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Mετά τις Γαλλικές Προεδρικές Εκλογές, τόσο ο Ζ.Λ. Μελανσόν
αλλά και ορισμένα κόμματα, οργανώσεις και συλλογικότητες
επιδιώκουν να δημιουργηθεί στην Ευρώπη… ένα Ευρύ Κοινωνικό
Μέτωπο, θεωρώντας πως είναι η μοναδική απάντηση στα σχέδια των
οικονομικών ελίτ.
Η βασική πρόταση στηρίζεται στο γεγονός πως… αναπόφευκτα η
απόλυτη επικράτηση των Νεοφιλελεύθερων πολιτικών, θα οδηγήσει
σε μια διαρκή όξυνση με τελική κατάληξη μια γενικευμένη
πολεμική σύρραξη… ή τελικά σε μια στρατιωτικοποιημένη και
φοβική κοινωνία που μέσα στην τυφλή αντίδραση του “κοπαδιού”,
πανικόβλητη ως “τρομαγμένη αντιλόπη”, θα παραδώσει απαθώς και
αμαχητί τη… “σχετική” ελευθερία που της παρέχει η
Αντιπροσωπευτική Αστική Δημοκρατία.
Μάλιστα, αυτό το τελευταίο μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα μετά τις
Βρετανικές, Γαλλικές και Ιταλικές Εκλογές (Προεδρικές και
Βουλευτικές). Στο Θέατρο των Σκιών των συστημικών ΜΜΕ, τον
ρόλο του Γιαγκούλα τον έπαιξε η Λεπέν. Το θρίλερ στέφθηκε με
επιτυχία και μια Προεδρία Μακρόν εξασφαλίστηκε.
περισσότερο όμως δρομολογείται ένα ποιοτικό άλμα…

Πολύ

Μία κυβέρνηση που είναι έτοιμη να αποδομήσει την Εργατική
Νομοθεσία έναντι της Ανταγωνιστικότητας, να ελαχιστοποιήσει
τις δαπάνες του Κοινωνικού Κράτους, να ελέγξει απόλυτα όλα τα
Μαζικά Μέσα Ενημέρωσης και να φιμώσει (λογοκρίνει) το
Διαδίκτυο ενώ παράλληλα θα ανοίγει τις αγορές στον έξαλλο
Καπιταλισμό.
Παράλληλα η κρατική καταστολή θα γίνεται ολοένα και πιο σκληρή

τιμωρώντας εκείνους που αντιστέκονται στα όλο και πιο άγρια
και αντικοινωνικά μέτρα. Οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι
ακτιβιστές-οικολόγοι, οι φοιτητές, οι μαθητές, ακόμα και
έφηβοι, θα βρεθούν αντιμέτωποι με το αμείλικτο ραβδί των
ειδικών δυνάμεων καταστολής.
Αυτή
είναι
η
φοβική
κοινωνία
που
σταδιακά
θα
στρατιωτικοποιείται όλο και πιο πολύ με αποτέλεσμα, από τη μία
μεριά, να υπάρχουν μάζες κατακερματισμένες σε μία διαρκή
εξαθλίωση, εφόσον μόνο η παραβατικότητα θα αφήνει περιθώρια
για την έκφραση των ανθρώπινων παθών, και από την άλλη ένα
κράτος μιλιταριστικό, ιεραρχημένο, με πυραμιδική αρχιτεκτονική
που θα προστατεύει τις ανώνυμες ελίτ ώστε απερίσπαστες να
απολαμβάνουν τα πλούτη τους.
Αν προστεθεί και το τεράστιο μεταναστευτικό φαινόμενο που
είναι ταυτόχρονα πολιτιστικό, οικονομικό, αλλά και φαντασιακό
τότε ο κατακερματισμός και η εξαθλίωση μέσα στον Μητροπολιτικό
ιστό, αλγοριθμικά μεγενθύνονται με αποτέλεσμα οι ίδιοι οι
πολίτες να επιδείξουν ανοχή στους εξουσιαστικους σχεδιασμούς,
δήθεν Προστασίας και διαφύλαξης της τάξεως, που δεν θα έχουν
άλλο σκοπό παρά μονάχα να προστατέψουν την ανώτερη οικονομικά
τάξη, δηλαδή την παγκόσμια οικονομική ελίτ που αποτελεί ένα
σύγχρονο είδος αριστοκρατίας.
Έτσι, ονομάζουμε το καθεστώς που επικρατεί ως Σύγχρονο Κρατικό
Φεουδαλισμό. Το κράτος έρχεται να ενισχυθεί ενώ ταυτόχρονα
προπαγανδίζει μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης την Ελεύθερη
αγορά και τη φιλελεύθερη οικονομία στο σύνολό της, χτίζοντας
όμως στην πραγματικότητα έναν μηχανισμό άγριας καταστολής για
να προστατέψει τα μέλη που απαρτίζουν την οικονομική ελίτ.
Η μεσαία τάξη παύει πια να έχει τη χρησιμότητά της στο
σύγχρονο αυτό οικονομικό εξουσιαστικό συστημα. Ο πλανητικός
καπιταλισμός του 21ου αιώνα έχει ανάγκη από εργαζόμενους αλλά
και στρατιώτες, έχει ανάγκη ακόμη και από τα δισεκατομμύρια
των εξαθλιωμένων μητροπολιτικών ανέργων, δηλαδή των
εξαθλιωμένων μαζών που θα πλαισιώνουν τον κατακερματισμένο

