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Φλεβάρης στη Σύρο και τα πράγματα ακολουθούν τους δικούς
τους ρυθμούς ,με τις τοπικές αντιστάσεις όπως και στην υπόλοιπη
κοινωνία να εξασθενούν παρόλο που ο πόλεμος των ‘από πάνω’
εντείνεται.
Η επίθεση συνεχίζεται και πέρα από τη θάλασσα. Ενίοτε και μέσα.
Αιγαίο. Θάλασσα γεμάτη ήλιο, ψάρια και θύματα της πολιτικής που
ακολουθεί η χώρα για τους ανθρώπους εκείνους που ψάχνουν
καταφύγιο μακριά από τις ‘πολιτικές’ άλλων, παρόμοιων κρατών.
Φλεβάρης στο νησί και αν δεν ανοίξεις καμιά εφημερίδα μπορεί να
πιστέψεις πως ο κόσμος είναι αγγελικά πλασμένος, πως η εξαθλίωση
του διπλανού δεν σε αγγίζει, αφού δεν συναντάς κάποιον να κοιμάται
στα σκαλιά σου ή κάποια να ψάχνει τα σκουπίδια σου . Και αυτή η
ησυχία καταγράφεται, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα
από τις κάμερες που σπέιρανε πάνω στη Χίου (κεντρικός δρόμος
της ερμούπολης). Για καλό και για κακό. Πώς αλλιώς θα μπορούσανε
να τσεκάρουν πως περνάμε καλά; Πώς αλλιώς θα μπορούσαν να
διασφαλίσουν πως καμία νότα παραφωνίας δεν θα ηχήσει εδώ;.
Ανάμεσα σε επιθέσεις φασιστών σε αυτοοργανωμένους χώρους
και σε δολοφονίες μεταναστών από λιμενικούς, σε ξυλοδαρμούς
διαδηλωτών και σε εφόδους στα σπίτια αγωνιστών, σε δίκες με
κατασκευασμένα κατηγορητήρια και σε φακελώματα που θέλει
να επιβάλει η αστυνομία στους μαθητές, μερικοί επιλέγουν να
κάθονται βολικά στον καναπέ τους , να ταμπουρώνονται στα σπίτια
τους και στα μικροπροβλήματα της καθημερινότητάς τους.
Θέλουν να πιστεύουν πως έτσι είναι ασφαλείς, πως αν δεν
ανακατευτούν με αυτούς τους «περίεργους» που με διάφορες
αφορμές κατεβαίνουν στους δρόμους και τους ταράζουν την
αυτοματοποιημένη ζωή τους, δε θα υπάρχει τίποτα να τους
καταλογίσουν.
Μα αν δεν μπορέσουν να αντιληφθούν τα δεσμά τους θα είναι
αργά, κάποια στιγμή θα έρθει η σειρά τους οι προστάτες του πολίτη
να μπουκάρουν και στο δικό τους σπίτι. Πάντα για το κοινό καλό,
πάντα για τη δημόσια ασφάλεια.
Και εμείς θέλαμε να μάθουμε για αυτήν, να διαβάσουμε για αυτήν,
να συζητήσουμε για αυτήν. Τι είναι η πολυπόθητη ασφάλεια που
τάζει και προσφέρει απλόχερα το κράτος. Αν υπήρχε στα διάφορα
στάδια της ανθρώπινης ιστορίας ή αν εμφανίστηκε μαζί με την
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ιδιοκτησία, το κέρδος, την υπεραξία. Και στην τελική πως και γιατί
αποφασίστηκαν οι μορφές και οι τακτικές που χρησιμοποιούν για
να την εφαρμόσουν. Το έντυπο αυτό είναι το αποτέλεσμα των
συζητήσεων που είχαμε πάνω στο θέμα της ασφάλειας, σκέψεις και
συμπεράσματα που βγήκαν μέσα από τις κουβέντες και τα βιώματά
μας.
Οι συζητήσεις σχετικά με το δόγμα της ασφάλειας -την μηδενική
ανοχή -του εγκλεισμού ως μέσο διαχείρισης της εργατικής
δύναμης κ.α έγιναν στο πλαίσιο των θεματικών συζητήσεων που
γίνονται στον Αυτοδιαχειριζόμενο Κοινωνικό Χώρο Σύρου κάθε
Πέμπτη στις 20.30.
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περί Νομιμότητας
Η νομιμότητα είναι έννοια
που μας βομβαρδίζει συνεχώς
στα χρόνια του μνημονίου.
Μέσα από τα κανάλια και την
καθημερινή
καταστολή,
οι
κάθε λογής εξουσιαστές από
τα ΜΑΤ μέχρι τηλε-υπουργούς
και δικαστικούς, προσπαθούν
νυχθημερόν να μας διαιρέσουν
σε νόμιμους και παράνομους.
Επιχειρούν να «συνετίσουν»
κάποιους από ‘μας
και να
«αφυπνίσουν»
δημοκρατικά
ιδεώδη, μετατοπίζοντας έτσι τη
βία τους στις τάξεις μας, με το να
χρηζόμαστε υπερασπιστές της
νόμιμης βίας τους, στο όνομα
του ευρωπαϊκού πολιτισμού ή
του συντάγματος ή ό,τι άλλο τους
βολεύει. Υπερασπιστές τίνος
τελικά θεσμού; Ποιοι κάνουν
επίκληση
στη
νομιμότητα;
Ποιους και πώς αυτή τους
εξυπηρετεί;
Για κάποιους καλοπροαίρετους
είναι
αντιφατικό
πρώην
υπουργός μεταφορών (Λιάπης)
να κυκλοφορεί με πλαστές
πινακίδες. Προκαλεί σύγχυση
και οργή για τη διαφθορά, την
ατιμωρησία, τα πολλά μέτρα και
σταθμά. Εκεί ακριβώς είναι που
το χαρτί της νομιμότητας πέφτει
στο τραπέζι, για να μη μεταδοθεί
η οργή και γίνει κοινό βίωμα
πως τέτοιες πρακτικές είναι
ο κανόνας και όχι η εξαίρεση.

Έτσι έχουμε δει να παίζουν
ξανά και ξανά οι τηλεοράσεις
θεαματικές καταδίκες κάποιων
«χορτασμένων» της παλιάς
φρουράς
(Τσοχατζόπουλος)
ή προφυλακίσεις των δικών
τους παιδιών (χρυσή αυγή). Με
ασπίδα τη νομιμότητα λοιπόν, η
πολιτική-δικαστική-αστυνομική
εξουσία διαχωρίζει τη θέση
της από αυτούς που έχουν
παρεκκλίνει από αυτήν, και οι
εξουσιοδοτημένοι εκφραστές
της νομιμότητας την βγάζουν
λάδι. Οι ηθικοί αυτουργοί για
τόσες αυτοκτονίες και για
τόσους θανάτους μεταναστώνεργατών, αυτοί οι φυσικοί
αυτουργοί τόσων και τόσων
μόνιμων σωματικών βλαβών
διαδηλωτών, ξεγλιστρούν από
τις ευθύνες τους επικαλούμενοι
τη νομιμοποιημένη εξουσία
πάνω μας.
Οι νόμοι της αστικής δημοκρατίας είναι φτιαγμένοι από
κάποιους για να βαραίνουν όλους
τους υπόλοιπους. Καθιερώνονται
στο όνομα της κοινωνίας από μια
ολιγαρχία και έτσι καλούμαστε
να συνεχίσουμε την ιστορία από
τη θεοκρατία, από την αυθεντία
των εκπροσώπων του θεού,
στη νομοκρατία, στην αυθεντία
του ερμηνευτή-εκπροσώπουπροστάση του νόμου. Μια όψη
αυτής της πραγματικότητας
στο δρόμο 5

είναι ότι ψηφίζουμε μαζί αλλά
δεν πεθαίνουμε μαζί, αυτοί
φεύγουν ένας-ένας, εμείς όλοι
μαζί.*
Ζούμε τη θεοποίηση της
νομιμότητάς τους τα τελευταία
χρόνια, γιατί ζούμε ταυτόχρονα τη
συνεχώς αυξανόμενη καταστολή,
βία και εξουσία πάνω μας.
Όσο περισσότερο προσπαθούν
να μας υποδουλώσουν, τόσο
μεγαλύτερη είναι η αναγκαιότητα

να δικαιολογήσουν τις πράξεις
τους, να κάμψουν και να
αφομοιώσουν τις αντιστάσεις.
Η επίκληση στη νομιμότητα
είναι αντανακλαστικό ενός
παρασιτικού μηχανισμού την
ώρα που όλο και περισσότεροι
καταλαβαίνουν την καταστροφική ύπαρξή του.
*Ρίμες δανεισμένες από τους
«στοίχιμα», τραγούδι «μηχανές»

Το κείμενο «περί νομιμότητας» γράφτηκε συλλογικά από τα άτομα
που ασχολούνται με το έντυπο «στο δρόμο». Η ιδέα για ένα τέτοιο
κείμενο ήταν του Ντίνου, συντρόφου μας που δεν πρόλαβε να την
ολοκληρώσει. Η πορεία που επιλέγει ο καθένας να ακολουθήσει,
έχει αμέτρητες εκδοχές και με βάση αυτές είναι που κρινόμαστε.
Ο Ντίνος μπορούσε πολύ καλά να συνθέτει απόψεις και επέλεγε
να θέτει τον εαυτό του σε κίνηση, πάντα ανυπάκουος, ακόμη και
στη φθορά του χρόνου. Αγωνιστήκαμε μαζί στο δρόμο και στις
δράσεις και ζυμωθήκαμε μαζί του πάνω στη συλλογική άρνηση
του κανιβαλισμού που προσπαθούν να μας επιβάλλουν. Θεωρούμε
ότι το να συνεχίσουμε την ιδέα του για ένα τέτοιο κείμενο είναι
κομμάτι του αγώνα που από κοινού δώσαμε για κάποιο χρονικό
διάστημα.
ΟΛΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ
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Κράτος -Ασφάλεια -Αστυνομία
Το σύγχρονο Κράτος (κάποιος
θα μπορούσε να υποστηρίξει
και κάθε άλλη μορφή κεντρικής,
ιεραρχικής,
οργανωμένης
εξουσίας) στηρίζει εν πολλοίς,
αν όχι εξ ολοκλήρου, την
υπόσταση και νομιμοποίηση
του στην έννοια της Ασφάλειας,
«παρέχοντας» δηλαδή το αίσθημα
της ασφάλειας στους πολίτες
του. Ασφάλεια οικονομική,
ασφάλεια από τους εγκληματίες,
ασφάλεια από τον εξωτερικό
εχθρό. Για να πραγματοποιηθεί
αυτό πρέπει πάντα να υπάρχουν
κάποια «σύνορα» (ιδιοκτησίες,
πατρίδες κλπ) και φυσικά να
υπάρχει και κάποιος εχθρός
(οικονομικός,
εσωτερικός,
εξωτερικός) που θα απειλεί την
ασφάλεια των κατοίκων ώστε
αυτοί να αποζητούν βοήθεια
στην «στοργική» αγκαλιά του
Κράτους.
Τι γίνεται όταν δεν υπάρχουν
κάποιοι εμφανείς εχθροί ώστε
να μπορούν να στηρίξουν

