
μόνο που εγγυάται πλζον είναι θ ευνομία, θ αςφάλεια και θ 
εγκακίδρυςθ τθσ κοινωνικισ νζκρωςθσ. Η κρατικι καταςτολι, 
λοιπόν, είναι θ άλλθ όψθ του ίδιου νομίςματοσ που βιϊνουμε 
κακθμερινά: ςτα δελτία ειδιςεων με τισ εξάρςεισ τρομοχςτερίασ 
και τα διαγγζλματα τθσ απαγόρευςθσ τθσ κυκλοφορίασ και τθσ 
ςυγκζντρωςθσ πλικουσ ςτο φνταγμα εν όψει τθσ 25θσ Μαρτίου, 
ςτθν κακθμερινι καταδίωξθ των μεταναςτϊν μικροπωλθτϊν 
γφρω από τισ πανεπιςτθμιακζσ ςχολζσ (Νομικι, ΑΟΕΕ κ.α) και 
τθν παρουςία χιλιάδων μπάτςων ςτισ πορείεσ, που θδονίηονται 
ςτο κζαμα αιμόφυρτων διαδθλωτϊν. Ασ μθ ξεχνάμε τισ 
εκατοντάδεσ προλθπτικζσ προςαγωγζσ και ςυλλιψεισ με 
πρόςφατο το παράδειγμα των ςυλλθφκζντων τθσ 12θσ Φλεβάρθ 
που κρατοφνται ακόμα όμθροι, απλά και μόνο λόγω τθσ 
ςυμμετοχισ τουσ ςτθ μαχθτικι αυτι διαδιλωςθ. Σο εκδικθτικό 
πρόςωπο τθσ «δθμοκρατίασ» δεν εξαντλείται μόνο ςτισ 
εξοντωτικζσ ποινζσ φυλάκιςθσ αλλά και ςτθ διαπόμπευςθ 
αγωνιςτϊν με τθ δθμοςίευςθ φωτογραφιϊν ςυλλθφκζντων από 
πορείεσ κ.α. Και όλο αυτό το ςκθνικό ενιςχφεται με ζνα πλιρωσ 
ςτελεχωμζνο νομικό οπλοςτάςιο που ςτο πρόςωπο κάκε 
αγωνιηόμενου βλζπει ζναν επίδοξο τρομοκράτθ και όχι μόνο 
ποινικοποιεί τουσ κοινωνικοφσ αγϊνεσ, κακϊσ και κάκε πράξθ 
αντίςταςθσ, αλλά φκάνει ςτο ςθμείο να καταλφει ακόμθ και τθν 
οποιαδιποτε ελευκερία ζκφραςθσ αφοφ και θ εκδιλωςθ 
αλλθλεγγφθσ ςε αντικακεςτωτικοφσ αγωνιςτζσ κεωρείται πλζον 
ζγκλθμα. 

Βζβαια, θ άμεςθ ψυχολογικι και υλικι βία που μασ αςκείται 

μζςα από τουσ κυρίαρχουσ μθχανιςμοφσ καταςτολισ και 
τρομοκράτθςθσ (αςτυνομία, ΜΜΕ κ.α), εκφράηεται και ςτισ 
κακθμερινζσ κοινωνικζσ ςχζςεισ και ςυναναςτροφζσ που ςυχνά 
εκτρζπονται ςτα όρια του κοινωνικοφ κανιβαλιςμοφ. Πόλεμοσ 
όλων εναντίον όλων και παράλλθλα, απεγνωςμζνθ αναηιτθςθ 
του εχκροφ και του υπαίτιου μζςα ςτισ τάξεισ των καταπιεςμζνων 
είναι μερικζσ μόνο από τισ εκφάνςεισ του. Σι πιο διαχρονικό από 
τθν δαιμονοποίθςθ των χιλιάδων μεταναςτϊν και προςφφγων 
που ςυνωςτίηονται ςτισ γειτονιζσ των πόλεϊν μασ. Σι πιο 
χαρακτθριςτικό από τα πρόςφατα παραδείγματα τθσ Χαλκιδικισ, 
όπου εργάτεσ τθσ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΤΟ Α.Ε. επιτζκθκαν ςε 
κατοίκουσ που αντιςτζκονται ςτθν υποβάκμιςθ τθσ ηωισ τουσ, τθσ 
ζντονθσ διαμάχθσ και ςφγκρουςθσ «ςυμφερόντων» μεταξφ 
ναυτεργατϊν, αγροτϊν, «ταξιδιωτϊν του Πάςχα» και φυςικά 
νθςιωτικϊν πλθκυςμϊν γφρω από τθν απεργία των πρϊτων. 
Ωςτόςο, αξίηει να μνθμονευκεί και θ καταςτολι των 
ςυνειδιςεων, με τα ςυςςίτια και τα λοιπά φιλανκρωπικά 
τερτίπια, που μοναδικι τουσ ςτόχευςθ είναι θ διαχείριςθ τθσ 
φτϊχειασ και θ διαςφάλιςθ τθσ ςυναίνεςθσ ςτουσ ςχεδιαςμοφσ 
των «από πάνω». 