Μητροπολιτικό ιστό.
Μέσα στα πλαίσια της παγκόσμιας οικονομίας η μαύρη αγορά
αποκομίζει τεράστια κέρδη για την παγκόσμια οικονομική ελίτ
και αυτά τα κέρδη προέρχονται ακόμα και από το παραεμπόριο και
τα μαύρα λεφτά που ανταλλάσσουν μεταξύ τους οι μάζες που
γεμίζουν τους δρόμους, τα στενά και τα υπόγεια των
μητροπόλεων.
Τα πάθη, οι εθισμοί από ουσίες, το εμπόριο όπλων αλλά και
λευκής σαρκός, όλα αυτά προσφέρουν τεράστια κέρδη αλλά και μία
μοναδική Ευκαιρία για ακόμη μεγαλύτερο έλεγχο πάνω στο
σύγχρονο κατακερματισμένο και εξαθλιωμένο άτομο.
Ο αλλοτριωμένος και κατακερματισμένος εαυτός των θολωμένων
πρώην μικροαστών και των σύγχρονων άθλιων των μητροπόλεων είτε
είναι μετανάστες είτε μόνιμοι κάτοικοι, γίνεται όχι μόνο
εύκολο θύμα του κάθε μαυραγορίτη-λαθρέμπορα αλλά και απόλυτα
ελεγχόμενο θύμα καθώς ετεροκαθορίζεται και η ίδια του η
ύπαρξη, εφόσον έχει παθητικά αφεθεί να άγεται και να φέρεται
μέσα στην Άγρια Θύελλα του Σύγχρονου Κρατικού Φεουδαλισμου.
Οι εξαθλιωμένοι μικροαστοί, θύματα της τεχνητής παγκόσμιας
οικονομικής κρίσης που δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία
αυτορρύθμιση του συστήματος, παρουσιάζουν όλα τα συμπτώματα
της κατάθλιψης και της απομόνωσης. Αποτελούν, συνεπώς, έτοιμα
θύματα για τον κάθε ναρκω-έμπορα ή κάθε λαό-πλάνο Φύρερ,
πολιτικάντη που θα προσπαθήσει να τους οδηγήσει σε δρόμους ήδη
περπατημένους από φασίστες, ναζί και άλλους τέτοιους
προπαγανδιστές ολοκληρωτικών Ιδεών.
Συνεπώς, εξυπηρετείται και το σχέδιο για τη δημιουργία
επαγγελματικών στρατών που θα διεκπεραιώνουν τις διαρκείς
πολεμικές συρράξεις, μία ακόμη πηγή απόλυτου ελέγχου και
αμύθητου κέρδους.
Η διαρκής αυτή ροή κερδών στις τσέπες ή μάλλον στους
λογαριασμούς των χρηματιστηρίων, στα χαρτοφυλάκια και λοιπά
της παγκόσμιας Ελίτ την οδηγεί όλο και περισσότερο να

