
ΛlfΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗΤΗ ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΡΧΙΚΗΣ

ΧΡIΣΤιΝΑΣ ΤΟΝIΔον
Στις β/9/φ, την ημέρα των εγκαινίων της διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης, οι προθέσεις, οι
προειδοποιήσεις, οι άπεlλές που τις προηγούμενες μέρες συνθέτουν το κλίμα, ενόψει του μεγάλου

οικονομικού γεγονότος της πόλης, παίρνουν σάρκα και οστά σε ένα ασφυκτικό σκηνικό. Οι

θεσσαλονικείς είναι κλεισμένοι στα σπίτια, οι επισκέπτες περιπλανιούνται μέσα στην έκθεση με

ενδιαφέρον, χιλιάδες μπάτσοι στο κ.έντρο, οι κάμερες καιροφυλακτούν για το θέαμα και, αυτή τη φορά,

τα δεδομένα συγκρούονται ανελέητα με τα αυτονόητα ...
Η εξουσία, με δεδομένες τις διαθέσεις της για ολ.οκληρωτική επιβολή των συμφερόντων της, θα

δημιουργήσει για άλλη μια φορά ένα καθεστώς έκτακτης ανάγκης, Επιχειρώντας να επιβεβαιώσει στο

έπακρο την ισχύ της. Η συγκυρία των Εκλογών αλλά και το πολλαπλά θιγμένο πρόσωπο της

κυβέρνησης, λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών του καλοκαιριού, δεν αφήνουν περιθώρια να χαθεί ο

έλεγχος.

Η διατήρηση της ομαλότητας στην πόλη είναι το προφανές ζητούμενο. ΣΕνάρια διοχετεύονται όλΕς τις

προηγούμενες μέρες στα Μ.Μ.Ε., τα οποία έχουν ήδη έτοιμη την πετυχημένη, για την "υρίαρχη

προπαγάνδα, συνταγή των ."ου"ουλοφόρων». Ο από χρόνια δουλεμένος φόβος έχει πια για τα καλά

ριζώσει στα μυαλά των φιλήσυχων υπηκόων, μέσα στο περιβάλλον μιας γενικευμένης ανασφάλειας,

κατασκευασμένης και κατευθυνόμενης από την κυριαρχία. Για κείνη τη μέρα, ο αδιόρατος φόβος θα

πάρει υπόσταση στην.ύπαρξη.και τις διαθέσεις όσων έχουν και να πουν και να πράξουν ενάντια στα

σχέδια μιας ολοκληρωτικής δημοκρατίας, που θέλει να ορίζει πλήρως τη 'ζωή και την τύχη των

ανθρώπων. Τα συμφέροντα των πολιτών θα ταυτιστούν, για άλλη μια φορά, με αυτά των αφεντικών

και θα αναζητήσουν την ασφάλεια και την προρτασία, κaeιστώντας έτσι την παρουσία του

αστυνομικού στρατού κατοχής μια αναμενόμενη πραγματικότητα. .'
Άρτια ενισχυμένη υλικοτεχνικά,συνεπικουρούμενη.απόεκατοντάδεςκάμερεςπου βρίσκονταιπαντού,

και μέσα στα πανεπιστήμια,ιj αστυνομία,ε"είνη τη μ€ρα θα επιβάλλειπανηγυρι"άτην παρουσίατης

στη μητρόποληως δεδoμ€νη. Και μάλίστα,δεδoμ€νηως απαιτούμενηαπό την πλειοψηφίαπου .
βουλιάζει μέσα στη συναίνεση,.την ανοχή, τη ματαιότητα της παραίτησης, επιζητώντας ησυχία,

τάξη "αι ασφάλεια. Παράλληλα, η κατασταλτική μηχανή θα ενισχύσει τη θέση της νέας φιλοσοφίας της,

μέσα στα συγχυομένα μονοπάτια, της αμφιλεγόμΕνης και ξεκάθαρα αλλοτριωμένης, όποιας «κοινωνικής»

συνείδησης. Η βασική ιδέα της φιλοσοφίας αυτής είναι ότι ο σύγχρονος στρατός κατοχής πρέπει να

είναι πανταχΟύ παρόν σε καθημερινή βάση, όχι για να αντιμετωπίζει το «έγκλημα» και την

παραβατικότητα, αλλά για να φροντίζει εκ τωγ προτέρων για τη διατήρηση 'της τάξης με την παρουοία

του, την ασφυκτική επιτήρηση, τον συνεχή έλεγχο. Ο αστυνojιΙKός - φίλος του ανθρώπου δίνει τη

θέση του στο άρτια εκπαιδευμένο όργανο, του οποίου η επιβεβλημένη παρουσία κάι εξουσία θα

εξασφαλίσουν στις μίζερες υπάρξεις το ασφαλ€ς, στεγανό περιβάλλον, για να συνεχίσουν να ζουν

κάτω από τις επιταγ€ς της "υριαρχίας, αναπαράγοντας κα. οι ίδιες την αρρώστια και την παράνοια

