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Περί πανδημίας 

του Γιώργου Μεριζιώτη 

Περί πανδημίας (Πρώτο Μέρος):Το κράτος,το δημόσιο,το ιδιωτικό και οι 

αναρχικοί/ες 

“Ο κόσμος έχει γυρίσει ανάποδα και οι τρελοί 

οδηγούνε τους τυφλούς.” Γουίλλιαμ Σαίξπηρ – 

«Βασιλιάς Λιρ». 

α. Με αφορμή την πανδημία 

Με αφορμή την πανδημία αναδεικνύεται η 

γύμνια πολιτικών θέσεων γύρω από τα ζητήματα 

της δημόσιας  υγείας (και όχι μόνο) των νεοαναρχικών σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά 

και στην Ελλάδα. 

Τη συζήτηση  στους κόλπους των αναρχικών/ες και τις όποιες διαμαρτυρίες – 

διεκδικήσεις έχει μονοπωλήσει (σε πολλές περιπτώσεις η συνωμοσιολογία)[1] ο 

εμβολιασμός – αντιεμβολιασμός, ενάντια στις μάσκες προστασίας  και τα 

περιοριστικά μέτρα που επιβάλουν οι κυβερνήσεις, καραντίνα, υποχρεωτικότητα τεστ 

– εμβολιασμού κλπ. 

Ελάχιστες συλλογικότητες και άτομα από τον αναρχικό χώρο αναφέρονται  στην 

απορύθμιση – διάλυση και ιδιωτικοποίηση των  δημόσιων συστημάτων υγείας, από 

τις νεοφιλελεύθερες  κυβερνητικές πολιτικές. 

Έχει επικρατήσει ένας ατομικίστικος   δικαιωματισμός του επιπέδου: «Δικό μου είναι 

το σώμα και ο οργανισμός και εγώ επιλέγω τι θα βάλω μέσα του και όχι τι θέλει η 

κυβέρνηση», ή  ότι: «Οι άνθρωποι θα πρέπει να πείθονται για να κάνουν κάτι ή να το 

κάνουν επειδή το επιλέγουν. Όταν κάνουν κάτι επειδή τους επιβάλλεται από το 

κράτος, ακόμα κι αν αυτό το κάτι είναι καλό για τους ίδιους, είναι καταστολή κι 

εκβιασμός».  Μέχρι εδώ αυτά τα επιχειρήματα ακούγονται ευχάριστα και 

αντιεξουσιαστικά στα αφτιά μας, για να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά. 

Δεν θα σταθώ στην έννοια της επιλογής και από πού εκπορεύεται, αλλά αυτοί/ες που 

επικαλούνται το δικαίωμα της επιλογής ως ατομική  πολιτική πράξη   μέσα σε ένα 

καπιταλιστικό, κυριαρχικό, ιεραρχικό σύστημα είναι η αντεστραμμένη εικόνα του 

φιλελευθερισμού, παλιού και νέου και του ωφελιμίστικου ατομικισμού και για  να 

μιλήσω με συμβατικούς όρους, είναι  μια ιδεαλιστική (δεξιά) τάση μέσα στο 

αναρχικό κίνημα.Γιατί πως γίνεται να μιλάς ως αναρχικός/α για επιλογές όταν 

εκατομμύρια για να μην πω δισεκατομμύρια συνάνθρωποι μας γεννήθηκαν από 

φτωχούς όρχεις και μήτρες και η μόνη επιλογή τους είναι ο αγώνας και η ρουτίνα για 

την καθημερινή επιβίωση; Εκτός και αν εννοείται επιλογή η λεγομένη «κοινωνική 

κινητικότητα» αμερικανικού τύπου (το αμερικάνικο όνειρο) που είναι και μια από της 

επιτομές της αντεπανάστασης, σύμφωνα με αυτές τις συνθήκες μπορεί να  σου κάτσει 

να επιλέξεις από εργάτης να γίνεις αφεντικό, είναι και αυτό μια ατομική επιλογή στα 

πλαίσια ελευθεριότητας του συστήματος για την εσαεί διαιώνιση του. 

https://autonomidrasi.com/2021/12/11/%ce%b7-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%af%ce%b1%cf%84%ce%bf-%ce%ba%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%bf%cf%82%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%cf%8c%cf%83%ce%b9%ce%bf-%cf%84%ce%bf-%ce%b9%ce%b4%ce%b9%cf%89/#_edn1
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β. Από τα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα στον ατομικίστικο  

δικαιωματισμό 

Είναι άλλης τάξης ζήτημα τα πολιτικά και  κοινωνικά δικαιώματα  που 

διεκδικούσαμε εμείς οι αναρχικοί/ες της «παλαιότερης» γενιάς και άλλης τάξης αυτό 

που διεκδικείται σήμερα σαν δικαίωμα επιλογής[2]. Συμμετείχα σε κινήσεις που 

πάλευαν ενάντια στον ετεροκαθορισμό και  την ετερόνομη χειραγώγηση του  του 

σώματος και της συνείδηση  και διεκδικούσαν  το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση, τον 

αυτοκαθορισμό του σώματος και της συνείδησης είτε ήταν σεξουαλική προτίμηση, 

φύλο, ή ζητήματα ατομικής ασθένειας και  υγείας. 

Αγωνιζόμασταν υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών, των ομοφυλόφιλων, των 

φυλακισμένων, των ψυχικά πασχόντων, των ΑμεΑ, των αντιρρησιών συνείδησης, 

των τοξικοεξαρτημένων, των μειονοτήτων, των  ζώων και αργότερα των μεταναστών 

και προσφύγων  εν ολίγοις αγωνιζόμασταν  για τα πολιτικά –  κοινωνικά – εργατικά 

δικαιώματα μέσα από αυτό που ονομάστηκε μοριακά κινήματα και «ενδιάμεση 

μερική αγώνες». 

Αγωνιζόμασταν ενάντια όχι γενικά στην ιατρική και φαρμακευτική  επιστήμη αλλά 

στην εξουσία (μέσω του φόβου) που ασκούν οι γιατροί πάνω στον άρρωστο και στο 

σώμα του[3]και για να υπάρχει μια ισότιμη  σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ θεραπευτή 

και θεραπευόμενου. 

Αγωνιζόμασταν υπέρ της εναλλακτικής ιατρικής και φαρμάκων όχι ως 

αντικατάσταση της «κλασικής» ιατρικής αλλά ως επικουρικά και υποβοηθητικά της 

ιατρικής επιστήμης λχ βελονισμός, ομοιοπαθητικά φάρμακα, ανώδυνος τοκετός, 

δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση (όχι σαν αντισύλληψη)  με κάλυψη από τα 

ασφαλιστικά ταμεία, την εναλλακτική ψυχιατρική κλπ. Επίσης αγωνιζόμασταν 

ενάντια στην εμπορευματοποίηση της υγείας και των φαρμάκων ώστε να έχουμε 

πρόσβαση όλοι εμείς οι φτωχοί/ες σε ποιοτικές  ιατρικές υπηρεσίες, στα φάρμακα και 

ενάντια στον βασανισμό των ζώων ως πειραματόζωα. 

Αν μερικοί /ες νομίζουν ότι πολλά από αυτά τα ζητήματα μας δόθηκαν σαν παροχές 

δώρο από τα κόμματα της σοσιαλδημοκρατίας και του κοινωνικού φιλελευθερισμού  

σε συναίνεση με τα αφεντικά μέσω του λεγόμενου κοινωνικού κράτους  είναι 

 ιστορικά φενακισμένοι/ες, γιατί τίποτα σε αυτόν τον καπιταλιστικό το κόσμο δεν μας 

χαρίστηκε και όλα ήταν/είναι όπως  παλιότερα και η κατάκτηση της οκτάωρης 

εργασίας  μικροκατακτήσεις που επιβλήθηκαν από αγώνες της εργατικής τάξης και 

των υπόλοιπων φτωχών τάξεων (του λαού)  και ανεξάρτητα αν πολλά από αυτά τα 

αιτήματα περιλήφθηκαν στα πολιτικά προγράμματα των κομμάτων.[4] 

Σήμερα το να μιλάς έτσι γενικά για επιλογές και να αποσπάς την προσοχή από τα 

μείζον κοινωνικοπολιτικά ζητήματα σε αυτή στην συγκυρία που δεν είναι μόνο η 

πανδημία (βλέπε: Συνδιμία αντί Πανδημία)[5]αλλά και το οικολογικό  και  το 

ταξικό- κοινωνικό ζήτημα  είναι σαν να προσομοιάζεις τον 21ο αιώνα με τον 19ο , 

ορίστε η επιτομή του δικαιώματος της επιλογής ως φιλελεύθερη εκδοχή: 

 

https://autonomidrasi.com/2021/12/11/%ce%b7-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%af%ce%b1%cf%84%ce%bf-%ce%ba%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%bf%cf%82%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%cf%8c%cf%83%ce%b9%ce%bf-%cf%84%ce%bf-%ce%b9%ce%b4%ce%b9%cf%89/#_edn2
https://autonomidrasi.com/2021/12/11/%ce%b7-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%af%ce%b1%cf%84%ce%bf-%ce%ba%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%bf%cf%82%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%cf%8c%cf%83%ce%b9%ce%bf-%cf%84%ce%bf-%ce%b9%ce%b4%ce%b9%cf%89/#_edn3
https://autonomidrasi.com/2021/12/11/%ce%b7-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%af%ce%b1%cf%84%ce%bf-%ce%ba%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%bf%cf%82%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%cf%8c%cf%83%ce%b9%ce%bf-%cf%84%ce%bf-%ce%b9%ce%b4%ce%b9%cf%89/#_edn4
https://autonomidrasi.com/2021/12/11/%ce%b7-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%af%ce%b1%cf%84%ce%bf-%ce%ba%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%bf%cf%82%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%cf%8c%cf%83%ce%b9%ce%bf-%cf%84%ce%bf-%ce%b9%ce%b4%ce%b9%cf%89/#_edn5


4 

 

γ. Η επιτομή του φιλελευθερισμού παλιού και νέου 

Tο παρακάτω παράδειγμα αποτελεί την πιο κραυγαλέα αντίληψη των φιλελεύθερων 

καπιταλιστών για  το πως εννοούν την ελευθερία της επιλογής , μια ελευθερία που 

μπορεί να σε κάνει να λιμοκτονείς. 

Στο Παρίσι μετά την καταστολή της Κομμούνας και μέχρι το 1880 υπήρχε ο νόμος 

περί αλητείας που απαγόρευε με πολυετή φυλάκιση την στέγαση κάτω από τα 

γεφύρια του Σηκουάνα από τους άνεργους, άπορους  και άστεγους. Tο 1881 όταν 

ανέλαβε πρωθυπουργός ο φιλελεύθερος  Λέων Γαμβέτας κατάργησε αυτό τον νόμο, 

πήγε στους άστεγους, τους μάζεψε σε ένα μέρος και τους μίλησε λέγοντας: 

“ … αγαπητοί μου συμπολίτες τώρα άφοβα μπορείτε να βρίσκετε κατάλυμα κάτω από 

τις γέφυρες γιατί κατάργησα αυτόν τον απάνθρωπο νόμο, γιατί  έχουμε δημοκρατία και 

αυτός ο νόμος ήταν αντιδημοκρατικός …”, και συνέχισε “… τώρα είστε ελεύθεροι  να 

κοιμηθείτε σε οποίο γεφύρι θέλετε… άστε που στην πραγματικότητα είστε πιο ελεύθεροι 

από εμένα, γιατί πρώτα και κύρια είστε απαλλαγμένοι από το κόστος συντήρησης μιας 

κατοικίας και  επιπλέον έχετε την ελευθερία να επιλέξετε σε πιο γεφύρι θα 

καταλύσετε…”. 

Πολλοί από τους άστεγους άρχισαν τις επευφημίες, τα ζήτω και τα χειροκροτήματα, 

λίγοι σκέφτηκαν γιατί είναι σε αυτή την θέση, άστεγοι, άνεργοι, άποροι  και επαίτες. 

Ακόμα πιο λίγοι σκεφτήκαν για το ποιος/ποιοι ευθύνονται για την κατάστασης τους 

παρόλο που είχε προηγήθη η Κομμούνα πριν μια δεκαετία και τα γεγονότα ήταν 

ακόμα νωπά. 

Λίγο πιο μπροστά ο αναρχικός Μιχαήλ Μπακούνιν (1814 – 1876 ) διακήρυττε με 

βροντερή φωνή μέσα από τα οδοφράγματα ότι: 

«… Η ελευθερία χωρίς σοσιαλισμό είναι προνόμιο και αδικία και ο σοσιαλισμός χωρίς 

ελευθερία είναι υποδούλωση και βαρβαρότητα …».  

Δυστυχώς για την εκμεταλλευόμενη – καταπιεζόμενη ανθρωπότητα λίγοι  άκουσαν 

και ακόμη λιγότεροι κατάλαβαν τι εννοούσε ο Μπακούνιν.[6] 

Οι νεοαναρχικοί ή μετααναρχικοί/ες  δεν είναι σε θέση να αντιληφθούν τις σημασίες 

και τις διαφορές μεταξύ του κρατικού, του δημόσιου και του ιδιωτικού στην δημόσια 

σφαίρα. Αδυνατούν να αντιληφθούν ότι: Το κράτος και τα αφεντικά (ιδιωτικό)  ζουν 

σε βάρος του δημοσίου, δηλαδή της κοινωνίας. 

δ. Το κρατικό, το ιδιωτικό και το δημόσιο 

{…} Εάν ο σοσιαλισμός είναι σε κρίση, αναφέρει ο Κόλιν Γουόρντ, αυτό συμβαίνει 

«ακριβώς επειδή το παγκόσμιο σοσιαλιστικό κίνημα προσανατολίστηκε προς τη 

διεύρυνση της κρατικής εξουσίας και όχι προς τον περιορισμό της». Η χρεοκοπία σε 

πλανητική κλίμακα της μαρξιστικής ιδεολογίας και γενικότερα του κρατικού 

πνεύματος του σοσιαλισμού είχε ως μία από τις πιο πρόσφατες συνέπειές της την 

αναβίωση του φιλελευθερισμού, που διαβρώνει προοδευτικά όχι μόνο τις εδώ και 

https://autonomidrasi.com/2021/12/11/%ce%b7-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%af%ce%b1%cf%84%ce%bf-%ce%ba%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%bf%cf%82%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%cf%8c%cf%83%ce%b9%ce%bf-%cf%84%ce%bf-%ce%b9%ce%b4%ce%b9%cf%89/#_edn6
https://autonomidrasi.com/2017/04/13/κόλιν-γουόρντ-colin-ward-1924-2010/
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δεκαετίες κοινωνικές κατακτήσεις των λαϊκών τάξεων, αλλά και την ίδια την ιδέα της 

δημόσιας υπηρεσίας. 

Η ελευθεριακή σκέψη οφείλει να επαναδιατυπώσει ένα κοινοτικό πρόταγμα, έτσι 

ώστε «ο έλεγχος της κοινότητας, εάν και όταν καταστεί αποτελεσματικός, να 

αποτελέσει μια συντριπτική πρόκληση όχι μόνο για την κυβέρνηση, αλλά και για 

τους διαχειριστές του κεφαλαίου και της οικονομίας». Ο «νέος» αναρχισμός οφείλει 

να στηρίξει τη «συλλογική δράση ως εναλλακτική λύση απέναντι στην 

ιδιωτικοποίηση ή στην κρατική ρύθμιση». 

Η κοινοτική ιδέα του αναρχισμού θα μπορέσει να έχει μια πραγματική δυνατότητα 

εφαρμογής σε ευρεία κλίμακα, μόνο στο μέτρο που τα νέα αντιφιλελεύθερα κινήματα 

θα είναι ικανά να θέσουν υπό αμφισβήτηση τα δόγματα της αριστεράς του κράτους: 

«Είναι πέραν κάθε αμφισβητήσεως, ότι τον επόμενο αιώνα τα χαρακτηριστικά της 

κοινωνικής αλληλεγγύης και της αλληλοβοήθειας πρέπει να επανεξεταστούν, 

προκειμένου να δημιουργηθεί μία κοινωνία πρόνοιας πάνω στα ερείπια του κράτους 

πρόνοιας». 

Η εναλλακτική λύση απέναντι στην κρίση του κοινωνικού κράτους δεν μπορεί λοιπόν 

παρά να προέλθει από μία σύγχρονη ανάγνωση της κοινοτικής παράδοσης του 

αναρχισμού: η «κοινωνία της πρόνοιας», όπως την αποκαλεί ο Γουόρντ, (απο της 

αρχές της δεκαετίας του 1990) οφείλει να είναι αποκεντρωμένη και οργανωμένη 

πάνω σε ελευθεριακές, αμεσοδημοκρατικές, συνομοσπονδιακές βάσεις. {…}[7] 

ε. Σε συνθήκες πανδημίας και κρατικής επιβολής  

Οι νεοαναρχικοί ή μετααναρχικοί/ες  δεν είναι σε θέση να αντιληφθούν τι σημαίνει 

πανδημία, συνεχίζουν να προσομοιάζουν την νόσηση από τον κορονοϊό ή Covid -19 

σαν να μην πρόκειται για μια μολυσματική ασθένεια που μεταδίδεται από άτομο σε 

άτομο και από εκεί σε όλο τον πληθυσμό αλλά  σαν μια ατομική ασθένεια όπως η 

νεφρική ανεπάρκεια, καρδιοπάθεια, καρκίνος κλπ που δεν μεταδίδεται στην 

κοινότητα. Σε ένα άλλο κείμενο στις αρχές της πανδημίας έγραφα: 

«… Ενώ ο ιός εμμέσως μας δείχνει το προφανές και επειδή οι λύσεις που απαιτούνται 

από τα προβλήματα που δημιουργεί ο ιός ως παν-δημία είναι  λύσεις που αφορούν 

τον δήμο, δηλαδή όλους μας δεν μπορεί ναι είναι τίποτα άλλο από λύσεις  πολιτικές. 

Η  έννοια και η λέξη  πολιτική στην αρχαιοελληνική εποχή όπου ανευρίσκεται η ρίζα 

της σήμαινε – σημαίνει η διαχείριση της  πόλης  ή τα της πόλης,  αλλά μη 

ξεχνιόμαστε μια πόλη ταξική – δουλοκτητική. Έτσι στην σύγχρονη εποχή πολιτική ή 

κάνω πολιτική σημαίνει τρόποι και  μέθοδοι διαχείρισης της ταξικής καπιταλιστικής 

πόλης – κοινωνίας…» [8] 

Εναντιώνονται στα περιοριστικά μέτρα της κυβέρνησης όπως μάσκες ,τεστ, 

περιορισμό κινήσεων, καραντίνα κλπ λες και έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο 

κοινωνικής συνείδησης  όπου ο καθένας/μια αν νοσήσουν θα αυτοπειθαρχήσουν και 

θα αυτοπεριοριστούν κοινωνικά  ώστε να μην μεταδώσουν τον ιό, και έτσι δεν 

χρειάζονται οι έξωθεν  (έξω από εμάς)  και άνωθεν εντολές, φυσικά σε ένα τέτοιο 

ιδεατό επίπεδο ούτε έχει φτάσει η κοινωνία και ξεχνάνε τους ασυμπτωματικούς/ες 

https://autonomidrasi.com/2021/12/11/%ce%b7-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%af%ce%b1%cf%84%ce%bf-%ce%ba%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%bf%cf%82%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%cf%8c%cf%83%ce%b9%ce%bf-%cf%84%ce%bf-%ce%b9%ce%b4%ce%b9%cf%89/#_edn7
https://autonomidrasi.com/2021/12/11/%ce%b7-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%af%ce%b1%cf%84%ce%bf-%ce%ba%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%bf%cf%82%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%cf%8c%cf%83%ce%b9%ce%bf-%cf%84%ce%bf-%ce%b9%ce%b4%ce%b9%cf%89/#_edn8
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φορείς  που πολλοί/ες  τις περισσότερες φορές άθελα τους μεταφέρουν και διαδίδουν 

τον ιό. 

Είναι άλλο ζήτημα να ασκείς κριτική στα μέτρα της κυβέρνησης για την πανδημία 

 και ότι βρίσκει την ευκαιρία να περάσει – εφαρμόσει  και άλλα μέτρα άσχετα από 

την πανδημία και άλλο είναι να μην δέχεσαι ότι πρέπει να υπάρξουν κάποιοι 

προσωρινοί περιορισμοί για την καταστολή της πανδημίας, επίσης είναι άλλο να είσαι 

σε μια επιφυλακή  για να μην μετατραπούν αυτά  τα προσωρινά μέτρα σε μόνιμα. 

Διαφορετικά ή από μια βλακώδη συνομωσιολογική αντίληψη  θα αγνοήσεις τον 

Covid -19  λέγοντας ότι: ο Covid -19  είναι συνομωσία και ψέμα για να μας 

υποτάξουν ή σιωπηλά θα συναινέσεις με αυτό που ονομάζεται ως «ανοσία της 

αγέλης»  δηλαδή να  νοσήσουμε άπαντες ώστε να αποκτήσουμε αντισώματα και 

ανοσία, όμως αυτό είναι  φασίζουσα – ρατσιστική, ευγονική εκδοχή που οδηγεί σε 

αυτό: οι αδύναμοι, οι ευπαθείς ομάδες  και οι ηλικιωμένοι  θα πεθάνουν και θα 

ζήσουν οι νέοι και δυνατοί, μια αντίληψη του κοινωνικού δαρβινισμού ( Σπένσερ– 

σπενσερισμός)  που είναι πέραν και έξω από την αναρχική αντίληψη και ηθική της 

αλληλοβοήθειας και της αλληλεγγύης. 

Σε αυτό το κείμενο: «Ερρίκο Μαλατέστα: ο αναρχικός που πολέμησε την πανδημία 

της χολέρας» αναφέρεται  σχετικά: 

«… Σχεδόν ενάμιση αιώνα αργότερα αρκετοί ερευνητές αναζήτησαν τον απόηχο της 

αυτοθυσίας αυτών των αναρχικών σε ομάδες αυτοοργάνωσης και αλληλοβοήθειας 

που δημιουργήθηκαν σε περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από την πανδημία του 

κορονοϊού – από τις φαβέλες του Ρίο ντε Ζανέιρο μέχρι τη Νέα Υόρκη. 

Ο Νόαμ Τσόμσκι, από τον Μάιο του 2020, εντόπιζε ψήγματα αναρχικής σκέψης στα 

δίκτυα αλληλοβοήθειας (όρο, που παρεμπιπτόντως εισήγαγε ο Κροπότκιν) των ΗΠΑ. 

Την ίδια περίοδο η καθηγήτρια Πολιτικής Φιλοσοφίας Ρουθ-Ελεν  χρησιμοποιούσε 

τις θεωρίες του Κροπότκιν ενάντια στον κοινωνικό δαρβινισμό για να εξηγήσει 

καθημερινά φαινόμενα όπως οι τεχνητές ελλείψεις που παρατηρήθηκαν σε 

αντισηπτικά και σε χαρτί υγείας. Κυρίως όμως ανέτρεχε στο βιβλίο του μεγάλου 

αναρχικού «Αλληλοβοήθεια: Ένας παράγοντας της εξέλιξης» [9] για να εξηγήσει τη 

δομή των σύγχρονων ομάδων αλληλεγγύης, που, όπως σημείωνε και ο Κροπότκιν, 

χαρακτηρίζονται από αυθορμητισμό αλλά και από εξαιρετική οργανωτική ικανότητα. 

Προχωρώντας ένα βήμα περισσότερο οι καθηγητές Φιλοσοφίας, Νάθαν Τζουν και 

Μαρκ Λανς, από το Πανεπιστήμιο Τζόρτζταουν της Ουάσινγκτον επιχείρησαν να 

συνδέσουν τα μεγάλα αναρχικά κινήματα αλληλοβοήθειας του 19ου αιώνα με ομάδες 

όπως το δίκτυο DC Mutual Aid, που αναπτύχθηκαν στις ΗΠΑ όταν η κυβέρνηση 

Τραμπ έχανε ολοκληρωτικά τον έλεγχο στη διαχείριση της πανδημίας. 

Πέρα από τις προφανείς ομοιότητες στα στοιχεία της δράσης οι δύο καθηγητές 

εντόπισαν στη συγκεκριμένη ομάδα και άλλα χαρακτηριστικά, όπως η καταδίκη της 

φιλανθρωπίας και της ελεημοσύνης αλλά και η απαγόρευση συνεργασίας με 

αστυνομικούς, εν ενεργεία στρατιωτικούς κ.ο.κ. «Δεν πιστεύουμε ότι η Αστυνομία 

μπορεί να μας προστατεύσει» αναφέρει η ομάδα στον πρώτο όρο που πρέπει να 

αποδεχτείς για να εγγραφείς στη σελίδα της στο Facebook. 

https://el.wikipedia.org/wiki/Ευγονική
https://el.wikipedia.org/wiki/Χέρμπερτ_Σπένσερ
https://el.wikipedia.org/wiki/Νόαμ_Τσόμσκι
https://autonomidrasi.com/2021/12/11/%ce%b7-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%af%ce%b1%cf%84%ce%bf-%ce%ba%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%bf%cf%82%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%cf%8c%cf%83%ce%b9%ce%bf-%cf%84%ce%bf-%ce%b9%ce%b4%ce%b9%cf%89/#_edn9
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Όπως παρατηρούσαν οι δύο καθηγητές, ολόκληρο το εγχείρημα στηρίζεται στην 

ισχυρή πίστη στα πορίσματα της επιστήμης, ακόμη και όταν ασκείται κριτική σε 

ορισμένες προτροπές της κυβέρνησης σε σχέση με την πανδημία (είναι 

χαρακτηριστικό ότι τα μέλη του δικτύου δεν διστάζουν να διαγράφουν από τη σελίδα 

τους στο Facebook τα μηνύματα κάθε είδους «αρνητών» και συνωμοσιολόγων). 

Προφανώς κανένας από τους ερευνητές δεν υποστηρίζει ότι όλες αυτές οι ομάδες 

ασπάζονται συνειδητά τις αρχές της αναρχικής σκέψης. Είναι όμως πολύ πιθανό ότι 

οι πατέρες της αναρχίας θα ήταν υπερήφανοι για το έργο τους. 

Πώς θα συμπεριφερόταν λοιπόν στη σημερινή πανδημία ένας αναρχικός σαν τον 

Μαλατέστα; Θα παραβίαζε το λοκντάουν; Και αν ναι, για ποιο λόγο; Θα αποδεχόταν 

την ύπαρξη του κορονοϊού και την ανάγκη εμβολιασμού του πληθυσμού ή θα 

μιλούσε για το απαραβίαστο δικαίωμα «αυτοδιάθεσης» του σώματός του και θα 

αποκαλούσε όσους υπερασπίζονται τα εμβόλια «πληρωμένους υπαλλήλους του Μπιλ 

Γκέιτς και των φαρμακοβιομηχανιών;» ή ότι γίνετε συνοδοιπόρος της 

κυβέρνησης.{…} [10] 

(σημ. Περισσότερα για το κρατικό και το ιδιωτικό δείτε εδώ: Προοίμιο για μια 

παγκόσμια ιστορία της ατιμίας ) 

ζ. Μια άλλη ρητορική 

Υπάρχει και μια άλλη ρητορική «σκοτεινού τύπου»  ανάλυση που κακοχωνεμένα 

προσπαθεί να μας πείσει για την «κατάσταση εξαίρεσης» αναμασώντας τον Giorgio 

Agamben και δίνοντας μου/μας την εντύπωση ότι προτού τη σύγχρονη εκδοχή της 

 κατάστασης εξαίρεσης δεν υπήρχε καμία εξαίρεση, ή ότι υπήρχε μια χαμένη στις 

μέρες μας αστική Εδέμ όσο αφορά το δίκαιο μέσα από το κράτος δικαίου και τις 

εφαρμοσμένες  κυβερνητικές πολιτικές  περί ισονομίας και ισοπολιτείας. 

Ο κύριος Τζόρτζιο Αγκάμπεν  φαίνεται ότι απευθύνεται σε ένα ακροατήριο 

λωτοφάγων διότι σκόπιμα παραλείπει ( ή συσκοτίζει) να πει  ότι οι μη προνομιούχες 

τάξεις, η τάξη μου/μας και ιδιαίτερα το επαναστατημένο – ανατρεπτικό τμήμα της 

εργατική τάξης, το προλεταριάτο  και οι επαναστάτες αναρχικοί/ες όπως και αρκετές 

φορές οι κομμουνιστές/ες ήταν και είναι λίγο πολύ ανάλογα με την πολιτική 

συγκυρία πάντα σε ένα καθεστώς  κατάστασης εξαίρεσης ως εσωτερικός εχθρός  από 

το κράτος και τις κυβερνήσεις, γιατί στην πραγματικότητα το αστικό δίκαιο είναι 

προνόμιο των ελίτ και αυτών που τις υπηρετούν. 

Οι υπόλοιποι και ιδιαίτερα αυτοί που εναντιώνονται σε αυτό το δίκαιο  με έναν 

επαναστατικό τρόπο εξαιρούνται και για να αναφερθώ λίγο στην ιστορία ο ιδιώνυμος 

νόμος ενάντια στους κομμουνιστές του κατά τα άλλα φιλελεύθερου Ελευθέριου 

Βενιζέλου, ήταν μια κατάσταση εξαίρεσης και αν υπήρχε αναρχικό κίνημα εκείνη την 

εποχή αυτό ο νόμος θα ίσχυε και για αυτούς, το ίδιο καθεστώς εξαίρεσης ίσχυσε και 

με τις δυο  δικτατορίες του μεσοπολέμου, του κρυπτοφασίστα Πάγκαλου και του 

φασίστα Μεταξά. 

Επίσης ο μισός ( μπορεί και παραπάνω) πληθυσμός αυτής της χώρας μετά τον 

εμφύλιο ήταν για δεκαετίες σε κατάσταση εξαίρεσης και μέσα στην  καθημερινή 

https://autonomidrasi.com/2021/12/11/%ce%b7-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%af%ce%b1%cf%84%ce%bf-%ce%ba%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%bf%cf%82%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%cf%8c%cf%83%ce%b9%ce%bf-%cf%84%ce%bf-%ce%b9%ce%b4%ce%b9%cf%89/#_edn10
https://autonomidrasi.com/2019/05/12/προοίμιο-για-μια-παγκόσμια-ιστορία-τη-3/
https://autonomidrasi.com/2019/05/12/προοίμιο-για-μια-παγκόσμια-ιστορία-τη-3/
https://el.wikipedia.org/wiki/Τζόρτζιο_Αγκάμπεν
https://el.wikipedia.org/wiki/Τζόρτζιο_Αγκάμπεν
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κοινωνική ζωή, να μην ξεχνάμε το καθεστώς πιστοποιητικών πολιτικών  φρονημάτων 

που χωρίς αυτό ( πιστοποιητικό  ότι είσαι εθνικόφρων και δεν είσαι όχι μέλος αλλά 

απλός συνοδοιπόρος των κομμουνιστών) δεν έπιανες δουλεία όχι στο δημόσιο αλλά 

στην τελευταία επαρχιώτικη φάμπρικα, ούτε φυσικά μπορούσες  να φύγεις έξω 

νόμιμα ως μετανάστης. Υπήρχε και το καθεστώς της απόλυτης εξαίρεσης 

(θανατοπολιτικής) μέσα από τις  φυλακίσεις, τις εκτελέσεις  και τους τόπους εξορίας, 

τα ξερονήσια όπου εκεί γίνονταν μαζικά βασανιστήρια που εκμηδένιζαν τον άνθρωπο 

με στόχο την αναμόρφωση του. 

