Εισήγηση βιβλιοπαροσσίασης τοσ «Άττικα 45» τοσ Τάσοσ Θεουίλοσ
«Δεπηέξα 13 Σεπηεκβξίνπ 1971 ή Bloody Monday: Ο N.Rockefeller απνθαζίδεη λα εθαξκόζεη ηελ πνιηηηθή ηνπ δόγκαηνο Νόκνο θαη Τάμε ζηελ πην
άγξηα θαη αηκαηεξή ηεο εθδνρή. Σηηο 9:46 ην πξσί, κεηά από δηαηαγή ηνπ, εζλνθξνπξά, αζηπλνκία θαη δεζκνθύιαθεο εηζβάιινπλ ζηε θπιαθή ηεο Άηηηθα
γηα λα ηελ αλαθαηαιάβνπλ. Η επίζεζε γίλεηαη αξρηθά κε ειηθόπηεξν ηεο αζηπλνκίαο πνπ ξίρλεη δαθξπγόλα, δεκηνπξγώληαο παληθό ζηνπο εμεγεξκέλνπο.
Έπεηηα νη ηξνύπεξο εηζβάιινπλ από παληνύ ζην πξναύιην ηεο Δ’ πηέξπγαο θαη ππξνβνινύλ ζην ςαρλό. Από ην ειηθόπηεξν ηεο αζηπλνκίαο αθνύγεηαη ε
νδεγία όηη όπνηνο παξαδνζεί δελ θηλδπλεύεη, σζηόζν όζνη κέλνπλ αθίλεηνη ππαθνύνληαο ζηελ νδεγία επίζεο ππξνβνινύληαη. Οη θξαηνύκελνη κε ηα
απηνζρέδηα καραίξηα ηνπο είλαη αλίθαλνη λα αληηζηαζνύλ, δεδνκέλεο ηεο ππεξνπιίαο ησλ δπλάκεσλ θαηαζηνιήο. Σθνηώλνληαη 39 άλζξσπνη, 29
θξαηνύκελνη θαη 10 όκεξνη ζσθξνληζηηθνί ππάιιεινη, ελώ 88 ηξαπκαηίδνληαη βαξηά. Μόιηο νη δπλάκεηο θαηαζηνιήο αλαθαηαιακβάλνπλ ηε θπιαθή,
θαθνπνηνύλ βάλαπζα ηνπο θξαηνύκελνπο. Αθνύ ηνπο αλαγθάδνπλ πξώηα λα μεγπκλσζνύλ εληειώο ηνπο ππνβάιινπλ ζε κηα ζεηξά από βαζαληζηήξηα,
όπσο ην λα ηξέρνπλ μππόιπηνη πάλσ ζηα γπαιηά από ηα ζπαζκέλα ηδάκηα, ηνπο θαίλε κε ηζηγάξα, ηνπο θαηαβξέρνπλ κε ηελ ππξνζβεζηηθή κάληθα θαη
κεηά ηνπο ρηππάλε κε όπνην αληηθείκελν βξνύλε εύθαηξν. Σε βαζαληζηήξηα ππνβάιινληαη αθόκα θαη ηξαπκαηίεο πνπ έρνπλ κεηαθεξζεί ζην λνζνθνκείν.
Όια απηά θπζηθά κε ηε ζπλνδεία ξαηζηζηηθώλ ζρνιίσλ. Πξόθεηηαη γηα κηα εμέγεξζε ζθιάβσλ πνπ αληηκεησπίδεηαη αθξηβώο όπσο αξκόδεη ζε κηα
εμέγεξζε ζθιάβσλ».
