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Μπείτε στη σειρά µε αποστάσεις...
Το σχολείο της νέας κανονικότητας

ξεκίνησε!!!

Ησχολική χρονιά ξεκίνησε µε συσσώρευση
φόβων και έντονο ενδιαφέρον από τη µε-

ριά των καναλιών, θεαµατικές εικόνες προβλή-
θηκαν µε ghostbusters να εξολοθρεύουν τον ιό
ψεκάζοντας, δηµιουργήθηκαν ρεπορτάζ µε πα-
γούρια και µάσκες για µαζική κατανάλωση, τα
θλιβερά ντουβάρια στέκουν ίδια στη θέση τους,
όµως κάτι έχει αλλάξει.

Το νέο σχολείο έχει νέες χωροταξίες. Στην
πόρτα του σχολείου ενηµερώνεσαι µε γραπτές
ανακοινώσεις για τη σοβαρότητα της κατάστα-
σης, την υποχρεωτικότητα της µάσκας και τα πι-
θανά συµπτώµατα (όλα απίστευτα συνηθισµένα)
που σου απαγορεύουν να διασχίσεις την πόρτα.
Αν µπορέσεις να µπεις στην αυλή θα διακρίνεις
ποικιλία σηµαδιών ( βουλίτσες, γραµµές, τετρά-
γωνα ή άλλα πιο πολύχρωµα και ευφάνταστα!)
που θα οριοθετούν αυστηρά χώρους ελεγχόµε-
νης κίνησης και επιτρεπτών αποστάσεων.

Αν πετύχεις το διάλειµµα θα διαπιστώσεις πώς
η νέα "µόδα" παιχνιδιού είναι ο "κωρονοϊός"
(µια παραλλαγή κυνηγητού που αν ακουµπήσεις
τον άλλο σηµαίνει ότι τον κόλλησες κωρονοϊό-
σε συµβολικό πάντα επίπεδο!), όπως και ότι εί-
ναι λίγα τα παιδιά έξω κι αυτό γιατί υπάρχει ένα
σύστηµα εναλλασσόµενων διαλλειµάτων που
ορίζει πώς οι µαθητές βγαίνουν "µονά-ζυγά" για
προαυλισµό....Φυσικά ούτε λόγος για εκδροµές!

Ο αίθουσες διδασκαλίας έχουν αλλάξει, όλα
τα θρανία έχουν γυρίσει να κοιτάνε τον πίνακα
µε κρατική εντολή, η συνεργασία και η οµαδι-
κότητα είναι απαγορευµένες πλέον στο νέο σχο-
λείο. Στους τοίχους των τάξεων µπορείς να βρεις
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Νάσαι λοιπόν µπροστά στον υπολογιστή
σου, στο σαλόνι του διαµερίσµατος, ενώ

κάπου στο βάθος πίσω σου παίζει το παιδί. Εί-
σαι ντυµένος άνετα (ηµίγυµνος δηλαδή, κάνει
ζέστη) και καθώς πρόκειται να έχεις µια τηλε-
διάσκεψη µε τον προϊστάµενο ανάβεις ένα τσι-
γάρο – µια ηρεµιστική απόλαυση που ποτέ δεν
είχες δουλεύοντας στο γραφείο. Α, να ο κύριος
τάδε...

- Καληµέρα!
- Καληµέρα Γιώργο... Βλέπω ότι καπνίζεις...

Θα σε παρακαλούσα να το σβήσεις – είµαστε στη
δουλειά!... Και θα προτιµούσα να είσαι ευπρε-
πώς ντυµένος...

Σας φαίνεται υπερβολικό, προϊόν φαντασίας;
Ή µήπως συνωµοσιολογίας; Τίποτα απ’ αυτά.
Η λονδρέζικη δηµοτική επιχείρηση Hammer-
smith & Fulham Council, ένας αρκετά µεγάλος
εργοδότης, αποφάσισε για τους “τηλε-εργαζό-
µενούς” της ότι … κάθε τµήµα της ιδιωτικής
εγκατάστασης που χρησιµοποιείται αποκλει-
στικά για εργασιακούς σκοπούς απαιτείται
να είναι καθαρό από καπνό τσιγάρου…
καθώς και ότι … τα µέλη της οικογένειας
απαγορεύεται να καπνίζουν στο γραφείο
του κατ’ οίκον εργαζόµενου… Όσο για
τον dress code; Είναι προφανές... όχι; Δεν
µιλάς ούτε στον ανώτερο ούτε στο συνά-
δελφο µε µισάνοιχτο µπουρνούζι, έτσι δεν
είναι; Ο ενδυµατολογικός κώδικας της
δουλειάς πρέπει να ισχύει ακόµα και στη
δουλειά στο σπίτι µέσω δικτύωσης...

