
Σώµατα απειλούµενα και απειλητικά

επικρατούν συνθήκες «γαλέρας». 

 Τους τελευταίους µήνες, η επιβολή µιας νέας «συνθήκης έκτακτης ανάγκης» σε παγκόσµιο επίπεδο έχει 
θέσει νέους όρους στην οργάνωση της καθηµερινής ζωής. Ένας «αχαρτογράφητος»  ιός έχει αποτελέσει 
για την κυριαρχία ιδανικό εργαλείο επιβολής νέων τεχνικών εκπειθάρχησης και κοινωνικού ελέγχου, 
επαναπροσδιορισµού και αναδιάρθρωσης των σχέσεων σε όλα τα επίπεδα και τελικά εδραίωσης εκ νέου 
του ρόλου του κράτους ως απόλυτου ρυθµιστή τους.

 Απαγορευτικές ρυθµίσεις σε µορφή ντόµινο διαµορφώνουν και επιβάλλουν µια κατάσταση συναγερµού, 
αστυνόµευσης των δρόµων, ελέγχου των οδών µεταφοράς. Σύνορα, αεροδρόµια, λιµάνια, σχολεία, 
καταστήµατα, δηµόσιοι χώροι και πάρκα κλείνουν. Απαγορεύονται οι συναθροίσεις, οι συγκεντρώσεις, 
η έξοδος από το σπίτι χωρίς γραπτή άδεια και κάποιο λόγο από αυτούς που έχουν υπαγορευτεί  ως 
«σκόπιµοι» (ψώνια, φαρµακεία/γιατρός, εργασία, έως και βοήθεια σε άτοµα που τη χρειάζονται), σε µια 
άνευ προηγουµένου συρρίκνωση και οµογενοποίηση των αναγκών και επιθυµιών µας στα στάνταρ των 
επιβεβληµένων προτύπων και σχέσεων. Η αστυνοµική παρουσία στους δρόµους ενισχύεται µε σκοπό 
την «κοινωνική προστασία», µοιράζοντας πρόστιµα σε όσες/ους παραβιάζουν τα «µέτρα ασφαλείας». Οι 
άνθρωποι «απαγορεύεται» να βρεθούν κάτω από τον ήλιο στα πάρκα, αλλά «επιτρέπεται» να συνωστίζονται 
σε λεωφορεία και µετρό για να πάνε στην εργασία τους. Οι εργαζόµενοι/ες είναι έρµαια των ορέξεων µικρών 
και µεγάλων αφεντικών, µε τις εργασιακές συνθήκες να γίνονται ακόµα πιο δυσµενείς. Τα ωράρια εργασίας 
ελαστικοποιούνται εκ νέου, πραγµατοποιούνται απολύσεις, οι µισθοί εξαϋλώνονται ή στην καλύτερη 
περίπτωση αντικαθίστανται από πενιχρά επιδόµατα, την ίδια στιγµή που σε σούπερ µάρκετ και νοσοκοµεία 