(«Άηηηθα 45», ζει. 49-50)

Η ηζηνξία ησλ καύξσλ ζηηο ΗΠΑ είλαη από ηε κία ε ηζηνξία ηεο ππνηαγήο ηνπο ζηνπο ιεπθνύο θαη από ηελ άιιε ε ηζηνξία ηεο
αληίζηαζεο θαη ησλ εμεγέξζεώλ ηνπο. Από ηελ επνρή ηεο δνπιείαο, ηνλ 15ν αηώλα, κέρξη ηηο εμεγέξζεηο ησλ αθξνακεξηθαλώλ θαη
ιαηίλσλ ζην ζήκεξα, θεληξηθό ξόιν παίδεη ε ζπλζήθε ελόο αθξαίνπ ξαηζηζηηθνύ δηαρσξηζκνύ κε όξνπο θπιήο. Γηεπξύλνληαο θαη
λνεκαηνδνηώληαο ζπλερώο ηελ έλλνηα ηεο θπιήο, ην νηθνλνκηθό-πνιηηηθό-θνηλσληθό ζύζηεκα ησλ ΗΠΑ, αλά ηνπο αηώλεο, δηαρεηξίδεηαη
ηα καύξα ζώκαηα κε όξνπο εθκεηάιιεπζεο θαη ππνηαγήο. Απέλαληη ζηε ξαηζηζηηθή θαη θπιεηηθή θξαηηθή πνιηηηθή δηαρείξηζεο ελόο
νιόθιεξνπ πιεζπζκνύ, νη ίδηεο αθξνακεξηθάληθεο θνηλόηεηεο, κέζσ θαη έμσ από ηηο θπιαθέο εμεγείξνληαη θαη παιεύνπλ,
ρξεζηκνπνηώληαο ηελ θπιεηηθή ηαπηόηεηα σο ελνπνηεηηθό ζηνηρείν. Από ηε κία ην καύξν ρξώκα ιεηηνπξγεί σο δηαρσξηζηηθό ζηνηρείν
αλάκεζα ζηελ «θνηλσλία ησλ “ιεπθώλ” πνιηηώλ» θαη ηελ εγθιεκαηνπνηεκέλε καύξε θνηλόηεηα. Από ηελ άιιε ρξεζηκνπνηείηαη ζην
εζσηεξηθό ησλ αγώλσλ ησλ καύξσλ γηα ηα πνιηηηθά δηθαηώκαηα θαη ηα δηθαηώκαηα ησλ θξαηνπκέλσλ, σο ζεκείν δηαζύλδεζεο θαη
ελνπνίεζεο. Σηηο ΗΠΑ, αλ θαη νη καύξνη απνηεινύλ κόλν ην 13,2% ηνπ πιεζπζκνύ, από ηα 2,3 εθαηνκκύξηα θπιαθηζκέλσλ
Ακεξηθαλώλ, ην 1 εθαηνκκύξην είλαη καύξνη πνπ ζπγθξνηνύλ κία πνιύ ηδηαίηεξε θαηεγνξία θξαηνύκελνπ1. Μηα θαηεγνξία πνπ ζπλδέεη
άξξεθηα ηελ πνιηηηθή θαη ηελ πνηληθή ηαπηόηεηα ησλ καύξσλ θπιαθηζκέλσλ θαη αλαδεηθλύεη ηελ ηαμηθή θαη θπιεηηθή θπζηνγλσκία ηεο
πνηληθήο λνκνζεζίαο θαη ηνπ θπιαθνβηνκεραληθνύ ζπκπιέγκαηνο.
Υπάξρεη έλα λήκα πνπ ζπλδέεη ηελ ηζηνξία ππνδνύισζεο ησλ αθξνακεξηθαλώλ, από ηελ πεξίνδν ηεο βίαηεο κεηαθνξάο ηνπο ζηελ
Ακεξηθή γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο εξγαζηαθήο ηνπο δύλακεο, σο ηελ βίαηε ξαηζηζηηθή δηαρείξηζή ηνπο ζην ζήκεξα.