την κρατική
νομιμοποίηση;
Υπάρχουν δυο ενδεχόμενα:
είτε το Κράτος αρχίζει και
υποχωρεί στη συνείδηση των
πολιτών και «εξαϋλώνεται» σε
μια μορφή χαλαρών νόμων και
κανόνων, είτε αυτό αναγκάζεται
να κατασκευάσει κάποιον εχθρό
για να συντηρήσει την εξουσία
του.
Τα τελευταία είκοσι τριάντα
χρόνια συντελείται μια μεγάλη
αλλαγή στις δομές του αστικού
καπιταλιστικού κράτους. Οι
οικονομίες έχουν μετατραπεί σε
χρηματοπιστωτικές, το Κεφάλαιο
παγκοσμιοποιείται μέσω των
συνδεδεμένων χρηματιστήριων,
της
δράσης
πολυεθνικών
εταιριών αλλά και υπερεθνικών
οργανισμών όπως το ΔΝΤ και η
ΕΕ. Τα οικονομικά σύνορα των
εθνικών κρατών τείνουν να
εξαλειφθούν ολοκληρωτικά. Οι
αποφάσεις για τις οικονομίες
των κρατών λαμβάνονται σε
μακρινά κέντρα εξυπηρετώντας

Μόνιμη Κατάσταση Εξαίρεσης
Η κατάσταση εξαίρεσης σαν όρος εκφράζει τις καταστάσεις εκείνες που το αστικό κράτος
επιτρέπει στον εαυτό του (τους νομοθέτες, τους δικαστές, τις δυνάμεις καταστολής του)
παρεκκλίσεις από το νομικό πλαίσιο που το ίδιο έχει θεσπίσει, αξιώνοντας χαλάρωση
του πλαισίου για τους ίδιους και αυστηροποιήση του για τους υπόλοιπους, με σκοπό να
δικαιολογήσει δράσεις που αντιμετωπίζουν κάποιο «πρόβλημα». Οι σύγχρονες κοινωνίες,
κάτω από το δόγμα της ασφάλειας, έχουν περάσει σε μία μόνιμη κατάσταση εξαίρεσης,
όπου η αστυνομία (κυρίως) και γενικά το Κράτος, απαιτούν να είναι υπεράνω των
νόμων και των συνταγμάτων, περιορίζοντας ελευθερίες των πολιτών, καταπατώντας
δικαιώματα, περιφρονώντας όρους όπως ισονομία, δικαιοσύνη κλπ.
στο δρόμο 7

τα συμφέροντα μιας εξαιρετικά
ολιγάριθμης
τάξης
ανθρώπων (μεγαλοεπενδυτών,
υψηλόβαθμων στελεχών εταιριών,
μεγαλοτραπεζιτών,
διαπλεκόμενων
πολιτικών
κλπ). Ταυτόχρονα ο νεοφιλελευθερισμός απαίτησε ακόμα
μεγαλύτερες
περικοπές
στα
εργατικά
δικαιώματα
και τις κοινωνικές παροχές
διευρύνοντας ακόμα περισσότερο το χάσμα μεταξύ των
πλούσιων και φτωχών και
δημιουργώντας
τεράστιες
μάζες πληθυσμού βυθισμένες
στην
ανέχεια
και
την
εξαθλίωση. Ενδεικτικό όλης
αυτής της κατάστασης είναι
ότι το 0,6% του πληθυσμού
παγκοσμίως κατέχουν το 39%
του παγκόσμιου πλούτου -οι
εκατομμυριούχοι, ένα 7,5%
κατέχει το υπόλοιπο 43,1% οι λίγο λιγότερο πλούσιοι, και
μένει ένα ποσοστό λιγότερο
από 18% του πλούτου που
κατανέμεται στο υπόλοιπο 92%
του παγκόσμιου πληθυσμού
(με τους πραγματικά φτωχούς
να είναι γύρω στο 70% και να
κατέχουν περίπου το 3% του
πλούτου)!
Η αντίδραση του κόσμου
ήταν αναμενόμενο να είναι
μεγάλη. Απεργίες, διαδηλώσεις,
εξεγέρσεις, κάθε μορφής πάλη
απλώνονται σε όλα τα μήκη και
πλάτη της γης (κίνημα κατά
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της παγκοσμιοποίησης, Σηάτλ,
Γένοβα, αγανακτισμένοι, occupied wall street, αραβική
άνοιξη,
Τουρκία,
Βραζιλία
κλπ) -τα παραδείγματα αγώνα
των
εργαζομένων
είναι
αμέτρητα. Πώς θα μπορούσε να
αντιμετωπιστεί αυτή η εκρηκτική
κατάσταση; Με ένα ισχυρό
κατασταλτικό Κράτος. Και έτσι
φθάνουμε στην εξής αντίφαση:
ενώ
ο
φιλελευθερισμός
μιλάει για παγκόσμια αγορά,
κατάργηση εθνικών συνόρων
και απρόσκοπτη ροή κεφαλαίου,
ταυτόχρονα απαιτεί ισχυρά
κράτη για την εφαρμογή του.
Όσο το οικονομικοπολιτικό και
κοινωνικό σκέλος των κρατών
εξαϋλώνεται τόσο το ποινικό κατασταλτικό γιγαντώνεται και
απλώνεται σε κάθε πτυχή του
ανθρώπινου βίου.
Κι έτσι ερχόμαστε στον
κομβικό ρόλο της αστυνομίας
που, συνεπικουρούμενη από
το ποινικό -δικαστικό σύστημα,
αποτελεί ίσως το βασικότερο
πυλώνα στήριξης όλου αυτού
του οικοδομήματος. Δόγμα
Ασφάλειας, μηδενική ανοχή,
θεωρία σπασμένου παραθύρου,
μόνιμη κατάσταση εξαίρεσης,
τρομονόμοι,
στρατόπεδα
συγκέντρωσης, εστίες «ανομίας»... η αστυνομία είναι πια
μια ανεξέλεγκτη δύναμη πέρα
από νόμους και συντάγματα που
επιδιώκει να ελέγξει τις ζωές

μας, τα σώματα μας, τις σκέψεις
μας και να καταστείλει οτιδήποτε
κρίνει επικίνδυνο για το σύστημα
εξουσίας
που
υπηρετεί.
Δημιουργώντας
ψεύτικους
εχθρούς μέσω απειλών για
τρομοκρατία
(εγχώρια
ή
ξένη), τεχνητής διόγκωσης
της εγκληματικότητας αλλά
και εκμεταλλευόμενη των
μεταναστευτικών ροών που το
ίδιο το Κεφάλαιο δημιουργεί
(μέσω πολέμων και στυγνής
εκμετάλλευσης εργατών σε
διάφορες περιοχές του πλανήτη),
παρουσιάζεται σαν ο εγγυητής
της τάξης και ασφάλειας του
μέσου πολίτη.
Ειδικά οι μετανάστες
αποτελούν τον πιο αδύναμο (και
ταυτόχρονα βολικό) «εχθρό».
Η προπαγάνδα για ασθένειες,
εγκληματικότητα, αύξηση της
ανεργίας, παραεμπόριο κλπ
στοχοποίησε τους μετανάστες

και δημιούργησε το κατάλληλο
υπόβαθρο για την κατακόρυφη
αύξηση της αστυνόμευσης,
την ισοπέδωση δημοκρατικών
αξιών και δικαιωμάτων, και
την ανοχή εκ μέρους μεγάλου
μέρους της κοινωνίας σε
απάνθρωπες πρακτικές, όπως
βασανισμούς και στρατόπεδα
συγκέντρωσης -χωρίς φυσικά
ποτέ να αναφέρεται ότι
πρόκειται για ένα «πρόβλημα»
κατασκευασμένο από το σύστημα
στην προσπάθεια επέκτασης
του (για γεωστρατηγικούς
λόγους, για την απόκτηση
πετρελαιοπαραγωγικών
πόρων,
για
οικονομικούς
λόγους
-πολυεθνικές
και
φθηνά μεροκάματα κλπ). Η
συντηρητικοποίηση ενός τμήματος του πληθυσμού (και η
στροφή του σε φασιστικές
και ακροδεξιές ιδέες) ήταν μια
ακόμα παράπλευρη επιτυχία
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για τους κυβερνώντες, που
όπως ήταν φυσικό ήθελαν να
αποτρέψουν τη στροφή του
κόσμου (είτε κοιμίζοντας τους
είτε τρομοκρατώντας τους) σε
ριζοσπαστικότερες ιδέες και
διάθεση για να πάρουν τη ζωή
τους στα χέρια τους. Όλα φυσικά
έχουν τον ίδιο έναν και πολύ
πρακτικό σκοπό: να διαλύσουν (ή
να χειραγωγήσουν) κάθε μορφή
αντίστασης των εργαζομένων
που μπορεί να οδηγούσε σε
ανατροπή του συστήματος.
Παρέχει, λοιπόν, πράγματι
ασφάλεια η αστυνομία ώστε να
νομιμοποιείται η βία της; Φυσικά
όχι. Η μόνη ασφάλεια που
προσφέρει είναι στα αφεντικά
της. Αυτούς που κρύβονται στις

βίλες τους και προστατεύονται
με φράχτες, κάμερες, ιδιωτικούς
και δημόσιους αστυνομικούς
στρατούς... Όσο για τον υπόλοιπο
κόσμο; Υπάρχει μεγαλύτερη
βία και ανασφάλεια από την
εξαθλίωση στην οποία τον
αναγκάζουν, από την ανεργία,
την ποινικοποίηση ιδεών, τον
διαρκή έλεγχο και καταστολή
(που πολλές φορές φθάνει
μέχρι και την αφαίρεση ζωών);
Οι αστικές δημοκρατίες είναι
πια αστυνομοκρατούμενα κράτη
ολιγαρχίες -στην προσπάθεια
ανατροπής τους η αστυνομία
(ως το κύριο μέσο επιβολής της
Εξουσίας) είναι ένας από τους
σημαντικότερους εχθρούς μας
(αν όχι ο σημαντικότερος).

Δόγμα Μηδενικής Ανοχής
Δόγμα που πρωτοεφαρμόστηκε στη Νέα Υόρκη, επί δημαρχίας Τζουλιάνι στη δεκαετία
του 90 και σύντομα εξαπλώθηκε (ίσως όχι πάντα με την ίδια σφοδρότητα) σε πολλές
χώρες του πλανήτη, που έδινε εν λευκώ υπογραφή στις δυνάμεις διατήρησης της
«τάξης» (αστυνομία, δικαστές) να καταδιώκουν με δριμύτητα τη χαμηλή παραβατικότητα.
Ανάμεσα στα «εγκλήματα» ήταν η ρίψη σκουπιδιών, τα γκραφίτι, η προσβολή, ο
βανδαλισμός, η κατοχή μικροποσότητας ναρκωτικών, το να είσαι άστεγος ή μετανάστης...
Στην ουσία πρόκειται για ένα εργαλείο νομιμοποίησης της αστυνομικής και δικαστικής
διαχείρισης της φτώχειας που ενοχλεί -που χτυπάει στο (αστικό) μάτι, προκαλεί ταραχές
και μπελάδες στο δημόσιο χώρο και συνεπώς τρέφει ένα διάχυτο αίσθημα ανασφάλειας
ή απλώς έμμονης όχλησης και απρέπειας.
Η Μηδενική Ανοχή συνδέθηκε με μια πρωτοφανής αύξηση του αριθμού των
προσαγωγών και συλλήψεων και διόγκωση του εγκάθειρκτου πληθυσμού. Ενδεικτικό
είναι ότι στις ΗΠΑ το 1985 ο αριθμός των φυλακισμένων ήταν κοντά στις 740.000
ενώ το 1995 κοντά το 1,5 εκατομμύριο για να αγγίξει τα 2 εκατομμύρια το 1998 με μια
μέση ετήσια αύξηση 8% τη δεκαετία του ’90. Και προφανώς η τεράστια αυτή αύξηση
ακολούθησε ταξικά και ρατσιστικά κριτήρια.
Το δόγμα συνδέθηκε με την υποτιθέμενη θεωρία του «Σπασμένου Παραθύρου» αλλά και
τη μετατροπή του Κοινωνικού Κράτους σε Ποινικό Κράτος.
10 στο δρόμο

