


ΤΟ ΔΟΓΜΑ ΤΗΣ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΑΝΟΧΗΣ

Το δόγµα της µηδενικής ανοχής είναι µια υψηλού προφίλ στρατηγική

της κυριαρχίας, που θέλει να δηµιουργήσει µια νέα αίσθηση στον πολίτη σε

σχέση µε την ασφάλεια, που προωθεί την µέγιστη δυνατή επιβολή της αστυνό-

µευσης στους δρόµους και προϋποθέτει τους αστυνόµους να κυνηγούν µέχρι

και τις µικρότερες παραβάσεις. Πρώτη φορά εφαρµόστηκε στη Νέα Υόρκη από

τον τότε δήµαρχο Rudolph Giuliani, ως αναδιοργάνωση του έργου αστυνόµευ-

σης, µαζί µε τον υπεύθυνο της ασφάλειας του µετρό William Bratton1, ο

οποίος προήχθη αργότερα σε αρχηγό της δηµοτικής αστυνοµίας. Εκτός από

τη Νέα Υόρκη, έχει εφαρµοστεί από τις µεγαλύτερες µητροπόλεις του δυτικού

κόσµου (Λονδίνο, Παρίσι, πόλη του Μεξικού, Βαρκελώνη κλπ) µέχρι και σε

µικρότερες.  Ο διαφορετικός τρόπος µε τον οποίο εφαρµόστηκε σε κάθε περί-

πτωση δείχνει πως το δόγµα της µηδενικής ανοχής δεν είναι ένα προσχεδια-

σµένο σύνολο κανόνων και νόµων, ούτε ένα τσιµεντοποιηµένο µοντέλο που

εφαρµόζεται αυτούσιο σε κάθε περίπτωση. Στοχεύει στην αντιµετώπιση των

κοινωνικών κραδασµών που προκύπτουν από τη φτώχεια µέσω της εγκληµα-

τοποίησης της εξαθλίωσης και της επανανοηµατοδότησης της δηµόσιας τάξης.

Αυτό που είναι ίδιο όµως σε κάθε περίπτωση είναι η προσπάθεια της κυριαρ-

χίας για δηµιουργία µιας νέας σχέσης πολίτη και εξουσίας, ενός νέου κοινω-

νικού συµβολαίου µε βάση την ασφάλεια. Αλλά ας δούµε πρώτα βήµα - βήµα

πώς προέκυψε η ανάγκη χάραξης µιας νέας στρατηγικής αστυνόµευσης.

1 Με τους εν λόγω κυρίους συναντήθηκε και ο ∆ένδιας πρόσφατα, για να εισάγει στην

ελληνική πραγµατικότητα την έννοια της µηδενικής ανοχής. Συγκεκριµένα ο Bratton

ήταν αναµορφωτής της αστυνοµίας του Los Angeles µετά την εξέγερση το 1992, εφάρ-

µοσε τη µηδενική ανοχή στη Νέα Υόρκη, τον κάλεσε η βρετανική κυβέρνηση ως σύµ-

βουλο για τον έλεγχο της εξέγερσης στην Αγγλία το καλοκαίρι 2011. Μαζί µε τον

Giuliani είναι οι αρχιερείς παγκόσµια του δόγµατος της µηδενικής ανοχής.
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ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ο νεοφιλελευθερισµός είναι η πολιτική ιδεολογία που συνόδευσε την αναδιάρ-

θωση του κεφαλαίου και του τρόπου παραγωγής και τη διεθνοποίηση των αγορών.

Ήρθε µετά την ήττα των κινηµάτων του ‘60 και του ‘70 για το ξεπέρασµα της κρίσης

και την αύξηση της κερδοφορίας του κεφαλαίου στις πλάτες των εργαζοµένων.

Είναι µια αντίληψη που πλέον έχει εξαπλωθεί σε όλα τα καπιταλιστικά κράτη και

σύµφωνα µε τη θεωρία της “ο καθένας παίρνει αυτό που του αξίζει σε µια κοινωνία

θεωρητικά ίσων ευκαιριών”. Πολύ απλά το κάθε άτοµο είναι υπεύθυνο για την ατο-

µική του πορεία και ανέλιξη µέσα στο κοινωνικό σύστηµα. Αν είσαι αρκετά καλός

θα µπορέσεις να βρεις την άκρη και να µη χαθείς. Αν είσαι πολύ εργατικός θα µπο-

ρέσεις να ανέβεις στην ιεραρχία της δουλειάς σου και να έχεις τις αντίστοιχες απο-

λαβές. Αντίστοιχα, αν δεν τα καταφέρεις και χρεοκοπήσεις, θα είναι πάλι δικό σου

το φταίξιµο, διότι είτε δεν ήσουν αρκετά καλός ή έξυπνος είτε δεν προσπάθησες

αρκετά. Οι ίδιες οι τάξεις και ο ρόλος τους στη διαµόρφωση των κοινωνικών σχέ-

σεων µπαίνουν στο περιθώριο. Πλέον οι άνθρωποι δεν διαχωρίζονται µε βάση το

πόσο φτωχοί ή πλούσιοι είναι αλλά µε βάση το αν είναι ικανοί ή ανίκανοι, πετυ-

χηµένοι ή αποτυχηµένοι. Ο νεοφιλελευθερισµός δεν αναγνωρίζει κοινωνικές αλ-

ληλεπιδράσεις, παρά µόνο άτοµα µέσα σε έναν κοινωνικό ιστό που αγωνίζονται

και ανταγωνίζονται για το προσωπικό τους συµφέρον.  

Στόχος του νοεφιλελευθερισµού είναι µια ριζική αλλαγή στο ρόλο του κρά-

τους και άρα στο πώς αντιλαµβάνεται τις σχέσεις του µε τους πολίτες. Από εκεί που

γινόταν λόγος για ένα κράτος κοινωνικής πρόνοιας2 που θα υποστήριζε αδύναµες

κοινωνικές οµάδες όπως οι άποροι, οι άστεγοι, οι ανύπαντρες µητέρες, οι άνεργοι,

οι τοξικοεξαρτηµένοι κλπ, τώρα το κράτος απαρνείται κάθε έννοια ευθύνης απέναντί

τους και µετατοπίζει την ευθύνη στο υποκείµενο: το άτοµο φταίει που είναι φτωχό,

που δεν έχει σπίτι, που έκανε παιδί µε το λάθος άτοµο, που δε βρίσκει δουλειά,

που ξεκίνησε τα ναρκωτικά. ∆εν προτίθεται, λοιπόν, να σπαταλήσει πόρους για τη

στήριξή τους προτιµώντας να τους θεωρεί κοινωνικά παράσιτα και υποπροϊόντα.

Καταργείται επίσης, σταδιακά, και κάθε έννοια δηµοσίου αγαθού. Η εκπαίδευση,

η υγεία, η ασφάλιση, η ίδια η παραγωγή, ιδιωτικοποιούνται και ρίχνονται στην

ελεύθερη αγορά όπου τα πάντα αγοράζονται και πουλιούνται και ορίζονται από την

προσφορά και τη ζήτηση στη βάση του ελεύθερου ανταγωνισµού.
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Ο νέος ρόλος που επιλέγει το κράτος σε όλο αυτό το νεοφιλελεύθερο οικοδόµηµα

είναι αυτός του κράτους ασφάλειας. Το µόνο που µπορεί και θέλει να κάνει το κρά-

τος είναι να εξασφαλίσει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες ώστε να µπορούν οι ευυ-

πόληπτοι πολίτες να εργάζονται σκληρά για την κοινωνική και οικονοµική τους

ανέλιξη. Επίσης πρέπει να µπορεί να δηµιουργήσει µια στιβαρή εικόνα προς τα έξω

ώστε να δείξει ότι καµία παρέκκλιση από τις γραµµές και τα πρότυπα συµπεριφοράς

που θέτει αυτό δεν είναι αποδεκτή. 

Η στρατηγική αυτή του κράτους έχει αναπόφευκτες συνέπειες. Ξεπροβάλ-

λουν χείριστες συνθήκες εργα-

σίας, φτώχεια, ανεργία,

εξαθλίωση και εντείνονται οι ήδη

υπάρχουσες ανισότητες και απο-

κλεισµοί. Έτσι, δηµιουργούνται

κοινωνικά σύνολα που το κράτος

πρέπει να διαχειριστεί, διότι εν

δυνάµει µπορούν να υπονοµεύ-

σουν την κοινωνική ειρήνη και

την καπιταλιστική οµαλότητα µιας αποστειρωµένης κοινωνίας όπου ο καθένας θα

ζει για να εργάζεται και να καταναλώνει. Οι στρατιές αυτές των αποκλεισµένων αν-

θρώπων (µετανάστες χωρίς χαρτιά, πόρνες, τοξικοεξαρτηµένοι, µικροπαραβάτες,

µετανάστες δεύτερης γενιάς κλπ) πρέπει να τεθούν στο περιθώριο, να αποµονωθούν,

να εποπτευθούν και εν τέλει να ελεγχθούν έτσι ώστε να διασφαλιστεί η πειθάρχηση

και η εκµετάλλευσή τους. Σε αυτή την απόπειρά του, το κράτος, χρειάζεται µία στι-

βαρή στρατηγική που θα προσπαθήσει να τα πραγµατώσει όλα αυτά. Έτσι, επιλέγει

το δόγµα της µηδενικής ανοχής.

2 Στο σηµείο αυτό δεν αγιοποιούµε σε καµία περίπτωση το κράτος πρόνοιας. Ανα-

γνωρίζουµε ότι ήταν η απάντηση των αφεντικών στους ταξικούς αγώνες του µεσο-

πολέµου και µια προσπάθειά τους να ξεπεράσουν την οικονοµική κρίση που τους

ταλάνιζε. Στα χαρακτηριστικά του περιλαµβάνονταν ο κρατικός παρεµβατισµός στη

ρύθµιση των αγορών, κρατικοποίηση µεγάλου ποσοστού των επιχειρήσεων και δια-

σφάλιση κάποιων δηµόσιων αγαθών όπως εκπαίδευση, υγεία, ασφάλιση.
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ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΝΑΝΤΙΑ στη ΦΤΩΧΕΙΑ

"Στη Νέα Υόρκη ξέρουµε πού βρίσκεται ο εχθρός: σε όλους αυτούς τους άστεγους

που καθαρίζουν παρµπρίζ αυτοκινήτων στα φανάρια, στα µικρά βαποράκια ναρκω-

τικών, στις πόρνες, στους ζητιάνους, στους αλήτες και στους δηµιουργούς γκρά-

φιτι."

William Bratton

Η έννοια της µηδενικής ανοχής είχε ήδη αρχίσει να χρησιµοποιείται από τη δε-

καετία του '80 στις ΗΠΑ από τους ίδιους κύκλους, ινστιτούτα και ιεροκήρυκες του

νεοφιλελευθερισµού που τότε υποστήριζαν τον Ρήγκαν. Βέβαια, από τον "πόλεµο

ενάντια στο έγκληµα" και τη "µηδενική ανοχή στα ναρκωτικά" πέρασαν χρόνια για

να συγκροτηθεί η µηδενική ανοχή σαν δόγµα ασφάλειας και να διεθνοποιηθεί.