Το ίδιο ίσχυε με την απριλιανή δικτατορία του΄67 το γνωστό – γελοίο απόφθεγμα των 

φασιστών ότι: «επι κυβέρνησης Παπαδόπουλου κοιμόμασταν το βράδυ με παράθυρα 

ανοικτά γιατί δεν υπήρχε εγκληματικότητα» είναι πέραν από γελοίο και τραγικό, γιατί 

εξαιρούνταν όσοι/ες εναντιωνόντουσαν στο δικτατορικό καθεστώς είτε είχαν ανοικτά 

είτε κλειδαμπαρωμένα τα πορτοπαράθυρα. Η κρατική εγκληματικότητα με την μορφή 

της ασφάλεια του καθεστώτος έμπαινε στα σπίτια τους συνελάμβαναν με τα γνωστά 

επακόλουθα, βασανιστήρια, εξορίες, εκτοπίσεις κλπ. 

Να πάω λίγο πιο πίσω  – μιας και ήταν η επέτειος των 150 χρόνων από την Παρισινή 

Κομμούνα – μετά την καταστολή της εφαρμόστηκε από τις πολιτικοοικονομικές ελίτ 

ένα είδος κατάστασης εξαίρεσης στους επιζήσαντες Κομμουνάρους/ες και σε όποιους 

ήταν φιλικά προσκείμενοι στην Κομμούνα. 

Τα αφεντικά  κρατικά και ιδιωτικά της εποχής δεν είχαν τον Καρλ Σμιτ (αφού τότε 

δεν ζούσε) για να τους υπαγορεύσει τις πολιτικές κατάστασης εξαίρεσης, είχαν /έχουν 

μέχρι σήμερα τους μέντορες τους, τους πατριάρχες τους. Τον Τόμας Χομπς, τον 

Χέρμπερτ Σπένσερ, Τόμας Χάξλεϋ, τους ωφελιμιστές Τζον Στιούαρτ Μιλ, Τζέρεμι 

Μπένθαμ  και άλλους. Φυσικά σήμερα έχουν και νεότερους, τους Καρλ Σμιτ, Μίλτον 

Φρίντμαν, Φρίντριχ Χάγιεκ την Άυν Ραντ κλπ που κινούνται στο ίδιο μοτίβο αλλά 

πιο εκσυγχρονισμένα (δείτε και σημείωση[2]). Εδώ να μην μου πουν ότι παραθέτω 

οικονομολόγους μαζί  με πολιτειολόγους γιατί  αντίθετα υποστηρίζουμε ότι ο 

νεοφιλελευθερισμός, έκτος από ιδεολογία ή οικονομική πολιτική είναι πρώτα απ’ όλα 

και κυρίως, ένας τύπος εφαρμοζόμενης κυβερνητικής και πολιτικής 

(νεο/φιλελεύθερης) ορθολογικότητας. 

Για να έρθουμε στο σήμερα και στα καθ’ ημάς, οι αναρχικοί/ες και 

αντιεξουσιαστές/ες στην Ελλάδα βιώνουν εδώ και δεκαετίες ένα λίγο πολύ  καθεστώς 

εξαίρεσης. Οι συλλήψεις με κατηγορίες του μισού ποινικού κώδικα, οι ξυλοδαρμοί – 

βασανιστήρια στα κρατητήρια, οι προληπτικές προσαγωγές πριν από εκδηλώσεις και 

πορείες, οι ισόβιες καθείρξεις που «μοιράζουν σαν στραγάλια» τα δικαστήρια στους 

αναρχικούς. Ο περιορισμός των δικαιωμάτων των αναρχικών/ες κρατούμενων 

(άδειες, μεροκάματα κλπ), οι παρακολουθήσεις και οι δικαστικές σκευωρίες των 

«γνωστών αγνώστων» και ακόμα περισσότερα είναι τα μενού που σερβίρουν όλες οι 

κυβερνήσεις και το κράτος στους αναρχικούς/ες από την λεγόμενη μεταπολίτευση και 

μετά. Είναι η κρατική  βεντάλια της καταστολής και της στοχευμένης κατάστασης 

εξαίρεσης  απέναντι στον εσωτερικό εχθρό τους αναρχικούς/ες. 

Επανερχόμενος στο θέμα, οι μόνοι που εξαιρούνται  από την κατάσταση εξαίρεσης – 

εκτός φυσικά από τις πολιτικοοικονομικές  ελίτ – ήταν/είναι οι λακέδες συνεργάτες 

του καθεστώτος, τα τσιράκια των ελίτ και  οι «βολονταριστές» υπηρέτες της αστικής 

https://autonomidrasi.com/2015/12/08/%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%bf%cf%82-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%bf%ce%b4%ce%bf%ce%b9%cf%80%cf%8c%cf%81%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%87%ce%af%cf%84%ce%bb%ce%b5/
https://autonomidrasi.com/2021/12/11/%ce%b7-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%af%ce%b1%cf%84%ce%bf-%ce%ba%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%bf%cf%82%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%cf%8c%cf%83%ce%b9%ce%bf-%cf%84%ce%bf-%ce%b9%ce%b4%ce%b9%cf%89/#_edn2
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τάξης, οι φασίστες. Το γνωστό γνωμικό του Τζωρτζ Όργουελ: «Όλα τα ζώα είναι ίσα, 

αλλά μερικά ζώα είναι πιο ίσα από τα άλλα» στην ουσία: όλοι είναι ίσοι απέναντι στο 

νόμο αλλά υπάρχουν κάποιοι πιο ίσοι από τους άλλους δεν ήταν κάτι που εφεύρε ο 

Όργουελ αλλά ενυπάρχει από την εποχή  ανάδυσης της ταξικής, ιεραρχικής, 

πατριαρχικής, κυριαρχικής κοινωνίας. Οι κυρίαρχοι για να είναι πραγματικά 

κυρίαρχοι πρέπει να εξαιρούνται με έναν αντεστραμμένο τρόπο από τους κανόνες 

που οι ίδιοι θεσπίζουν και  επιβάλουν. Άλλωστε το αδιάφορο πλήθος, η μεγάλη 

παθητική μάζα των «πολιτών», ως οπαδοί, ψηφοφόροι, καταναλωτές, είτε βρίσκονται 

σε ένα καθεστώς κατάστασης εξαίρεσης, είτε όχι, το ίδιο τους κάνει, αρκεί να μην 

διαταραχθεί ή  εξαιρεθεί η συμμετοχή τους στον  άρτο και τα θεάματα  παλιότερα ή η 

 δυνατότητα κατανάλωσης  και θεάματος σήμερα. 

Αλλά επειδή απλοποιώ το ζήτημα  πάνω σε αυτό το θέμα για να μην αραδιάσω 

ιστορικά παραδείγματα από την αρχαιότητα και δώθε  γιατί όλα τα πολιτικά 

συστήματα από την ανάδυση της κυριαρχίας (στην αρχαία μεσοποταμία  περίπου 

πριν 4 χιλιάδες χρόνια ) και μετά, και μέχρι σήμερα, είναι συστήματα διαχείρισης των 

ανθρώπων. Πάνω σε αυτό το θέμα θα μιλήσω πιο εκτενέστερα μια άλλη φορά, όσο 

αφορά τους λωτοφάγους/ες αρκούμαι σε αυτό το χωρίο. 

«… Ένα κίνημα που αγνοεί ή αποστρέφεται την κοινωνική ιστορία, αλλά και την 

ιστορικότητά του, δεν κάνει τίποτα άλλο από το να βρίσκεται διαρκώς στο νησί των 

λωτοφάγων… » Γ. Μεριζιώτης 

η. Ευσεβείς πόθοι 

Ένα ζωντανό και ρωμαλέο αναρχικό κίνημα  εν μέσω πανδημίας θα κατέβαινε μαζικά 

 στους δρόμους και θα δονούσε τα κράσπεδα διεκδικώντας, ενδυνάμωση και 

ενίσχυση του δημόσιου συστήματος (πρωτοβάθμιας και νοσοκομειακής) υγείας, την 

απρόσκοπτη και δωρεάν είσοδο  (όταν χρειάζεται)  στις δομές  υγείας των 

προσφύγων και μεταναστών, την ενίσχυση και  αποσυμφόρηση της δημόσιας 

παιδείας, την ενίσχυση και αποσυμφόρηση των δημόσιον μέσων μαζικής μεταφοράς 

(ΜΜΜ). 

Την παροχή δωρεάν μασκών και  τεστ σε όλο των φτωχό πληθυσμό, τους 

χαμηλόμισθους – μεροκαματιάρηδες, χαμηλοσυνταξιούχους, στους μαθητές, 

σπουδαστές, φοιτητές και στους πρόσφυγες και μετανάστες. Θα ήταν κάθετα ενάντια 

στον υποχρεωτικό και υπέρ του συναινετικού εμβολιασμού. Θα απαιτούσε 

κατάργηση του χαρατσιού (πρόστιμου) στους ανεμβολίαστους ηλικιωμένους/ες.  Θα 

απαιτούσε μέτρα προστασίας  σε όλους τους εργασιακούς χώρους. Την  ενίσχυση των 

υπαρχόντων και δημιουργία  νέων μονάδων εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ). 

Θα εξέφρασε με όλους τους τρόπους την αλληλεγγύη του στους  υγειονομικούς 

(γιατρούς/ες – νοσηλευτές/ες ) των δημόσιων νοσοκομείων που δίνουν την μάχη στη 

πρώτη γραμμή του μετώπου ενάντια στην πανδημία. 

Θα εναντιώνονταν στην ύπαρξη ΜΕΘ και θεραπείες με ειδικά, πανάκριβα φάρμακα 

που έρχονταν με VIP πτήσεις από το εξωτερικό, με δημόσιες δαπάνες για τις ελίτ στα 

δημόσια νοσοκομεία[11]και θα προσπαθούσε να φτιάξει δομές αλληλοβοήθειας και 

αλληλεγγύης. 

https://autonomidrasi.com/2021/12/11/%ce%b7-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%af%ce%b1%cf%84%ce%bf-%ce%ba%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%bf%cf%82%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%cf%8c%cf%83%ce%b9%ce%bf-%cf%84%ce%bf-%ce%b9%ce%b4%ce%b9%cf%89/#_edn11
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Θα απαιτούσε σεβασμό στην μνήμη των νεκρών από τον ιό,  θα ενδυνάμωνε την 

αλληλεγγύη των γενεών και υπερ των απομάχων της εργασίας συνταξιούχων/ες και 

 θα απαιτούσε να πάψουν  από τον ΕΟΔΥ οι ρατσιστικές  και παραπλανητικές 

αναφορές του τύπου «…από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 

18.982 θάνατοι. Το 95.3% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω….». 

Εκτός από τον αριθμό των νοσούντων και τους θανάτους, η αναφορά στα υποκείμενα 

 νοσήματα και το ηλικιακό σε δημόσια μαζική χρήση  (ας το άφηνε ο ΕΟΔΥ για 

εσωτερική ιατρική στατιστική) είναι (δυνάμει) ρατσιστική και παραπλανητική γιατί 

όλοι αυτοί οι θάνατοι  δεν παύουν να είναι πρόωροι «πριν την ώρα τους» που λέει και 

ο λαός και έχει αναπτυχθεί στην κοινωνία μια συζήτηση (δυνάμει) ρατσιστικού τύπου 

του στιλ:  «έλα μωρέ γερόντια/γριές ήταν,  ή πολλοί άρρωστοι από κορονοϊό έπασχαν 

και από αλλά νοσήματα  και έτσι ή αλλιώς θα πέθαιναν», ή ότι: «αυτοί/ες είναι 

αρνητές του κορονοϊού και των εμβολίων και καλά να πάθουν, ας πρόσεχαν». [12] 

Επειδή ο θάνατος είναι ένας και μοναδικός  για τον καθένα/μια και ανεξάρτητα από 

ηλικία (είτε είσαι αρνητής είτε όχι), οι αναρχικοί/ες ήταν πάντα ενάντια στην 

φασιστική εκδοχή του ζήτω ο θάνατος (viva la muerte) γιατί ξέροντας ότι η ζωή του 

καθενός/ας  είναι  μια και μοναδική, ότι είμαστε όλοι/ες θνητοί και δεν υπάρχει 

μεταθανάτια ζωή αγαπούσαν/αγαπάνε την ζωή και φώναζαν-φωνάζουν σε 

αντιδιαστολή με τους φασίστες ζήτω η ζωή (viva la vida). [13] 

Αυτά όμως είναι ευσεβείς πόθοι ή όνειρα καλοκαιρινής νυκτός ενός αυτοεξόριστου 

αναρχοκομουνιστή  γιατί  τέτοιο αναρχικό  κίνημα τουλάχιστον στον ελλαδικό χώρο 

 δεν υπάρχει και αυτό που υπάρχει είναι υπό διάλυση και παρακμή, και μέχρι να μπει 

η συζήτηση σε μια ορθολογική  συλλογική βάση θα επικρατεί από μια  μερίδα της 

κοινωνίας και του αναρχικού χώρου  η ατομικίστικη  λογική του ότι: όσοι/ες 

πέθαναν, πέθαναν και  «ο σώζων εαυτόν σωθήτω». Ενώ την ώρα που γράφονταν αυτό 

το κείμενο είχαν ξεπεράσει τις 19.000 οι νεκροί του κορονοϊού στην Ελλάδα από την 

αρχή της πανδημίας. 

«Η αισιοδοξία μου βασίζεται στη βεβαιότητα ότι αυτός ο πολιτισμός θα καταρρεύσει. Η 

απαισιοδοξία μου, σε όλα αυτά που κάνει για να μας τραβήξει στην πτώση του.» Ζαν 

Φρανσουά Μπριέντ 

Πειραιάς  10/12/2021 

Σημειώσεις – παραπομπές  

[1] Συνωμοσιολογία: Ο κόσμος ως ατελείωτη συνωμοσία 

[2] «… Εξαιρετικά αποκαλυπτικός είναι εδώ «ο διάλογος» που άνοιξε ο Robert 

Nozick με τον κοινωνιστή πανεπιστημιακό John Rawls, όταν δομούνταν οι 

οικονομικός φιλελευθερισμός στα πανεπιστήμια στα μέσα του ’70, με τους 

υπέρμαχους του κοινωνικού κράτους. Ο Nozick  ήταν βέβαια ο εκπρόσωπος των 

λεγόμενων «αναρχοκαπιταλιστών». Ανήκε στο ρεύμα που πήρε τους πολύτιμους, 

βαθιούς, ματωμένους αγώνες για τα δικαιώματα ώστε να τα αντιστρέψει ως 

δικαιωματισμό. 

https://autonomidrasi.com/2021/12/11/%ce%b7-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%af%ce%b1%cf%84%ce%bf-%ce%ba%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%bf%cf%82%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%cf%8c%cf%83%ce%b9%ce%bf-%cf%84%ce%bf-%ce%b9%ce%b4%ce%b9%cf%89/#_edn12
https://autonomidrasi.com/2021/12/11/%ce%b7-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%af%ce%b1%cf%84%ce%bf-%ce%ba%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%bf%cf%82%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%cf%8c%cf%83%ce%b9%ce%bf-%cf%84%ce%bf-%ce%b9%ce%b4%ce%b9%cf%89/#_edn13
https://autonomidrasi.com/2021/12/11/%ce%b7-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%af%ce%b1%cf%84%ce%bf-%ce%ba%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%bf%cf%82%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%cf%8c%cf%83%ce%b9%ce%bf-%cf%84%ce%bf-%ce%b9%ce%b4%ce%b9%cf%89/#_ednref1
https://autonomidrasi.com/2021/10/26/συνωμοσιολογία-ο-κόσμος-ως-ατελείωτη/
https://autonomidrasi.com/2021/12/11/%ce%b7-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%af%ce%b1%cf%84%ce%bf-%ce%ba%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%bf%cf%82%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%cf%8c%cf%83%ce%b9%ce%bf-%cf%84%ce%bf-%ce%b9%ce%b4%ce%b9%cf%89/#_ednref2
https://el.wikipedia.org/wiki/Ρόμπερτ_Νόζικ
https://el.wikipedia.org/wiki/Ρόμπερτ_Νόζικ
https://el.wikipedia.org/wiki/Τζον_Ρωλς
https://el.wikipedia.org/wiki/Αναρχοκαπιταλισμός
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Οι αναρχοκαπιταλιστές λοιπόν, ταυτίζοντας το δημόσιο  με κάθε κακό, στράφηκαν 

εναντίον της «διανεμητικής», όπως την απεκάλεσαν, δικαιοσύνης και βρίσκοντας 

«έμπνευση» σε μια φύση που την διάβασαν με εντελώς αφύσικο τρόπο, είχαν ως 

κύρια ‘συνθήματα’ το «Ατομικό δικαίωμα αντί κοινωνικού συμβολαίου», το «Από 

την αναρχία της φύσης στο ελάχιστο κράτος», το «Η ανισότητα είναι αποδεκτή βάσει 

των διαφορών στις ικανότητες (στην παιδεία, στην υγεία, στην εργασία κλπ) των 

ατόμων», το «Το κράτος να μην παραβιάζει τα ατομικά δικαιώματα των πολιτών 

του» και βέβαια (εκεί θα κατέληγε) «Το να πληρώνεις φόρους είναι μια μορφή 

δουλείας». 

Η μορφή αυτή «αριστερισμού» (στο όνομα συγκροτήσεων που αυτοσυστήθηκαν ως 

αναρχοκαπιταλιστές, βολονταριστές κλπ παρασύροντας και άτομα με καλές 

προθέσεις μα με ελλιπής γνώσεις και πολιτικά κριτήρια) εισχώρησε μέσα στα 

κοινωνικά κινήματα ως φράξια…», όλο το κείμενο εδώ: Νεοφιλελευθερισμός και 

αντιεμβολιαστικό κίνημα ( σημ. επειδή προτείνω  αυτό το κείμενο δεν σημαίνει ότι 

συμφωνώ με όλες τις παραγράφους του, αλλά είναι χρήσιμο γιατί μας δίνει μια 

εικόνα από που εκπορεύονται οι πολιτικές θέσεις της σημερινής ελληνικής – και όχι 

μόνο – κυβέρνησης του κ.  Κ. Μητσοτάκη). 

Επίσης : «Το καπιταλιστικό σύστημα βασίζεται στην άνιση κατανομή των ευκαιριών 

να ζήσεις ή να πεθάνεις», λέει ο Ασίλε Μπέμπε. «Η λογική της θυσίας βρισκόταν 

πάντα στην καρδιά του νεοφιλελευθερισμού, που θα έπρεπε να τον ονομάσουμε 

νεκροφιλελευθερισμό. Αυτό το σύστημα πάντα λειτουργούσε με την ιδέα πως κάποιος 

αξίζει περισσότερο από τους άλλους. Όποιος δεν έχει αξία, μπορεί να πεταχτεί.» Δείτε 

το πολιτικό δοκίμιο «Νεκροπολιτική» του Ασίλε Μπέμπε, επίσης, Ο κοινωνικός 

δαρβινισμό, ανοσία της αγέλης. 

[3] «Το ιατρικό κατεστημένο έχει γίνει σημαντικότατη απειλή για την υγεία. Το 

ιατρικό επάγγελμα εξουσιάζει την ιατρική. Το αποτέλεσμα είναι ολέθριο και έχει 

πάρει διαστάσεις επιδημίας. Τη νέα αυτή επιδημία ονομάζω ιατρογένεση, από τις 

ελληνικές λέξεις, ιατρός και γένεσις«. Ιβάν Ίλλιτς: Ιατρική Νέμεση. Η Απαλλοτρίωση 

της Υγείας 

[4] Εκατόν τρία χρόνια πριν, το 1918, ο κόσμος γνώρισε την πρώτη μεγάλη πανδημία 

του 20ού αιώνα. Η ισπανική γρίπη είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 50 έως 100 εκατ. 

ανθρώπων, που αντιστοιχεί στο 25% του παγκόσμιου πληθυσμού εκείνης της εποχής. 

Μετά από αυτήν, τίποτα δεν ήταν το ίδιο, καθώς οι εκτεταμένες απώλειες 

πυροδότησαν τη μεγαλύτερη «επανάσταση» στον τομέα της δημόσιας υγείας. 

Ο κόσμος ήταν εντελώς διαφορετικός κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα. Η 

υγειονομική περίθαλψη δεν περιελάμβανε την παραμικρή έννοια προστασίας του 

γενικού πληθυσμού. Στον βιομηχανικό κόσμο, οι γιατροί -τουλάχιστον, στην 

συντριπτική πλειοψηφία- εργάζονταν ως ιδιώτες ή χρηματοδοτούνταν από 

φιλανθρωπικά και θρησκευτικά ιδρύματα, συνεπώς οι πολίτες δεν είχαν πρόσβαση 

στις υπηρεσίες τους. 

Οι πολιτικές δημόσιας υγείας -όπως αυτές που εφαρμόζονταν τότε για το 

μεταναστευτικό- είχαν επηρεαστεί έντονα από την ευγονική. Η ελίτ αντιμετώπιζε τα 

https://tvxs.gr/news/egrapsan-eipan/neofileleytherismos-kai-antiemboliastiko-kinima
https://tvxs.gr/news/egrapsan-eipan/neofileleytherismos-kai-antiemboliastiko-kinima
https://autonomidrasi.com/2020/12/03/%ce%bd%ce%b5%ce%ba%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%ce%b2%ce%b9%ce%b2%ce%bb%ce%b9%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b9%ce%b1%cf%83%ce%b7/
https://autonomidrasi.com/2022/01/14/%ce%bf-%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%b4%ce%b1%cf%81%ce%b2%ce%b9%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82/
https://autonomidrasi.com/2022/01/14/%ce%bf-%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%b4%ce%b1%cf%81%ce%b2%ce%b9%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82/
https://www.efsyn.gr/nisides/328748_anosia-tis-agelis
https://autonomidrasi.com/2021/12/11/%ce%b7-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%af%ce%b1%cf%84%ce%bf-%ce%ba%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%bf%cf%82%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%cf%8c%cf%83%ce%b9%ce%bf-%cf%84%ce%bf-%ce%b9%ce%b4%ce%b9%cf%89/#_ednref3
https://autonomidrasi.com/2021/12/08/ιατρική-νέμεση-η-απαλλοτρίωση-της-υγε/
https://autonomidrasi.com/2021/12/08/ιατρική-νέμεση-η-απαλλοτρίωση-της-υγε/
https://autonomidrasi.com/2021/12/11/%ce%b7-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%af%ce%b1%cf%84%ce%bf-%ce%ba%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%bf%cf%82%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%cf%8c%cf%83%ce%b9%ce%bf-%cf%84%ce%bf-%ce%b9%ce%b4%ce%b9%cf%89/#_ednref4
https://el.wikipedia.org/wiki/Ευγονική
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λαϊκά στρώματα ως ανθρώπους δεύτερης κατηγορίας, θεωρώντας ότι, οι νόσοι και οι 

τυχόν δυσμορφίες τους οφείλονται στον «φυσικό εκφυλισμό». 

Ουδείς εξ αυτών σκέφτηκε να αναζητήσει τις αιτίες των ασθενειών στις κακές 

συνθήκες διαβίωσης, στα εξαντλητικά ωράρια εργασίας, στην κακή διατροφή. Όταν 

αρρώσταιναν και πέθαναν από τύφο, χολέρα και άλλες θανατηφόρες ασθένειες οι 

υπέρμαχοι της ευγονικής ισχυρίζονταν ότι πρόκειται για δικό τους λάθος -της 

εργατικής τάξης- , επειδή δεν προσπαθούσαν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν ξεσπούσε επιδημία, η δημόσια υγεία αφορούσε μέτρα 

που αποσκοπούσαν στην προστασία της ελίτ από τις «μολυσματικές ασθένειες του 

όχλου». (Όλο το κείμενο εδώ: Πώς η πανδημία γρίπης του 1918 έφερε «επανάσταση» 

στη δημόσια υγεία). 

[5] Η «Συνδημία», ο παγκόσμιος καπιταλισμός και η ευκαιρία για κοινωνίες 

Αποανάπτυξης! 

[6] Οι στατιστικές του αίσχους, η αθλιότητα της φιλανθρωπίας και η αλληλεγγύη 

[7] Αποσπάσματα από το βιβλίο “Σύνοψη του κοινωνικού αναρχισμού” 

Και εδώ: Προοίμιο για μια παγκόσμια ιστορία της ατιμίας 

Ο αναρχικός  Κόλιν Γουόρντ (Colin Ward: 1924 – 2010) μας άφησε μια μεγάλη 

θεωρητική κληρονομιά και ήταν από τους πρώτους που καταπιάστηκε με αυτά τα 

θέματα, δείτε κάποια κείμενα του: 

Η θεωρία της αυθόρμητης τάξης 

Ο αναρχισμός ως μια θεωρία οργάνωσης 

[8] Κορονοϊός και τάξεις 

Και εδώ: Εμβόλια που άλλαξαν τη «μοίρα» μας: Από την ευλογιά και την λύσσα, έως 

την χολέρα και την πολιομυελίτιδα 

[9] Γιατί οι λύκοι και τα κοράκια είναι αχώριστοι φίλοι; «Αλληλοβοήθεια,ένας 

παράγοντας της εξέλιξης» 

[10] Ερρίκο Μαλατέστα: ο αναρχικός που πολέμησε την πανδημία της χολέρας 

[11] VIP ΜΕΘ: Περιφρονώντας την κοινωνία 

[12] Ο διασυρμός των «αρνητών» 

[13] Είδα και μια ελεεινή  αντιεμβολιαστική αφίσα δημοσιευμένη στο 

athens.indymedia που  υπογράφεται με το γνωστό αναρχικό σύμβολο  Α σε κύκλο 

 και  μεταξύ άλλων λέει:  «…Επιστροφή στα βασικά. Το μόνο βέβαιο, όλες και όλοι 

θα πεθάνουμε. Ανάμεσα στις στιγμές ανυπαρξίας μας, ας σταθούμε με 

αξιοπρέπεια…».  Αυτά τα αναρχικά  καλόπαιδα ούτε καν γνωρίζουν ή δεν θέλουν να 

https://autonomidrasi.com/2020/12/20/πώς-η-πανδημία-γρίπης-του-1918-έφερε-επανά/
https://autonomidrasi.com/2020/12/20/πώς-η-πανδημία-γρίπης-του-1918-έφερε-επανά/
https://autonomidrasi.com/2021/12/11/%ce%b7-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%af%ce%b1%cf%84%ce%bf-%ce%ba%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%bf%cf%82%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%cf%8c%cf%83%ce%b9%ce%bf-%cf%84%ce%bf-%ce%b9%ce%b4%ce%b9%cf%89/#_ednref5
https://autonomidrasi.com/2021/01/04/η-συνδημία-ο-παγκόσμιος-καπιταλισμ/
https://autonomidrasi.com/2021/01/04/η-συνδημία-ο-παγκόσμιος-καπιταλισμ/
https://autonomidrasi.com/2021/12/11/%ce%b7-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%af%ce%b1%cf%84%ce%bf-%ce%ba%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%bf%cf%82%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%cf%8c%cf%83%ce%b9%ce%bf-%cf%84%ce%bf-%ce%b9%ce%b4%ce%b9%cf%89/#_ednref6
https://autonomidrasi.com/2018/10/05/οι-στατιστικές-του-αίσχους-η-αθλιότητ/
https://autonomidrasi.com/2021/12/11/%ce%b7-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%af%ce%b1%cf%84%ce%bf-%ce%ba%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%bf%cf%82%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%cf%8c%cf%83%ce%b9%ce%bf-%cf%84%ce%bf-%ce%b9%ce%b4%ce%b9%cf%89/#_ednref7
https://www.anarxeio.gr/contents/view/arxes--stoxoi--8eseis--egxeiridio-istorikothtas
https://autonomidrasi.com/2019/05/12/προοίμιο-για-μια-παγκόσμια-ιστορία-τη-3/
https://autonomidrasi.com/2017/04/13/κόλιν-γουόρντ-colin-ward-1924-2010/
https://autonomidrasi.com/2016/01/08/η-θεωρία-της-αυθόρμητης-τάξης/
https://autonomidrasi.com/2018/05/10/ο-αναρχισμός-ως-μια-θεωρία-οργάνωσης/
https://autonomidrasi.com/2021/12/11/%ce%b7-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%af%ce%b1%cf%84%ce%bf-%ce%ba%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%bf%cf%82%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%cf%8c%cf%83%ce%b9%ce%bf-%cf%84%ce%bf-%ce%b9%ce%b4%ce%b9%cf%89/#_ednref8
https://autonomidrasi.com/2020/03/28/κορονοϊός-και-τάξεις/
https://autonomidrasi.com/2021/07/11/εμβόλια-που-άλλαξαν-τη-μοίραμας-από/
https://autonomidrasi.com/2021/07/11/εμβόλια-που-άλλαξαν-τη-μοίραμας-από/
https://autonomidrasi.com/2021/12/11/%ce%b7-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%af%ce%b1%cf%84%ce%bf-%ce%ba%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%bf%cf%82%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%cf%8c%cf%83%ce%b9%ce%bf-%cf%84%ce%bf-%ce%b9%ce%b4%ce%b9%cf%89/#_ednref9
https://autonomidrasi.com/2021/03/14/γιατί-οι-λύκοι-και-τα-κοράκια-είναι-αχώ/
https://autonomidrasi.com/2021/03/14/γιατί-οι-λύκοι-και-τα-κοράκια-είναι-αχώ/
https://autonomidrasi.com/2021/12/11/%ce%b7-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%af%ce%b1%cf%84%ce%bf-%ce%ba%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%bf%cf%82%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%cf%8c%cf%83%ce%b9%ce%bf-%cf%84%ce%bf-%ce%b9%ce%b4%ce%b9%cf%89/#_ednref10
https://autonomidrasi.com/2021/05/10/ερρίκο-μαλατέστα-ο-αναρχικός-που-πολέ/
https://autonomidrasi.com/2021/12/11/%ce%b7-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%af%ce%b1%cf%84%ce%bf-%ce%ba%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%bf%cf%82%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%cf%8c%cf%83%ce%b9%ce%bf-%cf%84%ce%bf-%ce%b9%ce%b4%ce%b9%cf%89/#_ednref11
https://www.anatropinews.gr/2021/12/08/vip-meth-perifronontas-tin-koinonia/
https://autonomidrasi.com/2021/12/11/%ce%b7-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%af%ce%b1%cf%84%ce%bf-%ce%ba%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%bf%cf%82%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%cf%8c%cf%83%ce%b9%ce%bf-%cf%84%ce%bf-%ce%b9%ce%b4%ce%b9%cf%89/#_ednref12
https://autonomidrasi.com/2021/12/07/ο-διασυρμός-των-αρνητών/
https://autonomidrasi.com/2021/12/11/%ce%b7-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%af%ce%b1%cf%84%ce%bf-%ce%ba%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%bf%cf%82%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%cf%8c%cf%83%ce%b9%ce%bf-%cf%84%ce%bf-%ce%b9%ce%b4%ce%b9%cf%89/#_ednref13
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μάθουν ότι οι αναρχικοί/ες στον εμφύλιο στην Ισπανία το 36 πηγαίνοντας στο μέτωπο 

και ξέροντας ότι μπορεί να πεθάνουν φώναζαν: ζήτω η ζωή (viva la vida) σε 

αντιδιαστολή με τους φασίστες που φώναζαν  ζήτω ο θάνατος (viva la muerte).* 

Αυτά τα  σημερινά αναρχικά καλόπαιδα μεγαλωμένα μέσα στην θαλπωρή της 

 καταναλωτικής ασφάλειας της δύσης, μπορούν άκριτα να αναπαράγουν την 

υποκουλτούρα τους ως πολιτικό πρόταγμα, δεν ρισκάρουν τίποτα, λένε τα δικά τους 

και ανεξάρτητα αν έχουν εμβολιαστεί εκατομμύρια άνθρωποι, αυτοί μιλάνε μόνο για 

της παρενέργειες των εμβολίων, και κατηγορούν τους αναρχικούς/ες που είναι υπέρ 

του εμβολιασμού ότι συμπράττουν με το κράτος. 

