
Κατά την διάρκεια του τελευταίου χρόνου, με την πανδημία είδαμε να ξεσκεπάζεται η 
ανεπάρκεια του καπιταλισμού στην αντιμετώπιση κρίσεων μέσα που τες λογικές του 
ανταγωνισμού τζιαι του κέρδους. Είδαμε επίσης να φκαίνουν στην επιφάνεια διάφορα 
φαινόμενα διαφθοράς. Στην διαχείρηση ούλλων των πιο πάνω, το κράτος απάντησε 
με θράσος τζιαι αυταρχισμό, εντείνοντας τον κοινωνικό αναβρασμό γυρω που θέματα 
όπως το μεταναστευτικό, την διχοτομική πολιτική, τζιαι την πλήρη απαξίωση για ατομικές 
τζιαι συλλογικές ελευθερίες. Τι μας λαλεί τούτο; Ότι το κράτος εκατάντησε τόσο σίουρο 
για την απουσία ουσιαστικής αντίστασης, που εν επροσπάθησε καν να χωστεί πίσω 
που το δάκτυλο του. Όσο όμως τζιείνο προσπαθεί να επιβάλει μια νέα κανονικότητα, 
μπαίνουμε τζιαι εμείς σαν κοινωνικό σύνολο σε ένα νέο κύκλο αγώνων. Εν θα 
επιτρέψουμε η οργή τζιαι η αγωνιστικότητα να αφομοιωθούν για άλλη μια φορά που το 
καπιταλιστικό σύστημα. Όπως εξηγούμε παρακάτω, οι κρίσεις εν εγγενείς κομμάθκια 
του καπιταλισμού, αποτελούν κομμάτι του κύκλου που κάμνει, πριν την αναδιάρθρωση 
τζιαι αναπροσαρμογή του. Αντί να αφήκουμε λοιπόν το κράτος να γλιτώσει που τούντην 
κρίση μετατοπίζοντας το βάρος στους ώμους μας, ας συμφωνήσουμε ότι ο αγώνας εν 
τελειώνει με το τέλος της διαδήλωσης, ούτε με την επιστροφή σε καμιά κανονικότητα. Ας 
προσπαθήσουμε να ανιχνεύσουμε τες απελευθερωτικές δυνάμεις που υπάρχουν μέσα 
στην κοινωνία τζιαι να ακολουθήσουμε την τροχιά τους, έχοντας πίστη στες δυνάμεις 
μας. Εν στο σσιέρι μας να σπάσουμε την λούπα, να γίνουμε οι πρώτες σταγόνες της 
καταιγίδας που έρκεται.

1. Ο ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ ΕΝ Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ 

Ζούμε σε ένα οικονομικό σύστημα το οποίο εν βασισμένο πάνω στην αρχή του 
κέρδους. Η παραγωγή προϊόντων τζιαι υπηρεσιών γίνεται στη βάση της δημιουργίας 
όσο το δυνατόν μεγαλύτερου κέρδους, τζιαι όι στη βάση των αναγκών της κοινότητας. 
Η κατανόηση τούτης της βασικής αρχής του καπιταλισμού εν απαραίτητη αν θέλουμε να 
καταλάβουμε την άθλια διαχείριση της πανδημίας. Οι τραγικές ελλείψεις στα νοσοκομεία 
της Κύπρου έχουν επίσης να κάμουν με τον τρόπο που εν οργανωμένη η παραγωγή τζιαι 
διανομή προϊόντων τζιαι αγαθών. Ακόμα, έχουν να κάμουν με την αποδιάρθρωση του 
δημόσιου συστήματος υγείας μέσα που την επέλαση του νεοφιλελευθερισμού τζιαι των 
ιδιωτικοποιήσεων των τελευταίων δεκαετιών. 

