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Ίσως είναι νωρίς για μια σωστή εκτίμηση της σημασίας του
συντριπτικού «όχι», χωρίς την απαραίτητη απόσταση για μια
καθαρότερη εποπτεία της κοινωνικοϊστορικής στιγμής. Μπορούμε
όμως σίγουρα να εκθέσουμε ως σκέψεις κάποιες πρώτες βιωματικές
εντυπώσεις αυτής της στιγμής στον ορίζοντα του απελευθερωτικού
προτάγματος.
Κατ’ αρχάς, γρήγορα έγινε σαφής, παρά την υιοθέτησή της από
τους πάντες, και ίσως ακριβώς εξαιτίας αυτής, η αποτυχία κάθε
ταξικής ανάλυσης του αποτελέσματος. Πράγματι, σε επίπεδο
αθηναϊκών δήμων η Εκάλη και η Κηφισιά ψήφισαν το «ναι», όμως
σε επίπεδο νομών οι πλέον πλούσιοι νομοί της Κρήτης, της
Κέρκυρας κτλ. ψήφισαν το «όχι», ενώ η Λακωνία και οι Σέρρες,
όχι ακριβώς περιοχές πλουσίων, ψήφισαν το «ναι». Ακόμη όμως
σημαντικότερο είναι να τονιστεί η μη οικονομίστικη τοποθέτηση
των πολιτών της Ελλάδας.
Αντίθετα προς τη μιντιακή τρομολαγνεία αλλά και την ασφυκτική
οικονομική πραγματικότητα, η συντριπτική πλειοψηφία των
ψηφοφόρων αγνόησε επιδεικτικά κάθε οικονομικό κίνητρο και
κριτήριο και στράφηκε προς άλλες φαντασιακές επενδύσεις, σε
ένα ευρύτατο φάσμα κοινωνικών σημασιών, από την αλληλεγγύη έως
την ανεξαρτησία, με κοινό γνώμονα την αντίσταση. Αυτή η
τοποθέτηση είναι μια κοινωνική κίνηση αποστροφής προς τον
οικονομισμό και αναδημιουργίας δικτύων αυτοκυβέρνησης που
χαρακτηρίζει την τρικυμιώδη εποχή μας.
Το δημοψήφισμα υπήρξε πράγματι μία στιγμή μόνο, κατά την οποία
οι ίδιοι οι άνθρωποι μιλάνε για κάποιο ζήτημα με ένα «ναι» ή
ένα «όχι», μία στιγμή που προκλήθηκε από τον πολιτικό
σχεδιασμό των κυβερνώντων και όχι από τις κινηματικές

διεργασίες της κοινωνίας. Εμοιαζε με ανάκριση περισσότερο παρά
με οποιαδήποτε μορφή άμεσης δημοκρατίας, η οποία απαιτεί
δημόσια διαβούλευση και οδηγεί στη δημόσια πράξη μέσα σε μια
συνεχή, ρητώς αυτοθεσμιζόμενη λειτουργία.
Αντιστοίχως, ο πυκνός πολιτικός χρόνος της τελευταίας,
ατελείωτης, πριν από το δημοψήφισμα εβδομάδας υπήρξε αργός,
αποπνικτικός και ασφυκτικός, ακριβώς λόγω του αποκλεισμού της
κοινωνίας από τις πραγματικές πολιτικές διαδικασίες και του μη
δημόσιου χαρακτήρα του, που σημαδεύτηκε από την προπαγάνδα των
ιδιωτικών ΜΜΕ.
Εγινε σαφές ότι κάθε προοπτική της ανάπτυξης έχει χαθεί,
τοπικά και διεθνώς. Η απεύθυνση των κάθε αναπτυξιακών σχεδίων
της Ε.Ε. μονάχα στη μεγάλη κλίμακα της οικονομίας και στις
επιχειρήσεις διευρυμένου κύκλου εργασιών, αφ’ ενός οδηγεί τη
μικρή παραγωγική κλίμακα σε πλήρη εξαφάνιση, αφ’ ετέρου
δημιουργεί επιφανειακώς παράδοξα φαινόμενα, όπως την
ανικανότητα απορρόφησης των κονδυλίων του ΕΣΠΑ στο σύνολό
τους, όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από όλες σχεδόν τις
χώρες του ευρωπαϊκού Νότου.