*) σημ. {…} Για τις φασιστικές και τις ναζιστικές παραδόσεις, καθώς και με τις 

γενικότερες ακροδεξιές «αξίες» και πρακτικές, η απαξίωση της ζωής πάει χέρι-χέρι 

με τη λατρεία του θανάτου και την άσκηση της πιο ακραίας βίας! Και φυσικά, δεν 

είναι τυχαίο ότι η διαβόητη… μακάβρια κραυγή του ιδρυτή της Φάλαγγας, Ισπανού 

φασίστα στρατηγού Χοσέ Μιγιάν-Αστράι, «Viva la Muerte» (Ζήτω ο Θάνατος) 

αποτελεί μέχρι σήμερα βασικό στοιχείο και «σημαία» της ιδεολογικής κληρονομιάς 

των απανταχού γης (νεο)φασιστών και λοιπών ακροδεξιών νοσταλγών είτε του 

Φράνκο είτε του Μουσολίνι και του Χίτλερ και των καθεστώτων τους… 

Ήταν στις 12 Οκτωβρίου του 1936, μεσούντος του ισπανικού εμφυλίου πολέμου, 

όταν απαντώντας στην ανθρωπιστικού περιεχομένου ομιλία του (κάθε άλλο παρά 

αριστερού) φιλοσόφου, βουλευτή και πρύτανη του πανεπιστημίου της 

Σαλαμάνκα Μιγκέλ ντε Ουναμούνο, ο Αστράι κραύγασε το διαβόητο νεκρόφιλο 

σύνθημα «Viva la Muerte» αλλά και το «Mueran los Intelectuales» (Θάνατος στους 

διανοούμενους). Δεν είναι προφανώς τυχαίο που ο ενθουσιώδης θαυμαστής του 

Φράνκο και του φασιστικού κινήματός του Νίκος Καζαντζάκης, εξέδωσε σε βιβλίο 

τις ανταποκρίσεις του από την Ισπανία του εμφυλίου, που δημοσίευε η 

«Καθημερινή» της οικογένειας Βλάχου, διαλέγοντας να βάλει τον εύγλωττο τίτλο 

«Viva la Muerte»!.{…} ( Αυτή η σημείωση μπήκε εκ τον υστέρων  στο κείμενο, είναι 

απόσπασμα από το κείμενο:  Όταν νεοφιλελεύθεροι και ακροδεξιοί εθίζουν στον 

θάνατο και στην απαξίωση της ζωής ). 

https://info-war.gr/otan-neofileleytheroi-kai-akrodexioi/
https://info-war.gr/otan-neofileleytheroi-kai-akrodexioi/
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Η φωτογραφία απεικονίζει έναν θαλάσσιο ιππόκαμπο που κουβαλάει στην ουρά του 

μια..μάσκα, περισσότερα εδώ: Ocean Photography Awards 2021  

 

 

 

 

 

 

 

https://avrakotos.files.wordpress.com/2021/09/61420670280000190271fe57.jpg
https://autonomidrasi.com/2021/09/16/ocean-photography-awards-2021-%ce%b7-%ce%b1%cf%80%ce%af%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b7-%ce%bb%ce%ae%cf%88%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%ad%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b1-%cf%86%ce%b9%ce%bd%ce%b1/
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Δείτε και αυτές τις δημοσιεύσεις: 

Επιδημιολογικός νεο φιλελευθερισμός 

Κορονοϊός: Οι Αγροεπιχειρήσεις Ρισκάρουν με Εκατομμύρια Θανάτους 

Μπαίνουμε σε εποχή πανδημιών – θα τελειώσει μόνο αν προστατέψουμε τα τροπικά δάση 

Ομάδα επιστημόνων: Γιατί γνωρίζαμε ότι έρχεται πανδημία 

Το «γενετικό άλμα» του κορονοϊού 

Περί ιών και άλλων δαιμον-ίων ή γιατί η επιδημία από Covid-19 δεν είναι γρίπη 

Ιβάν Ίλλιτς: Ιατρική Νέμεση. Η Απαλλοτρίωση της Υγείας (βιβλιοπαρουσίαση) 

Το τρένο της μεγάλης φυγής Εργαζόμενοι/ες στη βιομηχανία της υγείας 

Νεκροφιλία και Καπιταλισμός 

Αυταρχικός φιλελευθερισμός: Από τον Καρλ Σμιτ και τον ορντο-φιλελευθερισμό στο ευρώ 

Νε(κρ)οφιλελευθερισμός 

«Εξω το φέρετρο, μέσα η τηλεόραση, το παράθυρο ανοιχτό σε έναν κλειστό κόσμο!»  Ένα 

κείμενο  του  Raoul Vaneigem  για τον κορωνοϊό και την πανδημία 

Μισέλ Φουκώ-Michel Foucault «Η γέννηση της βιοπολιτικής» 

Σε σύγχρονη δουλεία (ντοκιμαντέρ) 

Τοπικοποίηση: Μια απάντηση και για την παγκοσμιοποίηση της ασθένειας!. 

Ξαναφτιάχνοντας την κοινωνία: Δεν είναι ο άνθρωπος καρκίνος πάνω στον πλανήτη 

Όλα όσα θα θέλατε να μάθετε για το εμβόλιο: Προβλήματα, συμφέροντα και καθυστερήσεις 

Tο βρώμικο παρελθόν της Pfizer 

Φαρμακευτικό Καρτέλ, εμβόλια και θεραπείες: Ο νέος «πυρετός του χρυσού» του 21ου 

αιώνα 

Ο πλούτος των δισεκατομμυριούχων εκτοξεύθηκε εν μέσω πανδημίας 

Παιδιά σκλάβοι στην εποχή του κοροναϊού 

Ασθένειες: Αρχαίοι σύντροφοι της φτώχειας 

Δεκάδες χιλιάδες τόνοι πλαστικών στις θάλασσες του πλανήτη λόγω Covid-19 

https://autonomidrasi.com/2021/03/09/%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%b9%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%bd%ce%b5%ce%bf%cf%86%ce%b9%ce%bb%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%85%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82/
https://autonomidrasi.com/2020/03/17/%ce%ba%ce%bf%cf%81%cf%89%ce%bd%ce%bf%cf%8a%cf%8c%cf%82-%ce%bf%ce%b9-%ce%b1%ce%b3%cf%81%ce%bf%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%ba%ce%ac/
https://autonomidrasi.com/2020/09/10/%ce%bc%cf%80%ce%b1%ce%af%ce%bd%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5-%cf%83%ce%b5-%ce%b5%cf%80%ce%bf%cf%87%ce%ae-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%b9%cf%8e%ce%bd-%ce%b8%ce%b1-%cf%84%ce%b5%ce%bb/
https://autonomidrasi.com/2020/04/03/%ce%bf%ce%bc%ce%ac%ce%b4%ce%b1-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bc%cf%8c%ce%bd%cf%89%ce%bd-%ce%b3%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%af-%ce%b3%ce%bd%cf%89%cf%81%ce%af%ce%b6%ce%b1%ce%bc%ce%b5-%cf%8c%cf%84/
https://autonomidrasi.com/2021/04/23/%cf%84%ce%bf-%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%b5%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%ac%ce%bb%ce%bc%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%cf%8a%ce%bf%cf%8d/
https://autonomidrasi.com/2020/03/31/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%af-%ce%b9%cf%8e%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%ac%ce%bb%ce%bb%cf%89%ce%bd-%ce%b4%ce%b1%ce%b9%ce%bc%ce%bf%ce%bd-%ce%af%cf%89%ce%bd-%ce%ae-%ce%b3%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%af-%ce%b7/
https://autonomidrasi.com/2021/12/08/%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%bd%ce%ad%ce%bc%ce%b5%cf%83%ce%b7-%ce%b7-%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%bf%cf%84%cf%81%ce%af%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%85%ce%b3%ce%b5/
https://autonomidrasi.com/2021/06/10/%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%ce%b6%cf%8c%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf%ce%b9-%ce%b5%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b2%ce%b9%ce%bf%ce%bc%ce%b7%cf%87%ce%b1%ce%bd%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%85%ce%b3%ce%b5/
https://autonomidrasi.com/2021/01/02/%ce%bd%ce%b5%ce%ba%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%b9%ce%bb%ce%af%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%ba%ce%b1%cf%80%ce%b9%cf%84%ce%b1%ce%bb%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82/
https://autonomidrasi.com/2020/09/10/%ce%b1%cf%85%cf%84%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%cf%86%ce%b9%ce%bb%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%85%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%83/
https://autonomidrasi.com/2021/12/03/%ce%bd%ce%b5%ce%ba%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%b9%ce%bb%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%85%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82/
https://autonomidrasi.com/2020/03/22/%ce%b5%ce%be%cf%89-%cf%84%ce%bf-%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%b5%cf%84%cf%81%ce%bf-%ce%bc%ce%ad%cf%83%ce%b1-%ce%b7-%cf%84%ce%b7%ce%bb%ce%b5%cf%8c%cf%81%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf-%cf%80%ce%b1/
https://autonomidrasi.com/2020/04/07/11718/
https://autonomidrasi.com/2018/07/23/%cf%83%ce%b5-%cf%83%cf%8d%ce%b3%cf%87%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b7-%ce%b4%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b5%ce%af%ce%b1/
https://autonomidrasi.com/2021/08/19/%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%ce%b1%cf%80%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-2/
https://autonomidrasi.com/2021/08/11/%ce%be%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%86%cf%84%ce%b9%ce%ac%cf%87%ce%bd%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bc%ce%ac%cf%81/
https://autonomidrasi.com/2020/12/18/%cf%8c%ce%bb%ce%b1-%cf%8c%cf%83%ce%b1-%ce%b8%ce%b1-%ce%b8%ce%ad%ce%bb%ce%b1%cf%84%ce%b5-%ce%bd%ce%b1-%ce%bc%ce%ac%ce%b8%ce%b5%cf%84%ce%b5-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%ce%b5%ce%bc%ce%b2%cf%8c%ce%bb/
https://autonomidrasi.com/2021/01/03/t%ce%bf-%ce%b2%cf%81%cf%8e%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%bf-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b5%ce%bb%ce%b8%cf%8c%ce%bd-%cf%84%ce%b7%cf%82-pfizer/
https://autonomidrasi.com/2020/11/20/%cf%86%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%b1%ce%ba%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%ba%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%ad%ce%bb-%ce%b5%ce%bc%ce%b2%cf%8c%ce%bb%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%b1/
https://autonomidrasi.com/2020/11/20/%cf%86%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%b1%ce%ba%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%ba%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%ad%ce%bb-%ce%b5%ce%bc%ce%b2%cf%8c%ce%bb%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%b1/
https://autonomidrasi.com/2020/10/24/%ce%bf-%cf%80%ce%bb%ce%bf%cf%8d%cf%84%ce%bf%cf%82-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b4%ce%b9%cf%83%ce%b5%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%bc%ce%bc%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%8d%cf%87%cf%89%ce%bd-%ce%b5%ce%ba%cf%84/
https://autonomidrasi.com/2020/10/03/%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%ac-%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%ac%ce%b2%ce%bf%ce%b9-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%cf%80%ce%bf%cf%87%ce%ae-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b1%cf%8a/
https://autonomidrasi.com/2021/10/16/%ce%b1%cf%83%ce%b8%ce%ad%ce%bd%ce%b5%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%b1%ce%af%ce%bf%ce%b9-%cf%83%cf%8d%ce%bd%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%bf%ce%b9-%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%86%cf%84%cf%8e%cf%87/
https://autonomidrasi.com/2021/11/23/%ce%b4%ce%b5%ce%ba%ce%ac%ce%b4%ce%b5%cf%82-%cf%87%ce%b9%ce%bb%ce%b9%ce%ac%ce%b4%ce%b5%cf%82-%cf%84%cf%8c%ce%bd%ce%bf%ce%b9-%cf%80%ce%bb%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%cf%83%cf%84%ce%b9/
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Περί πανδημίας ( Δεύτερο Μέρος): Μια υπόθεση εργασίας, δυο απαντήσεις ή τι 

γυρεύει μια γιαγιά καμήλα στα καντόνια της Ροζάβας 

Στους αναρχικούς κύκλους (και όχι μόνο)  έχει 

φουντώσει μια διχαστική  συζήτηση γύρω από 

την πανδημία, τα κυβερνητικά μέτρα και τα 

εμβόλια. Θα προσπαθήσω να δώσω μια δική 

μου «απάντηση» μέσα από κάποια υποθετικά 

ερωτήματα και μια παροιμία. Επίσης θα 

δημοσιεύσω κάποια κείμενα για να δούμε πως 

αντιμετωπίζουν οι Ζαπατίστας αυτά τα 

ζητήματα. 

1. Μια υπόθεση εργασίας: Υποθετικά ερωτήματα 

Σε μια υποτιθέμενη αναρχική κοινωνία αν την χτυπούσε ένας ιός και η ίωση 

εξελίσσονταν σε πανδημία τι θα συνέβαινε; 

Κάποιοι/ες θα απαντούσαν με έναν μεταφυσικό τρόπο ότι: στην μελλοντική  

αναρχική κοινωνία δεν θα υπάρχουν ιοί και πανδημίες. 

Εδώ μπορούμε να τους απαντήσουμε και εμείς  μεταφυσικά : 

«… Για να δούμε όμως τι γίνεται  στην πραγματικότητα  διότι οι αναρχικοί 

προτείνουν στη ουσία  κοινωνίες αγγέλων και όχι ανθρώπων (εδώ θα χρησιμοποιήσω 

λίγο το στιλ  της αφήγησης του  Μαλατέστα, όπως στην μπροσούρα του «Στο 

καφενείο»), παρεμπιπτόντως να πω ότι: 

«…Ο άγγελος δεν ζεσταίνεται, δεν κρυώνει, δεν καυλώνει, δεν πονάει, δεν νοσεί, δεν 

πεινάει, δεν διψάει, δεν δουλεύει, δεν ελπίζει, δεν  φοβάται, δεν έχει πάθη,  δεν 

ευτυχεί, δεν δυστυχεί, δεν χαίρεται, δεν λυπάται, δεν μισεί, δεν αγαπάει, δεν φθονεί, 

δεν έχει ηδονές, δεν έχει οδύνες και δεινά, δεν κάνει λάθη απλά, γιατί είναι άγγελος. 

Ο  άνθρωπος ζεσταίνεται,  κρυώνει,  καυλώνει, πονάει, νοσεί, πεινάει, διψάει, 

δουλεύει, ελπίζει, φοβάται, έχει πάθη, ευτυχεί, δυστυχεί, χαίρεται, λυπάται, μισεί, 

αγαπάει, φθονεί, ηδονίζεται, έχει οδύνες και δεινά, κάνει λάθη απλά, γιατί είναι 

άνθρωπος.  

Θα μου πείτε, γιατί τα γράφω αυτά; Ας δώσω δύο υποθετικά  παραδείγματα  που 

έχουν να κάνουν με την μη επιβολή….» (*) 

Ερχόμενος στο προκείμενο της συζήτησης  θέτοντας κάποιες λογικές ερωτήσεις: 

Ας υποθέσουμε ότι βρισκόμαστε σε μια αναρχική κοινωνία η οποία βρίσκεται σε 

πανδημία λόγω μιας μολυσματικής ασθένειας, ας υποθέσουμε ότι για να είναι 

ασφαλές ένα εμβόλιο όπως και τα περισσότερα φάρμακα χρειάζονται σχεδόν 10 

χρόνια δοκιμών και μετά να εφαρμοστούν στον γενικό πληθυσμό, άρα την δεδομένη 

στιγμή της πανδημίας τέτοιος χρόνος δεν υφίσταται και το κοινωνικό συμβούλιο 

μπορεί να αποφάσιζε να μην γίνει εμβολιασμός γιατί δεν θα είναι ασφαλής. 
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Ας υποθέσουμε ότι  αποφασίζει αυτή η κοινωνία  μέσω συμβουλίου να αντιμετωπίσει 

την πανδημία χωρίς φάρμακα και εμβόλια διαπιστώνοντας όμως ότι χρειάζονται να 

παρθούν κάποια περιοριστικά μέτρα ώστε να περιοριστεί η μετάδοση της ασθένειας. 

Θα είχαν όλα αυτά τα μέλη της κοινωνίας  το ίδιο επίπεδο  κοινωνικής συνείδησης 

ώστε αυτά τα μέτρα να μην  χρειάζεται να επιβληθούν σε κάποιους αντιρρησίες ή 

αδιάφορους/ες; 

Επανατοποθετώ το ερώτημα: 

Αυτή η αναρχική κοινωνία θα βρίσκεται  σε τέτοιο σημείο κοινωνικής συνείδησης 

όπου ο καθένας/μια  από τα μέλη της αν νοσήσουν θα αυτοπειθαρχήσουν και θα 

αυτοπεριοριστούν κοινωνικά  ώστε να μην μεταδώσουν τον ιό, και έτσι δεν 

χρειάζονται να εφαρμοστούν – επιβληθούν οι  περιοριστικές  αποφάσεις του 

συμβουλίου; 

Φυσικά σε ένα τέτοιο ιδεατό επίπεδο δεν θα φτάσει ποτέ (ούτε είναι επιθυμητό) 

 κάποια  κοινωνία  ανθρώπων θα υπάρχουν πάντα οι αντιρρησίες, και κάποιοι/ες  

αδιάφοροι, με αυτούς/ες  αν δεν πείθονταν να  αυπειθαρχήσουν και να 

αυτοπεριοριστούν τι θα γινόταν; 

Δεν θα απαντήσω στο αμέσως πιο πάνω ερώτημα αλλά θα φέρω ένα παράδειγμα από 

την ζώσα πραγματικότητα. 

Για μια εκδήλωση αλληλεγγύης  στην επαρχία μια συλλογικότητα αναρχικών της 

πόλης έχει νοικιάσει ένα πούλμαν ώστε να πάνε όσο περισσότεροι μπορούν στην 

εκδήλωση. Το πούλμαν είχε κλειστές τις πόρτες και αναμμένη την μηχανή γιατί ήταν 

χειμώνας και έξω έκανε βρομόκρυο, όταν  άρχισε να γεμίζει φτάνει μια παρέα τριών 

ατόμων, μόλις κάθονται στις θέσεις  το πούλμαν έλυσε το χειρόφρενο και άρχισε σιγά 

σιγά να κινείται. 

Μέτα από λίγο η  παρέα αυτή των τριών ατόμων έβγαλαν μπίρες που είχαν φέρει μαζί 

τους και ανάψαν τσιγάρο. Τους βλέπει ο οδηγός από τον καθρέφτη και τους λέει: 

«παιδιά δεν ξέρετε ότι δεν επιτρέπεται το κάπνισμα μέσα στο πούλμαν;» του 

απαντούν: «το ξέρουμε», τους απαντάει ο οδηγός: «αφού το ξέρετε παρακαλώ 

σβήστε τα τσιγάρα αμέσως», του απαντούν: «εμείς είμαστε αναρχικοί και δεν 

παίρνουμε διαταγές από κανέναν». 

Δεν θα πω τι έγινε με αυτά τα άτομα και αν μπόρεσαν  να συνεχίσουν το ταξίδι, όμως 

θα θέσω πάλι δυο  ερωτήματα:  Αν παρόλο τον διάλογο να σταματήσουν να 

καπνίζουν μέσα στο πούλμαν αυτοί δεν πείθονταν και συνέχιζαν να καπνίζουν, αν  οι 

υπόλοιποι επιβάτες  τους έλεγαν να σταματήσουν να καπνίζουν  ή να κατέβουν από 

το πούλμαν αυτό θα ήταν εξουσιαστική επιβολή; 

Και αν  παρόλο τον διάλογο αυτοί συνέχιζαν να καπνίζουν και δεν κατέβαιναν από το 

πούλμαν, το να  αναγκαστούν να κατέβουν με βίαιο τρόπο θα ήταν μια εξουσιαστική 

βίαια επιβολή; 
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Γιατί το πούλμαν έπρεπε οπωσδήποτε να συνεχίσει το ταξίδι και να προλάβει την 

εκδήλωση αλληλεγγύης. 

Θα μου πείτε τι σχέση έχει το παραπάνω παράδειγμα με την πανδημία; Άμεση δεν 

έχει, έχει όμως με αυτό που λέγεται αυθόρμητη  κοινωνική συνείδηση, κάποια άτομα 

δεν την έχουν και ή κοινωνικοποιούνται και  την αποκτούν ή παραμένουν 

αντικοινωνικά και αρχίζουν τα προβλήματα. 

Σημείωση: 

*) Αυτή η παράγραφος προέρχεται από αυτό το κείμενο «Ανοικτή επιστολή προς το 

αναρχικό κίνημα» (δείτε το κεφάλαιο – σημείο 3.) 

2. Δυο Ζαπατίστικες απαντήσεις 

Ο EZLN ΚΛΕΙΝΕΙ ΤΑ ΚΑΡΑΚΟΛ ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΕΙ ΝΑ 

ΜΗΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΙΘΑΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

ΤΟΥ ΖΑΠΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ  

ΜΕΞΙΚΟ 

16 Μαρτίου 2020 

Προς το λαό του Μεξικού: 

Προς τους λαούς του κόσμου: 

Προς το Εθνικό Ιθαγενικό Κογκρέσο – Ιθαγενικό Συμβούλιο Διακυβέρνησης: 

Προς την εγχώρια και διεθνή Έκτη: 

Προς τα Δίκτυα Αντίστασης και Εξέγερσης: 

Αδελφές, αδελφοί, αδελφοίες: 

Σύντροφοι, συντρόφισσες, συντροφόισσες: 

Σας ανακοινώνουμε ότι: 

Λαμβάνοντας υπόψιν την πραγματική, επιστημονικά αποδεδειγμένη, απειλή κατά της 

ανθρώπινης ζωής , από τη μετάδοση του COVID-19, γνωστού και ως «κορωνοιού». 

Λαμβάνοντας υπόψιν την επιπόλαιη ανευθυνότητα και την έλλειψη σοβαρότητας των 

κακών κυβερνήσεων και της πολιτικής τάξης στο σύνολό της οι οποίες, αντί να 

λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να αντιμετωπίσουν αυτόν τον κίνδυνο που απειλεί 

https://autonomidrasi.com/2016/01/10/%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%b9%ce%ba%cf%84%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%ae-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%bf-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%ba%ce%af/
https://autonomidrasi.com/2016/01/10/%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%b9%ce%ba%cf%84%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%ae-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%bf-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%ba%ce%af/
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την ζωή όλων, ανεξαρτήτως εθνικότητας, φύλου, φυλής, γλώσσας, θρησκευτικών 

πεποιθήσεων, πολιτικής στράτευσης, κοινωνικής τάξης και ιστορίας, χρησιμοποιούν 

αυτό το ανθρωπιστικό πρόβλημα για να αλληλοκατηγορηθούν. 

Λαμβάνοντας υπόψιν την έλλειψη σωστής και έγκαιρης πληροφόρησης σχετικά με το 

μέγεθος και τη σοβαρότητα της εξάπλωσης του ιού, καθώς και την απουσία ενός 

πραγματικού σχεδίου για την αντιμετώπιση της απειλής. 

Δεδομένης της δέσμευσης μας ως ζαπατίστας να αγωνιστούμε για τη ζωή. 

Αποφασίσαμε: 

Πρώτον: Να κηρύξουμε κόκκινο συναγερμό στους λαούς, στις κοινότητες και στους 

οικισμούς μας καθώς και σε όλες τις ζαπατιστικές οργανωτικές βαθμίδες. 

Δεύτερον. – Να προτείνουμε στα Συμβούλια Καλής Διακυβέρνησης και στους 

Αυτόνομους Εξεγερμένους Ζαπατιστικούς Δήμους το ολικό και άμεσο κλείσιμο των 

Καρακόλ και των Κέντρων Αντίστασης και Εξέγερσης. 

Τρίτον. – Να προτείνουμε στις Βάσεις Στήριξης του EZLN και σε ολόκληρη την 

οργανωτική δομή μας την υιοθέτηση μιας σειράς συστάσεων και έκτακτων μέτρων 

υγιεινής που θα διαβιβαστούν στις κοινότητες, στους λαούς και στους ζαπατιστικούς 

 οικισμούς. 

Τέταρτον. –Λόγω της ανυπαρξίας των κακών κυβερνήσεων, σας προτρέπουμε όλες, 

όλους, όλουες στο Μεξικό και στον κόσμο, να πάρετε τα αναγκαία επιστημονικά 

μέτρα υγιεινής που θα σας επιτρέψουν να ξεπεράσετε και να επιβιώσετε από αυτή την 

πανδημία. 

Πέμπτον. – Σας ζητάμε να μην εγκαταλείψουμε τον αγώνα ενάντια στη γυναικοκτόνο 

βία, να συνεχίσουμε τον αγώνα για την υπεράσπιση του εδάφους και της Μάνας Γης, 

να κρατήσουμε ζωντανό των αγώνα για τις/τους εξαφανισμένες/ους, τις/τους 

δολοφονημένες/ους, τις/τους φυλακισμένες/ους. Και να σηκώσουμε πολύ ψηλά τη 

σημαία του αγώνα για την ανθρωπότητα! 

Έκτον. –Σας ζητάμε να μην χάσουμε την ανθρώπινη επαφή αλλά να αλλάξουμε 

προσωρινά τους τρόπους που συνδεόμαστε ως, συντρόφισσες, σύντροφοι, 

συντροφόισσες, ως αδελφές, αδελφοί, αδελφοίες. 

Ο λόγος, το αυτί και η καρδιά, έχουν πολλά μονοπάτια, πολλούς τρόπους, πολλά 

ημερολόγια και πολλές γεωγραφίες για να συναντηθούν. Και αυτός ο αγώνας για τη 

ζωή μπορεί να είναι ένας από αυτούς τους δρόμους. 

Αυτά είναι όλα όσα θέλουμε να πούμε. 

ΑΠΟ ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ 

Εκ μέρους της Παράνομης Επαναστατικής Ιθαγενικής Επιτροπής – Γενικής 

Διοίκησης του Ζαπατιστικού Στρατού Εθνικής Απελευθέρωσης 
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Εξεγερμένος Υποδιοικητής Moisés 

Μεξικό, Μάρτιος 2020 

—————————————————– 

(Απόσπασμα απο το κείμενο «Για μια ζωή. Ζαπατίστας θα διασχίσουν τις πέντε 

ηπείρους, Έκτο μέρος: Ένα βουνό μεσοπέλαγα, (σημείο 4) 

{….} Τέταρτο: 

– Η πανδημία του Covid 19 έδειξε όχι μόνο την τρωτότητα του ανθρώπου, αλλά 

και την απληστία και τη βλακεία των διαφόρων εθνικών κυβερνήσεων και των 

υποτιθέμενων αντιπολιτεύσεών τους. 

Αγνόησαν τα πλέον στοιχειώδη μέτρα κοινής λογικής, ποντάροντας διαρκώς στη 

μικρή διάρκεια της πανδημίας. 

Καθώς η προέλαση της πανδημίας αποκτούσε όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις, τα 

νούμερα άρχισαν να αντικαθιστούν τις τραγωδίες. 

Ο θάνατος έτσι μετατράπηκε σε αριθμούς που χάνονται καθημερινά ανάμεσα σε 

σκάνδαλα και δηλώσεις. 

Ένας ανατριχιαστικός διαγ(κ)ωνισμός μεταξύ γελοίων εθνικισμών, όπου ο μέσος 

όρος των χτυπημάτων και των τερμάτων καθορίζει το ποια ομάδα, ή Έθνος, είναι 

καλύτερο ή χειρότερο. 

Όπως περιγράφεται λεπτομερώς σε κάποιο από τα προηγούμενα κείμενα, στο 

ζαπατισμό επιλέξαμε την πρόληψη και την εφαρμογή υγειονομικών μέτρων τα οποία 

μας συνέστησαν επιστήμονες που μας καθοδήγησαν και μας πρόσφεραν, χωρίς 

δισταγμό, τη βοήθειά τους. 

Οι ζαπατιστικοί λαοί τούς ευχαριστούμε και θέλουμε να το εκφράσουμε. 

Ύστερα από 6 μήνες εφαρμογής αυτών των μέτρων (μάσκες ή το αντίστοιχό τους, 

απόσταση μεταξύ των ατόμων, διακοπή της επαφής με αστικές περιοχές, καραντίνα 

15 ημερών για όσους και όσες μπορεί να είχαν έρθει σε επαφή με κρούσματα, συχνό 

πλύσιμο με σαπούνι και νερό), θρηνούμε το θάνατο 3 συντρόφων που είχαν άμεση 

επαφή με κρούσματα και παρουσίασαν 2 ή περισσότερα συμπτώματα που 

σχετίζονται με τον Covid 19. 

Άλλοι 8 σύντροφοι και μια συντρόφισσα, που πέθαναν το διάστημα αυτό, είχαν 

παρουσιάσει μόνο ένα από τα συμπτώματα. 

