
ΖΟΥΜΕ ΟΝΤΩΣ ΣΕ ΘΑΥΜΑΣΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ 
(θα λέγανε κάποιοι)

Το όραμα του λαϊκού μετώπου που θα παραδώσει τα σκή-
πτρα της εξουσίας στον πολύπαθο (αλλά ποτέ καταβεβλη-

μένο) ελληνικό λαό φαίνεται να απέχει λίγες μόλις ημέρες -και
τι είναι λίγα εικοσιτετράωρα μπροστά στην σοσιαλιστική αι-
ωνιότητα; Αυτή η ιδέα της ειρηνικής κατάληψης της εξουσίας,
που από το ‘35 που το πλάσαρε το ΚΚΕ και την έκανε σημαία
της η ΕΔΑ μεταπολεμικά, που την εκσυγχρόνισε και εξέλιξε
το ΠΑΣΟΚ για να την “προδώσει” λίγα μόλις χρόνια μετά -ναι,
αυτή η ιδέα (το τελευταίο εναπομείναν ευαγγέλιο της Αρι-
στεράς) φαίνεται να έχει μια δεύτερη ευκαιρία. Γιατί η αλήθεια
είναι ότι την πρώτη την είχε το ‘81. Και να που ένας εθνικός
χυλός έχει μαζευτεί κάτω από αυτό το λάβαρο. Μικροαστοί
που τρέμουν την ταξική κατρακύλα, αφεντικά που αντιλαμβά-
νονται την υλικότητα της σουμπετεριανής δημιουργικής κατα-

στροφής και ονειρεύονται πεθαμένα κεϋνσιανά μεγαλεία, ερ-
γάτες που απεμπόλησαν την ταξική τους συνείδηση με αν-
τάλλαγμα την ανέλιξη (τη δική τους ή των απογόνων τους).
Ένα σεβαστό κομμάτι του εθνικού κορμού που μεταβάλλεται
τάχιστα σε πριονίδια, με τα σάλια να τρέχουν στην ιδέα ότι το
2015 θα είναι το νέο -το σωστό- 1981. Αλλά φευ.

Διότι, για όσους διαθέτουν ελάχιστη πολιτική νοημοσύνη είναι
πασιφανές. Το 1981 απέχει σε πραγματικό χρόνο τρεις δεκαε-
τίες και σε κοινωνικό χρόνο μοιάζει να απέχει έτη φωτός. Τότε
η “μικρή φτωχή ελλαδίτσα” έμπαινε φορτσάτη στην μεγάλη
ευρωπαϊκή οικογένεια της ΕΟΚ και το ελληνικό -σοσιαλιστικό
πια- κράτος αναλάμβανε να διαχειριστεί την ανοργάνωτη αλλά
ορμητική εργατική πάλη που είχε επανεμφανιστεί και να εξου-
δετερώσει την ανασύνθεση της εργατικής τάξης. Μοίραζε
ζεστό ευρωπαϊκό χρήμα και γενναιόδωρο κομμάτι από την πίτα
της εξουσίας, πούλαγε αντιαμερικανισμό και έχτιζε εθνικό
κορμό. Και όλα αυτά τα έκανε μέσα στην παγωμένη διεθνή
ισορροπία του ψυχρού πολέμου. Από τότε κύλησε πολύ νερό
στο αυλάκι. 

ΖΟΥΜΕ ΣΕ ΖΟΦΕΡΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ 
(θα λέγανε κάποιοι άλλοι)

Από τότε που η κρίση έσκασε μέσα στα μούτρα μας, παρα-
σέρνοντας τα αποσαθρωμένα θεμέλια του μεταπολιτευτι-

κού λήθαργου, μέρα με τη μέρα γίνεται (για όσους/ες
τουλάχιστον προσπαθούν να καταλάβουν) και πιο φανερό ότι
η φούσκα του μεταλλαγμένου, ετεροχρονισμένου και κακο-
φορμισμένου κεϋνσιανισμού ήταν απλά μια αναγκαία μεν, πολύ
περιορισμένη δε, ιστορική παρένθεση στην συνέχεια του ελ-
ληνικού κράτους.  

