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Μεταξύ μας τώρα, σε αυτές τις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ νίκησε κατά
κράτος διαψεύδοντας όλες τις εκτιμήσεις. Κανένα γκάλοπ και
καμιά ορθολογική μέτρηση της γνώμης δεν πέτυχαν να προβλέψουν
το ποσοστό του 31,5%. Πάλι μεταξύ μας, αυτή η νίκη δεν
οφείλεται στους συριζαίους και στο κόμμα, και αυτό είναι κοινή
διαπίστωση. Σε ένα κόμμα οργανωτικά μισό από το 2015 με
τοπικές φαντάσματα δεν θα τους αντιστοιχούσε ένα τέτοιο
ποσοστό και αυτό το γνωρίζουν και οι ίδιοι. Είναι πολύ πιο
κάτω η οργανωτική αντιστοίχιση ακόμα και με τις δημοτικές
εκλογές. Περισσότερο αντιστοιχεί στην κρατικοκομματική και
γραφειοκρατική δομή του παρά στα μέλη του. Το γνωρίζουν
άλλωστε και οι ίδιοι διότι και σαν άτομα και σαν στελέχη του
κόμματος, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που είναι στο Μαξίμου,
βρίσκονται με τον μόνιμο φόβο του 3% και αυτός ο φόβος
προσγείωσης από τον υπερβατικό τρόπο ζωής και επιβίωσης που
ξαφνικά βρέθηκαν πάντα θα υπάρχει· διότι δεν τον κατέκτησαν
οργανικά αλλά ό,τι ήρθε τους ήρθε ως μάννα εξ ουρανού.
Μην ακούτε που παριστάνουν τους ηττημένους. Θέλουν να
παραστήσουν τη συμπεριφορά μεγάλου κόμματος που χάνει, “και τι
πάθαμε, πώς το πάθαμε!” κ.λπ. Δεν έχουν αποκτήσει τον αέρα του
πασοκτζή του ’80 ή του ’90 ή του 2000, αυτόν που λοιδορεί τη
Δεξιά είτε είναι κυβέρνηση είτε αντιπολίτευση. Έναν Αλέξη
έχουν και τίποτα άλλο σημαντικό. Είναι Αριστεροί οι συριζαίοι
που θέλουν να γίνουν αστοί αλλά εδώ τα μεταξωτά βρακάκια δεν
φτάνουν, θέλει και το άλλο.
Η τύχη τους χαμογέλασε στις εκλογές γιατι έκανε την εμφάνισή
του ο χύμα λαός. Αυτός που φοβάται τη σοβαρότητα, την τάξη, το
σύστημα, την ευθύνη και οτιδήποτε σοβαρό, ακόμη και τα
ομοιοκατάληκτα συνθήματα. Έβαλε και ένα μεγάλο χέρι ο Σκάι και
ο Μαρινάκης και… ντουγρού ΣΥΡΙΖΑ.

Ο χύμα λαός, αυτή η άλαλη βουβή και ανορθολογική
πραγματικότητα, κάνει την εμφάνισή του σε στιγμές που δεν
θεωρούνται κρίσιμες για τους άλλους, σε στιγμές που δεν
θεωρούνται οριακές για τους άλλους, σε στιγμές που δεν
παίζεται κάτι σημαντικό σε πρώτο χρόνο για τους άλλους, αλλά
και σε στιγμές που εκ πρώτης όψεως τίποτα δεν μπορεί να
ανατραπεί. Και εδώ βρίσκεται η ανορθολογικότητά του. Η
εμφάνισή του δεν γίνεται με τυμπανοκρουσίες ούτε με κραυγές. Ο
χύμα λαός φοβάται τους σοβαρούς, το τηλεοπτικό πολιτικό
οικονομικό πεδίο διαπλοκής, την «αναπτυξη», τις συμμαχίες των
ισχυρών του πλούτου, την ορθολογική λειτουργία του συστήματος,
την εικόνα της τάξης και της ευπρέπειας. Λειτουργεί
απρόβλεπτα, ψηφίζει απρόβλεπτα και καμιά μέτρηση της κοινής
γνώμης δεν το ανακαλύπτει. Παλιά, τέλη δεκαετίας του ’80,
λέγαμε ότι ήταν η φωνή της Ομόνοιας -για να δώσω μια εικόνα
στην περιγραφή. Λαϊκίστικο ταμπεραμέντο χωρίς αμφιβολία.
