
Αυτή η πορεία δεν
χρειάστηκε να πάρει

άδεια από την αστυνομία για
να γίνει. Γιατί αυτή την πορεία την
έκανε η ίδια η αστυνομία. Η αστυνομία
που έχει καταλάβει την πόλη, που κα-
θορίζει ποιοι δρόμοι είναι προσπελάσι-
μοι και ποιοι όχι, που ζητάει από τους
κατοίκους να την πάρουν τηλέφωνο και
να της «μιλήσουν για τους φόβους
τους». Η αστυνομία που δεν είναι απλώς
παντού, που δεν μιλάει απλώς μέσα από
τα δελτία των ειδήσεων, που δεν θέτει
απλώς τα θέματα για τα οποία «όλοι
πρέπει να πάρουν θέση». Η αστυνομία
που έχει πολιτικό ρόλο, που λέει τι πρέ-
πει να γίνει και πώς. Που δεν απαγο-
ρεύει γενικά κάθε συγκέντρωση άνω των
δύο ατόμων, αλλά που αναλαμβάνει η
ίδια να καλέσει σε συγκέντρωση.
Γιατί η αστυνομία, ως πολιτι-
κός φορέας και όχι μονάχα
ως κατασταλτικός μηχανι-
σμός, χρειάζεται την “κι-
νητοποίηση”. Χρειάζεται
να συσπειρώνει γύρω της
ευρύτερα κοινωνικά κομ-
μάτια κι όχι μονάχα τους
παραδοσιακούς φίλους και
συνεργάτες της. Στις κατεχόμε-
νες από την αστυνομία και το στρατό
πόλεις, το γαλλικό κράτος σπέρνει και
ταυτόχρονα διαχειρίζεται το φόβο. Φυ-
τεύει χιλιάδες πάνοπλους φρουρούς της
νομιμότητας και την ίδια στιγμή καλεί
όλους αυτούς που πρέπει να περάσουν
μέσα από αστυνομικά μπλόκα για να
πάνε στο φούρνο για κρουασάν σε μαζι-
κές πορείες· για να “πάψουν να φο-
βούνται”, βέβαια. Δεν είναι, όμως, μόνο
αυτό. Το γαλλικό κράτος δεν προβάλλει
απλώς ως ο “απόλυτος εγγυητής της
ελευθερίας” και ως το “αδιαμφισβήτητο
καλό”. Τη στιγμή που καταφέρνει να
συνταχθούν πίσω του εκατομμύρια
άτομα πετυχαίνει κάτι πολύ σημαντικό:
στα μάτια αυτών κι άλλων τόσων σβήνει
την ιστορία του και ξαναγεννιέται. 

Στους δρόμους του Παρισιού (κι όχι
μόνο), δημιουργούνται πολιτικά γεγο-

νότα που φαίνονται ως εξωιστορικές,
απολιτίκ, τυχαίες στιγμές. Αλλά δεν
είναι. Στην πορεία της 11ης Γενάρη “για
τη δημοκρατία και την ελευθερία” κάτι
ξενερωμένες υπάρξεις όπως οι Ολάντ,
Μέρκελ, Ραχόι, Σαμαράς κ.ά, που δεν
πολυγουστάρουν ο ένας τα μούτρα του
άλλου, ήταν αναγκασμένοι να στέκονται
πλάι πλάι και μάλιστα να κρατιούνται και
αλυσίδα. Βαριά η καλογερική. Όμως
εκείνη την ώρα, που ο συρφετός με τα

μαύρα παλτουδάκια σερνόταν στα
πλακόστρωτα του Παρισιού, το

γαλλικό κράτος έκανε πολι-
τική. Ξεσκόνιζε πάνω από
το πέτο του το αποικιο-
κρατικό του παρελθόν,
τον θεσμικό ρατσισμό
και την κρατική βία, την

άμεση εμπλοκή του στους
πολέμους των τελευταίων

15 χρόνων, την ένοπλη πα-
ρουσία του από το Αφγανιστάν

και τη Λιβύη, μέχρι το Μάλι και την Κεν-
τροαφρικανική Δημοκρατία, αλλά και το
πάγωμα μισθών και επιδομάτων γιατί ο
γαλλικός καπιταλισμός “δεν βγαίνει”. Ο
πύθωνας έβγαζε το φιδοπουκάμισό του
και πλατσούριζε σαν χέλι μέσα στην κο-
λυμβήθρα του Σιλωάμ. 

Πώς να το κάνουμε; Δεν είναι και λίγο
να βρίσκεται σε εξέλιξη η στρατιωτική
κατοχή πόλεων, ο υπουργός Άμυνας να
μιλάει για «αληθινή εσωτερική επιχεί-
ρηση», σημειώνοντας πως «είναι η
πρώτη φορά που γίνεται μια τέτοιας
έκτασης κινητοποίηση των δυνάμεών
μας στην επικράτειά μας»1, και το μόνο
που ακούγεται να είναι αστυνομικά ρε-
πορτάζ της κακιάς ώρας. Τόσες άχρη-
στες λεπτομέρειες,  τόσες βλακείες· κι
η σύγχυση, ο φόβος κι η διαρκής αί-
σθηση αδυναμίας να φωλιάζουν όλο και

πιο έντονα στον κόρφο των δυτικών
κοινωνιών. Να που το γαλλικό κράτος
που χτίζει το “πρόβλημα με τους μου-
σουλμάνους” εδώ και πάνω από τριάντα
χρόνια, με νόμους, με καθημερινούς
αστυνομικούς ελέγχους στα περίφημα
προάστια των γαλλικών μητροπόλεων,
με φυλακίσεις και δολοφονίες στα κρα-
τητήρια, με συστηματική και οργανω-
μένη απαξίωση, μηδένισε το κοντέρ και
ξαναγεννήθηκε.

Σήμερα, λοιπόν, μπορούμε να καμαρώ-
σουμε το πιο νέο κράτος του πλανήτη.
Το γαλλικό κράτος που γεννήθηκε στις
7 Γενάρη του 2015 με την επίθεση στην
εφημερίδα Charlie Hebdo και γιόρτασε
τον ερχομό του στη ζωή με μεγάλες πο-
ρείες στα κέντρα των πόλεων. Χιλιό-
χρονο!

1. Βλ., «Στρατοκρατείται η Γαλλία – Λεπέν κατά
“ισλαμικού φονταμενταλισμού”», Καθημερινή,
13/1/2015.
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το γαλλικό
κράτος χτίζει το

“πρόβλημα με τους
μουσουλμάνους”
πάνω από τριάντα

χρόνια

Η στιγμή που ο Αντώνης συνειδητοποιεί ότι μόνο αυτος θυμήθηκε να φέρει μαλόξ. “Πάλι εγώ θα
δίνω στους μαλάκες”, σκέφτηκε και ξενέρωσε απ' τη ζωή του.

Το σκουτεράκι μοιάζει να χάθηκε την ώρα της
«αληθινής εσωτερικής επιχείρησης». Με το
όπλο κολλημένο στον οδηγό και με μια λαβή
στο συνοδηγό θα βρει το δρόμο του...

ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΡΤΙ ΕΔΩ (;)
ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ 
ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ


