Η ιδεοληπτική στρατηγική και
εφαρμογή του δόγματος νόμος
και τάξη
Του Μηνά Μπλάνα

Δηλώσεις του Διοικητή Α.Τ. Εξαρχείων: “προτεραιότητα του
υπουργείου Προστασίας του Πολίτη είναι να χτυπηθεί πρώτα το
πολιτικό και κοινωνικό έγκλημα, και μετά το ποινικό στα
Εξάρχεια”.
Από τα πρώτα πράγματα στα οποία θέλησε να βάλει τέλος η Ν.Δ,
με το που άρπαξε την εξουσία, είναι αυτό που χαρακτήρισε
γενικά και απροσδιόριστα ως ανομία. Στις πλατείες και
μετέπειτα στα πανεπιστήμια με την κατάργηση του Ασύλου. Η
ανομία για την εξουσία, πόσω μάλλον δε για την Δεξιά στην
Ελλάδα, δεν βρίσκεται σε καμία εγκληματική ενέργεια, οργάνωση
της νύχτας, που πουλάει ναρκωτικά κλπ. Η λεγόμενη ανομία και η
πάταξή της έχει μόνο ιδεολογική απόχρωση και τίποτα παραπάνω.
Για την εξουσία ως μη νόμιμο ορίζεται οποιαδήποτε πολιτική
πράξη δεν εκφράζεται στα πλαίσια της κοινοβουλευτικής
διαδικασίας, των εδράνων και του κλειστού κύκλου των
αντιπροσώπων και αρχόντων του τόπου μας. Από την άλλη, το
λεγόμενο ανταγωνιστικό κίνημα και τα κινήματα γενικότερα έχουν
στον πυρήνα τους την εξωθεσμική δράση, εδραιωμένη μεχρι και
στην καθημερινότητα και στην αναπαραγωγή τους. Αυτό στην πράξη
σημαίνει καταλήψεις κτηρίων, πολιτικές παρεμβάσεις σε κέντρα
εξουσίας προπαγανδίζοντας τον πολιτικό λόγο τους, εκδηλώσεις
σε πάρκα και πλατείες με το δικό τους, πάντα, πολιτικό πρόσημο
και συνήθως ελεύθερα για όλους/ες/α.
Ακριβώς επειδή αυτή η μορφή άσκησης πολιτικής είναι έξω από τα
νερά της Κυριαρχίας, πρέπει να παταχθεί εξ’ ολοκλήρου,

δημιούργωντας ένα αφήγημα που θα την καταστήσει επικίνδυνη στα
μάτια της κοινωνίας, για την ίδια την κοινωνία. Ο δημόσιος
χώρος οφείλει να είναι ανοιχτός μόνο για κερδοσκοπικούς
σκοπούς (κατάληψη πάρκων και πλατειών από επιχειρήσεις) ή
διοργανώσεις του Δήμου που έχουν ως στόχο να δείξουν πόσο
φανταχτερή είναι η πόλη, ενώ έχουν ξοδέψει εκατοντάδες
χιλιάδες ευρώ για την υλοποίησή τους. Ο,τιδήποτε άλλο είναι
παράνομο και πρέπει να παταχθεί. Η κοινωνικοποίηση και η
πολιτικοποίηση χωρίς την εμπορευματικότητα στη μέση, καθιστά
τους ανθρώπους επικίνδυνους για όλη αυτή την τάξη.
Τα άδεια κτήρια πρέπει να παραμείνουν έτσι, μέχρι να βρεθεί
κάποιος επενδυτής να τα ανακαινίσει και φτιάξει AirBnb ή
κανένα εμπορικό κέντρο. Κι άμα δεν έχει και καμιά άδεια, έλα
μωρέ, κάποιον κουμπάρο θα ‘χει, ανάπτυξις άλλωστε… Μην τυχόν
και αξιοποιηθεί με άλλους όρους από την κοινωνία. Είπαμε, η
τάξη είναι μόνο μία και όλα τα άλλα επικίνδυνα.
Οι πολιτικές παρεμβάσεις; Εκεί κι αν υπάρχει ανομία. Είναι
δυνατόν να δέχονται επιθέσεις με τα φονικά τρικάκια και πανό
εξέχουσες υπηρεσίες του Κράτους, κέντρα εξουσίας ή εταιρείες
που απολύουν με το έτσι θέλω, χωρίς να παρέχουν καν τα βασικά
της ασφάλισης;
Επειδή, εάν συνεχίσουμε με τον ίδιο ειρωνικό τόνο δεν θα
σταματήσουμε ποτέ, στόχος του Κράτους δεν είναι να πατάξει
καμιά εγκληματικότητα. Στόχος του είναι να φιμώσει τα μέσα
του πολιτικού αντιπάλου, αφού δεν έχει ακόμα τα φώτα να
ποινικοποιήσει εντελώς τον λόγο του. Η εγκληματικότητα είναι
μία και είναι πολιτική.
Το ίδιο, βέβαια, μαρτυράνε και τα τελευταία γεγονότα στο
Α.Π.Θ. Τα πανεπιστήμια αποτελούσαν ανέκαθεν τον πόθο της
εξουσίας, καθώς με την θεσμοθέτηση του Ασύλου δεν μπορούσε να
βάλει τις περιφράξεις που ήθελε στην πολιτική δράση. Αυτή η
γέννηση της αμφισβήτησης και της αντίστασης είναι που φοβίζει.
Η πανεπιστημιακή αστυνομία δεν έρχεται να αντιμετωπίσει καμία
εγκληματικότητα στους πανεπιστημιακούς χώρους. Το καδρόνι με

