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Αυτοπεριορισμός 
της οικονομίας της αγοράς

Αν θέλουμε να μιλήσουμε για πραγματικά πρωτόγνωρες 
καταστάσεις, τουλάχιστον στη σύγχρονη ιστορία, 
τότε αναμφίβολα θα πρέπει να μιλήσουμε για τα 

παγκόσμιας κλίμακας προληπτικά μέτρα περιστολής 
της οικονομικής δραστηριότητας που ζούμε στις μέρες 
μας: καταστολή της ροής των εμπορευμάτων (μεταξύ 
αυτών και οι εργαζόμενοι/ες), κλείσιμο επιχειρήσεων, 

μείωση της παραγωγής…. Για πρώτη φορά τέτοια 
μέτρα λαμβάνονται προληπτικά σε παγκόσμιο επίπεδο 
με αφορμή μάλιστα μία πανδημία και όχι εξεγέρσεις, 

πολέμους, οικονομική κρίση!

Είναι γεγονός ότι διανύουμε μία περίοδο παρατεταμένης κρίσης, με 
εξάρσεις και υφέσεις και άλλοτε άλλη έκταση, με τέτοια όμως διάρκεια και 
τόσες επαναλήψεις που προφανώς αποτελεί πλέον την μόνιμη κατάστα-
ση της σύγχρονης οικονομίας. Είναι επίσης γεγονός ότι δεν είναι η πρώτη 
φορά που βλέπουμε να λαμβάνονται υφεσιακά μέτρα, από τα αφεντικά του 
πλανήτη, για να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες ισορροπίας της οικονομίας. 
Αυτά όμως μέχρι σήμερα είχαν τοπικό χαρακτήρα και ελεγχόμενη έκταση: 
καταστροφή περιφερικών οικονομιών, πόλεμοι εδώ και εκεί… Μέτρα με κύ-
ριο στόχο την διατήρηση της οικονομίας της αγοράς και, στο βαθμό του δυ-
νατού, ανάπτυξη στον πλούσιο Βορά. Στις μέρες μας όμως βλέπουμε μέ-
τρα παγκόσμιας εμβέλειας με ανεξέλεγκτες συνέπειες για την παγκόσμια 
οικονομία αλλά ακόμα και για τον ανεπτυγμένο Βορά. Μέτρα των οποίων 
οι αναμενόμενες συνέπειες για την οικονομία περιγράφονται γλαφυρές: 
κραχ, χρηματοπιστωτική κατάρρευση χειρότερη από εκείνη μετά από την 
κατάρρευση της Lehman brothers το 2008, επιβράδυνση της παγκόσμιας 
ανάπτυξης, ύφεση στα περισσότερα κράτη... Προσοχή: τα ίδια τα μέτρα 
από μόνα τους έχουν αυτές τις ανεξέλεγκτες συνέπειες! 

Πώς είναι δυνατόν όμως να συμβεί κάτι τέτοιο; Πώς είναι δυνατόν να 
παίρνουν τέτοια μέτρα χωρίς μια παγκόσμια επανάσταση; Είναι δυνατόν 
ένας ιός να αποτελεί τέτοιου μεγέθους απειλή που να χρειάζεται να μπού-
με σε ανεξέλεγκτη κρίση προκειμένου (προφανώς) να αποφύγουμε την 
απόλυτη κατάρρευση; Τι περίμεναν να συμβεί που θα ήταν χειρότερο και 
πιο ανεξέλεγκτο από τα μέτρα που οι ίδιοι παίρνουν; Θα ισχυριστούν κά-
ποιοι ότι δεν είναι η πανδημία που προκαλεί τα μέτρα, ή τουλάχιστον δεν 
είναι η πανδημία από μόνη της. Ότι είναι η πανδημία εν μέσω της παρατε-



ταμένης παγκόσμιας οικονομικής κρίσης που προαναφέραμε. Μας λένε 
επίσης κάποιοι ότι η παγκόσμια οικονομία, διανύοντας μία παρατεταμένη 
κρίση, περίμενε κάτι τέτοιο. Περίμενε τον «μαύρο κύκνο» που θα πυροδο-
τούσε ακόμα μια κρίση με την ελεγχόμενη αντιμετώπιση της οποίας με τις 
γνωστές μέχρι τώρα μεθόδους, η οικονομία θα κατάφερνε να ξαναμπεί σε 
αναπτυξιακούς ρυθμούς. Υπάρχουν και αυτοί που λένε ότι και να μην υπήρ-
χε ο ιός τα αφεντικά θα τον ανακάλυπταν, ώστε να ξεπεραστεί η κρίση.

Ακόμα και έτσι να είναι, ακόμα και να ήταν αναμενόμενη ή/και επιθυ-
μητή μία κρίση, εδώ μιλάμε για μέτρα με ανεξέλεγκτες συνέπειες. Και στο 
παρελθόν υπήρξε ο συνδυασμός πανδημιών και οικονομικής κρίσης και δεν 
είχαμε τέτοια, και τέτοιας έκτασης μέτρα. Και, όσο κι αν επωφελούνται τα 
αφεντικά από τα μέτρα, όσο και να τα οδηγούν προς τις επιθυμητές για αυ-
τούς κατευθύνσεις, είναι φανερό ότι και για τα αφεντικά οι καταστάσεις εί-
ναι εφιαλτικές! Προφανώς, αναλύσεις, προβλέψεις, προγνωστικά μοντέλα 
επιβάλουν αυτά τα μέτρα με τις απρόβλεπτες συνέπειες, καθώς οι προβλε-
πόμενες συνέπειες είναι οδυνηρότερες! Τι έγινε όμως; Τι ακριβώς δεν πήγε 
καλά; Τι δεν πήγε καλά στο σύστημα που έχει συγκεντρωμένη εμπειρία από 
εξεγέρσεις, πολέμους, κρίσεις κλπ;

Μικρότερη ή μεγαλύτερη η κρίση, συνομωσία ή όχι ο ιός, εξαιτίας του 
πιστεύουμε ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει.

Γιατί δεν είναι όλες 
οι πανδημίες ίδιες

Θα συμφωνήσουμε λοιπόν ότι ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις. Ως 
εκεί όμως. Από εκεί και πέρα χρειάζεται να αξιολογήσουμε αυτά που συμ-
βαίνουν ώστε να αντιληφθούμε τις συνέπειές τους. Πρέπει να τα αξιολογή-
σουμε ως τέτοια που είναι και εντός του πεδίου που συμβαίνουν, εντός δη-
λαδή της κοινωνίας της κυριαρχίας και της εκμετάλλευσης! Πρέπει να τα 
αξιολογήσουμε από την πλευρά μας, από την πλευρά των «από κάτω», αυ-
τών που ως συνήθως «πληρώνουν τον λογαριασμό»!

Προφανώς δεν είναι ο ιός από μόνος του και η παγκόσμια διασπορά 
του πρωτόγνωρα. Όσο κι αν ακουστεί παράξενο, ούτε ο αριθμός των θανά-

των που αυτός προκαλεί είναι πρωτοφανής! Οι εκατόμβες θυμάτων από τις 
υπόλοιπες σύγχρονες πανδημίες υπήρχαν και θα υπάρχουν χωρίς να οδη-
γούν σε αντίστοιχης έκτασης μέτρα. Οι αριθμοί από: την επιδημία των αμά-
χων νεκρών στις εμπόλεμες ζώνες, τις εκατόμβες νεκρών από την πείνα και 
από τις ασθένειες σε όλο τον κόσμο, από την πανδημία των εκατομμύρια 
αστέγων, των προσφύγων, των μεταναστριών/ών… ξεπερνούν κατά πολύ, 
τους/τις νεκρούς από αυτόν τον ιό.

Το μεγάλο πρόβλημα που, κατά τη γνώμη μας, έχουν να αντιμετωπί-
σουν τα αφεντικά είναι ότι η συγκεκριμένη ίωση έχει έναν εκρηκτικό συν-
δυασμό όλων των παραπάνω (έκταση, ταχύτητα διασποράς, αριθμός κρου-
σμάτων κα) αλλά και ένα αποκλειστικό και μοναδικό στοιχείο: διεισδύει 
αδιάκριτα ακόμα και εντός των ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων οικο-
νομιών, και μάλιστα χωρίς να κάνει διακρίσεις ούτε στο εσωτερικό τους, 
ώστε να περιοριστεί, όπως οι υπόλοιπες επιδημίες, σε αυτούς/ές που «πε-
ρισσεύουν».

