Η Κρίση του Κινήματος
Δημήτρης Κωνσταντίνου
Το σημαντικότερο ζήτημα των ημερών μας δεν είναι η κρίση του
συστήματος αλλά η κρίση του κινήματος. Γιατί αυτή αποκλείει
κάθε δυνατότητα και πιθανότητα ενός καλύτερου αύριο, το οποίο
θα ήταν εφικτό ακριβώς εξαιτίας της κρίσης του συστήματος. Και
η κρίση του κινήματος οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπήρξε
ποτέ εκτός συστήματος. Όχι με την έννοια της υποκουλτούρας του
περιθωρίου και του μίσους προς όλους τους «αδαείς» που
αποτελούν την κοινωνία μας, αλλά με την έννοια της δημιουργίας
αποτελεσματικών, ολοκληρωμένων δομών εκτός συστήματος, οι
οποίες αφού θα ήταν εκτός συστήματος θα επιβίωναν της κρίσης
του και θα κυριαρχούσαν. Αντιθέτως, το κίνημα στη χώρα μας,
αλλά και σε πολλά άλλα μέρη αν το αναλογιστούμε, σερνόταν για
δεκαετίες στο βούρκο του εργατοσυνδικαλισμού, της ιδεοληψίας
και της επαναστατικής φρασεολογίας, κουβαλώντας το
καταδικαστικό φορτίο της κομμουνιστικής παράδοσης πολλών
δεκαετιών.
Σήμερα, που θα έπρεπε να τρίβουμε τα χέρια μας από την ολική
κρίση του συστήματος, ασφαλείς και σίγουροι για τις συμπαγείς
δομές που είχαμε ήδη συγκροτήσει εκτός αυτού, φαίνεται ότι
καταφέραμε να κάνουμε μόλις το πρώτο βήμα, δηλαδή να περάσουμε
από το στάδιο της φρασεολογίας και της ανέξοδης κριτικής στο
ενδιάμεσο στάδιο των συγκεκριμένων πολιτικών προτάσεων. Οι
πράξεις έπρεπε να έχουν γίνει ήδη από χθες. Το γεγονός αυτό
εξηγεί και το παράλογο μούδιασμα της κοινωνίας που, ενώ
συντρίβεται η ζωή και το μέλλον της, αυτή παρακολουθεί αμέτοχη
και απαθής. Κανείς δεν έχει διάθεση να βγει στους δρόμους για
να υπερασπιστεί τα συντεχνιακά κεκτημένα, αφού αυτά είναι
αναπόσπαστο κομμάτι του νοσηρού συστήματος που καταρρέει.
Αντίθετα, αν είχαμε αφιερώσει το δυναμικό μας στη δημιουργία
δομών εκτός συστήματος, ολοκληρωμένων και αποτελεσματικών, και
τολμούσε η καταρρέουσα εξουσία να τις απειλήσει, είμαι
σίγουρος ότι η αντίστασή μας θα ήταν σθεναρή και θα παράσερνε

όλη την κοινωνία στο παράδειγμα αυτών των δομών.
Μιλάω πάντα για ολοκληρωμένες δομές εκτός συστήματος που
αφορούν ολόκληρο τον κύκλο της ζωής μας, και γι’ αυτό απαιτούν
σχέδιο και πολύ κόπο και χρόνο. Όχι για τις αποσπασματικές
προσπάθειες, τόσο αξιέπαινες αν αναλογιστούμε την
οπισθοδρομικότητα του μεγάλου μέρους του κινήματος, οι οποίες
συνήθως αφορούν έναν αγροτικό συνεταιρισμό εδώ, ένα εστιατόριο
εκεί, ένα κέντρο πολιτισμού παραπέρα ή ένα μεμονωμένο εκδοτικό
εγχείρημα σαν τη Βαβυλωνία, τα οποία στο σύνολό τους
τροφοδοτούν, τροφοδοντούνται και εξαρτώνται κυρίως από τη
συστημική αγορά και νοοτροπία με τα σκαμπανεβάσματά της λόγω
κρίσεων.
Επειδή ακριβώς οι δομές μας δεν είναι ούτε ολοκληρωμένες ούτε
αποτελεσματικές, δεν απειλούν ουσιαστικά το σύστημα και, γι’
αυτόν το λόγο, το σύστημα δεν μπαίνει ακόμα στον κόπο να τις
πολεμήσει. Με άλλα λόγια, σήμερα, η κρίση του κινήματος
οφείλεται στο γεγονός ότι απλώς δεν έχουμε τίποτα να
υπερασπιστούμε. Εκτός από τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κάλλιο
αργά, παρά ποτέ.
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