Χρόνια κατά τα οποία µετά την κατάρρευση του ανατολικού µπλοκ οι ΗΠΑ ανακη-

ρύχθηκαν ως µοναδική υπερδύναµη του πλανήτη και ο νεοφιλελεύθερος καπιτα-

λισµός σαν η µοναδική κατεύθυνση που µπορεί να βαδίσει η οικονοµία. Αυτή η

συγκρότηση έγινε κατά την άµεση εφαρµογή του δόγµατος της µηδενικής ανοχής

τη δεκαετία του '90 στη Νέα Υόρκη από τους προαναφερθέντες Giuliani και Bratton.

Αλλά ας δούµε το υπόβαθρό του στην αστυνόµευση.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ της ΕΝΝΟΙΑΣ της ΔΗΜΟΣΙΑΣ

ΤΑΞΗΣ

Το 1982 οι James Willson και George Kelling δηµοσίευσαν το άρθρο "Σπα-

σµένα Τζάµια, αστυνόµευση και ασφάλεια στις γειτονιές". Εκεί, χρησιµοποιώντας

ένα αµφιβόλου αξιοπιστίας πείραµα του Zimbardo3, ισχυ-

ρίζονται ότι "η αταξία και το έγκληµα είναι αναπόσπαστα

δεµένα µεταξύ τους, µε ένα είδος εξελικτικής διαδοχής".

Τι εννοούν εδώ οι ειδικοί της δηµόσιας τάξης; 

Πλέον έχει σηµασία µόνο η παραβατική πράξη, σαν απεί-

θια (ακόµα και ως προς άγραφους κανόνες) ενώ τα κίνη-

τρα και οι ευρύτερες συνθήκες, ουσιαστικά το γιατί έγινε,

δεν έχουν πια σηµασία. Αυτό ξεπερνά ταξικές αντιθέσεις και ο δρόµος από την απεί-

θια στο έγκληµα είναι µια de facto εξελικτική γραµµή.
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Οι χώροι που εκδηλώνονται µικρές καθηµερινές αταξίες θεωρούνται εύφορο πε-

ριβάλλον για την ανάπτυξη υψηλού τύπου εγκληµατικών συµπεριφορών. Π.χ στις

περιοχές που τα παιδιά παίζουν ποδόσφαιρο, εκεί που δεν επιτρέπεται είναι πιθανό

να εξελιχθεί µια ληστεία τράπεζας.

Στο ίδιο άρθρο αναπτύσσεται η πεποίθηση ότι αυτό που ουσιαστικά φοβίζει τον

πολίτη δεν είναι η υψηλού τύπου εγκληµατικότητα (ληστείες, δολοφονίες) που δεν

συναντά στην καθηµερινότητά του αλλά η εικόνα και η αίσθηση της αταξίας στην

γειτονιά του και στον δρόµο του προς τη δουλειά ή την κατανάλωση. Το πρόβληµα

του πολίτη έγκειται πολύ περισσότερο σε συµπεριφορές, όπως η επαιτεία και τα

γκράφιτι στους τοίχους, επειδή σαν εικόνα δείχνουν την απουσία κρατικού ελέγ-

χου.

Σε αυτήν την κατεύθυνση, ο ρόλος της αστυνοµίας δεν είναι να συλλαµβάνει τον

παραβάτη αφού τελέσει µια αξιόποινη πράξη ή να λειτουργεί µόνο σαν προληπτικός

µηχανισµός ελέγχου για την πειθάρχηση σε συγκεκριµένους νόµους αλλά να δια-

φυλάττει την εικόνα της δηµόσιας τάξης, ενός αποστειρωµένου περιβάλλοντος και

µιας αίσθησης εύρυθµης λειτουργίας των πάντων. Στο στόχαστρό της βρίσκεται η

µικροπαραβατικότητα και µη ποινικά κολάσιµες συµπεριφορές που δεν ακολου-

θούν τους άγραφους κανόνες της εκάστοτε γειτονιάς. Συγκεκριµένες φιγούρες εγ-

κληµατοποιούνται. «Απείθαρχοι, θορυβώδεις και απρόβλεπτοι» άνθρωποι την

απασχολούν. Τα πιο φτωχά στρώµατα κατηγοριοποιούνται, τους δίνονται στερεό-

τυπες «αντικοινωνικές» ιδιότητες και τίθονται κάτω απο το άγρυπνο µάτι της αστυ-

νοµίας µε τη συνεχή απειλή της βίας της στον ορίζοντα.

3 Εν έτει 1969 µε τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής να βρίσκονται σε αναβρασµό

(συνεχείς εξεγέρσεις αφροαµερικάνων, συγκρότηση µαύρων πάνθηρων, ισχυροποίηση

του "movement") ο ψυχολόγος του Stanford, Philip Zimbardo πραγµατοποίησε το

εξής πείραµα: πήρε δύο πανοµοιότυπα αυτοκίνητα χωρίς πινακίδες και τοποθέτησε το

ένα σε µια γειτονιά φτωχών αφροαµερικάνων και το άλλο σε µια γειτονιά πλούσιων

λευκών. Στην πρώτη περίπτωση, το αυτοκίνητο δέχτηκε την επίθεση βανδάλων µέσα

σε λίγα λεπτά από την εγκατάλειψή του. Το άλλο αυτοκίνητο έµεινε για περισσότερο

από µια εβδοµάδα ανέγγιχτο. Τότε ο Zimbardo πήρε µια βαριά και το χτύπησε σε κά-

ποια σηµεία. Μέσα σε λίγες ώρες το αυτοκίνητο είχε γυρίσει ανάποδα και είχε κατα-

στραφεί ολοσχερώς. Μέσα από αυτό το πείραµα αναπτύχθηκε η θεωρία του σπασµένου

τζαµιού. Αν σπάσει ένα τζάµι σε ένα κτιρίο και δεν επισκευαστεί, σύντοµα όλα τα τζάµια

του κτιρίου θα είναι σπασµένα. Ένα σπασµένο τζάµι που δεν επισκευάζεται είναι σηµάδι

ότι κανείς δεν ενδιαφέρεται και δεν κοστίζει τίποτα να σπάσουν και τα υπόλοιπα.
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ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 

και ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 

της ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

“Όσον αφορά το σχεδιασµό µας, προχωρούµε στην αναδιάρθρωση της
Ελληνικής Αστυνοµίας, η οποία δεν είναι δυνατόν να πορεύεται µε οργανό-
γραµµα και επιχειρησιακό µοντέλο των περασµένων δεκαετιών. Προχω-
ρούµε επίσης στον καλύτερο εξοπλισµό των µονάδων που έρχονται
αντιµέτωπες µε το οργανωµένο έγκληµα, όπως και στην αριθµητική ενί-
σχυση των αστυνοµικών δυνάµεων που βρίσκονται στο δρόµο. Αλλά κυρίως
θα συνεχίσουµε να στέλνουµε το µήνυµα ότι η Ελλάδα δεν είναι "ξέφραγο
αµπέλι" (Ν. ∆ένδιας, υπουργός προ.πο)
Το “να ρίξουµε τους αστυνοµικούς στον δρόµο και να επιδιώκουν οι

ίδιοι την άµεση εµπλοκή µε το έγκληµα” (Bratton) δεν είναι τόσο απλό όσο
ακούγεται. Έχει ως προαπαιτούµενο τη ριζική αλλαγή του γραφειοκρατικού
µοντέλου οργάνωσης και της διοικητικής δοµής της αστυνοµίας. Κατά την
εφαρµογή του δόγµατος της µηδενικής ανοχής στη Νέα Υόρκη, αυτή η ανα-
διάρθρωση της αστυνοµίας συνδέθηκε άµεσα µε µια νέα αντίληψη για την
στατιστική – λογιστική της ασφάλειας που ονοµάστηκε “COMPSTAT” 4. Τα
αποτελέσµατα της καταπολέµησης του εγκλήµατος δηµοσιοποιούνται µε τη
µορφή πινάκων, στατιστικών, ποσοστών, γραφηµάτων, χαρτών µε σκοπό την
εσωτερική αξιολόγηση της αστυνοµικής δοµής (από τον “καπελάκια” στο
δρόµο µέχρι τον εκάστοτε διευθυντή) και τη βελτίωση της δηµόσιας εικόνας
της, κάτι που θυµίζει περισσότερο διαφηµιστικές καµπάνιες.

4 COMPSTAT, (COMputer STATistics.): Είναι ένα µηχανοργανωµένο στατι-

στικό κεντρικό σύστηµα που οργανώνεται µε βάση συγκεκριµένες και ακριβείς πλη-

ροφορίες, οι οποίες ανανεώνονται διαρκώς και εντοπίζονται γεωγραφικά µε βάση

τις καταγγελίες που γίνονται σε κάθε περιοχή. 
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Η νέα δοµή που παίρνει η αστυνοµία θυµίζει πολύ αυτή µιας καπιταλιστικής

επιχείρησης, δηλαδή είναι οργανωµένη µε βάση την προσφορά και τη ζήτηση. Τη

ζήτηση αποτελούν οι καταγγελίες, την προσφορά οι επεµβάσεις της αστυνοµίας και

οι συλλήψεις και κέρδος είναι η πτώση των δεικτών του εγκλήµατος. Για να µπορεί

να ανταπεξέλθει σωστά στις απαιτήσεις της ζήτησης, η αστυνοµία πρέπει να έχει

µια καλά δοµηµένη ιεραρχία. Ο κάθε ιεραρχικά ανώτερος θέτει ποιοτικούς και πο-

σοτικούς στόχους στους υφιστάµενούς του οι οποίοι και του είναι υπόλογοι. Ο δι-

οικητικά ανώτερος στην κορυφή της πυραµίδας αυτής παρακολουθώντας την

ειδησεογραφία του εγκλήµατος µπορεί να παρεµβαίνει και να ελέγχει τα κατώτερα

στρώµατα. Με αυτόν τον τρόπο µεταφέρονται πιέσεις σε όλες τις βαθµίδες και κα-

θιστούν το ίδιο το εσωτερικό της πυραµίδας διαφανές. Ταυτόχρονα, πληροφορίες

και εµπειρίες του δρόµου ανεβαίνουν «από κάτω προς τα πάνω» µε µια επιβεβλη-

µένη ροή για συνεχή ανατροφοδότηση της διαδικασίας.