Ξεθηλάεη από ηελ δνπιεία, όπνπ ζηηο ΗΠΑ ππήξμε θαλνληθόο ζεζκόο επί αηώλεο. Μαδί ηεο αλαπηύρζεθε ην ξαηζηζηηθό ζπλαίζζεκα θαη
ιόγνο, πνπ έβαιε ηηο καύξεο θνηλόηεηεο ζην ζηόραζηξν θαη ηηο εγθιεκαηνπνίεζε, ώζηε λα ηηο κεηαηξέςεη ζε κηα δεμακελή εξγαηηθνύ
δπλακηθνύ πιήξσο ππνδνπισκέλνπ θαη εύθνια αμηνπνηήζηκνπ από ηνπο ιεπθνύο. Παξάιιεια, εληζρύνληαο ηηο κεζόδνπο δηαρείξηζεο
ησλ καύξσλ (κέζσ ηεο πεηζαξρεκέλεο δνπιεηάο, ηεο δηάιπζεο ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο, ηεο δεκηνπξγίαο δηρόλνηαο κεηαμύ ηνπο κε ηελ
παξαρώξεζε πξνλνκίσλ ζε κεξηθνύο, ηεο επίδξαζεο ηεο ζξεζθείαο) θαιιηεξγείηαη ζην εζσηεξηθό ηνπο ε ηδέα ηεο θαησηεξόηεηαο θαη
ηεο «θύζεη θαη ζέζεη» ππνηαγήο, ιόγσ ηεο θπιήο θαη ηνπ καύξνπ ρξώκαηνο. Μέζσ ηεο θπιήο, δεκηνπξγείηαη ην ζηεξεόηππν ηνπ καύξνπ
εγθιεκαηία, θαη ζηε ζπλέρεηα θαηαζθεπάδνληαη κηα ζεηξά λόκσλ, νη ιεγόκελνη θώδηθεο δνπιείαο, κε ζηόρν λα δηαρεηξίδνληαη θαη λα
ηηκσξνύλ ηα “επηθίλδπλα” καύξα ζώκαηα.
Μεηά ην ηέινο ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ ην 1865 θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο δνπιείαο, έπξεπε λα εθεπξεζεί έλα λέν λνκηθό θαη ζεζκηθό
πιαίζην γηα ηε δηαρείξηζε θαη εθκεηάιιεπζε ηεο εξγαζηαθήο δύλακεο ησλ αθξνακεξηθαλώλ. Έηζη ηε ζέζε ηνπ δνπινθηεηηθνύ
θαζεζηώηνο παίξλνπλ “νη θώδηθεο γηα ηνπο καύξνπο”, κηα ζεηξά λόκσλ πνπ πεξηόξηδαλ ζεκαληηθά ηελ ειεπζεξία ηνπο (πεξηνξηζκόο ηεο
ειεπζεξίαο ηνπ ιόγνπ, ηεο εθκάζεζεο γξαθήο θαη αλάγλσζεο, ηνπ δηθαηώκαηνο θαηάζεζεο ελαληίνλ ιεπθώλ ζηα δηθαζηήξηα).
Πεξλάκε, ινηπόλ, ζε κία λέα επνρή δνπιείαο κε δηαθνξεηηθνύο όξνπο, ηελ επνρή ηνπ ζπζηήκαηνο ελνηθίαζεο θαηάδηθσλ ζε ηδησηηθέο
επηρεηξήζεηο θαη ηδηώηεο. Έλα από “ηα πην ζθιεξά, βίαηα θαη ξαηζηζηηθά ζπζηήκαηα εθκεηάιιεπζεο ηεο εξγαζηαθήο δύλακεο ζηελ
ακεξηθαληθή ηζηνξία”, θαζώο ηα αθεληηθά ππνηηκνύλ πιήξσο ηε δσή ησλ θαηάδηθσλ πνπ ηνπο λνηθηάδνπλ κε ηαρείο ξπζκνύο σο
αλαιώζηκεο πεγέο αθαίκαμεο.