Απειλεί αρχικά με εκατομμύρια νεκρών τα άτομα μέσης και μεγαλύτε-
ρης ηλικίας! Όσο κι αν κάτι τέτοιο θα αποτελούσε λύση για το δημογραφικό 
πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα αφεντικά, το να μεταφέρονται εκατοντά-
δες νεκροί/ές με τα «κάρα του Δήμου» αποτελεί απόλυτο κίνδυνο κατάρ-
ρευσης της εμπιστοσύνης των κοινωνιών απέναντι στα κράτη, απόλυτο κίν-
δυνο κατάρρευσης της κοινωνικής ειρήνης!

Προσβάλει όμως και τους/τις «αναγκαίους/ες εργαζόμενους/ες»! 
Τους/τις προσβάλει μαζικά και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έτσι 
ώστε να μη γίνεται να αντιμετωπιστούν από τα συστήματα υγείας, ούτε και 
να αντικατασταθούν χωρίς να καταρρεύσει η παραγωγή. Απειλεί τη βάση 
της καπιταλιστικής οικονομίας καθώς απειλεί με μαζικούς θανάτους ή/και 
βαριά νόσηση εργαζόμενες/ους που είναι αναγκαίες/οι. Ούτε αποκλειστι-
κά άνεργες/ους, ούτε αποκλειστικά άστεγες/ους, ούτε πρόσφυγες, ούτε 
λίγους/ες που μπορεί και να περισσεύουν! Αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα 
ελέγχου του φαινομένου, η ζημιά θα είναι βαριά, μακροχρόνια και, πιθα-
νώς, ανεπανόρθωτη.

Ο ισχυρισμός μας επιβεβαιώνεται ακόμα και από εκείνες τις (λίγες) πε-
ριπτώσεις των περισσότερο ανεπτυγμένων οικονομιών που αρχικά επέλε-
ξαν να μην κλείσουν τις βιομηχανίες τους, θεωρώντας τους εργαζομένους 
τους αναλώσιμους/ες. Σχεδόν άμεσα βρέθηκαν αντιμέτωπες με τις δυνα-
μικές κινητοποιήσεις των εργαζομένων που, καταλαβαίνοντας τη μοίρα που 
τους επιφύλασσαν τα αφεντικά όσον αφορά την επιβίωσή τους, απαίτησαν 
το κλείσιμο των εργοστασίων που η παραγωγή τους δεν έχει κάποια σχέση 
με την αντιμετώπιση της πανδημίας. Τα αφεντικά από την πλευρά τους, κα-
τάλαβαν ότι οι καιροί δεν είναι κατάλληλοι για να δοκιμάσουν τις αντοχές 
της κοινωνικής και εργασιακής ειρήνης, που φαίνεται να είναι εύθραυστη 
πολύ πριν εμφανιστούν οι αναμενόμενες ακραίες καταστάσεις της πανδη-
μίας, και έκλεισαν και σε αυτές τις χώρες, τις εν λόγω βιομηχανίες.

Προφανώς το ότι προσβάλλει και αφεντικά και τα υψηλόβαθμα στε-
λέχη τους έχει δευτερεύουσα σημασία, καθώς οι περισσότεροι/ες από αυ-
τούς/ές θα την πηδήξουν και, ούτως ή άλλως, είναι τόσο λίγες/οι που πάντα 
υπάρχουν κάποιες/οι να τους αντικαταστήσουν.

Τι γίνεται όμως; Είναι δυνατόν να συμβαίνει κάτι τέτοιο; 
Τι κάνει η Ιατρική;…
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Η πραγματικότητα είναι ότι οι υποσχέσεις αυτής της μοντέρνας θρη-
σκείας, της επιστήμης, ότι θα προστατεύσει τη λειτουργία των σύγχρονων 
καπιταλιστικών μηχανών, κατέρρευσαν. Η σύγχρονη Ιατρική, που στις μεγα-
λόπνοες διακηρύξεις της υποσχόταν υγεία για όλους/ες και, στην πράξη, 
υποσχόταν ανεμπόδιστη (ως προς τα προβλήματα υγείας) λειτουργία της 
οικονομίας, καταρρέει. Αδυνατεί να ανταπεξέλθει στο ρόλο που της επιφυ-
λάσσει το καπιταλιστικό σύστημα και το οδηγεί, στην καλύτερη περίπτωση, 
σε υπολειτουργία…

Αδυνατεί να ανταπεξέλθει τόσο στην κρατικίστικη εκδοχή της, όπου 
αυτή συνεχίζει να λειτουργεί έστω και ασθμαίνοντας όπως είδαμε στην 
Κίνα, όσο και στη Νεοφιλελεύθερη εκδοχή της, όπως είδαμε σε Ιταλία, Ισπα-
νία, Γερμανία, USA κλπ. Αδυνατεί τόσο σε υποανάπτυκτες οικονομίες και οι-
κονομίες που έχουν υποστεί πολιτικές απορρύθμισης, όσο και στις πιο πλού-
σιες οικονομίες του ανεπτυγμένου Βορά. Αδυνατεί τόσο στα συστήματα 
που έχουν ανεπτυγμένη την πρωτοβάθμια περίθαλψη όσο και σε αυτά που 
έχουν ανεπτυγμένη την τριτοβάθμια, ή και πλήρως ανεπτυγμένες όλες τις 
κλίμακες περίθαλψης. Αδυνατεί πιστεύουμε εκ βάθρων, δομικά!

Ο βασιλιάς γυμνός

Το μεγάλο πρόβλημα που έχουν 
να αντιμετωπίσουν τα αφεντικά 

είναι ότι η συγκεκριμένη ίωση 
... διεισδύει αδιάκριτα ακόμα και 

εντός των ανεπτυγμένων και 
αναπτυσσόμενων οικονομιών, και 
μάλιστα χωρίς να κάνει διακρίσεις 

ούτε στο εσωτερικό τους...

Κλύσμα αφαίμαξη κι ένα 
καλό καθαρκτικό…

Γιατί, τι μας λέει η σύγχρονη Ιατρική; Τι μας προτείνει για την αντιμε-
τώπιση της πανδημίας; Τη σκυτάλη για την διατήρηση των ιεραρχημένων 
κοινωνικών μηχανών τη μεταθέτει στα μεσαιωνικά μέτρα της καραντίνας! 
Λύση βγαλμένη από τα σπλάχνα της ιστορίας των κρατών: καραντίνα, πίστη 
στη θρησκεία και προσευχές για να φύγει το κακό... καραντίνα πίστη στην 
επιστήμη και προσευχές για να βγει το εμβόλιο!

Αναρωτιόμαστε αν θα καταγραφεί και στα βιβλία της Παθολογίας ως 
αντιική θεραπεία η… απαγόρευση συγκεντρώσεων! Αν θα συμπεριληφθεί 
στα επόμενα συνέδρια εντατικολογίας ως επικουρική θεραπεία στη μηχα-
νική υποστήριξη της αναπνοής ο… αποκλεισμός στο σπίτι! Αν θα συμπε-
ριληφθεί στη θεραπευτική φαρέτρα του Οικογενειακού Γιατρού το… sms 
στον ΕΟΔΥ για τα ψώνια! Γιατί αυτά είναι τα βασικά μέτρα που μας προτεί-
νει η σύγχρονη Ιατρική!

Κύριο μέλημά τους παραμένει η διαιώνιση της κυριαρχίας τους και για 
αυτό οι ειδήμονες που μας αναγγέλλουν τα μέτρα είναι και αυτοί γιατροί. 
Νέες ειδικότητες εμφανίζονται στην επιφάνεια προκειμένου να ανακοινώ-
σουν τα (όχι και τόσο) νέα μέτρα και να συνεχίσουν να διατηρούν τον έλεγ-
χο των καταστάσεων: Επιδημιολόγοι, Καθηγήτριες/ητές διαχείρισης κρί-
σεων ή/και πολιτικής της Υγείας, ειδικοί υγειονομικών εκρήξεων, Γιατροί 
έλλειψης της ιατρικής… Μπορεί αυτοί οι επιστήμονες να μην είναι αιχμια-
κοί, μπορεί να μην θυμίζουν το gray’s anatomy, όμως δεν παύουν να είναι 
επιστήμονες (αλήθεια, φαντάζεστε να ανακοίνωναν τα μέτρα εγκλεισμού 
μας στρατιωτικοί, ή ο/η υπουργός Δημοσίας Τάξης, αντί για τους/τις επιδη-
μιολόγους); Και έτσι, με αυτόν τον τρόπο, ακόμα και οι αναπνευστήρες πα-
ραμένουν εκεί. Παραμένουν στην αφήγηση της σωτηρίας μας! Και χρεια-
ζόμαστε ακόμα περισσότερους για να σωθούμε και περισσότερα φάρμακα 
και νέα εμβόλια και… περισσότερη Ιατρική τεχνολογία! 

