H Κατάσταση Εξαίρεσης ως
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Αντώνης Μπρούμας
Η καθολική επίθεση της κυρίαρχης οικονομικο-πολιτικής ελίτ
στις κοινωνίες της Νότιας Ευρώπης αποξηλώνει με ταχύ ρυθμό τα
οικονομικά και δημοκρατικά δικαιώματα και τις ελευθερίες των
κατώτερων κοινωνικών τάξεων. Η βία της επίθεσης αποκόπτει κάθε
δυνατότητα των καταπιεζόμενων να επηρεάζουν τη σφαίρα της
πολιτικής και καθηλώνει όλο και μεγαλύτερες ομάδες πληθυσμού
στο επίπεδο της γυμνής ζωής. Βασική τεχνική της σε πολιτικό
επίπεδο κοινοβουλευτικά δομημένης κυριαρχίας για να πάρει πίσω
ό,τι κατακτήθηκε με αίμα τις τελευταίες εκατονταετίες είναι η
χρήση σε νομικό-πολιτικό επίπεδο της κατάστασης εξαίρεσης. Η
χρήση της τεχνικής αυτής είναι ιδιαίτερα αισθητή στην εγχώρια
πραγματικότητα,
όπου
ολόκληρα
κοινωνικά
κομμάτια
απογυμνώνονται από κάθε δικαίωμα στη ζωή και στην αξιοπρέπεια,
ενώ η φύση υποβαθμίζεται απλώς σε παράπλευρη απώλεια της
«ανάπτυξης» των αφεντικών.
Ελλάδα: Θέτοντας Ανθρώπους και Φύση σε Κατάσταση Εξαίρεσης
Αν και τα δείγματα του φαινομένου πρέπει να αναζητηθούν πολύ
πιο πριν, ωστόσο με πολύ επιθετικό τρόπο από το 2007 το
εγχώριο σύστημα εξουσίας έχει προχωρήσει σε μία υπερπαραγωγή
νόμων, που διασπούν το κοινωνικό σώμα σε κατηγορίες υπηκόων
και δημιουργούν εξαιρετικά και χωρίς δικλείδες ασφαλείας de
jure ή de facto νομικά καθεστώτα όχι μόνο για τους
εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τους μετανάστες, τους
οροθετικούς, τους κοινωνικούς αγωνιστές και τους διαδηλωτές
αλλά και για τον χώρο και το φυσικό περιβάλλον. Ταυτόχρονα, το
σύστημα εξαιρεί de jure ή de facto τον σκληρό πυρήνα του
κρατικού του μηχανισμού από την υποχρέωση σεβασμού του

Συντάγματος και των νόμων.
… Στην Εργασία
Κύριος αποδέκτης της επίθεσης είναι ο κόσμος της εργασίας. Ήδη
από τα τέλη της δεκαετίας του ’90 οι ασφαλιστικές δικλείδες
του εργατικού δικαίου, που συντηρούσαν το αρχέτυπο του
φορντικού μοντέλου εργασίας (8ωρο/5μερο/σταθερή εργασία),
είχαν αρχίσει να αποσαθρώνονται τόσο σε επίπεδο νόμων για
επιμέρους κατηγορίες εργαζομένων, όπως οι σε σύμβαση μαθητείας
ή δανεισμού ή σε εντατικοποιημένους κλάδους της παραγωγής
(π.χ. τουρισμός), όσο και με την εσκεμμένη από το καθεστώς de
facto ανενέργεια των περιορισμών στους χρόνους εργασίας (π.χ.
απλήρωτες υπερωρίες) και των κοινωνικοασφαλιστικών υποχρεώσεων
των εργοδοτών, που γιγάντωσαν την εισφοροδιαφυγή και τη μαύρη
εργασία και οδήγησαν στο να εξοκείλουν σήμερα τα ασφαλιστικά
ταμεία. Αυτή η θέση σε κατάσταση εξαίρεσης κομματιών του
κόσμου της εργασίας ήταν αναγκαία, ώστε σήμερα να καταστεί
δυνατή με όσο το δυνατό λιγότερες αντιστάσεις η πλήρης
αποσάθρωση του συλλογικού εργατικού δικαίου και η γενίκευση
της επισφάλειας. Πλέον, η κατάσταση εξαίρεσης από τα θεσμικά
όρια της εκμετάλλευσης παίρνει και χωρικά χαρακτηριστικά με
την προκήρυξη οικονομικών ζωνών στην επικράτεια, στις οποίες
δεν θα ισχύει το εναπομείναν εργατικό δίκαιο.
… Στα Απελευθερωτικά Κινήματα
Εντούτοις, οι μεγαλύτερες κοινωνικές αντιστάσεις ενάντια στη
θέση σε κατάσταση εξαίρεσης αρθρώθηκαν όταν στο στόχαστρο
μπήκαν τα απελευθερωτικά κινήματα και οι δημοκρατικές
κατακτήσεις. Με την ψήφιση των τρομονόμων εξαιρέθηκαν από τις
κρατικοδικαιικές δικλείδες του ποινικού δικαίου και,
ειδικότερα, από τη θεμελιώδη αρχή nullum crimen sine lege οι
διωκόμενοι για την κοινωνική δράση τους αγωνιστές και μπήκε σε
εφαρμογή έναντι αυτών το νεοπαγές ποινικό δίκαιο του εχθρού.
Μετά το πανοπτικό των Ολυμπιακών και τη γνωμοδότηση Σανιδά, το
κράτος εξαίρεσε από την υποχρέωση σεβασμού της ιδιωτικότητας
το δικαστικό σύστημα και τις αστυνομικές αρχές, υποβάθμισε την