Η εντολή της διοίκησης της Hammer-
smith & Fulham Council αποσύρθηκε τε-
λικά επειδή αντέδρασε το συνδικάτο. Προ-

φανώς δεν ήταν µια διένεξη υπέρ ή κατά του
καπνίσµατος. Πρόκειται γι’αυτό: ενώ ο µισθω-
τός νοµίζει ότι δουλεύοντας στο σπίτι παίρνει
την ένταση της δουλειάς για να την βάλει σ’ένα
πιο οικείο και άνετο περιβάλλον µε ποιο χαλα-
ρούς ρυθµούς, διαπιστώνει (;) ότι έχει πετύχει
το αντίθετο. Να φέρει το αφεντικό και τις νόρ-
µες της δουλειάς στο σπίτι του, επεκτείνοντάς
τες σε νόρµες της καθηµερινής ζωής!

Έχει το δικαίωµα ο εργοδότης να απαιτεί αυ-
τήν την επέκταση των εργασιακών κανόνων
στην κατ’οίκον εργασία; Η απάντηση δεν είναι
ακόµα σαφής και νοµοθετηµένη επίσηµα – αλ-
λά η ευκολία µε την οποία οι εργοδότες στέλ-
νουν µισθωτούς σε «τηλε-εργασία» δεν προοι-
ωνίζεται την παραίτησή τους απ’ τα «πειθαρχι-
κά» δικαιώµατά τους. Το ερώτηµα µπορεί να
γίνει και ανάποδα: µε ποια επιχειρήµατα ο «τη-
λε-εργαζόµενος» µισθωτός θα απαιτήσει, όταν
βρίσκεται σε τηλεδιάσκεψη (ας πούµε), να έχει
απ’ την µια µεριά του πληκτρολογίου το τσιγά-

διάσπαρτα χαριτωµένες παιδικές ζωγραφιές µε ευφάντα-
στες απεικονίσεις του ιού, άλλες τροµακτικές κι άλλες πιο
αστείες. Οι µυρωδιές στους διαδρόµους έχουν αλλάξει.
Κυριαρχεί παντού η οσµή των αντισηπτικών και των
απορρυπαντικών αφού οι καθαρίστριες τρέχουν µε εξαντ-
λητικά τελετουργικά και σπονδές χλωρίνης να ξορκίσουν
τον ιό.

Η σωµατικότητα έχει αλλάξει. Οι εκφράσεις του προ-
σώπου είναι περιορισµένες, η επικοινωνία γίνεται µε δυ-
σκολία µέσα από το προσωπικό σύνορο της µάσκας. Η
επαφή, το άγγιγµα, η ανταλλαγή αντικειµένων θεωρείται
ένα θανάσιµο αµάρτηµα που θέτει εαυτόν και άλλους σε
κίνδυνο. Οι κινήσεις εµπεριέχουν αµηχανία, το σώµα προ-
σπαθεί να καταλάβει πώς µπορεί να δράσει, κάνει χειρο-
νοµίες που κόβονται στον αέρα, τα πολύχρωµα κακοσχε-
διασµένα αφισάκια του ΕΟΔΥ συνεχώς υπενθυµίζουν και
οριοθετούν: "Έχουµε πόλεµο, µην ξεχαστείτε!".

- Καληµέρα! Με λένε....είµαι η καινούρια σας δασκάλα....
- Πώς σας λένε; Δεν ακούσαµε...
- (πιο δυνατά, σχεδόν φωνάζοντας κάτω από τη µάσκα)

ΚΑΛΗΜΕΡΑ! Με λένε....
- Κυρία, δεν έχω µαρκαδόρους να πάρω από το διπλανό

µου;
- Όχι παιδί µου δεν επιτρέπεται να ανταλλάσετε αντικεί-

µενα. Δεν τα είπαµε; Δεν έχουµε κάνει επανάληψη 50 φο-
ρές τις οδηγίες του ΕΟΔΥ;

- Μα κυρία µαζί παίζουµε όλη µέρα στο πάρκο!
- Ααα, εεε καλά ....βάλε αντισηπτικό και δάνεισέ του τους

µαρκαδόρους σου...
- Να δείξω στους άλλους τι ζωγράφισα;
- Τι;;; όχι δεν πρέπει να σηκώνεσαι από τη θέση σου, πρέ-

πει να έχετε απόσταση....
- Κυρία βγάζετε λίγο τη µάσκα; Δε σας έχουµε δει ποτέ

χωρίς µάσκα!
- Χµ. Έχετε δίκιο...(διστακτικά κατεβάζει τη µάσκα).
- Αααα! Πιο ωραία είστε χωρίς τη µάσκα!
- (σεµνά) Ευχαριστώ. (ξανα-ανεβάζει τη µάσκα)

Τα παιδιά και οι δάσκαλοι βρέθηκαν να πρωταγωνι-
στούν σε ένα θέατρο του παραλόγου, όπου πρέπει να παί-
ζουν το ρόλο τους σωστά, γιατί αν ψιθυρίσουν: "Μα καλά
δουλευόµαστε τώρα;", θα χαρακτηριστούν "κοινωνικά
ανεύθυνοι." Οι δάσκαλοι έχουν καθήκον (αφού πρώτα πει-
σθούν και οι ίδιοι όπως λένε οι οδηγίες!) να επιβάλουν τα

"µέτρα για την υγεία" που καµία σχέση δεν
έχουν µε την υγεία, αλλά µε την εκπαίδευση
στην υπακοή σε εντολές και την εµπέδωση
του θρίλερ που παίζεται τώρα στις οθόνες µας
µε τίτλο "φονικός ιός."

Το νέο σχολείο είναι και έξω από τα ντου-
βάρια, είναι το ψηφιακό σχολείο που τρέχει
παράλληλα. Η ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης
είναι µια αλλαγή που προωθείται χρόνια και
προσγειώθηκε µε άνεση στο χώρο που της
έφτιαξε η "κατάσταση έκτακτης ανάγκης"
της µαζικής υγιεινιστικής υστερίας. Ο σκοπός
είναι η µέτρηση και ο έλεγχος των εκπαιδευ-
τικών δεδοµένων, η αξιολόγηση και η πει-
θάρχηση. Η τηλε-εκπαίδευση τώρα µπαίνει
µπροστά για να σπάσει µαθητικές καταλήψεις
και διαµορφώνεται σε ένα εργαλείο για ένα
σχολείο "που δε θα κλείνει ποτέ".

Οι µικροί άνθρωποι που θα εκπαιδευτούν
σε αυτόν τον τύπο σχολείου θα είναι διαφο-
ρετικοί; Δύσκολο να το διακρίνουµε καθαρά
ακόµα, πίσω από µάσκες και οθόνες, αλλά
ένας άνθρωπος που βρίσκεται συνεχώς καθη-
λωµένος σε καθιστή θέση µπροστά από µια

οθόνη κουνώντας µόνο τα δάχτυλα του, ένας άνθρωπος
που αποστρέφεται την κοινωνική επαφή, φαντάζει σαν τον
ιδανικό εργάτη της αναδιάρθρωσης που έρχεται.

Άραγε µετά την έλευση του "σωτήριου " (;) εµβολίου,
όταν µας επιτρέψουν να βγάλουµε τις µάσκες, όταν θα µας
αφήνουν να έρθουµε πιο κοντά, µήπως κάποιοι δε θα θέ-
λουν πλέον να τις αποχωριστούν και να ξαναπλησιάσουν
το διπλανό τους; �
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τηλε-εργασία:
απαγορεύεται 

το κάπνισµα (και οι πυτζάµες!)
Αποφάσισες (η αλήθεια είναι όχι µετά από πολύ σκέψη) ότι η «δουλειά στο σπίτι» σου κάνει

περισσότερο απ’ το να τρέχεις προς και από το γραφείο. Στη διάρκεια των καθολικών απαγορεύσεων
(«lockdown») βρέθηκες να δουλεύεις απ’ το σπίτι, αλλά το πράγµα ήταν προβληµατικό, 

ανοργάνωτο – και αγχωτικό, λόγω του χάρου που σύµφωνα µε τις φήµες κυκλοφορούσε στο δρόµο.
Τώρα, που έχεις πεισθεί ότι τα πράγµατα δεν είναι τόσο σοβαρά 

και που η εργοδοσία δείχνει καλύτερα οργανωµένη, 
προσφέρεσαι σαν εθελοντής για δουλειά απ’ το σπίτι. 
Μια απόδειξη της κοινωνικής ευθύνης σου διάολε!