Κρεβάτια ΜΕΘ, αναπνευστήρες, διαγνωστικά τεστ, εμβόλια… συνε-
χίζουν να εμφανίζονται ως οι μόνες λύσεις εν μέσω μιας πανδημίας που 
ουσιαστικά αντιμετωπίζεται με καραντίνα! Αμφισβητήθηκε άραγε από κα-
νέναν/καμία όλο αυτό το μοντέλο; Μελέτησε κανείς/καμιά ποια θα ήταν 
τα οφέλη αν όλα αυτά τα δισεκατομμύρια δολαρίων/ευρώ, αντί να κατευ-
θύνονται στην Ιατρική τεχνολογία/έρευνα, κατευθύνονταν σε κοινωνικούς 
στόχους; Μήπως οι βαριά άρρωστοι/ες και οι νεκρές/οί θα ήταν πολύ λιγό-
τερες/οι αν για παράδειγμα με τα ίδια (και πολύ λιγότερα προφανώς) κον-
δύλια οι πρόσφυγες μεταφέρονταν από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης σε 
ασφαλείς κατοικίες; Αν τα κονδύλια κατευθύνονταν στις/ους άστεγους, 
τους/τις άνεργους/ες, τις δομές στήριξης όλων αυτών; Μήπως πολύ πε-
ρισσότερο αν σταματούσαν οι εστίες πολέμου, παραγωγής προσφύγων και 
μεταναστών; Οι λύσεις του συστήματος όμως, προφανώς και πρέπει να 
εμπεριέχουν την αναπαραγωγή του!

Οι ανισότητες που είναι συνυφασμένες με όλα τα μοντέλα της σύγ-
χρονης Ιατρικής, όχι μόνο συμπεριλαμβάνονται και στα νέα μέτρα αλλά 
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και οξύνονται! Και δεν μιλάμε για την ανισότητα στην πρόσβαση στους 
αναπνευστήρες, σε κρεβάτι ΜΕΘ ή/και στην μετέπειτα αποκατάσταση, η 
οποία ανισότητα είναι πάγια και δεδομένη στη φυσιολογική λειτουργία του 
συστήματος (στις χώρες που υπάρχουν όλα αυτά εννοείται). Αυτό που επι-
σημαίνουμε εδώ είναι ότι δεν έχουμε όλοι/ες την ίδια δυνατότητα να αντι-
μετωπίσουμε αυτά τα ίδια τα «σωτήρια» μέτρα! Άνεργοι/ες, άστεγοι/ες, 
έγκλειστοι/ες ασύλων, φυλακισμένοι/ες, πρόσφυγες, μετανάστριες/ες, 
έγκλειστες/οι σε στρατόπεδα… κυριολεκτικά εξουθενώνονται με τις απα-
γορεύσεις. Οι άνισες πιθανότητες που έχουμε πλούσιοι/ες και φτωχοί/ες 
για να τη γλιτώσουμε δεν είναι κάτι καινούργιο και προφανώς δεν απασχο-
λεί την Ιατρική. Για μία ακόμη φορά δείχνει το πραγματικό της πρόσωπο.

Και υπάρχουν τέλος και οι περιπτώσεις, όπου ακόμα και αυτά τα αρ-
χαία μέτρα δεν μπορούν να εφαρμοστούν καθόλου. Ενδεικτική είναι η 
απόφαση των κυβερνόντων του Πακιστάν να μην λάβουν μέτρα περιορι-
σμού της κυκλοφορίας, καθώς «οι νεκροί από την πείνα θα ήταν περισσό-
τεροι από τους νεκρούς από την επιδημία»!

Δεν πιστεύουμε ότι αυτό που αντιμετωπίζουμε είναι απλά η ανεπάρ-
κεια της σύγχρονης Ιατρικής. Πιστεύουμε ότι ζούμε την κατάρρευση της 
σύγχρονης Ιατρικής. Για έναν/μία συνετό/ή παρατηρητή/τρια δεν χρεια-
ζόταν η συγκεκριμένη κρίση για να διαπιστώσει ότι, και τα προηγούμε-
να χρόνια, της φυσιολογικής λειτουργίας της παγκόσμιας οικονομίας, οι 
εξαγγελίες της Ιατρική δεν ήταν παρά ανεδαφικές υποσχέσεις. Αρκεί να 
κοιτούσε κάποια/ος συνολικά όλο τον πλανήτη για να διαπιστώσει ότι η Ια-
τρική δεν μπορεί να πετύχει παρά το ελάχιστο από αυτά που υπόσχεται. 
Αυτή όμως είναι η κρίσιμη στιγμή που, αν παγώσουμε τον χρόνο και μαζί 
με αυτόν και τα social media και εν γένει τα media, θα διαπιστώσουμε ότι 
έχουμε να κάνουμε με μία επιστήμη δομικά υπεύθυνη για την Πανδημία 
και τις χιλιάδες των νεκρών. Δομικά υπεύθυνη για την Πανδημία από τον 
ιό, αλλά και όλες αυτές τις Πανδημίες της καπιταλιστικής οικονομίας που 
αναφέραμε παραπάνω. 

Γιατί άραγε κανένας/καμία από τους επιστήμονες που προσπαθούν 
να ερμηνεύσουν τα αίτια της πανδημίας δεν καταφεύγει στην πιο απλή δι-
καιολόγηση της μορφής: ιοί πάντα υπήρχαν, και πολύ συχνά οδήγησαν στο 
παρελθόν σε επιδημίες, ακόμα και πανδημίες και… τι να κάνουμε, συμβαί-
νουν αυτά στην ιστορία του ανθρώπινου είδους;! Μήπως επειδή μια τέτοια 
εξήγηση δεν μπορεί να είναι πλέον ικανοποιητική;! Μήπως επειδή πρέπει 
να μας εξηγήσουν και άλλα, όπως η συχνότητα εμφάνισης των σύγχρονων 
πανδημιών, η έκτασή τους, η ταχύτητα διασποράς τους… Μήπως επειδή τα 
αίτια εμφάνισης των σύγχρονων πανδημιών δεν είναι τόσο «φυσικά»; Μή-
πως επειδή νοιώθουν την  ανάγκη να βρουν μια ιδιαίτερη αιτία έτσι ώστε 
στη συνέχεια να δικαιολογήσουν και την αδυναμία της ιατρικής να ανταπε-
ξέλθει; Μήπως όλα τα παραπάνω μαζί;

Οι απολογητές/τριες της Ιατρικής, αναζητώντας τα αίτια εμφάνισης 
της πανδημίας, μας λένε ότι για όλα φταίνε… νυχτερίδες κι αράχνες (φί-
δια και πράσινα άλογα προς το παρόν ανακρίνονται)! Οι πιο «σοβαροί/ές» 
από αυτούς/ές μιλάνε για «κακές συνθήκες υγιεινής σε υπαίθριες αγορές», 
για «υπερμεγαλουπόλεις με ανεξέλεγκτη δόμηση», για «παράνομη εμπο-
ρία άγριων ζώων», για «ανεξέλεγκτες συνθήκες αγροτικής και κτηνοτροφι-
κής παραγωγής» που, εν ολίγοις, θα έπρεπε να ντρέπονται γιατί οδήγησαν 
στην καταστροφή τα συστήματα υγείας που θέλουν και μπορούν αλλά… 
δεν προλαβαίνουν! Μας λένε ότι η επιστήμη έχει κάνει σωστά τη δουλειά 
της και από την πλευρά της έχει καθορίσει τον σωστό τρόπο παραγωγής 
και εμπορίας, τον υγιεινό τρόπο διαβίωσης, τους κανόνες ώστε να απο-
φευχθούν οι επιδημίες κλπ. Μας λένε ότι αυτό που φταίει, είναι η παραβία-
ση των κανόνων: άλλοτε οι ανεξέλεγκτες οικονομίες των υπανάπτυκτων ή 
υπό ανάπτυξη οικονομιών, άλλοτε οι, ανάλογα με την εποχή και τον τόπο, 

Δομικά υπεύθυνη



09 GR08 GR
Δεν θα μπορούσε να υπάρχει τέτοιας 

έκτασης οικονομική ανάπτυξη και 
(αναμενόμενη) καταστροφή αν δεν 

συνοδευόταν από τον μύθο μιας 
παντοδύναμης Ιατρικής, που είναι 

ικανή να αποτρέψει ή να θεραπέψει 
όλες τις καταστροφικές συνέπειες! Τη 

θεωρούμε λοιπόν δομικά υπεύθυνη για 
την εμφάνιση των σύγχρονων επιδημιών, 

καθώς εμφανίζεται ως η δικλείδα 
ασφαλείας του συστήματος από τις 

επιδημίες και τις καταστροφές που η ίδια 
η κοινωνική οργάνωση προκαλεί.