Το κράτος προσπαθεί, μέσα που τα κανάλια που διαθέτει, να μας πείσει ότι η μερίδα 
του λέοντος στη διαχείριση της πανδημίας ανήκει στην «ατομική ευθύνη». H «ατομική 
ευθύνη» για την υγεία τζιαι την φροντίδα μας έννεν κάτι τζιαινούρκο, αλλά αποτέλεσμα 
της αποσύνθεσης του κράτους πρόνοιας τζιαι της υπαγωγής της υγείας στη νέα λογική 
τζιαι οργάνωση της αγοράς του νεοφιλελευθερισμού. Δηλαδή η μαζική φροντίδα της 
υγείας των εργατών που το κράτος (πάντα για λογαριασμό των αφεντικών) σταδιακά 
έγινε μια εξατομικευμένη ιδεολογία πρόληψης τζιαι υγιεινισμού, αντανακλώντας τις 
αλλαγές στην κοινωνία τζιαι την οργάνωση της εργασίας. Η μεταφορά της ευθύνης της 
υγείας που κρατική σε ατομική ή οικογενειακή (με έμφαση στην απλήρωτη γυναικεία 
εργασία της φροντίδας) οδήγησε στην υποστελέχωση σε προσωπικό, σε ελλείψεις στον 
εξοπλισμό, σε μειώσεις μισθών τζιαι γενικότερα στην άθλια κατάσταση στην οποία δαμέ 
τζιαι χρόνια βρίσκεται το σύστημα δημόσιας υγείας. Οι δαπάνες για τη δημόσια υγεία 
παραμένουν διαχρονικά χαμηλές: το 2015 για παράδειγμα, το κράτος εδιέθεσε το 7.1% 
του συνολικού προϋπολογισμού του για την υγεία, το μικρότερο ποσοστό στην Ευρώπη. 

Με την πανδημία εφάνηκε επίσης πώς η παρούσα παγκοσμιοποιημένη οργάνωση 
της παραγωγής φαρμάκων τζιαι προστατευτικού εξοπλισμού, μια οργάνωση 
προσανατολισμένη στο κέρδος, εν μπορεί να ανταποκριθεί επαρκώς στην παγκόσμια 
ζήτηση τζιαι τις ανάγκες που προκύπτουν σε μια πανδημία. Με περιορισμένη διαθέσιμη 
προσφορά εξοπλισμού, φαρμάκων -τζιαι πιο πρόσφατα εμβολίων- εγίναμε μάρτυρες 
ενος καννιβαλισμού μεταξύ κρατών που προσπαθούν να κερδίσουν το στοίχημα της 
συντομότερης επιστροφής στην «κανονικότητα», αλλά τζιαι εταιρειών που εν ανέχτηκαν 
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να βλέπουν τα κέρδη τζιαι το μονοπώλιο τους να απειλείται. Παρακρατήσεις εξοπλισμού 
σε λιμάνια, συμφωνίες για μαζικές προπαραγγελίες εμβολίων που την ΕΕ εις βάρος 
τρίτων χωρών, νομικές αγωγές που εταιρίες εναντίον πολιτών που χρησιμοποίησαν 
πατενταρισμένα εξαρτήματα τους ως μοντέλα για να εκτυπώσουν βαλβίδες για 
αναπνευστήρες προσπαθώντας να σώσουν ζωές συνανθρώπων τους, εν μερικά 
στιγμιότυπα τούντου παραλογισμού.

Όταν μιλούμε για την τραγική διαχείριση της πανδημίας, πρέπει λοιπόν να έχουμε υπόψη 
τζιαι την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το σύστημα υγείας εντός του καπιταλιστικού 
τρόπου οργάνωσης της οικονομίας, τζιαι τις λογικές που πίσω του. Προφανώς, εντός 
τούτου του συστήματος, τζιαι ιδιαίτερα στη συγκεκριμένη ιστορική συγκυρία, το κράτος 
εν μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις μιας πανδημίας με όρους υγειονομικής 
περίθαλψης τζιαι φροντίδας. Γι’ αυτό επιλέγει να διαχειριστεί την πανδημία με τον μόνο 
τρόπο που ξέρει: με μπάτσους, μπάτσους, μπάτσους.