Ωςτόςο, το ςκθνικό αυτό δεν πρζπει να μασ φοβίηει, οφτε να 

μασ οδθγεί ςτθν απελπιςία. Δεν κα παίξουμε το παιχνίδι τουσ όςο 
κι αν προςπακοφν. Πολφ περιςςότερο δεν κα ψάξουμε να βροφμε 
νζουσ ςωτιρεσ ςτο παρθκμαςμζνο πολιτικό ςκθνικό, οφτε κι 
εμείσ φιλοδοξοφμε να αναχκοφμε ςε αφζντεσ κάποιων άλλων. Η 
δθμοκρατία είναι αδιζξοδθ και για αυτό ςτο «δίλθμμα» των 
εκλογϊν εμείσ απαντάμε με τθν ςυνειδθτι εκλογικι απεργία. 
τάςθ που δε μεταφράηεται ςε μια απλι αποχι και πακθτικι 
απαξίωςθ του πολιτικοφ ςυςτιματοσ, αλλά ςε ενεργθτικι 
ςφγκρουςθ με το κακεςτϊσ τθσ ανάκεςθσ και τθσ 

 διαμεςολάβθςθσ, τθσ εξουςίασ και τθσ 
βαρβαρότθτασ, τθσ αδικίασ και τθσ ανιςότθτασ. 
Πράξθ ατομικι και ςυλλογικι που 
ςυμπεριλαμβάνεται μζςα ςτον πλοφτο των 
δράςεων που γεννά θ ςυνειδθτι παρουςία και 
ςυμμετοχι ςτουσ κοινωνικοφσ και ταξικοφσ 
αγϊνεσ μζςα από τισ αξίεσ τθσ 
αδιαμεςολάβθτθσ, αυτοοργανωμζνθσ και 
αντικεςμικισ δράςθσ. Κι αν αυτό παλιότερα ςτο 
άκουςμά του προκαλοφςε κυμθδίεσ και 
απορριπτόταν ωσ κάτι ουτοπικό ι γραφικό, 
ςιμερα πλζον είναι κατθγορικό πρόταγμα. 
 

  ΚΑΙ Η ΠΡΟΟΠΣΙΚΗ ΣΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΜΑ 
 

Για μασ, ο αγϊνασ ενάντια ςτον κόςμο τθσ 

εξουςίασ και τθσ βαρβαρότθτασ είναι αδιάκοποσ 
και κακθμερινόσ, διεξάγεται ςε κάκε ςτιγμι τθσ 
κοινωνικισ μασ δραςτθριότθτασ, ςε κάκε 
κοινωνικό χϊρο όπου ηοφμε, κινοφμαςτε, 
εργαηόμαςτε και φοιτοφμε. Η «ζφοδοσ ςτα 
χειμερινά ανάκτορα» δεν μπορεί να αποτελεί μια 
μακρινι φανταςίωςθ τθσ «μεγάλθσ νφχτασ» 
παρά μια κακθμερινι πρακτικι όπου αντί για τθν 
κατάκτθςθ αναηθτοφμε τθν απελευκζρωςθ 
νοθμάτων και ςχζςεων, πρακτικϊν και 
ςυμπεριφορϊν, τόπων και εδαφϊν. Και πλάι ςτα 
τρομοκρατικά διλιμματα που εκφζρουν οι 
κυρίαρχοι κεςμοί (ςυναίνεςθ ι χρεωκοπία, ευρϊ 
ι δραχμι, ανάπτυξθ ι πτϊχευςθ), οφείλουμε να 
αποκροφςουμε και τθν χρεωκοπία τθσ κοινωνίασ, 
τον κατακερματιςμό του κοινωνικοφ ιςτοφ και 
τθν καταπάτθςθ τθσ ατομικισ και ςυλλογικισ 
αξιοπρζπειάσ μασ. 

το νζο πεδίο που διαμορφϊνει θ απόςυρςθ 

του κράτουσ πρόνοιασ, θ όξυνςθ τθσ κρατικισ 
βαρβαρότθτασ, θ εντατικοποίθςθ τθσ εργαςιακισ 
εκμετάλλευςθσ, θ λεθλαςία τθσ φφςθσ, θ κρίςθ 
του πολιτικοφ ςυςτιματοσ και τθσ πολιτικισ 
αντιπροςϊπευςθσ, ανοίγονται νζεσ δυνατότθτεσ 
και προοπτικζσ για τον κόςμο του αγϊνα. Η 
ανάπτυξθ κοινωνικϊν, ταξικϊν και πολιτικϊν 
κοινοτιτων αγϊνα με οριηόντια και 
αδιαμεςολάβθτα χαρακτθριςτικά, θ χειραφζτθςθ 
και θ ριηοςπαςτικοποίθςθ μεγάλων κομματιϊν 
του πλθκυςμοφ μζςα από τθν εμπειρία του 
αγϊνα, θ ανάπτυξθ αντικεςμικϊν/ 
αυτοδιευκυνόμενων εγχειρθμάτων που 
επεξεργάηονται ςυλλογικά και πρακτικά 
ηθτιματα ηωισ, θ οργάνωςθ τθσ διάχυτθσ 
κοινωνικισ ανυπακοισ και αμφιςβιτθςθσ, θ 
πολιτικι/κοινωνικι δράςθ για τον πολφπλευρο 
επαναςτατικό μεταςχθματιςμό τθσ κοινωνίασ 
είναι μερικά μόνο από τα πεδία που οφείλουμε 
να οργανϊςουμε, να ενιςχφςουμε, να 
διερευνιςουμε και να δοκιμάςουμε τισ ςκζψεισ 
και τισ δράςεισ μασ. 