«γνωστοί βρωμιάρηδες» (Ασιάτες/ισσες, Άραβες/ισσες, Μουσουλμάνοι/
ες, Ρομά κοκ), άλλοτε τυχοδιώκτες/ισσες, καιροσκόποι… Τα ίδια μας έλε-
γαν και στο παρελθόν: Νόσος των τρελών αγελάδων, γρίπη των πτηνών, 
γρίπη των χοίρων, SARS, MERS, διοξίνες στα ιχθυάλευρα, πανώλη των χοί-
ρων, έμπολα, πολυανθεκτικά μικρόβια… αποτελούν απλές παρεκτροπές! 
Μας λένε ότι οφείλονται στις παραβιάσεις ή ελλείψεις κανόνων! Εμείς 
λέμε ότι η καπιταλιστική παραγωγή αποτελεί τον καταστροφικό κανόνα!

Η καπιταλιστική παραγωγή, σε βιομηχανική κλίμακα με μόνο στόχο 
το κέρδος, είναι αυτή που οδηγεί σε μονοκαλλιέργειες φυτών και μαζική 
εκτροφή ζώων, σε γενετική τροποποίηση οργανισμών, σε συγκέντρωση 
εκατομμυρίων εργαζομένων σε μεγαλουπόλεις, στην καταστροφή του πε-
ριβάλλοντος. Τα θερμοκήπια, οι κτηνοτροφικές μονάδες αλλά και τα οικο-
δομικά μπλοκ, αποτελούν σε κάθε περίπτωση εκκολαπτήρια μικροοργανι-
σμών (ιών, μικροβίων κλπ) για την αντιμετώπιση των οποίων (σύμφωνα με 
τους κανόνες της επιστήμης πάντα) είναι αναγκαίοι τόνοι φυτοφαρμάκων 
και αντιβιοτικών! Που όμως και πάλι δεν καταφέρνουν να αντιμετωπίσουν 
παρά μόνο προσωρινά τους διαρκώς νεομφανιζόμενους, ανθεκτικούς μι-
κροοργανισμούς, που απαιτούν νέα φυτοφάρμακα και νέες αντιβιώσεις, 
σε μια ελικοειδή πορεία διαρκούς αύξησης της πίεσης προς την εμφάνιση 
νέων και όλο και πιο ανθεκτικών (στα φάρμακα) μικροοργανισμών. Και αυτό 
είναι μόνο ένα από τα πολλά  παραδείγματα των συνεπειών αυτής της δι-
αρκώς αυξανόμενης πίεσης στην αλληλεπίδραση του ανθρώπου με το πε-
ριβάλλον. Οδηγεί δηλαδή η καπιταλιστική παραγωγή, ούτως ή άλλως, ακό-
μα και όταν λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες, σε συνθήκες ικανές 
όχι μόνο για ταχύτατη διασπορά νόσων, αλλά και για την εμφάνιση νόσων, 
όπως αυτές που προαναφέραμε. Αν συνυπολογίσουμε το προφανές γε-
γονός ότι οι κάθε τύπου παραβιάσεις είναι συνυφασμένες με την καπιτα-
λιστική ανάπτυξη και ότι ποτέ στην ιστορία δεν υπήρξε καπιταλισμός χω-
ρίς παραβιάσεις των κανόνων παραγωγής, διαβίωσης, εμπορίας κλπ τότε 
έχουμε φανερά στα μάτια μας τον κύριο υπεύθυνο, τον καπιταλιστικό τρό-
πο παραγωγής! 

Θα προσπαθήσουμε πολύ περισσότερο να δείξουμε ότι η Δυτική Ια-
τρική είναι δομικά υπεύθυνη για την εμφάνιση και τις συνέπειες αυτής της 
πανδημίας, καθώς και όλων των σύγχρονων προηγούμενων. Και δεν μιλάμε 
γενικά και αόριστα για την κριτική που θα μπορούσε να της γίνει ως μία από 
τις πλέον ανεπτυγμένες Βιομηχανίες της παγκόσμιας οικονομίας! Δεν μιλά-
με για αναλογικό καταμερισμό ευθυνών που προκύπτουν από την εμπλοκή 
της στη βιομηχανία φαρμάκων, ιατρικής τεχνολογίας κοκ! Ούτε ακόμα και 
για το ότι παράγει και αναπαράγει και η ίδια την ασθένεια καθώς για παρά-
δειγμα είναι η κατ’ εξοχήν υπεύθυνη για την πανδημία των  πολυανθεκτι-
κών, σε όλα τα αντιβιοτικά, μικροβίων, καθώς επίσης αποτελεί σήμερα εν 
μέσω της πανδημίας μία από τις βιομηχανίες εκκολαπτήρια της νόσου με 
πολύ συχνή διασπορά του ιού τόσο μεταξύ των εργαζομένων της όσο και 
προς τους/τις καταναλωτές/τριες των υπηρεσιών της!

Οι ευθύνες της είναι δομικές γιατί και ο ρόλος της είναι δομικός στην 
καπιταλιστική παραγωγή. Είναι η επιστήμη που ρητά υπόσχεται την πρόλη-
ψη ή/και αντιμετώπιση των ασθενειών που μπορεί να προκληθούν εντός 
της καπιταλιστικής οικονομίας. Όσον αφορά την πρόληψη, υπόσχεται την 

αποτροπή εμφάνισης ανεξέλεγκτων υγειονομικών καταστάσεων με τον 
καθορισμό μέτρων και κανόνων (συνήθως εκ των υστέρων), τόσο στους 
χώρους παραγωγής, όσο και στους χώρους εμπορίας και διακίνησης των 
εμπορευμάτων, αλλά και διαμονής και διαβίωσης των εργαζομένων. Όσον 
αφορά στην αντιμετώπιση των ασθενειών εμφανίζεται ως η επιστήμη που 
είναι ικανή να αντιμετωπίσει όλες τις πιθανές επιπλοκές του σύγχρονου 
τρόπου παραγωγής, υποσχόμενη στους/στις υπηκόους/γρανάζια άμεση 
επιδιόρθωση των βλαβών που θα προκύψουν από την εμπλοκή τους στην 
καπιταλιστική μηχανή. Εμφανίζεται, για όλα τα παραπάνω, παντοδύναμη, 
ικανή να αντιμετωπίσει με μεθόδους υψηλής τεχνολογίας κάθε αναμενό-
μενη αλλά και αναπάντεχη κατάσταση, στον τομέα της υγείας, σε ατομικό 
ή και μαζικό επίπεδο. Άσχετα με το αν μπορεί να τηρήσει τις υποσχέσεις 
της ή όχι. Άσχετα με το αν πολύ περισσότερο γνωρίζει ότι δεν μπορεί να τις 
τηρήσει! Είναι η επιστήμη που, εν τέλει, συντελεί στο να υπάρξει κοινωνι-
κή συναίνεση ως προς το ότι οι παρενέργειες της καπιταλιστικής μηχανής 
είναι είτε ασήμαντες είτε διαχειρίσιμες! Δεν θα μπορούσε να υπάρχει τέ-
τοιας έκτασης οικονομική ανάπτυξη και (αναμενόμενη) καταστροφή αν δεν 
συνοδευόταν από τον μύθο μιας παντοδύναμης Ιατρικής, που είναι ικανή 
να αποτρέψει ή να θεραπέψει όλες τις καταστροφικές συνέπειες!