Για τις κοινωνικές δυνάμεις, αυτό δείχνει ότι πρέπει να
περάσουν από την υπεράσπιση της μη ιδιωτικοποίησης των κοινών
αγαθών και την παραμονή τους υπό κρατική διαχείριση, στην
επαναοικειοποίηση των κοινών αγαθών, στη δημιουργία ενός
ελεύθερου, κοινωνικού δημόσιου χώρου και δημόσιου χρόνου,
καθώς και δικτύων αμεσοδημοκρατικής αυτοκυβέρνησης.
Παρατηρήσαμε πως οι αξιωματούχοι των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων
μιλούν με το ύφος εκπροσώπου εταιρείας, το οποίο εξασκούν με
ιδιαίτερη άνεση τώρα που υπογράφηκε και η Διατλαντική Εταιρεία
TTIP, που εξισώνει τα πολυεθνικά τραστ με τα έθνη-κράτη,
στερώντας και τη θεσμική νομιμοποίηση από τα τελευταία. Οι
κυβερνητικές ελίτ που υπηρετούν το χρηματοπιστωτικό σύμπλεγμα
χρησιμοποιούν μια κενή τυπολατρία των ασαφών κανόνων, για να
καλύψουν το γεγονός ότι δεν τηρούν στην ουσία κανένα κανόνα,
παρά μόνο τα αλλοπρόσαλλα συμφέροντα των επενδυτικών λόμπι. Η

γραφειοκρατική αυθεντία φαίνεται πως αρμόζει γάντι στη
χρηματοπιστωτική μορφή του καπιταλισμού, ενώ οι πολιτικές
διεργασίες προορίζεται να μαραθούν.
Το κλείσιμο των τραπεζών έχει σαφώς αρνητικές συνέπειες για
όλη τη χρηματοπιστωτική λειτουργία. Η κατάρρευση της
τραπεζικής πίστης έπεται της κατάρρευσης της πίστης στις
τράπεζες. Χάθηκε λοιπόν ήδη ένα μεγάλο κομμάτι της αξιοπιστίας
του ίδιου του συστήματος διεθνώς και το πιο σημαντικό είναι η
υποχώρηση της πίστης στο ευρώ στην ίδια την Ευρώπη, η οποία
μάλλον θα αυξηθεί με αργό αλλά σταθερό ρυθμό.
Η απαξίωση της λογιστικής πολιτικής συνεπάγεται και την
απαξίωση των μηχανισμών ελέγχου και κατασκευής κοινωνικής
συναίνεσης, το συμπλήρωμα δικαίωσης του συστήματος. Την πλήρη
αποτυχία των τεχνικών προπαγάνδας να ελέγξουν, να καθοδηγήσουν
ή έστω να αντιληφθούν το δημόσιο αίσθημα. Η πολιτική κρίση
είναι και κρίση του συστήματος, που διατρέχει όλους τους
καθεστωτικούς θεσμούς με τέτοιο ρίγος, ώστε να μπορεί για
πρώτη φορά να εμφανίζεται στην Ευρώπη το παράδοξο μιας
«αντικαθεστωτικής» κυβέρνησης, χωρίς αυτή να έχει ούτε ένα
στοιχείο αντικαθεστωτικό στον λόγο και την πολιτική της.
Τέλος, το «όχι» σαφώς υπερβαίνει τόσο τους σχεδιασμούς της
κυβέρνησης όσο και την οποιαδήποτε ερμηνεία που μπορεί να
δώσει ο καθένας. Δεν είναι σημάδι κανενός διχασμού.
Αποδεικνύει τις τεράστιες απελευθερωτικές δυνάμεις της
κοινωνίας, τη βαθιά διείσδυση των φαντασιακών σημασιών της
κοινωνικής αλληλεγγύης και της δημοκρατίας, την επιμονή της
νοοτροπίας της αντίστασης και την έντονη αναζήτηση ενός
καλύτερου κόσμου. Αυτά τα στοιχεία που μπορούν να μετατραπούν
σε σπόρους αυτονομίας δεν μπορεί να τα εκφράσει καμία
ηγεμονική, κρατική, κοινοβουλευτική ή κυβερνητική αυθεντία.
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