Η εμέγεξζε ζηηο θπιαθέο Άηηηθα ην 1971, απνηειεί έλα ζεκείν θνξύθσζεο ηόζν από ηε κεξηά ησλ αγώλσλ θαη ησλ θηλεκάησλ ησλ
καύξσλ όζν θαη από ηε κεξηά ηεο θαηαζηνιήο ηνπ ακεξηθάληθνπ θξάηνπο κέζσ ηνπ δόγκαηνο Νόκνο θαη Τάμε. Απηή ε ξεηνξηθή πνπ
εκθαλίδεηαη ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950, ζηνρεύεη ζηελ επίζεζε ησλ ιεπθώλ ζηα θηλήκαηα ησλ καύξσλ γηα ηα πνιηηηθά δηθαηώκαηα
θαη ζηελ απνπνιηηηθνπνίεζή ηνπο κέζσ ηνπ ραξαθηεξηζκνύ ηνπο σο παξαβαηηθώλ θαη εγθιεκαηηθώλ. Μέζσ ηεο δηάρπζεο ηεο
ξαηζηζηηθήο θπξίαξρεο πξνπαγάλδαο, δηθαηνινγείηαη ε θξαηηθή επηρεηξεκαηνινγία όηη νη ηαξαρέο ησλ καύξσλ θαη νη αγώλεο γηα ηα
πνιηηηθά ηνπο δηθαηώκαηα επζύλνληαη γηα ηελ αύμεζε ηεο εγθιεκαηηθόηεηαο. Σηαδηαθά ηε ζέζε ηεο ξαηζηζηηθήο ξεηνξείαο θαη ηνπ
θπιεηηθνύ δηαρσξηζκνύ, παίξλεη ε αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή, πνπ βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ απνζπαζκαηηθή παξνπζίαζε ηνπ παξαβαηηθνύ
θαη παξάλνκνπ ραξαθηήξα ησλ ελεξγεηώλ ησλ ππνθεηκέλσλ πνπ ηελ ακθηζβεηνύλ.
“Βαιηηκόξε, #nolivesmatter”, Σρνιή Καθώλ Παηδηώλ I Γηα ηελ θαηαζηξνθή ηεο πνίεζεο θαη ηελ πνίεζε ηεο θαηαζηξνθήο, Θεζζαινλίθε, Ινύληνο
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Από ην δνπινθηεηηθό θαζεζηώο θαη ηνπο “θώδηθεο δνπιείαο” κέρξη ηελ ελνηθίαζε θαηάδηθσλ θαη ην θπιαθνβηνκεραληθό ζύζηεκα ηνπ
ζήκεξα, ππάξρεη κία ζπλέρεηα ζηνλ έιεγρν θαη ζηελ βίαηε ππνηίκεζε ηεο ίδηαο ηεο αλζξώπηλεο ππόζηαζήο ησλ αθξνακεξηθαλώλ. Μέζσ
ηνπ ζπζηήκαηνο πνηληθήο δηθαηνζύλεο πνπ έρεη μεθάζαξα θπιεηηθά θξηηήξηα θαη ζηνρεύεη εμνινθιήξνπ ζην καύξν πιεζπζκό ησλ ΗΠΑ
θαη θαη‟ επέθηαζε ηελ θπιεηηθνπνίεζε ηεο ηηκσξίαο, ε καύξε θηγνύξα θπιαθίδεηαη θαη γίλεηαη αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο κέρξη
ζαλάηνπ. Πιάη, όκσο, ζηελ ηζηνξία θαηαπίεζεο ησλ αθξνακεξηθάληθσλ θνηλνηήησλ, βξίζθεηαη ε ηζηνξία ησλ αληηζηάζεσλ θαη ησλ
εμεγέξζεσλ ηνπ καύξνπ πξνιεηαξηάηνπ, πνπ μερσξίδεη ιόγσ ηεο ζύλδεζεο ηεο αγσληζηηθήο ηνπ παξάδνζεο κε ηελ παξαβαηηθόηεηά ηνπ.
