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«Κάτω από την πλατεία υπάρχει παραλία», έλεγε ένα καταστασιακό
σύνθημα του ’68. Μετά τον πόλεμο του Συντάγματος, μια ματιά
στον πάλαι ποτέ “εξεγερμένο” αναρχικό χώρο αρκεί για να θέσει
το ερώτημα: μήπως κάτω από την παραλία υπάρχει πλατεία; Μήπως
μέσα από τον ιδεολογικό τουρισμό μπορεί να προκύψει λόγος
απελευθερωτικός; Μία από τις λιγότερο σημαντικές συνέπειες του
κινήματος των πλατειών είναι ότι έθεσε ένα ξεκάθαρο όριο
ανάμεσα στις συντηρητικές και τις ριζοσπαστικές αντιλήψεις.
Ανάμεσα στην ιδεολογία και την αναζήτηση. Με λίγα λόγια,
όποιος δεν κατάλαβε τι έγινε τους τελευταίους μήνες στο
Σύνταγμα, δεν θέλει να καταλάβει. Ανθρώπινο είναι να μη θέλει,
αφού εκεί, στο κέντρο της πλατείας, κάθε ιδεολογική ταυτότητα
κατέρρευσε. Καμία σημαία για να κρυφτεί από πίσω της η
ατομικότητα. Καμία ομογένεια για να κατασκευασθεί μία
επιφαινόμενη συλλογικότητα. Το ρυθμό τον έδινε η πράξη και
μάλιστα η απελευθερωτική πράξη, η πράξη με θεμέλιο και απόληξη
την άμεση δημοκρατία. Γνωστά αυτά.
Μια μικρή λεπτομέρεια, ασήμαντη για την κοινωνία, αλλά
ενδιαφέρουσα ίσως για “μυημένους”, είναι η κομμουνιστική
στροφή ενός μεγάλου κομματιού των αναρχικών. Αφίσες με λέξεις
φριχτές όπως «Κομμουνίσμους», αντάρτικα σε εκδηλώσεις και ένας
καινοφανής σεβασμός για πατριάρχες του ολοκληρωτισμού όπως ο
Τσε ή ο καθ’ ημάς Άρης, στοιχειοθετούν το μωσαϊκό της
καταφυγής των ιδεολογικών ομάδων στο πλέον ολοκληρωτικό
επιστέγασμα της ιδεολογίας, τον κομμουνισμό. Και μάλιστα με
τρόπο χυδαίο, με αναλύσεις της πλάκας, με αναζήτηση του
βιομηχανικού εργάτη στη μεταβιομηχανική εποχή, με κακοχωνεμένο
μαρξισμό και μεγαλοφυείς αναχρονισμούς του τύπου: ταξικός
αγώνας, μίσος ταξικό. Πάνε δηλαδή τα γκουλάγκ, ο Λένιν, η
εξόντωση κάθε αιρετικού, η ΟΠΛΑ, η μάχη της Βαρκελώνης, κτλ

κτλ. Πάνε, όλα διαγράφηκαν. Πάει και η ΕΣΣΔ, η Κούβα, η Β.
Κορέα, η Στάζι, κτλ κτλ. Άλλο είναι ο κομμουνισμός, λένε.
Είναι κομμουνίσμους. Και το Σύνταγμα είναι απολίτικο, γιατί,
τι ταξική συνείδηση έχει;
Αλλά η κοινωνία έχει πραγματικά ζητήματα μπροστά της. Αφού
μετατόπισε το εργατικό και οικονομικό ζήτημα στην πραγματική,
πολιτική του ουσία, έπαψε να περιμένει τους εργάτες που ποτέ
δεν έρχονται, όπως ποτέ δεν ήρθαν και οι Ρώσοι. Έπαψε να
ψαρώνει από επαναστατικά υποκείμενα και το μεσσιανισμό μιας
ήδη προδιαγεγραμμένης ιστορίας.
Σαν τους μοναχούς λοιπόν μετά τη Γαλλική Επανάσταση, οι
ιδεολόγοι κρύβονται στις μονές της επαναστατικής κατήχησης.
Και ανακαλύπτουν τον κομμουνισμό στο κελάρι της ιστορίας. Μία
μόνο συμβουλή. Ας διαβάσουν τουλάχιστον το Κομμουνιστικό
Μανιφέστο και ας μας εξηγήσουν, τι στο διάολο σημαίνει αυτή η
«δικτατορία του προλεταριάτου»;
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