Ελευθερώνοντας τον Λαό με τη
Ραχήλ και τον Μηλιό
Σπύρος Τζουανόπουλος
[… ] πίσω από αυτόν τον δημαγωγικό λαϊκισμό κρύβεται μια
βαθύτατη περιφρόνηση προς τις ίδιες τις μάζες, αφού ο ρόλος
που τους επιφυλάσσει ο εξουσιαστικός λαϊκισμός (γιατί κάθε
λαϊκισμός είναι εξουσιαστικός), ο ρόλος που τους επιφυλάσσει
το κράτος, η εκκλησία και το κόμμα δεν είναι ούτε να
σκέφτονται ούτε να αποφασίζουν ούτε να δρουν αλλά να υπακούνε
– να λένε τραγουδάκια, να χειροκροτάνε ρυθμικά και, κάπου
κάπου, να ψηφίζουν».
Γεράσιμος Λυκιαρδόπουλος, Η «Ρωμιοσύνη» στον Παράδεισο
«Τα γεμιστά είναι επινόηση του ελληνικού λαού. Με τίποτα
δηλαδή, πολύ φτηνά, τρώει μια οικογένεια».
Θεανώ Φωτίου, υπουργός της δεύτερης φοράς Αριστερά, μετά την
ορκωμοσία
Ένα φάντασμα πλανιέται πάνω από την Ευρώπη. Έχει τη φωνή του
Αντρέα, το μουστάκι του Μαδούρο και το βλαχοπόνηρο μειδίαμα
του Λαφαζάνη: είναι ο Φρανκενστάιν σοσιαλαϊκισμός, τον
ψηφίζεις και τα κάνει όλα μόνος του! Σκίζει μνημόνια, διορίζει
στο Δημόσιο, χαρίζει χρέη και πουλάει τσαμπουκά σε Γερμανούς
ιμπεριαλιστές! Απευθύνεται σε όσους προλετάριους δεν έχουν να
χάσουν τίποτα άλλο παρά την πίστη τους στον κοινοβουλευτισμό.
Πατώντας πάνω στις νίκες και τις ήττες των κοινωνικών
κινημάτων, εκμεταλλευόμενος στο έπακρο τα κοινοβουλευτικά
προνόμια (χρηματοδότηση, ΜΜΕ, ευρωθεσμούς) και την αφήγηση του
«ήθους» του, ο ΣΥΡΙΖΑ έφτιαξε την Εθνική Αριστεράς, μια dream
team με Αλτουσεριανούς διανοούμενους, συνδικαλιστές του ΠΑΣΟΚ,
επαγγελματίες μαϊντανούς των κινημάτων, τηλεπερσόνες της
Βουλής και, με την εξουσία εν όψει, καμιά δεκαριά
ελαφρολαϊκούς δεξιούς. Το μίγμα δεν θα έπηζε με τίποτα όμως αν