2. O ΑΥΤΑΡΧΙΣΜΟΣ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Το καθεστώς εξαίρεσης έγινε ο κανόνας: το κράτος διοικεί πλέον με διατάγματα στα 
όρια του απολυταρχισμού. Eκδικητικά πειθαρχικά μέτρα, απαγόρευση διαδηλώσεων, 
προστίματα, curfew, εγκλεισμός, εντεινόμενη αστυνόμευση, ταύτιση της υγείας με τον 
έλεγχο τζιαι την καταστολή συμπληρώνουν την εικόνα. Προφανώς το κράτος χρησιμοποιεί 
την πανδημία ως πρόσχημα για να ισοπεδώσει ατομικές τζιαι συλλογικές ελευθερίες αλλά 
τζιαι εργασιακά κεκτημένα που μέχρι τώρα εθεωρούνταν δεδομένα. Τούτο σηματοδοτεί 
μια «νέα κανονικότητα» όι μόνο σε θέματα υγείας αλλά τζιαι ιδιαίτερα όσον αφορά την 
οργάνωση της εργασίας, των σχέσεων τζιαι της καθημερινότητάς μας - την αλλαγή 
δηλαδή που το κοινωνικό, πολιτικό τζιαι εργασιακό μοντέλο του νεοφιλελευθερισμού 
στο επόμενο. Στην περίπτωσή μας, η χρήση της πανδημίας ως πρόσχημα εν εκφράστηκε 
πουθενά πιο ξεκάθαρα απ’ ότι στο κλείσιμο των οδοφραγμάτων την ίδια ώρα που 
επαρέμεναν ανοικτά τα αεροδρόμια, τζιαι στην εκ των πραγμάτων μετατροπή του 
«κέντρου προσωρινής φιλοξενίας» αιτητών ασύλου στην Πουρνάρα σε κλειστό κέντρο 
κράτησης για αδιευκρίνιστο χρόνο.

Η αστυνομο-στρατιωτική διαχείριση της πανδημίας τζιαι της εργατικής τάξης – θυμίζουμε 
δαμέ ότι η Κύπρος έσσιει τους παραπάνω αστυνομικούς ανά κάτοικο στην ΕΕ – εν έσσιει 
να κάμει αποκλειστικά με τες ελλείψεις στη δημόσια υγεία τζιαι την κοινωνική πρόνοια. 
Έσσιει να κάμει τζιαι με το γεγονός ότι το (ελληνο)κυπριακό κράτος βρίσκεται στη δίνη 
μιας πρωτοφανούς κρίσης για τη σύγχρονη ιστορία του: μιας κρίσης τόσο οικονομικής, 
όσο τζιαι πολιτικής, η οποία εκφράζεται μέσα που τα φαινόμενα διαφθοράς που 
φκαίννουν στην επιφάνεια τζιαι τες κοινωνικές αντιδράσεις που προκαλούν. Με άλλα 
λόγια: το αυταρχικό κράτος που χτίζεται αποτελεί τόσο διαχείριση μιας κρίσης υγείας 
με στρατιωτικούς όρους, όσο τζιαι διαχείριση της οικονομικής κρίσης τζιαι της ίδιας της 
κρίσης της νομιμότητας της κυπριακής δημοκρατίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί 
η πλήρης απαγόρευση διαδηλώσεων, την ίδια ώρα που πλήθη ατόμων μπορούν να 
συναθροίζουνται σε mall τζιαι εκκλησίες.

3. ΟΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΝΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ

Αποτελεί αδιαμφισβήτητη αλήθεια ότι ζούμε στη μεγαλύτερη καπιταλιστική κρίση της 
εποχής μας, μια κρίση που μπορεί να συγκριθεί μόνο με το μεγάλο κραχ του 1929. 
Σε αντίθεση με ό,τι προσπαθούν να μας πείσουν, η κρίση εν ήταν αποτέλεσμα 
κακοδιαχείρισης του χρηματοπιστωτικού τομέα ή απληστίας κάποιων κακόβουλων 
τραπεζιτών. Οι κρίσεις στον καπιταλισμό εν αναπόφευκτες τζιαι η ρίζα τους τοποθετείται 
στην εξής απλή αντίθεση: η δημιουργία κέρδους μέσω της εκμετάλλευσης των εργατών 
συγκρούεται με την δυνατότητα των εργατών να καταλώνουν τα προϊόντα που παράγουν, 
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οδηγώντας νομοτελειακά σε οικονομικές κρίσεις. Τούτο εν μια δομική αντίφαση του 
καπιταλιστικού μοντέλου παραγωγής. Οι κρίσεις λοιπόν αποτελούν τζιαι τζιείνες κομμάτι 
της καπιταλιστικής κανονικότητας, τζιαι όι κάποια εξαίρεση. Τζιαι εξηγούμε:

Τα αφεντικά παράγουν με όσο χαμηλότερο κόστος γίνεται για να δημιουργούν όσο 
περισσότερο κέρδος γίνεται. Το ότι η παραγωγή εν βασισμένη πάνω στο κέρδος των 
καπιταλιστών εν έσσιει να κάμει απλά με την απληστία τους. Το κέρδος εν απαραίτητο 
ούτως ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να επενδύουν σε νέες τεχνολογίες, να 
διευρύνουν την παραγωγή, να διαφημίζουν κτλ. Αν δεν τα κάμουν τούτα, εν να χαθούν 
στον ανελέητο ενδο-καπιταλιστικό ανταγωνισμό που κάποιον άλλον που εν να τα 
κάμει. Ο εργατικός μισθός αποτελεί ένα που τα βασικότερα κόστα παραγωγής. Κατ’ 
επέκταση, αποτελεί βασική επιδίωξη κάθε αφεντικού να χαμηλώσει όσο γίνεται τα κόστα 
παραγωγής του, συμπεριλαμβανομένων των μισθών των εργατριών του, των οποίων 
η ίδια η εργασία εν η μόνη που μπορεί να παράξει υπεραξία, δηλαδή κέρδος για τα 
αφεντικά. Τι εννοούμε; Ότι το κέρδος των αφεντικών εν η διαφορά ανάμεσα στα κόστα 
της παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου του μισθού, τζιαι την αξία των προϊόντων τζιαι 
υπηρεσιών που παράγονται. Δηλαδή το κέρδος εν η εκμετάλλευση των εργατών/τριων 
λόγω του ότι ο μισθός τους εν αντανακλά την πραγματική αξία της εργασίας τους. Την 
ίδια ώρα όμως, οι εργάτες αποτελούν τζιαι καταναλωτές των ίδιων των προϊόντων τζιαι 
υπηρεσιών που διατίθουνται στην αγορά. Όσο χαμηλώνουν οι μισθοί, τόσο περισσότερα 
προϊόντα παράγονται αλλά τόσο λιότερο ικανές εν οι εργάτριες να τα καταναλώσουν. 

Η εν δυνάμει απεριόριστη παραγωγή για τη δημιουργία κέρδους συγκρούεται με την 
περιορισμένη κατανάλωση, όι λόγω περιορισμών στις ανθρώπινες ανάγκες τζιαι 
επιθυμίες, αλλά λόγω περιορισμένης δυνατότητας αξιοποίησης του κεφαλαίου - 
δηλαδή του χρήματος που μαζεύκεται για να ξανα-επενδυθεί. Δημιουργείται έτσι μια 
υπερ-παραγωγή προϊόντων τζιαι μια υπερ-συσσώρευση κεφαλαίου για το οποίο εν 
υπάρχει αρκετή ζήτηση. Λόγω ακριβώς της δυσκολίας του κεφαλαίου να επενδυθεί 
στη σφαίρα της παραγωγής (πχ. στην δημιουργία ενός νέου εργοστασίου), γίνεται 
επιτακτική η μετάβασή του στον χρηματιστικό τομέα. Ο  χρηματιστικός  τζόγος,  οι  αγορές  
παραγώγων,  οι  χρηματιστηριακές συναλλαγές, το εμπόριο χρήματος τζιαι δανείων, 
τα ομόλογα και λοιπά φαινόμενα του «πλασματικού» κεφαλαίου προσφέρουν εύφορο 
έδαφος δημιουργίας κερδών με ιλιγγιώδεις ρυθμούς την ώρα που οι επενδύσεις του 
«πραγματικού» κεφαλαίου συρρικνώνονται. 