Σε ένα επόµενο βήµα, η αστυνοµία επιστρατεύει νέα τεχνολογικά µέσα και επι-

στηµονικές τεχνικές για την βελτίωση τόσο της αποτελεσµατικότητας, όσο και της

δηµόσιας εικόνας της. Πιο εξελιγµένες κάµερες και συστήµατα παρακολούθησης,

αναλύσεις DNA, λογισµικά αναγνώρισης υπόπτων από φωτογραφίες, ηλεκτρονικές

βάσεις δεδοµένων και καρτέλες, υποκλοπές τηλεφώνων, συλλογές βιοµετρικών

δεδοµένων βρίσκονται στην υπηρεσία της αστυνοµίας για την παρακολούθηση, κα-

τηγοριοποίηση και έλεγχο ολόκληρων κοµµατιών της κοινωνίας που θεωρούνται

εν δυνάµει παραβατικά. Το ζήτηµα δεν είναι, δηλαδή, η ποινική αντιµετώπιση των

παραβατών αλλά η αστυνοµική τους διαχείριση, η καταγραφή τους και εν τέλει η

ενσωµάτωσή τους στο σύστηµα:

«Μερικοί λένε ότι η µηδενική ανοχή δεν δουλεύει, γιατί πολλοί κατηγορούµενοι

δεν πατάνε στις δίκες τους στα πταισµατοδικεία. Έ, αυτό δεν µας ενδιαφέρει. Εκείνο

που έχει σηµασία είναι ότι τους εισάγουµε στο σύστηµα! Φτιάχνουµε µια βάση δε-

δοµένων»

Λοχίας MacLhinney 

της αστυνοµίας της Βαλτιµόρης
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ο ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ της ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ

“Στόχος µας είναι η Ελληνική Αστυνοµία να βρίσκεται δίπλα στον πολίτη, να

έχει φιλικές σχέσεις µαζί του και να αποκατασταθεί το κλονισµένο αίσθηµα ασφά-

λειας. Γι’ αυτό επαναφέραµε τον θεσµό του "Αστυνοµικού της γειτονιάς", ο οποίος

θα έχει προσωπική επαφή µε τον πολίτη” (Ν. ∆ένδιας, υπουργός προ.πο)

Η θεσµοθέτηση του αστυνόµου της γειτονάς στοχεύει στην εξοµάλυνση της ει-

κόνας της αστυνοµίας στους πολίτες αλλά κυρίως την ενίσχυση της αίσθησης της

παρουσίας του κράτους δίπλα στον πολίτη. ∆εν έχει σηµασία, όπως χαρακτηριστικά

αναφέρει στις οδηγίες του ο ∆ένδιας, εάν εν τέλει θα µειωθεί η εγκληµατικότητα,

αλλά κατά πόσο ο πολίτης θα έχει την αίσθηση ότι το κράτος µπορεί να είναι δίπλα

του σε κάθε του πρόβληµα: «Κυρίες και κύριοι, θέλω να σας πω την απόλυτη αλή-

θεια. Από µόνη της η παρουσία σας δεν φτάνει, όµως µπορείτε να κάνετε µία απί-

στευτη µεγάλη διαφορά. Καταρχήν, µπορείτε εσείς, ο καθένας από εσάς ξεχωριστά

να δώσει στον Έλληνα πολίτη την εντύπωση, την αίσθηση, που είναι τόσο απαραί-

τητη, ότι το κράτος είναι δίπλα του. Ότι υπάρχει κράτος που είναι δίπλα του να τον

βοηθήσει στην ώρα της ανάγκης του. Όπως κι αν ορίζεται αυτή η ανάγκη. Να είστε

το φιλικό, το ανθρώπινο πρόσωπο της Ελληνικής Αστυνοµίας.» 

Αλλά γιατί επιλέγεται ο θεσµός του αστυνόµου της γειτονιάς; Σαν εικόνα είναι

πιο προσβάσιµο για την επαφή µε τους πολίτες. Στη βάση του, αυτό θέλει να κάνει.

Να εξωραϊστεί η εικόνα της αστυνοµίας (ως τιµωρός) και να πάρει µια πιο ‘κοντινή

στον πολίτη’ εικόνα. 

«Παρίσταται στις συγκεντρώσεις ή στις συνελεύσεις τοπικών φορέων και κατοί-

κων, όπου συζητούνται θέµατα ασφάλειας και προστασίας των πολιτών». Υπάρχει

µια λογική συγχρονισµού της αστυνοµίας µε αντιδραστικές κινήσεις κατοίκων (π.χ.

Αγ. Παντελεήµονας).

Μάλιστα, η επιλογή του αστυνόµου της γειτονιάς να είναι πεζός είναι συγκεκρι-

µένη. Ο καθένας µπορεί να πλησιάσει πιο εύκολα έναν πεζό αστυνοµικό, παρά ένα

περιπολικό, γιατί τότε χαρακτηρίζεται κατευθείαν ρουφιάνος.

Είναι κοµµάτι της στρατηγικής η εικόνα της ‘φιλικής προς τον νοµιµόφρων πο-

λίτη’ αστυνοµίας να πηγαίνει χέρι – χέρι µε την µιλιταριστικού τύπου αστυνοµία –

τιµωρό. Χαρακτηριστικά, τα πρώτα σώµατα αστυνόµων της γειτονιάς θα λειτουργή-

σουν στις περιοχές που έχει εφαρµοστεί ο Ξένιος ∆ίας.

8



ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ της ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για να λειτουργήσει όµως η αστυνόµευση για την ασφάλεια θα κινηθούν και µε-

γάλα ποσά χρηµάτων5. Θα χρησιµοποιηθούν τόσο για την αναδιάρθωση της αστυ-

νοµίας όσο και για την τόνωση της εικόνας της µέσω διαφηµιστικών καµπάνιων

(π.χ. φυλλάδιο σχετικά µε την αναγκαιότητα του αστυνόµου της γειτονιάς, ρεπορτάζ

για την οµάδα ∆ΙΑΣ κλπ)

Ακόµα, όσο οι κανόνες αυξάνονται τόσο αυξάνονται και οι παραβάτες. Έτσι, οι

άνθρωποι που εµπλέκονται µε ποινικές διώξεις µεγαλώνουν σε αριθµό. Αυτό ση-

µαίνει µεταξύ άλλων παράβολα στα δικαστήρια και άρα λεφτά που πηγαίνουν στο

κράτος.

Ένα άλλο σηµείο πάνω στο οποίο στήνεται η κίνηση µεγάλων ποσών είναι η αύ-

ξηση του αισθήµατος του φόβου του πολίτη. Εκεί οι εταιρείες σεκιούριτι φαντάζουν

αναγκαίες αλλά και τα συστήµατα ασφαλείας απαραίτητα (π.χ. αγορά του ελληνικού

δηµοσίου του συστήµατος ελέγχου C4I από την SAIC -Science Application Inter-

national Corporation).

Φυσικά σε όλα αυτά δεν λείπει η λογική της ανάπλασης των κακόφηµων περιο-

χών. Από σηµεία µε υψηλό δείκτη εγκληµατικότητας µετατρέπονται σε ανανεωµένες

αλλά αποστειρωµένες ζώνες κατανάλωσης, και αυτό σίγουρα όλοι ξερουµε τί ση-

µαίνει για την κίνηση του χρήµατος.

5 Χαρακτηριστικά, στη Νέα Υόρκη, µέσα σε 5 χρόνια η πόλη αύξησε κατά 40%

τον αστυνοµικό προϋπολογισµό της, µετά την εφαρµογή του δόγµατος της µηδενι-

κής ανοχής.
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ΑΠΟ τη ΡΗΤΟΡΙΚΗ στην ΕΦΑΡΜΟΓΗ

“Η ουσία του ρόλου της αστυνοµίας στη διατήρηση της τάξης είναι η ενίσχυση των

ανεπίσηµων µηχανισµών ελέγχου της ίδιας της κοινότητας. Η αστυνοµία δεν µπο-

ρεί, τουλάχιστον χωρίς να καταφύγει σε ειδικά µέσα, να αποτελέσει υποκατάστατο

αυτού του ανεπίσηµου ελέγχου. Από την άλλη, για να ενισχύσει αυτές τις φυσικές

δυνάµεις η αστυνοµία πρέπει να τις συµπεριλάβει κατά κάποιον τρόπο στη δράση

της. Και ακριβώς εδώ βρίσκεται το πρόβληµα...”

james wilson, george kelling

Στο σύγχρονο καπιταλισµό, µε την κοινωνία κατακερµατισµένη και φιλε-

λεύθερα αλλοτριωµένη, οι άνθρωποι έχουν την δυνατότητα να εκφράσουν ένα φαι-

νοµενικά άπειρο πλήθος αντιλήψεων, συµπεριφορών και χειρονοµιών. Αρκεί,

βέβαια, να εκφράζουν την παραδοχή της ορθότητας αυτού του κόσµου. Ενός κόσµου

όπου οι αρχές της ιδιοκτησίας, της ασφάλειας, της ευταξίας υπαγορεύονται σε κυ-

ρίαρχες αξίες, απαραίτητες για την ευρυθµία και αναπαραγωγή της υπάρχουσας

τάξης πραγµάτων. Οι υπήκοοι µε εσωτερικευµένες της κυρίαρχες αξίες είναι έτοιµοι

να εξουσιάσουν και να εξουσιαστούν σε ένα περιβάλλον ανελέητου ανταγωνισµού.

'Οσοι/ες είναι φορείς παρεκκλίνουσων συµπεριφορών και έµπρακτων αρνήσεων,

ως προς την κυρίαρχη πραγµατικότητα, θα δυσφηµιστούν, θα τσακιστούν και θα

αποµονωθούν. Και όχι µονο αυτά, θα πρέπει να εξοριστούν, σαν συµπεριφορές,

απο την σφαίρα του κατανοητού και του δυνατού, να γίνουν αντικείµενο ψυχοπα-

θολογικής ανάλυσης. Η ροπή προς το έγκληµα και η παραβατικότητα θα µπορούσε

να είναι εγγεγραµένες στο DNA ή να οφείλονται στην ελλατωµατική ανάπτυξη του

Εγώ ή του Υπερεγώ ή και ακόµα σε νευρολογικά αίτια.

Η µαγεία της µηδενικής ανοχής βρίσκεται ακριβώς στη ρητορική της. Ο

λόγος της αναπτύσσει ένα εµπόλεµο κλίµα χρησιµοποιώντας όρους απολύτου πο-

λέµου. Οι “εθνικές µάχες” διαδέχονται η µία την άλλη, ορίζοντας ως εχθρούς τα

υποκείµενα και τις καταστάσεις που είναι στο στόχαστρο των καθεστωτικών σχε-

διασµών για την αντιµετώπιση των εκάστοτε προβληµάτων. Από τις εστίες ανοµίας

και την ρατσιστική βία ως τις οροθετικές πόρνες και τους µετανάστες χωρίς χαρτιά,

από τους ταραξίες των διαδηλώσεων και το παρεµπόριο ώς το Ζεφύρι και τις µαθη-

τικές καταλήψεις, τα ζητήµατα προβληµατικοποιούνται και αντιµετωπίζονται ως

κοινωνικές απειλές που χρήζουν αστυνοµικοστρατιωτικής διαχείρισης. 
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Η αντίληψη ενός κοινού εχθρού λειτουργεί συνεκτικά ως προς τον κατακερµατι-

σµένο κοινωνικό ιστό, ενοποιεί και χτίζει στερεότυπα, αντιλήψεις, σκέψεις που

αναπαράγονται, αποσπά συναίνεση και πάει ένα βήµα παραπέρα. 