προσανατολίζεται προς μια μη παραγωγική παγκόσμια οικονομία. Η
σύγχρονη ρομποτική, η τεχνητή νοημοσύνη και η διαστημική
τεχνολογία μαζί με τη παγκόσμια δικτυακή διασύνδεση των
υπολογιστών προσφέρουν δυνατότητες που καθιστούν το ανθρώπινο
δυναμικό, όπως και την ευρηματικότητα και τον πειραματισμό για
τον οποίο η μεσαία αστική τάξη αποτελούσε καθοριστικό
παράγοντα εξέλιξης, εντελώς άχρηστα για τους σχεδιασμούς των
αρχιτεκτόνων του σύγχρονου πλανητικού καπιταλισμού.
Κατά το παρελθόν, και στη βιομηχανική επανάσταση και στις
τραπεζικές ανανεώσεις αλλά και στην άνοδο του χρηματιστηριακού
κεφαλαίου, ο καπιταλισμός σχεδόν πάντα στηριζόταν στην
ευρηματικότητα και την πρωτοβουλία της μεσαίας αστικής τάξης.
Τώρα πια όμως στον σύγχρονο Κρατικό φεουδαλισμό η αναγκαιότητα
των μεσοαστών δεν υφίσταται. Ο μεσοαστός μπορεί να ανακαλύψει
μία νέα μέθοδο πώλησης αλλά σίγουρα δεν μπορεί ούτε να
κατασκευάσει ούτε να σχεδιάσει ούτε να διευθύνει μία
διαστημική πτήση παραδείγματος χάριν, η μία νέα μέθοδο
γενετικής μετάλλαξης.
Οι μεσο-αστικές οικογένειες είναι σε θέση να παρέχουν στα
παιδιά τους ένα επίπεδο παιδείας που τροφοδοτεί ακόμα με
επιφανείς αλλά και πειθήνιους επιστήμονες τα ερευνητικά
κέντρα. Με την πειθαρχία που προβλέπεται από τις μεσοαστικές
αξίες αλλά και το φαντασιακό μιας επιβράβευσης , οι
ταλαντούχοι κι ευρηματικοί γόνοι της Μεσαίας Τάξης ετοιμάζουν
τους λάκκους που θα συσσωρεύονται οι σκελετοί των γονιών τους
αλλά και των ίδιων, εάν δεν βρεθεί κάποια νέα μέθοδος
ανακύκλωσης, κατά τα Ναζιστικά πρότυπα.
Τελικά, εμπρός στο σκοτεινό μέλλον μιας Ευρώπης που με
νεοφιλελεύθερες πολιτικές θα οδηγήσει τους ψηφοφόρους να
λειτουργήσουν θυμικά όπως έκαναν οι Άγγλοι στο δημοψήφισμα για
την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, ίσως μία λύση
είναι να αντιμετωπίσουμε ορθολογικά το πρόβλημα και να
ετοιμαστούμε για μία σκληρή αντιπαράθεση σε όλα τα επίπεδα.
Από τη Θεωρία στη Δράση, λοιπόν, επειδή είναι αναγκαίο να
συνδυάσουμε τον ακτιβισμό με την πολιτική κριτική και

δημιουργώντας ένα Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μέτωπο να σταθούμε
εμπόδιο στους σχεδιασμούς της νέας αριστοκρατίας των
παγκόσμιων ελίτ.

ΥΓ. Το κείμενο προηγείται χρονικά της εξέγερσης των Κίτρινων
Γιλέκων.
Τίτλος κειμένου: φράση του Πινδάρου «Γλυκύς ἀπείρῳ πόλεμος»,
που σημαίνει ότι ο πόλεμος φαίνεται γλυκός σε εκείνους που δεν
τον γνωρίζουν (Fragments 110,109).