των εξουσιαστικών σχέσεων. Όταν ο καθένας βλέπει καθημερινά γύρω του τόσους μπάτσους, δεν

μπορεί να ξαφνιάζεται, δεν μπορεί παρά να θεωΡΕί δεδομένη την υπερβολή και την κατάντια της

B'1S /9/2007.
Για όσους κατέβηκαν και περπάτησαν στο δρόμο την ίδια μέρα η περικύκλωσή τους από τους μπάτσους

και η δημιουργία κόκκινης ζώνης μέσα στο κέντρο, που απέκλειε την προσέγγιση της έκθεσης και τωΥ

πανεπιστημίων, Είχε ένα βασικό σκοπούμενο. Να δημιουργήσει ή να ενισχύσει το ήδη προϋπάρχον

αίaeημα του φόβου και της απομόνωσης από το περιβάλλον. Και φυσικά η επιλογή πολλών αριστερώΥ

να μην περπατήσουν καν στο δρόμο ήταν κάτι παραπάνω από κατατεθειμένη σαν άποψη και

αναμενόμενη σαν στάση, .' . . . .
Συμπληρωματικά ως προς αυτά, η πολύκροτη κουβέντα για το άσυλο, την ύπαρξη και την ανυπαρξία

του, ήταν, τουλάχιστον για κείνη τη μέρα εκ του μη όντος. Για όσους κινούνται στο χώρο των

πανεπιστημίων είναι εμφανής η παροιισία κυρίως ασφαλιτών σε καθημερινή βάση στους γύρω δρόμους,

στους κάθετους δρόμους, κaeώς και μέσα στο ίδρύμα. Η σύλληψη των 2 από τους 3 συνολικά, που

προφυλακίστηκαν μετά τα επεισόδια στις 5/'5/07 στα πανεπιστήμια, έγινε μέσα στο άσυλο, απλά δεν

μπήκαν τότε μέσα και οι κάμερες για να' βεβαιωθούν όσοι ακόμα αναρωτιούνται. Άλλωστε, η στάση των

πρυτανικών αρχών, όπως δείχνουν "αι τα λεγόμενα του πρύτανη του Α.Π.Θ. Μάνθου, €xει

κάταστήσει δεδομένη την ε"χώρηση του δι"αιώματος στους εισαγγελείς και τους μπάτσους να

αποφασίζουν .για το άσυλο. Σε ένα χώρο που, με αφορμή τις κινητοποιήσεις της προηγούμενης

χρονιάς, θα μπορούσε να απoτελέ~ει πεδίο συνεύρεσης, ζύμωσης και αναζήτησης - δημιουργίας

καταστάσεων αντίστασης στο υπάρχον, τώρα όλα δείχνουν την επιστροφή στην κανον!κότητα. Σ' ένα

χώρο που δείχνει να Εξελίσσεται σε μια καλά φυλασσόμενη εΠΙχΕίρηση, οι ψίθυροι και τα

κλαψουρίσματα για το άσυλο, τού αVτιστOIXOύν πλήρως, δΕν αμφισβητούν τίποτα και δΕν μπορούν να

Επαναδιαπραγματευτούν τίποτα. Η κατάργηση του ασύλου ακολουθεί την κατάργηση πολλών και πιο



ρηl;!QντΙi<ών dυτονόητων. Ι(αισίγουρά $εν εΜι) Ψ κύριο ζιιτοUμενο για όqoυ., η διάθεση αντ(qταση.,

tίiαγματώνεται κατά βάση και πάνω απ' όλά,στο δρόμο. , ' '
,κάτά τα άλλα, η καλά οργανωμένη κατασταλτική'επιχεΙρηση στις 8/9 θα πλήττονταναπό τη ρΙψη
ακόμη και μιας πέτρας. Κράτο." μπάτσοι και θεαματικό<; μηχανισμό<;περΙμεναντην παραμικρή

κΙνηση για να ξαΙJολήσουντο ανελέητο κυνηγητό. Οι συλλήψεις ήταν το ζητούμενο. Η εισβολή για

συλλήψειςαπό μπάτσους και κάμερες, μέσα άτο'χωρο του πανεπιστημΙου, ήταν μια αναμενόμενη'και

προβλεπόμενη επιλογή, από τη στιγμή που διαταράχθηκε η ησυχΙα και αμφισβηΤήθηκε,έστω κι έτσι, η

παντοδυναμΙατου καθεστώτος εκεΙνη τη μέρα. Πόσό μάλλον, για να δοθεΙ, από την πλευρά της

εξουσΙας και των οργάνων της, μια συντριπτικήαπάντηση σ' όσους, αναζητώνταςχρόνο, χώρο και

πεδΙο έκφρασης'της δΙκαιης οργής απέναντι στη βάρβαρη κυριαρχΙα, κατέληξανγύρω από τα

πανεπιστήμια,που μαζΙ με την έκθεση, ήταν από τα καλύτερα φυλασσόμενασημεΙα τη δεδομένη

