
 
Η κυριαρχία κράτους 
και κεφαλαίου εντείνεται και επεκτείνεται 
σε παγκόσμιο επίπεδο σε όλους τους τομείς της ζωής.  
Από τη βίαιη και καταστροφική εκμετάλλευση της χλωρίδας και της πανίδας 
(την κτηνοτροφία, τον εγκλεισμό, το βασανισμό, τα ιατρικά πειράματα σε ζώα αλλά και ανθρώπους 
έως και την εξόντωσή τους) μέχρι και τη διοχέτευση του κανιβαλισμού στις κοινωνικές σχέσεις, την εργατική 
εκμετάλλευση και τη διάλυση οποιασδήποτε κοινωνικής παροχής. Οι επιδημίες και οι πανδημίες δεν είναι άγνωστες στην 
ανθρωπότητα. Καταλυτικό ρόλο έχει παίξει η ανθρώπινη εισβολή στο οικοσύστημα που διαταράσσει και καταστρέφει 
την ισορροπία του με σκοπό το κέρδος, καθώς και η μαζική αστικοποίηση, μετακίνηση πληθυσμών και μεταφορά εμπο-
ρευμάτων στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης. Η ταξική εκμετάλλευση και η λεηλασία του φυσικού περιβάλλοντος έχει 
ως αποτέλεσμα την αποξένωσή του από τον άνθρωπο. Η πολιτική και κοινωνική διαχείριση των επιδημιών είναι ταξικό 
ζήτημα. Ταξικό όχι ως προς τη μετάδοση του ιού, αλλά ως προς την πρόληψη, και την αντιμετώπισή του. 
 
Το ελληνικό κράτος, όπως και τα άλλα κράτη, με αφορμή την υγειονομική «κρίση», κηρύσσει κατάσταση «έκτακτης ανά-
γκης» και μαζί με το «επιστημονικό ιερατείο της αλήθειας» και τους «ειδικούς προστάτες» σπέρνει το φόβο και επιβάλ-
λει στρατιωτικά μέτρα στο όνομα του περιορισμού της πανδημίας. Όλοι οι πυλώνες του κράτους επιστρατεύονται για την 
υπεράσπιση της οικονομίας τους. Τα Μ.Μ.Ε. (Μέσα Μαζικής Εξαπάτησης) ως βασικοί στυλοβάτες της κυριαρχίας, μετα-
τρέπονται σε καθημερινό στρατηγείο των πολεμικών διαγγελμάτων προς τους υπηκόους. Ο σκοπός είναι εθνικός και α-
διαπραγμάτευτος. Είναι η θωράκιση του κράτους ως μοναδικού εγγυητή και ρυθμιστή της εμπόλεμης συνθήκης ώστε να 
συνεχιστεί και να εξασφαλιστεί η αναπαραγωγή των καπιταλιστικών - κοινωνικών σχέσεων, καταπατώντας ελευθερίες 
που έχουν κατακτηθεί με αγώνες, υπό το φόβο άμεσων κοινωνικών και πολιτικών εξεγέρσεων. Η σύγχρονη επιστήμη 
άρρηκτα δεμένη με την οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη, επικαλούμενη τη δύναμη της αυθεντίας, συμβάλλει στην 
οργάνωση της κρατικής βίας και τον κοινωνικό-ταξικό διαχωρισμό. Η ιατρική γνώση επιστρατεύεται από το κράτος για 
τον περιορισμό της πανδημίας και το κράτος επιβάλλει μέτρα στο όνομα της δημόσιας υγείας, τα οποία ενώ δεν έχουν 
καμία σχέση με την ιατρική, νομιμοποιούνται και γίνονται αποδεκτά μέσω αυτής. 
 