Ας πάρουμε για παράδειγμα τη «φούσκα» των στεγαστικών δανείων που επροκάλεσε το 
ξέσπασμα της κρίσης του 2008 στις ΗΠΑ, την οποία συναντούμε όμως τζιαι στην Κύπρο. Η 
αγοραστική δύναμη των εργατών παραμένει, σε παγκόσμιο επίπεδο, σε στάσιμα επίπεδα 
που την δεκαετία του 1970, σε αντίθεση με την παραγωγικότητα που αυξάνεται. Την 
ίδια ώρα οι τιμές, τα ενοίκια, οι φόροι ανεβαίνουν χρόνο με το χρόνο. Οι εργάτριες σε 
μεγάλο βαθμό εγίναν πλέον ανίκανες οικονομικά να αγοράσουν δικό τους σπίτι. Η μαζική 
κατανάλωση όμως έπρεπε να συνεχίσει για να διαιωνίσει τα κέρδη των αφεντικών, τζιαι 
η λύση που εβρέθηκε ήταν η πίστωση, δηλαδή η παροχή δανείων σε ευρεία κλίμακα με 
χαμηλά επιτόκια για να συνεχίσει η παραγωγή/κατανάλωση σαν να μεν συμβαίνει τίποτε. 
Κατά τη διαδικασία τούτη τα χαμηλότερα στρώματα έβαλαν τα σπίθκια τους σε υποθήκη 
ως υπόσχεση για το ξεπλήρωμα του χρέους. Τα χρεόγραφα των υποθηκών επενδύονταν 
που τους τραπεζίτες, οι οποίοι τα μεταπουλούσαν σε άλλους επενδυτές, δημιουργώντας 
νέα κέρδη πάνω στα χρέη της εργατικής/μικροαστικής τάξης, πάνω σε μια τεχνητή κίνηση 
του χρήματος. Προφανώς, τούτη η διαδικασία εδημιούργησε μια φούσκα που κάποτε 
αναπόφευκτα εν να έσπαζε, αφού τούτα τα χρέη ήταν αδύνατο να εξοφληθούν, αφού 
στην πραγματικότητα εκάλυπταν την δομική αντινομία του καπιταλισμού που αναφέραμε 
προηγουμένως. Το ξέσπασμα τούτης της φούσκας οδήγησε στην παγκόσμια κρίση του 
2008.

Βέβαια, πέρα που αναπόφευκτες, οι κρίσεις εν τζιαι χρήσιμες για τον καπιταλισμό, 
αφού μέσα που τες καταστροφές που προκαλούν δίνεται η δυνατότητα στο σύστημα 
να αναπροσαρμοστεί τζιαι να αναδιοργανωθεί. Οι κρίσεις ακολουθούνται που 
ανάκαμψη τζιαι ανοικοδόμηση (συχνά συνοδευόμενα που τεχνολογικές καινοτομίες), 
τζιαι εκμετάλλευση της υποτιμημένης λόγω κρίσης εργασίας. Η μεσολάβηση πολλών 
κομματιών της ζωής μας, όπως η εκπαίδευση τζιαι η δουλειά που το διαδίκτυο, 
μήπως συνιστά μια τεχνολογική καινοτομία τζιαι μια προσπάθεια αναδιάρθρωσης του 
καπιταλισμού σαν αποτέλεσμα της κρίσης του; Μήπως οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας 
τζιαι η έμφαση στην αστυνόμευση συνιστούν μια (αυταρχική) διαχείριση μιας πολιτικής 
τζιαι οικονομικής κρίσης; Οι καπιταλιστικές κρίσεις τζιαι αντιφάσεις μπορούν, λοιπόν, να 
επεξηγήσουν πολλά που τα ακατανόητα που θωρούμε να συμβαίνουν. Οι κρίσεις ενός 
συστήματος βασισμένου στο κέρδος μπορούν να εξηγήσουν τις ακραίες ανισότητες 
ανά το παγκόσμιο, την καταστροφή της φύσης, την ενορχηστρωμένη εγκατάλειψη της 
δημόσιας υγείας για χάρη της ατομικής ευθύνης. Μπορούν, επίσης, να μας βοηθήσουν 
να κατανοήσουμε ό,τι εμφανίζεται, στιγμιαία, ως «ακραία φαινόμενα» διαφθοράς.