ΑΣΦΑΛΕΙΑ = ΚΕΡΔΟΣ

Η καπιταλιστική παραγωγή
διεκπεραιώνεται
με
ροές
εμπορευμάτων,
ουσιαστικά
και ο βασικός τύπος Χρήμα
- Εμπόρευμα- Χρήμα’ (δηλαδή
η
επένδυση
του
χρήματος σε εμπόρευμα με
σκοπό περισσότερο χρήμα)
καταδεικνύει αυτή τη ροή.
Το μοναδικό εμπόρευμα που
δημιουργεί
αξία:
Χρήμα’,
παραμένει βέβαια η εργατική
δύναμη. Σε αυτό το πλαίσιο του
κύκλου του κεφαλαίου έχει
μεγάλη σημασία η διευκόλυνση/
εμπόδιση /διέλευση αυτών των
παραγωγικών ροών. Συνεπώς
χρειάζονται
τα
κανάλια/
φράγματα που κατευθύνουν
/εμποδίζουν αυτή τη ροή και
“εντάσσουν” ή/και “αποκλείουν”
τα εμπορεύματα, δηλαδή και την
εργατική δύναμη, τη ζωντανή
εργασία, ΕΜΑΣ.
Η ασφάλεια επιτελεί τη
λειτουργία αυτού του κοινωνικού
φιλτραρίσματος , αυτής της
διέλευσης, σε σημείο που να
αποτελεί βασικό συντελεστή
παραγωγής.
Ανάβει λοιπόν το πράσινο
φως σε όσους θεωρούνται
παραγωγικοί να περάσουν και
να μετέχουν λειτουργιών/
δομών και αποκλείει τους
αντιπαραγωγικούς
(που
δεν
προσλαμβάνονται
ως
αξιοποιήσιμη εργατική δύναμη).

Συνεπώς τους
απόκληρους
(μετανάστες, ρομά, φτωχοί,
πρεζάκια, νεολαίοι, κλπ) τους
σταματάει το κόκκινο. Βέβαια
και αυτοί ακόμα οι εξαθλιωμένοι,
είναι
φορείς
παραγωγής
–δυνητικής ή μάλλον και πολύ
πραγματικής( ακόμα και έξω των
τειχών αριθμών και στατιστικής)
-και το καλούπωμά τους και
οι εξετάσεις αποκλεισμού /
ένταξης που περνάνε τους
ετοιμάζει να λάβουν μέρος
στην “επίσημη” ή/και “μαύρη”
παραγωγή σύμφωνα με τους
κανόνες που επιβάλλονται.
Δίπλα λοιπόν στην «βιοπολιτική»
που ρυθμίζει τις ροές της
εργατικής δύναμης με το
χώρο εργασίας, το σχολείο, το
εργοστάσιο, το νοσοκομείο κλπ
και που καθορίζει ακόμα και
τις πιο ελάχιστες σωματικές
στάσεις,
χειρονομίες,
θα
μπορούσαμε να πούμε ότι
υπάρχει και η «θανατοπολιτική»
με τη φυλακή, το στρατόπεδο
συγκέντρωσης, τις φυσικές
εξοντώσεις και άλλες μορφές
ασφάλειας που αναφέρεται
βασικά στους αποκλεισμένους
και καθορίζει τη θέση τους
στην παραγωγή, αλλά βέβαια
και στους ενταγμένους ώστε
να μην ξεχνάνε τη δική τους
«καλύτερη» θέση τους και το
επισφαλές αυτής.
Κάμερες, φυλακές, στρατόπεδα
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συγκέντρωσης,
βάσεις
δεδομένων, συρματοπλέγματα,
μπάτσοι, securiτάδες, πολιτικές
υγείας
και
εκπαίδευσης,
πολεοδομία, τρομονόμοι, διώξεις,
δικαιοσύνη, στρατός κρατικός
και ιδιωτικός στρατός, τείχη,
περιφραγμένες κοινότητες για
πλούσιους, γκέτο, αντικλεπτικά

συστήματα , περιχαράκωση
και άλωση δημοσίων χώρων,
ακτίνες
Χ,
συστήματα
ανίχνευσης μετάλλων,
ο
κατάλογος είναι ατελείωτος
αλλά και αποδεικνύει πώς όλα
αυτά συναρμολογούνται μεταξύ
τους σε ένα συνεκτικό ιστό.

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ενώ κατά το Διαφωτισμό τα
δικαιώματα της Ελευθερίας,
Ζωής, Ιδιοκτησίας προβάλλονταν,
στη δε Γαλλική Επανάσταση
μάλιστα η Αδελφότητα και η
Ισότητα προσπάθησαν να τα
συμπληρώσουν/ανατρέψουν,
και ουσιαστικά το κράτος
εμφανιζόταν ως αυτό που
πρέπει να περιορισθεί και από
αυτό που προσπαθούμε να
προστατευθούμε, σήμερα το
κράτος εμφανίζεται ως αυτό που
καλείται να μας προστατεύσει.
Ενώ ακόμα και μερικά χρόνια
πριν το δικαίωμα στη στέγη, στην
εκπαίδευση, στην τροφή, στην
εργασία με το συμβόλαιο της
σοσιαλδημοκρατίας βρίσκονταν
στην επικαιρότητα , ή/και στα
πλαίσια του ψυχροπολεμικού
ανταγωνισμού,
κρατικών
πολιτικών αλλά και βέβαια
ταξικής πάλης, τα πολιτικά και
κοινωνικά δικαιώματα καθόριζαν
τον πολιτικό διάλογο, σήμερα
πλέον αυτό που προσπαθούν να
επιβάλλουν είναι η ασφάλεια. Το
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δικαίωμα στην ασφάλεια. Και
αυτό μονοπωλεί τον πολιτικό
λόγο των δικαιωμάτων.
Το δόγμα / δικαίωμα της
ασφάλειας εμφανίζεται με
ιδιαίτερη ένταση στην πολιτική
ατζέντα εδώ και λίγες δεκαετίες
και ουσιαστικά εμφανίζεται
μαζί με την προέλαση του
νεοφιλελευθερισμού.
Δόγμα της ασφάλειας, μηδενική
ανοχή, θεωρία σπασμένων
παράθυρων, αύξηση ποινικού
πληθυσμού
ουσιαστικά
αποτελούν
τα
απαραίτητο
ταξικά εργαλείο στα χέρια των
κυρίαρχων. Ενώ μεταπολεμικά
το συμβόλαιο του κοινωνικού
συμβιβασμού - αποτέλεσμα
ταξικής πάλης στη Δύση,
αντιαποικιακών αγώνων στον
Γ΄κόσμο, και του ωκεανού
αίματος στον παγκόσμιο πόλεμο
- έδωσε μία ανάσα στους
εκμεταλλευόμενους, από τη
δεκαετία του 70 και μετά το
σκηνικό αλλάζει. Η υποχώρηση
του ταξικού ανταγωνισμού αλλά

και συγχρόνως η παγκόσμια
οικονομική κρίση (ας μην
ξεχνάμε: κρίση της κοινωνικής
σχέσης του κεφαλαίου από
τον κόσμο της εργασίας και
δυσπιστίας στη σχέση του με το
κεφάλαιο) , το προχώρημα στο
Χρηματοπιστωτικό καπιταλισμό,
η αποβιομηχανοποίηση του
Α’ κόσμου, τα νέα μοντέλα
ευελιξίας, κινητικότητας και
επισφάλειας , συνοδεύονται
από τις πολιτικές του λιγότερου
κράτους. Το λιγότερο κράτος ως
λιγότερη ρύθμιση και λιγότερο
περιορισμό των αγορών και
λιγότερη
αποκρυστάλλωση
του ταξικού συμβιβασμού στο
“οικονομικό επίπεδο” κυριαρχεί,
αλλά συγχρόνως το λιγότερο
κράτος προχωράει μαζί με
το αίτημα του περισσότερου
κράτους στο επίπεδο της

καταστολής. Η ασφάλεια της
καταστολής πλέον είναι αυτό
που δύναται και θέλει το κράτος
να δώσει, ενώ συγχρόνως
αποσύρεται και εξαφανίζεται το
οποιοδήποτε κοινωνικό κράτος
( που και αυτό βέβαια ασκούσε
τον έλεγχο και την ασφάλεια
με τους δικούς του όρους, αλλά
αναμφισβήτητα δεν εξαθλίωνε
τεράστιους πληθυσμούς στον Α΄
κόσμο)
Η αύξηση των κοινωνικών
ανισοτήτων,
η
φθίνουσα
πορεία του αιτήματος της
κοινωνικής δικαιοσύνης, και
ουσιαστικά ο αποκλεισμός όλο
και μεγαλυτέρων τμημάτων
της κοινωνίας οδηγεί στην
πλήρη βιομηχανοποίηση και
επιστημονικοποίηση
της
ασφάλειας.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ Vs ΤΑΞΗ

Όσοι τυχαίνουν να χαίρουν
της ένταξης και ζητάνε ακόμα
περισσότερη ασφάλεια ως
αντίμετρο στην παραγωγική
και κοινωνική ανασφάλεια που
βιώνουμε όλοι, ουσιαστικά
δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά
να απαιτούν να ξορκίσουν
τη
φτώχεια
και
τους
αποκλεισμένους αφού τους
υπενθυμίζουν συνεχώς το
πιθανό μέλλον τους. Έτσι λοιπόν
η ενορχήστρωση από ΜΜΕ του
ηθικού πανικού και η κατασκευή

των κυμάτων εγκληματικότητας
εντείνουν την ταξική επίθεση.
Π.χ. το πογκρόμ των Ρομά,
διανθισμένο
με
εμπόριο
βρεφών, ή η διαπόμπευση
“οροθετικών” στο όνομα της
δημόσιας υγείας είναι ακόμα ένα
βήμα στη σκακιέρα των ταξικών
ισορροπιών.
Διαμορφώνουν
τους αποδιοπομπαίους τράγους,
λειτουργούν εκφοβιστικά και
αποπροσανατολιστικά, κατακερματίζουν και διαχωρίζουν, αλλά
υποδηλώνουν ότι η επισφάλεια
στο δρόμο 13

του κάθε ενταγμένου γίνεται
όλο και πιο έντονη και μπορεί
να βρεθεί στη θέση τους.
Μας εκπαιδεύουν στη συνεχή
καταστολή και από εκεί που
ακόμα και το ποινικό σύστημα
είχε ως διακηρυγμένο στόχο
τον
σωφρονισμό
τώρα
βροντοφωνάζει
ότι
έχει
απλώς
τον
αποκλεισμό/
ένταξη με τους όρους του
(εργοστάσια με φυλακισμένους,
στελέχωση
οργανωμένου
εγκλήματος
(αυξανόμενης
σημασίας παραγωγικού τομέα),
ρύθμιση
συμπεριφορών
επικίνδυνων τάξεων -ακόμα
και ο όρος επικίνδυνη τάξη