δεν υπήρχε το πανίσχυρο συστατικό που έδωσε στην ομάδα την
απαραίτητη ομοιογένεια στην αφήγηση και τον λόγο. Μια ουσία
που απελευθέρωσε την Αριστερά από ενοχλητικά βαρίδια, όπως
διαχωρισμός εκκλησίας-κράτους, οικολογία, διεθνισμός. Μια
ουσία που απενοχοποίησε την Αριστερά από αναφορές που δίνουν η
καθεμιά και 1-2% στην κάλπη, αν τις πεις πολλές φορές
(πατρίδα, διορισμός, υγιής επιχειρηματικότητα, κίνητρα σε
επενδυτές κ.α.).
Ο λαϊκισμός λοιπόν, η τεχνική αυτή που έραψε παλιά η Δεξιά,
διόρθωσε στα μέτρα της η Σοσιαλδημοκρατία και τη φόρεσε
χιλιομπαλωμένη η Αριστερά, ήταν η ζαβολιά που της επέτρεψε να
απομυζήσει τα κινήματα, να υποσχεθεί τα πάντα, να αυτοπροδωθεί
και να ξαναγεννηθεί από τη στάχτη της. Χρέος όμως των
κινημάτων και της ριζοσπαστικής πράξης είναι να μην αφήσει
ξανά χώρο σε αυτή την αυτοεκπληρούμενη προφητεία κοροϊδίας και
ήττας να αναπτυχθεί σε βάρος κάθε χειραφετητικής προσπάθειας.
Τι εννοείς, ρε φίλε, όταν λες λαϊκισμός;
«Δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες, δικαίωμα ψήφου από τα 18,
κατάργηση της Άνω Βουλής, σύγκλισης έκτακτης Εθνοσυνέλευσης
για νέα θέσπιση Συντάγματος, 8ωρη εργασία, συμμετοχή των
εργατών στην τεχνική διαχείριση της βιομηχανίας, μερική
δήμευση της μεγάλης περιουσίας, σύνταξη στα 55, κατάσχεση
μέρους της εκκλησιαστικής περιουσίας».
Πρόγραμμα Πυρήνων του Αγώνα, πρόγονου
Φασιστικού κόμματος Ιταλίας, 1919
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Η μελέτη του λαϊκισμού ως πολιτικό φαινόμενο-στρατηγική και
αφήγηση είναι πολύ ενδιαφέρουσα και διεξάγεται με πολύ
οργανωμένο και δυναμικό διάλογο από τον ακαδημαϊκό κόσμο.
Προσπαθώντας να δώσουμε έναν ορισμό, δεν γίνεται να μην
προδώσουμε την πολιτική μας θέση, πράγμα απόλυτα υγιές αφού
όλοι/ες μιλάμε βάσει ενός προτάγματος το οποίο χρωματίζει τις
αφηρημένες πολιτικές έννοιες που χρησιμοποιούμε.
Αυτό, ας πούμε, κάνει η συντηρητική θεωρία που θεωρεί τον

λαϊκισμό ως «μια παρεκτροπή της δημοκρατίας προς τη μανία του
όχλου, ως τη βασική ουσία του ολοκληρωτισμού και του
φασισμού»[1]. Εκκινώντας από μια ελιτίστικη αφετηρία, η δεξιά
ρητορική σήμερα βαφτίζει λαϊκιστικό οποιονδήποτε λόγο ξεφεύγει
από τον μονόδρομο της ιδεολογίας της ανάπτυξης, του
κοινοβουλευτισμού, των νεοφιλελεύθερων πολιτικών λιτότητας και
εν γένει του δυτικού φαντασιακού, ακόμα και σε επίπεδα
φαινομενικά δευτερεύοντα (όπως το αισθητικό). Έτσι, μια
τεράστια γκάμα πολυσήμαντων διαδικασιών, από το σκυλάδικο
μέχρι την απεργία και από το γκράφιτι μέχρι την άρνηση
πληρωμής των διοδίων, βαφτίζεται λαϊκισμός και πρέπει να
καταπολεμηθεί λυσσαλέα. Εννοείται πως ο ως άνω συντηρητικός
λόγος δεν συναντάται μόνο στην Ελλάδα, τουναντίον κάθε χώρα
έχει επαρκή αριθμό Μανδραβέληδων που κανοναρχούν σε μονόστηλα
τους πολίτες. Γλαφυρό παράδειγμα, οι οδηγίες προς
ναυτιλλομένους συντηρητικούς από τον οικονομικό δημοσιογράφο
Hugo Dixon:
«Ο λαϊκισμός έχει μολύνει την ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή.
Μπορεί, όμως, να νικηθεί. Τα τρία στοιχεία που χρειάζονται οι
παραδοσιακοί πολιτικοί ώστε να αποκτήσουν ξανά τον έλεγχο της
δημόσιας συζήτησης είναι επάρκεια, δικαιοσύνη και ηγετικά
προσόντα. Σε κάποιο βαθμό η αντεπίθεσή τους έχει αρχίσει να
αποδίδει. […] Η δράση των λαϊκιστών είναι επιβλαβής διότι
προτείνουν φαινομενικά ελκυστικές πολιτικές λύσεις που θα
είχαν καταστροφικά αποτελέσματα αν εφαρμόζονταν. Η ικανότητα
είναι το πρώτο στοιχείο που πρέπει να έχουν οι παραδοσιακοί
πολιτικοί αν θέλουν να κερδίσουν τον λαϊκισμό. Στην περίπτωση
της Ευρώπης αυτό σημαίνει ικανή διαχείριση της οικονομίας»[2].
Βέβαια, αν κάποιος έψαχνε για τις απαρχές του λαϊκισμού θα τις
εντόπιζε σίγουρα κάτω από το χαλί της Δεξιάς! Με τη Δεξιά όμως
ποτέ δεν βαδίσαμε στους ίδιους δρόμους: αντίθετα, οι δρόμοι
που βάδισαν τα κινήματα έγιναν το χαλί σε κάθε λογής αριστερό
λαϊκισμό για να εμφανιστεί σωτήρας του λαού, ένας Αη Γιώργης
που, καβάλα στο λαό, θα θανατώσει το μνημονιακό τέρας.
Μήνες πριν τις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015, ο ΣΥΡΙΖΑ,

