ονομικό». Τα «πιστοποιητικά εμβολιασμού» έχουν

μια λειτουργία οργανωμένης καταστροφής, όπως
την περιγράψαμε παραπάνω, αλλά και μια λειτουρ-
γία πειθαρχική ενάντια στην εργατική τάξη. Είναι
εκνευριστικό και ολίγον τι ύποπτο να μιλάμε για
διάκριση μεταξύ «εμβολιασμένων» και «ανεμβο-
λίαστων» -εδώ που τα λέμε τι διάολο παίζει με αυτές
τις αταξικές κατηγορίες; 

Στόχος δεν είναι αυτός καθαυτός ο εμβολιασμός.
Στόχος είναι η επιβολή σιδερένιων μικροκανονι-
σμών στην καθημερινότητα που να συνάδουν με τα
εθνικά σχέδια σωτηρίας της καπιταλιστικής οικο-
νομίας –σήμερα είναι τα πιστοποιητικά εμβολια-
σμού για τη μετακίνηση και τη διασκέδαση, αύριο
θα είναι να τρώμε μόνο φακές και ρεβύθια εγχώριας
παραγωγής και ούτω καθεξής. Και όσο επιβάλλον-
ται διαρκώς τέτοιου είδους μικροκανονισμοί τόσο
να εμπλουτίζεται η δυνατότητα κατηγοριοποίησης,
συκοφάντησης και ποινικοποιήσης αυτών που
πάντα βρίσκονται μακριά από το κράτος, τα κόμ-
ματα και τις μεσολαβήσεις τους: τα κατώτερα και
πολυεθνικά στρώματα της εργατικής τάξης. 

Εν ολίγοις, το απαρτχάιντ αφορά εκείνους που
δεν συγκινούνται εύκολα από τις κρατικές προστα-
γές και η κοινωνική τους συμπεριφορά έχει πολλά-
κις συκοφαντηθεί από την αστυνομία, τα μμε και
τους ρουφιάνους τους. Το προηγούμενο διάστημα,
οι φιγούρες που δεν πιάνουν εύκολα πάνω τους οι

Κλασικό παράδειγμα σκορπίσματος σύγχυ-
σης γύρω από το ζήτημα των εμβολιασμών,
σε σημείο να αναρωτιέται κανείς το ποιος κα-
τασκευάζει τελικά το «αντιεμβολιαστικό κί-
νημα». Η σελίδα είναι από την Εφημερίδα
των Συντακτών, 01/06/21. 

Επάνω μέρος της σελίδας: θάνατος 44χρονης
χωρίς υποκείμενο νόσημα  μετά το εμβόλιο
Astra Zeneca. Συμπέρασμα: όποιος κάνει το
εμβόλιο υπάρχει πιθανότητα να πεθάνει. 

Κάτω μέρος της ίδιας σελίδας: Καταγγελία της
κυβέρνησης που προχωρά στον εμβολιασμό
των νέων, ενώ έχει αφήσει ανεμβολίαστο ένα
ποσοστό άνω των 60 ετών. Συμπέρασμα: εμ-
βολιαστείτε, νέοι, γέροι, άπαντες.

Εδώ, η Εφημερίδα των Συντακτών (2/7/21), βρί-
ζει τους αγανακτισμένους, δηλαδή σόρυ «τους
αρνητές».  Μόνο που εδώ οι «αρνητές» δεν είναι
τίποτε αντικρατιστές. Μαγαζάτορες και αφεν-
τικά είναι, το είδος εκείνο που έβαλε τη χρυσή
αυγή στο κοινοβούλιο, ανέδειξε τον Σώρρα και
έφερε τους συριζανελλ στην εξουσία. Στόχος
βέβαια είναι η κατασκευή της κατηγορίας
«ψέκα» και το τσουβάλιασμα κατά το δοκούν.
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έλληνες με το μαστίγιο ή το καρότο να εμ-
βολιαστούν, δεν κάθεται με σταυρωμένα τα
χέρια. Έχει και την Τουρκία να στέλνει
30.000 εμβόλια στην πρώτη, ενώ εξασφαλί-
ζει κινέζικα εμβόλια και χτίζει νοσοκομείο
στη δεύτερη, που δεν υπάρχουν πολλά πε-
ριθώρια να μην δείξει ότι είναι υπολογίσιμη
δύναμη προς τους βόρειους γείτονες της.

19/06 Με μήνυμα στο κινητό θα μας έρχον-
ται τα πρόστιμα για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.,
ενώ η Τροχαία θα συλλέγει στατιστικά δε-
δομένα για την οδηγική μας συμπεριφορά,
ώστε να γνωρίζουν αν είμαστε συστηματι-
κοί παραβάτες ή περιστασιακοί και να λαμ-
βάνονται και τα ανάλογα μέτρα. Θα μπορεί
π.χ. να μην παίρνει μπρος το όχημα σου και
αν είσαι και ανεμβολίαστος να το κόβεις με
τα πόδια.

