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Η Πορεία θα έχει πορεία!
Η συνείδηση, η ρήξη, η ανατροπή δεν είναι μια μακρόσυρτη και
επίμονη διαδικασία όπως ισχυρίζονται οι ιδεολογίες της
χειραγώγησης, παρέχοντας το απαιτούμενο κουράγιο αναμονής στα
ελεγχόμενα υποκείμενα. Ποτέ δεν το πιστέψαμε αυτό διότι δεν
θεωρούμε ότι υπάρχει έλλειψη συνείδησης ή νόησης. Η στιγμή, η
συγκεκριμένη χρονικότητα είναι το σημείο καμπής αλλά και
έκρηξης του ατομικού και κοινωνικού ηφαιστείου.
Πίσω από την επιμονή μας να γίνει η πορεία του Πολυτεχνείου
και αυτών που συνελήφθησαν για να είναι ανοικτό, δεν κρυβόταν
οι αγωνίες μας για το χαρακτήρα και το περιεχόμενο της
συγκεκριμένης πορείας αλλά το ίδιο το διακύβευμα του δρόμου ή
για να το πούμε πιο ευγενικά του δημόσιου χώρου. Η ρευστότητα
του δημόσιου χώρου ήταν και θα είναι πάντοτε μια
“αντιεξουσιαστική” ευκαιρία, μια ανακούφιση μια κατάκτηση μια
νέα γέννα ή προοπτική στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό των
κινημάτων.
Τελικά επιβεβαιώθηκαν όσοι επέμεναν στην διεξαγωγή της πορείας
του Πολυτεχνείου διότι αυτή η επιμονή
έφερε πολιτικές
συνέπειες . Τα νομιμόφρονα κόμματα της Αριστεράς έχοντας στα
χέρια τους την απόφαση της ένωσης δικαστών εισαγγελέων
συνυπέγραψαν κείμενο “ανυπακοής” στην εντολή του Αρχηγού της
Αστυνομίας για την απαγόρευση της πορείας.
Το ΚΚΕ υπέγραψε με τον Σύριζα και το ΜΕΡΑ25, αναιρώντας την
προταγματική βάση της επανίδρυσής του με το “πέντε κόμματα δύο
πολιτικές” και αυτή η υπογραφή πιθανώς να είναι δεσμευτική
για το μέλλον. Ο Σύριζα άφησε την “εθνική” γραμμή και υπέγραψε
το μόνο κείμενο “ανυπακοής” που δεν έχει σκεφτεί να υπογράψει
από όταν έγινε κυβέρνηση, το δε ΜΕΡΑ25 υποχρεωμένο να
ακολουθήσει μιας και ήταν το πρώτο κοινοβουλευτικό κόμμα που

ανακοίνωσε την πρόθεσή του για την πορεία.
Η Ενωση Δικαστών και Εισαγγελέων καλεί την κυβέρνηση να πάρει
πίσω την απόφαση ενώ πλήθος πανεπιστημιακών συνδικαλιστών και
συλλόγων έχουν προβεί σε διαμαρτυρίες και δεν είναι λίγοι
εκείνοι που καλούν στην πορεία.
Ταυτόχρονα όμως είναι και ένα ράπισμα στην πλειοψηφία της
κοινής γνώμης προκειμένου να συνέλθει από
τον Μορφέα της
καθολικής συναίνεσης του “διαλόγου” και των “εθνικών”
συνεννοήσεων με αποτέλεσμα η Αριστερά και η Δεξιά να καταλάβει
τα έδρανα του κοινοβουλίου που τους αντιστοιχούν.
Έστω και για μια στιγμή και με αφορμή την πορεία τα κόμματα
της Αριστεράς δεν έλαβαν υπόψιν της την μεγάλη πλειοψηφία της
κοινής γνώμης και παρήγαγαν πολιτική θέση. Η κοινή γνώμη εντός
και εκτός κινήματος ασφαλώς δεν είναι η γνώμη της κοινωνίας
αλλά είναι μια γνώμη ρευστή κατασκευασμένη και ευκαιριακή. Η
γνώμη της κοινωνίας παράγεται μέσα από αυτοθεσμίσεις και
ετεροθεσμίσεις ακόμα, μέσα από δομημένα σύνολα και όχι τυχαία
αθροίσματα , γι’ αυτό και οδηγούν σε κοινωνικές και πολιτικές
κατακτήσεις.
Και τι μας ενδιαφέρουν εμάς όλα αυτά;
Θα μπορούσε να ρωτήσει κάποιος που αδιαφορεί συνειδητά για τις
κυρίαρχες πολιτικές και κομματικές αναδιατάξεις. Άσχετα τι θα
κάνουν κόμματα αυτά -έμπειρα στην αναξιοπιστία- οι πολιτικές
συνέπειες μας ενδιαφέρου όλους διότι είναι καθολικές.
Μας ενδιαφέρει και πολύ μάλιστα διότι απονομιμοποιείται το
καθεστώς εκτάκτου ανάγκης όπου με τα προσχήματα του “κινδύνου
” και της “ασφάλειας” επιβάλλει προσταγές δεσποτικές,
ηγεμονικές, τον Λεβιάθαν τον ίδιο. Η Κυβέρνηση Μητσοτάκη
πολιτικά απομονωμένη έχει προσφέρει μόνο νεκρούς στην υπόθεση
αντιμετώπισης του ιού και αυτό μπορεί να γίνει κατανοητό και
μέσα από την αφαίρεση της συναίνεσης που έδειχναν τα κόμματα
απέναντι στον Πρωθυπουργό.

Μας ενδιαφέρει η κατοχύρωση του δημόσιου χώρου ως κοινού
αγαθού και όχι ως έδαφος αποκλειστικά για τους δελτάδες τα ματ
και τις κάμερες.
Αλλά το σημαντικότερο όλων είναι ότι αυτή η αμφισβήτηση των
καθεστωτικών μέτρων για λόγους “υγείας” δεν γίνεται με
πρωτοβουλία των ψεκασμένων ή των θεομπαιχτών αλλά από αυτούς
που πιστεύουν ότι μπορούν να πάρουν τη ζωή στα χέρια του και
τα απαραίτητα μέτρα προστασίας στα χέρια τους, για να σωθεί ό
άλλος.
Να λοιπόν μερικές συνέπειες που είχε μιά άρνηση σε μια
προσταγή.