ηγεμονικό σχήμα της σύνολης Αριστεράς, είχε καταφέρει να
ενοποιήσει ομάδες συμφερόντων, πολιτικές γκρούπες και
συνιστώσες με μεγάλες διαφορές μεταξύ τους. Η λαϊκιστική
αφήγησή του ήταν η συγκολλητική ουσία που επέτρεψε τη
νομιμοποιημένη συνύπαρξη όλων των παραπάνω, με το Πασόκειο
επιχείρημα «να φύγει η Δεξιά» να δίνει έναν τόνο καθήκοντος
στην αποσιώπηση της κριτικής, τον παραμερισμό των διαφορών και
τη στρατευμένη ψήφο από το αριστερό ακροατήριο. Υπηρετώντας
γνήσια τις σταλινικές καταβολές της, η ελληνική Αριστερά, από
το τηλεοπτικό πάνελ και την ανοιχτή συγκέντρωση μέχρι την
εκδήλωση και το οικογενειακό τραπέζι, συκοφαντούσε κάθε
κριτική ως απολογία του συστήματος και καλούσε σε εθνική
συστράτευση για να έρθει «η ελπίδα».
Και τι δεν υποσχέθηκε η «προγραμματάρα» –κατά Λαφαζάνη[3]– του
ΣΥΡΙΖΑ: κατάργηση των «μνημονιακών» νόμων και των πράξεων
νομοθετικού περιεχομένου με έναν νόμο, αφοπλισμό ΔΙΑΣ-ΔΕΛΤΑ,
κατάργηση των κέντρων κράτησης, μείωση των ασφαλιστικών
εισφορών, κατάργηση των φυλακών τύπου Γ΄, επαναπρόσληψη όλων
των «παρανόμως» απολυθέντων στο Δημόσιο, κατάργηση του ΕΝΦΙΑ
και πολλές άλλες γενναίες δεσμεύσεις. Στην προσπάθεια για ένα
βέβαιο εκλογικό αποτέλεσμα, διευρύνθηκαν και οι συμμαχίες,
φτάνοντας μέχρι και το Άγιο Όρος[4]!
Η εικόνα του Ηγέτη να ανεβαίνει στο πόντιουμ των Προπυλαίων
υπό τον παιάνα του «Ζ» του Μίκη Θεοδωράκη, με αλαλάζοντες
μικροπασόκους, χιπστερίζοντες νεολαίους και Ευρωπαίους που
έβλεπαν την «ελπίδα να έρχεται», ήταν το τελευταίο επεισόδιο
της πρώτης σειράς: και όπως συνήθως, η δεύτερη σεζόν δύσκολα
ξεπερνάει την πρώτη.
Η κυβέρνηση στην αντιπολίτευση, τα κινήματα στην εξουσία
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αντίκρισμα. Οι πιο υποψιασμένοι
αντιλήφθηκαν την κατάσταση όταν είδαν
να χαριεντίζεται ο Σπίρτζης με τη
Ραχήλ Μακρή σε υπουργικό γραφείο, κάτω
από ποπ αρτ πορτραίτο του Βελουχιώτη.
Παρόλα αυτά, η αριστερή ηγεμονία με τη
μεταπασόκ αισθητική απόλαυσε έναν μήνα
απόλυτης αταραξίας.
Το κυβερνητικό αφήγημα φανταζόταν την εξουσία να ασκείται
εντός εκτός και επί τα αυτά, με τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τη μια
να κυβερνάνε και την άλλη να ασκούν αντιπολίτευση στην ίδια
τους την κυβέρνηση. Highlight του σχιζοφρενικού αυτού
λαϊκισμού αποτέλεσαν οι συγκεντρώσεις στήριξης της κυβέρνησης
κατά τη διεξαγωγή των πρώτων διαπραγματεύσεων της κυβέρνησης
στο Eurogroup. Θιασώτες της κινητοποίησης θεωρούσαν τις
συγκεντρώσεις τους ως συνέχεια των Αγανακτισμένων του 2011, μη
εξηγώντας το πώς η οπαδική στήριξη μιας κυβέρνησης και η
απόλυτη εκχώρηση της φωνής τους σε μια ομάδα ειδικών της
διαπραγμάτευσης έχει σχέση με τις αντικοινοβουλευτικές
αντικρατικές αγωνιστικές αμεσοδημοκρατικές συνελεύσεις και τις
συγκρούσεις του 2011. Η μάλλον, για να μη λέμε ψέματα, υπήρξαν
απόπειρες διανοούμενων-αφιθιονάδος του Τσίπρα να γεφυρώσουν τα
αγεφύρωτα, με προσφυγή σε σταλινισμό β΄ κατηγορίας:
«Το ερώτημα αν οι συγκεντρώσεις της 11/2 είναι «αυθόρμητες» ή
«προσχεδιασμένες» δεν έχει κανένα ενδιαφέρον και καμία
χρησιμότητα για κανέναν – εκτός από εκείνους που ψάχνουν μια
δικαιολογία, για να μην πάνε […] Αποτελούν ακόμα μία
προσπάθεια κατάληψης του χώρου της εκπροσώπησης: «Occupy
representation»[…] Με αυτή την έννοια, σίγουρα αποτελούν ίσως