Κατά τα άλλα, το ελληνικό κράτος ανακαλύπτει εκ νέου τον
φασισμό που αναλογεί στους καιρούς μας. Οι μπάτσοι (και οι
μισθοί τους) αυξάνονται και πληθύνονται, ενώ οι μισθοί των
υπολοίπων “τυχερών” που έχουν δουλειά κατρακυλάνε. Το
ίδιο και οι συντάξεις όσων ξεζουμίστηκαν ήδη απ’ τα αφεν-
τικά. Η ανεργία δεν λέει να πέσει κάτω απ’ το 25% όσο και αν
μαγειρεύουν τα στατιστικά. Η διαχείριση της εκμετάλλευσης
των μεταναστών εργατών εξελίσσεται με ζεστό χρήμα από τα
ευρωπαϊκά κονδύλια. Η εκπαίδευση των εργατών με μπλε ταυ-
τότητα -η εμπέδωση δηλαδή, ότι η αξία της εργατικής τους
δύναμης συνίσταται πλέον στο “300 ευρώ, χωρίς ένσημα και
όποτε”- οργανώνεται από τους κρατικούς “προνοιακούς” μη-
χανισμούς. Μια νέα τεχνική σύνθεση της εργατικής τάξης δου-
λεύεται πυρετωδώς.

Και όλα αυτά σε ένα παγκόσμιο σκηνικό που δεν έχει τίποτα το
ψυχρό και σταθερό. Αντιθέτως, βράζει, μπουρμπουλιάζει και

βρωμάει μπαρούτι -από το χάος της Νοτιοανατολικής Μεσο-
γείου, όπου κράτη αποσυντίθενται και κρατίδια σχηματίζονται
έως την ευρωπαϊκή Γαλλία που θέτει τις πόλεις της σε καθε-
στώς στρατιωτικής απαγόρευσης, ενάντια σε έναν εσωτερικό
εχθρό που δεκαετίες τώρα κατασκεύαζε.  Έτσι, όποιος ψάχνει
αναλογίες, καλύτερα θα ήταν αντί για το 1981 να κοιτάει στις
αρχές του αιώνα ή στην αβεβαιότητα και σύγχυση που επι-
κρατούσε στο εγχώριο πολιτικό σκηνικό του ‘35. Αφεντικά που
αλληλοτρώγονται ψάχνοντας πολιτική εκπροσώπηση, δολο-
πλοκίες και ενδοκαπιταλιστικός ανταγωνισμός εν μέσω παρα-
τεταμένης ύφεσης και εν όψει του αιματηρού ξαναμοιράσματος
του κόσμου. Και εδώ τελειώνουν οι αναλογίες. Γιατί τότε
υπήρχε και οργανωμένη εργατική τάξη. Απεργίες που λήγανε με
το στρατό, διαδηλώσεις που διαλύονταν με σφαίρες, εργάτες
που καταλαβαίναν την κοινή τους μοίρα απέναντι στον κοινό
εχθρό· το ελληνικό κράτος και τα εθνικά αφεντικά.

Και κάτι τελευταίο. Το κράτος δεν είναι ούτε δεξιό ούτε
αριστερό. Ήταν, είναι και θα είναι το ενιαίο πρόσωπο των
αφεντικών απέναντι στον εσωτερικό εχθρό -την εργατική
τάξη- και τον εξωτερικό εχθρό -τα άλλα κράτη στους δια-
κρατικούς ανταγωνισμούς. Όσοι λοιπόν ευαγγελίζονται “αρι-
στερό κράτος”, ας δούνε την ταύτιση της Αριστεράς και Δεξιάς
στα “εθνικά μας θέματα”. Εμείς δεν έχουμε καμιά αμφιβολία.
Όποιες και αν είναι οι μικροδιαφορές στην εσωτερική διαχεί-
ριση, (κάπως) λιγότεροι μπάτσοι και περισσότερες ΜΚΟ, στή-
ριξη στη “μεσαία επιχείρηση” ή στη “μεγαλη βιομηχανία”,
“λίγο κράτος” ή “πολύ”, όταν έρθει η ώρα να λυθούν τα
“εθνικά” ζητήματα με τη γνωστή μέθοδο της ισχύος των
όπλων, η θέση που μας επιφυλάσσεται είναι η καθιερωμένη:
κρέας για τα κανόνια.
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