υποτιθέμενα ανεξάρτητη ΑΠΔΠΧ σε γνωμοδοτικό όργανο επί των
επιλογών του και θεσμοθέτησε τη βιντεοσκόπηση των διαδηλώσεων
και, γενικώς, του δημόσιου χώρου για σκοπούς δημόσιας τάξης,
θέτοντας τις βάσεις για την κοινωνία της επιτήρησης. Με νόμο
του 2011, οι τηλεπικοινωνιακές εταιρείες εξαναγκάσθηκαν σε
διατήρηση των εξωτερικών δεδομένων σε τηλεφωνία και διαδίκτυο
για ένα έτος, επιτείνοντας το καθεστώς του Μεγάλου Αδελφού και
στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Σήμερα, η ίδια η έκθεση της
ΑΔΑΕ αποκαλύπτει ότι επισήμως επιτηρούνται οι επικοινωνίες
δεκάδων χιλιάδων πολιτών για λόγους ασφαλείας, χωρίς κανείς να
μπορεί να αποκλείσει ότι ΕΛ.ΑΣ. και ΕΥΠ δεν προβαίνουν μέσω
των παρόχων και σε επιτηρήσεις άνευ της νόμιμης οδού.
… Στους Αδύναμους των Αδυνάμων
Η εικόνα από το μέλλον που μας επιφυλάσσουν οι κυρίαρχοι είναι
το πώς μεταχειρίζονται τις πιο αδύναμες ομάδες των
καταπιεζόμενων αδελφών μας. Έχοντας εδώ και χρόνια καταδικάσει
τους μετανάστες χωρίς χαρτιά σε μία γυμνή από δικαιώματα ζωή
και διατηρώντας τους υπόλοιπους σε ένα ιδιότυπο καθεστώς
ομηρίας, κατάφερε να τους τεμαχίσει και να μειώσει τις
δυνατότητες πολιτικής τους οργάνωσης για τη διεκδίκηση της
καθολικής τους ισότητας. Με την άνοδο της λαϊκιστικής
ακροδεξιάς βλαχομπαρόκ τύπου στην εξουσία και τα μηχανοκίνητα
τάγματα ασφαλείας των παρακρατικών στους δρόμους το κράτος
πλέον διάγει την καθολική του επίθεση σε αυτή την κοινωνική
ομάδα, εξαλείφοντας ουσιαστικά το κομμάτι των μεταναστών με
χαρτιά και υιοθετώντας τακτικές ναζιστικού τύπου με στρατόπεδα
συγκέντρωσης, τείχη στον Έβρο και ρητορείες περί απειλής της
δημόσιας υγείας. Τέτοια μεταχείριση επιφυλάσσεται και σε άλλες
αδύναμες ομάδες, όπως οι οροθετικές ιερόδουλες, οι οποίες
παραδίδονται στον κανιβαλισμό κράτους – ΜΜΕ και εξωθούνται στη
μη ύπαρξη. Η θέση ολόκληρων κοινωνικών ομάδων σε κατάσταση
εξαίρεσης εξυπηρετεί και την ιδεολογική λειτουργία της
εξοικείωσης του κοινωνικού συνόλου στη θέα του κανιβαλισμού
ανθρώπινων υπάρξεων από την εξουσία, προκειμένου να χτυπηθούν
υπό λιγότερες κοινωνικές αντιστάσεις τα απελευθερωτικά