4. Η ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΕΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όπως τζιαι η εντατικοποίηση της αυταρχικότητας, έτσι τζιαι η εντατικοποίηση των 
φαινομένων διαφθοράς μπορεί να γίνει κατανοητή μόνο υπό το πρίσμα της ανάλυσης 
της κρίσης. Κατ’ αρχήν όμως, θέλουμε να θίξουμε κάποια σημεία σε σχέση με το ίδιο 
το φαινόμενο της διαφθοράς. Η διαφθορά γίνεται αντιληπτή ως η ύπαρξη ενός δικτύου 
συμφερόντων το οποίο εμπλέκει πολιτικά πρόσωπα, developers με άλλα μεγαλοαφεντικά 
τζιαι ξέπλυμα χρήματος. Η διαφθορά όμως εν σταματά τζιαμέ, αλλά αποτελεί μια ιδιαίτερη 
έκφραση των καπιταλιστικών σχέσεων τζιαι διαδικασιών στην Κύπρο τζιαι γενικότερα στις 
Μεσογειακές χώρες. Που την περίοδο ίδρυσής του μέχρι σήμερα, το (ελληνο)κυπριακό 
κράτος χαρακτηρίζεται που πελατειακές σχέσεις. Το κράτος, τα κόμματα, οι κυβερνήσεις, 
δημιουργούν διαπλεκόμενες σχέσεις μεταξύ τους αλλά τζιαι με άλλα άτομα ή σύνολα, 
με οφέλη για ούλλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Οι σχέσεις τούτες εν βαθκιά εμπεδωμένες 
στην κυπριακή κοινωνία τζιαι ουσιαστικά περιγράφουν το σύνολο των σχέσεων του 

κράτους με τους πολίτες του, αλλά τζιαι πολλούς άλλους συσχετισμούς: οικονομικούς, 
πολιτισμικούς, κοινωνικούς. Η «διαφθορά» ένεν η εξαίρεση αλλά ο κανόνας του 
κυπριακού καπιταλισμού, αφού εν δομημένος με τρόπο που οι οικογενειακές τζιαι 
φιλικές σχέσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στες κινήσεις των αφεντικών. Τούτες οι λογικές 
εν τόσο βαθκιά εμπεδωμένες στον τρόπο λειτουργίας του ελληνοκυπριακού κράτους, 
που η προοπτική εξυγίανσης του εν απλά αδύνατη.

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες εκαταγράφηκαν πάρα πολλά «σκάνδαλα διαφθοράς» 
που κάθε κυβέρνηση του νησιού. Φαίνεται όμως ότι υπάρχει σήμερα μια πρωτόγνωρη 
κοινωνική κατακραυγή ως προς τούτο τον τρόπο διαχείρισης της κρατικής-πολιτικής-
οικονομικής εξουσίας, λόγω της ανάδειξης των σκανδάλων σε μια συγκυρία που το 
κοινωνικό σώμα εν ιδιαίτερα εκνευρισμένο με ούλλα τούτα που συμβαίνουν - lockdown, 
διχοτόμηση, ρατσισμός. Τα πιο πρόσφατα σκάνδαλα, με αποκορύφωμα το σκάνδαλο των 
πολιτογραφήσεων, σείουν τα θεμέλια του δικτύου συμφερόντων που περιγράφουμε. 
Στην πραγματικότητα, όμως, η διαφθορά αποτελεί έναν τρόπο δημιουργίας κέρδους για 
την κυρίαρχη τάξη αλλά τζιαι έναν τρόπο λειτουργίας του. Σε περιόδους «ευημερούσας 
δημοκρατίας», τα φαινόμενα τούτα παρουσιάζονται μας ως μεμονωμένα. Στην κρίση που 
βιώνουμε, όμως, φαίνεται να λαμβάνουν τεράστιες διαστάσεις. 