Η νεοφιλελεύθερη πολιτική για την υγεία μεθοδεύει την περαιτέρω αποδόμηση του 
υπάρχοντος διαλυμένου δημόσιου συστήματος υγείας, με σκοπό την εμπορευμα-

τοποίηση, την ιδιωτικοποίηση και την κερδοφορία του, αποκλείοντας τις κατώ-
τερες κοινωνικές ομάδες. Υποχρηματοδότηση, υποστελέχωση, υποβάθμιση 
πρωτοβάθμιας περίθαλψης, κλείσιμο κέντρων υγείας και νοσοκομείων, έλλει-
ψη βασικού εξοπλισμού και απειροελάχιστες μονάδες εντατικής θεραπείας 
είναι η κατάσταση του συστήματος υγείας, όπου καλείται άοπλο να καταπο-
λεμήσει την πανδημία. Γι’ αυτό προσπαθεί να διαχειριστεί μόνο κρούσματα 

κορονοϊού και αυτά κατ’ επιλογή, με βάση το ιστορικό του πάσχοντος, την 
ηλικία και την κοινωνική του θέση ενώ ταυτόχρονα γίνεται παύση προγραμματισμέ-

νων χειρουργείων, θεραπειών και εξετάσεων. Οι υπόλοιποι/ες με «ατομική ευθύνη» 
πεθαίνετε στα σπίτια σας.  

 
Το κράτος κλείνει επιχειρήσεις για την αποφυγή του συγχρωτισμού, σε αντίθεση με εργοστά-
σια, εργοτάξια, supermarket, αποθήκες, e-shop, courier και delivery, (παραγωγή-αποθήκευση-
παράδοση), μεταφορές και καθαριότητα που όχι μόνο επιτρέπει τη λειτουργία τους, αλλά 
παρατηρείται περαιτέρω εντατικοποίηση και ελαστικοποίηση της εργασίας. Στον τριτογενή 
τομέα (παροχή υπηρεσιών, τηλεφωνικά κέντρα, εκπαίδευση, γραφεία) γίνεται καθεστώς η 
«εργασία» από το σπίτι, που σημαίνει απομόνωση από τους συναδέλφους, μη διαχωρισμός 
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προσωπικής και εργασιακής ζωής και μη ορισμένος χρόνος εργασίας. Προσφέρει οικονομικές απαλλαγές και ελαφρύνσεις 
στα αφεντικά, καταργεί τον ήδη απαξιωμένο ελεγκτικό μηχανισμό του ΣΕΠΕ και παρέχει ελευθερία στις επιχειρήσεις να 
δηλώνουν ό,τι θέλουν στο ΕΡΓΑΝΗ. Γενικεύει την εκ’ περιτροπής εργασία, με λίγα λόγια «δουλεύεις όπου, όσο και όποτε σε 
χρειάζομαι» αφήνοντας στο περιθώριο την αδήλωτη εργασία. Τα αντεργατικά μέτρα της «έκτακτης ανάγκης» είναι η συνέ-
χεια της μεθόδευσης στην υποτίμηση της εργατικής δύναμης και κατ’ επέκταση στην υποβάθμιση της ζωής μας. 
 
Το κράτος μεταθέτει τη δική του ευθύνη για την αντιμετώπιση του ιού σε ατομική. Ένας διάχυτος φόβος και μια υστερία 
κυριαρχεί παντού και κάθε άτομο ενοχοποιείται προσωπικά και συλλογικά και αυτοκαταστέλλεται. Για να περιορίσει την 
εξάπλωσή του, περνάει σε μια σειρά από αντικοινωνικά - αντεργατικά και κατασταλτικά μέτρα. Η συνάθροιση άνω των 
10 ατόμων απαγορεύεται, η κυκλοφορία ποινικοποιείται, η ζωή μας περιορίζεται και οι μόνοι λόγοι για να μετακινηθούμε, 
είναι η μετάβαση στο χώρο δουλειάς και άλλες 6 επιλογές, οι οποίες ορίζονται και ελέγχονται από το κράτος. Στα πλαίσια της 
«ατομικής ευθύνης» και του φόβου καλλιεργείται η ρουφιανιά όπου σε άλλα κράτη είναι θεσμοθετημένη ως «παρατη-
ρητές γειτονιάς». 
 
