
Ποιός φοβάται πιο πολύ; 
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Τα µέτρα που κράτος και αφεντικά µας επιβάλουν δεν 
αποσκοπούν στην υγεία κανενός. Παριστάνουν πως 

είναι υγειονοµικά, µα στην πραγµατικότητα είναι οικονο-
µικά. Η παγκόσµια οικονοµική κρίση δεν ξεκίνησε λόγω 
του ιού. Η παγκόσµια οικονοµική κρίση προυπήρχε του 
ιού, δέκα χρόνια τώρα. Τα µέτρα που βλέπουµε να επι-
βάλλονται γύρω µας είναι µέτρα διαχείρισης της κρίσης. 
Το κράτος – όπως και όλα τα κράτη στην υφήλιο – είχε 
ένα πολύπλοκο θέµα να λύσει. Αφενός πώς να ελαχιστο-
ποιήσει την κατανάλωση και µαζί της τις εισαγωγές, αφε-
τέρου να εµποδίσει τις εξαγωγές να καταρρεύσουν (αφού 
και τα άλλα κράτη φροντίζουν να ελαχιστοποιούν τις δικές 
τους εισαγωγές). Παράλληλα, αυτό έπρεπε να γίνει χωρίς 
γενικευµένη σύρραξη και στρατό στους δρόµους, γιατί τα 
οικονοµικά µέτρα µεταφέρουν τις συνέπειες της οικονο-
µικής κρίσης στην πλάτη της εργατικής τάξης.

Αυτό βέβαια δεν πρέπει να προκαλεί έκπληξη. Η προ-
σοχή των αφεντικών είναι µονίµως εστιασµένη στην 

εργατική τάξη, η οποία κατά τη γνώµη τους φταίει για όλα 
τα δεινά. Η άνοδος της Χρυσής Αυγής για παράδειγµα, 
οφειλόταν στους «απαίδευτους» των εργατογειτονιών – 
ενώ όσοι ζούµε στις γειτονιές αυτές ξέρουµε ότι η εργα-
τική τάξη βρισκόταν διαρκώς απέναντι στους ναζήδες και 
στους φίλους τους, τους µικροαστούς και τους µαφιόζους. 
Για την βία κατά των γυναικών λένε πως ξανά ευθύνεται 
η «αµόρφωτη» εργατική τάξη, ενώ είναι γνωστό τι συµ-
βαίνει στους χώρους εργασίας, ποιος κακοποιεί γυναίκες 

εντός του σπιτιού ή στις τουριστικές περιοχές: οι βιαστές 
είναι αυτοί που νιώθουν πως έχουν εξουσία, τα αφεντικά 
και η µεσαία τάξη.

Τα ίδια και µε τον «φονικό ιό». Βαφτίζουν «ευπαθείς 
κοινωνικές οµάδες» όσους προηγουµένως αποκα-

λούσαν «υγειονοµικές βόµβες» και ανέκαθεν είχαν στο 
στόχαστρο. Άστεγοι, πρεζάκηδες, µετανάστες «χρήζουν 
ιδιαίτερης κοινωνικής φροντίδας», µε την φροντίδα τους 
να σηµαίνει, κυριολεκτικά πολλές φορές, αγκαθωτά συρ-
µατοπλέγµατα. Αλλά η «κοινωνική οµάδα» που πάντα εί-
χαν – και έχουν και τώρα - στο στόχαστρο είναι η εργατική 
τάξη. Μας φορέσανε µάσκες – στη δουλειά, στη λαϊκή, στα 
σχολεία, όπου πρέπει να νιώθουµε µόνοι και να το βου-
λώνουµε. Επιτίθενται στα µέρη που µαζευόµαστε, στους 
τρόπους που γνωριζόµαστε και στηρίζουµε ο ένας τον άλ-
λον. Οι περιοχές που απειλούν µε λοκντάουν είναι κι εκεί-
νες εργατογειτονιές. Είναι προφανές ότι ο ιός δεν πιάνει 
όλους το ίδιο: είναι η εργατική τάξη που θέλουν να πει-
θαρχήσουν και να ελέγξουν µέσω των µέτρων, απαιτούν 
η κυρίαρχη αφήγησή τους να είναι η µοναδική, µε αριστε-
ρούς και δεξιούς ρουφιάνους να κραυγάζουν στα µίντια 
για «ιϊκά φορτία» και καµπύλες. 
Αυτούς που µε τα µέτρα εξαγριώνονται όλο και περισσό-
τερο, αυτούς ακριβώς προσπαθούν να φοβερίσουν.

Γιατί, πάνω απ’ όλα, φοβούνται µήπως αρχίσουµε να 
σκεφτόµαστε για λογαριασµό µας.