Τη θεωρούμε λοιπόν δομικά υπεύθυνη για την εμφάνιση των σύγχρο-
νων επιδημιών, καθώς εμφανίζεται ως η δικλείδα ασφαλείας του συστήμα-
τος από τις επιδημίες και τις καταστροφές που η ίδια η κοινωνική οργάνω-
ση προκαλεί.
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Καθεστώς 
έκτακτης ανάγκης

Το «καθεστώς έκτακτης ανάγκης», το οποίο μπορεί να δικαιολογήσει 
εξαιρέσεις, παρεκτροπές ή/και υπερβολές, αποτελεί πάγια μέθοδο της 
κυριαρχίας για να επιβάλει νέα μέτρα, να ισχυροποιήσει παλαιότερα, να 
δοκιμάσει νέες μεθόδους. Η ευελιξία της κυριαρχίας απίθανη. Ταυτόχρονα 
με τα μέτρα περιορισμού της οικονομικής δραστηριότητας, επικαλούμενη 
το «καθεστώς έκτακτης ανάγκης» και διασπείροντας αυξημένες δόσεις 
φόβου, επιβάλει σειρά μέτρων που αδυνατούσε χρόνια τώρα να περάσει: 
απολύσεις, περαιτέρω ελαστικοποίηση της εργασίας, εργασία τις αργίες, 
εργασία από το σπίτι, διδασκαλία εξ’ αποστάσεως, ιατρική από το τηλέ-
φωνο, απαγόρευση των συγκεντρώσεων, απαγόρευση της κυκλοφορίας 
σε πάρκα και δάση, απόλυτος εγκλεισμός προσφύγων μεταναστών/τριών! 
Νέες μέθοδοι ελέγχου, πειθάρχησης, νέες μορφές κοινωνικότητας…

Όσον αφορά στην Ελλάδα, με δεδομένη τη συναίνεση της μέχρι πρό-
τινος κυβερνώσας Αριστεράς, επιτυγχάνονται ταχύτητες και ακρίβεια που 

κανείς και καμία δεν θα το περίμενε από το ελληνικό κράτος. Και θαυμαστή 
ευελιξία! Τα μέτρα είναι αυστηρά για τις συγκεντρώσεις πάνω από δέκα 
ατόμων, για τις μετακινήσεις κοκ, παραμένουν όμως ελαστικά για τις περι-
πτώσεις όπου βολεύει την οικονομία και την κυριαρχία: κάποια εργοστάσια, 
των οποίων η παραγωγή είναι σημαντική για την διατήρηση της οικονομίας, 
παραμένουν σε λειτουργία, στα μέσα μαζικής μεταφοράς των εργαζομέ-
νων οι συνθήκες συγχρωτισμού παραμένουν απαράδεκτες, οι συνθήκες 
διαβίωσης προσφύγων και μεταναστριών/στών στα στρατόπεδα συγκέ-
ντρωσης διατηρούνται συστηματικά απάνθρωπες! Στρατός και Αστυνομία 
συνεχίζουν να διατηρούν όλες τις δομές στρατωνισμού σε λειτουργία. 
Εξάλλου σε κάτι τέτοιες στιγμές είναι ακόμα πιο απαραίτητες!

Και δεν άφησαν αδούλευτη και την κοινωνική συναίνεση. Δεν αρκέ-
στηκαν στον φόβο και σε κατασταλτικές μεθόδους. Εν μία νυκτί, τα ντόπια 
αφεντικά, έβγαλαν από το επίκεντρο της δημοσιότητας την «ασύμμετρη 
απειλή» από τα ελληνοτουρκικά σύνορα, και τοποθέτησαν στη θέση της 
την, πολλά περισσότερα υποσχόμενη, «συμμετρική απειλή» του κορωνο-
ϊού! Τα νερά για τους μπάτσους και τα φανταράκια μας (όπως αποκαλούν 
τους/τις μισθοφόρους) αντικαταστάθηκαν από τα, πολύ πιο συναισθημα-
τικά, χειροκροτήματα από τα μπαλκόνια για τους/τις υγειονομικούς μας. 
Ένας «νέος πατριωτισμός» ανέτειλε στον οποίο συμμετέχουν ακόμα και 
όσοι και όσες αντιστέκονταν στην κατάφωρη βία κατά των προσφύγων και 
μεταναστών/τριών και δεν υποχώρησαν στην ανάγκη για εθνική ομοψυχία! 
Ζήτω η αντιική ομοψυχία.

Το ερώτημα αν πρέπει να πειθαρχήσουμε στα μέτρα ή όχι είναι ένα τε-
χνητό ερώτημα και η απάντηση δεν μπορεί να είναι ένα Ναι ή ένα Όχι, όπως 
μας ζητάνε. Όπως τα αφεντικά χρησιμοποιούν τον κατ’ οίκον περιορισμό 
κατά το δοκούν (όπως περιγράψαμε με το μη κλείσιμο κάποιων  εργοστασί-
ων) έτσι και εμείς πιστεύουμε ότι οφείλουμε να το εφαρμόσουμε σύμφωνα 
με το συμφέρον μας. Το ευρύτερο συμφέρον μας. Όπως οφείλουμε να 
προστατεύσουμε τους εαυτούς μας και τους ευπαθείς ανθρώπους που 
βρίσκονται δίπλα μας έτσι οφείλουμε να προστατεύσουμε με τους αγώνες 
μας και τις ευπαθείς ομάδες που δεινοπαθούν από τα μέτρα. Δεν είναι δυ-
νατόν να δεχτούμε ως κοινωνικό πεδίο καθημερινότητας τα social media. 
Δεν είναι δυνατόν να δεχτούμε ως πεδίο παρέμβασης τα email. Είναι στο 
χέρι των ατόμων και των κινημάτων, ανάλογα με την περίσταση, τον τόπο, 
τον χρόνο, τη δυναμική, να καθορίσουν τη στάση τους απέναντι στα μέτρα 
και να αναπτύξουν τις ανατρεπτικές μεθόδους αυτοπροστασίας και αγώνα.

Ταυτόχρονα τα κινήματα υποχωρούν. Έχοντας προ πολλού εγκατα-
λείψει τη διαχείριση της ζωής στα αφεντικά, ακόμα και να το ήθελαν, δεν 
μπορούν από τη μια στιγμή στην άλλη να αναλάβουν πρωτοβουλίες. Επί-
σημος Συνδικαλισμός, κόμματα, οργανώσεις… μπροστά στο καθεστώς 
εκτάκτου ανάγκης πειθαρχούν στα μέτρα απαγόρευσης συγκεντρώσεων, 
αναστέλλουν απεργίες, διαδηλώσεις κλπ. Συνεχίζουν να κάνουν δηλώσεις 
στα media και να tweetάρουν ασταμάτητα, αλλά ως εκεί. «Μετά να τους 
ξεσκίσουμε» είναι το πιο σκληρό που ακούστηκε.

Ο δρόμος ποινικοποιείται, θεωρείται ανεύθυνη στάση! Εμείς λέμε: μέ-
νουμε στον δρόμο γιατί από εκεί μάθαμε να δίνουμε τους αγώνες και από 
εκεί θα τους κερδίσουμε.



Ας γίνουμε όμως λίγο πιο σαφείς προς αποφυγή παρεξηγήσεων. 
Οφείλουμε απαντήσεις σε σειρά ερωτήσεων: εσείς δεν συμμετείχατε σε 
κινητοποιήσεις με αίτημα διορισμούς, υλικοτεχνική υποδομή κλπ; Τι λέτε 
για σήμερα να απαιτήσουμε; Το κλείσιμο Νοσοκομείων; Την άμεση κατάρ-
γηση του συστήματος υγείας; Απαντάμε: Είναι φανερό ότι κάτι τέτοιο δεν 
είναι δυνατόν. Στον καταμερισμό της καπιταλιστικής παραγωγής η Ιατρική 
έχει επωμιστεί με την ευθύνη διαχείρισης της ασθένειας και αυτή είναι σή-
μερα η υπεύθυνη για να μας ξεμπερδέψει από εδώ που μας έφερε. Και, 
όπως ο/η αγρότης/ισσα δικαιούται να μιλάει και να αγωνίζεται ενάντια στις 
μονοκαλλιέργειες παρόλο που, προκειμένου να επιβιώσει, συνεχίζει να 
καλλιεργεί κατ’ αυτόν τον τρόπο, όπως ο/η οικοδόμος συνεχίζει να χτίζει 
τις μητροπόλεις ενάντια στις οποίες παλεύει, έτσι και εμείς θα συνεχίσου-
με να δουλεύουμε μέσα σε ένα σύστημα ενάντια στο οποίο παλεύουμε. Και 
θα διεκδικήσουμε και καλύτερες συνθήκες εργασίας, και ενίσχυση με προ-
σωπικό των νοσοκομείων και των κλινικών, με ενιαίες εργασιακές σχέσεις 
όλου του προσωπικού ώστε να σταματήσει το δουλεμπόριο των εργολαβι-
ών των μπλοκάκηδων και των προσωρινών που καλύπτουν πάγιες ανάγκες 
σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ώστε να σταματήσουν να αντιμετωπίζονται 
οι εργαζόμενοι/ες στην περίθαλψη ως αναλώσιμοι/ες! Θα παλέψουμε για 
τον διαρκή εφοδιασμό όλων των δομών με τον απαραίτητο εξοπλισμό 
ασφαλείας ώστε να σταματήσουν να είναι τόποι διασποράς του ιού, και να 
σταματήσουν οι εργαζόμενες/οι στην περίθαλψη και οι οικογένειές τους 
να είναι τα αναλώσιμα της επιδημίας. Θα απαιτήσουμε να καταργηθούν τα 
στρατιωτικά νοσοκομεία και οι δομές και το προσωπικό τους να ενταχθούν 
στο ΕΣΥ. Θα ζητήσουμε και υλικοτεχνική υποδομή, όχι για την αύξηση της 
κερδοφορίας και τη γιγάντωση της Βιομηχανίας της Υγείας αλλά για την 
ποιοτική και ισότιμη περίθαλψη για όλους και όλες ανεξαρτήτως φύλου, 
φυλής, κοινωνικής τάξης, ηλικίας, αναπηρίας… Στιγματίζοντας ταυτόχρο-
να διαρκώς τον ρόλο του συστήματος και παλεύοντας για την κατάργησή 
του! Καταδεικνύοντας τις θεσμικές και δομικές ευθύνες του αδηφάγου κα-
πιταλιστικού συστήματος και όχι δοξάζοντας πτυχές του.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, θα ζητήσουμε την αλληλεγγύη και των 
υπόλοιπων αγωνιζόμενων. Σε αυτό το πλαίσιο θεωρούμε εξίσου, αν όχι 
πιο σημαντικό να σταθούμε αλληλέγγυες/οι σε αυτές που κακοποιούνται 
στα σπίτια τους, να μην αφήσουμε ανθρώπους μόνους πίσω από αδιαπέ-
ραστα κάγκελα, να εναντιωθούμε στο κλείσιμο των υπογείων του ΑΧΕΠΑ 
στις άστεγες και τους άστεγους, να παλέψουμε να μην υπάρξουν νέες/οι 
άστεγοι, νέοι/ες άνεργοι, να σταθούμε αλληλέγγυες/οι στους αγώνες των 
μεταναστών/στριών και να παλέψουμε για το κλείσιμο κάθε στρατοπέδου, 
να απαιτήσουμε την άμεση οικονομική ενίσχυση των ατόμων που ανήκουν 
σε ευπαθείς ομάδες και των φροντιστών τους, να αντισταθούμε στην επερ-
χόμενη επιδημία φτώχιας… Να βγούμε από το σπίτι όταν διακυβεύεται κάτι 
πιο σημαντικό από την πιθανότητα εξάπλωσης του Κορωνοϊού! Σε αυτό το 
πλαίσιο τέλος, ενάντια σε κάθε «καθεστώς έκτακτης ανάγκης», θα προσπα-
θήσουμε να αρθρώσουμε έναν ακόμα πιο ριζοσπαστικό και ξεκάθαρο λόγο, 
και να οικοδομήσουμε μαζί με τους υπόλοιπους αγωνιζόμενους και αγωνι-
ζόμενες εκείνους τους αγώνες που θα δημιουργούν ρήγματα στην κοινωνία 
της κυριαρχίας και της εκμετάλλευσης, με τελικό στόχο την ανατροπή.
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Ένας αναπνευστήρας για τον 
καθένα και την καθεμιά