27/06 Ο στρατός θέλει να αξιοποιήσει τους
πτυχιούχους στρατιώτες σε θέσεις ευθύνης
που θα έχουν σχέση με το πτυχίο τους, δί-
νοντας τους στο τέλος και πιστοποίηση
τύπου πρακτικής άσκησης. Θα νιώθουν ικα-
νοποιημένοι και οι αριστεροί που ζητούσαν
πτυχία με αξία. Όσο για τους μη σπουδαγ-
μένους, τα γνωστά: αγγαρείες, σκοπιές και
φυσικά στην πρώτη γραμμή σε περίπτωση
που… ξέρετε εσείς!

04/07 Ο πρωθυπουργός Ζόραν Ζάεφ ζητάει
από το ελληνικό κοινοβούλιο να κυρώσει τα
μνημόνια της Συμφωνίας των Πρεσπών,
από τα οποία το σημαντικότερο είναι ότι η
Ελλάδα θα καλύπτει και θα διαφυλάσσει
μέσω της ελληνικής αεροπορίας τον εναέ-
ριο χώρο της Βόρειας Μακεδονίας. Εναέρια
σύνορα με τη Σερβία δηλαδή; Που να μην
ήταν και «εξαρτημένο» κράτος το ελληνικό!

09/07 Η απάντηση; Το ελληνικό κράτος δω-
ρίζει επιπλέον 100.000 εμβόλια στη Βόρεια
Μακεδονία. Ξεπερνάει έτσι με διαφορά την
Τουρκία που έμεινε πίσω με τις 30.000 δό-
σεις που είχε δωρίσει αρχικά και… μήπως
να τους «ενσωματώσει» για να μην ζορίζον-
ται και οι ακροδεξιοί με το όνομα;   

κρατικές προσταγές φωτογραφήθηκαν επαρκώς:
ήταν οι Ρομά, ήταν ο «Ασπρόπυργος» και η «Δυτική
Αττική», ήταν η τουρκική μειονότητα στη Θράκη,
ήταν οι μετανάστες στα κέντρα κράτησης και οι
«αντικοινωνικοί» προλετάριοι των μητροπόλεων.
Επαρκώς φωτογραφήθηκαν βέβαια και οι σύμμα-
χοι του κράτους: μια μεγάλη μερίδα των μεσαίων
στρωμάτων στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα,
γιατροί, εκπαιδευτικοί, τα κόμματα του κοινοβου-
λίου και οι παραφυάδες τους, τα συνδικάτα και οι
ρουφιάνοι τους που απέδειξαν εμπράκτως με ποια
πλευρά του απαρτχάιντ τάσσονται. 

Ακριβώς όπως αρμόζει δηλαδή σε μια φασιστική
κοινωνία που προετοιμάζεται για πόλεμο.

1. Ενδεικτικά βλ. Ηλίας Γ. Μπέλλος, «Σε τεντωμένο σχοινί
ο τουρισμός», Καθημερινή 7/07/21.
2. Βλ. Νίκος Φωτόπουλος, «Βόμβα μεγατόνων στον του-
ρισμό», Εφημερίδα των Συντακτών 24/06/21.
3. Tο ποσοστό των εμβολιασμένων μας λένε ότι κυμαίνε-
ται περίπου στο 38% του πληθυσμού, με ένα μεγάλο κομ-
μάτι αυτών να είναι άνω των 60 ετών (Bλ. Ντάνι Βέργου,
«Συναγερμός από την αύξηση των κρουσμάτων», Εφημε-
ρίδα των Συντακτών 7/7/21). Στο ποσοστό που απομένει,
θα βρει κανείς την ηλικιακή κατηγορία της πελατείας των
μπαρ, των καφετεριών κλπ. 
4. Την επικαλούμαστε συχνά τη συγκεκριμένη δήλωση
του Χρ. Σταϊκούρα. Βλ. «Χορήγηση ρευστότητας σε επι-
χειρήσεις που επλήγησαν από τον κορονοϊό, Καθημερινή
16/3/20. 
5. Βλ. «Freedom Pass: Πότε και πώς θα πάρουν τα 150
ευρώ οι εμβολιασμένοι νέοι», Έθνος 6/07/21.
6. Βλ. George Caffentzis, H εργασία, η ενέργεια, η κρίση και
το τέλος του κόσμου, εκδ. Αρχείο 71, σελ. 62.

Διαβάσαμε το κλείσιμο της πρόσφατης συνέν-
τευξης του όντος που εκτελεί χρέη πρωθυπουργού
και ανατριχιάσαμε: «Θέλω να διατηρήσω και τα
επόμενα δύο χρόνια αυτήν την αίσθηση του κατε-
πείγοντος, η  οποία μας επιβλήθηκε λόγω της παν-
δημίας».1 Τυπικά, η δήλωση απαντούσε στο
ερώτημα αν κυβέρνηση της νδ θα εξαντλήσει την
τετραετία ή αν θα γίνουν άμεσα εκλογές. Ουσια-
στικά όμως, το διακύβευμα που τίθεται είναι πολύ
βαθύτερο από τον ορίζοντα των εκλογών. Και
αφορά το ποιες δυνάμεις από το πολιτικό σύστημα,
ή εκτός αυτού, θα αναλάβουν την ευθύνη μπροστά
στο τεράστιο εγχείρημα ταξικής πόλωσης και προ-
ετοιμασίας του κράτους και της κοινωνίας για πό-
λεμο. Ένα εγχείρημα που ήδη βέβαια βρίσκεται σε
εξέλιξη. Δυστυχώς, όμως, φαίνεται ότι ακόμα κυ-
ριαρχεί η ψευδαίσθηση ότι το πώς θα κυβερνηθεί
η χώρα –δηλαδή το πώς θα ληφθούν αποφάσεις
γύρω από τα φλέγοντα ζητήματα της κρίσης- θα
εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα της  «λαϊκής βούλη-
σης» στις επόμενες κάλπες.