Τα σαλπίσµατα του πολέµου σηµαίνουν το τέλος της ουδετερότητας και την ανα-

γκαιότητα καθολικής υποστήριξης, και µε κινήσεις άµεσης συµµετοχής, στους σχε-

διασµούς των κρατικών µηχανισµών για τις επικείµενες µάχες. Οι ευθύνες

βαραίνουν τους πάντες αλλά είναι στο χέρι του καθενός να αναλάβει ενεργό ρόλο

στον πόλεµο για την ανάκτηση και αποκατάσταση της νοµιµότητας. Να έχεις τα

µάτια και τα αυτιά σου ανοιχτά για να καταγγέλεις ύποπτες δραστηριότητες και κι-

νήσεις, να είσαι σε ανοιχτή γραµµή µε την αστυνοµία για να αναφέρεις τα προβλή-

µατα και τις ανάγκες σου και να την βοηθάς όποτε σου ζητήσει, να είσαι έτοιµος να

διαφυλάξεις το νόµο και την τάξη, είτε µόνος σου οπουδήποτε κι αν βρίσκεσαι είτε

στελεχώνοντας εθελοντικά σώµατα πολιτών για την αστυνόµευση των γειτονιών. Οι

νέες υποχρεώσεις των πολιτών αναγορεύονται σε ύψιστα καθήκοντα µε την επιβρά-

βευση ή την τιµωρία να ακολουθούν τις επιλογές σου.

Είπαµε η ρητορική της µηδενικής ανοχής ειναι µαγευτική. Μαγευτική όχι µόνο

λόγω της πολεµικής της διάστασης αλλα και της ευελιξίας ενσωµάτωσης που έχει

στον κυρίαρχο λόγο για κάθε ζήτηµα. Έτσι έρχεται να υπαγορεύσει την αναγκαιό-

τητα κρατικού ελέγχου σε κάθε πτυχή της καθηµερινότητας. Ο Τόνυ Μπλέρ για να

βελτιώσει τα στάνταρ της βρετανικής εκπαίδευσης αποφάσισε να χτυπήσει κατευ-

θείαν τους αδύναµους και τους αναποδοτικούς, µιλώντας για µηδενική ανοχή στην

αποτυχία. Αναδιάρθρωσε τις λειτουργίες των σχολικών ιδρυµάτων ώστε να θυµί-

ζουν περισσότερο καπιταλιστικές εταιρίες σε ανταγωνισµό. Ας αναλογιστούµε τις

επιπτώσεις που έχει η µηδενική ανοχή στην παραβατικότητα στον τοµέα της γεωρ-

γικής παραγωγής. Οι παραδοσιακοί σπόροι είναι παράνοµοι ακριβώς λόγω της έλ-

λειψης κρατικής πιστοποίησης και η άµεση συνέπεια εφαρµογής της θα είναι η

εξαφάνιση παραδοσιακών ποικιλιών και η καθολική εξάρτηση των αγροτών απο

τις πολυεθνικές εταιρίες.
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η “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ”

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ των ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Να ξεκινήσουµε το κοµµάτι που αφορά την ελληνική περίπτωση, πράγµατα
που βλέπουµε ήδη, άλλα που θα δούµε και το νόηµα όλων αυτών µε κάποιες
βασικές παραδοχές. Βρισκόµαστε µπροστά στη σοβαρότερη και πιο συγκροτη-
µένη προσπάθεια της κυριαρχίας να επαναρρυθµίσει την παραγωγή και λειτουρ-
γία των κοινωνικών σχέσεων στον ελλαδικό χώρο, τουλάχιστον τις τελευταίες
δεκαετίες. Από την άλλη, κάθε τέτοια τοµή / επιλογή πρέπει να τοποθετείται
µέσα στο ιστορικό της πλαίσιο, στον χρόνο και τον τόπο που πραγµατοποιείται.
Και αυτό γιατί είναι όλο το φάσµα των ήδη διαµορφωµένων σχέσεων, συσχετι-
σµών, αντιλήψεων και φαντασιακών που επικαθορίζει σε κάθε περίπτωση τις
µορφές που µπορεί να λάβει µια τέτοια επιλογή. Στο εδώ και τώρα λοιπόν που
µιλάµε, είναι σαφές πως η εφαρµογή του δόγµατος µηδενικής ανοχής στην Ελ-
λάδα δεν µπορεί παρά να πηγάζει από τη χαρτογράφηση όλων των δυναµικών
που υπάρχουν αυτή τη στιγµή στην κοινωνία, την αξιολόγησή τους και εν τέλει
την πάταξη, αναδιαµόρφωση ή ενσωµάτωσή τους, ανάλογα µε την κάθε περί-
πτωση. 
Βρισκόµαστε µέσα σε µια διαρκή καπιταλιστική κρίση, στην οποία η “ελλη-

νική περίπτωση” έχει µε κάθε τρόπο βαρύνουσα σηµασία. Και αυτό µπορεί να
το αντιληφθεί κάποιος από διάφορες εκφράσεις, τετριµµένες αλλά και αληθείς,
που υπάρχουν στο δηµόσιο λόγο. Από τη µία, το γεγονός πως όλα τα µάτια του
κόσµου είναι στραµµένα εδώ. Από την άλλη, η πρόσφατη διακήρυξη σε κάθε
ξένο επίτροπο, επενδυτή, πολιτικό, κ.λπ πως η Ελλάδα δεν είναι “ξέφραγο αµ-
πέλι”. Και τέλος, µια χιλιοειπωµένη διαπίστωση ότι εδώ, όλα έρχονται 20 χρό-
νια αργότερα, ότι ακόµη και ο καπιταλισµός µάς παρουσιάζεται σαν
καθυστερηµένος σε σύγκριση µε ευρωπαϊκές χώρες.
Ξεκινώντας τη δική µας ανάλυση για το ποιο είναι το υπόβαθρο της ελληνι-

κής κοινωνίας, θα πρέπει να δούµε ποιο είναι το κράτος-ρυθµιστής και πως
αναδιαµορφώνεται µέσα στα χρόνια. Από τη γέννησή του, το ελληνικό κράτος
είναι ένα µίγµα δυτικών επιλογών / καπιταλιστικών αλλαγών µέσα σε ένα βαθιά
µη δυτικό κοινωνικό περιβάλλον.
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Ουσιαστικά, το ελληνικό κράτος δεν µπόρεσε ποτέ ακριβώς να ρυθµίσει το ίδιο

στο εσωτερικό του τα δικά του ζητήµατα, προσπαθώντας πάντοτε να βασίσει την κα-

τασκευή της συναίνεσης µε ένα µίγµα εθνικισµού και παροχών. Το τελευταίο είναι

και αυτό που έθρεψε σε µεγάλο βαθµό και το περιβάλλον µέσα στο οποίο ασκείται

η πολιτική στην Ελλάδα. Η έκφραση “που είναι το κράτος” αντανακλά τη σχέση

πολίτη - κράτους, τουλάχιστον στη µεταπολιτευτική της µορφή. Ένα κράτος που πα-

ρέχει τα πάντα, έχοντας δοµήσει µια πελατειακή / δουλική σχέση µε τους πολίτες.

Από τους κοτζαµπάσηδες µέχρι τους διορισµούς από τον εκάστοτε βουλευτή, από

τις παροχές σε προνοµιακά κοινωνικά κοµµάτια µετά την επανάσταση του ’21 έως

το βαθύ Πασοκ της λαϊκής εξουσίας,  η σχέση κράτους - κοινωνίας εδώ πάντα εξέ-

φραζε µια διαλεκτική σχέση µιµητισµού. Τούτο δε συνέβη από κάποιο λάθος ή

από την ιδιοσυγκρασία των Ελλήνων, µα επειδή η εγκαθίδρυση του καπιταλισµού

στην Ελλάδα είχε να αντιµετωπίσει εξαρχής αρκετές δυσκολίες.     

Η ανοµοιογένεια της κοινωνίας, οι διαρκείς συγκρούσεις στο εσωτερικό της, η

πολύ ισχυρή ύπαρξη προκαπιταλιστικών δοµών ζωής σε µεγάλα κοινωνικά κοµ-

µάτια, ο µη αστικοποιηµένος τρόπος ζωής κ.ά, δηµιουργούσαν και δηµιουργούν

συνεχώς αναχώµατα, όχι απαραίτητα µε “πολιτικούς” όρους, στις εκάστοτε κυριαρ-

χικές επιλογές.

οι ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ 

στο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Για να σταθούµε στο κοµµάτι των συγκρούσεων της ελληνικής κοινωνίας, πρέπει

να δούµε πως τόσο ο εµφύλιος, όσο και τα επόµενα χρόνια µέχρι την εξέγερση του

πολυτεχνείου δηµιούργησαν στην ελληνική κοινωνία ένα βαθύ χάσµα, παράγωγο

των όσων είχαν διαµορφωθεί µέσα στα χρόνια και µέσα στο πλαίσιο της ανάπτυξης

των επαναστατικών από τη µια µεριά µετώπων, της επίθεσης του καπιταλισµού από

την άλλη. Τόσο η κατοχή, ο εµφύλιος όσο και τα µετέπειτα χρόνια των ταξικών -

κοινωνικών αγώνων µε αποκορύφωµα την εξέγερση του 1973 συµπυκνώνουν

βαθιά νοήµατα, σίγουρα περισσότερα από την απλή πάλη για ένα κοµµάτι ψωµί,

τριαντάφυλλα, παιδεία, πατρίδα ή οτιδήποτε άλλο έχει κυριαρχήσει σαν αφήγηση. 
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Είναι κοµµάτια της ιστορίας των εκµεταλλευόµενων µέσα στις πολωµένες φάσεις

της εξελικτικής πορείας του καπιταλισµού στο περιβάλλον που αναδύθηκε µέσα και

µετά τον Β’ παγκόσµιο πόλεµο. Τα χνάρια, οι κοινωνικές σχέσεις, το περιβάλλον

της ζωής είναι βαθιά διαποτισµένα από τις µνήµες αυτών των αγώνων, των νεκρών

τους, των αντιστάσεων, του αισθήµατος που επιβιώνει συνεχώς, του αισθήµατος του

αγώνα. Η ήττα της αριστεράς βρίσκει το Πασοκ, έχοντας χαρτογραφήσει τις κοινω-

νικές σχέσεις µετά τη Χούντα, να καταφέρνει να ενσωµατώσει την πλειοψηφία των

αγωνιζόµενων, να ικανοποιήσει σε τεράστιο βαθµό το κοινωνικό φαντασιακό για

ελευθερία, δουλειά, δικαιοσύνη, να εγκαθιδρύσει τη δηµοκρατία και το ιδιότυπο

ελληνικό κράτος πρόνοιας / παροχών. 

Όλα αυτά δηµιουργούν, τη στιγµή της επίθεσης των αφεντικών στα αντικαπιτα-

λιστικά κινήµατα του ‘60-’70 και της εγκαθίδρυσης του νεοφιλελευθερισµού σε διε-

θνές επίπεδο, ένα περιβάλλον στην Ελλάδα έντονων αγώνων, ταξικών συσχετισµών

και χώρων ενάντια στα µέτρα που σταδιακά προωθούνται στην κατεύθυνση του νε-

οφιλελευθερισµού. 