Μηα ηζηνξία πνπ ζπλδέεη ηα θηλήκαηα ησλ καύξσλ κε ηελ παξαβαηηθόηεηα, ηα παξαβαηηθά ππνθείκελα κε αγσληζηηθέο πξάμεηο, ηελ
αδηαιιαμία ησλ καδηθώλ θαη δπλακηθώλ αγώλσλ εληόο θαη εθηόο ησλ ηεηρώλ κε ηελ αλάδπζε ελόο λένπ πνιηηηθνύ θξαηνύκελνπ, πνπ ελώ
είλαη θαηαδηθαζκέλνο γηα θάπνην πνηληθό αδίθεκα, κέζα ζηε θπιαθή αθππλίδεηαη πνιηηηθά. Ταπηόρξνλα εθηόο ησλ ηεηρώλ εθείλε ηελ
πεξίνδν εκθαλίδεηαη πιεζώξα καδηθώλ θαη δπλακηθώλ θηλεκάησλ από ηνπο «Μαύξνπο Πάλζεξεο» σο ην «έζλνο ηνπ Islam», ηα νπνία
παξόιν πνπ είραλ ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο θέξλνπλ ζην πξνζθήλην ηελ θεληξηθόηεηα ησλ θνηλσληθώλ θαη πνιηηηθώλ δηθαησκάησλ
ησλ καύξσλ.
Σήκεξα, ε ππεξεθκεηάιιεπζε ηεο εξγαζηαθήο δύλακεο ησλ καύξσλ γίλεηαη κε πην λενθηιειεύζεξνπο όξνπο. Όπσο ε θαηάξγεζε ηνπ
δνπινθηεηηθνύ ζπζηήκαηνο αληηθαηαζηάζεθε από ην ζύζηεκα ελνηθίαζεο θαηάδηθσλ, νη “θώδηθεο δνπιείαο” από ηνπο “θώδηθεο γηα ηνπο
καύξνπο”, έηζη θαη ε μεθάζαξε ξαηζηζηηθή ξεηνξεία θαη πξαθηηθή αληηθαηαζηάζεθε από ην δόγκα Νόκνο θαη Τάμε, “ηνλ πόιεκν θαηά
ησλ λαξθσηηθώλ” (κία λνκνζεζία ηνπ 1973), θαη πιένλ κε ην θπιαθνβηνκεραληθό ζύκπιεγκα. Τν πνηληθό ζύζηεκα δηθαηνζύλεο
ζπλερίδεη κε άιινπο όξνπο ηελ επίζεζε ζην καύξν πξνιεηαξηάην, ηελ πξνζπάζεηα αύμεζεο ησλ αθξνακεξηθαλώλ θξαηνπκέλσλ, θαη ηελ
αύμεζε ησλ θεξδώλ ησλ εηαηξεηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ζπλζήθεο θπιάθηζεο. Η αζηπλνκία θαη ην δηθαζηηθό ζύζηεκα δε ζηνρεύνπλ ζε
ζπγθεθξηκέλεο πξάμεηο αιιά ζε νιόθιεξεο νηθνλνκηθά εμαζιησκέλεο καύξεο θνηλόηεηεο πνπ εγθιεκαηνπνηνύληαη. Σηα πιαίζηα απηήο
ηεο αληεγθιεκαηηθήο πνιηηηθήο, ε θπξίαξρνη ζεζκνί βαζίδνληαη ζηε ζεσξία ηνπ «ζπαζκέλνπ ηδακηνύ»2, θαη έρνπλ σο ζθνπό ηνλ πιήξε
έιεγρν θάζε έθθαλζεο ηεο θνπιηνύξαο δξόκνπ.