χρονική στιγμή. ,.> ' •

Η μΙα και μοναδική προφυλάκιση εκεΙνης'της μέρας, αυτή της 19χρονης αναρχικής ΧριστΙνας Toνi'δoυ,

μπορεΙ να φαΙνεται ότι πλήττει το πρόσωπο του 'ττανΙΣΧυρου κατασταλτικού μηχανισμού, ως

αποτέλεσμα αναντΙστοιχο με'Τήν τεράστια κινητοποΙησή του, ωστόσο, ως γεγονός, ενισχύει την ουσΙα

του μηνUματο., που ήθελε aUT6C; να δώσέι εκείνη τη μέρα. Και για όλους όσους συναντιούνται στα

πεδΙα της έμπρακτης εναντΙωσης στην εξουσΙα αυτό που σίJνεX(ζει να ισχύει εΙναl το κανένα., όμηρο.,

στα χέριά του κράτoυ.,~To οποΙο, ως αυτονόητο, δε θεωρεΙται και δεδομένο αλλά αποτελεΙ μια συνθήκη

τηνΌποΙα επαναπροσδιορ(ζουμε συνεχώς, προκειμένου ή αλληλεγγύη στου., αιχμαλώτου., του

κοινωνικού πολέμου να δημιουργεΙ δυναμικού., όρου., αντίσταση., στην ολοκληρωτική δημοκρατία.

Η περΙπτωση της ΧριστΙνας αποτελεΙ άλλη μια σuv<>πτική προφυλάκιση, που αναδεικνύει ξεκάθαρα την

επιλογή της στοχοποΙησης από την πλευρά της εξουσΙας όσων τοποθετούν τον εαυτό τους συνειδητά

στην πλευρά των εχθρών της. Δεν εΙναι η πρώτη φορά που συμβαΙνει αυτό. Οι συνοπτικές -,-.
προφυλακΙσεις αναρχικών τα τελευταΙα χρόνια αποτελούν κανόνα. Οι μαζικές συλλήψεις (περΙπτωση

των 27 μετά τη συμβολική επίθεση στο καζΙνο στή" Πάρνηθα, οι 20 συλλήψειςστην πορεΙα μετά τη

δολοφονΙατου πρόσφυγαΤόνυ Όνουα στη ΘεσσαλοVΙκη)και η προκλητική, βΙαιη και όχι μόνο,

αντιμετώπισητων συλληφθέντων,δεΙχvoι'ινολοφάνερατο σχεδιασμότης κυριαρχΙαςγια τις

αντισυναινετικέςκαι ανατρεπτι'κέςδιαθέσεις και επιλογές'καιγια τους ανθρώτtoυςπου τις

πραγματώνουν.Όπως και ο «ιδεολογικόςπόλεμος» που εξαπολύεταικάθε φορά που αναρχικοΙκαι

αντιεξουσιαστέςσυλλαμβάνονται,εΙτε για συλλογικέςπράξεις αντΙστασης, εΙτε για ατομικές επιλογές

εναντΙωσηςστο υπάρχον.Με τη διαστρέβλωσηκαι την απονοηματοδότησηδυναμικώνπράξεωνκαι

επιλογών,κυρίως με τη συμβολήτων μηχανισμώντου θεάματο." επιδιώ~.εταιπάντα η απομόνωση

των πιο μαχόμενωνκομματιών,ατόμωνκαι ομάδων,ώστε να γίνεται πιο εύκολη η στοχοποίησή

του., και η παραδειγματικήγια του., υπόλοιπου.,καταστολήτου.,.

Η δεδομένηπραγματικότητατης 8"/9/2007 αν εΙναι κάτι που αναδεικνύει ως αυτονόητο εΙναl το δΙκαlο

της αντΙστασης στην καταάτολή, σεαντΙθεση με τα συμφέροντατης' εξουσίας, σε αντΙθεση με τα

συμφέρονταόσων τΙθενταιμε το μέρος της. Η διαρκής αναβάθμιση των κατασταλτικώνμεθόδων της

κυριαρχΙας εκφράζεταιαπό τη μια ολοένα και πιο ωμά εκεΙ που θεωρεΙότι έχει φτιάξει δικαιωματικά

απεριόριστόπεδΙοδράσης-φυλακές, αντιμετώπιση αγωνιζόμενωνκαι ριζοσπαστικώνκομματιών. κι

από την άλλη δημιουργεΙένα πλέγμα που περικλεΙει όλο και πιο ασφυκτικά την καθημερινότητα:Η

συνεχής ανάλυση αυτής της'πραγματικότηταςκαι των συστατικώντης, ότι'ως και ο συνεχής

επαναπροσδιορισμόςτων όρων κάτω από τους οποΙους θα δεχτεΙπραγματικάπλήγματα, εΙναι το

αυτονόητο. Μαζί και μέσα σ' αυτούς τους6ρους,το αυτον6ητοτης αλληλεγγύης,ως

προϋπ6θεσηςγια 6λα, αναδεικνύεταικύρια και κάθε φορά που αναρχικοίοδηγούνται σε

καθεστώς αιχμαλωσίας.
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