όχι «αναβίωση», αλλά προέκταση του πνεύματος των καταλήψεων
πλατειών που είχαν συγκλονίσει την Ελλάδα και την Ισπανία
–αλλά επίσης την Αίγυπτο, τις ΗΠΑ και σε μικρότερο βαθμό άλλες
χώρες– το 2011»[5].
Το πώς καταλαμβάνεται η εκπροσώπηση έξω από τις κλειστές
πόρτες του Eurogroup είναι κάτι άπιαστο για τη σκέψη μας:
εκτός αν ο Βαρουφάκης ενσάρκωνε το Πνεύμα του λαού με πουά
πουκάμισο.
Η πρώτη φορά που ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε ευθέως αντιμέτωπος με τα
κινήματα ήταν το Φεβρουάριο του 2015 για το ζήτημα των κέντρων
κράτησης, για τα οποία είχε δεσμευθεί σε όλους τους τόνους ότι
θα τα αντικαταστήσει με «ανοιχτές δομές φιλοξενίας». Μετά από
μαχητικές διαδηλώσεις έξω από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης της
Αμυγδαλέζας και της Κορίνθου, όπου σημειώθηκαν και οι πρώτες
συγκρούσεις με την Αστυνομία επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, σειρά
βουλευτών απαξίωσαν
κινητοποιήσεις. Για