Τόζν ε ξαγδαία επέθηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ θπιαθώλ3 ηηο ηειεπηαίεο ηέζζεξηο δεθαεηίεο θαη ν καδηθόο εγθιεηζκόο ζηηο ΗΠΑ σο
κέζν πιεζπζκηαθήο δηαρείξηζεο ηεο καύξεο Ακεξηθήο, όζν θαη νη ζπλερείο δνινθνλίεο ησλ καύξσλ από ηνπο κπάηζνπο, παίξλνπλ
πξσηνθαλείο δηαζηάζεηο, γη‟ απηό θαη ελαληίνλ ηνπ απμάλνληαη νη αληηδξάζεηο από ηε κεξηά καύξσλ, αιιά θαη κεηθηώλ θηλεκάησλ ,
εληόο θαη εθηόο ησλ ηεηρώλ.
Η πνιηηηθή ηνπ απνθιεηζκνύ-πεξηζσξηνπνίεζεο, ε θπιάθηζε θαη νη ζπλερείο δνινθνλίεο (είηε ζηα θάηεξγα είηε ζηηο γεηηνληέο από ηνπο
κπάηζνπο) απνηεινύλ όρη κόλν κηα αλαπόθεπθηε θαζεκεξηλή ζπλζήθε δσήο γηα ηνλ “πιενλάδνληα” καύξν πιεζπζκό (από ζηαηηζηηθέο
πεξίπνπ έλαο ζηνπο ηξεηο θπιαθίδεηαη) αιιά εκπεδώλεηαη θαη σο κηα ζπλερώο παξνύζα απεηιή. Λεηηνπξγεί σο έλαο ηξόπνο πεηζάξρεζεο,
βίαηεο αθνκνίσζεο θαη ηαπηόρξνλα ππελζύκηζεο ηνπ κέιινληόο ηνπ. Σε κία επνρή θξίζεο ηνπ θαπηηαιηζκνύ, κε πςειά πνζνζηά
αλεξγίαο, ην ζύζηεκα κεζνδεπκέλα, γηα λα πεξηνξίζεη ην εξγαηηθό πιεόλαζκα είηε εμνληώλεη καδηθά ηνπο καύξνπο είηε ηνπο αμηνπνηεί
σο δνπιηθό πξνζσπηθό πεηώληαο ηνπο ζηα θάηεξγά ηνπ. Μεγάια πνζνζηά ηνπ αθξνακεξηθάληθνπ θαη ιαηίλνπ πιεζπζκνύ παξακέλνπλ
εγθισβηζκέλα ζε έλα αέλαν ςεπηνδίιεκκα, εκπλεπζκέλν θαη κεζνδεπκέλν από ηα πάλσ, πνπ νδεγεί ζηελ αλεξγία θαη πνιύ ζπρλά ζηε
κηθξνπαξαβαηηθόηεηα όηαλ είλαη εθηόο ησλ θπιαθώλ θαη ζε ππνρξεσηηθή κε πεληρξνύο κηζζνύο εξγαζία εληόο ησλ ηεηρώλ. Σην ζεκείν
απηό, απηό πνπ αμηνινγνύκε ηδηαίηεξα ζεκαληηθό είλαη ν δνκηθόο ραξαθηήξαο ηεο θπιεηηθνπνίεζεο ησλ ζπλζεθώλ εξγαζίαο κε ην
νηθνλνκηθν-πνιηηηθό ζύζηεκα ησλ ΗΠΑ. Δδώ, ελλννύκε όηη ππάξρεη κηα ζπγθεθξηκέλε δεμακελή εξγαηώλ ε νπνία πξννξίδεηαη από ην
θξάηνο θαη ην θεθάιαην, γηα ηα πην πξνιεηαξηνπνηεκέλα πόζηα ζην ρώξν εξγαζίαο. Σην νηθνλνκηθν-θνηλσληθό ζύζηεκα ησλ ΗΠΑ,
ινηπόλ, έρεη ξηδώζεη ε ηαμηθόηεηα ηεο θπιεηηθνπνίεζεο πνπ ζπλδέεη αλαπόζπαζηα ηηο θαηώηεξεο ηάμεηο κε ην ρξώκα ηνπ δέξκαηνο. Σηα
παξαπάλσ πξνζηίζεηαη ν θαη „επθεκηζκόλ «επλντθόο» ζεζκόο ηεο δηθαζηηθήο δηακεζνιάβεζεο. Έλαο ζεζκόο πνπ σο αθξνγσληαίνο ιίζνο
ηνπ πνηληθνύ θαη δηθαζηηθνύ δηθαίνπ εμαγνξάδεη ηελ αμηνπξέπεηα ησλ θησρνδηάβνισλ θαη νπζηαζηηθά γελλά λέα αδηέμνδα, αθνύ ζπρλά
εμαλαγθάδεη ηνπο ζπιιεθζέληεο ζε παξαδνρή αδηθεκάησλ πνπ δελ έρνπλ δηαπξάμεη, κε ζηόρν ηε κείσζε πνηλήο πνπ δελ ζα ηνπο είρε
επηβιεζεί αλ δελ είραλ θάλεη δηαθαλνληζκό θαη είραλ δηθαζηεί.