που χρησιμοποιούνταν για την
εργατική τάξη το 19ο αιων.
επανέρχεται).
Έτσι η ασφάλεια δεν αποτελεί
απλώς έναν ακόμα βραχίονα
της πολιτικής αλλά την ουσία
της πολιτικής και της ταξικής
επίθεσης που δεχόμαστε.
Υπό αυτό το πρίσμα μπορούμε
να κατανοήσουμε και την άνθιση
νεοναζιστικών
μορφωμάτων
που απλώς συμπληρώνουν και
διεκπεραιώνουν το αίτημα της
ασφάλειας. Αποδεικνύεται ότι
συμπληρώνοντας την πολιτική
ασφάλειας
του
κράτους
είναι πραγματικά παρά - του κράτους.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ –ΦΟΒΟΣ
Η πολιτική της ασφάλειας
κυριαρχείται από την διαχείριση
του φόβου. Περνάνε και
διαχειρίζονται τον φόβο, σε
σημείο που ο πολίτης να μην
έχει πλέον επίγνωση της αιτίας
ή έστω της αφορμής του φόβου
του, για ποιον λόγο πρέπει
να φοβάται, ή για ποιον λόγο
ξεκίνησε να φοβάται, και τελικά ο
ίδιος ο φόβος να επιβεβαιώνεται
και να αναπαράγεται από
τις
συμπεριφορές
που
υποτίθεται
προσπαθούν
να τον αντιμετωπίσουν (
στρατιωτικοποίηση κοινωνίας,
περιπολίες, παραβίαση ακόμα και
νομοθετικού αστικού πλαισίου
για το “καλό μας”, χαφιεδισμός,
κλπ) . Ο φόβος όμως ως πολιτική
δεν είναι απλώς πολιτική μίσους
ή διαχωρισμού, υπακούει και σε
ψυχοκοινωνικές
διαδικασίες
που μάλλον χαρακτηρίζονται
από το απρόβλεπτο του

φοβισμένου και τελικά ίσως
και τη μη πειθάρχησή του
σε μαζικές πολιτικές που θα
επιθυμούσε η κάθε εξουσία.
Δηλαδή ναι μεν ποντάρουν
στο Φόβο, αλλά δεν μπορούν
βέβαια να προϋπολογίσουν με
λεπτομέρειες, πως ο αυτός
ο φόβος θα λειτουργήσει
ατομικά σε κάθε φοβισμένο,
και πως οι συνέπειές του
κοινωνικά θα εκφραστούν. Ο
Φόβος εξ ορισμού λειτουργεί
ανορθολογικά και αυτό τελικά
ίσως φοβούνται, γιατί υπάρχει
περίπτωση να συντρίψει τη δική
τους λογική, και με το ξεπέρασμά
του να δημιουργήσει μία νέα
ενάντια στη δική τους. Αλλά δεν
έχουν και άλλη επιλογή, σήμερα.
Ο ανορθολογισμός όσο και
επικίνδυνος, είναι το μόνο που
τους μένει, και προς το παρών
τους βγαίνει, αλλά θα είναι
πάντα έτσι?

Θεωρία Σπασμένου Παραθύρου
Πρωτοδιατυπώθηκε από τον James Q. Wilson (πάπας της συντηρητικής εγκληματολογίας
στις ΗΠΑ) και τον George Kelling, το 1982. Διασκευάζοντας το λαϊκό απόφθεγμα «όποιος
κλέψει ένα αυγό, θα κλέψει κι ένα βόδι» η υποτιθέμενη αυτή θεωρία υποστηρίζει ότι οι
μεγάλες εγκληματικές παθολογίες μπορούν να αναχαιτιστούν μόνο αν καταπολεμηθούν
βήμα προς βήμα οι μικρές καθημερινές αταξίες. Οι υπέρμαχοι της θεωρίας υποστήριζαν
ότι εάν σε μια περιοχή υπάρχει ένα σπασμένο παράθυρο, τότε θα υπάρξει και δεύτερο
και ακολούθως και μεγαλύτερα εγκλήματα. Αποτέλεσε εν πολλοίς το θεωρητικό
υπόβαθρο του δόγματος μηδενικής ανοχής.
14 στο δρόμο
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Κοινωνίες Ελέγχου
Η βιομηχανική επανάσταση
κι η επακόλουθη ανάπτυξη του
καπιταλισμού στα τέλη του 18ου
αρχές 19ου αιώνα επέφεραν
έναν πολύ μεγάλο κοινωνικό
μετασχηματισμό:
από
τις
κοινωνίες κυριαρχίας περάσαμε
συχνά με βίαιο τρόπο (ορόσημο
οι αστικές επαναστάσεις του
18ου αιώνα και ιδίως η Γαλλική)
στις κοινωνίες πειθαρχίας.
Οι
κοινωνίες
κυριαρχίας
σχηματικά θα μπορούσαμε να
πούμε ότι χαρακτηρίζονταν από
κάποιον απόλυτο ηγεμόνα ή
ηγεμονική τάξη, πχ. το βασιλιά,
αυτοκράτορα, τους φεουδάρχες
κλπ, τη φορολόγηση παρά
οργάνωση της παραγωγής και
τις απλές μηχανές -τροχαλίες,
μοχλούς, ρολόγια κλπ. Η
άσκηση της εξουσίας γινόταν
με απολυταρχικό τρόπο και ο
ηγεμόνας είχε δικαίωμα ζωής
και θανάτου στους υπηκόους
του.
Οι κοινωνίες πειθαρχίας
(ή
αλλιώς
κοινωνίες
εγκλεισμού)
είναι
αστικές
πρωτοκαπιταλιστικές κοινωνίες
(συχνά κοινοβουλευτικές δημοκρατίες) όπου επιχειρείται η
διαχείριση της ζωής μέσα από
μεγάλους χώρους εγκλεισμού:
το άτομο περνά από τον ένα
χώρο στον άλλο, από την
οικογένεια στο σχολείο, από
κει στο στρατώνα, μετά στο
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εργοστάσιο και ακολούθως
ενίοτε στο νοσοκομείο ή και στη
φυλακή. Ο καπιταλισμός σε αυτή
την πρώτη του φάση είναι ένας
καπιταλισμός οργάνωσης και
συγκέντρωσης της παραγωγής
και της ιδιοκτησίας, που βασίζεται
στο τυπωμένο νόμισμα (που
επανεπιβεβαιώνει το χρυσό ως
αξία αναφοράς). Το εργοστάσιο
αποτελεί πρότυπο των χώρων
εγκλεισμού: ένα κλειστό σώμα
(που
χαρακτηρίζεται
από
συγκέντρωση, κατανομή στο
χώρο, οργάνωση του χρόνου,
συγκρότηση μέσα στο χώροχρόνο
μιας
παραγωγικής
δύναμης) σε απόλυτη ισορροπία
-το υψηλότερο δυνατό για
την παραγωγή, το χαμηλότερο
δυνατό για τους μισθούς. Οι
μηχανές που χρησιμοποιούνται
αντικαθιστώντας τις απλές
μηχανές της προηγούμενης
περιόδου
είναι
μηχανές
ενέργειας με τον παθητικό
κίνδυνο της εντροπίας (όσο
μεγαλύτερη η εντροπία, τόσο
μικρότερη η δυνατότητα του
συστήματος να παράγει μηχανικό
έργο) και τον ενεργητικό κίνδυνο
του σαμποτάζ.
Στις κοινωνίες αυτές
εγκλεισμού η πειθαρχία είναι
μακράς διαρκείας, αέναη και
συνεχής. Η φυλακή, φυσικά,
αποτελεί προνομιακό χώρο
άσκησης των πειθαρχικών

μεθόδων (που ασκούνται με
διαφορετική ένταση κάθε
φορά επίσης σε στρατόπεδα,
σχολεία, εργοστάσια κτλ ακόμα
και στην ίδια την οικογένεια).
Μέχρι εκείνη την περίοδο οι
ποινές που επιβάλλονταν στους
κατάδικους ήταν εκτελέσεις θανατώσεις,
ακρωτηριασμοί,
μαστιγώματα και κάθε είδους
σωματικής φύσης τιμωρίες.
Από την περίοδο όμως του
18ου-19ου αιώνα αλλάζει όλη η
αντίληψη πίσω από την ποινική
τιμωρία, το έγκλημα και το νόμο
και περνάμε από τις σωματικές
ποινές στη φυλάκιση, μια
εξέλιξη που σύμφωνα με τον
Φουκώ, δεν έχει να κάνει με τον
ανθρωπισμό των διαφωτιστών
μεταρρυθμιστών της εποχής
αλλά με τη μετάβαση από τη
μεσαιωνική
κοινωνία
(της
κυριαρχίας) σε αυτή του
φιλελεύθερου
καπιταλισμού.
Το ιδανικό της νέας κοινωνίας
δεν
είναι
ο
υπέρτατος

Ηγεμόνας (οπότε να χρειάζονται
θεαματικές «μοιραίες» τιμωρίες
που θα ενισχύουν την εικόνα
και εξουσία του) αλλά η
ελευθερία. Η φυλάκιση σαν
τιμωρία αποσκοπεί ακριβώς στη
στέρηση αυτού του αγαθού. Η
απομόνωση στο κελί αλλά και
οι μηχανισμοί εξαναγκασμού
και πειθαναγκασμού (ωράρια,
σιωπή, ώρες προαυλισμού,
υποχρεωτική εργασία κλπ)
της φυλακής έχουν την έννοια
των σημειωτικών συστημάτων
και παραστάσεων που θα
επαναφέρουν το «αντικείμενο»
τους (τον κατάδικο) στον «ίσιο
δρόμο» και θα τον σωφρονίσουν
επαναφέροντας την πίστη
του στους θεσμούς, την
κανονικότητα, την πειθαρχία.
Η φυλάκιση (και η ποσοτική
χρονικά επιβολή της) εκφράζει
την ιδέα ότι το έγκλημα και ο
εγκληματίας δεν έχουν βλάψει
μονάχα το θύμα αλλά και
ολόκληρη την κοινωνία (από

