Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ 14 ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑ DNA ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ 2014
Μια απάντηση στην ερώτηση: «Αν δεν έχετε κάνει τίποτα, τι φοβάστε;»
7 Δεκέμβρη 2014: Κατά τη διάρκεια συγκρούσεων στα Εξάρχεια η αστυνομία παίρνει δείγμα DNA από ματωμένη
γάζα.
13 Νοέμβρη 2020: Μετά την εκκένωση της κατειλημμένης πρυτανείας στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, η
αστυνομία ταυτοποιεί το το γενετικό υλικό που βρίσκει σε 2 άδεια μπουκάλια μπύρας με αυτό της γάζας που εξέτασε
6 χρόνια πριν.
4 Σεπτέμβρη 2021: Ο φοιτήτης Η.Κ. λαμβάνει κλήση από την ΕΛ.ΑΣ. για υποχρεωτική λήψη του γενετικού του υλικού.
Τελικά, η ίδια κλήση στέλνεται σε 14, συνολικά, άτομα (αριθμός που αντιστοιχεί σε όλους τους άνδρες που συνέλαβε
η αστυνομία κατά την εκκένωση της κατειλημμένης Πρυτανείας, το 2020).
Στη μια μεριά στέκεται ο κρατικός συρφετός των
κυβερνώντων (νυν και πρώην), των δεξιών και
αριστερών νεοφιλελεύθερων, των φασιστών, των
διαπλεκόμενων, των διεφθαρμένων, των μέσων
μαζικής
επικοινωνίας,
των
υποταγμένων
δημοσιογράφων, δικαστικών, γιατρών και δικηγόρων,
της ελίτ, των βιομηχάνων, των νεόπλουτων. Στην ίδια
μεριά στοιχίζεται και ο κοινωνικός συρφετός των
ρατσιστών, των σεξιστών, των πάσης φύσης
εκμεταλλευτών, των χειροκροτητών, της γκλαμουριάς,
των
βολεψάκηδων,
των
σιωπούντων,
των
δωροδοκημένων.
Στην αντίπερα όχθη βρίσκεται, μαζί με άλλα
αντιστεκόμενα υποκείμενα, ο κόσμος του αγώνα, της
αλληλεγγύης και της αυτοοργάνωσης που, παρόλες τις
οργανωτικές αδυναμίες, τις αντιφάσεις, τη δυσκολία να
εκφράσει δικό του λόγο και να επιχειρηματολογήσει
ενάντια σε κάθε καθεστωτική πρακτική και τον
καθρέφτη της κοινωνικής σαπίλας που, πολλές φορές,
δυσκολεύεται να αποτινάξει από πάνω του, προσπαθεί
να αντισταθεί στον κρατικό ζόφο και τον κοινωνικό
κατήφορο και να οραματιστεί ένα διαφορετικό μέλλον.
Με ευθύνη της κυβέρνησης οι μετανάστες
θαλασσοπνίγονται, εξαφανίζονται, στοχοποιούνται,
αυτοκτονούν,
πυροβολούνται.
Το
περιβάλλον
καταστρέφεται, τα δάση καίγονται. Τα ατομικά
δικαιώματα καταστρατηγούνται, τα προσωπικά
δεδομένα φακελώνονται, τα εργατικά δικαιώματα πάνε
περίπατο. Η υγεία νοσεί, η παιδεία παραπαίει, οι τιμές
ίπτανται, η ανεργία ανηφορίζει, το ιδιωτικό κεφάλαιο
θησαυρίζει, το «διαίρει και βασίλευε» κυβερνά.

Με απόφαση της κυβέρνησης το αστυνομικό κράτος
οργανώνεται. Εν έτει 2021, επιδιώκει να σχηματίσει
δικογραφίες για φοιτητές γνωρίζοντας ότι το 2014 οι
περισσότεροι από αυτούς ήταν μαθητές γυμνασίου –
λυκείου ενώ κάποιοι ζούσαν στην επαρχία. Επί της
ουσίας, προσπαθεί να ποινικοποιήσει απλά και μόνο
την παρουσία τους σε μια περιοχή αφού το DNA που
συλλέγει βρίσκεται σε κινητά και μη παράνομα
αντικείμενα και σε χώρους με αυξημένη προσέλευση
κόσμου. Ο τελικός σκοπός είναι η κατασκευή βάσης
δεδομένων γενετικού υλικού των αγωνιζόμενων
υποκειμένων και, μέσω της αποδυνάμωσης των
αντιστάσεών τους, η δημιουργία μιας νέας γενιάς
«συνήθων υπόπτων». Μια κατασταλτική πολιτική που
συμπληρώνει την ολοένα εντεινόμενη γενικότερη
πολιτική ψηφιακού «φακελώματος» και βιοπολιτικού
ελέγχου της καθημερινότητας μας.
Έχουμε κάνει πολλά και θέλουμε να κάνουμε ακόμη
περισσότερα για τα δικαιώματα των από κάτω, τη
δημιουργία αυτόνομων δομών, την αλληλεγγύη. Όσο
πιο πολύ αντιστεκόμαστε στους από πάνω, όσο πιο
πολύ πάμε κόντρα στις αποφάσεις τους τόσο πιο πολλή
καταστολή δεχόμαστε, ακόμα και με κατασκευασμένες
κατηγορίες.
Και ναι, φοβόμαστε! Γιατί δεν είμαστε ήρωες ούτε
υπεράνθρωποι χαρακτήρες της Marvel. Γιατί το μέλλον
γίνεται πιο τρομακτικό όταν η κοινωνία αντί να
εξεγείρεται
βάζει
ερωτήματα
νομιμοφροσύνης
παραμένοντας βουτηγμένη στην ακροδεξιά ρατσιστική ρητορική, τις εκλογικές αυταπάτες, την
ανάθεση, τη δουλοπρέπεια, τον παρτακισμό, το βόλεμα.
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