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υτή η διαδήλωση, όπως και αυτές που προηγήθηκαν εν µέσω απαγόρευσης, είναι µια
ανάσα. ∆ιαδηλώνουµε γιατί αρνούµαστε να
αφήσουµε τους πάσης φύσεως συνταγµατολόγους
ή δικαστές να µιλούν για λογαριασµό µας, να µας
λένε τι είναι «δικαίωµά» µας και τι όχι. ∆εν είµαστε
διατεθειµένοι να αφήσουµε κανέναν «ειδικό» να
αποφασίσει πως πρέπει να ντυνόµαστε, πώς να
ακουµπιόµαστε, πού και πόσο µπορούµε να κυκλοφορήσουµε. ∆ιαδηλώνουµε για να εκφράσουµε τις
αρνήσεις µας οργανωµένα, σαν ένα σώµα, στο
δρόµο. Κι έτσι, χάρη στη συλλογική µας οργάνωση,
είναι που µπορούµε να δηλώνουµε το παρών σε
αυτούς τους ενδιαφέροντες καιρούς.
Έτυχε να µεγαλώσουµε σε αυτή τη εποχή λίγων
δεκαετιών ευρωπαικής «ειρήνης», σε ένα περιβάλλον µε συγκεκριµένες νόρµες που µάθαµε να αποκαλούµε «δικαιώµατα» και «ελευθερίες». Τουλάχιστον όσοι από εµάς είχαµε µπλε ταυτότητα, θεωρούσαµε αυτονόητο ότι µπορούµε να κυκλοφορούµε στο δρόµο ό,τι ώρα θέλαµε χωρίς να πληρώνουµε πρόστιµο, να ντυνόµαστε (σχεδόν) όπως
προτιµάµε, να κάνουµε πού και πού κανένα ταξιδάκι αναψυχής, αν έφτανε ο µισθός. Έτυχε, δηλαδή,
να µεγαλώσουµε σε µια εποχή όπου τα καπιταλιστικά κράτη κινούνταν κ αναπτύσσονταν σύµφωνα µε
το λεγόµενο «νόµο της ελεύθερης αγοράς»,
δηλαδή την ελεύθερη µετακίνηση ανθρώπων και
εµπορευµάτων.

Ωστόσο, ο κόσµος µας δεν είναι απαραίτητο να
λειτουργεί για πάντα ακριβώς έτσι. Ιδιαίτερα όταν
πρόκειται για καπιταλισµό σε κρίση. Κανένα κράτος
δεν εγγυήθηκε ποτέ -δε θα µπορούσε να το κάνειότι οι πολίτες του θα µπορούν για πάντα να κυκλοφορούν µετά τις 9. Πως µπορούν να καταναλώνουν
όποια προιόντα θέλουν, από όποια χώρα επιλέξουν.
Οι καπιταλιστικές ανάγκες µεταβάλλονται, τα κρατικά συµφέροντα και συµµαχίες αναδιαµορφώνονται,
και µαζί τους αναδιαµορφώνεται και η καθηµερινότητά µας. Τα αυτονόητα των περασµένων λίγων
δεκαετιών γκρεµίζονται.
Για να είµαστε ειλικρινείς όµως, µε διάφορες από
τις «νέες» µας συνήθειες έχουµε αρχίσει να εξοικειωνόµαστε εδώ και χρόνια. Εδώ και κάποιο καιρό,
για παράδειγµα, προωθούνται οι ηλεκτρονικές
συναλλαγές. Έτσι όχι µόνο υπάρχει ακριβής καταγραφή και έλεγχος του τι αγοράζουµε, από πού και
σε τι ποσότητα, αλλά ταυτόχρονα το «πραγµατικό»
χρήµα µένει µέσα στις τράπεζες. Είναι καιρός τώρα
που εξοικειωνόµαστε να µετράµε «φίλους» µε
διαδικτυακά κλικ και όχι µε φυσικά πρόσωπα. Να
εκφράζουµε την άποψή µας ατοµικά, πίσω από την
ασφάλεια µιας οθόνης, αντί να δηµιουργούµε
συλλογικούς τρόπους µνήµης και αντίληψης του
κόσµου.
Και να που τώρα, το κράτος έχει την ευκαιρία να
µας παρατηρεί και να µας µετράει. Να µετράει πόσοι
µπορούν να δουλεύουν από το σπίτι, πόσοι στέλνουν