Καθώς δεν διαθέτουμε τεστ, υποθέτουμε ότι το σύνολο των 12 συντρόφων και 

συντροφισσών πέθαναν από το λεγόμενο Κορωνοιό (η συμβουλή των επιστημόνων 

ήταν να θεωρούμε κάθε αναπνευστική δυσκολία ως σύμπτωμα του Covid 19). 
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Γι’ αυτές τις 12 απουσίες υπεύθυνοι είμαστε εμείς. 

Δεν ευθύνεται ούτε ο 4ος Μετασχηματισμόςi, ούτε η αντιπολίτευση, ούτε οι 

νεοφιλελεύθεροι, ούτε οι νεοσυντηρητικοί, ούτε οι chairos ούτε οι fifís, ούτε οι 

συνομωσίες, ούτε οι δολοπλοκίες. 

Πιστεύουμε πως έπρεπε να είχαμε ενισχύσει στο έπακρο τα προληπτικά μέτρα. 

Σήμερα, με την απουσία αυτών των 12 συντρόφων να μας βαραίνει, βελτιώνουμε τα 

μέτρα πρόληψης σε όλες τις κοινότητες με τη βοήθεια μη κυβερνητικών οργανώσεων 

και επιστημόνων που, είτε ατομικά είτε συλλογικά, μας καθοδηγούν ώστε να 

αντιμετωπίσουμε με μεγαλύτερο σθένος μια πιθανή επανεμφάνιση της νόσου. 

Δεκάδες χιλιάδες μάσκες (χαμηλού κόστους, σχεδιασμένες ειδικά για να αποτραπεί η 

μόλυνση ατόμων από πιθανό φορέα του ιού, επαναχρησιμοποιήσιμες και 

προσαρμοσμένες στις συγκεκριμένες συνθήκες) έχουν διανεμηθεί σε όλες τις 

κοινότητες. 

Δεκάδες χιλιάδες επιπλέον κατασκευάζονται στα ραφεία των ανταρτών και των 

ανταρτισσών και στα χωριά. 

Η μαζική χρήση μασκών, η καραντίνα δύο εβδομάδων για όσους ενδέχεται να έχουν 

μολυνθεί, η απόσταση, το συνεχές πλύσιμο των χεριών και του προσώπου με σαπούνι 

και νερό και η αποφυγή όσο το δυνατόν περισσότερο των μετακινήσεων προς τις 

πόλεις, είναι μέτρα τα οποία συστήνουμε ακόμα και στους αδελφούς και τις αδελφές 

μας που δεν είναι ζαπατίστας, στους αδελφούς και τις αδελφές μας που είναι 

κομματικοί. 

Για να μπορέσουμε έτσι περιορίσουμε την εξάπλωση της νόσου και να διατηρήσουμε 

την κοινοτική ζωή. 

Οι λεπτομέρειες σχετικά με τη στρατηγική μας θα αναλυθούν εν ευθέτω χρόνω. 

Προς το παρόν, με τη ζωή να πάλλεται στα σώματά μας, σας λέμε ότι, σύμφωνα με 

τις εκτιμήσεις μας (οι οποίες μπορεί να είναι και λανθασμένες), η συλλογική 

αντιμετώπιση της απειλής ως πρόβλημα της κοινότητας και όχι ως ατομικό πρόβλημα 

αλλά και το γεγονός ότι οι προσπάθειές μας επικεντρώθηκαν κυρίως στην πρόληψη, 

μας επιτρέπει να πούμε ως ζαπατιστικοί λαοί: είμαστε εδώ, αντιστεκόμαστε, ζούμε, 

αγωνιζόμαστε. 

Σήμερα, σε όλο τον κόσμο, το μεγάλο κεφάλαιο επιχειρεί να ξαναβγάλει έξω στους 

δρόμους τους ανθρώπους για να αναλάβουν ξανά το ρόλο τους ως καταναλωτές. 

Γιατί μόνο τα προβλήματα της Αγοράς τους ανησυχούν: το τέλμα στην κατανάλωση 

εμπορευμάτων. 

Πρέπει να ξαναβγούμε στους δρόμους, ναι, αλλά για να αγωνιστούμε. 

https://infolibre.gr/wpinfolibre/2020/10/16/oi-zapatistas-salparoyn-gia-tin-eyropi/#sdendnote1sym
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Γιατί, όπως έχουμε πει και παλιότερα, η ζωή, ο αγώνας για τη ζωή, δεν είναι ατομικό 

ζήτημα αλλά συλλογικό. 

Τώρα διαπιστώνουμε ότι δεν είναι καν εθνικό, είναι παγκόσμιο. 

*** 

Πολλά έχουμε δει και έχουμε ακούσει για όλα αυτά. {…} 

Πηγές: https://paliacatezapatista.wordpress.com  

https://paliacatezapatista.wordpress.com/2020 

3. Η κοινότητα και η καμήλα ή τι γυρεύει μια γιαγιά καμήλα στα καντόνια της 

Ροζάβας 

Σε μια κοινότητα νομάδων Βεδουίνων έχει τεθεί ένα ερώτημα που έχει φτάσει την 

κοινότητα στα όρια του  διχασμού και της διάλυσης. 

Το ερώτημα ήταν  αυτό: Σε μια διαδρομή ποιος είναι ο ευκολότερος δρόμος ο 

ανηφορικός ή ο κατηφορικός;. 

Άλλος έλεγε η ανηφόρα, άλλος έλεγε η κατηφόρα, άκρη δεν έβγαινε και είχε αρχίσει 

η πόλωση και οι καυγάδες. Μετά από λίγο καιρό αποφάσισαν να  θέσουν το θέμα στο 

συμβούλιο, όμως και πάλι εκεί άκρη δεν βγήκε. 

Τότε το συμβούλιο αποφάσισε να  στείλει μια αντιπροσωπία (ανα πάσα στιγμή 

ανακλητή) στο  γηραιότερο του χωριού να τον ρωτήσουν σχετικά, δεν μπορεί αυτός 

που είχε συμμετέχει σε τόσα καραβάνια , πολλά από αυτά  μέσα στην έρημο θα ήξερε 

την απάντηση. 

Η αντιπροσωπία πήγε στο γέροντα και τον ρώτησε λέγοντας: « γέροντα μας έστειλε 

το συμβούλιο να σε ρωτήσουμε, εσύ που έχεις μεγάλη εμπειρία από διαδρομές με 

καραβάνια θα μας  πεις  σε μια διαδρομή ποιος είναι ο ευκολότερος δρόμος ο 

ανηφορικός ή ο κατηφορικός;» Ο γέροντας χαμογέλασε πονηρά, τους κοίταξε λίγο 

σιωπηλά  και είπε: 

« γιατί δεν πάτε να ρωτήσετε την γριά καμήλα; Αυτή θα ξέρει καλύτερα». 

Τι να κάνει το συμβούλιο αφού είδε και απόειδε έστειλε άλλη  αντιπροσωπία (ανα 

πάσα στιγμή ανακλητή) να πάει να βρει την γιαγιά καμήλα. 

Η αντιπροσωπία τη βρήκε  πάνω σε ένα λοφίσκο να μασουλάει φιλαράκια και την 

ρώτησε λέγοντας: «γιαγιά καμήλα μας έστειλε το συμβούλιο και ο γέροντας του 

χωριού να σε ρωτήσουμε γιατί εσύ έχεις κάνει στην ζωή σου άπυρα δρομολόγια και 

έχεις μεγάλη πείρα, σε μια διαδρομή ποιος είναι ο ευκολότερος δρόμος ο ανηφορικός 

ή ο κατηφορικός;» Άλλοι λένε ο ανηφορικός, άλλοι ο κατηφορικός και άκρη δεν 

βρίσκουμε, θα σε παρακαλέσουμε να μας δώσεις μια απάντηση γιατί από αυτή 

εξαρτάται η ενότητα της κοινότητας  και το μέλλον του χωριού». 

https://paliacatezapatista.wordpress.com/2020/03/20/%ce%bf-ezln-%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%bd%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%bb-%ce%bb%ce%bf%ce%b3%cf%89-%ce%ba%ce%bf%cf%81%cf%89%ce%bd%ce%bf%ce%b9%ce%bf%cf%85-%ce%ba/
https://paliacatezapatista.wordpress.com/2020/10/12/ezln-%CE%AD%CE%BA%CF%84%CE%BF-%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%B5%CE%BD%CE%B1-%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%BF-%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%BF%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%B1/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CE%B6%CE%AC%CE%B2%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CE%B6%CE%AC%CE%B2%CE%B1
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Η καμήλα τους κοίταξε για λίγο σιωπηλά, γούρλωσε τα μάτια, ξεροκατάπιε, 

σκέφτηκε  και μετά από λίγο τους  απάντησε: « ούτε ο ανηφορικός ούτε ο 

κατηφορικός είναι πιο εύκολος η πιο δύσκολος δρόμος, γιατί όλα εξαρτώνται από το 

φορτίο». 

Το συμβούλιο και η κοινότητα έκριναν ικανοποιητική την απάντηση της γιαγιάς 

καμήλας, σταμάτησε η πόλωση και οι καυγάδες, ήρθε η ομόνοια στο χωριό και 

ετοίμασαν ένα τρικούβερτο γλέντι προς τιμή της γιαγιάς καμήλας. 

Μέτα από λίγες μέρες το συμβούλιο κάλεσε στην συνέλευση  τη γιαγιά καμήλα, την 

ευχαρίστησε και θέλησε να την βραβεύσει. Η γιαγιά καμήλα αφού τους ευχαρίστησε 

τους είπε ότι, δεν θέλει βραβείο και ότι  θα ήθελε μόνο να την αφήσουν να πάει το 

τελευταίο της δρομολόγιο στην ζούγκλα Λακαντόνα  και με την ευκαιρία να δει μια 

φίλη της από τα παλιά. 

Όμως επειδή φοβάται τα αεροπλάνα και το ταξίδι με άλλο μέσο  θα έπαιρνε χρόνο, 

λόγο του ότι βρίσκετε στην δύση της ζωής της να πάει χωρίς φορτίο με ένα καραβάνι 

(που θα πέρναγε από την περιοχή) στα καντόνια της Ροζάβας που είναι πιο κοντά, το 

συμβούλιο συμφώνησε και είπε ότι άμεσα θα κοιτάξει να βρει τρόπο, κλίνοντας αυτή 

την συνέλευση το συμβούλιο αναφώνησε : Ζήτω το παγκόσμιο Κομμουναριάτο . 

(διασκευασμένη παλιά βεδουίνικη παροιμία από τον Γ.Μ) 

Πειραιάς  12/12/2021 

 

Η φίλη της γιαγιάς καμήλας στην ζούγκλα Λακαντόνα 

 

 

https://karavanizapatista.espivblogs.net/2021/04/24/sto-metaxy-sti-zoygkla-lacandona/
http://komunariato.blogspot.com/2018/09/revolution-in-rojava.html
http://komunariato.blogspot.com/
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Περί πανδημίας(Τρίτο Μέρος):Το κράτος Ιανός 

Προλογικό: 

(Απεικόνιση του ρωμαϊκού μυθολογικού θεού, του 

διπρόσωπου Ιανού)  

Ο σημερινός αυταρχικός φιλελευθερισμός ή 

νεοφιλελευθερισμός αντιλαμβάνεται το κράτος ως 

αστυνομία  υπέρ της ελεύθερης αγοράς. 

«…Ορίστε το πραγματικό πρόσωπο του σύγχρονου 

ολοκληρωτισμού που λέγεται «φιλελεύθερη 

δημοκρατία», αλλά που τώρα πρέπει να 

αποκαλούμε με το αληθινό του όνομα: το 

ολοκληρωτικό εμπορικό σύστημα. Το 

ολοκληρωτικό εμπορικό σύστημα πραγματοποίησε αυτό που κανένα άλλος 

ολοκληρωτισμός δεν κατάφερε πριν από αυτόν: την ενοποίηση του κόσμου κατ’ 

εικόνα του... Το κυρίαρχο σύστημα ορίζεται, λοιπόν, από τη διεισδυτικότητα της 

εμπορικής ιδεολογίας. 

Απασχολεί παράλληλα όλο το χώρο και τους τομείς της ζωής. Λέει μονάχα: 

«Παράγετε, πουλήστε, καταναλώστε, συσσωρεύστε!» Έχει μετατρέψει το σύνολο 

των ανθρώπινων σχέσεων σε εμπορικές σχέσεις και αντιμετωπίζει τον πλανήτη μας 

ως εμπόρευμα.. Αναγνωρίζει μόνο ένα δικαίωμα: το δικαίωμα στην ιδιωτική 

ιδιοκτησία. Ο μόνος θεός που λατρεύει είναι το χρήμα…». Ζαν Φρανσουά Μπριέντ 

[1] 

Χρειάστηκε η πανδημία και τα – σε πολλές περιπτώσεις – μετρά έκτακτης ανάγκης 

που περνούν οι κυβερνήσεις για να αντιληφθούν πολλοί/ες αυτό που οι αναρχικοί/ες 

θεωρούν εδώ και δεκαετίες ως πραγματικότητα, ότι οδεύουμε ή βρισκόμαστε 

μπροστά σε ένα νέο ολοκληρωτισμό. 

Όμως αυτός ο νέος  ολοκληρωτισμός[2]δεν είναι και πολύ νέος, οι βασικές του 

πτυχές βρίσκονται στο κοντινό παρελθόν και το κυρίαρχο εργαλείο του το κράτος ως 

όργανο επιβολής  διατηρεί ακόμα τις βασικές «κλασικές» του όψεις/μορφές  και 

φόρμες ως κράτος Ιανός, αλλά ας δούμε συνοπτικά την όψη/μορφή του «καθαρού 

κράτους» αυτό της καταστολής και της γραφειοκρατίας. 

( σημ. Αυτό το κείμενο δεν είναι μια συνεκτική ανάλυση αλλά «συλλογή σημείων» 

χρήσιμων για μια παραπέρα εμβάθυνση στο θέμα). 

Το κράτος Ιανός [*] 

I. Το κράτος στην σύγχρονη εποχή έχει την μορφή του ρωμαϊκού μυθολογικού θεού, 

του διπρόσωπου Ιανού. [3]Το ένα του πρόσωπο – προσωπείο – είναι αυτό που 

αρέσκεται να δείχνει, δηλαδή το δικαιακό (κράτος δικαίου),[4]και προνοιακό (κράτος 

https://autonomidrasi.com/2021/12/17/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%af-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%af%ce%b1%cf%82%cf%84%cf%81%ce%af%cf%84%ce%bf-%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%bf%cf%82%cf%84%ce%bf-%ce%ba%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%bf%cf%82-%ce%b9/#_edn1
https://autonomidrasi.com/2021/12/17/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%af-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%af%ce%b1%cf%82%cf%84%cf%81%ce%af%cf%84%ce%bf-%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%bf%cf%82%cf%84%ce%bf-%ce%ba%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%bf%cf%82-%ce%b9/#_edn2
https://autonomidrasi.com/2021/12/17/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%af-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%af%ce%b1%cf%82%cf%84%cf%81%ce%af%cf%84%ce%bf-%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%bf%cf%82%cf%84%ce%bf-%ce%ba%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%bf%cf%82-%ce%b9/#_edn3
https://autonomidrasi.com/2021/12/17/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%af-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%af%ce%b1%cf%82%cf%84%cf%81%ce%af%cf%84%ce%bf-%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%bf%cf%82%cf%84%ce%bf-%ce%ba%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%bf%cf%82-%ce%b9/#_edn4
https://autonomidrasi.com/2021/12/17/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%af-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%af%ce%b1%cf%82%cf%84%cf%81%ce%af%cf%84%ce%bf-%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%bf%cf%82%cf%84%ce%bf-%ce%ba%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%bf%cf%82-%ce%b9/#_edn5
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πρόνοιας) ενώ παράλληλα ταυτίζει την επικράτεια του  με την χώρα, πολιτεία- 

πατρίδα[5]. Σκοπίμως αποκρύπτει το σκοτεινό και αποτρόπαιο δεύτερο πρόσωπο του, 

που είναι και ο ουσιαστικότερος λόγος ύπαρξης του, δηλαδή το μονοπώλιο της 

δομικής θεσμικής βίας,[6]ενώ παράλληλα το κράτος μέσω της πολιτικής του 

διοίκησης (κυβέρνηση) και της γραφειοκρατίας του είναι η ποιο καθαρή μορφή του 

πατερναλισμού. Από την μια μεριά ο στοργικός και από την άλλη ο αυταρχικός 

πατέρας που θέλει πάντα το καλό των παιδιών του διαμέσου της παλιάς κλασικής 

συνταγής, του μαστιγίου και του καρότου. 

Το κράτος , δεν είναι χώρα – πατρίδα , είναι η μεταφυσική μυστικιστική και νομική 

φαντασίωση της πατρίδας. Είναι ένα τέχνασμα κατασκευασμένο για να ευνοεί και να 

διαιωνίζει την ταξική κοινωνία την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, όπως ο 

φιλελεύθερος ατομικισμός είναι ένα τέχνασμα για την ελευθερία των αφεντικών, 

αλλά ας δούμε συνοπτικά τις πτυχές αυτής της δεύτερης μορφής του κράτους. 

Το κράτος και η γραφειοκρατία του  είναι ένα ιστορικό αλλά παράλληλα και 

απάνθρωπο δημιούργημα των αρχουσών ελίτ που διέπεται από αρχές αποφασισμένες: 

α) Να διατηρούν διά της βίας άδικες μορφές ιδιοκτησίας, που οδηγούν στην φτώχεια 

και στα κακά που αυτή προκαλεί (σωματικά, πνευματικά, ηθικά και κοινωνικά), στην 

παθολογική πλεονεξία, τον φόβο και την εμπορευματοποίηση όλων των αξιών. 

β) Να γεννούν ενοχή, απογοήτευση, σύγχυση, άγχος και εχθρότητα, μέσω πληθώρας 

αυθαίρετων νόμων και διατάξεων. 

γ) Να συμβάλλουν στην ενστάλαξη μιας ψευδούς αντίληψης των αξιών, δίδοντας 

έμφαση σε άσχετα ή βλαβερά “ηθικά καθήκοντα”, όπως η υπακοή στις απαιτήσεις 

της πολιτικής, θρησκευτικής ή όποιας άλλης εξουσίας, όσο ανούσιες ή ανήθικες κι αν 

είναι οι απαιτήσεις αυτές. 

δ) Να προσφέρουν ένα αποθαρρυντικό παράδειγμα απερίγραπτης βαρβαρότητας και 

αδιαφορίας απέναντι στον πόνο, μέσω της στρατιωτικής του δράσης, της οικονομικής 

του πολιτικής και της αντιμετώπισης αυτών που δεν συμμορφώνονται. 

ε) Να υπονομεύουν την κοινότητα και την προσωπική ευθύνη, καθιερώνοντας τον 

έλεγχό του σε όλους τους τομείς της ζωής. 

ζ) Η γραφειοκρατία: είναι μια μορφή οργάνωσης κατά την οποία οι αποφάσεις 

παίρνονται στην κορυφή, τις οποίες πρέπει να υπακούουν οι από κάτω και 

μεταφέρονται διαμέσου μιας σειράς διαταγών όπως σε ένα στρατό. Μια 

γραφειοκρατία δεν είναι μια αληθινή κοινότητα, η οποία προϋποθέτει ένα σύνδεσμο 

ίσων ανθρώπων που παίρνουν τις αποφάσεις από κοινού και τις μεταφέρουν έξω από 

το σύνδεσμο επίσης από κοινού. 

II. Σκεπτόμενος πόσο φρέσκια είναι, αφού δυστυχώς διατηρεί μετά από εκατό 

πενήντα χρόνια την επικαιρότητα της, η διατύπωση του Μπακούνιν για το σκοτεινό 

και αποτρόπαιο δεύτερο πρόσωπο του κράτους, – κάτι που συνεχίζουν οι αριστεροί 

να κάνουν πως δεν βλέπουν, – παραθέτω ένα μικρο απόσπασμα. 

https://autonomidrasi.com/2021/12/17/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%af-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%af%ce%b1%cf%82%cf%84%cf%81%ce%af%cf%84%ce%bf-%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%bf%cf%82%cf%84%ce%bf-%ce%ba%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%bf%cf%82-%ce%b9/#_edn6
https://autonomidrasi.com/2021/12/17/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%af-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%af%ce%b1%cf%82%cf%84%cf%81%ce%af%cf%84%ce%bf-%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%bf%cf%82%cf%84%ce%bf-%ce%ba%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%bf%cf%82-%ce%b9/#_edn7
https://el.wiktionary.org/wiki/πατερναλισμός
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{…} Το κράτος είναι η οργανωμένη εξουσία, κυριαρχία και δύναμη που οι 

ιδιοκτητικές τάξεις ασκούν στις εργαζόμενες λαϊκές μάζες… η πλέον οφθαλμοφανής, 

κυνική ολοκληρωτική και εγκληματική άρνηση της ανθρωπιάς και της κοινωνίας . 

Καταστρέφει την καθολική αλληλεγγύη μεταξύ όλων των ανθρώπων της γης και 

οδηγεί μερικούς από αυτούς σε συνεργασία με μοναδικό στόχο να καταστρέψουν, να 

κατακτήσουν και να υποδουλώσουν όλους τους άλλους… Αυτή η οφθαλμοφανής 

άρνηση της ανθρωπιάς, που συνιστά την ίδια την ουσία του κράτους, αποτελεί από 

την σκοπιά του κράτους το υπέρτατο καθήκον και την μεγαλύτερη αρετή του. 

Έτσι, το να προσβάλλει, να καταπιέζει, να απογυμνώνει, να λεηλατεί, να δολοφονεί ή 

να υποδουλώνει κάποιος τον συνάνθρωπό του, θεωρείται συνήθως έγκλημα. Από την 

άλλη μεριά, από την σκοπιά των εθνικιστών και του πατριωτισμού, όταν τα ίδια 

πράγματα γίνονται στην δημόσια ζωή για την μεγαλύτερη δόξα του κράτους και την 

διατήρηση και επέκταση της εξουσίας του, μετατρέπονται όλα σε καθήκον και αρετή. 

Αυτό εξηγεί το γιατί όλη η ιστορία των αρχαίων και των σύγχρονων κρατών δεν είναι 

παρά μια σειρά ειδεχθών εγκλημάτων, διότι οι βασιλιάδες και οι υπουργοί του 

παρελθόντος και του παρόντος, όλων των εποχών και όλων των χωρών -πολιτικοί, 

διπλωμάτες, γραφειοκράτες και πολεμιστές- αν κριθούν από την άποψη της απλής 

ηθικής και της ανθρώπινης δικαιοσύνης, αξίζουν εκατό, χίλιες φορές την ποινή των 

καταναγκαστικών έργων ή της κρεμάλας. 

Δεν υπάρχει φρικαλεότητα, ωμότητα, ανοσιούργημα, ψευδορκία, απάτη, ανήθικη 

συναλλαγή, κυνική ληστεία, θρασύτατη λεηλασία ή βρομερή προδοσία, που να μην 

έχει διαπραχθεί ή να μην διαπράττεται καθημερινά από τους εκπροσώπους των 

κρατών, χωρίς κανένα άλλο πρόσχημα εκτός από εκείνη την τόσο «ελαστική», τόσο 

βολική κι όμως τόσο φοβερή φράση: «για κρατικούς λόγους.{…} Μιχαήλ 

Μπακούνιν “θεός και κράτος”. 

III. «… Ο Μπακούνιν  παίρνει στα σοβαρά τον Μαρξ όταν λέει ότι το κράτος είναι 

πάντα σύγχρονο με τις ταξικές διαιρέσεις και την κυριαρχία. Ωστόσο, υπάρχει μια 

σημαντική διαφορά. Για να το θέσουμε ωμά, για τον Μαρξ, η κυρίαρχη τάξη 

κυριαρχεί γενικά μέσω του κράτους, ενώ για τον Μπακούνιν, το κράτος γενικά άρχει 

μέσω της κυρίαρχης τάξης. Με άλλα λόγια, οι αστικές σχέσεις είναι στην 

πραγματικότητα μια αντανάκλαση του κράτους, αντί το κράτος να είναι μια 

αντανάκλαση των αστικών σχέσεων. 

Σε αντίθεση με τον μαρξισμό, η έμφαση στην αναρχική θεωρία είναι σχετικά με το 

ίδιο το κράτος – ένας όρος που περιλαμβάνει την οικονομική εκμετάλλευση – και όχι 

στις οικονομικές σχέσεις ειδικά. Ο αναρχισμός φαίνεται να έχει μια πολύ ευρύτερη 

έννοια του κράτους από το μαρξισμό. Η άρχουσα τάξη, υποστηρίζει ο Μπακούνιν, 

είναι το πραγματικά αντιπροσωπευτικό υλικό του κράτους. Με αυτή την έννοια, οι 

κυρίαρχες τάξεις είναι ουσιαστικότερης σημασίας για το κράτος, από ότι το κράτος 

είναι ουσιαστικό για τις άρχουσες τάξεις. Η αστική τάξη είναι μόνο μία από τις 

συγκεκριμένες μορφές άρθρωσης του κράτους (Μπακούνιν 1984: 208). 

Όταν η αστική τάξη καταστραφεί το κράτος θα δημιουργήσει μια άλλη τάξη στη θέση 

της, μέσω της οποίας μπορεί να διαιωνίσει την εξουσία του – ακόμα και σε μια δήθεν 

αταξική κοινωνία. Στον απόηχο μιας μαρξιστικής επανάστασης, μια νέα 
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γραφειοκρατική τάξη θα έρθει να κυριαρχήσει και να εκμεταλλευτεί τους 

εργαζόμενους με τον ίδιο σχεδόν τρόπο όπως έκανε η αστική τάξη. Πίσω από κάθε 

άρχουσα τάξη της κάθε εποχής προβάλλεται το κράτος – μια αφηρημένη μηχανή με 

τη δική της λογική κυριαρχίας. 

Όπως δείχνει ο Μπακούνιν, το κράτος πραγματοποιεί τον εαυτό του πλήρως ως 

μια μηχανή, όταν η Μαρξιστική επανάσταση εγκαθιστά τη γραφειοκρατική τάξη στο 

πηδάλιο του: «όταν όλες οι τάξεις έχουν εξαντληθεί οι ίδιες, η τάξη της 

γραφειοκρατίας εισέρχεται στη σκηνή και μετά το κράτος κατέρχεται, ή ανέρχεται, αν 

θέλετε, στη θέση μιας μηχανής «(1984: 208). Είναι ακριβώς αυτός ο παρόμοιος με 

μηχανή χαρακτήρας του κράτους – αυτή η δομική επιτακτική ανάγκη της αυτο-

διαιώνισης – που είναι επικίνδυνος, και τον οποίο η μαρξιστική θεωρία, λόγω του 

οικονομικού και του ταξικού αναγωγισμού, δεν θα μπορούσε να λογαριάσει. 

Είναι για το λόγο αυτό, που οι αναρχικοί υποστήριξαν, ότι η επανάσταση δεν πρέπει 

να στοχεύει στην κατάληψη του ελέγχου της κρατικής εξουσίας, έστω και 

προσωρινά, αλλά στην καταστροφή και την αντικατάστασή της με αποκεντρωμένες, 

μη ιεραρχικές μορφές κοινωνικής οργάνωσης. Είναι επίσης, για τους λόγους που 

αναφέρθηκαν πριν που οι αναρχικοί υποστηρίζουν ότι δεν μπορούν να εμπιστευθούν 

πως το κράτος απλά θα “μαραθεί”. Για τους αναρχικούς, είναι εξαιρετικά αφελές, 

ακόμη και ουτοπικό, να πιστεύεται ότι η περιχαρακωμένη πολιτική εξουσία – και η 

ανάλυση του Μπακούνιν έχει δείξει ότι το κράτος των εργαζομένων είναι ακριβώς 

αυτό – θα αυτοκαταστραφεί απλά μόνο και μόνο επειδή παλιές ταξικές διαιρέσεις 

έχουν εξαφανιστεί και οι σχέσεις παραγωγής έχουν αλλάξει…» 

IV. Το κράτος είναι μια συγκεντρωτική κοινωνική μηχανή που κατασκευάστηκε για 

να παρακινεί και να εξαναγκάζει σε συμμόρφωση προς τα συμφέροντα και τις 

υπαγορεύσεις της πολιτικής – οικονομικής ολιγαρχίας. Το κράτος και εν προκειμένω 

οι εκτελεστικές του εξουσίες, σώματα ασφαλείας, στρατός, κλπ σε καθεστώς 

κοινοβουλευτικής δημοκρατίας δεν αυτενεργούν, άμα συμβεί αυτό μιλάμε για στάση 

ή πραξικόπημα. 

Οι εκτελεστικές εξουσίες (εδώ πρέπει να προσέχουν μερικοί στην ανάλυσή τους), 

υπόκειται στον έλεγχο και τις εντολές της διευθυντικής – διοικητικής εξουσίας, 

δηλαδή της κυβέρνησης. Το οξύμωρο εδώ είναι ότι από την μια το κράτος καθεαυτό, 

με τη στενή πραγματιστική έννοια ως μεγαμηχανή ποτέ δεν αυτενεργεί. 

Ενεργοποιείται από εκείνους που έχουν καταστεί αρμόδιοι να καθορίσουν την 

πολιτική του, ενώ από την άλλη το κράτος δεν επιδέχεται εντολές -μόνο δίνει. 

Η εξουσία – κυριαρχία του κράτους είναι μόνιμη εξουσία ( το κράτος έχει συνέχεια 

μας λένε οι πολιτικές ελίτ) και ασκείται από ορισμένους ανεπηρέαστους θεσμούς που 

δεν υπόκεινται στην ασταθή επιρροή της ψήφου : θα πρέπει να εξετάσουμε αυτούς 

ακριβώς τους οργανισμούς για να αντιληφθούμε που εδράζει η πραγματική 

κυριαρχία. Οι κυβερνήσεις έρχονται και παρέρχονται, ο κρατικός μηχανισμός όμως 

εξακολουθεί να λειτουργεί. 

Το κράτος αποτελείται πρώτα και κύρια απ΄ αυτούς τους μόνιμους, ανεπηρέαστους 

θεσμούς από τις εναλλαγές των κυβερνήσεων : το στρατό (μόνιμοι αξιωματικοί, 

ειδικές στρατιωτικές μονάδες, επίλεκτα κατασταλτικά σώματα), την αστυνομία, τα 
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υπουργεία με την διευθυντική γραφειοκρατεία, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου 

Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), το δικαστικό σώμα κτλ. – δηλαδή αποτελείται απ΄ τους 

αποκαλούμενους ‘’εκτελεστικούς’’ θεσμούς που δε δεσμεύονται από τα εκλογικά 

αποτελέσματα αλλά δέχονται κυβερνητική επιρροή, όμως στην ουσία καμιά επιρροή 

από το κοινοβούλιο. 