Όιν απηό ην ζύκπιεγκα κε ηηο ηδενινγηθέο θαη πιηθέο ππνδνκέο ηνπ αληαλαθιά σο κεγεζπληηθόο θαθόο ηηο ξαηζηζηηθέο θαη θπιεηηθέο
ξίδεο πνπ κεηαιιάζζνληαη θαη ππθλώλνπλ αλά ηνπο αηώλεο από ηα ρξόληα ηεο δνπιείαο. Αλ θαη νη εμεγέξζεηο θαη νη ηαξαρέο ηνπ ζήκεξα
ζρεκαηίδνπλ κόλν κηθξέο ξσγκέο ζε απηό ην ζύκπιεγκα θαη κεηαθξάδνληαη από ηελ θπξηαξρία σο θαηαζηξνθέο θαη εγθιήκαηα, γηα ηα
Σην ζεκείν απηό ρξεηάδεηαη λα επεμεγήζνπκε όηη ε ζεσξία «ησλ ζπαζκέλσλ ηδακηώλ» -θαλέλα ηδάκη δελ έπξεπε λα ζπάζεη ή λα παξακείλεη
ζπαζκέλν- απνηέιεζε αξρηθά, ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960, έλα θνηλσληθό πείξακα ηνπ Philip Zimbardo, θαη ύζηεξα κε ηε ζπλδξνκή ησλ δύν
θνηλσληνιόγσλ George Kelling θαη James Wilson, ην 1982, θαηέζηε επίζεκε θξαηηθή πνιηηηθή κε ζηόρν όρη κόλν ηελ πάηαμε ηνπ εγθιήκαηνο, αιιά
θαη ηελ πξόιεςή ηνπ, ηνλ έιεγρν, ηε δηαρείξηζε θαη ηελ πεηζάξρεζε «αληηθνηλσληθώλ θαη πεξηζσξηνπνηεκέλσλ» ππνθεηκέλσλ (γθξαθηηάδεο,
άζηεγνη). Βι. “Σπαζκέλα ηδάκηα, Σθέςεηο γηα ε δεκόζηα ηάμε θαη ην πάληεην παλεπηζηήκην ζε θαηξνύο θξίζεο”, Unfair Play κε ηελ ηερληθή θαη
πνιηηηθή ππνζηήξημε ηνπ Αξρείνπ 71, Γελάξεο 2016.