Μια νέα εθνική αφήγηση µεθοδεύεται για συνοδεία…

 Στον ελλαδικό χώρο, η «εθνική συστράτευση» µετατοπίστηκε από το «ενάντια στον εισβολέα»-µετανάστη/
ρια στον Έβρο και το Αιγαίο στο «ενάντια στον αόρατο εχθρό»-κορωνοϊό. Οι απαγορευτικές ρυθµίσεις 
αναβαθµίζονται καθηµερινά διανθισµένες µε µια νέα «γλώσσα» εξουσίας, που επιχειρεί από τη µια να 
αποσπάσει την κοινωνική συναίνεση για την περιστολή της ελευθερίας µας, κι από την άλλη να υποσκιάσει 
τον ρόλο του κράτους ως θεµατοφύλακα των µεταξύ µας διαιρέσεων, των κυρίαρχων διαχωρισµών. Η 
επίκληση -από κυβερνητικούς και άλλους θεσµικούς παράγοντες- στην «ατοµική ευθύνη», για τη 
«διασφάλιση του δηµόσιου συµφέροντος/συλλογικού καλού», την «προστασία της υγείας όλων» και 
το ξεπέρασµα της «υγειονοµικής κρίσης» αναπαράγεται καθηµερινά από τα καθεστωτικά -και όχι µόνο- 
µίντια, συνοδευόµενη από τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά σποτ και µότο «µένουµε σπίτι». ∆ια στόµατος 
πρωθυπουργού ανακοινώνεται πως «το κράτος απέδειξε ότι ήταν και είναι παρόν παντού» και «τώρα είναι η 
ώρα του πολίτη». Μια νέα κοινότητα στήνεται πάνω στο εξατοµικευµένο υποκείµενο των τεσσάρων τοίχων 
του σπιτιού, που πειθαρχεί στις εντολές του «κράτους-προστάτη», εξαιρώντας βεβαίως από το νέο εθνικό 
όραµα τις απόκληρες και τους απόκληρους αυτού του κόσµου: τις µετανάστριες, τις τοξικοεξαρτηµένες, τους 
φυλακισµένους, τους «ψυχικά ασθενείς», τις άστεγες...

Θαυµάσια αντιστροφή…

 Τη στιγµή που τα απαξιωµένα, ανεπαρκή δηµόσια συστήµατα υγείας των νεοφιλελεύθερων πολιτικών 
αποκαλύπτουν την υποτίµηση µεγάλων κοινωνικών οµάδων και τον αποκλεισµό τους από στοιχειώδεις 
δοµές ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, το ατοµικό δίληµµα «κοινωνική ευθύνη ή ανευθυνότητα» είναι 
κάτι πολύ παραπάνω από φτηνός λαϊκισµός. Ας µη γελιόµαστε… Για το κράτος ήµασταν πάντα αναλώσιµοι 
και αναλώσιµες, µηχανές αναπαραγωγής του καπιταλιστικού συστήµατος. Ποτέ άλλοτε η  «υγεία µας» 
δεν υπήρξε το πρώτο του µέληµα, παρά µόνο τώρα που ελλοχεύει ο κίνδυνος απονοµιµοποίησης του 
κυρίαρχου µοντέλου οικονοµικής, κοινωνικής και πολιτικής οργάνωσης στη συνείδηση του κόσµου. 
Τώρα που γίνεται πλέον ορατή η απαξίωση των κατώτερων κοινωνικών στρωµάτων, µε την αδυναµία του 
υπάρχοντος δηµόσιου συστήµατος υγείας να περιθάλψει ταυτόχρονα έναν µεγάλο αριθµό ασθενών.
 
Η διατήρηση του ρόλου του κράτους ως απόλυτου ρυθµιστή-«σωτήρα» επιβάλλει 
πολεµικές ιαχές…

Σε µια τέτοια έκτακτη συνθήκη, το κράτος µιλά µε πολεµικούς όρους, ενισχύοντας το κλίµα τροµοκρατίας 
που θα του επιτρέψει να προχωρήσει απρόσκοπτα στην αναδιάρθρωση των οικονοµικών και κοινωνικών 
σχέσεων µε όρους «αναγκαιότητας». Έχει «συµµάχους» και «εχθρούς», αντιµετωπίζει «το κακό», την 
«απειλή», τον «αόρατο εχθρό», «την εισβολή». Και αν ο «εχθρός» είναι ο κορωνοϊός και οι «ασυνείδητοι» 
και «κοινωνικά ανεύθυνοι» που συνεχίζουν να περπατάνε στις παραλίες και τους δρόµους, οι «σύµµαχοι» 
δεν είναι άλλοι από τους κάθε λογής επιστήµονες, ειδικούς και λοιπούς παρατρεχάµενους.
 Η επιστήµη και το προσωπικό της (γιατροί, βιοεπιστήµονες)  συµβάλλουν τα µέγιστα στην αποµόνωση 
των ασθενειών από το κοινωνικό, οικονοµικό και πολιτικό πλαίσιο µέσα στο οποίο καταλήγουν να γίνονται 
επικίνδυνες, αποσιωπώντας επιµελώς τα αίτια και τις συνθήκες µέσα στις οποίες εξαπλώνονται οι ιοί 
(αστικοποίηση, βιοµηχανικές ζώνες, συνωστισµός, φτώχεια και άθλιες συνθήκες διαβίωσης, αποψίλωση 
των δασών, ρύπανση της γης, του αέρα και του νερού, εντατικοποίηση της βιοµηχανίας παραγωγής και 
πραγµοποίησης ζώων). Έτσι, οι ιοί και γενικότερα οι µολυσµατικοί παράγοντες προβάλλονται αόριστα ως 
«εισβολείς» και «αόρατοι εχθροί», σαν να µην συνδέεται η εξάπλωσή τους µε αυτόν τον πολιτισµό της 
ρύπανσης, της εκµετάλλευσης και των διαχωρισµών (ταξικών, φύλου, φυλής, ηλικιακών κ.ά.).