Και ερχόμαστε στα αιτήματα όλων αυτών που προσπαθούν να αρ-
θρώσουν τουλάχιστον μία κριτική ή/και να αγωνιστούν τις κρίσιμες αυτές 
στιγμές. Δεν είναι δυνατόν να εντοπίζουμε τα αίτια του προβλήματος στην 
έλλειψη ιατρικής, όταν το πρόβλημα είναι αυτή η ίδια η παρουσία της, όπως 
προσπαθήσαμε να δείξουμε. Δεν είναι δυνατόν να ζητάμε περισσότερη ια-
τρική. Δεν είναι δυνατόν, πολύ περισσότερο, να ζητάμε μεγαλύτερη εξάρ-
τηση από την αιχμιακή Ιατρική τεχνολογία. Καλύτερα να σιωπήσουμε, αν 
δεν βρίσκουμε κάτι άλλο να πούμε, παρά να δοξάσουμε έναν από τους 
κύριους υπαίτιους της κατάστασης. Εξάλλου τα αφεντικά από μόνα τους 
ήδη προς τα εκεί κινούνται!
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The free market’s 
self-confinement 

If we want to talk about truly unprecedented situations, 
at least in modern history, then we have to mention the 
global suspension of economic activity that we are currently 
experiencing: the suppression of the flow of commodities 
(amongst them workers), the lockdown of businesses, the drop 
in production… This is the first time that such preventative 
measures are being taken at the global level, as a response to a 
pandemic and not to uprisings, wars or economic crisis!

It is a fact that we are going through a period of prolonged crisis, marked 
by peaks and troughs with varying degrees of intensity. However, the endur-
ing nature of the crisis and its many repetitions make it obvious that this is 
now the economy’s permanent condition. It is also a fact that this not the first 
time that we see the planet’s bosses take recession-provoking measures to 
cover the economy’s need for balance. Until now, these had been  local in 
character and of a limited scope, they involved the destruction of peripher-
al economies and the starting of wars here and there. The main goal of such 
measures was to uphold the market economy and, as far as possible, to pro-
mote the development of the wealthy North. Today, by contrast, we are wit-
nessing the roll out of measures of global reach which will have uncontrolled 
consequences for the world economy, including for the developed North. 
The likely economic outcomes of such measures can be vividly described: 
crash, a financial meltdown more severe than that which followed the Leh-
man Brothers collapse in 2008, the slowing of global growth, recession in 
most states… Note that it is the measures themselves that will produce these 
uncontrolled consequences.

How is such a situation possible? How can it be that they took such 
measures without a global revolution? Can it really be that a virus poses such 
a threat that it becomes necessary to enter an uncontrolled crisis in order 
(of course) to avoid total collapse? What is it that they think will happen that 
would be worse or more difficult to control than the measures they them-
selves are taking? Some argue that it is not the pandemic that has provoked 
the measures, at least not by itself. Rather, it is the pandemic in the context 
of the prolonged global economic crisis we mentioned above. Others tell us 
that such a thing was to be expected given the prolonged crisis the world 
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economy has been going through. It was simply waiting for the “black swan” 
that would trigger one more crisis, which they could then treat with the usual 
methods in order to set the economy back on the rhythms of development. 
There are also those who say that if the virus did not exist, the bosses would 
have discovered it in order to overcome the crisis.

Whether the crisis was expected and/or desired or not, what we are 
dealing with are measures whose consequences cannot be controlled. While 
in the past there were also pandemics combined with economic crisis, they 
were not met with such measures, nor on such a scale. And no matter how 
much the bosses might benefit from the measures, no matter how much 
they might lead them in their desired direction, it is obvious that even for 
them the current situation is nightmarish! Given that the measures’ expected 
consequences are painful, analyses, prognoses and predictive models evi-
dently argue that their consequences are in fact unpredictable. What hap-
pened? What exactly went wrong? What went wrong for a system that has 
accumulated experience of dealing with uprisings, wars, crises, and so on?

Whether the crisis is small or large, and whether the virus is a conspir-
acy or not, we believe that because of it, the situation is now out of control.

Not all pandemics 
are created equal

We can agree then that we find ourselves in an unprecedented situa-
tion. Going forward, we need to evaluate the things that are happening in or-
der to understand their consequences. We need to evaluate them for what 
they are, and within the context in which they are occurring, that is, within 
a society of domination and exploitation. And we need to assess them from 
our side, from the side of those “below”, those who usually “pay the bill.”

Obviously neither the virus itself nor its global spread are unprecedent-
ed. Strange as it may sound, not even the number of deaths it is causing is 
unprecedented. The hecatombs of victims of other modern pandemics did 
not lead to similar measures. The epidemic of dead civilians in war zones, 
the slaughter of people through starvation and disease around the world, 
the pandemic of millions of homeless people, refugees, immigrants – these 
far outnumber those killed by this virus.

In our opinion, the main problem that the bosses are confronting is that 
this virus is exhibiting an explosive combination of all of the above (extent, 
speed of contagion, number of cases, etc.), together with an additional el-
ement that is unique to it: it is penetrating developed and developing econ-
omies indiscriminately, without even making internal distinctions  within 
them. This makes it difficult to restrict it, as other epidemics, to those who 
are “left over”.

At first, the virus threatens to kill millions of middle-aged and older peo-
ple! As much as that might be a solution to the demographic problem faced 
by the bosses, the transport of hundreds of dead in “municipal wagons” 
would pose the ultimate danger of a collapse in society’s trust in the state, 
together with the danger of a collapse of social peace.

Yet the virus also affects “necessary workers”! It attacks them en masse 
and in a very short space of time which means that they cannot be treated 
by healthcare systems, nor can they be replaced without a collapse of pro-
duction. Menacing key workers with mass death and/or serious illness, the 
virus threatens the basis of the capitalist economy. Those attacked will not 
therefore be limited to the unemployed, homeless, refugees or others who 
may be considered left over! If immediate measures are not taken to con-
trol the phenomenon, the damage will be severe, long-term and, quite pos-
sibly, irreparable.