σημαία μετατρέπεται σε “ρόπαλο για δολοφονικές επιθέσεις”, τα
σπρέι σε “βανδαλισμός δημοσίου χώρου και ασέλγειες πάνω στους
τοίχους, στα χρήματα που πληρώνει η κοινωνία”, τα συνθήματα
και τα πανό σε “σκηνικά έντασης από φοιτητές” κ.ο.κ.
Ενώ εξελίσσονται όλες αυτές οι σκηνές βίας μέσα στο campus,
στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με φοιτητές και φοιτήτριες να
προσαγάγονται επειδή βρίσκονται στην σχολή τους ή επειδή
διαμαρτύρονται για το γεγονός πως έχει γεμίσει ΜΑΤ και
ασφάλεια όλο το campus, λίγα μέτρα πιο εκεί ανενόχλητοι
συνεχίζουν την δουλειά τους οι έμποροι ναρκωτικών. Τι; Μα δεν
τα είπαμε για την ανομία στα πανεπιστήμια; Ναι, ενώ η ΕΛ.ΑΣ
κυνηγάει φοιτήτ(ρι)ες με μένος, λίγα μέτρα παρακάτω από εκεί
που έχει στρατοπεδεύσει, γίνεται εμπόριο ναρκωτικών. Για
όσους/ες δεν έχουν εικόνα του campus του Α.Π.Θ., και είναι
πολλοί/ές αυτοί/ές που η μόνη σχέση και εικόνα που έχουν είναι
από τα κυβερνητικά άρθρα, μιλάμε για το κάτω μέρος της
Πλατείας Χημείου. Δηλαδή, περίπου 100 μέτρα από εκεί που είναι
μόνιμα εγκατεστημένη η μισή Γ.Α.Δ.Θ. Κι ενώ, για κάποιο λίγο
καιρό, είχαν λιγοστεύσει τα σκηνικά αυτά μέσα στο
πανεπιστήμιο, τελευταία οι μαφίες έχουν κάνει ξανά την
εμφάνισή τους και μάλιστα σε μια φάση που αποτελεί το πιο
αστυνομοκρατούμενο μέρος της πόλης.
Βέβαια εντάξει, είπαμε, πώς κάνετε έτσι ρε παιδιά; Άμα στο
ίδιο μέρος υπήρχε διαμαρτυρία, θα είχε περικυκλωθεί ήδη από το
πρώτο λεπτό. Το πιθανότερο να είχε διαλυθεί με τους γνωστούς
“επαγγελματίες τραυματίες” να κάνουν την τόσο σκανδαλώδη
εμφάνισή τους, μιας και οι γκλοπιές και οι ευθείες βολές
χειροβομβίδας κρότου λάμψης και οι ρίψεις δακρυγόνων είναι
γνωστό πως δεν συνιστούν δολοφονικές ενέργειες που κατά τύχη
δεν έχει χαθεί κάποια ζωή. Βλέπετε, δεν είναι δα και κανένας
αστυνομικός που κάνει απλά κάτι ραμμάτα.
Άμα παρατηρήσει κάποιος/α από κοντά τα γεγονότα, και όχι υπό
το πρίσμα του κυβερνητικού και πρυτανικού αφηγήματος, τότε
σίγουρα θα του έκανε αίσθηση όλο αυτό το σκανδαλώδες σκηνικό.
Το ίδιο συνέβη και συμβαίνει στα Εξάρχεια, που είναι γεμάτα

αστυνομία αλλά και νακρομαφίες ταυτόχρονα. Από τα βασανιστήρια
και τις στοχοποιήσεις στο “κέντρο της ανομίας”, περνάμε στην
μόνιμη ονείρωξη κάθε Δεξιού στην χώρα. Την καταπάτηση κάθε
διαφορετικής πολιτικής και σωματικής ύπαρξης στα πανεπιστήμια.
Ή αλλιώς “το σπάσιμο στο ξύλο των αναρχοάπλυτων που τολμάνε
και αντιδράνε κάθε φορά”. Μια περιήγηση στα σχόλια σε ειδήσεις
για τραυματίες από επιθέσεις της συμμορίας της ΕΛ.ΑΣ θα σας
πείσει σίγουρα πως αυτός είναι ο μόνος στόχος.
Το πανεπιστήμιο ανέκαθεν αποτελούσε την μήτρα πιο
ριζοσπαστικών ιδεών. Ένας χώρος που είναι συνυφασμένος με την
ελεύθερη πολιτική και πολιτιστική έκφραση, ακριβώς εξαιτίας
της πολιτικής δράσης στην οποία εναντιώνεται η εξουσία, και
κατ’ επέκταση είναι εκεί που συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις
ποντάρουν την αναπαραγωγή τους. Δηλαδή οι πολιτικοί εχθροί.
Γι’ αυτό τόσο μένος εξ’ αρχής. Γι’ αυτό τόση καταστολή, τόση
αιματοχυσία στα Εξάρχεια και στα πανεπιστήμια τώρα, τόση
αστυνομοκρατία. Δεν αφορά κάποια εγκληματικότητα. Το Κράτος
θέλει να τελειώσει με ο,τιδήποτε γεννά το διαφορετικό, το
συλλογικό και την αντίσταση στο υπάρχον. Όλη αυτή η εμμονή με
ολοένα και παραπάνω μπάτσους να προσλαμβάνονται και την
αναβάθμιση του εξοπλισμού της ΕΛ.ΑΣ έχει να κάνει μόνο με την
θωράκιση του Κράτους απέναντι στους εσωτερικούς εχθρούς. Την
πολιτική δράση και κάθε κοινωνική αντίδραση.
Το μήνυμα είναι ένα και ξεκάθαρο:
Δεν υπάρχει έγκλημα γενικά και αόριστα. Υπάρχει πολιτικό και
ιδεολογικό έγκλημα. Όποιος/α διαφωνεί πρέπει να παταχθεί.