  ςεχραίρυκ ςιτ νυογάραπανα ιακ νυογάραπ υοπ νώκιτκαρπ ιακ νωγόλ ήυεκσατακ ςω ,ηµήτσιπε η ,ετσωλλΆ  
σχέσεις καταπίεσης και εκµετάλλευσης, διαπλέκεται µε τους κρατικούς µηχανισµούς, δηµιουργώντας τα 
δικά της δίπολα και µετατρέποντας τα σώµατά µας σε τόπο άσκησης της εξουσίας. Προβαίνοντας στη 
διάκριση του εαυτού από τον µη-εαυτό και από ό,τι συµβαίνει γύρω του, θέτοντας αυστηρά όρια ανάµεσα σε 
αυτό που θεωρείται οργανισµός και στο περιβάλλον αυτού, δηµιουργεί την εικόνα ενός «υγιούς» σώµατος 
που «αµύνεται» απέναντι σε ξένους (µικρο)οργανισµούς, ενοχοποιώντας ταυτόχρονα το «ασθενές» (ή εν 
δυνάµει «ασθενές») σώµα. Σ’ αυτό το σηµείο η επιστηµονική «αυθεντία» ευθυγραµµίζεται µε τις κρατικές



επιλογές της καραντίνας και της αποµόνωσης, του απόλυτου ελέγχου των σωµάτων µας και την επίταση των 
διαχωρισµών σε νέους και ηλικιωµένους, υγιείς και νοσούντες, ευπαθείς και µη, φορείς και µη (επιτοµή 
της βιοεξουσίας).

Και βέβαια, µια κοινωνία αποµονωµένων ατόµων χρειάζεται ένα κράτος για να την 
οργανώσει…