Our argument is backed up by those (few) cases in which highly devel-
oped economies, considering their workers expendable, initially chose not 
to close their industries. Doing so, they were met almost immediately with 
dynamic worker mobilizations. Understanding the fate reserved for them by 
their bosses in terms of their survival, workers demanded the closure of fac-
tories whose production was unrelated to confronting the pandemic. For 
their side, the bosses understood that this was not the time to test the en-
durance of social and labor peace - which had anyway seemed fragile long 
before the extreme situation created by the pandemic, and so they closed 
the factories in these countries.

Obviously, the fact that both bosses and high-ranking officials are af-
fected is of secondary importance, since most of them will get over it and be-
sides, there are so few of them that there is always someone to replace them.

So, what is going on? How can something like this be happening?  And 
what is Medicine doing? 
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The emperor 
has no clothes

The fact is that the promise made by our modern religion of science - 
that it will protect today’s capitalist machines - has collapsed. And so mod-
ern Medicine is collapsing, bringing down with it its boastful declarations 
that in word promised health for all but in practice, promised unfettered 
(in terms of health problems) economic activity. Unable to fulfill the role re-
served for it by the capitalist system, Medicine has ended up, in the best 
case scenario, underperforming.

Its inability to deliver is evident both in its statist casting in which, 
though gasping for air, it continues to function (China), and in its neoliberal 
version, as we see in Italy, Spain, Germany, the USA, and so on. Its incapacity 
spans underdeveloped economies and economies that have been subject-
ed to deregulatory politics, including in the richer economies of the devel-
oped North. It is incapable in systems that have developed primary care sec-
tors and in those that have developed tertiary sectors, and/or even in those 
with fully developed, comprehensive care. This incapacity, we believe, is 
fundamentally structural!

The main problem 
that the bosses are 
confronting is that this 
virus is ... penetrating 
developed and 
developing economies 
indiscriminately, 
without even making 
internal distinctions  
within them...

Enema, bloodletting and 
a good laxative…

What is modern Medicine saying to us? What does it suggest we do to 
deal with the pandemic?  What it is doing is passing on the baton for the pres-
ervation of hierarchical social mechanisms to the medieval practice of quar-
antine! It’s dredged up this solution from the entrails of the history of states: 
quarantine, faith in religion and prayers to chase away evil becomes ... quar-
antine, faith in science and prayers to get the vaccine!

We wonder if the prohibition on gatherings will be recorded in pathol-
ogy’s textbooks as an antiviral therapy, or if home confinement will be in-
cluded in upcoming intensive care conferences as auxiliary therapies for me-
chanical ventilation! Will the text message sent to EODY1 about a shopping 
trip be included in the family doctor’s quiver of treatment options? Because 
these are the core measures that modern Medicine is offering us!

Their main concern remains the perpetuation of their domination and 
that’s why the experts announcing the measures are doctors. New special-
isms are emerging through which new (and not so new) measures are be-
ing announced in order to keep control of the situation. There are epide-
miologists, professors of crisis and/or health policy management, disease 
outbreak experts, physicians of medicine shortage... These scientists may 
not be at the cutting edge, they may not bring to mind Gray’s Anatomy, but 
that doesn’t stop them from being scientists (could you really imagine the 
military or the minister of public order announcing the containment meas-
ures instead of epidemiologists?). And so, in this way, even the respirators 
keep their place; they get a role in the narrative of our salvation. Thus, we 
need ever more drugs to save us, ever more vaccines... even more medical 
technology!

Intensive care units, respirators, diagnostic tests, vaccines, these con-
tinue to feature as the only solutions to a pandemic that is essentially being 
treated with quarantine! Has this model been questioned by anyone? Has 
anyone studied the benefits of directing all these billions of dollars or euros 
towards medical research and technology, instead of social need? Would 
the numbers of dead or seriously ill not be far lower if, for example, these 
same funds were used to transfer refugees from concentration camps to 
safe houses – obviously at a far lower cost? What if the funds were direct-
ed to the homeless and unemployed, and support systems for them? What 
if the sparks of war, which produce refugees and immigrants, were put out? 
Ah but the solutions put forward by the system must ensure its reproduction!
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 The new measures not only incorporate the inequalities inherent in 
all models of modern medicine, but they also sharpen them. And we’re not 
talking about inequality of access to respirators, ICU beds or rehabilitation, 
which is a given in the everyday functioning of healthcare systems (in coun-
tries where all of these exist, of course). What we are pointing out here is that 
we do not all have the same capacities to take these “safeguarding” meas-
ures. Unemployed people, the homeless, detained asylum claimants, prison-
ers, refugees, migrants, those locked in camps … they are being totally over-
whelmed with prohibitions. The inequality between rich and poor, in terms of 
our capacities to save ourselves, is not something new and is obviously not 
Medicine’s concern: so once again, Medicine shows us its real face.

Finally, there are cases where even these ancient measures cannot be 
applied at all. The Pakistani government’s decision not to take measures to 
limit movement is indicative, as: “deaths from starvation would exceed those 
from the epidemic.”

We do not think that what we are dealing with is simply modern med-
icine’s inadequacy; we believe that we are living through its collapse. Even 
a cautious observer doesn’t need the current crisis in order to understand 
that Medicine’s declarations are empty promises and were so even when the 
global economy was functioning normally. One need only take a global per-
spective to see that Medicine can only deliver a fraction of what it promises. 

In this critical moment, if we freeze time and social media - and in fact 
media in general, we will find that what we are dealing with is a science that 
is structurally responsible for the pandemic and the thousands of deaths. 
Structurally responsible not only for the pandemic of the virus, but also for all 
those other pandemics created by the capitalist economy.

Structural responsibility
Why do none of the scientists who are trying to explain the causes of 

the pandemic resort to the most basic explanation: that viruses have always 
existed, and have frequently led to epidemics in the past, even to pandem-
ics … what to do, these things are part of the history of the human species? 
Could it be because such an explanation is no longer satisfactory? Or be-
cause they owe us a much broader explanation, one that accounts for the 
frequency of modern pandemics, their extensiveness, the speed at which 
they spread …  Could it be because the causes of modern pandemics are 
not so “natural”? Or because they feel the need to identify a specific cause 
so that they can then justify Medicine’s inability to cope? What about all of 
the above together?

In searching for causes of the pandemic’s appearance, Medicine’s apol-
ogists tell us that bats and spiders are to blame for everything (snakes and 
green horses are currently being interrogated!). The most “serious” amongst 
them name: poor hygiene conditions in outdoor markets; sprawling cities 
with uncontrolled construction; the illegal trade in wildlife and unregulated 
conditions in agricultural and livestock production.  In short, the above fac-
tors (shame on them!) are responsible for the destruction of healthcare sys-
tems and for the fact that, despite its best intentions, Medicine just cannot 
keep up… We are told that for its part, science has done its job well; it has 
defined the proper forms of trade, production and healthy living, rules for 
preventing epidemics and so on. We are told that the problem lies in the vi-
olation of the rules: in some instances by the unregulated economies of un-
derdeveloped or developing economies, in others, depending on the season 
and place, the blame lies with “notoriously filthy populations” (Asians, Arabs, 
Muslims, Roma, etc.), or with sometime adventurers, opportunists … We’ve 
been told this before: mad cow disease, bird flu, swine flu, SARS, MERS, fish 
flour dioxins, Ebola, multi-resistant germs … all of these were just deviations! 
We are told that they were caused by either violations of the rules or a lack of 
rules. To which we say: capitalist production is the destructive rule!

It is capitalist production, on an industrial scale and with profit as its only 
aim, that leads to crop monocultures, the mass rearing of animals, the genet-
ic modification of organisms, the concentration of millions of workers in vast 
cities and the destruction of the environment. Greenhouses, factory farms 
and buildings themselves are breeding grounds for microorganisms (virus-
es, germs, etc.) for the treatment of which (still according to science’s own 
rules) tons of pesticides and antibiotics are needed. And for all that, all they 
can muster is a temporary confrontation with the emerging, resistant strains, 
which themselves require new pesticides and new antibiotics. This creates 
an endless spiral that provokes the emergence of new and increasingly drug 
resistant microorganisms. And this is just one of many examples of the con-
sequences of this ever-increasing pressure on human interactions with en-
vironment. In other words, capitalist production, whether it follows the rules 
or not, produces the conditions not only for enabling the rapid spread of dis-
eases, but also for developing them in the first place. If we take into account 
the obvious fact that all manner of violations are inherent within capitalist de-

22 EN 23 EN



Western Medicine promotes 
itself as the system’s safety 

valve with respect to epidemics 
and disasters – which are 

caused by the very organisation 
of society itself. We therefore 

consider it structurally 
responsible for the appearance 

of modern diseases.

velopment, and that, further, there has never been a capitalism which has not 
broken production, living, trade rules and so on, then the main culprit comes 
into sharp focus: the capitalist mode of production.