τις «μικροπολιτικές και
παράδειγμα, ο αναρχικός

ανούσιες»
βουλευτής

Καστοριάς Βαγγέλης Διαμαντόπουλος, μετά την παρέμβαση
συλλογικοτήτων στην Αμυγδαλέζα δήλωσε στα social media:
«Όπως επίσης το να γίνεται πορεία για ένα ζήτημα που έχει
δρομολογηθεί, όπως το κλείσιμο των στρατοπέδων συγκέντρωσης
και η σταδιακή απελευθέρωση που έχει ξεκινήσει, το λες και
αυτοαναφορικό […] πες μου εσύ με ποιο τρόπο επιταχύνει τη
διαδικασία απέναντι
δρομολογήσει ήδη τη
φιλοξενίας…».

σε μια πολιτική ηγεσία που έχει
μετατροπή τους σε ανοιχτά κέντρα

Είχε δίκιο: η αυτοκτονία εγκλείστου Πακιστανού στην Αμυγδαλέζα
έναν μήνα μετά επιτάχυνε τη «διαδικασία» αποτελεσματικότερα.
Φήμες λένε ότι οι δηλώσεις του τότε μέλους του ΣΥΡΙΖΑ και νυν
ΛΑΕ παίζουν σε γιγαντοοθόνη στην Κόρινθο με μαροκινούς
υπότιτλους, σε μια προσπάθεια να κατευναστούν οι εκεί
έγκλειστοι που δεν αντιλαμβάνονται ότι κρατούνται μέχρι και
σήμερα σε ανοιχτή δομή φιλοξενίας και όχι σε λάγκερ.

Ο κυβερνητικός «ρεαλισμός», ο δυϊσμός κυβέρνησης-κόμματος, η
επικυριαρχία του οικονομικού έναντι όλων των άλλων πεδίων ήταν
η συνταγή που ενοποιούσε την Αριστερά, είτε ως ΣΥΡΙΖΑ είτε ως
ιδιότυπη τεχνοκρατική κριτική στην κυβέρνηση από την
εξωκοινοβουλευτική πτέρυγα («αν ήμουν εγώ, …»). Η συνταγή
άργησε να “κόψει”: έπρεπε να περάσει ένα εξάμηνο περίπου για
να οδηγηθεί ο λαϊκισμός της αριστεράς στο αδιέξοδο που ο ίδιος
δημιούργησε, και ο μόνος τρόπος να το ξεπεράσει ήταν να
χτυπήσει το κεφάλι στον τοίχο. Και το έκανε, παίζοντας το
στοίχημα του δημοψηφίσματος για να το χάσει, αλλά δυστυχώς για
αυτή το κέρδισε, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την
οριστική αποδέσμευση των κινημάτων από την κοινοβουλευτική
αυταπάτη. Αν και δεν χωράει στο παρόν άρθρο ανάλυση για το
δημοψήφισμα, μπορούμε να πούμε ότι αποτέλεσε μεταξύ άλλων και
την εκρηκτική συμπύκνωση των αντιφάσεων της «Αριστεράς στην
εξουσία»: μέσα και ενάντια στην ΕΕ, τεχνοκρατική
διαπραγμάτευση ειδικών και δημοψήφισμα, τσαμπουκάς και άτακτη
υποχώρηση.
Η ελπίδα ακόμα έρχεται
«Μια κυβέρνηση που εγκαταλείπει τις προεκλογικές της
δεσμεύσεις, παραβιάζει βασικά δικαιώματα και προφανείς ανάγκες
της συντριπτικής πλειονότητας, χάνει τη δημοκρατική της
νομιμοποίηση»[6].
Κώστας Δουζίνας, μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, διευθυντής του Birkbeck
Institute for Humanities του Πανεπιστημίου του Λονδίνου,
Μάρτιος 2013
Η αντίφαση και η αντίθεση, όμως, δεν είναι κάτι αρνητικό και
καταστροφικό, είναι ο τρόπος που προχωρά η διαλεκτική. Χωρίς
αυτές τις αντιφάσεις και χωρίς την προσπάθεια διαλεκτικής
υπέρβασής τους δεν είναι δυνατόν να προχωρήσει το κόμμα, η
κυβέρνηση, η κοινωνία. Το όνομα της Αριστεράς στην κυβέρνηση
είναι η «αντίφαση στην εξουσία»[7].
Ο ίδιος, Ιανουάριος 2016
Στη σημερινή εκδοχή του, ο αριστερός λαϊκισμός έχει διαχωρίσει