συνέχεια 
στην επόµενη 
σελίδα



ρο και απ’ την άλλη τον καφέ, και να κάθεται
φορώντας µόνο το σώβρακο ή τις πυτζάµες
του; Το «είµαι στο σπίτι µου» ακούγεται αναι-
µικό όταν, στην πραγµατικότητα, µπροστά
στον δικτυωµένο υπολογιστή µε το ρεπερτόριο
της δουλειάς δεν βρίσκεται στο σπίτι του ακρι-
βώς... Αλλά σ’ έναν «ενδιάµεσο µετα-χώρο»
που είναι το διαδίκτυο. Πρόκειται για ιδιωτική
ζώνη, όπως για παράδειγµα το τραπέζι της κου-
ζίνας; Ή πρόκειται για δηµόσια ζώνη (διασκέ-
δασης ως πρόσφατα και, ιδού, εργασίας!) που
εκβάλει στον ιδιωτικό χώρο / χρόνο µόνο για
τον αποικίσει; 

Είναι γνωστό ότι η µεγάλη µάζα των χρη-
στών του διαδικτύου, και ειδικά η µεγάλη µάζα
των πελατών των εταιρειών των (αντι)social
media είχε (και εξακολουθεί να έχει) την εντύ-
πωση ότι επειδή πληκτρολογεί (συνήθως) απ’
το σπίτι κάνει ό,τι κάνει στη σφαίρα του ιδιω-
τικού. Με µεγάλη έκπληξη (και ελάχιστη συ-
νείδηση) κάποιοι απ’ αυτούς τους χρήστες δια-
πιστώνουν ότι το να κάνεις µια ανάρτηση στον
«τοίχο» του υποτιθέµενου «προσωπικού λογα-
ριασµού» σου σε κάποιο αντιsocial µέσο είναι
πολύ λιγότερο ιδιωτικό απ’ το να έγραφες τα
ίδια πράγµατα µε µαρκαδόρο σ’ ένα σεντόνι
που θα το κρεµούσες στο µπαλκόνι σου. Στην
δεύτερη περίπτωση το πολύ πολύ να το διάβα-

ζαν οι γείτονες και κάποιοι χασοµέρηδες περα-
στικοί. Στην πρώτη, πέρα απ’ τους «νόµιµους»
(;) αναγνώστες, ο οποιοσδήποτε, από οποιοδή-
ποτε µέρος του κόσµου έχει λίγες τεχνικές γνώ-
σεις µπορεί να εισβάλει, να υποκλέψει, να δια-
στρέψει... Σίγουρα δεν είναι αυτό που θα λεγό-
ταν «ιδιωτικότητα» - αλλά οι µάζες δεν έχουν
χαµπαριάσει.

Η δουλειά απ’ το σπίτι µε υπολογιστή και δι-
κτύωση δεν υστερεί καθόλου σε παρανοήσεις.
Που 11 φορές στις 10 είναι (ή θα είναι) σε βά-
ρος του «τηλε-εργαζόµενου». Η επιτήρηση της
λειτουργίας οποιουδήποτε υπολογιστή από
οποιαδήποτε απόσταση είναι ένα «λυµένο» τε-
χνικά ζήτηµα. Και η γενίκευση της «τηλε-ερ-
γασίας» (θα) είναι κίνητρο για την ακόµα µε-
γαλύτερη βελτίωση των σχετικών προγραµµά-
των. Κάποια θα είναι σε γνώση του µισθωτού
(«σε βλέπω»!). Κάποια θα τα αγνοεί αλλά θα
υποθέτει την ύπαρξή τους. 

Το αλγοριθµικό πανοπτικό της κατ’ οίκον δι-
κτυακής εργασίας θα διαφοροποιείται µόνο ως
προς την αρχιτεκτονική του από εκείνο που
πρότεινε ο Bentham στα τέλη του 18ου αιώνα:
αντί για κελιά φυλακής θα υπάρχουν διαµερί-
σµατα πολυκατοικιών, σπίτια οποιουδήποτε εί-
δους, πληκτρολόγια και οθόνες...                   �
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ΑΑΑΑΠΠΠΠΑΑΑΑ
ΓΓΓΓΟΟΟΟΡΡΡΡ
ΕΕΕΕΥΥΥΥΕΕΕΕ
ΤΤΤΤΑΑΑΑΙΙΙΙ !!
!!

