Η ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ,
ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΔΙΕΞΟΔΑ ΤΟΥΣ...

Μζςα

ς’ζνα τζτοιο κλίμα διάχυτθσ κοινωνικισ
ρευςτότθτασ και υπό τθν ενεδρεφουςα απειλι τθσ
κοινωνικισ ζκρθξθσ, θ πρόςφατθ κυβζρνθςθ ςυνεργαςίασ
Ν.Δ.-ΠΑ.ΣΟ.Κ.-ΛΑ.Ο.Σ. επιτελϊντασ το βραχφβιο ζργο τθσ,
φαίνεται ότι πλζον δε μπορεί να διαχειριςτεί τουσ
κλυδωνιςμοφσ
του
ςάπιου
οικονομικο-πολιτικοφ
ςυςτιματοσ. Η προκιρυξθ των εκνικϊν εκλογϊν αμζςωσ
μετά τθν πλιρθ νομοκετικι νομιμοποίθςθ των «ζκτακτων
μζτρων» αναδεικνφει τθν αδυναμία τουσ να διαχειριςτοφν
τθν κοινωνικι οργι και αγανάκτθςθ, τθν κοινωνικι
απονομιμοποίθςθ των επιλογϊν τουσ. Το πολιτικό ςφςτθμα
αναηθτά με αγωνία ζςτω και τθν minimum κοινωνικι
επανανομιμοποίθςθ ενϊ μεκοδεφει, χρονικά και πολιτικά,
τθν κάμψθ των κοινωνικϊν αντιςτάςεων εν όψει τθσ «νζασ
αναμζτρθςθσ», με αφορμι τθ ψιφιςθ νζων μζτρων τον
Ιοφνιο.

Τϊρα, όςο ποτζ άλλοτε, θ δθμοκρατία ψάχνει ςυνενόχουσ
ςτα αδιζξοδά τθσ. Από τθν «κυβερνθτικι αςτάκεια» και τισ
κυβερνιςεισ ςυνεργαςίασ μζχρι τθν «αντιμνθμονιακι
ψιφο» και τθν δαιμονοποίθςθ τθσ αποχισ, ςφςςωμο το
πολιτικό ςφςτθμα και οι λακζδεσ του αναηθτοφν ζςτω και
ευκαιριακά τθν ενεργθτικι ςυμμετοχι του «εκλογικοφ
ςϊματοσ» όχι τόςο ςτουσ κομματικοφσ διαξιφιςμοφσ, παρά
ςτθν διάχυςθ και το μοίραςμα τθσ κοινωνικισ ςυνενοχισ
ςτα αδιζξοδα που βιϊνει το ίδιο. Στα ψθφοδζλτια τουσ,
λοιπόν, παρελαφνει ςειρά επίδοξων ςωτιρων και
υποςτθρικτϊν τθσ μυςαρισ αςτικισ δθμοκρατίασ. Από τθ
μια,
οι
«μνθμονιακοί»
τεχνοκράτεσ,
τραπεηίτεσ,
φιλελεφκεροι, φαςίςτεσ και πατριϊτεσ, που ςυνθγοροφν
ανερυκρίαςτα ςτθν «αναγκαία λφςθ» του μνθμονίου και
από τθν άλλθ, οι «αντιμνθμονιακοί» επικριτζσ του, γνιςιοι
εκνικοί, εργατικοί ι λαϊκοί ςωτιρεσ, που ςθκϊνουν τθν
παντιζρα του πανεκνικοφ ι παλλαϊκοφ ξεςθκωμοφ εναντίον
του. Παρά τισ επιμζρουσ διαφοροποιιςεισ, που λίγο μασ
ενδιαφζρουν και αφοροφν όςουσ με αγωνία ψάχνουν
κάποιον να τουσ ςϊςει, δεν μποροφν να μασ διαφφγουν τα
κεμελιϊδθ κοινά τουσ: θ νομιμοποίθςθ του ςφγχρονου
ολοκλθρωτιςμοφ μζςα από το προςωπείο τθσ αςτικισ
κοινοβουλευτικισ δθμοκρατίασ, ο «δθμοκρατικόσ»
ςεβαςμόσ ςτθν αςτικι νομιμότθτα, θ ενίςχυςθ του εκνικοφ
κορμοφ μζςα από τθν επίκλθςθ τθσ εκνικισ επιβίωςθσ και
ςωτθρίασ, θ υπόςχεςθ τθσ ανάπτυξθσ ωσ προοπτικισ
διεξόδου από τθν κρίςθ και, βεβαίωσ-βεβαίωσ, θ ευλαβικι
τιρθςθ τθσ κοινωνικισ-ταξικισ ειρινευςθσ.

αναπτυξιακά ζργα που κα ενιςχφςουν ςθμαντικοφσ
τομείσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ: εμπόριο, τουριςμόσ,
ενζργεια. Για τον τελευταίο αυτό δε τομζα, και πάντα
ςτο όνομα τθσ πράςινθσ ανάπτυξθσ, ιδιαίτερθ ζμφαςθ
δίνεται ςτισ επενδφςεισ για τθν παραγωγι ενζργειασ
από ανανεϊςιμεσ πθγζσ, κακϊσ και ςτο γερό χαρτί τθσ
ανακφκλωςθσ, ενϊ ταυτόχρονα χωροκετοφν δεκάδεσ
πετρελαιοπθγζσ μζςα ςτο Αιγαίο και Ιόνιο πζλαγοσ!
Όπωσ πάντα, ζτςι και τϊρα, είναι ςαφζσ ότι οι
οδοςτρωτιρεσ τθσ ανάπτυξθσ κα περάςουν πάνω από
τθν λεθλαςία τθσ φφςθσ.