τις δύο εκφάνσεις του που αξεχώριστες του έδιναν την ισχυρή
εκλογική καταγραφή. Από τη μία, έχουμε επαναφορά με αριστερό
πρόσημο του κυβερνητισμού και του τεχνοκρατικού λόγου της
ανάπτυξης, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τα «στελέχη», τη «θέληση» και το
«ηθικό πλεονέκτημα» να πάρει τις δύσκολες αποφάσεις για να
έρθει η ελπίδα του χρόνου, με νέα ΕΣΠΑ, διορισμούς και υγιή
ανταγωνιστικότητα. Όποιος φέρεται εναντίον του κυβερνητικού
προγράμματος είναι αστοιχείωτος, παίζει το παιχνίδι της Δεξιάς
και ονειρεύεται πραξικοπήματα.
Από την άλλη, έχουμε τον Άγιο Παντελεήμονα της Αριστεράς με
Πρόεδρο τον –μέχρι τον Ιούνιο– αριστερό ψάλτη του Τσίπρα,
Λαφαζάνη, ο οποίος μετέτρεψε τη νύχτα που θα καταργούσε ο
ΣΥΡΙΖΑ το μνημόνιο, σε έξι μήνες συμμετοχής στην κυβέρνηση[8].
Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ με τη 47σέλιδη πρότασή του στην Τρόικα στους
«Θεσμούς» πουλούσε σε τιμή ευκαιρίας αεροδρόμια, ΟΛΠ και
αύξανε τον ΦΠΑ, εκείνος δήλωνε ότι αποτελούν «προϊόν
συμβιβασμού»[9], ενώ παρασκηνιακά έδινε γραμμή για ψήφιση των
μέτρων αλλά «μη εφαρμογή τους – κατάργησή τους στην πράξη».
Τέλειο σχέδιο για αποπλάνηση των Κουτόφραγκων! Σημαντικό
στοιχείο της πολιτικής του ομάδας (Αριστερή Πλατφόρμα,
ιστοσελίδα Iskra) η αντιιμπεριαλιστικής λογικής Ρωσολαγνεία
που εκφράστηκε σε όλους τους τόνους προεκλογικά, μετεκλογικά
αλλά και στη μετά-ΣΥΡΙΖΑ εποχή. Ο Λαφαζάνης, μάλιστα, πρέπει
να είναι ο μόνος αρχηγός κόμματος στην Ευρώπη (αν εξαιρέσουμε
τον Πούτιν;) που έχει στηρίξει δημόσια το καθεστώς Άσαντ, και
μάλιστα στην πιο προβεβλημένη ομιλία που έδωσε ποτέ (το
προεκλογικό ντιμπέιτ[10]). Μόλις η Αριστερή Πλατφόρμα, καθώς
και πληθώρα παραγκωνισμένων στελεχών και επαγγελματιών
γυρολόγων της πολιτικής (Ραχήλ Μακρή, Φωτόπουλος κ.α.)
συνειδητοποίησαν στο δημοψήφισμα ότι το σχήμα «η Ελπίδα
έρχεται» χρεοκόπησε, έφτιαξαν ένα fast track κόμμα Νέου Τύπου.
Η προσπάθεια αναβίωσης της «αθηναϊκής άνοιξης»[11] και
οικειοποίησης του «ΟΧΙ» κατέληξε αφενός σαν φάρσα στην
εθνολαϊκή φιέστα της Ομόνοιας, και σαν τραγωδία στις εκλογές
του Σεπτεμβρίου, όπου το ηγεμονικό για πολλούς σχήμα της
αριστεράς έμεινε εκτός Βουλής. Η αταβιστική επανάληψη των