Οποιαδήποτε απόπειρα συλλογικής αντιµετώπισης του ζητήµατος, που έχει προκύψει µε όρους φροντίδας και 
αλληλοβοήθειας, συναντά την κρατική αντιπρόταση: αποκλεισµός, εσωστρέφεια, ιδιώτευση, επιστροφή στο 
ασφυκτικό οικογενειακό περιβάλλον, εξατοµίκευση, αποµόνωση. Η  δριµεία επίθεση στη συλλογική ζωή, 
την αλληλεγγύη, την θεώρηση των σωµάτων και των σχέσεών µας µε τους δικούς µας όρους νοµιµοποιείται. 
Το κράτος είναι αυτό που γνωρίζει ποιες είναι οι ανάγκες µας πριν από εµάς για εµάς. Σούπερ µάρκετ, 
φάρµακα, τράπεζα. Προτεραιότητα έχει η επιβίωση, όχι η ζωή στο σύνολό της. Τα σώµατά µας διαχωρίζονται 
από οποιαδήποτε ανάγκη για «δια ζώσης» κοινωνική επαφή και συναισθηµατική αλληλοϋποστήριξη και 
αντιµετωπίζονται ως µηχανές που πρέπει απλά να συνεχίσουν να λειτουργούν στο ασφυκτικό περιβάλλον 
της καπιταλιστικής µηχανής, στο οποίο ξοδευόµαστε καθηµερινά, σε τόπους και χρόνους που γεννούν 
«ασθένεια». Η «υγεία» του σώµατος αποκόπτεται από το πριν και το µετά, περιορίζεται σε στιγµιότυπα και 
αναφορές σε ένα εχθρικό εξωτερικό σύµπαν. Η «υγεία» υποβιβάζεται απλά και µόνο σε ένα ζήτηµα νοµικής 
διευθέτησης. 
Στο πλάι των κρατικών προσταγών διογκώνεται και το πλήθος των πάντα «πρόθυµων» να πειθαρχήσουν και 
να αστυνοµεύσουν. Είναι συχνό το φαινόµενο κάποιες/οι να ενσωµατώνουν τον ρόλο του «ευσυνείδητου 
πολίτη» και του µπάτσου-ρουφιάνου του διπλανού τους, που θα βγει να περπατήσει στον δρόµο χωρίς 
άδεια. Και συνήθως πρόκειται για όσες/ους εύκολα πειθαρχούν συνολικά στις κρατικές προσταγές, χωρίς 
να έχουν αµφισβητήσει στο ελάχιστο το µαζικό µοντέλο κοινωνικής ζωής, µε εκατοµµύρια ανθρώπους 
να συνωστίζονται σε µεγαλουπόλεις µε ελάχιστους ελεύθερους χώρους, ανάµεσα σε µια διαρκή κίνηση 
εµπορευµάτων και υπηρεσιών. Πειθαρχούν λοιπόν στο «µένουµε σπίτι» και «µετατρέπουµε τα σπίτια µας σε 
οχυρά ζωής» για «να κλείσει κάθε κερκόπορτα στο κακό» (βλ. διάγγελµα πρωθυπουργού), ακόµα κι όταν 
το µότο µετατρέπεται σε «πεθαίνουµε σπίτι», αποκαλύπτοντας µε τραγικό τρόπο ότι καµία αποµόνωση δεν 
µπορεί να µας σώσει από ένα σύστηµα που γεννά τον θάνατο.

∆ύο µέτρα και δύο σταθµά…

Την ίδια στιγµή που η κυβέρνηση απευθύνει «έκκληση» να προασπίσουµε τη «ζωή και υγεία των Ελλήνων», 
µετανάστες και µετανάστριες δίνουν τον δικό τους αγώνα για την επιβίωση· άλλοι µέχρι πρότινος στα 
σύνορα του Έβρου και άλλες στοιβαγµένες κατά χιλιάδες στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και στο κολαστήριο 
της Π. Ράλλη. Με απεργίες πείνας ενάντια στην κράτησή τους και τα καθηµερινά βασανιστήρια που 
υφίστανται, µε αυτοσχέδια µέσα αυτοπροστασίας, ζωές ξεχασµένες, ανάξιες να βιωθούν. Στον «πάτο» της 
κοινωνίας, συνωστισµένοι/ες χιλιάδες έγκλειστοι/ες στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, στις φυλακές και 
τα ψυχιατρεία, επιµελώς εξαιρούνται από τα «µέτρα προστασίας». Άλλωστε, πρόκειται για ανθρώπους 
«περιττούς», «µη παραγωγικό» εργατικό δυναµικό. Ουδείς λόγος βέβαια και για τους χιλιάδες άστεγους και 
τοξικοεξαρτηµένους, που εκ των πραγµάτων δεν «µένουν σπίτι», µε αµφίβολη πρόσβαση σε στοιχειώδη 
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη.
Ας µην αυταπατώµαστε… τα µέτρα που επιβάλλονται στη συνθήκη «έκτακτης ανάγκης» -όπως σε κάθε 
αντίστοιχη συνθήκη στο παρελθόν- ήρθαν για να µείνουν. Και η λίστα µεγαλώνει… Ένταση της αστυνοµικής 
βίας, επίταση του κοινωνικού ελέγχου και της εξατοµίκευσης, ενίσχυση των διαχωρισµών (φυλετικών, 
ηλικιακών, ταξικών κ.ά.), νοµιµοποίηση -και µονιµοποίηση- των εργασιακών κατέργων. Και φυσικά στο 
φόντο της «επέλασης» του κορωνοϊού συνεχίζεται η διερεύνηση πεδίων κερδοφορίας για τους κυρίαρχους 
και η ενίσχυση τοµέων του κεφαλαίου. Νόµοι αύξησης του ορίου συνταξιοδότησης στα 72 έτη και µείωσης 
των µισθών στο 50% για 6µήνες, οικονοµική αποζηµίωση των ιδιωτικών κλινικών 100% για την «ενίσχυση» 
του συστήµατος υγείας, απαλλαγή των τηλεοπτικών καναλιών από δόση 21 εκατ. ευρώ. Από την άλλη, 
ιδιωτικές επιχειρήσεις και εταιρείες δεν χάνουν την ευκαιρία για επιπλέον κέρδη (π.χ. υπερκοστολόγηση 
των τεστ ανίχνευσης του ιού από τα ιδιωτικά εργαστήρια και των ειδών προστασίας από τις εταιρείες 
παραγωγής ή εισαγωγής τους).