Ο λόγος εν ότι σε περιόδους κρίσης, οι μαφιόζικες οδοί προσφέρουν λύσεις ως προς την 
διοχέτευση του υπερσυσσωρευμένου κεφαλαίου, αφού η διοχέτευσή του στην αγορά 
παρουσιάζει προβλήματα. Στην περίπτωση της Κύπρου, η διαφθορά αποτέλεσε τρόπο 
διαχείρισης της οικονομικής κρίσης τζιαι ανάκαμψης της οικονομίας. Η πραγματικότητα 
τούτη εκφράστηκε ξεκάθαρα μέσα που την ίδια την κυρίαρχη τάξη: ο ίδιος ο Χάσικος 
εδήλωσε, για παράδειγμα, πως όταν το κράτος ήταν στα πρόθυρα χρεωκοπίας τζιαι 
μνημονίου, οι πολιτογραφήσεις αποτελούσαν το μοναδικό έσοδο. Το πρόγραμμα 
πολιτογραφήσεων, τούτο το σύμπλεγμα πολιτικών, developers, εκκλησίας, τουριστικής 
τζιαι οικοδομικής βιομηχανίας, εν ήταν μια εγωιστική πράξη ενός απατεώνα βουλευτή ή 
ενός άπληστου developer. Ήταν κρατική στρατηγική αντιμετώπισης της καπιταλιστικής 
κρίσης. Η διαφθορά λοιπόν εν αδιαχώριστη που τη διχοτομική πολιτική που επέτρεπε 
σε συγκεκριμένους developer να επωφεληθούν που τες επενδύσεις των διαβατηρίων, 
εν αδιαχώριστη που τον θεσμικό ρατσισμό που εκμεταλλεύεται τη φτηνή εργασία 
μεταναστών τζιαι μεταναστριών για να χτίσει τους πύργους του τζιαι ύστερα φυλακίζει 
τζιαι απελαύνει τους, εν αδιαχώριστη που τον κρατικό αυταρχισμό που απαγορεύει τες 
διαδηλώσεις τζιαι γεμώνει τον τόπο μπάτσους για να καλύψει τα νώτα του. Η διαφθορά 
εν εγγενές κομμάτι ενός συστήματος που εν βασισμένο στη δημιουργία κέρδους, τζιαι 
έτσι πρέπει να την αντιμετωπίζουμε.

5. ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ

Οι ανισότητες μεγαλώνουν, οι διαχωρισμοί βαθυνίσκουν, τζιαι οι συγκρούσεις 
εντείνονται, στην Κύπρο τζιαι παγκόσμια. Ο πλούτος συγκεντρώνεται σε ούλλο τζιαι 
λιγότερα χέρια, η μεσαία τάξη πτωχεύει, οι προλετάριες εξαθλιώνονται πιο εντατικά. Το 
κράτος, ως πολιτικός εκφραστής της κυρίαρχης τάξης, έσσιει την ευθύνη της διαχείρισης 
τούτων των τεράστιων ανισοτήτων σε συνδυασμό με την οργή που προκαλούν οι 
απαγορεύσεις για χάρη της πανδημίας. Έννεν ούτε διατεθειμένο ούτε ικανό να το 
διαχειριστεί με όρους κράτους πρόνοιας, επιδιώκοντας μια κάποια εξομάλυνση των 
αντιθέσεων μέσα που μια διευρυμένη οικονομική στήριξη του πληθυσμού. Αντιθέτως, 
επιλέγει να τα διαχειριστεί με όρους αυταρχισμού, καταστολής, πενιχρών ή ανύπαρκτων 
επιδομάτων, τζιαι φυσικά, με πολλές δόσεις επίκλησης στο εθνικό συμφέρον τζιαι 
την εθνική άμυνα. Οι επενδύσεις σε εξοπλιστικά προγράμματα, σε τεχνολογίες 
παρακολούθησης, σε αστυνομικό προσωπικό κτλ., εξυπηρετούν πολλαπλούς σκοπούς: 
ροές κεφαλαίου στο στρατιωτικό-βιομηχανικό σύμπλεγμα, βίαιη διαχείριση της ταξικής 
οργής, φίμωση οποιασδήποτε κριτικής φωνής μπορεί να αμφισβητήσει την λειτουργία του 
υπάρχοντος. Παράλληλα, καλλιεργούνται με τον ίδιο μόνιμο πόθο τα εθνικά φρονήματα 
που έχουν πάντα ως στόχο να στρέφουν τα πυρά στον «εξωτερικό εχθρό» αντί στην 
τάξη που βασιλεύει κυριολεκτικά εις βάρος μας. Οι ενδοκοινωνικές αντιπαραθέσεις 
που εντείνουνται σε κάθε επίπεδο, μέσω της πόλωσης τζιαι της σύγκρουσης, γίνουνται 
σημάδι των τζιαιρών, παρουσιάζοντας μιαν σειρά ψευτοδιλήμματων. Ψεκασμένος ή 
αψέκαστος; Τραμπ ή Μπάιντεν; Υγεία ή ελευθερία;

Όμως ο καπιταλιστικός κόσμος, παράγοντας τες ακραίες ταξικές αντιθέσεις, την 
καταπίεση, την εκμετάλλευση, τον αυταρχισμό, τη διαφθορά, τη λεηλασία της φύσης, 
την φτωχοποίηση, τον πόνο τζιαι τον θάνατο, παράγει ταυτόχρονα τες αντιστάσεις 
εναντίων του. Ζούμε μέρες πρωτόγνωρης συνειδητοποίησης. Το «τέλος της ιστορίας» 
τελειώννει, μαζί με τις μέρες της αφθονίας τους. Οι αγώνες ανά το παγκόσμιο μπαίνουν 
σε νέα τροχιά, κάμνοντας κοινωνικά επιτακτικό να συζητούμε για τον καπιταλισμό τζιαι τις 
κρίσεις του. Οι εργάτριες επανακτούν συνείδηση της ταξικής τους θέσης. Οι μετανάστες 
εξεγείρουνται στα κέντρα κράτησης. Οι κάτοικοι των πόλεων οργανώνονται ενάντια 
στις εξώσεις. Οι άνθρωποι του πολιτισμού τζιαι του αθλητισμού κατεβαίννουν στους 
δρόμους διεκδικώντας μια πιο δίκαιη κοινωνία. Στην Κύπρο, όπως τζιαι παγκόσμια, 
οι καταπιεσμένοι εξοργίζονται, συζητούν, οργανώνουνται, διαμαρτύρουνται. Ξέρουμε 
πλέον, πως έχουμε τόσα πολλά να κερδίσουμε, τζιαι τόσα λλία να χάσουμε. 

Την ιστορία, στες καπιταλιστικές κοινωνίες τζιαι ούλλες τες προηγούμενες, γράφουν 
την οι νικητές. Κάποτε όμως οι νικημένοι ανακτούν τη συνείδηση πως η μακρόχρονη, 
επίπονη ήττα τους εν απλά προσωρινή. Τζιαι τότε η ιστορία δεν γράφεται: γίνεται.

Ραντεβού στους δρόμους τζιαι τους αγώνες.
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antifa λευkosa 
Να ανοίξουμε δρόμους εκεί που δεν υπάρχουν
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