Υπάρχει περίπτωση κράτος και κεφάλαιο να
µην µας λένε την αλήθεια και να µην

δουλεύουν για το καλό µας; Η ιστορία των
τελευταίων τουλάχιστον δύο αιώνων µας δείχνει
πως ναι! Τα κράτη φυσιολογικά προσπαθούν να
επεκτείνουν συνεχώς τα όρια της επιβολής τους και
οι επιχειρήσεις της κερδοφορίας τους, σίγουρα όχι
για το καλό των εργατών/τριών, όσων δηλαδή από
τη δουλειά τους πλουτίζουν τα αφεντικά και από
την υπακοή τους συντηρείται το κράτος.

Επειδή η κάθε σκέψη (πρέπει να) οδηγεί σε µια
επόµενη, αντιλαµβανόµαστε ότι το σύστηµα µε το
οποίο λειτουργεί ο κόσµος όλος (που, γιατί να το
κρύψουµε, είναι ο καπιταλισµός) περνά µια κρίση,
που για να την ξεπεράσει κάνει ό,τι έκανε και µε τις
προηγούµενες κρίσεις του: αναδιαρθρώνεται.
Καθορίζει εκ νέου δηλαδή, µε όρους υλικής
δύναµης και προπαγάνδας, κάθε τι που αφορά εµάς,
τις εργάτριες και τους εργάτες, που του παρέχουµε
όσα έχει. Πώς δουλεύουµε και πώς (δεν)
αµειβόµαστε, πώς (δεν) κοινωνικοποιούµαστε, πώς
(δεν) κυκλοφορούµε, αλλά και πώς (δεν)
σκεφτόµαστε. Φτιάχνει στα µέτρα του, πέρα από τα
στενά όρια της εργασίας (την οποία
επανακαθορίζει), και ένα νέο µοντέλο
συµπεριφορών και τρόπου σκέψης, επιβάλλοντας
ταυτόχρονα και µια όλο περισσότερο εντεινόµενη
επιτήρηση σε κάθε τόπο και χρόνο.

Σε µια εποχή που η κρίση βαθαίνει και εντείνονται
οι ανταγωνισµοί µεταξύ διαφορετικών κεφαλαίων
και κρατών, κάθε ευκαιρία για πιο εύκολη και
γρήγορη αναδιάρθρωση σίγουρα τους είναι
ευπρόσδεκτη. Κάποιες επιχειρήσεις ευνοούνται και
κάποιες άλλες θα σβήσουν ή θα τοποθετηθούν
στους κλάδους αιχµής που αναδεικνύονται ως πιο
επικερδείς. Τέτοια ευνοηµένα κεφάλαια, όπως των
φαρµακοβιοµηχανιών και των εταιρειών
πληροφορικής (αλλά όχι µόνο), φαίνεται να είναι
αυτά που σε συνεργασία µε κρατικούς φορείς, που

φροντίζουν για τη διαρκή ανανέωση της επιτήρησης
(αυτή τη φορά δήθεν για λόγους δηµόσιας υγείας –
από τα διαβατήρια υγείας µέχρι τον νόµο για τη
λογοκρισία των «fake news» στο διαδίκτυο),
διαµορφώνουν αυτό που θα  µπορούσαµε να
ονοµάσουµε βιο-πληροφορικο-ασφαλίτικο
σύµπλεγµα εξουσίας.