Ακόµη περισσότερο όταν αυτό γίνεται από µια δεξιά διακυβέρνηση, µε χαρακτη-

ριστική περίπτωση τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη το ’91, όταν στις µαθητικές κινη-

τοποιήσεις σκοτώνεται ο καθηγητής Νίκος Τεµπονέρας από παρακρατικούς της

δεξιάς στην Πάτρα, υπερασπιζόµενος καταλήψεις µαθητών, και  τη µεγάλη απεργία

στον ΕΑΣ στην Αθήνα, την ίδια χρονιά, µε µαχητικά χαρακτηριστικά και ενάντια

στην ιδιωτικοποίηση των δηµόσιων µέσων µεταφοράς. Ιδιαίτερα στο χώρο της παι-

δείας, η έκρηξη µεγάλων κινηµάτων είτε στα σχολεία είτε στα πανεπιστήµια είτε από

τους εκπαιδευτικούς είναι µόνιµη συνθήκη. Ακόµη, στις εργασιακές σχέσεις, σε

ένα κράτος που συνεχώς δίνει λεφτά και παροχές δεν είναι εύκολο να παρθούν

µέτρα περικοπών, κλπ, στην κατεύθυνση της αναδιαµόρφωσής τους, καθώς ο συν-

δικαλισµός είναι κοµµάτι του επίσηµου κράτους, το οποίο µέχρι την κορυφή του

µιλά τη γλώσσα του λαϊκισµού, του σοσιαλισµού και σίγουρα δεν µπορεί τόσο εύ-

κολα να συγκρουστεί, τουλάχιστον αρχικά, µε αυτό. 

Είναι δεδοµένο λοιπόν, πως αυτό το υπόβαθρο των ταξικών αγώνων, µε την έν-

τονη παρουσία του αισθήµατος του αγώνα που µεταβιβάζεται µέσα στα χρόνια, τη

συνεχή ανάπτυξη ριζοσπαστικών γεγονότων και χώρων,  δηµιούργησε προβλήµατα

σε µια νεοφιλελεύθερη αναδιαµόρφωση του κράτους, των εργασιακών σχέσεων, του

καπιταλισµού εν ελλάδι. 
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η ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΛΛΑΓΗ του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

οι ¨ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ¨

Από την άλλη όµως, η εγκαθίδρυση της δηµοκρατίας στην Ελλάδα µετά τη µε-

ταπολίτευση, µε τον καιρό αρχίζει να χάνει το “σοσιαλιστικό” της προφίλ και µε τα

χρόνια οι αλλαγές και τοµές γίνονται εµφανείς. Μπορεί όχι µε τον ίδιο βίαιο τρόπο

όπως στην Αγγλία, αλλά σταδιακά το τοπίο αλλάζει και στην Ελλάδα. Το κράτος

πρόνοιας αποδοµείται, οι εργασιακές σχέσεις ελαστικοποιούνται, η καταστολή αυ-

ξάνεται, µε αποκορύφωµα τους Ολυµπιακούς αγώνες του 2004 και τη σύλληψη

της Ε.Ο. “17 Νοέµβρη”. 

Ταυτόχρονα, αρχίζει να αναδύεται αυτό που µέσα στα χρόνια της πλαστικής ευη-

µερίας ρίζωνε, δηλαδή ο ατοµισµός, το “να τα αρπάξω, να φάω µίζες”, ένα περι-

βάλλον διαφθοράς, ανοµίας που χαρακτηρίζει µεγάλα κοµµάτια της κοινωνίας από

τη βάση της µέχρι και την κορυφή. Σε µεγάλο βαθµό, οι αγώνες από τους επίση-

µους εκπροσώπους των εκµεταλλευόµενων ξεθωριάζουν, καθώς η µορφή του κοµ-

µατόσκυλου – συνδικαλιστή είναι πανταχού παρούσα. Η ίδια η λειτουργία του

κράτους είναι βαθιά διαποτισµένη από τον τυχοδιωκτισµό, τη δουλικότητα, τον

οπορτουνισµό, που µε τα χρόνια έφτασαν να δηµιουργούν προβλήµατα σε αλλαγές

από τη µεριά της κυριαρχίας ή στην εύρυθµη λειτουργία της “πολιτείας”. Το κράτος

πλέον έχει ξεχειλώσει τόσο πολύ που δεν είναι παραγωγικό, οι πολιτικοί είναι

όλοι ξεπουληµένοι, το δηµόσιο αυτονοµείται, µε λίγα λόγια το κοινωνικό συµβό-

λαιο της µεταπολιτευτικής ειρήνης παράγει και τα ανάλογα κοινωνικά πρότυπα,

συµπεριφορές, δοµές λειτουργίας. Μιλάµε προφανώς από τη µεριά µιας κυριαρχι-

κής αντίληψης για όλα αυτά, βλέποντας πώς έχουν µπει τα επίδικα και πώς δια-

µορφώνεται το τοπίο µπροστά µας.
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το ΝΕΟ ΔΟΓΜΑ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΑΝΟΧΗΣ

η ΕΠΑΝΑΡΡΥΘΜΙΣΗ της ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του ΚΡΑΤΟΥΣ

Προκειµένου λοιπόν, εν µέσω της διαρκούς καπιταλιστικής κρίσης να πραγµα-

τωθεί η νέα ρύθµιση των κοινωνικών και παραγωγικών σχέσεων, η κυριαρχία έχει

εξαγγείλει τη µηδενική ανοχή. Απέναντι στο τι συνθέτει µέχρι τώρα την κοινωνική

πραγµατικότητα, τον παλιό κόσµο. Και αυτό αφορά τον πόλεµο απέναντι στην ανο-

µία, την επιβολή του νόµου και της τάξης, την παρουσία του κράτους (που µέχρι

τώρα είχε αφήσει εστίες ανεξέλεγκτες / µη επαρκούς παρουσίας του) σε κάθε χώρο,

σε κάθε πεδίο. Όπου υπάρχει εστία ανοµίας θα καταπολεµάται. 

Ταυτόχρονα, το κράτος λαµβάνει το ρόλο του ρυθµιστή των πάντων, ξεκινώντας

από τον ίδιο του τον εαυτό, το πώς λειτουργούσε. Πλέον δεν έχουµε το ιδεολογικό

κράτος µπροστά µας που κάνει τα χατίρια στα παιδιά του και χαϊδεύει κεφάλια, που

δίνει δουλίτσες και κάνει τα στραβά µάτια παίρνοντας µίζες, αλλά µια κραταιά δη-

µοκρατία που δεν πρόκειται να ανεχθεί τίποτα. Η αναγκαία αλλαγή συµπυκνώνεται

στη διεύρυνση της κρατικής παρεµβατικότητας, στο πέρασµα από το κράτος πρό-

νοιας στο κράτος ασφάλειας, στην καταστολή κάθε απόπειρας αντίστασης, στον ελέγ-

χου του βίου, στη ρύθµιση του κοινωνικού συνόλου.

Ο έλεγχος πάνω σε κάθε κοµµάτι παραοικονοµίας, οποιουδήποτε χώρου ή λει-

τουργίας είναι παρά και δίπλα στο κράτος θα περνά απαραίτητα από τη συνδιαλλαγή

µαζί του και σίγουρα δε θα διασαλεύει το Νόµο και την Τάξη. Έτσι, κηρύσσεται ο

πόλεµος στους “εισβολείς” µετανάστες, µε την προτροπή να επανακαταλάβουµε τις

πόλεις µας, διαξάγεται ο Ξένιος ∆ίας, το κράτος είναι παντού. Γίνονται αστυνοµικές

επιχειρήσεις σε καταυλισµούς Ροµά, µπαίνουν στη φυλακή φοροφυγάδες, ελέγ-

χονται λίστες µε παλιά σκάνδαλα, πολιτικοί µπαίνουν στη φυλακή (π.χ. ο Τσοχα-

τζόπουλος). 

∆ίπλα στη διευθέτηση όλων των λογαριασµών µε τον παλιό κόσµο, σε πολλές

περιπτώσεις ικανοποιώντας το κοινωνικό αίσθηµα (σαφέστατα στην περίπτωση του

Τσοχατζόπουλου), το κράτος απαιτεί και παράγει. Απαιτεί τις αλήθειες του στο κοµ-

µάτι της δηµόσιας σφαίρας και παράγει την αντιεξέγερσή του, παράγει τη νέα ταυ-

τότητα του πολίτη. Του πολίτη που σέβεται το Νόµο και την Τάξη, που ξέρει τα

δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του που δέχεται την αναγκαιότητα της από κοινού

προσπάθειας, που γίνεται ο ίδιος ο ρουφιάνος του διπλανού του, αυτός που επι-

κροτεί τη λεηλασία της ζωής του, που καταλαβαίνει τα λάθη του. 
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Η φράση του Πάγκαλου “µαζί τα φάγαµε” από τη µία συµπυκνώνει αυτό το αί-

σθηµα, την απαίτηση να νιώσει έτσι ο πολίτης, από την άλλη εγκαθιδρύει και τη

σχέση ευθύνης - συνενοχής ως απαραίτητη προϋπόθεση της εµπέδωσης του νέου

ρόλου του ατόµου στην κοινωνία και την πολιτεία του. Για την υπαρκτή κατάσταση

της οικονοµίας δε φταίνε οι διαχειριστές της αλλά ο καθένας, τα ελλείµµατα στα

ασφαλιστικά ταµεία αποδίδονται ως ευθύνες των φερόµενων ως αναπήρων που χαί-

ρουν επιδοµάτων και της καλπάζουσας εισφοροδιαφυγής. Οι χαµηλοί δείκτες πα-

ραγωγικότητας στις συχνές απεργίες, η ανεργία στη µαύρη εργασία µεταναστών

εργατών, η µειωµένη εµπορική δραστηριότητα στο παραεµπόριο και τη λαθραία ει-

σαγωγή αγαθών.  

Για τα κοµµάτια που δεν εµπεδώνουν λόγω επιλογής ή τρόπου ζωής τα παρα-

πάνω, αναλαµβάνει η καταστολή. Και αυτό είναι σαφέστατο, ειδικά µετά την κοινω-

νική εξέγερση του ∆εκέµβρη, όπου η επίθεση από µεριάς αφεντικών ήταν και είναι

συνεχής, βαθιά και λυσσαλέα. Στο νέο περιβάλλον δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτές

συγκεκριµένες συµπεριφορές ειδικά όταν αφορούν την οργάνωση, την παρουσία,

την δραστηριότητα των από κάτω µε όρους αντίστασης. Τα πανεπιστήµια δεν µπορεί

να κλείνουν κάθε τρεις και λίγο, γιατί έτσι υποβαθµίζονται, οι απεργίες να κάνουν

τον κοσµάκη να χάνει το µεροκάµατό του, ο συνδικαλισµός να οδηγεί σε καταλή-

ψεις δηµοσίων κτηρίων, να παρακωλύεται η κυκλοφορία σε

κάθε πορεία, το κέντρο των πόλεων να διαλύεται, κλπ. 

Η φράση περί ανακατάληψης των πόλεων πάει παρέα

µε τις κουκούλες που θα βγούνε, µε την απεργία στη Χα-

λυβουργία που οδηγεί κόσµο να χάνει τις δουλειές του.