κινήματα, ενθαρρύνει δε μέσω της τροφοδότησης της «μικρής»
εγκληματικότητας και των παρακρατικών περιπόλων στους δρόμους
μία συνθήκη πολέμου όλων εναντίον όλων, για να
αποπροσανατολίσει την κοινωνία και να επενδύσει στον τρόμο.
… Στη Φύση
Η καταστροφή ανθρώπων και κοινωνικών σχέσεων επεκτείνεται και
στη φύση. Στη βορά της «ανάπτυξης» των ντόπιων και ξένων
αφεντικών εφαρμόζονται αποικιακού τύπου fast track νόμοι για
έργα ενέργειας, διαχείρισης απορριμμάτων, εκμετάλλευσης
μεταλλευτικών πόρων, τουρισμού και βαριάς βιομηχανίας, που
επιφυλάσσουν τη χειρότερη μοίρα για το φυσικό περιβάλλον στο
οποίο ζουν οι ιθαγενείς. Επιπλέον, το κράτος, αφού ουδέποτε
εφάρμοσε τους ίδιους του τους νόμους για την προστασία των
δασών, για εισπρακτικούς λόγους προχωρά στη νομιμοποίηση
εκατοντάδων χιλιάδων αυθαιρέτων. Με τα νομοθετήματα αυτά
ανοίγει η κερκόπορτα για την de facto κατάργηση της Κοινοτικής
περιβαλλοντικής νομοθεσίας, στις ελάχιστες περιπτώσεις που στη
χώρα μας αυτή εφαρμόστηκε. Ως αντάλλαγμα για την καταστροφή
του τοπικού τους περιβάλλοντος, τη μόλυνση του νερού και του
αέρα και την κατασπατάληση των φυσικών πόρων, η κυρίαρχη
ρητορική τάζει στους εξαθλιωμένους υπηκόους θέσεις μισθωτής
σκλαβιάς με μισθούς Εσθονίας αλλά κόστος ζωής Λονδίνου. Στους
κόλπους των τοπικών κοινωνιών η ρητορική αυτή επανεπενδύεται
αφενός με τις τάσεις αυτοενοχοποίησης του «όλοι μαζί τα
φάγαμε» και αφετέρου με το ξεχείλωμα της προτεσταντικής ηθικής
σε ένα «δουλέψτε σα δούλοι μέχρι θανάτου», για να βρει ευήκοα
ώτα.
Η Κατάσταση Εξαίρεσης ως Τεχνική της Κυριαρχίας
Η θέση σε κατάσταση εξαίρεσης αποτελεί τεχνική διακυβέρνησης
που
παρατηρείται
στα
κοινοβουλευτικά
πολιτεύματα.
Χαρακτηρίζεται από τη μερική ή καθολική αναστολή των
θεμελιωδών ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, τη μερική ή
καθολική αναστολή των κανόνων ελέγχου της εκτελεστικής
εξουσίας και, σε τελικό στάδιο, την οικειοποίηση της

συντακτικής εξουσίας από τον κυρίαρχο, δίχως όμως τη
δημιουργία συντεταγμένης εξουσίας και κράτους δικαίου. Η
εφαρμογή της παρατηρείται όταν το status quo βρίσκεται υπό
σοβαρή απειλή, ενώ η επιβολή της περιβάλλεται λόγων εκτάκτου
ανάγκης. Μέσω της τεχνικής αυτής επιτυγχάνεται προοδευτικά η
διάβρωση των εξουσιών του κοινοβουλίου, η κατάργηση της
διάκρισης των κρατικών λειτουργιών και η κατάργηση του
διαχωρισμού μεταξύ ιδιωτικού/δημόσιου με τη μετάβαση σε τελικό
στάδιο στην κυρίαρχη δικτατορία. Επιπλέον, η θέση σε κατάσταση
εξαίρεσης θα πρέπει να αναλυθεί ως τεχνική βιοεξουσίας, καθώς
δεν στοχεύει στην πειθάρχηση επιμέρους εκφάνσεων της ζωής αλλά
στην καθολική υποταγή των σωμάτων και στον γενικό έλεγχο του
πληθυσμού και του χώρου. Από την άποψη της κατάταξης του
φαινομένου, η κατάσταση εξαίρεσης δεν εμφανίζεται μόνο ως
καθολική αλλά μπορεί να επιβάλλεται κατά μέρος ανά κοινωνικές
ομάδες, ανά δικαιώματα ή ανά κανόνες οργάνωσης της κρατικής
εξουσίας και να έχει χωροχρονικούς προσδιορισμούς. Ο άνωθεν
τεμαχισμός άλλωστε του κοινωνικού σώματος σε λιγότερο ή
περισσότερο καταπιεζόμενους/εκμεταλλευόμενους είναι βασική
συνταγή επιτυχίας της τεχνικής αυτής μέχρι να γενικευτεί το
επιδιωκόμενο καθεστώς εξαίρεσης σε όλη την κοινωνία.
Η Αντίθεση στην Κατάσταση
Απελευθερωτικών Κινημάτων
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Οι θετοί νόμοι αποτελούν τυποποίηση και κωδικοποίηση του
εξουσιαστικού φαινομένου σε μία κοινωνία, όπως αυτό
αποκρυσταλλώνεται ιστορικά στο κράτος και στις σχέσεις του με
τις λοιπές μη κρατικές πηγές της κοινωνικής εξουσίας.
Ταυτόχρονα, μέσω μίας τέτοιας τυποποίησης οι θετοί νόμοι
εκφράζουν και συμπυκνώνουν με αφηρημένο τρόπο στο νομικό
επίπεδο τον εκάστοτε συσχετισμό των κοινωνικών δυνάμεων. Και,
τελικά, επειδή αποτελούν προϊόν των συσχετισμών αυτών,
αντανακλούν τους συμβιβασμούς ανάμεσα στα συμφέροντα της
κυριαρχίας και τις απαιτήσεις των κατώτερων κοινωνικών τάξεων.
Τέτοιοι συμβιβασμοί δεν είναι αποτέλεσμα συμφωνίας, λόγου χάρη
ενός ιδεατού ή και πραγματικού κοινωνικού συμβολαίου, αλλά

