
ΕΤΥΧΕ;

 Και για να εμβαθύνουμε στην πολιτική κατάσταση που έτυχε(;) να 
δημιουργηθεί μέσα σε αυτήν την κρίση, θα αναφερθούμε αρχικά σε αυτήν την 
κυβέρνηση «εθνικής σωτηρίας». Μια κυβέρνηση με το προσωπείο της 
συνεργασίας των πολιτικών δυνάμεων, που για πρωθυπουργό έχει ένα άτομο 
κοινής εμπιστοσύνης, έναν τραπεζίτη (πρώην πρόεδρος ε.κ.τ) δεν μπορεί παρά 
να νομιμοποιεί την εμφανή ούτως η άλλως εξουσία του κεφαλαίου στη ζωή 
μας και κατ'επέκταση την υποτίμηση της εργασίας. Άλλωστε, έτσι απλά άλλαξε 
το πολιτικό κατεστημένο που υπήρχε απ'την μεταπολίτευση, το οποίο κάποιοι 
βιάστηκαν να θεωρήσουν «φιλολαϊκό» και «δημοκρατικό». Ε λοιπόν η επίθεση 
στους εργάτες και στις εργάτριες καλά κρατεί, εντείνεται και εξελίσσεται στον 
βωμό της ανάπτυξης, της οικονομίας, του έθνους και της επιστροφής στις 
«καλές εποχές». 

Από την άλλη βρίσκονται κάποιοι οικονομολόγοι, οι οποίοι χάρη στις 
εξειδικευμένες σπουδές τους στο αντικείμενο έχουν διάφορα μαγικά φίλτρα 
για να σωθεί η χώρα απ'το δημόσιο χρέος. Μαζί λοιπόν με την κυβέρνηση 
«ιερού σκοπού» αυτές οι πεφωτισμένες αυθεντίες καθορίζουν τις επιλογές μας 
και τα διλήμματα  μας, απειλώντας έμμεσα ή άμεσα τον «τεμπέλη εργάτη» 
(γιατί έχουν ακουστεί και τέτοια) ώστε να μην ξεφύγει απ'αυτά τα διλήμματα 
και επιλέξει άλλο δρόμο. Πλασάροντας την λογική της κλεψιάς και της 
διαφθοράς των πολιτικών τα καθεστωτικά μέσα όλων των ειδών χειραγωγούν 
ή και δημιουργούν διάφορα «κινήματα», συχνά ιντερνετικά, που προτάσσουν 
την πτώση της κυβέρνησης (έπεσε,έπεσε!) χέρι-χέρι με το αντι-μνημονιακό και 
αντι-γερμανικό παραλήρημα, που είναι «αποκλειστικά υπεύθυνη για το 
δημόσιο χρέος» και την αντικατάστασή της από άλλους, εθνικόφρονες, ίσως 
και λίγο σοσιαλιστές, ηγέτες-μεσσίες-μεγαλέξαντρους-κολοκοτρώνηδες κ.ά. 
Εμπρός λοιπόν για συλλογικά «click button». Αν δεν θεωρούμε αυτήν τη 
λογική αδιάφορη και ετεροκατευθυντήρια, την θεωρούμε επικίνδυνη.

Σίγουρα βέβαια η αλλαγή κυβέρνησης δεν προέκυψε από κάποια ανοιχτή 
παλάμη. Εκτός του ότι δεν άλλαξαν πρόσωπα, προστέθηκαν βουλευτές της 
δεξιάς και κάποιοι ομολογουμένως φασίστες (βορίδης,άδωνις). Ο φασισμός 
όμως δεν είναι κάτι καινούριο, είναι κοινωνικός και υπάρχει παντού, από την 
πορνεία, την αντιμετώπιση των μεταναστών και την καταστολή των μπάτσων 
μέχρι τον στρατό. Ο μοντέρνος φασισμός-ρατσισμός δεν προτάσσει απαραίτητα 
το δεξί χέρι μπροστά σε κάποιον ηγέτη,  ούτε έχει μουστάκι στο πλάτος της 
μύτης του, αλλά επιβιώνει στις πιο ύπουλες μορφές του, προκαλείται από όλα 
τα καθεστωτικά μέσα και όταν βρίσκει τις ευκαιρίες του εκφράζεται και πιο 
ανοιχτά.

Για να μην αφήσουμε όμως κανέναν εκτός, ο χώρος της αριστεράς των 
κομμάτων και των οργανώσεων, μπροστά σε όλες αυτές τις συνθήκες 
προσπαθεί να βρει μια θέση καταλήγοντας στον λαϊκισμό, αφού προσπαθεί να 
προσαρμοστεί στις τάσεις που δημιουργούνται και ως εκ τούτου εθνικίζει, 
συντηρητικοποιεί(ται), εκτονώνει και μέσα σε χαωμένες συλλογιστικές 
περιμένει να είναι έτοιμη να μετρήσει πολλές ψήφους στις επερχόμενες 
εκλογές, όποτε και αν έρθουν αυτές. Ας μην βιαζόμαστε να υψώνουμε 
πανηγυρικά ελληνικές, σε συνδυασμό με άλλες, σημαίες και να μιλάμε για 
πεσμένες κυβερνήσεις, είτε μέσα είτε έξω απ'το κοινοβούλιο.

 Καντε κλικ εδώ για να  
διαδηλώσετε