Η επαναρρύθµιση του κράτους περνά µέσα από τη µη-

δενική ανοχή. Στόχος είναι η εγκαθίδρυση  των νέων

συµπεριφορών, η εξάπλωση του ελέγχου σε µο-

ριακό επίπεδο, η κατασκευή της νέας ταυ-

τότητας ώστε να υπάρξει απρόσκοπτα η επίθεση

του κεφαλαίου. Και για να πραγµατοποιηθεί

αυτός ο στόχος, το κράτος πρέπει να είναι

από τη µία αµείλικτο, από την άλλη παρα-

γωγικό, στοχεύοντας αρχικά το ίδιο το κίνηµα, τις λογικές που

κυοφορεί, τους χώρους που δηµιουργεί, την αντίσταση στη λεηλασία της ζωής µας.
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ο ΡΟΛΟΣ του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

η ΕΠΙΘΕΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ

Η ελληνική περίπτωση παρουσιάζει δυσοίωνες για τους κρατικούς σχεδιασµούς
ιδιαιτερότητες οι οποίες αποτελούν συνάµα από µόνες τους βασικούς στόχους της
καταστολής. Πρόκειται για το ευρύ και δυναµικό ριζοσπαστικό κίνηµα που έχει θε-
µελιωθεί στον ελλαδικό χώρο, κίνηµα το οποίο βρίσκεται κατ’ εξακολούθηση στο
προσκήνιο του κοινωνικού γίγνεσθαι. 
Έχουµε ήδη έρθει σε επαφή µε τα πρώτα δείγµατα των κρατικών επιλογών απέ-

ναντι σε όσους αγωνίζονται. Το στοίχηµα της κυριαρχίας για το πώς θα ανταπεξέλθει
τόσο κοινωνικά στις οργιαστικές εξεγερτικές εκφράσεις της διάχυτης κοινωνικής
δυσαρέσκειας όσο και επικοινωνιακά (η εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, η εικόνα
του κράτους στο εσωτερικό), ξεπερνώντας την εικόνα του συνονθυλεύµατος χηµικών
και καπνού από πυρποληµένους στόχους που σκεπάζει συνεχώς την ατµόσφαιρα,
είναι µεγάλο. 
Το διακύβευµα είναι η πολυπόθητη συναίνεση µιας εν βρασµώ κοινωνίας, στην

ανελέητη αφαίµαξη που υφίσταται. Και αυτή η συναίνεση πρέπει να παραχθεί µε
κάθε τρόπο. Από τη µία, µε επίθεση σε όσους καθηµερινά την δυναµιτίζουν, από
την άλλη µε το φόβο, τον παραδειγµατισµό, την επιβολή της ησυχίας, της τάξης και
της ασφάλειας. ∆εν δηµιουργεί καµία έκπληξη η διάθεση στη δηµοσιότητα µε συ-
νοπτικές διαδικασίες των προσώπων των συλληφθέντων των τελευταίων απεργια-
κών κινητοποιήσεων. Ταυτόχρονα, το χτύπηµα από τις δυνάµεις καταστολής των
προσυγκεντρώσεων (κυρίως λαϊκών συνελεύσεων) σε διάφορες περιοχές της Αθή-
νας ως προληπτικό µέτρο, µας δίνει µια γεύση για την αποφασιστικότητα του κρά-
τους να δείξει τα δόντια του. Οι συλλήψεις των 15 συντρόφων της νυχτερινής
αντιφασιστικής περιπολίας στην Αθήνα, ο βασανισµός τους µε γροθιές και tazer
µέσα στη ΓΑ∆Α φανερώνουν τα πρώτα δείγµατα συνέπειας ως προς τις δηλώσεις
∆ένδια για εξουδετέρωση της παρουσίας και των βίαιων συγκρούσεων µεταξύ των
“άκρων”. 
Οι αντιστάσεις που ορθώνονται απέναντι στα ρατσιστικά πογκρόµ της αγαστής

συνεργασίας ΕΛ.ΑΣ. και Χρυσής Αυγής στοχοποιούνται και διώκονται µε ποικίλους
τρόπους. Τελευταία απόδειξη του παραπάνω οι 4 συλλήψεις συντρόφων στην Πάτρα
µετά από συγκρούσεις µε Χρυσαυγίτες, παρά την ουδεµία ευθεία σχέση τους µε το
περιστατικό, οι κατηγορίες που αντιµετωπίζουν για απόπειρα ανθρωποκτονίας (κα-
τηγορία - τοµή βάσει των νοµικών προηγούµενων τέτοιων υποθέσεων) ο κίνδυνος
που υπήρξε για προφυλάκισή τους. Η µηδενική ανοχή, η παρουσία του κράτους,
έχει σαφέστατα ως πρώτο στόχο το ριζοσπαστικό κίνηµα. 
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η ΕΠΙΘΕΣΗ σε ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

Από το 2008 και µετά, η ρητορεία της κυριαρχίας στόχευσε τα πιο µαχητικά

κοµµάτια, τις επιλογές τους, τις συνδέσεις τους, τις κοινωνικές τους σχέσεις. Εκ-

κινώντας από εκεί η µηδενική ανοχή έχει ως προφανή στόχο να καταστείλει και

να τσακίσει όλες τις εκφάνσεις τις αντίστασης στη λεηλασία της ζωής µας. Όσο βα-

θαίνει η εξαθλίωση, όσο περισσότεροι άνθρωποι επιλέγουν µέσα, όπως η έµπρακτη

αντιπαράθεση µε το κράτος, η συλλογικότητα, η παρουσία στο δρόµο, η διαµαρτυ-

ρία, η απεργία.  Όσο γίνεται αντιληπτό ότι η κρίση δεν είναι ένα φαινόµενο παρο-

δικό αλλά το νέο περιβάλλον που θα ζούµε, παρατηρούµε να βαθαίνει το ίδιο το

περιεχόµενο αλλά και οι µορφές της αντίστασης. Από τις συνελεύσεις σε γειτονιές,

τις αντιφασιστικές δράσεις, τις απεργίες, την υπεράσπιση του ρεύµατος, του νερού,

τα κοινωνικά ιατρεία και σχολεία, τις απαλλοτριώσεις, τα σαµποτάζ, τις εκδηλώσεις

αλληλεγγύης, τις επιθέσεις, τις οδοµαχίες, διαφορετικά κοµµάτια που πλήττονται,

µε σαφώς διαφορετικό βαθµό εµπειρίας, συµµετοχής, συναντούνται και µάχονται.        

Η µηδενική ανοχή είναι αυτό που ορθώ-

νεται σαν κρατική επιλογή µπροστά µας, απέ-

ναντι στην συνεχή ριζοσπαστικοποίηση των

αγώνων. Αρχικά οι πιο επιθετικές επιλογές

παρουσιάζονται συνεχώς ως συµπεριφορές

κοµµατιών που δεν έχουν καµία σύνδεση µε

την υπόλοιπη κοινωνία, αν δεν την εχθρεύον-

ται κιόλας. Στη συνέχεια το σύνολο όλων  των

κινηµατικών δοµών στοχεύονται καθώς δηµιουργούν πρόβληµα στην προσπάθεια

να ξεφύγουµε από την κρίση, µη δίνοντας τον απαραίτητο χώρο να συνεχίζεται

απρόσκοπτα η καπιταλιστική δραστηριότητα. 

Βλέπουµε συνεχώς τον τρόπο που το κράτος διαχειρίζεται κάθε παράδειγµα.

Στις Σκουριές Χαλκιδικής µιλά για το φρένο που βάζουν οι κάτοικοι στην ανάπτυξη

του τόπου τους και στο δικαίωµα για εργασία άλλων συντοπιτών τους. Στη Χαλυ-

βούργία στοχεύει την ίδια την πάλη ως το αίτιο των απολύσεων. Στις επιθέσεις σε

κρατικούς και καπιταλιστικούς στόχους, στις πορείες, στις απεργίες, µαζί µε την

ρητορική περί υποβάθµισης, παραεµπορίου και  µεταναστών, βρίσκει την αιτία για

την έλλειψη διάθεσης επενδύσεων και τη µη εύρυθµη λειτουργία του κέντρου της

µητρόπολης της Αθήνας. Ακόµη ότι κάθε επιθετική επιλογή εχθρεύεται την από-

πειρα να δείξει η χώρα καλό πρόσωπο προσελκύοντας και τα ανάλογα κεφάλαια

από το εξωτερικό που θα βοηθούσαν την ανάπτυξη.
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η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ του ΑΝΑΡΧΙΚΟΥ / ΑΝΤΙΕΞΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

η ΘΕΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ των ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Για το ίδιο το αναρχικό / αντιεξουσιαστικό κίνηµα, η άνοδος της καταστολής

είναι ραγδαία. Τα τελευταία χρόνια εκατοντάδες συντρόφων έχουν οδηγηθεί στη

φυλακή, µε προφυλάκιση ή µόνιµη ποινή. Ταυτόχρονα, σε κάθε περίπτωση, η επι-

βολή βαριών εγγυήσεων είναι άλλο ένα µέτρο από µεριάς κράτους. Η στοχοποίηση

των χώρων του κινήµατος συντελείται αρχικά αναιρώντας την κοινωνική τους υπό-

σταση µέσω της παρουσίασής τους στο θεαµατικό πεδίο ως χώρων ανοµίας, ως

χώρων που εχθρεύονται τον φορολογούµενο, χώρων που προτάσσουν την ατοµική

επιλογή, χώρων που στερούν χρήµατα από τη δηµόσια περιουσία, εν τέλει τόπων

που το ζητούµενο είναι να ηττηθούν από τον κυρίαρχο λόγο και πρακτική και να

επανέρθουν στην νοµιµότητα. 

Η περίπτωση της κατάληψης ∆έλτα στη Θεσσαλονίκη, η ίδια η θεαµατική διά-

σταση της αστυνοµικής επιχείρησης και η αντίστοιχη δήλωση του ∆ένδια είναι χα-

ρακτηριστικά. Η εισβολή πραγµατοποιήθηκε από πάνοπλους εκαµίτες,

βιντεοσκοπήθηκε και σκηνοθετήθηκε µε χαρακτήρα ταινίας δράσης, συνοδεύοντας

τη ρητορεία περί άµεσης προτεραιότητας στην επίλυση και αντιµετώπιση της ανοµίας

και των εστιών της. Η επίδειξη της επιχειρησιακής δυνατότητας της αστυνοµίας, η

ίδια η παραγωγή έργου που έχει µπει στο προσκήνιο, η άµεση επέµβαση, η εικόνα

όλων αυτών είναι το κοµµάτι της εικόνας που θα διαχειριστεί το ίδιο το κράτος. 