Πανοπτικό
Κυρίαρχο μοντέλο οργάνωσης της βιοεξουσίας στις κοινωνίες της νεωτερικότητας.
Το Πανοπτικό συντελούσε στη «αναμόρφωση» και «μεταμόρφωση των ατόμων»
μέσω της διαρκούς ταξινόμησης, παρακολούθησης, μέτρησης και κανονικοποίησης
της προσωπικότητας τους. Στα πλαίσια του η πειθαρχική εξουσία λειτουργεί με δύο
τρόπους: τη μορφή της δυαδικής αξιολόγησης, καταγραφής και κανονικοποίησης των
ατόμων (τρελός - μη-τρελός, φυσιολογικός - μη-φυσιολογικός, επικίνδυνος - ακίνδυνος,
κλπ) και τη μορφή του «καταναγκαστικού προσδιορισμού» Η καταγραφή, η συλλογή των
πληροφοριών είναι σημαντική για την επιτήρηση και τη διοικητική αποτελεσματικότητα
και διατήρηση της εξουσίας. (πηγή: Η υλική κατασκευή της κατάστασης εξαίρεσης και ο
βιοπολιτικός έλεγχος της μετανάστευσης στη σύγχρονη εποχή. Σύνορα και στρατόπεδα
συγκέντρωσης - Σάρας Θοδωρής, autopoiesis.squat.gr)
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κει προέρχεται και η κλασική
έκφραση «να ξεπληρώσει το
χρέος του στην κοινωνία»).
Ο εγκληματίας είναι ένας
εχθρός όλων, πρέπει να τον
καταδιωχθεί, να φυλακιστεί, να
στιγματιστεί ως επικίνδυνος,
κακούργος, τρελός, ανώμαλος
κλπ. Η φυλακή με αυτό τον
τρόπο
νομιμοποιείται
στα
μάτια του κόσμου, αφού
αποτελεί ταυτόχρονα τον τρόπο
θεραπείας του εγκληματία, αλλά
και προστασίας της υπόλοιπης
κοινωνίας από αυτόν.
Ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο
πάντως σε αυτή την ανάλυση
είναι το γεγονός ότι ήδη από
τον 19ο αιώνα υπήρχαν μελέτες
ότι το σύστημα αυτό σπάνια
λειτουργεί «σωφρονιστικά» αλλά
αντίθετα πολλοί κρατούμενοι
με την απελευθέρωση τους
συνεχίζουν την «εγκληματική»
τους
δράση
με
ακόμα
μεγαλύτερη ένταση έχοντας
περάσει από το «σχολείο της
φυλακής» και τη γνωριμία με
άλλους κρατουμένους αλλά
και την εκδικητικότητα του
συστήματος. Η διατήρηση
λοιπόν των φυλακών και η
προβολή τους ως επιτυχημένο
μοντέλο
εξυπηρετούσε
κι άλλες επιδιώξεις: την
περιθωριοποίηση και τιμωρία
απόψεων μη συμβατών με το
υπάρχον σύστημα εξουσίας, τη
διαρκή δημιουργία ενός Άλλου,
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ενός Εχθρού, που θα ένωνε την
υπόλοιπη κοινωνία στρέφοντας
τη προς την αντίθετη πλευρά
της νομιμότητας αλλά και τη
δικαιολόγηση -νομιμοποίηση της
δημιουργίας και ισχυροποίησης
κατασταλτικών μέτρων και
αστυνομικών δυνάμεων.
Σε αυτό το σύστημα τιμωρίας
και
πειθάρχησης
πολύ
σημαντική είναι η συνεχής
επιτήρηση και παρακολούθηση
του
κρατουμένου,
όπου
μελετάται η συμπεριφορά
του και υποβάλλεται σε
απάνθρωπα πειράματα (ακραίες
καταστάσεις στέρησης φωτός ή
το αντίθετο, σωματικές τιμωρίες
ή επιβραβεύσεις σχετικές με
τις σωματικές του ανάγκες
ανάλογα με τη συμπεριφορά
του κλπ). Το μοντέλο της
φυλακής (με τα κελιά, τις τακτές
χρονολογίες, την υποχρεωτική
εργασία, τα όργανα επιτήρησης
και καταγραφής, τη δεξιοτεχνία
στην εφαρμογή των κανονισμών
που
μεταλλάζουν
και
πολλαπλασιάζουν τα καθήκοντα
του
δικαστή
-συστήματος
εξουσίας),
χρησιμοποιήθηκε
και στους υπόλοιπους χώρους
εγκλεισμού,
όπως
στο
εργοστάσιο, το στρατώνα , το
ψυχιατρείο, το νοσοκομείο,
το σχολείο (πόσοι δεν έχουμε
διαβάσει σε τοίχους συνθήματα
για «σχολεία -φυλακές»).
Η διαρκής επιτήρηση και

έλεγχος μας φέρνει στον
κοινωνικό
μετασχηματισμό
που συντελείται τις τελευταίες
δεκαετίες καθώς από τις
κοινωνίες
πειθαρχίας
πηγαίνουμε στις κοινωνίες
ελέγχου. Εδώ ο έλεγχος
ξεφεύγει
πια
από
τους
κλειστούς χώρους εγκλεισμού
(οι οποίοι βρίσκονται σε κρίση)
και εξαπλώνεται σε κάθε πτυχή
του ιδιωτικού και δημοσίου
βίου. Κεντρικό ρόλο παίζει ο
ρόλος της αστυνομίας και το
δόγμα της ασφάλειας στο όνομα
της οποίας υπονομεύονται και
καταστρατηγούνται δικαιώματα
και ελευθερίες που είχαν
κατακτηθεί στις προηγούμενες
μορφές κοινωνίας.
Ο καπιταλισμός περνάει
σε μια νέα φάση, γίνεται
χρηματοπιστωτικός, λειτουργεί
μέσω χρηματιστηρίων και
εικονικού
-ηλεκτρονικού
χρήματος κυμαινόμενων ισοτιμιών,
ρυθμιζόμενων
σύμφωνα με την τιμή που
επιβάλλεται από μια ομάδα
δεδομένων νομισμάτων. Είναι
ένας καπιταλισμός ανώτερης
τάξης: δεν αγοράζει πια πρώτες
ύλες για να τις μεταπουλήσει
ως τελικό προϊόν -αντίθετα
αγοράζει
τελικά
προϊόντα
(ή συγκεντρώνει ξεχωριστά
κομμάτια) και επιδιώκει να
πουλήσει υπηρεσίες και να
αποκτήσει μετοχές. Πρότυπο

δεν είναι πια το εργοστάσιο αλλά
η επιχείρηση που χρησιμοποιεί
μηχανές 3ου τύπου, μηχανές
πληροφορικής και υπολογιστές,
και μέσω του δόγματος «Μισθός
ανάλογα με την αξία», εισαγάγει
μια ανελέητη αντιπαλότητα
σαν
θεραπευτική
άμιλλα,
αντιπαραθέτοντας τα άτομα
-συναδέλφους μεταξύ τους
και διαπερνώντας τον καθένα
κατακερματίζοντας τα.
Ο
μετασχηματισμός
αυτός
του
καπιταλισμού
σε
χρηματοπιστωτικό,
ο
νεοφιλελευθερισμός,
οι
οικονομικές
κρίσεις,
ο
οικονομικός (και όχι μόνο)
ιμπεριαλισμός και η κατάργηση
των οικονομικών συνόρων
έχουν εντείνει σε βαθμό
πρωτόγνωρο τις κοινωνικές
ανισότητες (ενδεικτικό είναι
ότι ο πλούτος που κατέχει το
1% του παγκόσμιου πληθυσμού
είναι 65 φορές ο συνολικός
πλούτος του χαμηλότερου 50%
του παγκόσμιου πληθυσμού).
Πλέον εχθρός του συστήματος
δεν είναι ο περιθωριακός άλλος
-εγκληματίας. Η φτωχοποίηση
μεγάλου μέρους του πληθυσμού,
η εξαναγκασμένη μετανάστευση
(που
την
ονομάζουν
λαθρομετανάστευση), η ακραία
κερδοσκοπία των λίγων σε
βάρος των πάρα πολλών,
δημιουργούν μεγάλες μάζες
αγανακτισμένου
κόσμου
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και εν δυνάμει εχθρών και
αμφισβητιών του συστήματος.
Για να αντιμετωπιστούν έπρεπε
να επιστρατευτεί ένα νέο
μοντέλο καθολικού ελέγχου που
λειτουργεί με διττό τρόπο: όχι
μόνο προλαβαίνει καταστάσεις
που μπορούν να αποβούν
επιζήμιες στο σύστημα, αλλά
και με την ίδια την ύπαρξη του
τρομοκρατεί και χειραγωγεί
τον πληθυσμό και τον καθιστά
πειθήνιο και υπάκουο σε
συγκεκριμένα
πρότυπα
συμπεριφοράς.
Με αυτό τον τρόπο περνάμε
σε αυτό που ο Φουκώ (αλλά
και άλλοι στοχαστές όπως ο
Αγκαμπέν) αναφέρουν ως
βιοπολιτική. Ο έλεγχος ασκείται
στο άτομο, σε κάθε έκφανση
της ζωής του, στο ίδιο του το
σώμα -το άτομο εσωτερικεύει
τον έλεγχο αυτό, μαθαίνει να

πειθαρχεί σε αυτόν χωρίς να
χρειάζεται κάποιος να του το
επιβάλει με τη βία. Οι μηχανισμοί
ελέγχου
κατασκευάζουν
ένα πλήρες προφίλ για το
κάθε άτομο, συσσωρεύοντας
στοιχεία και στατιστικά τόσο
για το παρελθόν του (μέσα
από τράπεζες πληροφοριών
και βάσεις δεδομένων) όσο
και για το παρόν του (μέσω
της
ψηφιοποίησης
και
παρακολούθησης εργασιακών
δεδομένων,
ιατρικού
ιστορικού, της ηλεκτρονικής
συμπεριφοράς του -email, sms,
τηλέφωνα αλλά και από τη
διαδικτυακή του συμπεριφορά,
το facebook, το twitter κλπ).
Τα όρια μεταξύ ιδιωτικού και
δημοσίου καταργούνται. Το
άτομο
δε
χαρακτηρίζεται
πια από την υπογραφή του
και τον αριθμό μητρώου του

Βιοπολιτική
Η βιοπολιτική (όρος που καθιέρωσε ο Φουκώ αλλά χρησιμοποίησαν και πολλοί άλλοι
στοχαστές όπως ο Αγκαμπέν) ορίζει ως πρωταρχικό σκοπό της την ρύθμιση της
ασφάλειας και ευημερίας των ανθρώπινων ζωών. Τα άτομα συλλαμβάνονται ως
βιολογικά όντα των οποίων τα βιολογικά χαρακτηριστικά αποτελούν πρόβλημα που
χρήζει διαχείρισης, μελέτης, και ελέγχου. Η ασφάλεια διαδραματίζει κεντρικό ρόλο
αφού αποτελεί το τέλειο άλλοθι για τακτικές και μηχανισμούς ελέγχου και περιορισμού
ελευθεριών. Η βιοπολιτική σε άμεση συνάρτηση με την μετατροπή της κοινωνίας από
κοινωνία πειθαρχίας σε κοινωνία ελέγχου, ασκείται με μηχανισμούς που οργανώνουν
με άμεσο τρόπο το σώμα και το μυαλό των υποκειμένων τους. Αυτοί εσωτερικεύουν τις
εντολές και η υπάκουη συμπεριφορά γίνεται αναπόφευκτο βίωμα χωρίς να χρειάζεται
να στηριχθεί απαραίτητα στο φόβο ή την τιμωρία από τις δυνάμεις καταστολής.
Φθάνουμε έτσι στο ιδεατό σενάριο για κάθε σύστημα εξουσίας (που έχει πάντα στόχο
την αναπαραγωγή του και τη διατήρηση των κατεχόντων της εξουσίας στη θέση τους):
για να γίνονται πράξη οι εντολές του, τα άτομα να θέλουν να τις εκτελέσουν.
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(που τον χαρακτήριζαν στις
προηγούμενες
κοινωνίες
πειθαρχίας), αλλά από έναν
ψηφιακό αριθμό, ένα κωδικό
-password που του επιτρέπει
(ή όχι) την πρόσβαση στην
πληροφορία.
Ταυτόχρονα οι περιφράξεις
και οι χώροι εγκλεισμού
δεν
έχουν
καταργηθεί
αλλά αποκτούν νέο νόημα.
Στρατόπεδα
συγκέντρωσης,
φυλακές υψίστης ασφαλείας,
τείχη στα σύνορα (ΗΠΑ, Ισραήλ,
ΕΕ -Έβρος κλπ), τείχη μέσα
στις πόλεις (χωρίζοντας τις
πλούσιες γειτονιές από τις
φαβέλες στο Ρίο και αλλού)...
Όλο και περισσότερο μοιάζει
να χρησιμοποιούνται αυτές
οι περιφράξεις όχι για να
περιθωριοποιήσουν τους λίγους
«κακούς» και «επικίνδυνους»
αλλά για να περιφράξουν,
να
περιχαρακώσουν,
να
προστατεύσουν (με τη βοήθεια
ιδιωτικών στρατών αλλά και της
αστυνομίας) τους πολύ λίγους
πλούσιους και προνομιούχους.
Οι περιφράξεις
ξεπερνούν
την εκτόπιση και στην αρπαγή
γης, την ταξική εκμετάλλευση,
και πια σηματοδοτούν το
σφετερισμό του πλούτου που
παράγεται από κοινού. Πέρα
από μέσο πειθαρχίας και
τιμωρίας αποτελούν και μια
ύστατη, ανήσυχη, αγχώδης και
μερικές φορές απεγνωσμένη