Η εκτελεστική εξουσία ενισχύεται συνεχώς. Κάθε ένας από αυτούς τους θεσμούς 

αναπαράγει στη δομή του την ιεραρχική πυραμίδα του κράτους : απ΄ την κορυφή 

αυτών των ιεραρχιών (καθώς και από τις διευθύνσεις μεγάλων δημόσιων και 

ιδιωτικών επιχειρήσεων και σε βαθμό που ποικίλει επίσης, απ΄ την ηγεσία των 

κομμάτων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων), γίνονται εκείνες οι επιλογές – 

θέσεων και προσώπων – τις οποίες παρουσιάζει το κοινοβούλιο στη σκηνή των 

πολιτικών θεσμών. 

V. Η «ορθολογικοποίηση» του σύγχρονου αστικού πολιτισμού σε αυτό το πλαίσιο, 

έχει την έννοια της συγκέντρωσης της εξουσίας και της κυριαρχίας των ολίγων και 

ταυτοχρόνως, της αυξημένης υπακοής και συμμόρφωσης των πολλών. Τα μέσα 

εξασφάλισης υπακοής και συμμόρφωσης ορθολογικοποιήθηκαν και επεκτάθηκαν 

μέσω των πλοκαμιών της κρατικής κοινωνικής μηχανής. Ωστόσο, σ’ αυτήν την 

διαδικασία ορθολογικοποίησης, η ολιγαρχία προσπάθησε να νομιμοποιήσει την 

εξουσία της, αξιώνοντας πειστικότερη δικαιολογία για το δικαίωμά της να κυβερνά. 

“… Όλες οι ιδεολογίες διεύθυνσης[7] και ελέγχου έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό τη 

προσπάθεια να κάνουν ευχάριστη την πραγματικότητα της εξουσίας-υπακοής. Έτσι, 

οι ιδεολογίες ερμηνεύουν την πραγματικότητα της εξουσίας-υπακοής με σκοπό να 

εξουδετερώνουν ή να εξαφανίζουν την σύγκρουση μεταξύ των λίγων και των 

πολλών, χάριν μιας αποτελεσματικότερης άσκησης της εξουσίας. Για να γίνει αυτό, 

υποστηρίζει ο Μπέντιξ, η άσκηση εξουσίας ή απορρίπτεται εντελώς με το επιχείρημα 

ότι οι λίγοι απλώς διατάζουν αυτά που οι πολλοί επιθυμούν, ή δικαιολογείται με τον 

ισχυρισμό ότι οι λίγοι διαθέτουν τα φυσικά προσόντα ανωτερότητας τα οποία τους 

καθιστούν ικανούς να πραγματώνουν τα συμφέροντα των πολλών. Αυτές οι 

φαινομενικά εναλλακτικές διευθυντικές ιδεολογίες εμφανιστήκαν τόσο στο πρώην 

ανατολικό μπλοκ, – Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, Κινέζικη 

Λαϊκή Δημοκρατία κλπ, όσο και στο δυτικό μπλοκ – Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 

Ευρώπη, Ιαπωνία κλπ…” Λ. Τιφατ – Ντ. Σάλιβαν 

VI. Στην σύγχρονη εποχή, στο τέλος του πρώτου παγκόσμιου πόλεμου, παρόλο που 

κατέρρευσαν και διαλύθηκαν αυτοκρατορίες στην Ευρώπη και έγιναν αρκετές 

επαναστατικές προσπάθειες άλλες πετυχημένες και άλλες αποτυχημένες , άλλα και 

μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο επικράτησαν δυο εκδοχές πολιτειακών 

συστημάτων διαχείρισης του κράτους και του καπιταλισμού. Αυτή της 

ρεπουμπλικάνικης- δημοκρατικής διαχείρισης «δυτικό μπλοκ» της μερικώς 

ελεγχόμενης ή ελεύθερης οικονομίας, με διάφορες πολιτικές παραλλαγές, 

φιλελευθερισμός, σοσιαλδημοκρατία, νεοφιλελευθερισμός- μονεταρισμός και στις 

μέρες μας αυταρχικός φιλελευθερισμός ή νεοφιλελεύθερος ολοκληρωτισμός.[8] 

Επίσης με ολοκληρωτικές εκδοχές φασισμός ναζισμός, βοναπαρτισμός (πεφωτισμένη 

στρατοκρατία), κλπ. Και αυτή του «ανατολικού μπλοκ» με την εξουσιαστική, 

αυταρχική μπολσεβίκικη εκδοχή του σοσιαλισμού της κεντρικά σχεδιασμένης και 

https://autonomidrasi.com/2021/12/17/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%af-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%af%ce%b1%cf%82%cf%84%cf%81%ce%af%cf%84%ce%bf-%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%bf%cf%82%cf%84%ce%bf-%ce%ba%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%bf%cf%82-%ce%b9/#_edn8
https://autonomidrasi.com/2021/12/17/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%af-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%af%ce%b1%cf%82%cf%84%cf%81%ce%af%cf%84%ce%bf-%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%bf%cf%82%cf%84%ce%bf-%ce%ba%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%bf%cf%82-%ce%b9/#_edn9
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ελεγχόμενης οικονομίας και της επακόλουθης κατάληξή της, αυτή της σταλινικής 

απολυταρχικής ολοκληρωτικής διαχείρισης με τις παραλλαγές του Κινέζικου, 

Γιουγκοσλάβικου, Ρουμάνικου, Κορεάτικου μοντέλου κλπ. 

Ολιγαρχικές, γραφειοκρατικές και ελιτίστικες και οι δυο και ανεξάρτητα από τις  

επιμέρους διαφοροποιήσεις τους, στο ίδιο μοτίβο κατέληξαν και η πλειοψηφία των 

αντί αποικιακών, εθνικοαπελευθερωτικών κινημάτων όταν έγιναν εξουσία. 

Συνοψίζοντας τα δυο συστήματα που έχουν εμφανιστεί μεταπολεμικά είναι το δυτικό 

φιλελεύθερο ολιγαρχικό (δημοκρατία) και το ανατολικό ολοκληρωτικό ολιγαρχικό 

(τύπου σοβιετίας). 

Επίλογος 

«… Από την εποχή που εμφανίστηκε η πατριαρχία, η ιεραρχία, η ταξική και πολιτική 

κυριαρχία στην ανθρωπότητα  και μέχρι σήμερα,  όλα τα συστήματα είναι συστήματα 

διαχείρισης των ανθρώπων, των από κάτω, από τις εκάστοτε κυρίαρχες ελιτ, στο όνομα 

της τάξης που εκπροσωπούν. Θα έρθει ο καιρός που θα περάσουμε από τα συστήματα 

διαχείρισης των ανθρώπων στα συστήματα διαχείρισης των πραγμάτων… και από το 

“βασίλειο” της αναγκαιότητας στο “βασίλειο” της ελευθερίας …” Κάτω η 

κυριαρχία…» Γ. Μεριζιώτης 

Πειραιάς 17/12/2021 

Σημειώσεις – παραπομπές: 

[1] Σε σύγχρονη δουλεία (ντοκιμαντέρ) 

[2] Δείτε σχετικά: Τι είναι ολοκληρωτισμός 

[*](Απόσπασμα από το πολιτικό  δοκίμιο «Προοίμιο για μια παγκόσμια ιστορία της 

ατιμίας» 

[i3] Ιανός (λατινικά: Ianus) 

[4] «… Η δικαστική εξουσία στην ουσία είναι συμπλήρωμα και όχι ιδιοσύσταση της 

αστικής κυριαρχίας. Η δικαστική εξουσία είναι η θεραπαινίδα της κυβερνητικής – 

εκτελεστικής εξουσίας, η περίφημη διάκριση των εξουσιών και η  ισότητα έναντι του 

νόμου , είναι μια συμπαιγνία  παραπλάνησης των αστών και μια φαντασίωση του 

Μοντεσκιέ, που ποτέ δεν ίσχυε – ισχύει απόλυτα στο αστικό καπιταλιστικό δικαιακό 

– πολιτειακό καθεστώς. Καθεστώς που δεν είναι τυχαίο το γεγονός, πως η καρδιά του 

(ιδιαιτέρα του δυτικού), ανευρίσκεται  στο ρωμαϊκό δίκαιο. 

Αντίθετα από την ισότητα απέναντι στο νόμο ή απέναντι στο θεό που επικαλούνται 

τα φιλελεύθερα, σοσιαλιστικά και θεοκρατικά καθεστώτα, η αναρχία αντιπαραθέτει 

πρώτα και κύρια την ισότητα μεταξύ των ανθρώπων. Υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει 

κοινωνία δικαίου σε συνθήκες οικονομικής-κοινωνικής ανισότητας, γιατί τότε το 

δίκαιο και οι νόμοι που παράγονται από αυτό το δίκαιο, ορίζονται από τα 

συμφέροντα της κυρίαρχης άρχουσας τάξης και της εκάστοτε πολιτικής ελίτ που την 

εκπροσωπεί. 

https://autonomidrasi.com/2021/12/17/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%af-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%af%ce%b1%cf%82%cf%84%cf%81%ce%af%cf%84%ce%bf-%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%bf%cf%82%cf%84%ce%bf-%ce%ba%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%bf%cf%82-%ce%b9/#_ednref1
https://autonomidrasi.com/2018/07/23/σε-σύγχρονη-δουλεία/
https://autonomidrasi.com/2021/12/17/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%af-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%af%ce%b1%cf%82%cf%84%cf%81%ce%af%cf%84%ce%bf-%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%bf%cf%82%cf%84%ce%bf-%ce%ba%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%bf%cf%82-%ce%b9/#_ednref2
https://autonomidrasi.com/τι-είναι-ο-ολοκληρωτισμός/
https://autonomidrasi.com/2021/12/17/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%af-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%af%ce%b1%cf%82%cf%84%cf%81%ce%af%cf%84%ce%bf-%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%bf%cf%82%cf%84%ce%bf-%ce%ba%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%bf%cf%82-%ce%b9/#_ednref3
https://autonomidrasi.com/2019/05/12/προοίμιο-για-μια-παγκόσμια-ιστορία-τη-3/
https://autonomidrasi.com/2019/05/12/προοίμιο-για-μια-παγκόσμια-ιστορία-τη-3/
https://autonomidrasi.com/2021/12/17/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%af-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%af%ce%b1%cf%82%cf%84%cf%81%ce%af%cf%84%ce%bf-%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%bf%cf%82%cf%84%ce%bf-%ce%ba%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%bf%cf%82-%ce%b9/#_ednref4
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82
https://autonomidrasi.com/2021/12/17/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%af-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%af%ce%b1%cf%82%cf%84%cf%81%ce%af%cf%84%ce%bf-%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%bf%cf%82%cf%84%ce%bf-%ce%ba%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%bf%cf%82-%ce%b9/#_ednref5
https://el.wikipedia.org/wiki/Μοντεσκιέ
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Είναι το δίκαιο και οι νόμοι των ισχυρών-κυρίαρχων που μέσω του καθαρού κράτους, 

δηλαδή της νομιμοποιημένης δομικής βίας με ένα κεντρικά ελεγχόμενο μονοπώλιο 

της βίας που ασκείται από τις δυνάμεις ασφαλείας των καθεστώτων και της 

ιδεολογικής τρομοκράτησης που ασκείται μέσω της στρατηγικής του φόβου, το 

επιβάλουν στις κυριαρχούμενες τάξεις. Σε συνθήκες κοινωνικής και πολιτικής 

ανισότητας, το δίκαιο το φτιάχνουν οι ισχυροί για να το επωμίζονται οι ανίσχυροι….» 

(Σύνοψη του κοινωνικού αναρχισμού). Άλλωστε από την αρχαία εποχή ο ίδιος ο 

νομοθέτης μιλούσε για την ταξικότητα του νόμου. Ο Αθηναίος νομοθέτης Σόλωνας 

περίπου  πριν δυόμιση χιλιάδες χρόνια έλεγε: «Ο νόμος είναι σαν τον ιστό της 

αράχνης, τα μικρά έντομα πιάνονται, ενώ τα μεγάλα τον σχίζουν και περνάνε».  

{…} Το κράτος, μαζί με την ενίοτε συμβολική ενοχοποίηση κάποιων ατόμων από 

τους κόλπους των μελών της κυρίαρχης τάξης, επιδιώκει την δήθεν εναντίωση προς 

την κυρίαρχη τάξη μέσω γραφειοκρατικών ρυθμίσεων, δηλαδή μέσω νέων νόμων 

χωρίς στην ουσία ποινικές κυρώσεις. Η αντιμονοπωλιακή νομοθεσία, η νομοθεσία 

κατά της μόλυνσης, η βιομηχανική νομοθεσία, οι νομοθεσίες για την πάταξη τις 

φοροδιαφυγής- εισφοροδιαφυγής και της διαφθοράς οι νομοθεσίες για την πάταξη 

του βρόμικου χρήματος, η νομοθεσία που αφορά την ασφάλεια των προϊόντων, όπως 

και οι νόμοι που προστατεύουν τους καταναλωτές, είναι παραδείγματα στα οποία το 

χάσμα μεταξύ του νόμου και της επιβολής του, είναι αβυσσαλέο. 

Η επιλεκτική επιβολή προασπίζει τις αξιώσεις για μια επιλεκτική νομοθεσία η οποία, 

με την σειρά της, προκαλεί μεγαλύτερη συνειδητοποίηση της αδικίας εκ μέρους του 

κοινού. Αν η επιβολή είναι ανεπαρκής, το κράτος μπορεί να επιχειρηματολογήσει 

υπέρ περισσότερων κρατικών φορέων επιβολής, που διευρύνουν το κράτος και 

αυξάνουν την ικανότητα προάσπισής τους. 

Αυτό το μοντέλο αυτοδημιουργίας αντιστοιχεί στην πίστη ότι οι ανισότητες και οι 

αδικίες μπορούν να λυθούν ή να διορθωθούν από την νομοθεσία, από εξεταστικές 

επιτροπές που οδηγούν σε νέα νομοθεσία, ή από νεοδημιούργητες κρατικές 

γραφειοκρατίες. Κατά ειρωνικό τρόπο, η μη εγκυρότητα αυτού του μοντέλου οδηγεί 

το δόγμα/θεσμό, δηλ. το εθνικό κράτος ή τον εθνικισμό, σε σύγκρουση με το 

δόγμα/θεσμό, δηλ. τον καπιταλισμό ή την ατομική ιδιοκτησία. Η ανάπτυξη των 

διεθνών εταιρειών (πολυεθνικών) μέσο της παγκοσμιοποίησης διακυβεύει τα εθνικά 

συμφέροντα κάθε κράτους. Ως εκ τούτου, νέα θεσμικά πρότυπα και δόγματα πρέπει 

να προκύψουν από αυτήν την σύγκρουση. Αυτό γίνεται φανερό από τις ανισότητες 

στην κατανομή των τροφίμων των εισοδημάτων και της ενέργειας μεταξύ των λαών 

της γης. 

Το πρόβλημα για τις εξουσίες ή τους εξουσιαστές είναι να αποφεύγουν την 

συμμόρφωση, έτσι ώστε να μπορούν δημιουργικά να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες 

αντιμετώπισης των αλλαγμένων ενδο- και διακρατικών συνθηκών. Πρωτοβουλίες 

πρέπει να αναλαμβάνονται συνεχώς για να επινοούνται νέα στρατηγήματα που ωθούν 

σε συμμόρφωση τους διευθυνόμενους πληθυσμούς και άλλες ανταγωνιστικές 

εξουσίες εθνικών κρατών.Η σύγκρουση μεταξύ εθνικού κράτους και κεφαλαίου θέτει 

το ερώτημα αν ενδείκνυται η εθνική, η ιδιωτική ή η ανθρώπινη «ιδιοκτησία» των 

φυσικών πόρων (πετρέλαιο, κλίμα κλπ). Θέτει το ερώτημα αν είναι απαραίτητος για 

την συνέχιση της ύπαρξης της ζωής ο εθνικός, ο ιδιωτικός ή ο ανθρώπινος 

https://www.anarxeio.gr/contents/view/arxes--stoxoi--8eseis--egxeiridio-istorikothtas
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κατανεμητικός έλεγχος. Θέτει υπό αμφισβήτηση και ρίχνει το γάντι στον «εθνικισμό» 

και την «ατομική ιδιοκτησία» ως δόγματα/θεσμούς. 

Θα συνεχίσει η ασυλία από κρατικές ποινικές κυρώσεις να προστατεύει τους 

καπιταλιστές των διεθνών ή ακόμη και των εθνικών εταιρειών; Θα συνεχίσει το 

κράτος, μέσω του μιλιταρισμού του, να προστατεύει την ιδιωτική απομύζηση, την 

εκμετάλλευση και τις αγορές στις διεθνείς ή στις εθνικές αποικίες; Μπορούν αυτοί, οι 

οποίοι μέσω της μονοπώλησης ελέγχουν την οικονομική εξουσία και την εξουσία 

καταναγκασμού, να συνεχίσουν να έχουν ασυλία από ποινικές κυρώσεις; 

Προς το παρόν, το κράτος απαλλάσσει τον εαυτό του από την ευθύνη για τα 

κοινωνικά κακά που το ίδιο προκαλεί. Επειδή το κράτος είναι αυτό που ορίζει το 

έγκλημα, αυτό που επιβάλλει τις ποινικές κυρώσεις και αυτό που διαχειρίζεται τα 

κοινά, τα κακά που προκαλεί είναι πέρα από κάθε ενοχοποίηση. Δεν ευθύνεται για τα 

εγκλήματα που διαπράττονται από τα άτομα. Η αντεκδίκησή του, οι ποινικές 

κυρώσεις, επιβάλλονται σ’ αυτούς που υπόκεινται σε ενοχοποίηση χωρίς να 

απολαμβάνουν ατιμωρησίας. Η συμπεριφορά των υπηκόων του, των εχθρών του, 

ντόπιων και ξένων, μπορεί να χαρακτηριστεί ως έγκλημα. Εν συνεχεία, το κράτος που 

εφευρίσκει το έγκλημα, εξαιρεί τον εαυτό του. Οι δικές του πράξεις είναι 

δικαιολογημένες, μη υποκείμενες σε ποινική κύρωση. Τα κακά που αυτό προκαλεί 

χαρακτηρίζονται ως αποδεκτά, ως «μη κακά». 

Όπως ποικίλλει η μορφή του κράτους, ποικίλλει και η έννοια του ποινικού νόμου, του 

εγκλήματος και της ποινικής κύρωσης. Οι καπιταλιστικές, φασιστικές και κομματικές 

δικτατορίες και τα κράτη-πρόνοιας επεκτείνουν, περιορίζουν, δημιουργούν και 

προωθούν το δικό τους ιδιαίτερο είδος εγκλήματος και ποινικής κύρωσης, ό,τι ται-

ριάζει δηλαδή, στις περί παραγωγής μυθολογίες τους. Ανεξαρτήτως μορφής, το 

κράτος επιδιώκει να μονοπωλεί την συνείδηση και την κοινωνική ζωή προς το 

συμφέρον την ολιγαρχίας, καθώς επίσης και να διατηρεί την ηγεμονία, την ιεραρχία 

και την εξουσία. Γι’ αυτό ποινικοποιεί ιδέες, θεσμούς, κοινωνικές δραστηριότητες 

και αυτούς που τις αναπτύσσουν, όταν αυτοί αποτελούν οργανωμένη απειλή 

αποκαλύψεων ή αντεκδίκησης ενάντια στο κράτος. 

Οι ιδέες περί ατόμου και περί συλλογικής ευθύνης χειραγωγούνται ώστε να 

αντιστοιχούν στην ιδιαίτερη ιδεολογική κρατική μορφή τους και να βοηθούν στην 

διατήρησή της (π.χ. καπιταλιστικής, φασιστικής, κομμουνιστικής ή κομματικής 

δικτατορίας). Οι ιδέες της εξουσίας και της ιεραρχίας προστατεύονται επιμελώς ως 

βασικές για την ιδέα του κράτους. Η διαφοροποίηση εγκλήματος και «τιμωρίας» 

κατασκευάζεται και μυθοποιείται, έτσι ώστε να συγκαλύπτει τα συμφέροντα, την 

εξουσία και την κυριαρχία των λίγων . {…} (Λ. Τιφατ – Ντ. Σάλιβαν “Ο Αγώνας για 

να είναι κανείς Άνθρωπος, Έγκλημα, εγκληματολογία και αναρχισμός”. 

[5] Σε άλλο κείμενο γράφω: «… Όμως – μιλώντας συμβολικά- πρέπει να δούμε ότι 

υπάρχουν δυο ανθρωπότητες, και η Ευρώπη είναι δυο Ευρώπες, και ότι το κάθε 

κράτος είναι  στην ουσία «χωρισμένο» σε δυο χώρες (πατρίδες). 

Η πρώτη χώρα είναι: Του μισανθρωπισμού, του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, της 

κοινωνικής ανισότητας, του εθνικισμού, του ατομικισμού, του ανταγωνισμού, του 

https://docplayer.gr/13215405-O-agonas-gia-na-einai-kaneis-anthropos.html
https://docplayer.gr/13215405-O-agonas-gia-na-einai-kaneis-anthropos.html
https://autonomidrasi.com/2021/12/17/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%af-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%af%ce%b1%cf%82%cf%84%cf%81%ce%af%cf%84%ce%bf-%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%bf%cf%82%cf%84%ce%bf-%ce%ba%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%bf%cf%82-%ce%b9/#_ednref6
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“παν μέτρο χρήμα”, της εκμετάλλευσης, του αποκλεισμού, της μισαλλοδοξίας, του 

σκοταδισμού, του φασισμού, του νεοφιλελεύθερου ολοκληρωτισμού κλπ. 

Η δεύτερη χώρα είναι: Του ουμανισμού, του αντιρατσισμού, της φιλοξενίας, της 

κοινωνικής ισότητας, του διεθνισμού, της αλληλεγγύης, του “παν μέτρο άνθρωπος”, 

της αμοιβαιότητας, της συνεργασίας, της ανεκτικότητας , του διαφωτισμού, της 

ελευθερίας, της άμεσης δημοκρατίας κλπ. 

Μιλώντας με – όρους συμβατικούς – εδώ και αιώνες την πολιτική “πλειοψηφία” 

έχουν σε κάθε κράτος και στην Ευρώπη αυτοί της “πρώτης χώρας”, ο ουμανισμός και 

ο διαφωτισμός δεν μπόρεσαν και εμποδίστηκαν από την αντίδραση να 

ολοκληρώσουν το έργο τους, αυτό του εξανθρωπισμού του ανθρώπου και της 

κοινωνίας…) Δείτε όλο το κείμενο εδώ: Μερικές σκέψεις για τα γεγονότα στο Παρίσι 

 Και αυτό: Η αναρχική κοινωνιολογία του φεντεραλισμού και οι Ενωμένες Πολιτείες 

της Ευρώπης 

[6]   ) Κατά τη μελέτη της οικονομικής ιστορίας, οι μελετητές- απολογητές του 

συστήματος , συστηματικά αποκρύβουν το ρόλο της  κρατικής βίας στην οικονομία, 

ή τον απόλυτα κεντρικό ρόλο του πολέμου, της αποικιοκρατίας  και της δουλείας 

εξαναγκαστικής ή μισθωτής, στη δημιουργία και σχηματοποίηση των βασικών 

θεσμών, αυτού που σήμερα αποκαλούμε «οικονομία». 

Σε πολλές περιπτώσεις στα αναπτυγμένα κράτη σήμερα η βία μπορεί να είναι αόρατη 

– συγκαλυμμένη , αλλά παραμένει τυπωμένη στη φιλοσοφία της κοινής οικονομικής 

λογικής, στην προφανέστατα αυταπόδεικτη φύση των εκμεταλλευτικών θεσμών, που 

απλά ποτέ δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν έξω από το μονοπώλιο της βίας – αλλά και 

της συστηματικής απειλής της βίας – που διατηρείται και από το σύγχρονο κράτος, 

γιατί ο καπιταλισμός εκτός από κοινωνικό – οικονομικό σύστημα είναι πρώτα και 

κύρια μορφή ή μορφές κυβερνητικής, θεσμικής και πολιτειακής συγκρότησης που 

παράγει και προάγει την πολιτική και οικονομική αλλοτρίωση. 

Όμως (σύμφωνα με τον  Πιέρ Κλαστρ) πριν να είναι οικονομική, η αλλοτρίωση είναι 

πολιτική. Η εξουσία είναι πριν την εργασία, Η οικονομία είναι παράγωγο της 

πολιτικής. Η ανάδειξη του κράτους καθορίζει και την εμφάνιση των τάξεων. Στη 

Σουμερία, Βαβυλώνα, Χαλδαία , Ασσυρία και την Αίγυπτο , εδώ και σχεδόν πέντε 

χιλιάδες  χρόνια, μαζί με το κράτος, έκανε την εμφάνιση του το καθετί που ξέρουμε 

και σήμερα: Η σύγχρονη πόλη με τους έμπορους της, τους υπαλλήλους της, τους 

σκλάβους της, τις πόρνες της, τους ιερείς της, τους αστυνομικούς της, τους 

στρατιωτικούς της, και πάνω απ΄ όλους ο ηγεμόνας, ο βασιλιάς ή ο πρίγκιπας, ή ο 

πρωθυπουργός,  ο οποίος κυβερνά το κράτος διαμέσου της κυβέρνησής του. 

«… Απορρίπτοντας, σε συμφωνία με τις έρευνες του ανθρωπολόγου Πιέρ Κλαστρ, 

κάθε προσπάθεια να αποδοθεί η ανάδυση της κυριαρχίας μέσα στην ιστορία σε 

απλούς οικονομικούς παράγοντες, θέση που υποστηρίζεται τόσο από τη φιλελεύθερη 

όσο και από τη μαρξιστική σκέψη, ο Μάρεϊ Μπούκτσιν συμπληρώνει και θεωρεί ότι 

η κυριαρχία του ανθρώπου πάνω στον άνθρωπο προηγήθηκε και αποτέλεσε τη βάση 

της κυριαρχίας του ανθρώπου πάνω στη φύση: «Δεν είναι η ανάγκη για πλεόνασμα 

υλικού πλούτου που δημιουργεί τις ιεραρχίες και τις κυρίαρχες τάξεις· αντιθέτως, 

είναι οι ιεραρχίες και οι κυρίαρχες τάξεις που δημιουργούν τα τεράστια πλεονάσματα 

https://avrakotos.wordpress.com/2015/11/15/3452-2/
https://avrakotos.wordpress.com/2015/11/15/3452-2/
https://autonomidrasi.com/2019/05/21/η-αναρχική-κοινωνιολογία-του-φεντερα/
https://autonomidrasi.com/2019/05/21/η-αναρχική-κοινωνιολογία-του-φεντερα/
https://autonomidrasi.com/2021/12/17/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%af-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%af%ce%b1%cf%82%cf%84%cf%81%ce%af%cf%84%ce%bf-%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%bf%cf%82%cf%84%ce%bf-%ce%ba%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%bf%cf%82-%ce%b9/#_ednref7
https://autonomidrasi.com/2014/12/10/μάρεϊ-μπούκτσιν/
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του υλικού πλούτου».(Περισσότερα εδώ: H κότα γέννησε το αυγό ή το αυγό την 

κότα;) 

[7] Από δεκαετίες έχει εισχωρήσει στα κόμματα (δεξιά και αριστερά) και στην 

πολιτική διακυβέρνηση το management διοίκησης των εταιριών και  είναι 

κυβερνήσεις του στυλ μάνατζμεντ, τα παιδιά που θα ανασηκώσουν τα μανίκια για να 

δουλέψουν και να ματώσουν (σιγά τα αίματα). Έτσι επανευρίσκονται παλιές 

σημασίες του 19ου αιώνα σε νέο περιτύλιγμα: “δικαιακό κράτος” σε συνθήκες 

πλήρους κοινωνικής και πολιτικής ανισότητας και η αξιοκρατία που σε αυτό το 

περιβάλλον κοινωνικής ανισότητας οδηγεί στην αριστοκρατία. 

Παράλληλα οι κυβερνήσεις περιστοιχίζονται από μια πλειάδα συμβούλων 

(συμβούλια των σοφών) έμμισθων ή άμισθων γιατί τα προβλήματα που καλούνται να 

επιλύσουν είναι πολύπλοκα, «ζούμε σε έναν πολύπλοκο κόσμο» λένε. Μονό που δεν 

μας λένε ότι αυτός ο πολύπλοκος κόσμος είναι ο κόσμος  του καπιταλισμού της 

ιεραρχίας και της κυριαρχίας.  

“… To 1978 o Αμερικανός θεωρητικός James Burns στο βιβλίο του με τίτλο 

«Ηγεσία” (Leadership) διέκρινε τρία διαφορετικά είδη  ηγεσίας : 

α. Μετασχηματιστική ηγεσία, β. Συναλλακτική ηγεσία, και γ. Ηγεσία laissez-faire. 

Συνοπτικά υπάρχουν τρεις κύριοι τύποι / ύφη ηγεσίας : 

α. Αυταρχικό ύφος – οι ηγέτες οργανώνουν οι ίδιοι τις δραστηριότητες της ομάδας 

τους, δίνουν εντολές, είναι απόμακροι και ασχολούνται αποκλειστικά με το 

συγκεκριμένο κάθε φορά έργο. 

β. Δημοκρατικό ύφος – οι ηγέτες φέρονται ως απλά μέλη της ομάδας, ζητούν τη 

γνώμη των άλλων μελών και συζητούν τα σχέδια της ομάδας. 

γ. Ύφος laissez – faire – οι ηγέτες παρεμβαίνουν ελάχιστα και αφήνουν την ομάδα να 

πορεύεται μόνη της. 

Τα αποτελέσματα δείχνουν : Στις δημοκρατικές ομάδες, οι ηγέτες δημιουργούν ένα 

φιλικό κλίμα, επικεντρωμένο στην ομάδα και προσανατολισμένο στο έργο της, το 

οποίο συνδέεται με αυξημένη παραγωγικότητα, η οποία δεν επηρεάζεται από την 

φυσική παρουσία ή απουσία του ηγέτη. Αντίθετα, στις αυταρχικές ομάδες, οι ηγέτες 

δημιουργούν ένα κλίμα επιθετικό, επικεντρωμένο στα άτομα, το οποίο συνδέεται με 

αυξημένη παραγωγικότητα μόνο όταν ο ηγέτης είναι παρόν. Στις laissez – faire 

ομάδες οι ηγέτες δημιουργούν ένα φιλικό κλίμα, επικεντρωμένο στην ομάδα αλλά 

προσανατολισμένο στο «παιχνίδι». Το κλίμα αυτό συνδέεται με μειωμένη 

παραγωγικότητα η οποία αυξάνεται μόνο όταν  ο ηγέτης ήταν απών! 