Ο χύμα λαός το 1990 έκανε την εμφάνισή του στις εκλογές,
ανατρέποντας όλα τα προγνωστικά, και έδωσε όχι μόνο ανάσα αλλά
και την επόμενη προοπτική στο ΠΑΣΟΚ του υπόδικου τότε
πρωθυπουργού και των υπουργών του. Ανέβασε τα ποσοστά του
ΠΑΣΟΚ και το διέσωσε για την επόμενη 20ετία, φοβούμενος την
τότε συμμαχία Αριστεράς-Δεξιάς. Όμως όλα έχουν αλλάξει από
τότε και ο χύμα λαός δεν έμεινε στάσιμος. Δεν είναι πια η φωνή
της Ομόνοιας αλλά βρίσκεται πλέον παντού σαν υποκείμενο χύμα
και χαμένο, γι’ αυτό δεν πρόκειται να το ανακαλύψει καμία
μέτρηση της κοινής γνώμης. Ο χύμα λαός δίνει ώθηση με την
παρουσία του αλλά ποτέ δεν θα χρεωθεί νίκη ή ήττα, πράγματα
δηλαδή που προβλέπονται.
Την Κυριακή έκανε την εμφάνισή του στις εκλογές και ψήφισε
ΣΥΡΙΖΑ χωρίς κανένας να το περιμένει και έδωσε στον ΣΥΡΙΖΑ
μέλλον και χρόνο. Τον ανέδειξε ως μεγάλο νικητή των εκλογών
ανατρέποντας όλα τα γκάλοπ σε σχέση με το ποσόστο του ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν είναι ορθολογικο το ποσοστό αυτό (από 23% στο 31% σε ένα
μήνα και μάλιστα στον ΣΥΡΙΖΑ) όπως δεν είναι ορθολογικός και ο
τρόπος που εμφανίζεται ο χύμα λαός. Φυσικά, αυτός ο λαός δεν

αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ ούτε αποτελεί υποκείμενο κανενός. Δεν ανήκει
σε κανέναν.
Είναι η παροδική και ενστικτώδης αντίδραση μιας κοινωνίας και
κανένας δεν μπορεί να ποντάρει στον χύμα λαό. Έρχεται και
φεύγει ξαφνικά.
Κι αν αυτά φαντάζουν σε κάποιους μεταφυσικά είναι γιατί έχουν
τον κοινοβουλευτισμό και την κυρίαρχη πολιτική μέσα τους. Το
απρόβλεπτο είναι μία μόνιμη ενδεχομενικότητα. Άσε που μας έχει
τύχει πολλές φορές. Ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να κάνει τα συνέδριά του,
τα κεντροαριστερά του ανοίγματα και άλλα ανέξοδα κούκου, αλλά
δεν υπάρχει αντικείμενο για αντιπολίτευση. Ναι μεν ο χύμα λαός
του έδωσε ώθηση αλλά δεν μπορεί να τον βοηθήσει άλλο. Πάντως
το 4% παραμονεύει, διότι χωρίς κυβέρνηση η παραγωγή πολιτικού
έργου έχει εξαντληθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ και δεν άφησε τίποτα στο
οποίο να μπορεί να κάνει αντιπολίτευση. Τόσο καλός
διαχειριστής δεν έχει ξαναπεράσει.
Όμως και η αστική τάξη, που λένε οι Αριστεροί, και το Κράτος,
που λέμε εμείς, δεν τον πέταξε σα στημένη λεμονόκουπα· θα τον
ξαναχρειαστεί τελικά.