απάντηση στην αποδυνάμωση
της κυριαρχίας του έθνους κράτους. Το κόστος του δήθεν
ενιαίου κόσμου του κεφαλαίου
είναι ένα κοινωνικό απαρτχάιντ
σε παγκόσμια κλίμακα (Zizek), η
βίαιη διαίρεση της ανθρώπινης
ύπαρξης
σε
περιοχές
διαχωρισμένες με αστυνομικούς
σκύλους,
γραφειοκρατικούς
ελέγχους, ναυτικές περιπόλους,
αγκαθωτά
συρματοπλέγματα
και
απελάσεις
(Badiou).
Πολλές φορές οι μακροπρακτικές αυτές συνδυάζονται
με τις μικρο-πρακτικές της
βιοπολιτικής
εκμετάλλευσης.
Προτού τα άτομα αποδεχθούν ή
συναινέσουν στην στέρηση των
ελευθεριών τους (περισσότερες
ώρες εργασίας, εξευτελιστικοί
μισθοί κλπ), ή στην εθελοντική
τους υπαγωγή σε κλινικά
και όχι μόνο πειράματα,
προηγείται ο εκτοπισμός τους
από τα εργοστάσια και τους
χώρους εργασίας (μέσω των
απολύσεων), ο εκτοπισμός τους
από τις κατοικίες (μέσω των
δημεύσεων κατοικιών και των
εξώσεων) και ο εκτοπισμός
τους από τους δρόμους
(μέσω της αστυνόμευσης και
προγραμμάτων όπως ο Ξένιος
Δίας).
Στις νέες αυτές κοινωνίες
ελέγχου η αστυνομία αποτελεί
το ανώτατο διοικητικό σύστημα
(Negri και Hardt: Η εργασία
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του Διόνυσου). Στόχος της
δεν είναι η διατήρηση της
τάξης αλλά η διαχείριση
της
αταξίας
(Αγκαμπέν),
μέσω της καθημερινής και
διάχυτης
παρουσίας
της,
των ηλεκτρονικών μεθόδων
παρακολούθησης και ελέγχου
(διαδικτυακές, κάμερες κλπ)
και της άγριας καταστολής
κάθε αντίθετης φωνής. Μέσα
από ένα καθεστώς διαρκούς
εξαίρεσης όπου η δράση της

πολλές φορές νομιμοποιείται
εκ των υστέρων καθιστώντας
την υπεράνω του νομικού και
δικαστικού συστήματος, η
αστυνομία επιχειρεί, στο όνομα
της ασφάλειας, έναν αδιάκοπο
και ασφυκτικό έλεγχο στον
πληθυσμό,
τρομοκρατώντας
τον και χειραγωγώντας τον
σε υπάκουους και διαρκώς
φοβισμένους
πολίτες
και
εργαζόμενους
όπου
κάθε
αντίσταση θα μοιάζει μάταιη.
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http://www.constitutionalism.gr/site/1828-biopolitiki-kai-biometria/ )
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Βιομηχανία Διώξεων & Καθεστώς Ομηρίας
Οι ατομικότητες σίγουρα επηρεάζουν τα κοινωνικά μελλούμενα
Η απάντηση από το κράτος-σύστημα είναι γενικευμένη καταστολή
Περισσότερη στρατικοποίηση, μαζική αιχμαλωσία.
Το κράτος εκτελώντας τις
εντολές των έχων χρήμα
εντολέων του γίνεται πιο σκληρό
και κάνει επίδειξη δύναμης σε
κάθε ευκαιρία. Το ενδιαφέρον
είναι οι ‘’αφορμές’’ που βρίσκει
για παραπάνω επίδειξη και
διαφήμιση της ασφάλειας που
παρέχει στους υπηκόους του.
Από το 09’ και μετά στην Ελλάδα
επιχειρείται σε συνεργασία
με τα Μ.Μ.Ε η δημιουργία
ενός
εσωτερικού
εχθρού
υψηλής
επικινδυνότητας,
ένας διαχωρισμός από τους
απλά εν θερμώ παραβατικούς

διαδηλωτές ή απεργούς που
έτσι κι αλλιώς καταστέλλει με
κάθε ευκαιρία διατηρώντας
όμως ανοιχτό το ‘’διάλογο’’ μέσω
συνδικαλιστών-ψηφισμάτωνεπερωτήσεων στη βουλή κτλ.
Κάνει λοιπόν μια διαίρεση
μεταξύ ‘’αθώων’’ και ‘’ενόχων’’
εξεγερμένων ανάλογα με την βία
που χρησιμοποιούν αλλά κυρίως
με την θεώρηση των πραγμάτων
που τους έκανε να σηκώσουν
κεφάλι(βλ. υπόθεση ΣειρηνίδηΟ εισαγγελέας για να στηρίξει
την θέση του επικαλέστηκε την
Αναρχική πολιτική ταυτότητα

Κυβερνοπτικό
Στις σύγχρονες κοινωνίες με την ραγδαία ανάπτυξη των δικτύων και του κυβερνοχώρου
το Πανοπτικό σα μοντέλο οργάνωσης της εξουσίας έχει μεταφερθεί από τις φυλακές
και τους υπόλοιπους χώρους εγκλεισμού σε ολόκληρη την κοινωνία. Οι βάσεις
δεδομένων των προσώπων συνδέουν σύμβολα ταυτοποίησης (όπως αριθμούς
κοινωνικής ασφάλισης, αριθμούς της κυβέρνησης) με διακριτές αρχειοθετημένες
εγγραφές (αρχεία προνομίων ή πληρωμής φόρων). Με τον τρόπο αυτό το υποκείμενο
«ψηφιοποιείται», πολλαπλασιάζεται και αποκεντρώνεται στη βάση δεδομένων, δρώντας
μέσω απομακρυσμένων υπολογιστών κάθε φορά που μία εγγραφή επαληθεύεται
αυτόματα ή ελέγχεται απέναντι σε μία άλλη, χωρίς καν να αναφέρεται στο άτομο που
αφορά. Η προσομοίωση των επιτηρησιακών διαδικασιών, με την ταυτόχρονη μετατροπή
του σώματος που επιτηρούν σε ένα κυβερνοσώμα, όπου μηχανικά, οργανικά και
πληροφοριακά μέρη γίνονται δυσδιάκριτα, μεταλλάσσουν τελικά το πανοπτικό σε μία
κυβερνητική μηχανή ελέγχου της κοινωνίας. Τη μηχανή αυτή ονομάζουμε Κυβερνοπτικό.
Το Κυβερνοπτικό λειτουργεί μέσω του Ελέγχου και όχι μέσω της Πειθαρχίας. (πηγή:
Η υλική κατασκευή της κατάστασης εξαίρεσης και ο βιοπολιτικός έλεγχος της
μετανάστευσης στη σύγχρονη εποχή. Σύνορα και στρατόπεδα συγκέντρωσης - Σάρας
Θοδωρής, autopoiesis.squat.gr)
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του Άρη). Ενας από τους
σκοπούς της τακτικής αυτής
είναι η διαίρεση του κινήματος
(δυστυχώς νομίζω ότι μέχρι
στιγμής τα καταφέρνει καλά) και
ένας άλλος είναι να πουλήσει
ασφάλεια με το κιλό στους
οργισμένους μεν κατά περιόδους
από την εξαθλίωση τους αλλά
πάντα δημοκράτες πολίτες.
Κάνοντας τους τελευταίους
να πιστέψουν ότι μια χούφτα
τσατισμένα
πιτσιρίκια
δεν
έχουν να προσφέρουν κάποια
επαναστατική προοπτική (βλ.
ληστεία στο Βελβεντό- Η
επίσημη απεικόνιση μέσω των
τηλερουφιάνων ήταν ‘’Τα μωρά
με τα καλάσνικωφ’’ ). Απεναντίας
πρόκειται για τρελούς και στην
καλύτερη τρομοκράτες που
δεν έχουν σχέση με την δίκαιη
αγανάκτηση (sic) του λαού και
αυτό υιοθετείται από όλους
τους κρατιστές αφού αυτοί
αναγνωρίζουν για ποιόν χτυπάει
η καμπάνα της αμφισβήτησής
και της οργής. Το άσχημο
για εμάς είναι ότι η επίσημη
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προπαγάνδιση της διαίρεσης έχει
αποτελέσματα ακόμα και στον
αναρχικό χώρο που εκφράζεται
με ‘’επιλεκτική’’ αλληλεγγύη,
πηγαδάκια
για
‘’αθώους’’
και ‘’ενόχους’’ ακόμα και με
δηλώσεις νομιμοφροσύνης.
Αυτή η παράμετρος είναι
όμως
κάπως
εσωτερικής
κατανάλωσης και αυτοκριτικής.
Εκείνο που ενδιαφέρει το παρών
κείμενο είναι πώς επιλέγεται να
κατασκευαστεί ο εσωτερικός
εχθρός πάνω σε τόσο μικρό
αριθμό προσώπων και πόσο
μπορούν να γιγαντωθούν τριάντα
σαράντα φυγόδικοι ή αιχμάλωτοι
του κράτους ώστε να πουλήσει
το παραμύθι της ασφάλειας
και της επιτακτικής κοινωνικής
ειρήνης που απειλείται εκ
των έσω. Ακόμα και τα 3.000
άτομα που υπολογίζεται ότι
έχουν φακελωθεί σε λίστες
και γενετικές βιβλιοθήκες
το τελευταίο διάστημα πώς
μπορούν να πείσουν ως εχθρός
της κοινωνίας ;
Ο γείτονας τούρκος δεν

πείθει πλέον ως απειλή και
η ισλαμοφοβία (βλ. Πόλεμος
κατά
της
τρομοκρατίαςΔόγμα που εφαρμόστηκε στις
δυτικές κοινωνίες μετά την
11/9/2001) δεν μπορούσε να
πιάσει στην Ελλάδα μάλλον λόγω
κουλτούρας και αδύναμης θέσης
στην διεθνή οικονομοπολιτική
σκακιέρα. Έτσι αναβαθμίζεται
συνεχώς η επικινδυνότητα των
αγωνιζομένων και από ‘’γνωστοίάγνωστοι’’,
κουκουλοφόροι
ονοματίζονται
τρομοκράτες
εχθροί του πολιτεύματος και
έχουν ανάλογη μεταχείριση από
το δικαστικό παρα-κράτος(βλ.
κουκουλονόμους, 187 περί
εγκληματικών οργανώσεων).
Θα ήταν βλακεία να το ρίξουμε
στην θυματοποίηση και τις
συνομωσίες. Αυτή η στάση από
την πλευρά του εχθρού είναι σε
μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα της
όξυνσης της ταξικής πάλης και
του κοινωνικού ανταγωνισμού,
όσο ψηλώνουν οι φράχτες
βελτιώνονται και οι άλτες. Στην
αποφυγή του άλματος σε κάτι
καινούργιο και αυτόνομο έχουν
ριχτεί όλοι οι αντιδραστικοί
μηχανισμοί με τα μούτρα (βλ.
εγκληματολογικά εργαστήρια,
στατιστικολόγοι,
γενετιστές,
φασίστες,
δημοσιογράφοι,
συνδικαλιστές, κομματικά στελέχη). Η αιχμή του δόρατος του
νέου ολοκληρωτισμού φαντάζει
να είναι η αντιτρομοκρατική