Μελετώντας την αλληλεπίδραση μεταξύ ηγετών και μελών των ομάδων προκύπτει το 

συμπέρασμα ότι ένας ηγέτης μπορεί να ασκεί διαφορετικό ρόλο ανάλογα με τον 

προσανατολισμό του. Ορισμένοι είναι προσανατολισμένοι προς το έργο της ομάδας 

(επιτυχία στόχων ομάδας, αυταρχική ηγεσία) και άλλοι ηγέτες έχουν κοινωνικο-

συναισθηματικό προσανατολισμό (αρμονικές σχέσεις μελών ομάδας και ευχαρίστηση 

μελών, χαλαρή, μη καθοδηγητική, φιλική, κοινωνική ηγεσία). Κατά μια άποψη οι δύο 

https://autonomidrasi.com/2015/06/10/h-κότα-γέννησε-το-αυγό-η-το-αυγό-την-κότα/
https://autonomidrasi.com/2015/06/10/h-κότα-γέννησε-το-αυγό-η-το-αυγό-την-κότα/
https://autonomidrasi.com/2021/12/17/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%af-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%af%ce%b1%cf%82%cf%84%cf%81%ce%af%cf%84%ce%bf-%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%bf%cf%82%cf%84%ce%bf-%ce%ba%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%bf%cf%82-%ce%b9/#_ednref8
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αυτοί ρόλοι δεν μπορούν να πληρωθούν από το ίδιο άτομο, δηλαδή ο ίδιος ηγέτης δεν 

μπορεί να είναι αποτελεσματικός και στους δύο ρόλους. 

Κατά άλλη άποψη η συμπεριφορά του ηγέτη μπορεί να στρέφεται προς την επιβολή 

δομής στην ομάδα ή μπορεί να χαρακτηρίζεται από το ενδιαφέρον του για τα μέλη 

της ομάδας και την ευημερία τους. Αυτές οι δύο διαστάσεις είναι ανεξάρτητες και 

συνεπώς κάποιος μπορεί να ασκεί αποτελεσματικά και τους δύο ρόλους. Οι 

αποτελεσματικοί ηγέτες είναι αυτοί που αποδίδουν πάνω από το μέσο όρο και στους 

δύο ρόλους. Την αποτελεσματικότητα του κάθε τύπου ηγεσίας καθορίζει ο βαθμός 

ελέγχου που έχει ο ηγέτης στις συγκεκριμένες κάθε φορά συνθήκες…» (Φλώρα 

Κοκκινάκη «Κοινωνική Ψυχολογία» εκδ. “Τυπωθήτω”). 

[8] Δείτε σχετικά :  Αυταρχικός φιλελευθερισμός: Από τον Καρλ Σμιτ και τον ορντο-

φιλελευθερισμό στο ευρώ ( Η ορντο-φιλελεύθερη αντίληψη ότι η εξέγερση των 

μαζών πρέπει να αντιμετωπιστεί από την εξέγερση της ελίτ δεν έρχεται σε αντίθεση 

με τις φιλελεύθερες αρχές. Συνηγορεί υπέρ τους ). 

Καρλ Σμιτ: Ο Λεβιάθαν στην πολιτειολογία του Τόμας Χομπς (βιβλιοπαρουσίαση) 

Ο Αναρχισμός ο Μαρξισμός και το Βοναπαρτικό Κράτος  

Πιέρ Κλάστρ: Στοχασμοί πάνω στην έννοια του κράτους 

Πιέρ Κλάστρ: Η κοινωνία ενάντια στο κράτος 

Πιοτρ Κροπότκιν: Το Κράτος και ο ιστορικός του ρόλος 

Γκουστάβ Λαντάουερ: Η κοινότητα ενάντια στο κράτος 

Μάρεϊ Μπούκτσιν: Ιεραρχία και κυριαρχία 
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Ανταρτολογίες: Οπλίστε το πνεύμα 

(σημ. Αυτό το κείμενο αποτελεί το «Μέρος Τέταρτο» του συνολικότερου κειμένου  

Περί πανδημίας.) 

Μια μικρή ιστοριογραφική αφήγηση της στρατηγικής των εξισωτικών 

κινημάτων  

1. Το παλιό και το νέο 

 Όλες οι  παλιές αντισυστημικές  στρατηγικές και τακτικές 

 ανατροπής  του εδραιωμένου συστήματος, ρεφορμιστικές 

(μεταρρυθμιστικές) ή επαναστατικές  – βολονταριστικές έχουν 

 δοκιμαστεί και  σήμερα έχουν  ξεπεραστεί. Εν τω μεταξύ οι νέες 

 ανατρεπτικές στρατηγικές περιμένουν αυτούς/ες που θα τις 

δημιουργήσουν και θα τις πραγματώσουν. 

Όμως υπάρχει η εξής αντινομία σε σχέση με το παλιό και το νέο, [α] το νέο για να 

συγκριθεί ως τέτοιο, ή να συγκρουστεί με το παλιό χρειάζεται να πάει στις πηγές να 

αντλήσει περιεχόμενο αν δεν θέλει να είναι κοινότυπα κενό. Σε έναν ρευστό – 

μεταβατικό κοινωνικό χρόνο το παλιό υπάρχει και δεν υπάρχει, το νέο δεν υφίσταται 

χωρίς να συγκριθεί και να συγκρουστεί με το παλιό, για να γίνω κατανοητός θα 

χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμά από την ζώσα πραγματικότητα : Παλιότερα σε  μια 

συνέλευση αναρχικής  ομάδας που συμμετείχα,  μια νεαρή συντρόφισσα μου  λέει: 

«αμάν ρε σύντροφε ας μιλήσουμε για κάτι νεότερο»  την κοίταξα με έκπληξη γιατί 

ενώ μιλούσα για νέα ζητήματα μάλλον αυτή δεν κατάλαβε και της απάντησα με 

συντροφική αγάπη, χαριτολογώντας : «συντρόφισσα μετά το Big Bang, Μπιγκ 

Μπανγκ (Μεγάλη Έκρηξη) ουδέν νεότερο γιατί άρχισε να μετράει ο χρόνος και όλοι, 

όλα είναι πεπερασμένα». 

Η περατότητα του παλιού αρχίζει να υφίσταται από την στιγμή που το νέο δεν 

ετεροκαθορίζεται από το αυτό, από την στιγμή που το νέο αυτονομείται και 

μεταμορφώνει τα παλιά υλικά σε κάτι νέο. Τις στιγμές αυτής της μεταμόρφωσης (και 

μετάπλασης) το παλιό ανθίσταται με όλες του τις δυνάμεις. Αν το νέο δεν έχει την 

δύναμη να αντέξει προβάλλοντας ως ασπίδα – άμυνα επίθεσης τα χαρακτηριστικά 

του, τσαλαβουτώντας αναγκαστικά μέσα στο παλιό θα αλλοιωθεί και στο τέλος θα 

είναι τύποις νέο. 

2. Ένα από τα χαρακτηριστικά του καπιταλισμού είναι να μεταφέρει για επίλυση  τα 

περισσότερα ζητήματα – προβλήματα που δημιουργεί η δράση του στο μέλλον, στις 

επόμενες γενιές,  γιατί ο καπιταλισμός είναι ένα διαρκές παρόν, ένα διαρκές παρόν 

μέσα από το  παλιό – κλασικό, αλλά ισχύον ακόμα, δόγμα του ότι: «ο χρόνος είναι 

χρήμα». Ο χρόνος σαν χρήμα είναι για τον καπιταλισμό η «ενδοχώρα» του που του 

επιτρέπει να ελίσσεται στο παρόν γιατί το παρόν είναι το  πεδίο, το μέτωπο του 

πολέμου και το μέλλον είναι το βάθος πεδίου η «ενδοχώρα» του, έτσι ο καπιταλισμός 

κερδίζει και πουλάει χρόνο και βεβαίως χρήμα, πολύ χρήμα και κυριαρχία. 

Οι στρατηγοί αλλά και όσοι ασχολούνται με την στρατηγική ξέρουν ότι χωρίς βάθος 

πεδίου, χωρίς ενδοχώρα,  με λίγα λόγια  χωρίς μετόπισθεν δεν μπορεί να υπάρξουν οι 
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αναγκαίοι ελιγμοί στο μέτωπο για την νικηφόρα έκβαση του πολέμου. Με αυτό δεν 

ισχυρίζομαι ότι ο καπιταλισμός δεν μεριμνά για το μέλλον και τη διαιώνιση του, αλλά 

αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Εδώ να κάνω  μια διευκρίνηση,  σε αυτό το κείμενο, 

 σε πολλά σημεία του, όταν μιλάω για τον καπιταλισμό μιλάω και για το κράτος, γιατί 

το κράτος είναι  και καπιταλιστής (ο συλλογικός καπιταλιστής) και παραμένει ακόμα 

και στην καρδιά του καπιταλισμού ΗΠΑ, Ε.Ε κλπ ο μεγαλύτερος εργοδότης 

(αφεντικό), είτε άμεσα  με τους δημόσιους υπάλληλους όλων των κλάδων και τις 

μισθοφορικές του δυνάμεις ασφαλείας,  είτε έμμεσα αναθέτοντας  εργολαβίες και 

υπεργολαβίες σε ιδιώτες και εταιρίες. Για να μην παρεξηγηθώ εδώ δεν εννοώ ότι 

πρέπει να αντικαταστήσουμε το καπιταλιστικό κράτος με ένα άλλο  σοσιαλιστικό, 

εργατικό, οικολογικό (που είναι και της μόδας) κλπ. 

3. Αλλά και τα επαναστατικά κινήματα όταν έβλεπαν ότι στο παρόν είναι αδύνατη η 

ανατροπή του υπάρχοντος συστήματος και η δημιουργία της νέας κοινωνίας 

μετέθεταν  την δημιουργία αυτής της  νέας κοινωνίας στο  μέλλον ή στο επέκεινα.  Σε 

επαναστατικές ή εξεργετικές συνθήκες  αυτή η χρονική μεταφορά της νέας κοινωνίας 

στο μέλλον είχε ολέθριες συνέπειες για τα εξισωτικά  κινήματα.  Γιατί το παράδειγμα 

της «ενδοχώρας» που προείπα, ως πεδίο για τακτικούς ελιγμούς, δεν υφίσταται σε 

επαναστατικές συνθήκες. Η επαναστατική αλλαγή της κοινωνίας  εκτός του ότι 

πρέπει να έχει σημασίες διαρκείας, να  είναι διαρκής (από εδώ και στο εξής) είναι και 

στιγμές στο τώρα (εδώ και τώρα) και χωρίς στάδια, γιατί ένα παλιό ρητό μας λέει: 

όταν κάνεις μισή επανάσταση σκάβεις τον τάφο της. 

Τα μαρξιστικά κινήματα  που σχεδόν μονοπώλησαν τους αγώνες τον 20ο αιώνα 

ακολούθησαν πιστά το θεωρητικό  αξίωμα των Μαρξ – Ένγκελς και αργότερα του 

Λένιν την   γνώστη στρατηγική μετάβασης μέσα από την θεωρία των σταδίων,  ότι το 

τελευταίο στάδιο του κομμουνισμού είναι η κατάργηση του κράτους δηλαδή η 

αναρχία και δεν χρειάζεται η κατάργηση του άμεσα  γιατί το κράτος  με το χρόνο θα 

μαραθεί. 

Αδιαφορήσαν ή επιτέθηκαν στην κριτική των αναρχικών που έλεγαν ότι, ένα από τα 

πρώτα μέτρα της επανάστασης θα πρέπει να είναι η  άμεση κατάργηση του κράτους. 

Φυσικά, είδαμε στα τέλη αυτού του αιώνα ότι όπου επικράτησαν οι μαρξιστές – 

λενινιστές  (δεν λέω, σε κάποιες περιπτώσεις με επαναστατικό τρόπο), το τελευταίο 

στάδιο του κομουνισμού ή σωστότερα του σοσιαλισμού ή καλύτερα κρατικού 

καπιταλισμού (αφού μας λένε ότι δεν πρόλαβαν να φτάσουν στον κομμουνισμό) είναι 

ο  ιδιωτικός καπιταλισμός και αυτό έγινε από τις κομματικές νομενκλατούρες  με 

κρατικό τρόπο από το σοσιαλιστικό – εργατικό ή παλλαϊκό  κράτος που 

δημιούργησαν γιατί το κράτος δεν μαράθηκε αντίθετα άνθισε και ενισχύθηκε. (Δείτε 

παραπομπή 1) 

Το ίδιο μοτίβο ακολούθησαν και τα μαρξιστογενή, λενινιστικά, μαοϊκά  μικρά 

 αντάρτικα της πόλης και της υπαίθρου σε εγχώριο και παγκόσμιο επίπεδο. Κάποια 

από αυτά  ακολούθησαν τακτικές συμβολισμού, δηλαδή πίστεψαν ότι επιλέγοντας 

 καθεστωτικά πρόσωπα και στόχους χτυπώντας τους δυναμικά θα δημιουργήσουν 

εντάσεις και ρωγμές στο σύστημα  και έτσι χτυπώντας κάποια από  τα σύμβολα του 

συστήματος θα καταφέρουν να ξεσηκώσουν την μεγάλη μάζα των καταπιεσμένων 

και θα επαναστατήσει. 
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Όμως δεν υπολόγισαν ή δεν ήξεραν (η αστροφυσική επιστήμη δεν είχε αναπτυχθεί 

ακόμα)  ότι το καπιταλιστικό σύστημα στο κέντρο του – όπως ο γαλαξίας – έχει μια 

μαύρη τρύπα και απορροφάει όλες τις ρωγμές και εντάσεις μεταφέροντας τες μέσα 

από σκουληκότρυπες (και εγώ εδώ συμβολικά μιλάω) σε ένα  ομοειδές παράλληλο 

σύμπαν. 

Ένα άλλο ρεύμα στην Ιταλία και αλλού ακολούθησε την «στρατηγική της έντασης» 

και της «επίθεσης στην καρδιά του κτήνους», μόνο που δεν υπολόγισαν ότι  το 

υπηρετικό προσωπικό της αστικής τάξης, οι φασίστες,  ήταν  οι πρωτομάστορες 

αυτής της στρατηγικής και ότι το κτήνος δεν είχε μια καρδιά αλλά πολλές, όπως 

επίσης και πολλούς αιμοδότες έτοιμους να το συνδράμουν. 

Το μαρξιστικό ρεύμα που ακολούθησε τη ρεφορμιστική στρατηγική της λογικής ότι 

αφού δεν μπορούμε να αλλάξουμε το σύστημα από έξω  θα το αλλάξουμε από μέσα 

εξανθρωπίζοντάς το, συμμετέχοντας στους θεσμού του, αδιαφόρησαν ή 

εναντιώθηκαν στην κριτική που τους ασκούσαν οι αναρχικοί ότι, συμμετέχοντας 

μέσα στους αστικούς θεσμούς το μόνο που θα καταφέρετε είναι να αφομοιωθείτε από 

αυτούς τους θεσμούς και το σύστημα. Στο τέλος αυτό που είδαμε/βλέπουμε  είναι ότι 

 αυτό το σοσιαλδημοκρατικό κίνημα όχι μόνο αφομοιώθηκε αλλά μεταλλάχθηκε σε 

ένα χιμαιρικό υβρίδιο σοσιαλ/νεοφιλελευθερισμού, γιατί ο καπιταλισμός  αν  δεν 

μπορεί να σε καταστείλει ή του είσαι χρήσιμος[β]θα κοιτάξει να αναπαραχθεί μέσα 

σου. Είναι ο καπιταλισμός  Άλιεν (Alien), αλλά μάλλον τότε που χαράζανε αυτές τις 

στρατηγικές δεν ήξεραν τι είναι το Άλιεν (χαριτολογώ). (Δείτε παραπομπή 2) 

4. Και οι αναρχικοί τι έπραξαν; 

Οι αναρχικοί στρατηγικά κινήθηκαν σε τρία ρεύματα, το ένα της έμπρακτης 

προπαγάνδας (προπαγάνδα μέσα από την δράση)  το άλλο των διεκδικήσεων και της 

γενικής απεργίας  μέσα από τον αναρχοσυνδικαλισμό και το τρίτο του ατομικίστικου 

εξεγερτισμού. 

Το ρεύμα της έμπρακτης προπαγάνδας  είχε σαν μότο: «Με το λόγο, με την πένα, με 

τον δυναμίτη, με την σκανδάλη, ότι δεν ανήκει στην αστική νομιμότητα ανήκει 

σ΄εμάς»  ήταν το αξίωμα που έριξε ο αναρχοκομμουνιστής Κροπότκιν και έβγαλε το 

προλεταριάτο  από  την κατάσταση φόβου και  της ηττοπάθειας  μετά από την 

καταστολή της Παρισινής Κομμούνας. Όμως αυτό ρεύμα μετά από κάποια χρόνια 

εκφυλίστηκε σε ατομικίστικη αλτερνατίβα με νετσαγιεφικές προεκτάσεις του τύπου 

«ο σκοπός αγιάζει τα μέσα». [γ] 

Το αναρχοσυνδικαλιστικό ρεύμα ενώ πέτυχε σε πολλές διεκδικήσεις προς όφελος της 

εργατικής τάξης, απέτυχε να κινητοποιήσει την μεγάλη μάζα του προλεταριάτου σε 

γενική απεργία ως μέσο για την ανατροπή του συστήματος  και τις μέρες της 

επανάστασης του ΄36 στην Ισπανία προέκρινε την στρατηγική του μετώπου 

συνεργασίας με τις άλλες αντιφασιστικές δυνάμεις, γιατί προείχε ο αντιφασιστικός 

πόλεμος και μετά η επανάσταση. Στο τέλος (παρά τις ενάντια φωνές σε αυτή την 

στρατηγική)[δ]και ο πόλεμος χάθηκε και οι αναρχοσυνδικαλιστές  κηλιδώθηκαν με 

την συμμετοχή τους στον κύριο αστικό θεσμό, την κυβέρνηση. 
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Το τρίτο ρεύμα του ατομικίστικου εξεγερτισμού μεταμορφώθηκε σε ένα 

συνονθύλευμα  ατομικιστικού εξεγερτισμού, μποέμικου ιλλεγκαλισμού και 

μηδενιστικού καταστροφισμού. 

Όμως οι εξεγερτικοί δεν μας λένε μετά την εξέγερση τι γίνεται; Πάμε για άλλη 

εξέγερση; Γιατί το μόνο που είδαμε από τις εξεγέρσεις είναι ότι χρειάζεται και μια 

άλλη εξέγερση, και μετά μια άλλη και μετά …  και το μόνο που έμεινε από τις 

εξεγέρσεις  είναι η χαρά αυτών/ες που συμμετείχαν (γιατί λίγο είναι;) ως 

αιθεροβάμονες γιατί σε κάθε εξέγερση οι εξεγερμένοι/ες νομίζουν ότι κάνουν «έφοδο 

στους ουρανούς», μια ξεθωριασμένη μνήμη και  τα υλικά  υπολείμματά της 

εξέγερσης, το σκραπ, τα μπάζα και η χαρτούρα που τα πήγε ο καπιταλισμός για 

ανακύκλωση. Τέλος πάντων αυτό δεν σημαίνει ότι είμαι ενάντια στην εξέγερση. 

Οι ιλλεγκαλιστές (παρανομιστές)  δεν θέλουν  να παραδεχτούν ότι ο ιλλεγκαλισμός 

δεν έχει διάρκεια είναι στιγμιαίος, (σαν τον στιγμιαίο καφέ, το προετοιμάζεις 

γρήγορα και τον πίνεις γρήγορα, χαριτολογώ) με την έννοια ότι με ιλλεγκαλιστικό 

(παράνομο) τρόπο θα απαλλοτριώσεις ένα ποσό, αλλά με νόμιμο τρόπο θα το 

ξοδέψεις λχ. με νόμιμο τόπο θα  αγοράσεις τσιγάρα από το περίπτερο, θα πας στο 

σουπερμάρκετ, θα νοικιάσεις ένα σπίτι, θα αγοράσεις ένα αυτοκίνητο κλπ. Άρα, 

 αφενός ο ιλλεγκαλισμός ως ατομική ή συλλογική  στρατηγική  είναι μια δράση της 

στιγμής και αφετέρου αν μείνεις στενά στην έννοια του ιλλεγκαλισμού ως απολίτικη 

στάση και δεν τον εντάξεις σε μια γενικότερη επαναστατική στρατηγική  στην 

πραγματικότητα παίζεις στο γήπεδο του κράτους, γιατί είναι αυτό που καθορίζει τι 

είναι νόμιμο και τι είναι παράνομο. Είναι το κράτος που μπορεί όταν θέλει να 

 αντιστρέφει τους όρους του παιχνιδιού και το παράνομο να γίνει νόμιμο και το 

νόμιμο να γίνει παράνομο, άλλωστε η ιστορία των μαφιών όλων των εποχών, σε όλες 

τις χώρες  μας το αποδεικνύει γιατί είναι η αντεστραμμένη εικόνα του «νόμιμου» 

καπιταλισμού. 

Ο μηδενιστικός ατομικίστικος  καταστροφισμός στην πραγματικότητα δεν είναι 

στρατηγική αλλά ατομική τάση και συμπεριφορά, μας μιλάει για την απόλαυση της 

καταστροφής κουβέντα όμως για την καταστροφή της απόλαυσης, όπως δεν κάνει 

κουβέντα ότι ο καπιταλισμός και ιδιαίτερα ο νεοφιλελευθερισμός  ισχυρίζεται ότι δεν 

υπάρχει κοινωνία αλλά μόνο άτομα και οικογένειες (και βεβαίως το ορντο-

κράτος)[ε]και ότι έχει εντάξει τον καταστροφισμό στο πολιτικό του πάνθεο με αυτό 

που ονομάζει  «δημιουργικό καταστροφισμό» μέσα από την σουμπετεριανή 

οικονομική θεωρία[ζ]και στρατηγική. Το εάν ο καταστροφισμός είναι δημιουργικός ή 

σκέτος καταστροφισμός είναι ελάσσονος σημασίας και δεν έχει καμία σχέση με την 

επαναστατική  καταστροφή και δημιουργία που μίλησαν οι αναρχικοί/ες  στο 

παρελθόν. 

Ο μικροαστικός νεομηδενιστικός ατομικίστικος καταστροφισμός  όταν μιλάει  για μια 

μόνο διάσταση της ζωής, την απόλαυση[η],είναι μονοδιάστατος γιατί η ζωή δεν έχει 

μόνο απολαύσεις και ηδονές, έχει και οδύνες, έχει και δεινά, όπως και χαρές και 

λύπες και δυστυχία και ευτυχία. Με το να ζεις και να υπερτονίζεις  μόνο  την 

απόλαυση[θ]της καταστροφής γίνεσαι ναρκομανής γιατί σου γίνεται τρόπος ζωής το 

ντρεσάρισμα του οργανισμού σου να παράγει συνεχώς υπερποσότητες αδρεναλίνης 

και  ντοπαμίνης (ορμόνη της απόλαυσης – ευχαρίστησης). Μόνο που ο οργανισμός 

https://autonomidrasi.com/2021/12/22/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%af-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%ad%cf%84%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%bf-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%bf/#_edn5
https://autonomidrasi.com/2021/12/22/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%af-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%ad%cf%84%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%bf-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%bf/#_edn6
https://autonomidrasi.com/2021/12/22/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%af-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%ad%cf%84%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%bf-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%bf/#_edn7
https://autonomidrasi.com/2021/12/22/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%af-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%ad%cf%84%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%bf-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%bf/#_edn8
https://el.wikipedia.org/wiki/Αδρεναλίνη
https://el.wikipedia.org/wiki/Ντοπαμίνη
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έχει ένα όριο και μετά αρχίζει να στερεύει….  Δεν ιατρικοποιώ μια πολιτική άποψη, 

όμως πείτε ότι στο θέμα αυτό είμαι αδιάβαστος και κάνω λάθος. 

5. Το πολλά υποσχόμενο οικολογικό κίνημα – τουλάχιστον στης αρχές της 

δημιουργία του – με τις στρατηγικές ρεαλισμού που ακολούθησε, αυτές των θετικών 

δονήσεων ενάντια στο σύστημα της μόλυνσης και των διαβουλεύσεων με τους 

θεσμούς  αφομοιώθηκε τόσο γρήγορα από το σύστημα, με έναν πρωτοφανή χρονικά 

ρυθμό σε σχέση με άλλα κινήματα στην ιστορία και έχει γίνει συνώνυμο του 

εκλογισμού, πολιτικαντισμού και των αχρείων μη κυβερνητικών οργανώσεων 

(Μ.Κ.Ο). Επιβεβαιώνοντας τον θεμελιωτή της κοινωνικής οικολογίας  Μάρεϊ 

Μπούκτσιν  που, πολλά χρόνια πριν, μέσα από μια ανοικτή επιστολή στο παγκόσμιο 

οικολογικό κίνημα[ι]έλεγε ότι: «η οικολογία αν δεν είναι ανατρεπτική κινδυνεύει να 

καταντήσει περιβαλλοντολογία ή το καλλυντικό του καπιταλισμού». 

6. Προσπάθησα με έναν συνοπτικό, αποσπασματικό και συνάμα γλαφυρό τρόπο να 

καταδείξω ότι όλες οι στρατηγικές ανατροπής ή βελτίωσης  του υπάρχοντος 

εδραιωμένου συστήματος αλλά  και μετάβασης στην άλλη κοινωνία, άλλες πέτυχαν 

εν μέρη τους στόχους τους, άλλες απέτυχαν, άλλες αφομοιώθηκαν και άλλες έχουν 

ξεπεραστεί. Θα μου πείτε: ρε φίλε εσύ μέσα σε τρεις σελίδες  μηδενίζεις όλη την 

κοινωνική ιστορία των τελευταίων δυο αιώνων ; Θα απαντήσω, δεν τη μηδενίζω εγώ, 

το κοντέρ  του χρονομέτρου έχει μηδενίσει ή μάλλον έχει πάει πίσω και αμέσως θέτω 

το εξής ερώτημα: 

Αλήθεια,  κοινωνικά σε ποιον αιώνα είμαστε; Γιατί εγώ έχω την εντύπωση ότι 

βρισκόμαστε στα μέσα του  19ο αιώνα με μια high-tech (υψηλής τεχνολογίας) 

έκδοση, γιατί ότι κερδήθηκε με αγώνα, κόπο, πόνο, αγωνία  και αίμα από τους 

προγόνους μας  επαναστάτες προλετάριους/ες (εργάτες και αγρότες) τα 

πήραν/παίρνουν πίσω οι σημερινοί  επίγονοι του καπιταλισμού με την λιγότερη ή 

καθόλου αντίσταση. 

Έχω την εντύπωση ότι 20ο αιώνας δεν υπήρξε και περάσαμε κατευθείαν από τον 19ο 

στον 21ο. Το μεσοδιάστημα ήταν οι τραγωδίες, η φρίκη από το αιματοκύλισμα μέσα 

από τους δυο παγκόσμιους πολέμους, τα μαζικά αντάρτικα, οι αντιαποικιακοί αγώνες, 

τα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα, οι επαναστάσεις, οι χαμένες προσδοκίες, οι 

 αυταπάτες και οι διαψεύσεις. 

7. Θα σκεφτείτε ότι τα βλέπω με έναν τρόπο πεσιμιστικό (απαισιόδοξο) τα πράματα, 

που να δείτε παρακάτω. 

α) Την πρωτομαγιά του 2021 γράφτηκε αυτό: 

Το μέλλον είναι Fractal; 

{…} I. Με τον διεθνή όρο Φράκταλ (Fractal, ελλ. μορφόκλασμα ή μορφοκλασματικό 

σύνολο) στα μαθηματικά, τη φυσική αλλά και σε πολλές επιστήμες ονομάζεται ένα 

γεωμετρικό σχήμα που επαναλαμβάνεται αυτούσιο σε άπειρο βαθμό μεγέθυνσης, κι 

έτσι συχνά αναφέρεται σαν «απείρως περίπλοκο». 

https://autonomidrasi.com/2021/12/22/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%af-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%ad%cf%84%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%bf-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%bf/#_edn9
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Fractal : Ο όρος προτάθηκε από τον Μπενουά Μάντελμπροτ (Benoit Mandelbrot) το 

1975 και προέρχεται από τη λατινική λέξη fractus, που σημαίνει «σπασμένος», 

«κατακερματισμένος» . 

1η Μαΐου του 2021, οι από τα πάνω κυρίαρχες τάξεις και ελίτ αναπαράγουν τη 

κυριαρχία τους σαν τη πρώτη εκδοχή του Φράκταλ που επαναλαμβάνεται αυτούσιο 

σε άπειρο βαθμό μεγέθυνσης και επέκτασης, είναι οι μόνες τάξεις που εν μέσω 

πανδημίας αύξησαν τόσο τα κέρδη τους, όσο και την κυριαρχία τους μέσω του  νέου 

ολοκληρωτικού καπιταλισμού. 

Οι κυριαρχούμενες τάξεις των από  τα κάτω, τι κάνουν; τι πράττουν; Η τάξη μας, η 

εργατική, παραδομένη στην δεύτερη εκδοχή του  Fractal , (βλέπε το νόημα της  

λατινικής λέξης fractus) εν μέσω πανδημίας χάνει σε δικαιώματα, και βρίσκεται σε  

κατάσταση κατακερματισμού. Αν σε προηγούμενες εποχές μια κρίσιμη μάζα 

εργατών/εργατριών πάλευε για την ενοποίηση  της τάξης και τη κατάκτηση  της 

ταξικής συνείδησης, τώρα η τάξη μου/μας, κατακερματισμένη, έχει σπασμένη – μισή 

ταξική συνείδηση ή την έχει απωλέσει εντελώς μέσω της «εθελοδουλείας». {…} 

(Δείτε παραπομπή 3). 

β) Το καλοκαίρι του 2021 με τις φωτιές που δεν ήταν μόνο στην Ελλάδα, γράφτηκε: 

Ο καπιταλισμός καίει την Ελλάδα, ο καπιταλισμός καίει τον Κόσμο 

{…} Ο καπιταλισμός  είναι παντού, έχει διεισδύσει σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του 

πλανήτη, έχει καπιταλιστικοποιήσει όλη την ανθρωπότητα. Ο καπιταλισμός είναι 

παντού, είναι μέσα μας, ο  καπιταλισμός είμαστε εμείς γιατί δεν μπορούμε ή δεν 

θέλουμε να αποτινάξουμε από πάνω μας τις σχέσεις που προάγει και προωθεί  αυτό 

το σύστημα. 

Αυτό το σύστημα (που λέγεται και καπιταλιστικό) έχει μετατρέψει όλο τον πλανήτη 

σε εμπόρευμα, όλα είναι εμπόρευμα: Η ατμοσφαίρα και ο αέρας, τα δάση και η γη, η 

θάλασσά και οι παραλίες, οι λίμνες , τα ποτάμια, οι πηγές και το νερό που πίνουμε, 

ακόμα και τα φυσικά φαινόμενα  (όπως η βροχή, το χιόνι κλπ),  και ο αέρας που 

αναπνέουμε  αποτελούν εμπόρευμα. 