Let us offer more evidence of Western Medicine’s structural responsi-
bility for the appearance and consequences of this pandemic, as of all pre-
vious modern pandemics. We’re not talking here in general terms about the 
criticisms that could be made of it as one of the most developed industries 
in the world economy! Nor are we talking about assigning it a share of the re-
sponsibility it holds for its involvement in the pharmaceutical industry, med-
ical technology and so on! Our concern here is also not with the fact that 
Western Medicine actually produces and reproduces the disease, for in-
stance, by holding primary responsibility for the pandemic of multidrug-re-
sistant antibiotics. Or for the fact that Medicine constitutes one of the sec-
tors which, in the middle of a pandemic, is actually incubating the disease 
itself, with frequent breakouts of the virus both amongst employees and 
consumers of its services!

Western Medicine’s responsibilities are structural because its role in 
capitalist production is structural: it is the science which explicitly promis-
es to prevent and/or treat diseases that may arise within the capitalist econ-
omy. With regards to prevention, it promises to prevent the appearance of 
unregulated sanitary conditions by formulating rules and measures (usual-
ly after the fact), both for production places and the trade and distribution of 
commodities, as well as for workers’ accommodation and living conditions. 
As concerns the treatment of diseases, Western Medicine presents itself as 
the science that is capable of tackling all possible complications inherent in 
modern modes of production. It promises subjects/cogs immediate repair 
for the damages that result from their involvement in the capitalist machine. 
Given the above, it appears omnipotent, able to deploy high-tech methods 
to deal with any foreseen or unforeseen health condition, whether at the in-
dividual or societal levels. This is totally independent of the fact of whether or 
not it can actually keep its promises; and of course, of the fact that it knows it 
can’t. It is the scientific field, in the end, that contributes to upholding social 
consent by keeping the side effects of the capitalist machine either insignif-
icant or manageable. Neither economic growth at the current vast scale nor 
(predictable) disasters could exist without the myth of an omnipotent Medi-
cine, capable of preventing or curing all catastrophic consequences!

 Western Medicine promotes itself as the system’s safety valve with re-
spect to epidemics and disasters – which are caused by the very organisa-
tion of society itself. We therefore consider it structurally responsible for the 
appearance of modern diseases.

The state of emergency
The state of emergency, which can be used to justify exceptions, de-

viations and/or exaggerations, is a well-established method of domination, 
used for imposing new mechanisms or reinforcing older ones. Domination’s 
flexibility is unbelievable. Together with measures to limit economic activi-
ty, the invocation of the state of emergency distributes more concentrated 
doses of fear and enables the imposition of a series of mechanisms which in 
previous years had been unthinkable: dismissals, the further flexibilization of 
work, work during leave time, work from home, distance learning, telemed-
icine, bans on gatherings, bans on free movement in parks and forests, the 
total lockdown of refugee migrants. New methods of control and discipline, 
new forms of sociability…
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In Greece, the state - with the consent of the former left government, 
has achieved levels of speed and precision that no one could have imagined. 
And what marvelous flexibility! The measures are strict in limiting gatherings 
of more than ten people or freedom of movement but remain flexible where 
it suits the economy or domination’s needs: some factories, whose produc-
tion is important for maintaining the economy, continue to operate. Mean-
while, the public transport available to workers, in terms of the close condi-
tions under which they interact, remain unacceptable. Living conditions for 
refugees and migrants in the concentration camps are systematically inhu-
mane. And the army and police continue to maintain all military apparatuses; 
they are, after all, more necessary than ever in such times!

They have not, moreover, left social consensus unworked, and are not 
content only to use fear and repression. Overnight local bosses took the 
“asymmetric threat” of the Greek-Turkish border out of the spotlight, and re-
placed it with the much more promising “symmetrical threat” of the corona-
virus! The bottled water sent to our cops and soldiers (as they call the merce-
naries)2 have been replaced by the much more emotional applauding from 
the balconies for our healthcare workers. A “new patriotism” has emerged, 
and even those who stood up against the open violence against refugees 
and immigrants are participating in it, not retreating in the face of the need 
for national unity! Long live anti-viral unity.

The question of whether or not we should obey the measures is an arti-
ficial one that cannot be answered with a yes or no, as they are asking us to 
do. Just as the bosses are deploying home confinement at will (by not clos-
ing some factories, as we described) so we believe that we should apply it 
in accordance with our interests. Our broader interests. Thus, as we have to 
protect ourselves and the vulnerable people near us, so we also have to pro-
tect our struggles and the vulnerable groups who are suffering because of 
the measures. It is impossible that we accept social media as the field of dai-
ly life. It is impossible that we accept email as a field of intervention. It is in 
the hands of individuals and movements, in relation to the specific occasion, 
place, time and dynamics, to determine their attitudes to the measures and 
to deploy subversive methods of self-defense and struggle.

Yet in this moment, movements are retreating.  Since they long ago ced-
ed the governance of life to the bosses, even if they wanted to, they could 
not from one day to the next start taking initiatives. Official trade unions, par-
ties, organizations - faced with the state of emergency, all of them are obey-
ing the measures banning rallies, suspending strikes, demonstrations and so 
on. They continue to make statements to the media and

tweet incessantly, but that’s it. “We will beat them afterwards” is the 
boldest line we hear.  

 The street is being penalized, being framed as an irresponsible attitude! 
To which we say: we will stay on the street because that’s where we learned 
to fight and that’s where we’ll win.

One respirator
for every person

We come now to the demands of all those who are at least trying to ar-
ticulate a critique and/or fight in this critical moment. We should not locate 
the causes of the problem in the absence of medicine, when, as we have 
tried to show, the problem is medicine’s very presence. Thus, we cannot ask 
for more medicine and, even less, demand greater dependence on cutting 
edge medical technology. If we can’t think of anything else to say, then, rath-
er than glorify one of the main culprits in this situation, it’s better that we stay 
silent. After all, the bosses themselves are already moving in this direction.

Let’s clarify our position a little further, lest there be any misunderstand-
ing. We need to answer a whole series of questions: didn’t you participate 
in mobilizations demanding the hiring of workers, the support of logistical 
infrastructure, etc.? What do you think our demands should be today? The 
closure of hospitals? The immediate abolition of the healthcare system?  To 
which we reply: obviously such things are impossible. In the capitalist divi-
sion of production, Medicine shoulders responsibility for disease manage-
ment, and it should therefore be responsible for getting us out of the situa-
tion it got us into. And, just as a farmer has the right to speak out about and 
fight against monoculture even though, in order to survive, they continue 
to cultivate with that method, and just as the builder continues to build me-
tropolises against which they fight, so we will continue to work within a sys-
tem against which we are also fighting. And we will demand better working 
conditions and support for hospital and clinic staff. We will demand uniform 
working relationships for all staff in order to stop enslavement via outsourc-
ing and temporary contracts, through which permanent needs in the public 
and private sectors are covered, so that healthcare workers stop being treat-
ed as dispensable! We will fight so that all structures have a continuous sup-
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ply of the necessary safety equipment so that they cease to be places where 
the virus spreads, and we will fight for healthcare workers and their families 
to stop being treated as the epidemic’s expendables. We will demand the ab-
olition of military hospitals and their systems, and that their staff join the Na-
tional Health System. We will also demand logistical infrastructure, not to in-
crease profitability or expand the healthcare industry, but so that quality care 
is equally accessible to all, regardless of gender, race, class, age, disability. 
And we will do all this at the same time as we denounce the system’s role and 
fight for its abolition! Thus, we will lay bare the rapacious capitalist system’s 
institutional and structural responsibilities, instead of glorifying them.

In this context, we will seek solidarity from other militants as well. And 
in this context, we consider it equally, if not more, important to: stand in soli-
darity with those who are being abused in their homes; to not abandon peo-
ple behind impenetrable prison walls; to oppose the closure of AHEPA’s base-
ments to the homeless; to fight so that there are no new homeless people 
and no new unemployed youth; to stand in solidarity with the struggles of 
immigrants and to fight for the closure of every camp; to demand immediate 
financial support for people who belong to vulnerable groups and their car-
egivers, and to resist the coming epidemic of poverty… 

When something more important than the spread of coronavirus is at 
stake, we need to get out of the house! In this context, we will try to articulate 
an even clearer and more radical discourse against any “emergency need” 
expressed by the regime. And, together with other militants, we will work to 
build up those struggles that will create cracks in the society of domination 
and exploitation, with our ultimate goal to overthrow it.
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