εξαναγκασμένων παραχωρήσεων της κυρίαρχης τάξης απέναντι στους
κοινωνικούς αγώνες των κατώτερων κοινωνικών τάξεων με σκοπό τη
διασφάλιση της απαραίτητης κοινωνικής ειρήνης και συνοχής. Στο
πλαίσιο αυτό, οι οικονομικές και δημοκρατικές κατακτήσεις των
κατώτερων τάξεων στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας
δύνανται να χρησιμοποιούνται με αντιεξουσιαστικό χαρακτήρα από
τα απελευθερωτικά κινήματα σε συνθήκες καθολικής επίθεσης
κράτους και αφεντικών.
Έτσι, τα απελευθερωτικά κινήματα θα πρέπει να λάβουν σοβαρά
υπόψη τους τους τρόπους που εφευρίσκει η κυριαρχία για τη
διάβρωση των κοινωνικών κατακτήσεων και να εντάξουν στη
φαρέτρα τους με συγκεκριμένους τρόπους την αντίθεση στην
κατάσταση εξαίρεσης. Τέτοιοι τρόποι μπορούν να είναι:
Η αντιστροφή της ρητορικής και των επιχειρημάτων της
αστικής νομιμότητας για την απονομιμοποίηση της
κυριαρχίας.
Η πλήρης εκμετάλλευση των περιθωρίων που αφήνει η αστική
νομιμότητα για την προάσπιση
κοινωνικών κατακτήσεων.

και

διεύρυνση

των

Η αντίσταση απέναντι στην τακτική της κυριαρχίας με
σκοπό την κατάργηση στην πράξη των ψευδών διαχωρισμών
ανάμεσα στους καταπιεζόμενους/εκμεταλλευόμενους.
Η αντιπρόταση ενός καθολικά εξισωτικού λόγου, πιστού στα
οράματα της κοινωνικής απελευθέρωσης, ο οποίος αφήνει το
περιθώριο στη διαφορετικότητα των καταπιεζόμενων, ενώ
δεν εξαντλείται στην ύπαρξη κοινών συμφερόντων αλλά
επενδύει στην ύπαρξη κοινοτήτων αγώνα ανάμεσα στους
καταπιεζόμενους.
Ως κατακλείδα πρέπει όμως να σημειωθεί ότι η αντίθεση στην
κατάσταση εξαίρεσης είναι απαραίτητη αλλά όχι ικανή στρατηγική
για την κοινωνική απελευθέρωση. Και αυτό γιατί τυχόν εμμονή σε
αυτήν εγκλωβίζει τα απελευθερωτικά κινήματα σε μία διαλεκτική
θέσης – αντίθεσης με την κυριαρχία, η σύνθεση της οποίας δεν
μπορεί παρά να έχει διάτρητα τα σημάδια του αστικού κόσμου. Ο
πεπερασμένος της χαρακτήρας είναι άλλωστε εμφανής από το ότι

θέτει ήδη από την αρχή τα κινήματα σε θέση άμυνας και με
πλήρως υιοθετημένη την ατζέντα της κυριαρχίας. Οι απαιτήσεις
των καιρών επιτάσσουν την έξοδό μας από τον φαύλο κύκλο του
καπιταλισμού, σπάζοντας τα παρωχημένα σχήματα του διαλεκτικού
υλισμού και επανεφευρίσκοντας με σύγχρονο τρόπο τις
διαλεκτικές του αναρχισμού της πράξης, που δεν επιδέχονται
σύνθεση με τα κατάλοιπα του υπάρχοντος. Μόνο ένα αυτόνομο
σχέδιο συνολικής και συλλογικής εξόδου από την κρίση του
καπιταλισμού μπορεί να πραγματώσει πλέον το πρόταγμα για μία
αυτόνομη κοινωνία.
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