Οι συγκάτοικοι μας ( εν συντομία χλωρίδα και πανίδα)  σε αυτόν το πλανήτη είναι 

εμπόρευμα, τα ζώα είναι εμπόρευμα, τα έντομα είναι εμπόρευμα, τα  θαλάσσια όντα 

είναι εμπόρευμα, τα δένδρα και τα φυτά είναι εμπόρευμα, και εμείς ως ανθρώπινο 

είδος    είμαστε  έμμεσα η άμεσα εμπόρευμα μέσα από το  σύγχρονο δουλοκτητικό 

σύστημα του καπιταλισμού, τα ένστικτα, οι αισθήσεις, η ευχαρίστηση, τα όνειρα, οι 

επιθυμίες, οι ελπίδες, οι φόβοι και οι αγωνίες μας είναι εμπόρευμα. 

Δεν υπάρχει κάποια υλική ή άυλη πτυχή της ζωής πάνω στον πλανήτη που να μην τη 

μετατρέπει ο νεοφιλελεύθερος καπιταλισμός ή νέος ολοκληρωτισμός σε εμπόρευμα, 

ακόμα και την αστική  δημοκρατία που μας διαλαλεί την έχει μετατρέψει σε 

εμπόρευμα, έτοιμη για  πούλημα σε ανατολή, βορά και νότο από τις κυρίαρχες 

δυτικές πολιτικές  ελίτ είτε με  τη άμεση  βία, είτε με έμμεσο εκβιασμό. {…} (Δείτε 

παραπομπή 4). 
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Και τώρα τι γίνεται;  Ματαιότης ματαιοτήτων, τα πάντα ματαιότης; 

8. Μπροστά στην επερχόμενη μέγα κρίση. 

Η παγκόσμια υγειονομική κρίση (πανδημία) και  ο τρόπος  αντιμετώπισής της από το 

κράτος, τις κυβερνήσεις  και τον καπιταλισμό είναι παρανυχίδα, είναι το προεόρτιο 

σε αυτό που έρχεται και αυτό που έρχεται είναι η οικολογική και συνακόλουθα 

κοινωνική (ανθρωπολογικού τύπου)  κατάρρευση του πλανήτη. Όπως βλέπουμε στην 

ιστορία και μέχρι σήμερα οι κρίσεις του καπιταλιστικού συστήματος αντί να τον 

ανατρέπουν τον ενδυναμώνουν, τρέφεται από αυτές, όμως εδώ δεν πρόκειται για 

άλλη μια  κρίση αλλά για κατάρρευση, εδώ μιλώντας συμβολικά θα πω ότι όλος ο 

πλανήτης θα γίνει Μονάδα/ες Εντατικής Θεραπείας  ΜΕΘ. 

Ο καπιταλισμός και το κράτος προς το παρόν   προσπαθούν  να απαντήσουν σε αυτή 

την κρίση – κατάρρευση που οι ίδιοι προκάλεσαν με προγράμματα  τύπου πράσινης ή 

αειφόρου ανάπτυξης κλπ.  Το σύστημα θα επιδιώξει –  ήδη επιδιώκει – να επιλύσει το 

οικολογικό ζήτημα, την οικολογική κρίση που δημιούργησε σε βάρος του κοινωνικού 

προωθώντας τον οικοκαπιταλισμό. Όταν δουν ότι η κατάσταση αρχίζει να 

επιδεινώνεται θα επιβάλουν  οικολογικές δικτατορίες, μάλλον καλύτερα τύπου 

δικτατορίες για οικολογικούς λόγους. 

Δηλαδή  δρακόντειους νομούς ελέγχου, περιορισμού και περικοπών  για τους 

πολλούς και  ανεξέλεγκτη ασυδοσία  και κραιπάλη για τους λίγους, τις ελίτ. Θα 

προσπαθήσουν να επωφεληθούν από αυτή την κρίση οικονομικά – ήδη το κάνουν – 

όλα τα τραστ, τα μονοπώλια, οι εταιρίες  αλλά και το κράτος αρχίζοντας να 

πρασινίζουν και να πουλάνε οικολογία. 

Παράλληλα αυξάνει τόσο η πραγματική όσο και η σχετική φτώχεια σε παγκόσμιο 

επίπεδο, ενώ ο παραγόμενος κοινωνικός πλούτος που καρπώνονται τα αφεντικά με 

την βοήθεια του κράτους έχει φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη, κάνοντας την ανάλυση του 

Μαρξ για την προτοσυσσώρευση  κεφαλαίου τον 19ο αιώνα να φαντάζει παλιά 

ξεθωριασμένη γκραβούρα. Επίσης έχουν επιδεινωθεί  οι συνθήκες  και οι σχέσεις 

εργασίας ώστε η κατάσταση σε πολλές περιπτώσεις θυμίζει εποχές δουλοπαροικίας. 

Ενδεχομένως σε συνθήκες ακραίας  οικολογικής κρίσης να αρχίσουν να υλοποιούνται 

νεομαλθουσιανές[κ]σκέψεις του τύπου: είμαστε πολλοί/ες σε αυτό τον πλανήτη και 

πρέπει να αραιώνουμε γιατί υπάρχουν πλεονάζοντες πληθυσμοί και να παρθούν 

μετρά  έμμεσου ή άμεσου ευγονισμού, έμμεσου με την έννοια να αφεθούν πληθυσμοί 

 λόγο ξηρασίας ή ανόδου της στάθμης της θάλασσας και των  συνεπειών ακραίων 

καιρικών φαινομένων να  λιμοκτονήσουν πετώντας τους από ελικόπτερα  ή ντρόουν 

(drone )  λίγα  ξεροκόμματα, και προβάλλοντας αυτή την φιλανθρωπία τους από τα 

μμε που στην πλειοψηφία τους ελέγχουν απολυτά.  Θωρακίζοντας ακόμη 

περισσότερο τα σύνορα ενάντια αυτή τη φορά στους οικολογικούς πρόσφυγες, και 

δημιουργώντας οικισμούς και πόλεις καταφύγια  απόλυτα σφαγιασμένα και 

περιφρουρούμενα από τις πληβειακές μάζες. Μέχρι εκεί μπορούν να φτάσουν αν 

δουν ότι διακυβεύονται τα συμφέροντα τους.[λ] 

Ο Μαρξ στην πραγματεία του «Το κεφάλαιο» αναφέρει με έναν γλαφυρό τρόπο την 

εγκληματική φύση του κεφαλαίου: «Το Κεφάλαιο τρέμει την απουσία κέρδους. Όταν 

https://autonomidrasi.com/2021/12/22/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%af-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%ad%cf%84%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%bf-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%bf/#_edn10
https://autonomidrasi.com/2021/12/22/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%af-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%ad%cf%84%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%bf-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%bf/#_edn11
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οσμίζεται ένα σημαντικό όφελος, γίνεται παράτολμο. Με κέρδος 20% ενθουσιάζεται, 

με 50% αποθρασύνεται, με 100% καταπάτα όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα και με 

300% δε διστάζει μπροστά σε κανένα έγκλημα ”. 

Απέναντι σε αυτές τις συνθήκες και σε πολλές άλλες (που δεν είναι του παρόντος να 

αναφέρω γιατί το κείμενο θα πλατειάσει) τι κάνουμε;  Θα επιλέξουμε τη φυγή, τον 

 στρουθοκαμηλισμό ή την παθητικά αδιάφορη στάση; Ή τις «κλασικές» μαζικές 

διαμαρτυρίες που δεν λέω καλές είναι  και χρειάζονται άλλα σε συνθήκες ΜΕΘ 

(όπως προείπα) θα είναι ανεπαρκείς. 

Σύμφωνα ακόμη και με επιστημονικές εκτιμήσεις σε λίγο καιρό δεν θα υπάρχει 

πολυτέλεια για φλυαρίες. Γι΄αυτό αυτοί/ες που κινούνται αντισυστηματικά και στην 

κατεύθυνση ανατροπής του καπιταλισμού και του κράτους χρειάζεται να εντάξουν 

την κοινωνική ανατρεπτική οικολογία στο καθημερινό τους λεξιλόγιο, χρειάζεται να 

επεξεργαστούν ένα τρίπτυχο κριτικής, δράσης και ανατροπής του υπάρχοντος 

αίσχους, μέσα από ένα πρόταγμα που αφορά το κοινωνικό, το θεσμικό και το 

οικολογικό ως μια αδιαίρετη ενότητα. 

Παράλληλα χρειάζεται να δουν/με με ποιες στρατηγικές σκεπτόμαστε να 

απαντήσουμε. Καθολική απάντηση δεν μπορούμε να δώσουμε γιατί αυτό απαιτεί ένα 

μαζικό (από το πολλοί/ες μαζί) κίνημα, όμως μπορούμε  να  δώσουμε 

μικροαπαντήσεις  αντίστασης, ανταρσίας, πολιτικής ανυπακοής και ανατροπής του 

πεδίου της συστημικής κανονικότητας. 

9. Στρατηγικός δυισμός  

Ζούμε σε μια εποχή που δεν είναι καν προεπαναστατική, αντιθέτως σε πολλά σημεία 

είναι οπισθοδρομική, αντεπαναστατική. Παράλληλα (και αυτό δεν συμβαίνει πρώτη 

φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας) ενώ είναι ώριμες οι αντικειμενικές συνθήκες – 

προς την επαναστατικότητα -λόγω της πολύπλευρης κρίσης του συστήματος που 

είναι πολιτισμική, ηθική, θεσμική, κοινωνική, οικολογική  ο υποκειμενικός 

παράγοντας, τα υποκείμενα που βιώνουν και υφίστανται την κρίση παραμένουν 

συνειδησιακά  ανώριμα και αδρανή. 

Εδώ για εμάς τους αναρχικούς/ες τους αντιεξουσιαστες, τους ελευθεριακούς και τους 

αναρχικούς οικολόγους  μπαίνουν δυο θέματα – ερωτήματα διλληματικού χαρακτήρα 

και είναι τα εξής: πως γίνεται να κρατάμε το κοινωνικό ζήτημα ανοικτό (για μας η 

ταξική κυριαρχία δεν εδράζεται μόνο στην οικονομική εκμετάλλευση, αλλά και στην 

ιεραρχία και κυριαρχία ανθρώπου από άνθρωπο) χωρίς να γινόμαστε φολκλόρ ή 

γραφικοί; Πως γίνεται να ανεβάσουμε την ταξική επαναστατική  και οικολογική 

συνείδηση αυτών και ημών που υφιστάμεθα  τις συνέπειες της συστημικής κρίσης 

χωρίς να περιχαρακωθούμε και να περιοριστούμε σε έναν ασύμφορο μετωπικό 

πόλεμο, ή συλλογικές και ατομικές μάχες χαρακωμάτων; 

Ο άνθρωπος είναι και προϊόν των κοινωνικών συνθηκών και κοινωνικό υποκείμενο. 

Αν δεν αναπτύξουμε έναν “στρατηγικό δυϊσμό” επειδή η φύση δεν αγαπάει τα κενά, 

κάτι άλλο (ως ψευδεπίγραφο) θα έρθει να αντικαταστήσει την αναρχική κριτική και 

αισθαντικότητα, έτσι που οι κοινωνικοί αναρχικοί/ες θα φαντάζουν σαν αυτές τις 

αχνές φυσιογνωμίες στους ζωγραφικούς πινάκες που κυνηγούν ανεμόμυλους. Εδώ 
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πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά ότι, από την μια αν ακολουθήσουμε κάποιες 

ρεφορμιστικές (μεταρρυθμιστικές) πολιτικές ελλοχεύει ο κίνδυνος να αφομοιωθούμε 

από το σύστημα, από την άλλη αν παραμείνουμε μόνο επαναστατικοί ελλοχεύει ο 

κίνδυνος να απομονωθούμε από την κοινωνική πραγματικότητα και αποτραβηγμένοι 

από την καθημερινότητα να καταντήσουμε αναχωρητές, ή κλειστές θρησκευτικού 

τύπου σέκτες. Να γιατί στις μέρες μας (το τονίζω στις μέρες μας) είναι επίκαιρη η 

ρήση που λέει “και με την μεταρρύθμιση και με την επανάσταση” αυτό εννοώ ως 

στρατηγικό δυϊσμό. 

Στο ζήτημα ή στα ζητήματα στρατηγικής υποστηρίζουμε ότι ο στρατηγικός δυϊσμός 

δεν είναι κάτι καινούργιο, κάτι που εφευρέθηκε από εμάς, αλλά μια παλιά στρατηγική 

των κοινωνικών αναρχικών μάλιστα από την εποχή του Μπακούνιν, που έθετε στην 

αντίληψη του εκτός από την επαναστατική προοπτική και τους αγώνες για την 

βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και την κατάκτηση περισσότερων ελευθερίων από 

τον λαό, μέσα στο υπάρχον σύστημα. Τελειώνοντας  εξηγούμαστε – διευκρινίζουμε 

(γιατί οι πονηροί/ες περιμένουν στην γωνιά, καραδοκώντας) όταν εννοούμε 

ρεφορμιστικές πολιτικές δεν εννοούμε συμμετοχή στους αστικούς κρατικούς 

θεσμούς, ή σε αστικές διαδικασίες διαμεσολάβησης (εκλογές κλπ). 

«… Το πιο σημαντικό πράγμα είναι να κατανοήσουμε ποιες ενέργειες είναι δυνατόν 

να υπερνικήσουν την «αντίσταση» του παρόντος κοινωνικού μορφώματος. Πώς 

μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα στο σύστημα, όπως επίσης και να ξεκινήσουν 

μια διαδικασία που θα συμβάλλει στη δημιουργία μιας ελευθεριακής κοινωνίας. Το 

πρόβλημα σήμερα είναι να ανακαλύψουμε την ισορροπία ανάμεσα στην 

«επαναστατική» και τη «ρεφορμιστική» πρακτική, στοχεύοντας μέρα με τη μέρα, στη 

ριζοσπαστική αλλαγή. Αν δεν μπορέσουμε να πετύχουμε κάτι τέτοιο, ο αναρχισμός 

σήμερα είναι καταδικασμένος να παραμείνει ένα κίνημα για τη διάχυση των ιδεών, 

χωρίς καμιά ουσιαστική επίδραση στην κοινωνία, και επιπλέον με τα χαρακτηριστικά 

μιας μικρής αίρεσης….» Χόρστ  Στογουάσερ, ( γραμμένο το1984) 

Επανερχόμενοι στο σήμερα και στο τώρα, στην μουντή και υπόκωφα σιωπηρή εποχή 

από πλευράς συλλογικών (μαζικών) κοινωνικών αγώνων. Την ταξική πάλη – από 

πάντα –  δεν την αντιλαμβανόμαστε γραμμικά αλλά δυναμικά, άλλοτε είναι σε άνοδο- 

κορύφωση και άλλοτε  σε πτώση – κάμψη, φυσικά πρέπει και χρειάζεται να 

εντάξουμε στην ταξική πάλη και νέα θεματολογία λχ την κλιματική κρίση ως «νέο 

καιρικό μέτωπο»[μ]γιατί σε εμάς τις κατώτερες τάξεις έχουν ή θα έχουν  μεγαλύτερη 

επίπτωση οι συνέπειες από την κλιματική κρίση, το γενικότερο οικολογικό, το 

διατροφικό (έλεγχος των τροφίμων από πολυεθνικές, νοθεία, μεταλλαγμένα, τιμές 

κλπ) το θεσμικό και πολλά ακόμα. (Δείτε παραπομπή 5.α). 

10. Στρατηγικός Δυισμός και Διάχυτο Κοινωνικό Ανταρτικό  

Στα μέσα της δεκαετίας του ’80  μιλούσα για το «διάχυτο αποκεντρωμένο  κοινωνικό 

αντάρτικο» ενάντια και  κόντρα τις γιακοβίνικες – λενινιστικές λέσχες (γκρούπες)  

γιατί ένα  σεβαστό κομμάτι του αναρχικού χώρου φλέρταρε με αυτές τις λογικές, τις 

λογικές της πρωτοπορίας, της διαμεσολαβημένης  επαναστατικής αντιβίας και του 

συγκεντρωτισμού. Στην πραγματικότητα δεν έλεγα κάτι καινούριο ή κάτι που δεν 

υπήρχε γιατί η πλειονότητα του αναρχικού κινήματος εκείνης της εποχής δρούσε 

https://autonomidrasi.com/2021/12/22/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%af-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%ad%cf%84%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%bf-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%bf/#_edn12


44 

 

συνειδήτα ή αυθόρμητα και ως αποκεντρωμένο διάχυτο κοινωνικό ανταρτικό 

χαμηλής έντασης. 

Τώρα στις μέρες μας επαναφέρω την έννοια του διάχυτου κοινωνικού αντάρτικου ή 

διάχυτη ανταρσία παντού, με όλους τους τρόπους είτε χαμηλής, (σημ.[ν]) είτε 

υψηλής έντασης, με όλα τα μέσα, χωρίς να τα αγιάζουμε, γιατί βρισκόμαστε κάτω 

από ιδιάζουσες – αδυσώπητες επιδεινούμενες κοινωνικές, οικολογικές και πολιτικές 

συνθήκες και ο χρόνος λιγοστεύει. 

Ο καθένας/μια με ότι τρόπους δύναται  και μπορεί και  με ότι μέσα κατέχει, σε όποιο 

κοινωνικό ή γεωγραφικό χώρο βρίσκεται. Χωρείς ανταγωνισμούς και απαξιώσεις του 

αγώνα των άλλων, με τα στοιχεία της αλληλοκάλυψης, της αλληλοσυμπλήρωσης και 

της αλληλοβοήθειας. 

Δεν θα ήταν άσχημη ιδέα στην επίθεσή μας στην κοινωνία του θεάματος να 

εμπνευστούμε και  από τους εικονοκλάστες, δεν θα ήταν άσχημη ιδέα  στην επίθεσή 

μας στον τεχνοεπιστημονικό ολοκληρωτισμό να εμπνευστούμε και από τους 

λουδίτες, δεν θα ήταν άσχημη ιδέα στο αγώνα μας  εναντίον του παρόντος 

κοινωνικού μορφώματος να εμπνευστούμε και από τους αγώνες των εξισωτικών 

χιλιαστικών κινημάτων του μεσαίωνα. Τέλος δεν θα ήταν άσχημη ιδέα να 

εμπνευστούμε και από τα  φλογερά ποπουλίστηκα νιχιλιστικά κινήματα του 

παρελθόντος. 

Οι πηγές έμπνευσης μας πρέπει να είναι από παντού, τίποτα να μην απορρίπτουμε 

 και βεβαίως από τους αγώνες της τάξης μας, παλιούς και από αυτούς που δεν έγιναν 

ακόμα, τους αγώνες των  ιθαγενών λαών[ξ]για την προστασία της κοινότητας και  της 

γης τους, από όλα τα κινήματα  και τις εξεγέρσεις του παρελθόντος και του 

μέλλοντος  που είχαν/έχουν  έστω και μια αντιεξουσιαστική πτυχή μέσα τους. 

Κάθε εποχή, εκτός των άλλων, θρέφει και θρέφεται από τις αυταπάτες της, όμως 

μιλώντας για το μέλλον χρειάζεται να δούμε αυτές τις αυταπάτες για να μην τις 

μεταφέρουμε στο παρόν. 

Δεν πρέπει να τρέφουμε ψευδαισθήσεις ότι εμείς ως  μια μικρή μειονότητα 

 ακτιβιστών δρώντας σαν αλογόμυγες του αντάρτικου  θα καταφέρουμε να 

 ανατρέψουμε  το υπάρχον, όμως σε ένα ελάχιστο επίπεδο θα καταγραφούμε στην 

συνείδηση των επερχόμενων γενεών (αν υπάρξουν) ότι αντισταθήκαμε και 

προσπαθήσαμε… 

Εν κατακλείδι 

Στο «Περί πανδημίας (Πρώτο Μέρος):Το κράτος, το δημόσιο, το ιδιωτικό και οι 

αναρχικοί/ες» κλείνω το κείμενο με αυτό το χορείο: 

«Η αισιοδοξία μου βασίζεται στη βεβαιότητα ότι αυτός ο πολιτισμός θα καταρρεύσει. Η 

απαισιοδοξία μου, σε όλα αυτά που κάνει για να μας τραβήξει στην πτώση του.» Ζαν 

Φρανσουά Μπριέντ 

https://autonomidrasi.com/2021/12/22/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%af-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%ad%cf%84%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%bf-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%bf/#_edn13
https://autonomidrasi.com/2021/12/22/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%af-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%ad%cf%84%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%bf-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%bf/#_edn14


45 

 

Η απαισιοδοξία του Μπριέντ χρειαζόμαστε να γίνει η κινητήρια δύναμη για να πάμε 

προς τα μπρος, πηγαίνοντας προς τα πίσω. Να πάμε στην Κομμούνα του 1871 (φέτος 

γιορτάσαμε τα 150 χρόνια της) να συνεχίσουμε από εκεί που την «άφησαν» οι 

Κομμουνάροι/ες, να δούμε τη πήγε λάθος και να συνεχίσουμε.(Δείτε παραπομπή 5.β) 

Σπάζοντας το πήγε έλα, το πάνω κάτω, το ξανά μανά  της «μοίρας του Σισύφου», 

ρίχνοντας τον βράχο της τιμωρίας του στα τάρταρα της ιστορίας. Μεταφέροντας τον 

καπιταλισμό και το κράτος ως έκθεμα στο μουσείο της κοινωνικής ιστορίας ή με μια 

διαστημική κάψουλα σαρκοφάγο να τους εκτοξεύσουμε ως ταριχευμένες μούμιες – 

διασφαλίζοντας ότι δεν θα ξαναζωντανέψουν – στο διάστημα. 

Συντρίβοντας την νεκροφιλία,[ο]την νεκροπολιτική του καπιταλισμού, δίνοντας χώρο 

στην Ζωή… 

 «… Από τη στιγμή που ο άνθρωπος παραδέχεται τη διάσταση ανάμεσα στη λογική 

επιθυμία του για κατανόηση και ευτυχία και στη σιωπή του κόσμου, μπορεί άραγε να 

κρίνει αν η ζωή αξίζει τον κόπο να την ζει κανείς; Τούτο είναι το θεμελιώδες ερώτημα 

της φιλοσοφίας. Αν όμως το παράλογο μου φαίνεται πρόδηλο, οφείλω να το διατηρήσω 

με μια διαυγή προσπάθεια και να δεχτώ να ζήσω βιώνοντάς το. Η εξέγερσή μου, η 

ελευθερία, το πάθος μου, θα είναι οι συνέπειές του. 

O άνθρωπος, σίγουρος ότι θα πεθάνει ολοκληρωτικά, αρνούμενος όμως το θάνατο, 

λυτρωμένος από την υπερφυσική ελπίδα που του έδενε τα χέρια, θα μπορέσει να 

γνωρίσει το πάθος της ζωής σ’ έναν κόσμο δοσμένο στην αδιαφορία του και στη 

φθαρτή ομορφιά του. Όμως η δημιουργία είναι για εκείνον η καλύτερη ευκαιρία για να 

διατηρεί τη συνείδησή του άγρυπνη μπροστά στις λαμπρές και αλόγιστες εικόνες του 

κόσμου. O αγώνας του Σίσυφου που περιφρονεί τους θεούς, αγαπά τη ζωή και μισεί το 

θάνατο γίνεται το σύμβολο της…»  Αλμπέρ Καμύ [π] «Ο μύθος του Σισύφου» (Δείτε 

παραπομπή 6). 

Συντρίβοντας την δυστοπία του παρόντος και του μέλλοντος, δίνοντας χώρο και 

χρόνο στην ουτοπία… 

«… Ένας παγκόσμιος χάρτης που δεν περιλαμβάνει την Ουτοπία δεν αξίζει ούτε ματιά, 

καθώς παραλείπει τη μόνη χώρα όπου η Ανθρωπότητα αποβιβάζεται πάντα. Και τότε 

ατενίζει και, διακρίνοντας μία καλύτερη χώρα, ανοίγει πανιά. Πρόοδος είναι η 

πραγμάτωση των Ουτοπιών….» Όσκαρ Ουάιλντ 

 Η ουτοπία είναι εδώ, έρχεται…  

«… Όταν θα αντιλαλεί η ηχώ και ο κουρνιαχτός που θα αναγγείλει τα οδοφράγματα 

των κομμούνων του Παρισιού του 21ου αιώνα, οι τσαρλατάνοι ποιητές θα σωπάσουν ή 

θα αναγκαστούν να σωπάσουν. Οι νέες κομμούνες περιμένουν αυτούς – αυτές που θα 

τις δημιουργήσουν…  Ζήτω το παγκόσμιο Κομμουναριάτο…» Γ. Μεριζιώτης (Δείτε 

παραπομπή 7). 

 

 

https://autonomidrasi.com/2021/05/26/εκδήλωση-για-τα-150-χρόνια-από-την-παρισι/
https://autonomidrasi.com/2021/05/26/εκδήλωση-για-τα-150-χρόνια-από-την-παρισι/
https://el.wikipedia.org/wiki/Σίσυφος
https://autonomidrasi.com/2021/12/22/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%af-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%ad%cf%84%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%bf-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%bf/#_edn15
https://autonomidrasi.com/2021/12/22/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%af-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%ad%cf%84%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%bf-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%bf/#_edn16
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Βασικές κοινοτοπίες. 

«… Αφενός μεν τίποτα δεν είναι νέο και τίποτα παλιό… όλα έχουν ειπωθεί και η 

επανάληψη είναι μητέρα της μάθησης …. επίσης σε αυτή την μικρή αφήγηση τα 

ευκόλως εννοούμενα δεν παραλείπονται, γιατί τις περισσότερες φορές ξεχνιούνται…» 

«… Αφετέρου δε η επανάληψη μπορεί να είναι μητέρα της μάθησης, όμως η στείρα 

εκδοχή της είναι γιαγιά του τέλους κάθε προσδοκίας και όλων των προορισμών, γιατί 

παγώνει τον παρόντα χρόνο σε ένα διαρκές παρελθόν χωρίς μέλλον… Το να λαμβάνεις 

υπόψη σου την παράδοση είναι χρήσιμο και πολλές φορές ζωτικής σημασίας, το να 

προσκολάσαι σε αυτή είναι σαν να ζεις με τους πεθαμένους…» Γ.Μ  

Πειραιάς 22/12/2021 

Σημείωση – Παραπομπές:  

Σημειώσεις: 

[α] Το νέο για να συγκριθεί ως τέτοιο, ή να συγκρουστεί με το παλιό χρειάζεται να 

πάει στις πηγές να αντλήσει περιεχόμενο αν δεν θέλει να είναι κοινότυπα κενό, σε μια 

παλιά επιστολή (από την δεκαετία του 80) προς τον αναρχικό χώρο γράφαμε: 

{…} Η σύνθεση αλλά και απόσπαση (αποσύνθεση) ενός συνόλου εντάσσεται στην 

ίδια τη διαδικασία της ζωής, αυτών που δρουν στο κοινοτικό επιστητό, κύρια μέσα 

από τα γεγονότα (δρώμενα) αλλά κυριότερα από την δράση αυτών που τα 

προετοιμάζουν και τα θέτουν σε κίνηση (δράστες). Μόνο η ένταξη των γεγονότων 

στο κοινωνικό γίγνεσθαι, και η δράση (των δραστών) στη κοινωνική ζωή μπορεί να 

βάζει τα πράγματα στη θέση τους, γιατί μόνο η κοινωνική ζωή μπορεί να θέσει 

διαδικασίες συγκρίσιμες του επιπέδου πραγματικό – φανταστικό, εφικτό – ανέφικτο, 

αντικειμενικό – υποκειμενικό, επαναστατική αλλαγή της κοινωνίας – ουτοπία. 

Η αλληλουχία σύγκρουσης αντίθετων προβληματισμών έχει σαν αποτέλεσμα, μέσα 

από τον συσχετισμό δυνάμεων που δημιουργεί, να συσσωρεύει δύναμη μια 

προβληματική, να αποκτά θέση να γίνεται από ατομική (μερική)-υποκειμενική, μέρος 

ενός συνόλου (ή συνολικά αποδεκτή)-αντικειμενική. Όσο και να θέλουμε να 

αποφύγουμε πολλές φορές την «φυσιοκρατία» χωρίς να παραγνωρίζουμε το 

φανταστικό στοιχείο, βλέπουμε ότι η κοινωνική ζωή σαν «πειραματικό εργαστήρι» 

σαν αποτέλεσμα υποκειμενικών δραστηριοτήτων καταφέρνει σε μια στιγμή (σημείο 

καμπής) της κυρίαρχης λογικής να αναδείξει μια νέα αντίληψη που τείνει να 

καθιερωθεί μέσα από την συντονισμένη δράση του συνόλου (μαζών) και να 

κυριαρχήσει (επανάσταση). 

Όπως η διαδικασία γέννησης ενός άστρου αρχίζει με την σύνθεση των στοιχείων της 

κοσμικής σκόνης, εξελίσσεται (συμπατικός χρόνος), φτάνει στο αποκορύφωμα και 

αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για την αποσύνθεση και επιστροφή στο πρωταρχικό 

σημείο, με το φαινόμενο του σούπερ νόβα έτσι και οι κοσμοθεωρίες έχουν και αυτές 

τη δικιά τους διαδικασία (κοινωνικός χρόνος) σύνθεσης, λάμψης, διάσπασης, 

ακολουθεί την διαδικασία σύγκρουσης του παλιού με το καινούργιο στο πλήρωμα 

του χρόνου σαν διαδικασία μετάλλαξης. 

https://autonomidrasi.com/2021/12/22/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%af-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%ad%cf%84%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%bf-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%bf/#_ednref1
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Το αρχέτυπο προϋποθέτει το νεότυπο, το νεότυπο συγκρίνεται με το αρχέτυπο. Το 

παλιό υπάρχει και δεν υπάρχει, το νέο δεν υφίσταται χωρίς να συγκριθεί και να 

συγκρουστεί με το παλιό. Ο παλιός κοινωνικός χρόνος, για να μετασχηματιστεί σε 

νέο -ατομική και κοινωνική στάση ζωής- αλλά κύρια σε μορφή κοινωνικής 

οργάνωσης, δεν προϋποθέτει άραγε νέα συνείδηση και στάση ζωής αυτών που που 

ζούν και δρούν στο νέο χρόνο και θέτουν σε κίνηση τις επαναστατικές διαδικασίες 

για την νέα κοινωνία; {…} (Δείτε παραπομπή 8). 