«Έναν άλλο τρόπο φαντάζοµαι…»

 Ο κορωνοϊός εκφράζει σε όλη τους την ωµότητα τις αντιφάσεις ενός συστήµατος παραγωγής θανάτου. 
∆εν συντασσόµαστε µε τις προσταγές της εξουσίας, που νοµιµοποιούνται στη βάση των επιπτώσεων και 
του κινδύνου που συνιστά ο ιός για τις ζωές πολλών ανθρώπων. ∆εν συντασσόµαστε µε το καθεστώς 
φόβου που έχει επιβληθεί. ∆εν είµαστε αποµονωµένοι/ες, ούτε µόνοι/ες. Στεκόµαστε απέναντι σε λογικές 
αποκλεισµού, υγιεινισµού, αναπαραγωγής των κυρίαρχων όρων και υποδεδειγµένων σχέσεων, και 
οργανώνουµε τις αντιστάσεις µας. Η µία δίπλα στον άλλο, να χτίσουµε γέφυρες συνάντησης, αλληλεγγύης 
και συλλογικής φροντίδας.

 Γιατί τα πιο όµορφα κοµµάτια αυτού του κόσµου υπάρχουν χάρη στην αλληλεγγύη, 
το µαζί, το συλλογικό, τη µη επιβολή, µακριά από τα κανονιστικά «πρέπει» και τους 
ηθικισµούς.

 Απέναντι στον κοινωνικό έλεγχο και την έρηµο που επιχειρεί να επιβάλλει, να 
προτάξουµε την αλληλεγγύη και την συλλογική φροντίδα.

 Απέναντι στη βιοεξουσία, τα σώµατά µας θα στέκονται πάντα απειλητικά.

«Οι κανίβαλοι αυτού του κόσµου...
Αυτού του κόσµου που συνεχώς µατώνει, αιµορραγεί και πεθαίνει.

Πεθαίνει στους δρόµους, στους καταυλισµούς της προσφυγιάς, 
στα διαµερίσµατα µιας απρόσωπης πόλης. Θάνατος, θάνατος και πάλι θάνατος.

Μια τέτοια λέξη έχει γίνει στα χείλη µας συνήθεια 
... στα κανάλια λαβράκι τηλεθέασης.

Και οι κανίβαλοι αυτού του κόσµου, κλεισµένοι στα ασφαλή γραφεία τους σχεδιάζουν,
 µηχανορραφούν, υποκινούν και εκτελούν.

Τόσο απλά, τόσο κυνικά, τόσο δηµοκρατικά.
Το παιχνίδι καλά στηµένο, καλά οργανωµένο…

Απρίλιος ‘20

 Έχουµε ανοιχτούς λογαριασµούς µε τους κανίβαλους αυτού του κόσµου…»