µηνύµατα για να κυκλοφορήσουν και σε ποιες περιοχές µένουν, πόσοι φοράνε µάσκα. Στην τελική, να
µετράει υπεύθυνους και ανεύθυνους, πειθαρχηµένους και απείθαρχους.
Ταυτόχρονα µε την καταµέτρηση, δηµιουργεί και
µία νέα συνθήκη, ένα καινούριο «αυτονόητο». Πλέον
συνηθίζουµε στο να ελεγχόµαστε από τους µπάτσους όταν βγαίνουµε από το σπίτι, πού πάµε και
γιατί. Να ελεγχόµαστε από το κράτος για το πώς και
αν θα δουλεύουµε, αν θα παίρνουµε µισθό ή επίδοµα. Ή τίποτα από τα δύο. Και, ίσως πιο τροµακτικό
από τα προηγούµενα, συνηθίζουµε να πειθαρχούµαστε από τους «συµπολίτες µας». Με πρόφαση
κάποιου είδους κλισέ που ονοµάστηκε «κοινωνική
υπευθυνότητα», ο γείτονάς µας µπορεί να έχει
γνώµη για το ποιον φέρνουµε στο σπίτι µας. Ο συνάδελφός µας µπορεί να µας επιπλήξει για το πόσο
χρόνο ξοδεύουµε στη βόλτα µας και ο τυχαίος
περαστικός µπορεί να καλέσει τους µπάτσους γιατί
κυκλοφορούµε έξω το βράδυ. ∆εν µπαίνουµε στη
συζήτηση του αν υπάρχει ή όχι ο περιβόητος ιός,
κυρίως γιατί δεν έχει πια σηµασία. Οπωσδήποτε,
περισσότερο από κάποιον αόρατο εχθρό µας
τροµάζει η ορατότατη σύσσωµη «υπεύθυνη» ελληνική κοινωνία. Το γεγονός ότι όλοι σπεύδουν να
συστρατευθούν µε τις κρατικές προσταγές.
Όλοι; Φυσικά και όχι. Το ότι πρόκειται για κρατικά
οργανωµένο σχέδιο δε σηµαίνει ότι θα λειτουργήσει οµαλά. ∆εν είναι εύκολο πράγµα να κλείσεις µια
ολόκληρη χώρα στο σπίτι. Ειδικά το κοµµάτι της
που έχει µείνει χωρίς δουλειά ή µε µισό µισθό,
αυτούς που αποτελούσαν και πριν την απαγόρευση
στόχο της αστυνοµικής βίας και ζούσαν την καθηµερινότητά τους στην πίεση. Τους «αντικοινωνικούς»,
αυτούς που δε σταµατήσαµε ποτέ να συναντιόµαστε, στα αλήθεια το πιο κοινωνικό σύνολο αυτής της
χώρας. Αυτούς που βγαίνουν από το σπίτι γιατί
απλά δεν µπορούν να κάνουν αλλιώς. Η πόλη µένει
ζωντανή εν µέσω καραντίνας. Όποιος ξέρει που να
κοιτάξει το βλέπει. Αδέρφια από τη Νίκαια, το
Μπραχάµι, τον Πειραιά, το Χολαργό και αλλού

βγήκαν στις γειτονιές τους, διαδήλωσαν, έκαναν
ξεκάθαρο ότι οι δρόµοι τους ποτέ δεν ανήκαν
πραγµατικά στους ρουφιάνους ή στους µπάτσους.
Κάποιοι που γνωρίζουµε, και άλλοι που δεν έχουµε
συναντηθεί. Είµαστε διαφορετικοί, αλλά µοιάζουµε.
∆εν κατεβαίνουµε στο δρόµο µε αποστάσεις, πίσω
από γενικούς γραµµατείς και ηγεσίες µε ντουντούκες. ∆ιαδηλώνουµε πλάι - πλάι µε άλλες και άλλους
που έχουν τα ίδια ζόρια, φωνάζοντας συνθήµατα
που περιγράφουν τη ζωή µας.
Ακόµα κυκλοφορούµε, αράζουµε σε πάρκα ή σε
σπίτια, βρισκόµαστε, συζητάµε και προσπαθούµε
να καταλάβουµε όλοι µαζί τι είναι αυτό που µας
συµβαίνει. Από την πλευρά µας κι εµείς αλλάζουµε, εφευρίσκουµε νέους τρόπους να κινούµαστε
και να οργανωνόµαστε. Πάντα θα βρίσκουµε τους
τρόπους της απειθαρχίας µας, θα δηµιουργούµε
νέους για τις νέες εποχές. Είναι ένστικτο επιβίωσης, για να µη µετατραπούµε σε µασκοφορεµένα
ζόµπι. Είναι γι αυτό που, ενώ δεν περιµένουµε
καµία «κανονικότητα» να επανέλθει, δε φοβόµαστε.
Αυτή την εποχή δεν έχουµε την πολυτέλεια να
φοβόµαστε. Όχι επειδή είναι κακό να φοβάσαι, όταν
ο κόσµος γύρω σου γκρεµίζεται. Αλλά επειδή πλέον
ο Φόβος είναι κάτι παραπάνω από υστερίες των
γονιών µας, διαφηµίσεις και fake news. Είναι σχέδιο
κρατικό. Γιατί πλέον ο φόβος µπορεί να ισοδυναµεί
µε το να κλειστείς σπίτι για τα καλά. Να βγαίνεις
µόνο όταν σου λέει το κράτος να βγεις -βασικά,
µόνο για να δουλέψεις. Να φυσάς τη µύτη σου ακριβώς όπως σου λέει το κράτος να τη φυσήξεις. Να
αγγίζεις τους γύρω σου όπως σου λέει το κράτος να
το κάνεις -βασικά, να µην τους αγγίζεις. Οι άνθρωποι, οι παρέες και οι καβάτζες µας είναι που µας
κρατάνε γειωµένους µε την πραγµατικότητα. Και η
συλλογική µας οργάνωση είναι αυτό που σώζει τα
µυαλά µας από την οργανωµένη σύγχυση και τη
γενικευµένη παράνοια. Στην ουσία είναι το µεγάλο
µας όπλο σε αυτόν τον πόλεµο. Τον πόλεµο ενάντια
στο φόβο.
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