[β] {…} Σε μια εποχή συστημικής κρίσης για να αποσοβηθεί ο κοινωνικός 

αναβρασμός και η επακόλουθη εξέγερση , η κυρίαρχη τάξη χρειάζεται – ακόμα και 

σε κυβερνητικό επίπεδο αν χρειαστεί – ένα σοσιαλ/φιλελεύθερο ή ένα αριστερό 

ρεφορμιστικό κίνημα το οποίο να λειτουργεί ως ασφαλιστική δικλείδα ως εκτονωτική 

βαλβίδα ασφαλείας στην μαζική δυσαρέσκεια και μ’ αυτόν τον τρόπο, να αποτρέπει 

τους ανθρώπους να στραφούν προς μια αποτελεσματική κοινωνική αντίδραση. Εδώ 

αυτό το ρόλο τον παίζουν καλύτερα οι αριστεροί ρεφορμιστές ή οι 

σοσιαλφιλελεύθεροι-σοσιαλδημοκράτες γιατί μπορούν να δημιουργούν ευρύτερες 

κοινωνικές συναινέσεις. 

Παράλληλα όσο περισσότερο εδραιώνονται τα καρτέλ, οι πολυεθνικές και το 

χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο, τόσο περισσότερη νεοφιλελεύθερη-μεταρρυθμιστική 

ρητορική υιοθετούν τα κόμματα εξουσίας. Έτσι, το σύγχρονο κράτος διατηρεί υπό 

τον έλεγχό του την εσωτερική αμφισβήτηση, αναπτύσσοντας και θεσμοποιώντας το 

εμπόρευμα των πολιτικών μανδαρίνων, τον νέο αυταρχισμό, δηλαδή την 

μεθοδευμένη γενίκευση της κοινωνίας του ελέγχου και της έμμεσης ή άμεσης 

καταστολής. Η σημερινή δημοκρατία των πολιτικό οικονομικών ελίτ είναι ένα 

καθεστώς διαρκούς απειλής, είναι Η αστική δημοκρατία ως καθεστώς διαρκούς 

απειλής για τους από κάτω, τις πληβειακές τάξεις. {…} (Δείτε παραπομπή 9). 

[γ] Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα ή αναρχικά μέσα και σκοποί; 

[δ] Oι αναρχοσυνδικαλιστές στην κυβέρνηση  και  Ανοιχτή επιστολή από τον 

Καμίλλο Μπερνέρι στην Φρεντερίκα Μοντσένυ 

[ε] Αυταρχικός φιλελευθερισμός (ορντο-φιλελευθερισμός) 

[ζ] {…}  «Δημιουργικός καταστροφισμός» μέσα από την σουμπετεριανή ( Γιόζεφ 

Σουμπέτερ) οικονομική θεωρία, έχει ονομαστεί η διαδικασία μεταρρυθμίσεων (βλέπε 

καλύτερα απορρύθμιση και αντιμεταρρύθμιση) που προωθεί η παγκόσμια πολιτικό 

οικονομική ελίτ για την πλήρη ενσωμάτωση τον χωρών στην οικονομία της αγοράς, 

την ιδιωτικοποίηση όλης της δημόσιας οικονομικής σφαίρας, την κατάργηση όλων 

των εργασιακών και εργατικών δικαιωμάτων, την διάλυση της δημόσιας πρόνοιας, 

την εμπορευματοποίηση και μείωση παροχών στην υγεία, την παιδεία κλπ. Με λίγα 

λόγια όλη αυτή η λαίλαπα νεοφιλελεύθερων μέτρων ενάντια στην κοινωνία για την 

μεγιστοποίηση των κερδών των αφεντικών, δείτε τι λέει σχετικά με το θέμα ένας από 

τους γκουρού του νεοφιλελευθερισμού στην Ελλάδα. {…} (Δειτε παραπομπές 10,9 ). 

[η] Serafinski : Ατόφια άρνηση και απόλαυση 

https://autonomidrasi.com/2021/12/22/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%af-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%ad%cf%84%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%bf-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%bf/#_ednref2
https://autonomidrasi.com/2021/12/22/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%af-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%ad%cf%84%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%bf-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%bf/#_ednref3
https://autonomidrasi.com/2015/05/11/ο-σκοπός-αγιάζει-τα-μέσα-ή-αναρχικά-μέσ/
https://autonomidrasi.com/2021/12/22/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%af-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%ad%cf%84%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%bf-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%bf/#_ednref4
https://autonomidrasi.com/2015/08/23/oι-αναρχοσυνδικαλιστές-στην-κυβέρνησ/
https://autonomidrasi.com/2015/08/24/ανοιχτή-επιστολή-από-τον-καμίλλο-μπερ/
https://autonomidrasi.com/2015/08/24/ανοιχτή-επιστολή-από-τον-καμίλλο-μπερ/
https://autonomidrasi.com/2021/12/22/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%af-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%ad%cf%84%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%bf-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%bf/#_ednref5
https://autonomidrasi.com/2020/09/10/αυταρχικός-φιλελευθερισμός-από-τον-σ/
https://autonomidrasi.com/2021/12/22/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%af-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%ad%cf%84%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%bf-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%bf/#_ednref6
https://el.wikipedia.org/wiki/Γιόζεφ_Σουμπέτερ
https://el.wikipedia.org/wiki/Γιόζεφ_Σουμπέτερ
https://autonomidrasi.com/2021/12/22/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%af-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%ad%cf%84%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%bf-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%bf/#_ednref7
https://blessed-is-the-flame.espivblogs.net/serafinski-atofia-arnisi-kai-apolaysi/
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[θ] {…} Σύμφωνα με τον Αλαίν Μπαντιού «… ο καπιταλισμός προτείνει τη 

συρρίκνωση της επιθυμίας στη διάσταση του συμφέροντος. Η επιθυμία της 

απόλαυσης πλέον θεωρείται «νόθα» καθώς το κέρδος είναι το μοναδικό ποθούμενο 

αντικείμενο, και το νόημα της ζωής του καθενός συρρικνώνεται στα ζωτικά 

συμφέροντά του. Η «φτώχεια» αυτή στην επιθυμία αφορά τη συρρίκνωσή της στην 

επιθυμία των αντικειμένων και όσων επιτρέπουν την απόκτησή τους. Το υποκείμενο 

που έχει προσαρμοστεί στο καπιταλιστικό σύμπαν φαίνεται σαν ένα αιώνιο παιδί, 

απερίσκεπτο και σκλαβωμένο στο να ζητά από τους «ανώνυμους γονείς του 

κεφαλαίου» τα μέσα για να αποκτά διαρκώς καινούρια παιχνίδια. Ο καπιταλισμός 

φαίνεται να θέλει να διαιωνίζει το παρόν με άλλα μέσα, να σταματά δηλαδή την 

ουσιαστική εξέλιξη της ζωής, και ο χρόνος σε αυτόν φαίνεται να λιμνάζει σε ένα 

είδος επιτόπιας κινητικότητας. 

Η επιθυμία  και η απόλαυση περιορίζεται στην άμεση κατανάλωση ως αποτέλεσμα 

μιμητικής ανταγωνιστικής διαδικασίας απόκτησης αγαθών, υποβιβάζοντας τον 

οραματισμό σε ουτοπική αναζήτηση. Το κύμα αυτής της μίμησης είναι σαρωτικό και 

έτσι εξαντλούνται οι πόροι του συστήματος με αποτέλεσμα την κατάρρευσή του. Ο 

καπιταλισμός προτείνει τον άνθρωπο ως πεπερασμένο ζώο, παραδομένο στην 

περατότητα του, πέρα για πέρα θνητό, τον εξομοιώνει δηλαδή με τα αντικείμενα, 

απομακρύνοντας τον από τη σχέση του με το άπειρο, δηλαδή τη σκέψη…» {…} 

(Δειτε παραπομπές 10,9). 

[ι] Μάρεϊ Μπούκτσιν: Ανοιχτή επιστολή προς το οικολογικό κίνημα 

[κ] Μάρεϊ Μπούκτσιν: Ο μύθος του υπερπληθυσμού 

[λ] Πέρα από μια καταστροφολογία που παραπέμπει σε αποκαλυπτικές αφηγήσεις 

τύπου αποκάλυψης του Ιωάννη πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η ενδεχόμενη 

κατάρρευση (οικολογική και συνακόλουθη κοινωνική) του πλανήτη είναι εδώ, ήδη τα 

πρώτα της σημάδια είναι ορατά και απτά, εμείς οι ζώντες στο σήμερα όχι μόνο 

χρειάζεται άλλα επιβάλεται να αντιδράσουμε και να κινηθούμε ενάντια σε αυτό το 

ενδεχόμενο, ο καπιταλισμός κάνει αυτό που έκανε πάντα μιμούμενος τις 

σωτηριολογικές παραδείσιες αφηγήσεις των θρησκειών. 

Όπως ο χριστιανισμός και οι άλλες σωτηριολογικές δοξασίες μεταφέρουν την ευζωία 

και την ισότητα σε άλλο χρόνο και τόπο δηλαδή στην παραδείσια επόμενη ζωή, στην 

Εδέμ. Ετσι και ο καπιταλισμός δεν λύνει στην πραγματικότητα κανένα πρόβλημα, 

απλά το μεταθέτει χρονικά στις επόμενες γενιές των ανθρώπων, αλλά και οι 

μαρξιστές με τη θεωρία των σταδίων από τον σοσιαλισμό στον κομμουνισμό και 

μετά στην αναρχία. (Δειτε παραπομπή 11) 

Συμπληρώνοντας να πω ότι ή μεταφυσική του καπιταλισμού είναι η αιώνια νεότητα, 

αυτό το επιτυγχάνει (τεχνηέντως) μέσο της τεχνοεπιστήμης και της καινοτομίας, 

φαντάζοντας ότι συνεχώς ανανεώνεται και εξελίσσετε, ενώ στην ουσία κοινωνικά και 

θεσμικά μένει στάσιμος ή οπισθοδρομεί. 

{…} Ο καπιταλισμός είναι σαν το μυθιστόρημα “Το Πορτραίτο του Ντόριαν Γκρέυ” 

του Όσκαρ Ουάιλντ.(*) Ο καπιταλισμός αποστρέφεται το παρελθόν και φοβάται το 

μέλλον, θέλει να φαντάζει σαν νέο αιώνιο παιδί – έφηβος που δεν γερνάει και 

https://autonomidrasi.com/2021/12/22/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%af-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%ad%cf%84%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%bf-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%bf/#_ednref8
https://autonomidrasi.com/2021/12/22/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%af-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%ad%cf%84%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%bf-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%bf/#_ednref9
https://autonomidrasi.com/2014/07/15/ανοιχτή-επιστολή-προς-το-οικολογικό-κ/
https://autonomidrasi.com/2021/12/22/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%af-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%ad%cf%84%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%bf-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%bf/#_ednref10
https://autonomidrasi.com/2015/08/08/httpeleftheriakos-grwp-adminpost-phppost2099actionedit/
https://autonomidrasi.com/2021/12/22/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%af-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%ad%cf%84%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%bf-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%bf/#_ednref11
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αιωνίως ανανεώνεται, εξ ου και στην καθημερινότητα του ξορκίζει συμπυκνώνει και 

διαστρεβλώνει τον χρόνο σε ένα διαρκές παρόν σε ένα τώρα, (συμβαίνει τώρα). 

Τι συνέβη σαν ιστορική μνήμη και τι θα συμβεί ή θα μπορούσε προοπτικά να συμβεί 

είναι δευτερεύων για τον καπιταλισμό και στο βαθμό που χειραγωγεί τον κοινωνικό 

και ατομικό χρόνο μας χειραγωγεί όλους. Ο καπιταλισμός φοβάται τον θάνατο 

δηλαδή την παρακμή του και την ανατροπή. Ο καπιταλισμός θέλει να φαντάζει σαν 

νέο παιδί- έφηβος, οι αστοί θέλουν πάντα να κρύβουν το γεγονός ότι ο καπιταλισμός 

και το κράτος εκτός των άλλων έρχονται  από πολύ παλιά, είναι μια αρχαία σκουριά. 

Ο καπιταλισμός φέρνει μαζί του την αρχαία σκουριά της εκμετάλλευσης, της 

ιεραρχίας και της κυριαρχίας ανθρώπου πάνω σε άνθρωπο και την προσαρμόζει στην 

νέα εποχή την επονομαζόμενη και νεωτερική, ο καπιταλισμός είναι η επιτομή της 

προσαρμοστικότητας σε όλων των τύπων τα πολιτικά – πολιτειακά καθεστώτα και 

του εκσυγχρονισμού της αρχαίας σκουριάς. 

Ο καπιταλισμός και  κύρια η πολιτειακή του συγκρότηση, η δυτική αστική 

δημοκρατία των επαϊόντων ως μια όψη της πλατωνικής πολιτείας είναι στην ουσία 

μια φιλελεύθερη ολιγαρχία, ένα σύστημα πεπερασμένα κλειστό, δεν μεταρρυθμίζεται 

προς το ανθρωπινότερο, γιατί όποια μορφή και αν πάρει, με όποιο θεωρητικό 

περιτύλιγμα καλυφθεί, πάντα θα εμπεριέχει την εκμετάλλευση και την κυριαρχία 

ανθρώπου από άνθρωπο. Ο καπιταλισμός και το κράτος δεν εξανθρωπίζεται, δεν 

ξεσκουριάζει με όποια αντισκουριακή  μπογιά και να βαφτεί, ο καπιταλισμός και το 

κράτος, μόνο Ανατρέπονται.{…} (Δείτε παραπομπή 10) 

*) σημ.  Το Πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέυ, αφηγείται τη συγκλονιστική ιστορία του 

ηδονοθήρα Ντόριαν, ο οποίος, συνεπαρμένος από το εξαιρετικά όμορφο πορτρέτο 

που του φιλοτεχνεί ο ζωγράφος Μπάζιλ Χόλγορτ, πουλάει την ψυχή του στον 

διάβολο με αντάλλαγμα την αιώνια νεότητα και το αιώνιο κάλλος. Υπό την επιρροή 

του φίλου του, του λόρδου Χάρρυ Γουότον, ο Ντόριαν θα παραδοθεί σε έναν 

ακόλαστο τρόπο ζωής, τον οποίο κρατά κρυφό από την κοινωνία, στα μάτια της 

οποίας παραμένει ένας τζέντλεμαν. Όμως σε αντίθεση με το άψογο παρουσιαστικό 

του, το πορτρέτο αρχίζει να φέρει τα σημάδια της φθοράς και της γήρανσης. 

[μ] «… Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ο καπιταλισμός μπορεί να μη χρειάζεται 

να αποτρέψει την κλιματική αλλαγή για να επιβιώσει. Εν πάση περιπτώσει, μπορεί να 

χρειαστεί να αποτρέψει μόνο τις πιο μεγάλες από τις εκτιμώμενες αυξήσεις 

θερμοκρασίας. Έχει σημασία να μην ξεχνάμε ότι ο καπιταλισμός λειτουργεί μέσα από 

την κατάρρευση και τη διάλυση. Συρρικνώνεται στη διάρκεια των πολέμων, των 

κρίσεων και των αναδιαρθρώσεων, για να προετοιμάσει την επόμενη περίοδο 

ανάπτυξης. 

Απ’ ό,τι φαίνεται, έχει ήδη ξεγράψει μεγάλους πληθυσμούς της Γης ως περιττούς. Το 

πιο πιθανό σενάριο είναι ότι δεν θα γίνει καμία σοβαρή προσπάθεια αποτροπής της 

κλιματικής αλλαγής, με εξαίρεση κάποιες ενέργειες για τη βελτίωση της διαβίωσης 

ενός μικρού προστατευμένου πυρήνα, συνοδευόμενη από μια τεράστια αύξηση των 

μέτρων ασφαλείας απέναντι στον υπόλοιπο κόσμο…» (απόσπασμα από: Το νέο 

καιρικό μέτωπο) 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF_%CE%A0%CE%BF%CF%81%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%AF%CF%84%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9D%CF%84%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD_%CE%93%CE%BA%CF%81%CE%AD%CF%85
https://autonomidrasi.com/2021/12/22/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%af-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%ad%cf%84%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%bf-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%bf/#_ednref12
https://autonomidrasi.com/2013/03/04/το-νέο-καιρικό-μέτωπο/
https://autonomidrasi.com/2013/03/04/το-νέο-καιρικό-μέτωπο/
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[ν] Η αναρχική συλλογικότητα Ρουβίκωνας είναι ένα παράδειγμα «Διάχυτου 

Κοινωνικού Ανταρτικού» χαμηλής έντασης. Δεν θα κρύψω ότι στην αρχή τους 

έβλεπα με μισό μάτι, όμως στο σήμερα, σε αυτές τις πολιτικοκοινωνικές συνθήκες 

αλλά και στις αυριανές υποστηρίζω ότι μας χρειάζονται ένας, δυο, τρις, δέκα χιλιάδες 

Ρουβίκωνες και είναι άλλη κουβέντα για λάθη, παραλήψεις ή τυχόν ανεπάρκειες 

αυτής της συλλογικότητας, άλλωστε ποιος/ποια δεν έχει ανεπάρκειες και δεν κάνει 

λάθη ή δεν αντιφάσκει; 

{…}  Δεν είναι του παρόντος να μιλήσω για λάθη ή για παραλήψεις, πάντως το 

σίγουρο είναι ότι αλάνθαστοι είναι μόνο, ο Θεός, ο Πάπας, ο προφήτης Μωάμεθ, ο 

πατερούλης των λαών Στάλιν, το Κόμμα και οι πάσης φύσεως δικτάτορες δεξιοί και 

αριστεροί. Επίσης  λάθη δεν κάνουν οι πεθαμένοι και αυτοί/ες που κάθονται άπραγοι 

στο σπίτι τους. Να πω επίσης – σαν αυτογνωσία  – πρέπει να γνωρίζουμε ότι, εμείς οι 

ζωντανοί – θνητοί  εκτός των άλλων είμαστε και τα λάθη μας, υπάρχουν λάθη μας 

που επηρεάζουν μόνο εμάς, αλλά και λάθη μας που επηρεάζουν ευρύτερα και άλλους, 

όσα δεν διορθώνονται και είναι ολέθρια  τα κουβαλάμε σε όλη μας τη ζωή, μας 

τυραννούν και μόνο όταν αποθάνουμε απαλλασσόμαστε από αυτά. {…} (σημ.  Αυτή 

η παράγραφος γράφτηκε με αφορμή τον ξυλοδαρμό του Νίκου Μαζιώτη μέσα στο 

κελί του από δέκα κρατούμενους, λίγο μετά την διακοπή των 36 ημερών απεργίας 

πείνας που έκανε. Δείτε εδώ: Νίκος Μαζιώτης / Πόλα Ρούπα και η σχετικότητα του 

χρόνου ). 

[ξ] Το Ζαπατίστικο αντάρτικο ήταν/είναι (ας μου το συγχωρέσουν οι σύντροφοι που 

τους εντάσσω στην λογική μου)  ένα διάχυτο κοινωνικό αντάρτικο και πηγή 

έμπνευσης. Επίσης κάτω από άλλες συνθήκες πηγή έμπνευσης είναι και οι 

προσπάθειες των Κούρδων/Κούρδισων στην Ροζάβα. 

[ο] Νεκροφιλία και Καπιταλισμός και Νε(κρ)οφιλελευθερισμός. Επίσης δείτε και το 

πολιτικό δοκίμιο «Νεκροπολιτική» του Ασίλε Μπέμπε, και Όταν νεοφιλελεύθεροι και 

ακροδεξιοί εθίζουν στον θάνατο και στην απαξίωση της ζωής. 

[π]«Η κοινωνία του χρήματος και της εκμετάλλευσης δεν είχε αναλάβει ποτέ, από 

όσο ξέρω, να εγκαθιδρύσει την ελευθερία και τη δικαιοσύνη. Δεν υπήρξε ποτέ η 

υποψία ότι τα αστυνομικά Κράτη ανοίγουν σχολεία διδασκαλίας δικαιωμάτων μέσα 

στα υπόγεια όπου ανακρίνουν τους τροφίμους τους. Επομένως όταν καταπιέζουν και 

εκμεταλλεύονται, κάνουν απλώς τη δουλειά τους». (Απόσπασμα από ομιλία του 

Καμύ σε εργάτες στο Εργατικό Κέντρο του Σεντ-Ετιέν στις 10 Μαΐου 1953). 

Παραπομπές:  

 Κάποιες  παράγραφοι και στοιχεία αντλήθηκαν από τα παρακάτω κείμενα: 

1) Εμβαθύνοντας στο νόημα της κοινωνικής αναρχίας: Μέρος Πρώτο (στο κεφάλαιο 

VIII. Η κοιλιά και η συνείδηση) και λίγα λόγια για τον όρο, που οι αναρχικοί είχαν 

προβλέψει από τις απαρχές του Μαρξ και του μαρξισμού αλλά και μεταγενέστερα για 

την μορφή που πήρε η Ρώσικη Επανάσταση από τους μπολσεβίκους.  

H Νομενκλατούρα  είναι προσδιορισμός από την Κεντρική Επιτροπή του 

Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης, (και όλων των κομμουνιστικών 

https://autonomidrasi.com/2021/12/22/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%af-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%ad%cf%84%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%bf-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%bf/#_ednref13
https://rouvikonas.gr/
https://autonomidrasi.com/2017/12/25/νίκος-μαζιώτης-πόλα-ρούπα-και-η-σχετικ/
https://autonomidrasi.com/2017/12/25/νίκος-μαζιώτης-πόλα-ρούπα-και-η-σχετικ/
https://autonomidrasi.com/2021/12/22/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%af-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%ad%cf%84%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%bf-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%bf/#_ednref14
https://autonomidrasi.com/2021/12/22/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%af-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%ad%cf%84%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%bf-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%bf/#_ednref15
https://autonomidrasi.com/2021/01/02/νεκροφιλία-και-καπιταλισμός/
https://autonomidrasi.com/2021/12/03/νεκροφιλελευθερισμός/
https://autonomidrasi.com/2020/12/03/%ce%bd%ce%b5%ce%ba%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%ce%b2%ce%b9%ce%b2%ce%bb%ce%b9%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b9%ce%b1%cf%83%ce%b7/
https://info-war.gr/otan-neofileleytheroi-kai-akrodexioi/
https://info-war.gr/otan-neofileleytheroi-kai-akrodexioi/
https://autonomidrasi.com/2021/12/22/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%af-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%ad%cf%84%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%bf-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%bf/#_ednref16
http://stasei.blogspot.com/2015/12/teodosio-vertone-albert-camus.html
http://stasei.blogspot.com/2015/12/teodosio-vertone-albert-camus.html
https://autonomidrasi.com/2013/03/15/%cf%84%ce%bf-%ce%bd%cf%8c%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%8d-%cf%83%cf%85%ce%b6%ce%b7%cf%84%cf%8e%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%b7/
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κωμάτων) των ηγετικών θέσεων στα όργανα του κόμματος και του κράτους, στις 

οικονομικές επιχειρήσεις και στις κοινωνικές οργανώσεις, καθώς και του καταλόγου 

προσώπων κατάλληλων να τις αναλάβουν. Ο Μιχαήλ Βοσλένσκυ (Michael 

Voslensky) εκλαΐκευσε τον όρο στο βιβλίο του Νομενκλατούρα (Nomenklatura, 

1980), χρησιμοποιώντας τον για να περιγράψει την προνομιούχο τάξη στην ΕΣΣΔ, 

την οποία αποτελούσαν πάνω από  3 εκατομμύρια άτομα. 

Ο όρος δηλώνει συνεκδοχικά την γραφειοκρατία ως κοινωνική τάξη, η οποία 

συνδέεται με το κράτος και διαθέτει σημαντικά προνόμια, καθώς και το σύνολο των 

αξιωματούχων ενός καθεστώτος. Αυτές οι νομενκλατούρες, κομματικοί και κρατικοί 

αξιωματούχοι του κρατικού καπιταλισμού στις πρώην χώρες του “υπαρκτού 

σοσιαλισμού” είναι που το βράδυ συνεδρίασαν και πήραν απόφαση να παρουσιάσουν 

το πρωί στις χώρες τους,  τον ιδιωτικό καπιταλισμό ως εκδοχή της ελευθερίας, από 

αυτές τις νομενκλατούρες προέρχεται και η πλειοψηφία  και οι λεγόμενων ολιγαρχών. 

2) Σοσιαλδημοκρατίας το ανάγνωσμα 

3)1η Μαΐου του 2021: Το μέλλον είναι Fractal; 

4) Ο καπιταλισμός καίει την Ελλάδα, ο καπιταλισμός καίει τον Κόσμο 

5.α) Εμβαθύνοντας στο νόημα της κοινωνικής αναρχίας: Μέρος Πρώτο 

5.β) Η μαρξίστρια  Έλλη Παπά θα το επισημάνει στο βιβλίο της: «Η Κομμούνα του 

1871 Επανάσταση του εικοστού πρώτου αιώνα;» (εκδ. Δελφίνι), αναφέροντας ότι η 

Παρισινή Κομμούνα ήταν μια επανάσταση του 21ου αιώνα, ενώ η Ρωσική Επα-

νάσταση μια επανάσταση του 19ου αιώνα. 

Το να αντιγράψουμε και να μεταφέρουμε θέσεις και οργανωτικές φόρμες του 

παρελθόντος στη σημερινή εποχή σίγουρα θα αποδειχθεί αν όχι “χυδαία” εκδοχή, 

σίγουρα όμως καρικατούρα. Αυτό που είναι χρήσιμο είναι να αντλούμε περιεχόμενο, 

διδάγματα και εμπειρία και να προσπαθούμε να μην μεταφέρουμε λάθη, παραλείψεις, 

αδυναμίες και ανεπάρκειες του παρελθόντος στο σήμερα, χωρίς να θυσιάζουμε το 

παρόν στο παρελθόν, ούτε το παρελθόν στο μέλλον. 

6) Αλμπέρ Καμύ: Ο μύθος του Σισύφου 

7)Tο Κομμουναριάτο  και Ποιό είναι το Κομμουναριάτο; 

8) Όλο το κείμενο βρίσκετε εδώ : 1986 – 87 Δυο ημερομηνίες σταθμός αλλά και 

καμπής για το αναρχικό κίνημα στην Ελλάδα  δείτε στο σημείο, Ντοκουμέντο Νο 11: 

Οι προκηρύξεις των ομάδων, «Ανοιχτή επιστολή προς τον αναρχικό χρόνο και 

άναρχο «χώρο» της Αθήνας». 

9) Η αστική δημοκρατία ως καθεστώς διαρκούς απειλής 

10) Προοίμιο για μια παγκόσμια ιστορία της ατιμίας 

11) Κλιματική και Οικολογική Κατάρρευση: Το νησί του Πάσχα και η εντροπία 

https://autonomidrasi.com/2017/08/01/%cf%83%ce%bf%cf%83%ce%b9%ce%b1%ce%bb%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%ce%ba%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%bf-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%b3%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%bc%ce%b1/
https://autonomidrasi.com/2021/05/01/%cf%84%ce%bf-%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%bb%ce%bf%ce%bd-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-fractals/
https://autonomidrasi.com/2021/08/06/%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%81%ce%bf%cf%82-%ce%bf-%cf%80%ce%bb%ce%b1%ce%bd%ce%ae%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%86%ce%bb%ce%ad%ce%b3%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%cf%84/
https://autonomidrasi.com/2013/03/15/%cf%84%ce%bf-%ce%bd%cf%8c%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%8d-%cf%83%cf%85%ce%b6%ce%b7%cf%84%cf%8e%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%b7/
https://biblionet.gr/titleinfo/?titleid=116567&return_url
https://biblionet.gr/titleinfo/?titleid=116567&return_url
https://avrakotos.files.wordpress.com/2021/12/albert_camus_-_o_muqoj_tou_sisufou.pdf
http://komunariato.blogspot.com/2015/04/t.html
http://komunariato.blogspot.com/2012/01/blog-post.html
https://autonomidrasi.com/2015/12/29/1986-87-%ce%b4%cf%85%ce%bf-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%b7%ce%bd%ce%af%ce%b5%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b1%ce%b8%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%ac%ce%bb%ce%bb%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%ba/
https://autonomidrasi.com/2015/12/29/1986-87-%ce%b4%cf%85%ce%bf-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%b7%ce%bd%ce%af%ce%b5%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b1%ce%b8%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%ac%ce%bb%ce%bb%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%ba/
https://autonomidrasi.com/2021/03/12/%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%ce%ba%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%af%ce%b1-%cf%89%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%b5%cf%83%cf%84%cf%8e%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%81%ce%ba%ce%bf/
https://autonomidrasi.com/2019/05/12/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%bf%ce%af%ce%bc%ce%b9%ce%bf-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%b7-3/
https://autonomidrasi.com/2015/06/26/%cf%84%ce%bf-%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%af-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%ac%cf%83%cf%87%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b7-%ce%b5%ce%bd%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%af%ce%b1/
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Δείτε επιπλέον: 

Ψέματα και μεγαλύτερα ψέματα για την κλιματική κρίση 

Πρακτικός οδηγός ενός ουτοπιστή για την επερχόμενη κατάρρευση 

Τα  κοινωνικά  κινήματα 

Ζοζέφ Ντεζάκ : O Ελευθεριακός και η Ανθρωπόσφαιρα 

Μάρεϊ Μπούκτσιν: Τί είναι Κοινωνική Οικολογία; 

Οn modern servitude – Σε σύγχρονη δουλεία (ντοκιμαντέρ) 

Τι είναι ολοκληρωτισμός 

 Ο πλούτος των δισεκατομμυριούχων εκτοξεύθηκε εν μέσω πανδημίας 

2021: Forbes: Αυτοί είναι οι πλουσιότεροι άνθρωποι του πλανήτη 

Χρυσές δουλειές για την πολεμική βιομηχανία σε καιρό πανδημίας 

Δείτε και τα άλλα τρία μέρη: 

Περί πανδημίας(Πρώτο Μέρος):Το κράτος,το δημόσιο, το ιδιωτικό και οι 

αναρχικοί/ες 

Περί πανδημίας(Δεύτερο Μέρος): Μια υπόθεση εργασίας,δυο απαντήσεις ή τι 

γυρεύει μια γιαγιά καμήλα στα καντόνια της Ροζάβας 

Περί πανδημίας(Τρίτο Μέρος):Το κράτος Ιανός. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://autonomidrasi.com/2021/11/08/%cf%88%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%b1%ce%bb%cf%8d%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b1-%cf%88%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ba/
https://autonomidrasi.com/2021/02/06/%cf%80%cf%81%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%bf%ce%b4%ce%b7%ce%b3%cf%8c%cf%82-%ce%b5%ce%bd%cf%8c%cf%82-%ce%bf%cf%85%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ae-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84/
https://autonomidrasi.com/ta-koi%ce%bd%cf%89%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%b1-%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/
https://autonomidrasi.com/2014/08/10/o-%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%85%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8c%cf%82/
https://autonomidrasi.com/2015/05/05/%CF%84%CE%AF-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1/
https://autonomidrasi.com/2018/07/22/%cf%83%ce%b5-%cf%83%cf%8d%ce%b3%cf%87%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b7-%ce%b4%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b5%ce%af%ce%b1/
http://komunariato.blogspot.com/2015/04/t.html
https://autonomidrasi.com/%cf%84%ce%b9-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%ce%bf-%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82/
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Ως πότε θα ζούμε στην σκλαβιά; 
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