υπηρεσία που αναλαμβάνει τους
πιο κακούς από εμάς και τους
προσδίδει τα χαρακτηριστικά
που αναφέρθηκαν πιο πάνω.
Αυτή χειρίζεται τις υποθέσεις
παρακάμπτοντας τις δικαστικές
αρχές πολλές φορές δίνοντας
τους ένα ρόλο γραφιά που
επικυρώνει τις επιδιώξεις της.
Είναι λογικό σε περιόδους
συλλογικών αρνήσεων και
ριζοσπαστικοποίησης
των
από τα κάτω (βλ. Τοπικά
κινήματα
Κερατέα-Σκουριές,
Επανασυνδέσεις
ρεύματος)
τα αφεντικά να ξαμολάνε όλα
τα σκυλιά τους προς πάσα
κατεύθυνση
(βλ. Άνοδος
χρυσής-αυγής, κεφαλοκυνηγοί
δολοφόνοι
ελεγκτές
στα
λεωφορεία,
επιχειρήσεις
των ΕΚΑΜ σε Καταλήψεις
και σε κελιά φυλακισμένων
αγωνιστών). Αλλά το ερώτημα
παραμένει πώς μπορείς να
πείσεις ότι κάποιοι αναρχικοί
είναι αυτό που πρέπει να
φοβάται (βλ. τρομοϋστερία
μετά από κάθε αντάρτικη
ενέργεια) τελικά η κοινωνία
και να συναινεί στην σφαγή
της. Πώς η αντιτρομοκρατική
να δικαιολογήσει τον όλο και
αυξανόμενο ρόλο της στην
καθημερινότητα μας χωρίς
να νοιώσει ο κοσμάκης ότι
έχουμε ΧΟΥΝΤΑ (γιατί αυτό
δεν το θέλουν- αυξάνει τα
επαναστατικά αντανακλαστικά
στο δρόμο 25

σε ευρύτερα κομμάτια της
κοινωνίας σε αντίθεση με το
δημοκρατικό καθεστώς).
Κάποιες από τις μεθόδους
που χρησιμοποιούν είναι η
συκοφάντηση, η προφυλάκιση , η
δικαστική ομηρία, η σύνδεση του
επαναστατών με το κοινό ποινικό
έγκλημα, οι διοχετευμένες στον
τύπο ‘’υποψίες’’ για διεθνή
τρομοκρατία με παρακλάδια
στην Ελλάδα αυτό το τελευταίο
δίνει ένα παραπάνω γόητρο στο
κυνήγι μαγισσών*. Η τακτική των
μαζικών διώξεων με εντάλματα
συλλήψεις για τρομοκρατία
έχει πολλά από τα παραπάνω
χαρακτηριστικά και διάφορες
προεκτάσεις. Ποινικοποιούνται
οι φιλικές και συντροφικές
σχέσεις με στόχο την κοινωνική
απομόνωση του ατόμου και την
τροφοδότηση των καναλιών
με περισσότερους πυρήνες
τρομοκρατίας ή ‘πυρήνες της
φωτιάς’ (η ΣΠΦ λειτουργεί
για το κράτος ως οργάνωσηομπρέλα, όποιος κατηγορηθεί
για τρομοκρατία του χρεώνεται
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και η συμμετοχή στην οργάνωση
και το αντίθετο κάποιες από τις
πρόσφατες ενέργειες έχουν
προστεθεί στην δικογραφία των
μελών της ΣΠΦ).
Ο
ακόμα
μεγαλύτερος
οικονομικός στραγγαλισμός από
αυτό που βιώνει το 90% της
κοινωνίας των αγωνιζομένων
είναι ένας άμεσος και πολύ
υπαρκτός στόχος από μεριάς
του κράτους για την καταστολή
σε όλα τα επίπεδα. Η δίωξη
μετουσιώνεται σε καταδίκη
άρα και χρηματική εγγύηση
μαζεύοντας έτσι στα ταμεία
υπέρογκα ποσά ,αν αναλογιστεί
κανείς πόσα πλημμελήματα που
έχουν φορτωθεί σε διαδηλωτέςκαταληψίες-απεργούς έχουν
μεταφραστεί
σε
λεφτά.
Αυτή η δοκιμασμένη τακτική
χρησιμοποιείται
τελευταία
και στις εισβολές σε σπίτια
αναρχικών, εκεί εκτός από τα
φράγκα που μαζεύουν μέσω των
διώξεων γίνεται χαρτογράφηση
του αναρχικού χώρου και άλλων
αντιστεκόμενων κομματιών για

κατασταλτική χρήση ίσως στο
μέλλον (με πρόσχημα την εύρεση
του Χριστόδουλου Ξηρού).Αυτό
το τελευταίο θα μπορούσε κανείς
να πει οτι είναι η συνέχεια της
καταστολής των καταλήψεων
τον περασμένο χρόνο. Μετά την
καταστολή κάποιων συλλογικών
εγχειρημάτων και αντι-δομών
περνάμε στην καταστολή της
ατόμου σε αυτό που ορίζει
προσωπικό του χώρο, κάνοντας
έτσι το καθεστώς ομηρίας μια
καθημερινή συνθήκη ακόμα πιο
έντονη και έξω από το δικαστικό
του πλαίσιο.
Το καθεστώς ομηρίας έχει
διάφορες διαβαθμίσεις, είναι η
πιο άμεση και κυριολεκτική αυτή
της αιχμαλωσίας/εγκλεισμού, η
δικαστική ομηρία και βέβαια ο
καθένας μπορεί να προσδώσει
τον χαρακτηρισμό κατάσταση
ομηρίας σε πολλές καταστάσεις
που βιώνουμε σε μια ανελεύθερη

πραγματικότητα. Η βαρύτητα
τον περιπτώσεων είναι σε κάθε
μια διαφορετική. Η δικαστική
ομηρία αφορά μακροχρόνιας
προφυλακίσεις (βλ. Μέλη ΣΠΦ,
Κ.Σακκάς).
Κακουργηματικές
κατηγορίες δικών που έρχονται
και αυτή η συνθήκη βαραίνει
πολύ κόσμο. Στην ουσία είναι
μια τακτική του κράτους να
απομακρύνει από τον δρόμο
και την σύγκρουση μεγάλο
μέρος του κινήματος (περίπου
το ίδιο ισχύει με τις αποφάσεις
ανασταλτικού
χαρακτήρα).
Επιχειρώντας έτσι να θέσει εκτός
μάχης εξεγερσιακά κομμάτια της
κοινωνίας και να τρομοκρατήσει
τα υπόλοιπα, βλέπουμε λοιπόν
υπέρογκες δικογραφίες που
λίγο ενδιαφέρει αν θα πέσουν
στις
δικαστικές
αίθουσες
αφού εξασφαλίζει ότι για
κάποιο χρονικό διάστημα θα
κυκλοφορείς με το κακούργημα
στο δρόμο 27

να σου δυσκολεύει την ζωή
σε κάθε εξακρίβωση. Τέλος
καθεστώς ομηρίας θα μπορούσε
να θεωρηθεί ακόμα μικρότερης
έντασης καταστολή όπως το
παρόν σε μπατσο-τμήματα κάθε

μήνα (βλ. Οι 92 ανακαταληψίες
της βίλλα-αμαλία βαρύνονται
με απαγόρευση εξόδου από την
χώρα και να δίνουν το παρών
στο τμήμα κάθε 15 μέρες).

*Χωρίς να υποβαθμίζονται οι προσπάθειες αγωνιστών να καταργηθούν οι αποστάσεις
και τα σύνορα στην πράξη (βλ. επαναστατική οργάνωση FAI-IRF και διεθνή καλέσματα
άμεσης δράσης) αυτό έτσι κι αλλιώς είναι το ζητούμενο κάνα δυο αιώνες και παραπάνω
τώρα, η παγκόσμια κοινωνική επανάσταση, η αταξική κοινωνία. Θεωρούμε ότι ο στόχος
του εκάστοτε κράτους είναι η καταστολή και ο έλεγχος των υπηκόων του μαζικά. Ακόμα
και όταν οι μυστικές υπηρεσίες των διαφόρων χωρών ανταλλάζουν τεχνογνωσία
προκειμένου να εξουδετερώσουν κάποια οργάνωση , η μακρινή στόχευση είναι πάντα ο
παραδειγματισμός -εκφοβισμός των πολλών.
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Σχετικά με την επικείμενη
αναδιάρθρωση- ιδιωτικοποίηση των
ελληνικών φυλάκων
Μετά την παραβίαση της ολιγοήμερης
άδειας από τον Χριστόδουλο Ξηρό,
κυβέρνηση και μίντια θεώρησαν ότι
δημιουργήθηκε το έδαφος για μια
έκρηξη κατασταλτικής θηριωδίας.
Καθώς ο Χριστόδουλος Ξηρός
συγκεντρώνει τόσο την ιδιότητα του
“τρομοκράτη” όσο και του δραπέτη,
η κυβέρνηση άνοιξε δύο ζητήματα
της ατζέντας της. Από την μια η αντιαναρχική σταυροφορία με εισβολές
σε δεκάδες σπίτια, συλλήψεις
και επικηρύξεις συντρόφων με
απώτερο στόχο την εμπέδωση του
καθεστώτος έκτακτης ανάγκης,
την εξοικείωση με την εντεινόμενη
επιτήρηση και την εσωτερίκευση
του φόβου εντός του αναρχικού
χώρου. Από την άλλη επαναφέρει
το ζήτημα της αναδιάρθρωσης στις
ελληνικές φυλακές ή αλλιώς την
ιδιωτικοποίησή τους.
Όπως και μετά την μαζική
απόδραση των 11 από τις φυλακές
Τρικάλων, τα ακροδεξιά σιαμαία
Αθανασίου- Δένδιας, δεν έχασαν
την ευκαιρία να εξαγγείλουν τη
δημιουργία φυλακής υπέρ-υψίστης
ασφαλείας που θα στεγάσει
πολιτικούς κρατούμενους, στελέχη
του
λεγόμενου
οργανωμένου
εγκλήματος
και
απείθαρχους
φυλακισμένους, λειτουργώντας με
ειδικό σωφρονιστικό κώδικα. Ένα
σωφρονιστικό τρομονόμο δηλαδή
που θα παραχωρεί μέρος του
έλεγχου των κρατουμένων στην
αστυνομία, η επικοινωνία με τον
έξω κόσμο θα “περιορίζεται” (αν δε

