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     Μολονότι το «φάντασµα» του κοµµουνισµού έχει αποσυρθεί καιρό, βλέπουµε, 

ωστόσο, να ανθεί εκ νέου στα καθεστώτα που αυτοαποκαλούνται «δηµοκρατίες», τα 

οποία µετατρέπονται ολοένα και περισσότερο σε ολιγαρχίες, µια κριτική της 

δηµοκρατίας, η οποία ταυτίζει την τελευταία µε την κυριαρχία ενός µαζικού ατοµισµού, 

αδιάφορου για το κοινό καλό. Ιδού µε ποιον τρόπο τα ελαττώµατα του καπιταλιστικού 

συστήµατος µετασχηµατίζονται σε ελαττώµατα των ατόµων/καταναλωτών.   

     Όµως, η παράδοξη αυτή κατάσταση στη δική µας µίζερη πραγµατικότητα αποκτά τον 

χαρακτήρα εκβιαστικού διλήµµατος. Η πολιτική επιλογή του κυρίαρχου(Τρόικας), 

ενδύεται το πέπλο της «αντικειµενικής ανάγκης»: συναινέστε στο µονόδροµο που 

χαράσσεται από τη µνηµονιακή πολιτική, αλλιώς δε βλέπετε άλλη δόση. Αλλά πλέον, τη 

µοναδική οδό προς τη «σωτηρία» λιτανικά µηρυκάζει και το εγχώριο καθεστώς της 

τρικοµµατικής υποτέλειας. Η δηµοκρατία καταργείται και η νοµιµότητα λειτουργεί ως 

καταστολή. Η «κρίση» είναι το άµεσο εργαλείο της εξουσίας τους. Ζούµε σε συστήµατα 

που αυτορυθµίζονται και αυτοαναπαράγονται, που έχουν αφεθεί στη διακριτική 

ευχέρεια της εξουσίας του πλούτου. Ο οικονοµίστικος λόγος της αγοράς επιβάλλει τη 

συναίνεση, απορρίπτοντας κάθε συζήτηση µεταξύ εναλλακτικών επιλογών µε αγωνιστική 

διάθεση, καθώς τις ξορκίζει ως «λαϊκισµό», «ανευθυνότητα» ή «αντιπατριωτική» στάση.  

  Σε αυτό το πλαίσιο, τώρα που η ευηµερία δεν περιµένει στη γωνία, είναι που αποκτά 

ιδιαίτερη σηµασία ένα δηµοκρατικό κίνηµα που ερείδεται στη διαφωνία και δεν µπορεί 

να περιορίζεται εντός των ασφυκτικών πλαισίων των παρατάξεων και των κοµµάτων που 

ξέρουµε, τα οποία είναι µηχανές κυριαρχίας µε «αιώνιους εκλεγµένους», που 

συσσωρεύουν ή εναλλάσσουν αξιώµατα.    

     Για να υπάρξει πολιτική δράση, δε σηµαίνει ότι πρέπει να υπάρχει ένα πρόγραµµα 

κοµµατικού τύπου, συγκεκριµένες διεκδικήσεις. Πάρτε για παράδειγµα το Μάη του ΄68, 

που περιόρισε την εξουσία µορφών αυθεντίας. Ο κόσµος δεν είχε να προτείνει 

συγκεκριµένο πρόγραµµα, αλλά µια δυναµική της δράσης. Πράγµατι, τη δηµιουργία µιας 

«σκηνής», ανοικτής σε όποιον επιθυµούσε να συµµετάσχει. Μια σύγκρουση γύρω από το 

ερώτηµα για το ποιος αποφασίζει για την κατανοµή του πλούτου, τη σχέση του παρόντος 

µε το µέλλον.  Πρόκειται, για συνυπολογισµό της ικανότητας όλων, που υπερβαίνει την 

απλή επιβεβαίωση µιας δεδοµένης ταυτότητας ή της συντεχνιακής οµάδας.  

     Γι΄αυτό,  οι θέσεις τούτες µπορούν να φωτίσουν τον πολιτικό χαρακτήρα του αγώνα 

για την κατάφαση του δηµόσιου χαρακτήρα χώρων, σχέσεων και θεσµών που 

θεωρούνται ιδιωτικοί. Να αποσπάσουν από την ολιγαρχική κυβέρνηση το µονοπώλιο της 

δηµόσιας ζωής και από τον πλούτο την παντοδυναµία πάνω στις ανθρώπινες ζωές. Είναι 

οι πράξεις εκείνες που δηµιουργούν παρόντα, τα οποία φέρουν ένα µέλλον.- 