Στόχος είναι τόσο ο εκφοβισµός, όσο και ο κατακερµατισµός της πραγµατικό-

τητας σε τηλεοπτικές στιγµές από γεγονότα που ούτε κάποιος πρωταγωνιστεί,

ούτε τα γνωρίζει ακριβώς. Ταυ-

τόχρονα µέσω όλης αυτής της

διαδικασίας, επικυρώνεται η πιο

συντηρητική απόληξη του αι-

σθήµατος ανασφάλειας, επιβε-

βαιώνοντας την ανάγκη της

ύπαρξης νόµου, τάξης, αστυνο-

µίας, ελέγχου και διαποτίζοντας

το κοινωνικό σύνολο µε την ει-

κόνα της αστυνοµικής παρου-

σίας, της στρατιωτικοποίησης

και του συνεχούς ελέγχου.
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ο ΡΟΛΟΣ της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ

Κοµβικότερο ρόλο από ποτέ, στη µεταπολιτευτική τουλάχιστον ελλάδα, έρχεται

να παίξει η παρακρατική πτέρυγα ενδεδυµένη πια τον µανδύα υπολογίσιµης κοι-

νοβουλευτικής συνιστώσας µε χαρακτηριστικά που επιχειρεί να κοινωνήσει ως λαϊ-

κού κινήµατος. Η Χρυσή Αυγή κατάφερε να αποτελέσει τον µοναδικό και

αδιαφιλονίκητο πόλο συσπείρωσης των ακροδεξιών και, σε κάποιες περιπτώσεις,

γενικώς αντιδραστικών αντανακλαστικών που σε µεγάλο βαθµό βρίσκονταν στην

αφάνεια για χρόνια. Με όχι και τόσο προσεκτική, τελικά, συγκάλυψη του ναζιστι-

κού της χαρακτήρα και λόγου, πλασαρίστηκε σαν το κόµµα των αδιάφθορων και

“καθαρών” νεαρών µε ιδανικά, µόνος καηµός των οποίων είναι η ευηµερία και µα-

κροηµέρευση του ελληνικού γένους. Ο άφθονος και ανεµπόδιστος αντιµνηµονια-

κός λόγος, το δριµύ κατηγορώ που εξαπέλυσαν ενάντια στο βαθιά διεφθαρµένο και

εθνοπροδοτικό δηµοκρατικό / αριστερό status quo, δεν άργησαν να τους κατατάξουν

µιντιακά σαν ριζοσπάστες, οργισµένους πολέµιους του σύγχρονου ελληνικού πο-

λιτικού γίγνεσθαι. Μια θέση από την οποία θα µπορούν µε ευκολία να παίξουν το

ρόλο τους στην επερχόµενη απόπειρα ολικής κοινωνικής ρύθµισης.

Ορµώµενοι από τη θέση πως πρωταρχική θέληση της κυριαρχίας αποτελεί

η εθνική οµοψυχία και αγκίστρωση στο άρµα της εθνικής σωτηρίας, µπορούµε µε

σχετική ασφάλεια να συµπεράνουµε πως η προώθηση της Χ.Α. από το βαθύ κράτος

- προαγωγό της σκοπεύει στην ισχυροποίηση, αφ' ενός των εθνοκεντρικών αναλύ-

σεων που αναπαράγονται στην πολιτική αρένα, αφ' ετέρου στην πρόκληση συρρά-

ξεων µεταξύ των φεροµένων στην ορολογία της κυριαρχίας, ως άκρων. Σε δεύτερο

χρόνο η απονοηµατοδότηση αυτών µε τελικό νικητή τη µεσοβέζικη οδό της ψευ-

δοσυµµετοχικής φιλελεύθερης διαχείρισης. Με λίγα λόγια, εξουδετερώνοντας το

νόηµα των ποικίλων και δυναµικών κινήσεων από πλευράς ετερόκλητων κοινωνι-

κών κοµµατιών ενάντια στους φασίστες και τη δράση τους, το καθεστώς αποκτά

χώρο να αναπαράγει την αναγκαιότητα για ένα στιβαρό κράτος δικαίου - ελεγκτή

και κριτή όλων των πτυχών της καθηµερινότητας.

Από την άλλη, η δράση της ίδιας της Χ.Α., υπερπροβαλλόµενη από τα καθεστω-

τικά µέσα, άλλες φορές µε επιφύλαξη και άλλες µε καθαγιαστικά σχόλια, έρχεται

να εµπλακεί µε την εφαρµογή της µηδενικής ανοχής  µε απόλυτα ευθύ τρόπο. Μπο-

ρούµε να αναγνώσουµε πολλαπλή φύση στο παραπάνω. Η Χ.Α. ως κόµµα µε προ-

φίλ “νόµος και τάξη”, εντοπίζει κενά στην εφαρµογή του νόµου και εµφανίζεται να

τα καλύπτει µε τρόπο που στο µέσο τηλεθεατή φαντάζει απόλυτα ωµός, θέτοντας

ζητήµατα σε κοινωνικό επίπεδο που χρήζουν κρατικής παρέµβασης. 
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Άµεση συνεπαγωγή, πρώτον, η ικανοποίηση των πλέων ακροδεξιών κοµµατιών της

κοινωνίας και η εµφάνιση των ιδίων ως κόµµα ευθέων, άµεσων και “ντόµπρων”

λύσεων. ∆εύτερον, η φρίκη στη θέα βίας και αντιδηµοκρατικότητας από τον µέσο

έλληνα και η ευκαιρία από πλευράς κράτους ανάδειξης της ανάγκης για ισχυρή και

αδίστακτη αστυνόµευση ως δηµοκρατική απάντηση στην ανοµία – αυτονόητη εναλ-

λακτική στην φασιστική βία. Κλίµα τρόµου καλλιεργείται στον προοδευτικό παρα-

τηρητή, που απειλείται από τη φασιστική δράση, η οποία, εν τέλει, αποτελεί και η

ίδια έκφανση ανοµίας προς πάταξη.

Με άλλα λόγια, η κοινωνία έρχεται αντιµέτωπη µε µια διπολική επιλογή: δηµο-

κρατικά γκλοπ ή φασιστικά ρόπαλα, µε αναντίρρητο νικήτη το κράτος και τη δηµο-

κρατία αλλά και θετικά προσηµασµένες απολαβές και για τους δύο. Ας µην

αφήνουµε κατά µέρος άλλωστε το συµφέρον της κεντρικής εξουσίας στον ίδιο τον

εισοδισµό της Χ.Α., στην ύπαρξη ενός µικρού στρατού ως πειθαρχηµένη παρακρα-

τική εφεδρεία και όχι µόνο. Οι οργανωτικές κατευθυντήριες από δυσµάς υπογραµ-

µίζουν την αναγκαιότητα ύπαρξης εθελοντικών δοµών κοινοτικής ασφάλειας,

περιπολίας και ρουφιανιάς (βλέπε neighborhood watch στις Η.Π.Α.), οι οποίες αν

αναπαραχθούν από το εδώ κράτος σίγουρα θα επανδρωθούν από τους πυρήνες των

φασιστών. Ανάλογες δηλώσεις - προοικονοµίες του παραπάνω δεν έχουν λείψει

κατά καιρούς. Μόνο βέβαιο, η ολοένα και αµεσότερη εργαλειακή χρήση του έµψυ-

χου δυναµικού της Χ.Α. σε ευθύτερα από ποτέ κατασταλτικά σχήµατα, είτε ως το

µακρύ χέρι της πέµπτης φάλαγγας, είτε ως επίσηµα θεσµισµένο σώµα επιτήρησης

και αποκατάστασης της τάξης.
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η ΕΠΙΘΕΣΗ στους ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ – 

τα ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ο “ΞΕΝΙΟΣ ΔΙΑΣ”

Στο πρόσωπο των µεταναστών το κράτος έχει δηµιουργήσει έναν εσωτερικό
εχθρό που καλείται να αντιµετωπίσει. Η ρητορική όσον αφορά τη µετανάστευση
είναι αυτή της αντιµετώπισης ενός φαινοµένου που πλέον για µεγάλα κοµµάτια στο-
χοποιείται σαν η αιτία όλων των προβληµάτων. Η ύπαρξη των µεταναστών, οι συν-
θήκες διαβίωσής τους, η παρουσία τους, η καθηµερινότητά τους, η εργασία τους
βρίσκονται στο στόχαστρο από τον κυρίαρχο λόγο εδώ και δεκαετίες. Το κράτος
θερίζει στο επίπεδο των ρατσιστικών αντανακλαστικών ότι έσπερνε τόσα χρόνια.
Και όταν κοµµάτια των από κάτω βρίσκονται σε τέτοια θέση, δεν µπορεί παρά να
βιώσουν πρώτα την καταστολή. Μάλιστα, για τους µετανάστες, η επίθεση αυτή συν-
τελείται µε ολικούς όρους, καθώς το κράτος θέτει ένα εθνικό ζήτηµα αντιµετώπισης
της µετανάστευσης, τοποθετώντας την επαρκή και αποτελεσµατική αντιµετώπισή
της µετανάστευσης ως εθνικό ζήτηµα δίπλα στην ανοικοδόµηση της οικονοµίας.
Πάνω σε αυτήν την έννοια της αντιµετώπισης, το κράτος επιβεβαιώνει το ρόλο

του ως επαρκούς και ικανού να παράγει έργο. Μέσα από την καταστολή, τη φυλά-
κιση, τα πογκρόµ στους µετανάστες, τη συνεχή αστυνόµευση, τις συλλήψεις και τις
απελάσεις, δείχνει πως όλα είναι ζήτηµα πολιτικής βούλησης δίνοντας το στίγµα
προς όλους τους αποδέκτες. Λέγοντας ουσιαστικά, πως ακόµη και αυτό το µείζον
για το κράτος θέµα µπορεί να αντιµετωπιστεί. Βέβαια, αυτό θα γίνει πάνω στα σώ-
µατα των ίδιων των µεταναστών.
Ένα δεύτερο ζήτηµα είναι πραγµατικά το τι κάνει µε τους µετανάστες. Έχοντας

µεγάλα κοµµάτια µεταναστών να ζουν µέσα στις πόλεις, έχοντας δηλαδή κοµµάτια
ανθρώπων που ζουν σε καθεστώς παρανοµοποίησης, το κράτος πρέπει να αποκτή-
σει τον έλεγχο για το πού κινούνται, πού µαζεύονται, τι κάνουν, τι δραστηριότητες
αναπτύσσουν. Η αστυνόµευση, η καταγραφή, ο έλεγχος των µεταναστών είναι το
πρώτο κοµµάτι ενός ελέγχου σε φτωχοποιηµένα κοµµάτια των από κάτω. Η συν-
θήκη της συνύπαρξης µεταναστών και ντόπιων, η πιθανότητα σύνδεσής τους και
µέσω κοινών αγώνων, η ανάπτυξη κοινών δοµών αυτοπροστασίας και αλληλεγ-
γύης, η µαχητική και διεκδικητική παρουσία των µεταναστών για τους ίδιους τους
τούς εαυτούς δεν µπορεί παρά να αποτελεί ένα εφιαλτικό σενάριο για το κράτος, ει-
δικά όταν µιλάµε για ένα εργατικό δυναµικό που πρέπει συνεχώς να ζει κάτω από
τη συνθήκη που θέτει η κυριαρχία.
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Πάνω στην καταστολή και τον έλεγχο των µεταναστών, το κράτος µπορεί να βγά-

λει στο δρόµο την αστυνοµική του δύναµη, δίπλα στον “πολίτη” που είναι έτοιµος

λόγω της ανασφάλειας που νιώθει να δεχτεί την αστυνοµοκρατία. Ταυτόχρονα µε

το τι κάνει µε τους µετανάστες, το κράτος επιβάλλει την παρουσία του στρατού του,

αναπτύσσοντας µέσω της συµµετοχής που καλείται να έχει ο καθένας στην αντιµε-

τώπιση των φαινοµένων (όπως ορίζεται κυραρχικά η µετανάστευση) τη σχέση σύµ-

πραξης ντόπιων µε το κράτος απέναντι σε ό,τι µοιάζει απειλή. Και σε ένα δεύτερο

βαθµό καθορίζοντας πως έτσι πρέπει να είναι τα πράγµατα στους δρόµους, τους δη-

µόσιους χώρους. Επιτίθεται ουσιαστικά και στην ίδια τη δυνατότητα της αλληλεγ-

γύης σαν σχέση στις γειτονιές και την καθηµερινότητα, οριοθετώντας το χώρο του.   