Ο νέος κορωνοϊός ήταν µια πρώτης τάξης
ευκαιρία για την επιτάχυνση και το βάθεµα της
αναδιάρθρωσης. Ένας ιός από γνωστή οικογένεια,
που ήταν γνωστό έγκαιρα ότι προκαλεί σοβαρή
νόσο µόνο σε συγκεκριµένες πληθυσµιακές οµάδες
(περίπου το 50% των θανάτων που αποδόθηκαν
στην covid-19 συνέβησαν σε γηροκοµεία), και άρα
θα µπορούσε να αντιµετωπιστεί µε πολύ ηπιότερα
µέσα – µε προτεραιότητα την προστασία αυτών των
οµάδων. Αυτοί όµως που έχουν την εξουσία
προτίµησαν να τον εκµεταλλευτούν για τους δικούς
τους σκοπούς και έτσι στήθηκε ένα ευφυέστατο
πλαίσιο τροµοκρατίας, µε καµπύλες και αριθµούς,
θανατόµετρα και κρουσµατόµετρα, που στόχευε
στις υγιεινιστικές φοβίες και µέσα στο οποίο
ταίριαξαν όλα τα γνωστά στρατο-αστυνοµικά µέτρα
πειθάρχησης που επιβλήθηκαν στον υγιή (δυνάµει
ασθενή!) πληθυσµό, και καµία σχέση δεν είχαν µε
αντιµετώπιση κάποιας επιδηµίας (από την
απαγόρευση µαζώξεων και κυκλοφορίας ως τη
µερική ποτοαπαγόρευση). Ξαφνικά, λοιπόν, µέσα
σε ελάχιστους µήνες οι άνθρωποι παγκόσµια
έπαψαν να πεθαίνουν από καρδιακά και εγκεφαλικά
επεισόδια, από σχεδόν κάθε άλλη αιτία (ακόµη και
από άλλους ιούς) και οι θάνατοι άρχισαν να
µπαίνουν σε µια «κοινή δεξαµενή» θανάτων από
covid-19.

Για να σταµατήσει αυτή η «κοινή δεξαµενή»
θανάτων να γεµίζει πρέπει, µας λένε σε κάθε τόνο,
να φτιαχτεί ένα νέο θαυµατουργό φάρµακο-
εµβόλιο, για το οποίο δουλεύουν ακούραστα οι
φαρµακοβιοµηχανίες, µε χρηµατοδότηση από δικά

Σηκώνουµε τα κόκκινα µαντήλια!
(Τι είµαστε και τι υποστηρίζουµε)

Λένε ότι το πρώτο θύµα κάθε πολέµου είναι πάντα η αλήθεια.
Τι διαφορετικό θα περίµενε κανείς από έναν “πόλεµο κατά ενός αόρατου εχθρού”;



Το “παγκόσµιο οικονοµικό φόρουµ”,
ένας απ’ τους παγκόσµιους θεσµούς του

καπιταλισµού, το παραδέχεται: “η πανδηµία
είναι µια σπάνια ευκαιρία να ξαναφτιάξουµε τον

κόσµο µας”
Τον δικό τους κόσµο· αλλάζοντας τα φώτα, 

“επ’ ευκαιρία”, στον δικό µας!!

µας λεφτά. Πότε άλλωστε χάσαν ευκαιρία να
δηµιουργήσουν έκτακτες ανάγκες που έρχονται
καλύψουν µε καινούργια πανάκριβα φάρµακα που
είναι από άχρηστα έως θανατηφόρα; Και πότε
άφησαν τους «ειδικούς» έξω από τα συµφέροντά
τους (σας θυµίζει τίποτα η Novartis;); Αυτό το
πρωτότυπο θαυµατουργό εµβόλιο που θα
σταµατήσει τη θανατοδεξαµενή θα κυκλοφορήσει
χωρίς πολλές δοκιµές και χωρίς πολλές ευθύνες
αυτών που θα το παράξουν και θα το
(µοσχο)πουλήσουν (αφού είµαστε σε έκτακτη
ανάγκη!). Αν τώρα αυτό το εµβόλιο είναι γενετικά
τροποποιηµένο (δηλαδή: από τεχνητό mRNA ως
ολόκληρος µεταλλαγµένος ιός), αν είναι η πρώτη
φορά στην ιστορία που θα εγκριθεί ανθρώπινο
εµβόλιο κατασκευασµένο στις αρχές της γενετικής
µηχανικής, και αν τελικά αυτό προκαλέσει
παρενέργειες και θανάτους, τι να κάνουµε (µας
ξαναλένε), αυτά συµβαίνουν, αλλά θα είναι για το
καλό του κόσµου όλου.