παλαιοκομματικών μεθόδων συνεχίζεται μέχρι σήμερα.
Το διακύβευμα της εποχής μας: κίνημα της μη ενσωμάτωσης, δομές
της ευθύνης
«Ο λαϊκισμός υπήρξε πάντα υπόθεση της εξουσίας, όχι των λαών.
Το πολιτικό πρόβλημα της ανθρωπότητας είναι καταχωνιασμένο
βαθιά μέσα στην ψυχή της και συνοψίζεται στο πώς να σωθεί από
τους «σωτήρες» της, πώς να απελευθερωθεί από τους
«απελευθερωτές» της».
Γεράσιμος Λυκιαρδόπουλος, Η «Ρωμιοσύνη» στον Παράδεισο
Πώς βγήκανε πάλι απ’ αυτή τη φωτιά
ο Κος Διευθυντής
ο διπλωματικός ακόλουθος
ο Κος πρέσβυς;
Και τώρα τι πρέπει να γίνει
σ’ αυτό το νεκροταφείο των ονομάτων
σ’ αυτό το νεκροταφείο των λέξεων;
Πώς θα ξαναβαφτίσουμε τις πυρκαγιές
«Ελευθερία», «ισότητα», «εξουσία»;
Μιχάλης Κατσαρός, Στο νεκρό δάσος
Μέσα στην πολιτική σκακιέρα της τελευταίας περιόδου (μετά την
άνοδο και πτώση του ΣΥΡΙΖΑ), υποφώσκουν κινήσεις, κινήματα,
συλλογικότητες που δεν ελπίζουν, δεν υπόσχονται αλλά πράττουν.
Αντιφασιστικές κινήσεις που θέτουν τον φασισμό εκτός εδάφους,
μεταναστευτικές δομές αλληλεγγύης που στην κυριολεξία σώζουν
ζωές αποτελεσματικότερα από το κράτος, οριζόντιες οικονομικές
δομές που παράγουν πλούτο, μεροκάματο και δικαιοσύνη και
χιλιάδες συζητήσεις σε υψηλό επίπεδο για το τι μέλλει
γενέσθαι. Αυτό που λείπει, όχι ως διακηρυγμένος πόθος αλλά ως
αναπόσπαστο στοιχείο τακτικής-στρατηγικής των ανωτέρω, είναι ο
ολικός συντονισμός και η ενιαία κίνηση, γενικά και επί μέρους.
Αυτό ακριβώς είναι και το τελευταίο οχυρό της αριστερής
λαϊκιστικής ρητορείας που, μέχρι να υπάρξει παραγωγή
αντιπαραδείγματος, θα θεωρεί την επιχείρηση κατάληψης του
κράτους ως το μόνο ρεαλιστικό πολιτικό σχέδιο. Αυτός είναι και

ο λόγος που πληθώρα ανθρώπων διστάζουν να αποστοιχηθούν από
την Αριστερά και να στηρίξουν ή και να συμμετέχουν σε
αντιεξουσιαστικά εγχειρήματα και κινήματα βάσης. Στόχος των
κινημάτων λοιπόν είναι να γίνουν –και– Κίνημα, να παρέχουν
αξιόπιστες αντιπροτάσεις στο καπιταλιστικό φαντασιακό της
ανάπτυξης και να εντείνουν τις αντιστάσεις εκείνες που θα
γεννηθεί ο ριζοσπαστισμός του 21 ο υ αιώνα: ριζοσπαστισμός
αδιαμεσολάβητος, συντακτικός, Αντίστασης αλλά και Ευθύνης.
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