Χαρτογραφώντας την ίδια την

πόλη, τις κινήσεις κοινωνικών

κοµµατιών, δηµιουργώντας µια

συµµαχία µε αντιδραστικά κοµµά-

τια το κράτος µπορεί συνεχώς να

βρίσκει τρόπους να επεµβαίνει και

να πειραµατίζεται εκτείνοντας την

καταστολή σε ακόµη περισσότερα

πεδία. Χαρακτηριστικό παράδειγµα

είναι το γεγονός πως ο Ξένιος ∆ίας

αφορούσε επιχειρήσεις στα σπίτια µεταναστών, σε καταλήψεις που είχαν κάνει, σε

γειτονιές που µένουν µαζικά. Η επιτήρηση δεν µπορεί να σκοπεύει παρά να έχει

συνεχώς ένα τεράστιο εύρος πληροφοριών, αποκωδικοποιώντας την εκάστοτε δια-

µορφωµένη κατάσταση και δίνοντας τη δυνατότητα καίριων επεµβάσεων. 

Τόσο τα στρατόπεδα συγκέντρωσης όσο και ο ίδιος ο Ξένιος ∆ίας και κάθε τέτοια

επιχείρηση έχουν και µία ακόµη πτυχή. Ποσοτικοποιούν το αποτέλεσµα της κατα-

στολής, µε νούµερα προσαγωγών και συλλήψεων που επικυρώνουν το ορθό της

κρατικής ενέργειας. Ακόµη, επιβάλλουν τη φυλάκιση, την αστυνοµική παρουσία

σαν δεδοµένες συνθήκες. Στα στρατόπεδα συγκέντρωσης το κράτος µπορεί πλέον

να έχει τόπους όπου ορίζει το ίδιο από την αρχή µέχρι το τέλος το καθεστώς της

ύπαρξης των µεταναστών. Είναι η χωρική απόληξη της συνθήκης παρανοµίας και

αιχµαλωσίας που έχει επιβληθεί στους µετανάστες. Ένας χώρος περίκλειστος, µα-

κριά από το βλέµµατα της υπόλοιπης κοινωνίας, η οποία σαν επιλογή δεν έχει παρά

να δεχτεί τη φυλάκιση και τη µπατσοκρατία σαν τα πλέον αποτελεσµατικά εργαλεία. 
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ΠΕΡΑ από τα ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: 

ο ΡΟΛΟΣ και η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

Σκιαγραφίσαµε, στα παραπάνω, το δόγµα της µηδενικής ανοχής σαν µια τεχνο-
λογία εξουσίας που δεν ασκείται µε κάθετο τρόπο αλλά έχει σαν στόχο της τη διά-
χυση σε όλο το φάσµα των κοινωνικών σχέσεων. Η διαλεκτική της ανοµίας από τη
πλευρά του κράτους οριοθετεί το εκάστοτε πρόβληµα (ζεφύρι, πανεπιστήµια, φο-
ροδιαφυγή) προτείνοντας ταυτόχρονα τον εαυτό του σαν λύση. Ουσιαστικά, σε κάθε
κοινωνικό χώρο και διεργασία, το κράτος πρέπει να αποκατασταθεί σαν ο µοναδι-
κός παράγοντας αλήθειας και αυτό περνάει µέσα από τη µηδενική ανοχή.
Παρ' όλα αυτά, δε θα έπρεπε να θεωρούµε ότι το δόγµα αυτό και η διαλεκτική

που το συνοδεύει αποσκοπούν σε ορατά και από-τη-µια-στιγµή-στην-άλλη αποτελέ-
σµατα. Ο µακροπρόθεσµος στόχος είναι η διάπλαση µιας συνείδησης ως προς το
τι είναι επιτρεπτό και τι όχι µέσα σε ένα περιβάλλον δηµοκρατικής πυγµής. Για πα-
ράδειγµα, ένα µέτρο που αφορά τη πραγµατοποίηση διαδηλώσεων µόνο µετά από
σχτετική αδειοδότηση από την αστυνοµία δεν αποτελεί από µόνο του το ζητούµενο.
Αλλά πολύ περισσότερο η από τα πριν σταδιακή κοινωνική απονοµιµοποίηση των
πορειών που δεν έχουν άδεια. Η εµπέδωση από το κοινωνικό σύνολο ότι το να κα-
τέβεις στο δρόµο χωρίς άδεια είναι αδύνατο, παράλογο, αδιέξοδο και τελικά ενάντια
στο ίδιο το συµφέρον της κοινωνίας. Το στοίχηµα για τη κυριαρχία είναι ο επανα-
καθορισµός των κοινωνικών σχέσεων σε τέτοιο βαθµό που τα κίνητρα των διαφό-
ρων στάσεων, συµπεριφορών και διεργασιών να είναι σαφώς ορισµένα από τα πριν.

Η σκοπιά από την οποία καταπιαστήκαµε µε τα συγκεκριµένα ζητήµατα στη
µπροσούρα που κρατάς στα χέρια σου δε στοχεύει σε καµία περίπτωση στη καλ-
λιέργεια οποιασδήποτε φοβικότητας ως προς τις δυνητικότητες που ενδεχοµένως
σκιαγραφούνται. Ως συλλογικότητα που έχουµε πάρει σαφή θέση στον κοινωνικό-
ταξικό πόλεµο, θεωρούµε αναπόσπαστο κοµµάτι του την ανίχνευση των κινήσεων
του εχθρού. Τόσο για να διευρύνουµε το αναλυτικό - θεωρητικό µας οπλοστάσιο
όσο και να καταρτίσουµε στρατηγικές που θα επιφέρουν πλήγµατα και θα βοηθή-
σουν στον αγώνα για τη κοινωνική απελευθέρωση. 
Η µηδενική ανοχή αποτελεί µια στρατηγική για την κυριαρχία που στη τωρινή

συγκυρία της κρίσης επιχειρεί να εγκολπώσει συνολικά χαρακτηριστικά και απο-
σκοπεί σε συνολικά αποτελέµατα. Βρίσκεται στην εµπροσθοφυλακή. Ένα µεγάλο
κοµµάτι που µας απασχόλησε και συνεχίζει να απασχολεί είναι η άρθρωση των κι-
νηµατικών απαντήσεων - αντιστάσεων απέναντι σε αυτή την εκπεφρασµένη επίθεση.
Αν είναι να µιλήσουµε µε όρους στρατηγικής τότε διακρίναµε δύο άξονες πάνω
στους οποίους πρέπει να πατήσουµε:
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Αρχικά, αναγνωρίζοντας ότι δεν εφορµούµε από καµία στατική αντίληψη περί

των κοινωνικών δρώµενων, θεωρούµε ότι είναι επιτακτικότερο από ποτέ το αναρ-

χικό - αντιεξουσιαστικό κίνηµα να απλώσει την παρεµβατικότητά του σε ολοένα και

περισσότερα πεδία του κοινωνικού. ∆εν επικαλούµαστε καµία µεγαλεπίβολη στρα-

τηγική περί κοινωνικών συµµαχιών, ούτε φυσικά βλέπουµε τους εαυτούς µας δίπλα

σε κοινωνικά κοµµάτια που κινούνται σε αντιδραστική κατεύθυνση. Όµως διαβλέ-

πουµε ότι µέσα στις συνθήκες τις κρίσης που ζούµε υπάρχουν µεγάλες και ορατές

δυναµικές µε το παιχνίδι να παίζεται στις συνειδήσεις και στις σχέσεις των ανθρώ-

πων. Τα όποια επιµέρους ξεσπάσµατα ή εστίες αγώνα δεν αποτελούν παρά κοµµάτια

ενός συνεχούς που αν δεν συνδεθούν µεταξύ τους στη βάση απελευθερωτικών πε-

ριεχοµένων τότε θα παραµείνουν µερικότητες πίσω από τις οποίες θα “τρέχουµε”

συνεχώς συντηρώντας ένα αίσθηµα καρτερίας που µας τρώει τα σωθικά. 

Τα περιεχόµενα που βάζουµε µπροστά στα πεδία παρέµβασής µας θα πρέπει να

αρνούνται κάθε τι προκατασκευασµένο και νοηµατοδοτηµένο από τα πάνω. Αν βρι-

σκόµαστε για παράδειγµα συµµέτοχοι σε ένα εγχείρηµα κοινωνικού ιατρείου τότε

τα νοήµατα που προτάσσουµε θα πρέπει να έχουν να κάνουν µε την αµφισβήτηση

τόσο του ρόλου της ιατρικής όπως της έχει αποδοθεί από τους κυρίαρχους όσο και

του διαχωρισµού ανάµεσα σε γιατρό και ασθενή για να αναφέρουµε κάποια από

αυτά. Γενικά µιλώντας, στόχος µας πρέπει να είναι σε οποιονδήποτε κοινωνικό

χώρο και διεργασία βρισκόµαστε, τα νοήµατα να παράγονται από τους ίδιους τους

από κάτω, τους εκµεταλλευόµενους. Με γνώµονα τη σύναψη σχέσεων που δεν θα

διαµεσολαβούνται από προκαθορισµένους ρόλους, εικόνες, εµπορεύµατα αλλά θα

χαρακτηρίζονται από αλληλεγγύη, ισότητα και αντιιεραρχία. 
Κλείνοντας, δεν πιστεύουµε σε κανένα ντετερµινισµό που αναθέτει την αρµοδιό-

τητα της επανάστασης σε συγκεκριµένα υποκείµενα ούτε σε µεταµοντέρνες φλυαρίες
που βλέπουν το τέλος της ιστορίας αλλά ούτε και ότι το “µυστικό” για την απελευ-
θέρωση βρίσκεται στη τάδε ή τη δείνα οργανωτική δοµή. Για µας η πιο ειλικρινής
αφετηρία αγώνα βρίσκεται στο ίδιο το άµεσο βίωµα. Από την ανεξίτηλη ανάµνηση
της τιµωρίας στις απόπειρες διαφυγής µας από τη σχολική καταπίεση µέχρι την σω-
µατική και ψυχική καταρράκωση στα κάτεργα της µισθωτής εργασίας δεν µπορούµε
παρά να αντιπαραβάλουµε το χαµόγελο πίσω από τη κουκούλα και µπροστά στη µυ-
ρωδιά µιας καµµένης τράπεζας, την αµοιβαία αποφασιστικότητα µπροστά στην υπε-
ράσπιση των συντρόφων µας, την εκστατική χαρά της συλλογικής επανάκτησης των
ζωών µας. 

Τίποτα αµαχητί, τίποτα χωρίς και το δικό τους κόστος
Για την κατάργηση των τάξεων, των διαχωρισµών και των ρόλων που µας

προσέδωσε και µας επέβαλε η κυριαρχία
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