To 1/3 έως το 1/2 του παγκόσµιου πληθυσµού
κλείστηκε σπίτι του (είτε είχε είτε δεν είχε
“κολλήσει”...) µε «αυτοκρατορική» διαταγή. Και
όταν βγήκε από αυτό, ανακάλυψε ότι ή δεν είχε
δουλειά ή έπρεπε να δουλεύει όλη µέρα στην
εταιρεία ή/και στο σπίτι του για µικρότερο µισθό.
Δεν το λες και µικρό κέρδος αυτό για τους
εργοδότες... Ταυτόχρονα, έγινε κοινή συνείδηση σε
δισεκατοµµύρια ανθρώπους, µε την ευγενική και
επ΄ αµοιβή συµβολή τεράστιων προπαγανδιστικών
µηχανισµών (µ.µ.ε.), ότι πρέπει να υπακούν τυφλά
στους αφέντες τους (κρατικούς µηχανισµούς και
κεφάλαιο), διότι εάν δεν το έκαναν και εξέφραζαν
οποιαδήποτε αµφιβολία θα έπεφταν σαν το χαλάζι
πρόστιµα, ποινές φυλάκισης, αλλά και η µεγάλη
ντροπή που αποτελεί ο στιγµατισµός ως
«ψεκασµένου», «χριστιανοταλιµπάν», «αρνητή της
µάσκας», φοβικού στο 5G και εν τέλει όµοιου µε
τους πιστούς της «επίπεδης γης». Φτιάχτηκε έτσι το
τόσο βολικό για τους δηµαγωγούς δίπολο: πιστοί
εναντίον άπιστων – όπου άπιστοι σηµειώστε
«συνωµοσιολόγοι». Ιδού η δεύτερη «κοινή

δεξαµενή», εκεί που µεθοδευµένα ρίχνονται
όσες/οι αµφισβητούν τη διαστρεβλωµένη

πραγµατικότητα: αυτή της
συνωµοσιολογίας. 

Και η οργανωµένη, κριτική
µατιά και απόψεις από την

πλευρά των εργατριών/ών;
Αυτή που παρακολουθεί
ψύχραιµα όσα γίνονται και
έχει ή διαµορφώνει τα
απαραίτητα αναλυτικά
εργαλεία να κρίνει κάθε τι
που γίνεται και από την
οπτική του ποιόν συµφέρει
και ποιόν χτυπά; Φαίνεται
αυτή τη στιγµή να είναι

αδύναµη να παράξει το έργο
που της αντιστοιχεί. Είναι

µειοψηφική και εύκολα
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πετιέται (από κυρίαρχους και µη) στην «κοινή
δεξαµενή» της συνωµοσιολογίας. Υπάρχει όµως. Η
εργατική κριτική απέναντι στην κολοσιαίων

διαστάσεων, ταυτόχρονη, σχεδόν παγκόσµια,
αναδιάρθρωση πρέπει να συγκροτηθεί και να
παράξει τον δικό της λόγο και τη δική της πράξη. 

Ανασηκώσαµε λοιπόν τα κόκκινα µαντήλια σαν δήλωση και κάλεσµα 
σε συλλογική κριτική, αντιπληροφόρηση και πράξη από την εργατική πλευρά 

της ιστορίας και απέναντι στα όσα µας συµβαίνουν. Τα κόκκινα µαντήλια 
στο πρόσωπο, είτε για να το κρύψουν απ’ την αναγνώριση της αστυνοµίας είτε

για να το προστατέψουν πρόχειρα από δακρυγόνα και ασφυξιογόνα, είναι µέρος
της εργατικής/πληβειακής ανταγωνιστικής ιστορίας εδώ και δεκαετίες! 
Η υιοθέτηση των κόκκινων µαντηλιών σαν µέρους του καθηµερινού µας

ντυσίµατος σ’ αυτήν την συγκυρία έχει, εξ αρχής αυτήν τη σηµασία: σ’ ένα κόσµο
γεµάτο φόβο, κρατική κατατολή, «µάσκες» και «αντισηπτικά», τοποθετούµε
εαυτούς στη δική µας ανταγωνιστική ιστορία. Υπάρχει βέβαια και η πρακτική
πλευρά: στον βαθµό που δεν είναι δυνατό να αποφεύγουµε το καθεστωτικό
σύµβολο της υπακοής/πειθαρχίας, τη µάσκα – σύµβολο µε πολιτική σηµασία 

για τη δική τους µεριά – η αντιστροφή µέσα απ’ τη χρήση του δικού µας
συµβόλου (του κόκκινου µαντηλιού) µάς απαλλάσσει απ’ τα πρόστιµα, ενώ

ταυτόχρονα φωνάζει ότι «δεν τρώµε» ούτε τον ψυχολογικό πόλεµο 
ούτε την πειθάρχηση. 

Προσπαθούµε να κατανοούµε τι και γιατί γίνεται και πώς θα το αντιπαλέψουµε,
γιατί µόνο για το καλό µας δεν είναι. 

Ερευνούµε, σκεφτόµαστε, συζητάµε συλλογικά και πράττουµε.
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