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Με πξόζρεκα ηελ αλάγθε δηαρείξηζεο ηεο εγθιεκαηηθόηεηαο δεκηνπξγήζεθε κηα αγνξά δεθάδσλ δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ε νπνία είρε έλαλ θαη
κνλαδηθό ζηόρν: λα ζηείιεη όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξνπο αλζξώπνπο πίζσ από ηα θάγθεια. Η ηδησηηθνπνίεζε ησλ θπιαθώλ δεκηνύξγεζε έλα
ηεξάζηην ιόκπη ην νπνίν κέρξη ζήκεξα αζθεί πηέζεηο ζην Κνγθξέζν πξνο δύν θαηεπζύλζεηο: πξνώζεζε λνκνζεηεκάησλ πνπ αθελόο αλαβαζκίδνπλ ηηο
κεζόδνπο εγθιεηζκνύ θαη ειέγρνπ (δεκηνπξγία θπιαθώλ λένπ ηύπνπ), αθεηέξνπ ηηο θάλνπλ πην επηθεξδείο (πην εύθνιε ε απνζηνιή θαηεγνξνύκελσλ
ζηε θπιαθή, ξπζκίζεηο ώζηε νη θξαηνύκελνη λα κπνξνύλ λα εξγάδνληαη γηα πνιπεζληθέο εηαηξείεο κε άζιηα κεξνθάκαηα). Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη
νη θξαηνύκελνη ιακβάλνπλ από 23 ζεληο ηνπ δνιαξίνπ ηελ ώξα, ελώ ν κηζζόο ηνπο, παξακέλεη ζηάζηκνο από ην 2000. Μία από ηηο εηαηξείεο
ηδησηηθώλ θπιαθώλ, ε CCA (Corrections Corporation of America), έρεη ζήκεξα 81.000 θξαηνύκελνπο πνπ ηηο απνθέξνπλ 1,7 δηζ. δνιάξηα εηεζίσο.
Μάιηζηα, ε ίδηα εηαηξεία άξρηζε λα απαηηεί από ηηο ακεξηθαληθέο πνιηηείεο, πνπ ηδησηηθνπνηνύζαλ ηηο θπιαθέο, λα εμαζθαιίδνπλ 90% πιεξόηεηα ησλ
θειηώλ αθόκε θη αλ ππήξρε κείσζε ηεο εγθιεκαηηθόηεηαο. Πην απιά, νη πνιηηείεο έπξεπε λα «βξίζθνπλ» θξαηνύκελνπο αιιηώο ζα πιήξσλαλ
πξόζηηκν ζηελ ηδησηηθή εηαηξεία.
2

θαηαπηεζκέλα θαη αγσληδόκελα ππνθείκελα αλά ηνλ πιαλήηε απνηεινύλ δηαθπβεύκαηα γηα ηε κεηνπζίσζή ηνπο ζε πην ζπλεηδεηέο
νξγαλσκέλεο ακθηζβεηήζεηο. Με απηό δελ ελλννύκε ζε θακηά πεξίπησζε όηη νη θαηαζηξνθέο θαη ην θελό ζηε ξνή θαζεκεξηλόηεηαο θαη
παξαγσγήο πνπ παξάγνπλ νη εμεγέξζεηο θαη νη ηαξαρέο ζηεξνύληαη λνήκαηνο θαη πνιηηηθόηεηαο. Αληίζεηα γηα εκάο αληηθαηνπηξίδνπλ
εξσηήκαηα πνπ απνγπκλώλνπλ ηηο ζύγρξνλεο δεκνθξαηηθέο αθεγήζεηο από ην δήζελ αλζξσπηζηηθό καλδύα ηνπο θαη απνθαιύπηνπλ ην
επξύ θάζκα ηεο θαπηηαιηζηηθήο βαξβαξόηεηαο. Αλαγλσξίδνληαο ην παγθνζκηνπνηεκέλν πιαίζην θαπηηαιηζηηθήο αλάπηπμεο, παξά ηηο
ηνπηθέο θπζηθά εθθάλζεηο ηνπ, κε ηνπο δηαρσξηζκνύο πνπ γελλά θαη αλαπαξάγεη ζηηο δπηηθέο θνηλσλίεο, είλαη δπλαηόλ λα
ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα εξσηήκαηα πνπ ζέηνπλ νη αγώλεο ζηα γθέην θαη ζηηο θπιαθέο ηεο Ακεξηθήο σο εξγαιεία γηα ηελ αλάιπζε θαη ηε
δηεύξπλζε ησλ δηθώλ καο αληηζηάζεσλ.
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