Αρκεί να θυμηθούμε ότι το 2012, η κρατική δι-
ευθέτηση του δημόσιου χρέους έγινε μέσω συν-
ταγματικής εκτροπής που ακόμα και σήμερα
ουδείς τη θυμάται ως τέτοια, πέρα από τη wikipe-
dia. Ο τότε πρωθυπουργός της χώρας παύθηκε εν
μία νυκτί και τα ηνία της χώρας ανέλαβε ένας
πρώην διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας.2

Αρκεί να θυμηθούμε ότι όσα έγιναν εφικτά τον
τελευταίο χρόνο, δεν ήταν επίτευγμα αποκλειστικά
του πρωθυπουργού και της κυβέρνησής του. Η μα-
ζική φυλάκιση των εργατών και εργατριών στο
σπίτι, η υποχρεωτική μασκοφορία, η ανάδειξη των
«ειδικών» σε ρόλο αδιαμφισβήτητης αυθεντίας, η
αντικατάσταση των μισθών από επιδόματα και η
ραγδαία υποτίμηση της εργατικής τάξης ήταν επί-
τευγμα που πιστώνεται στο σύνολο του πολιτικού
συστήματος. Και αυτό, το γνωρίζουν καλά ο πρω-
θυπουργός και τα επιτελεία του, το γνωρίζουν καλά
και οι πολιτικοί του «αντίπαλοι».

Όμως, τα επιτεύγματα  του τελευταίου χρόνου
έχουν μέλλον μπροστά τους. Ό,τι εμφανίζεται σαν
κορύφωση δεν είναι παρά ένα ακόμα σκαλοπάτι
προς την άβυσσο. Οι φασιστικές πολιτικές που επι-
βάλλονται από το πλασάρισμα του ελληνικού κρά-
τους στον παγκόσμιο διακρατικό ανταγωνισμό,
τους οξυνόμενους εμπορικούς πολέμους και τη
σωτηρία του ελληνικού καπιταλισμού δεν έχουν
ακόμα ξεδιπλωθεί σε όλο τους το μεγαλείο –αν και
ήδη έχουμε γευτεί μια σεβαστή, πικρή δόση. Αυτές
οι πολιτικές δεν εξαρτώνται από το αποτέλεσμα
των εκλογών για να εφαρμοστούν. Το ον στον πρω-
θυπουργικό θώκο κάτι σχετικό πήγε να υπονοήσει
στη συνέντευξή του, αλλά συγκρατήθηκε. Χαρα-
κτηριστικά δήλωσε: «(…) κάποια από τα στερεό-
τυπα, “Δεξιά-Αριστερά” είναι σε έναν βαθμό
ξεπερασμένα. Όταν η ριζοσπαστική Αριστερά κυ-
βέρνησε σε αγαστή συνεργασία με τη λαϊκιστική
Δεξιά, αυτό σημαίνει τελικά ότι οι διαχωριστικές
γραμμές δεν είναι τόσο κομματικές, αλλά τοποθε-
τούνται σε ένα τελείως διαφορετικό πλαίσιο».3 To
ίδιο υπονόησε και ο αρχηγός της «αντιπολίτευσης»
Αλέξης, όταν είχε ρίξει την ιδέα της συγκυβέρνη-
σης, μέσω της πρότασης να διοριστεί ως Υπουργός
Υγείας ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής.4 Όπως κα-
ταλαβαίνετε, το ζήτημα της διακυβέρνησης της
χώρας δεδομένου του «τελείως διαφορετικού
πλαισίου» και της «αίσθησης κατεπείγοντος» είναι
μάλλον λυμένο.

1. Συνέντευξη Κ. Μητσοτάκη στον Μιχάλη Τσιντσίνη, «Η
χώρα δεν θα ξανακλείσει για να προστατευθούν λίγοι
ανεμβολίαστοι», Καθημερινή 4/07/2021. 
2. Πατήστε «κυβέρνηση Λουκά Παπαδήμου 2011» στην
μπάρα της γνώσης και μεταβείτε στο σχετικό λήμμα της
Wikipedia.
3. Βλ. συνέντευξη Κ. Μητσοτάκη, ό.π.
4. Βλ. «Την Αθηνά Λινού για υπουργό Υγείας πρότεινε ο
Αλέξης Τσίπρας», Καθημερινή 12/11/2020.
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