Σε αυτή την κατάσταση δυστοπίας και ολοκληρωτισμού που διαδραματίζεται παγκόσμια, 
η ελληνική κοινωνία υπακούει και πειθαρχεί χωρίς αντιστάσεις σε όλα τα περιοριστικά 
μέτρα. Άνθρωποι φυλακισμένοι στα τσιμεντένια κλουβιά τους προσπαθούν να διαχει-
ριστούν τον εγκλεισμό τους. Η πατριαρχία βρίσκει περισσότερο χώρο για να απειλεί, να 
κακοποιεί και να δολοφονεί. Τα ποσοστά ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας έχουν αυ-
ξηθεί με βάση μόνο τα επίσημα και καταγεγραμμένα κρούσματα. Μετανάστες/ριες, άστε-
γες/οι, άποροι/ες, τοξικοεξαρτημένες/οι, ρομά και όσοι/ες παρεκκλίνουν από την κυρίαρχη 
κανονικότητα, παραμένουν εγκαταλελειμμένες/οι στη μοίρα τους από τη χρόνια ρατσιστική 
πολιτική του κράτους. Κι ενώ ο κυρίαρχος λόγος στοχοποιούσε τους πρόσφυγες μετανάστριες/ες 
για τη διασπορά του ιού τελικά ο ιός μεταδόθηκε μέσω των business class και από τους χρι-
στιανούς επισκέπτες των αγίων τόπων. Αόρατοι/ες αυτής της κοινωνίας είναι και οι έγκλει-
στες/οι σε ψυχιατρεία, φυλακές, στρατόπεδα συγκέντρωσης, όπου ζούνε τη δική τους κόλαση 
με τις συνθήκες διαβίωσης να είναι σε μεγάλο βαθμό επικίνδυνες για τον καθένα και την καθε-
μία προσωπικά και συλλογικά. Παρόλα αυτά, αντιστέκονται, εξεγείρονται και κάνουν απεργία 
πείνας αγωνιζόμενοι/ες για τα αυτονόητα.  
 
Μετά από όλα αυτά ένα είναι σίγουρο, η εποχή μετά κορονοϊού δε θα είναι η ίδια. Πολλά από τα «έκτακτα» μέτρα που 
επέβαλαν έχουν πρόθεση να τα κρατήσουν και να τα ενισχύσουν με σκοπό να εξασφαλίσουν τον ολοκληρωτικό έλεγχο 
για την απρόσκοπτη λεηλασία των ζωών μας και του περιβάλλοντος. Δεν περιμένουμε να «λογαριαστούμε» μετά την 
υγειονομική κρίση, αλλά συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε ατομικά και συλλογικά ενάντια στις ορέξεις της κυριαρχίας. Ήμασταν, 
είμαστε και θα είμαστε έμπρακτα αλληλέγγυοι/ες ο ένας δίπλα στην άλλη, σε κάθε εκμεταλλευόμενη και καταπιεσμένο, όχι 
μόνο τώρα που οι καιροί που ζούμε είναι δύσκολοι, αλλά και όταν θα γίνουν ακόμη δυσκολότεροι. Υπερασπιζόμαστε 
ακηδεμόνευτα και αδιαμεσολάβητα τα εργατικά μας συμφέροντα. Είμαστε εχθρικοί/ες στον καπιταλισμό και στην πολιτική 
της εκάστοτε κρατικής διαχείρισης, που δημιουργούν κοινωνική ανισότητα, εκμετάλλευση και καταπατούν την ελευθερία 
κάθε έμβιου όντος. Ο δικός μας πόλεμος είναι ταξικός και είναι πάντα μπροστά μας. 
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