θα καταργείται), η αλληλογραφία θα
ελέγχεται και οι άδειες θα κόβονται.
Η ιδιότητα του φυλακισμένου από
μόνη της εντάσσει τον άνθρωπο σε
ένα καθεστώς εξαίρεσης, αφού τον
απογυμνώνει από βασικά δικαιώματα
που στην αστική δημοκρατία
θεωρούνται δεδομένα. Οι ειδικές
αυτές ρυθμίσεις έρχονται να
επιδεινώσουν ακόμη περισσότερο
τη θέση του και να τον υποβιβάσουν
από μια κατάσταση του “εκτός
χώρου και χρόνου”, που ουσιαστικά
βρίσκεται, σε μια κατάσταση
σχεδόν ανυπαρξίας. Η κατάσταση
εξαίρεσης γενικεύεται και η εξουσία
δείχνει να χρειάζεται τη δημιουργία
εξαιρέσεων επί της εξαίρεσης.
Τους τελευταίους μήνες μίντια και
κυβέρνηση δε χάνουν καμιά ευκαιρία
για να επιβάλλουν την ατζέντα τους
σε σχέση με την αναδιάρθρωση της
ποινικής καταστολής γενικά και του
τιμωριτικού συστήματος ειδικά. Μια
αναδιάρθρωση που επιδιώκει τόσο
την σκλήρυνση της επιτήρησης
και της καταστολής όσο και την
ιδιωτικοποίηση τους. Ως εκ τούτου
θα ήταν αφελής κανείς να πιστεύει
ότι όλη αυτή η μιντιακή εκστρατεία
λάσπης κατά κρατούμενων ήταν
απόρροια της απόδρασης Ξηρού
και όχι ένα σχέδιο που τέθηκε
σε εφαρμογή με αφορμή αυτό
το γεγονός, επειδή πολύ απλά η
ιδιωτικοποίηση των ελληνικών
φυλακών προβλέπεται από το
μνημόνιο.
Τα τελευταία χρόνια η ποινική
στο
στο δρόμο
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καταστολή γενικά και η φυλακή
ειδικά επεκτείνουν και βαθαίνουν
τον ρόλο τους. Το σημαντικότερο
πρώτο βήμα έγινε με το άρθρο 187
περί εγκληματικών οργανώσεων,
το οποίο δεν στοχεύει στο
λεγόμενο οργανωμένο έγκλημα,
αλλά στο μεγαλύτερο ποσοστό των
παραβατών διογκώνοντας τις ποινές,
μετατρέποντας πλημμελήματα σε
κακουργήματα, καταργώντας τους
ενόρκους και διευρύνοντας την
έννοια τόσο του “στοιχείου” όσο
και του αδικήματος, κρατώντας
σε δικαστική ομηρία εκατοντάδες
φυλακισμένους.
Η ποινική καταστολή συγχρόνως
διευρύνει την κοινωνική στόχευση
συμπεριλαμβάνοντας στην ποινική
διαχείριση κομμάτια της έκπτωτης
μεσαίας τάξης, δηλαδή την
μικροπαραβατικότητα του λευκού
κολάρου και του χρεοφειλέτες.
Επιπλέον γίνεται και ένα εργαλείο για
το ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ
κεφαλαιοκρατών, στις συνθήκες
γενικευμένου κανιβαλισμού που
επιβάλλει η συστημική κρίση και
η αναδιάρθρωση της εγχώριας
αστικής τάξης.
Όσο η ποινική καταστολή
διευρύνεται απευθυνόμενη σε
μια μεγαλύτερη κοινωνική γκάμα
προκύπτει και η ανάγκη της ταξικής
διαβάθμισής της φυλακής. Από τα
κέντρα κράτησης μεταναστών που
στοιβάζουν κάτι “εξωτικά όντα” που
οριακά πλέον μπορεί να διεκδικούν
την ιδιότητα του ανθρώπου,
καθώς στερούμενα τα απαραίτητα
νομιμοποιητικά έγγραφα η ίδια η
ύπαρξή τους θεωρείται αδίκημα,
μέχρι την προσαρμογή των αγροτικών
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φυλακών με τρόπο τέτοιο ώστε να
στεγάσουν οικονομικούς παραβάτες
και χρεοφειλέτες, μικρούς και
μεγάλους Τσοχατζόπουλους. Από τα
βραχιολάκια- GPS και την κοινωφελή
άμισθη εργασία για τα πταίσματα
και τα πλημμελήματα, μέχρι και τις
φυλακές υπέρ-υψίστης ασφαλείας
για
πολιτικούς
κρατούμενους,
στελέχη
του
λεγόμενου
οργανωμένου εγκλήματος και
απείθαρχους φυλακισμένους.
Η ποινική καταστολή και ο θεσμός
της φυλακής προσαρμόζονται
στις συνθήκες της γενικευμένης
συστημικής κρίσης. Οι βλοσυρές
δηλώσεις
των
αυτοκόλλητων
ακροδεξιών Αθανασίου- Δένδια
μας προϊδεάζουν για τη σημασία
και τους σκοπούς της επικείμενης
αναδιάρθρωσης σε αυτόν τον τομέα
στην Ελλάδα. Αναδιάρθρωσή με
πρόσχημα την “εύρυθμη λειτουργία”,
όπως συμβαίνει σε κάθε δημόσιο
τομέα που μπαίνει στο στόχαστρο
της ιδιωτικοποίησης. Το ελληνικό
κράτος δείχνει με κάθε αφορμή
τη διάθεση του να πετύχει τη
μετατροπή της ποινικής καταστολής
σε πεδίο ιδιωτικού κέρδους. Από τη
μια ευελπιστεί ότι η αυστηροποίηση
θα κάνει τη καταστολή ένα
αποτελεσματικό εργαλείο που
θα συσπειρώσει γύρω από τα
ιδεολογήματα της ασφάλειας κα
της νομιμότητας τα πιο συντηρητικά
κομμάτια της κοινωνίας και από την
άλλη θα την καταστήσει κερδοφόρα
παραχωρώντας την σε ιδιώτες και
μετατρέποντάς την σε ένα πεδίο
άντλησης κέρδους.
Δεν είναι άσχετα με τη
συνολικότερη αναδιάρθρωση και

ιδιωτικοποίηση των φυλάκων ούτε
η ανάθεση μέρους της φύλαξης των
κέντρων κράτησης μεταναστών σε
ιδιωτικές εταιρείες σεκιούριτι, ούτε
και το ότι η επιτήρηση των φορέων
βραχιολιών GPS θα ανατεθεί επίσης
σε ιδιώτες.
Η φυλακή είναι το παραπληγικό
αδερφάκι της μισθωτής εργασίας
από καταβολής καπιταλισμού. Είναι
ένας θεσμός που μαζί με τη σχέση
κεφαλαίου- μισθωτής εργασίας
πρέπει να μπει στο χρονοντούλαπο
της ιστορίας.
Η λειτουργία της φυλακής για
την καπιταλιστική κοινωνία είναι
δαιδαλώδης και η σημασία της
κομβική και θεμελιώδης. Στεγάζει
κατά βάση το πιο περιθωριοποιημένο
κομμάτι της κοινωνίας, όμως
ο ρόλος της κάθε άλλο παρά
περιθωριακός είναι. Έχει πολλές
αναγνώσεις, πολλές ερμηνείες
και πολλά επίπεδα ανάλυσης. Είναι
από τη μια ο χώρος για να κρύψει,
να καταστείλει , να διαχειριστεί
κερδοφόρα, να αποθηκεύσει , να
παροπλίσει και να πειθαρχήσει
τη περισσευούμενη εργασιακή
δύναμη. Είναι ο χώρος που πετιέται
για πάντα ή για ανακύκλωση ό,τι η
οικονομία θεωρεί απόβλητο. Είναι,

επίσης, ο χώρος όπου το απείθαρχο
υποπρολεταριάτο
εμπεδώνει
την ιεραρχία, την πειθαρχία, την
συνδιαλλαγή με την εξουσία και την
πρακτική λειτουργία της οικονομίας.
Η φυλακή σωφρονίζει, με την έννοια
ότι οργανώνει κάθετα και γύρω από
τα συμφέροντα του Κεφαλαίου την
παραβατικότητα. Είναι ο χώρος όπου
η παραβατικότητα αξιοποιείται και
αφομοιώνεται από το Κεφάλαιο
τόσο σε επίπεδο κοινωνικής όσο και
σε επίπεδο οικονομικής λειτουργίας.
Είναι ο χώρος που γίνεται η όσμωση
αυθόρμητης παραβατικότητας με το
οργανωμένο έγκλημα, ο χώρος όπου
γίνεται η όσμωση του οργανωμένου
εγκλήματος με την παραβατικότητα
του λευκού κολάρου και τέλος ο
τόπος που τα τρία προηγούμενα
συνθέτονται αρμονικά με την
επίσημη λευκή οικονομία.
Η φυλακή ως κομβικός θεσμός
για τη λειτουργία του καπιταλισμού
συντονίζεται με τη μισθωτή εργασία
και τη γενικότερη οικονομία.
Έχει μεγάλη σημασία να μην
υποτιμηθεί ως πεδίο σύγκρουσης,
τόσο από τους μέσα όσο και από
τους από έξω, σε μια συνεχή και
αλληλοτροφοδοτούμενη
σχέση.
Έχει σημασία και είναι ανάγκη η
ανάπτυξη ενός κινήματος ενάντια
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στο θεσμό της φυλακής, όχι τόσο
με υπαρξιακούς πια, αλλά κυρίως
με πολιτικούς όρους. Ένα κίνημα
που θα εντοπίζει τις συνδέσεις της
φυλακής με την σχέση κεφαλαίουμισθωτής εργασίας και θα συνδέει
τους αγώνες ενάντια στο Κεφάλαιο
με τους αγώνες ενάντια στη
φυλακή. Ένα κίνημα ενάντια στο
θεσμό της φυλακής γενικά, και της
αναδιάρθρωσης -αυστηροποίησηςιδιωτικοποίησης
του
θεσμού
ειδικά, που σαν απώτερο στόχο θα
έχει το γκρέμισμα κάθε φυλακής
και σαν άμεσο να μη επιτρέψει
τη δημιουργία ειδικών φυλακών,
για την κατάργηση των οποίων
δόθηκαν αιματηροί αγώνες την
δεκαετία του ‘90. Που ως πρόβλημα
θα αναδεικνύει όχι το γεγονός ότι
κάποιος πήρε άδεια και δε γύρισε,
αλλά ότι εκατοντάδες στερούνται
των αδειών ενώ τις δικαιούνται. Όχι
το πώς 11 όλοι κι όλοι φυλακισμένοι
κατάφεραν να βγουν μια ανοιξιάτικη
βραδιά από μια φυλακή που τους

είχανε θάψει, αλλά το πώς κάθε
εποχή θάβονται ζωντανοί χιλιάδες
σε όλες τις φυλακές, τα κρατητήρια
και τα στρατόπεδα συγκέντρωσης
της χώρας. Που θα αναδεικνύει την
αντίφαση του να υποσιτίζονται και
να ξεπαγιάζουν οι φυλακισμένοι
από έλλειψη κονδυλίων, τη στιγμή
που τεράστια ποσά δαπανώνται για
την αγορά και την εγκατάσταση
σύγχρονων ηλεκτρονικών μέσων
ασφάλειας κι επιτήρησης. Που θα
επιβάλει το αυτονόητο: ότι πρόβλημα
δεν είναι το ότι δεν επέστρεψε ο
Χριστόδουλος από την άδεια του,
αλλά το ότι ο Σάββας δεν έχει ακόμη
αποφυλακιστεί.
Τώρα πιο πολύ από ποτέ είναι
απαραίτητος ο συντονισμός ποινικών
και πολιτικών κρατουμένων, των
εντός κι εκτός των τειχών, για να
ανοίξει αυτή η αντίσταση στην
αναδιάρθρωση
-αυστηροποίηση
-ιδιωτικοποίηση των φυλακών
το δρόμο για το ολοκληρωτικό
γκρέμισμά τους...
Τάσος Θεοφίλου
Ράμι Συριανός
Σπύρος Στρατούλης
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