Σειρά

ζχει θ αναδιάρκρωςθ και «εξυγίανςθ» του
δθμόςιου τομζα με ςκοπό τθν εξοικονόμθςθ πόρων για
τθν απαλλαγι από το δυςβάςταχτο κόςτοσ. Όλον αυτόν
τον καιρό παρατθροφμε μια μεκοδευμζνθ υποβάκμιςθ
και απαξίωςθ του τομζα αυτοφ, προκειμζνου να
προλειανκεί το ζδαφοσ για τθν ιδιωτικοποίθςι του.
Ουςιαςτικό απότοκο τθσ αναδιάρκρωςθσ αυτισ είναι θ
πλιρθσ κατάργθςθ οποιουδιποτε ίχνουσ κράτουσ
πρόνοιασ. Ο πλιρθσ αποκλειςμόσ μεγάλων κοινωνικϊν
ςτρωμάτων ι θ οικονομικά δυςβάςταχτθ πρόςβαςθ που
επιβάλλεται ςτισ πάλαι ποτζ «δθμόςιεσ υπθρεςίεσ και
αγακά» είναι θ αναμενόμενθ επωδόσ των
προωκοφμενων ιδιωτικοποιιςεων, εξυγιάνςεων ι
αναδιαρκρϊςεων ςτουσ τομείσ τθσ υγείασ, τθσ
εκπαίδευςθσ, των μεταφορϊν και τθσ ενζργειασ. Είναι
ςαφζσ ότι το αυξθμζνο κόςτοσ πρόςβαςθσ ς’ αυτά είναι
ανάλογο των κερδϊν τα οποία κα αποκομίςουν τα
εγχϊρια ι ξζνα κεφάλαια που κα «επενδφςουν» ςτουσ
αντίςτοιχουσ τομείσ.

Ακόμθ

πιο ονειρικι ακοφγεται θ ανάπλαςθ των
μεγάλων αςτικϊν κζντρων που κα «δθμιουργιςει νζεσ
κζςεισ εργαςίασ», «κα εξουδετερϊςει τθν υγειονομικι
βόμβα των μεταναςτϊν» και «κα τα καταςτιςει πόλο
ζλξθσ των διςτακτικϊν, ζωσ τϊρα, τουριςτϊν». Αυτό που
λθςμονοφν, ωςτόςο, να αναφζρουν είναι ότι οι
μεγαλεπίβολεσ αυτζσ ορζξεισ τουσ κα περάςουν πάνω
από τθ λεθλαςία τθσ φφςθσ, τθν πλιρθ αφαίμαξθ κάκε
φυςικοφ πόρου και τθν υποτίμθςθ τθσ εργατικισ μασ
δφναμθσ. Όςο για τθν περίφθμθ ανάπλαςθ, ποιοσ δεν
ζχει ακοφςει για τα ςτρατόπεδα ςυγκζντρωςθσ, που κα
ςτοιβάηονται υπό άκλιεσ και αβίωτεσ ςυνκικεσ χιλιάδεσ
κατατρεγμζνεσ ηωζσ αλλά και για τθν ενίςχυςθ τθσ
αςτυνομικισ παρουςίασ που κα εγγυάται με τθν πυγμι
των γκλομπ και των χιλιάδων δακρυγόνων τθν αςφάλεια
του κάκε φιλιςυχου πολίτθ και τρομοκρατθμζνου
τουρίςτα.

Σθμείο ςφγκλιςθσ των δφο αντιτικζμενων, κατά τ’ άλλα, Κι όμωσ, ο δρόμοσ για τθν «εκνικι ανάπτυξθ» δεν είναι
πολιτικϊν ςτρατοπζδων που υπόςχεται τθν πολυπόκθτθ
εκνικι ςωτθρία αποτελεί θ γνωςτι και πολυμαςθμζνθ
καραμζλα τθσ ανάπτυξθσ. Και πωσ κα επιτευχκεί αυτι; Στον
ςχεδιαςμό τουσ ανικει ο εκςυγχρονιςμόσ δικτφων και
υποδομϊν βιομθχανικϊν περιοχϊν για να βελτιωκεί, κακϊσ
λζνε, το επιχειρθματικό περιβάλλον και να ζρκουν νζεσ
επενδφςεισ, ενϊ παράλλθλα υπόςχονται μεγάλα

ςτρωμζνοσ με ροδοπζταλα. Η αναςφνταξθ του
κακεςτϊτοσ μζςα από τθν υπόςχεςθ τθσ ανάπτυξθσ
προχποκζτει τθν πάταξθ κάκε αντιςτεκόμενουαγωνιηόμενου κομματιοφ τθσ κοινωνίασ. Ουςιαςτικά,
πρόκειται για τθ μοναδικι λειτουργία που ζχει
απομείνει ςτα χζρια ενόσ κράτουσ-επιβολζα όπου το

