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Γιατί τώρα ΣΥΡΙΖΑ;
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ*

Γιατί η κοινωνία δεν αντέχει άλλο. Γιατί η δημοκρατία μας
βρίσκεται σε κρίση. Αυτό που την υπονομεύει είναι το νεκροζώντανο
πολιτικό σύστημα, τα δύο πρώην μεγάλα κόμματα, ΠΑΣΟΚ και Νέα
Δημοκρατία και οι οικονομικές ελίτ με τις οποίες διαπλέκονται. Τα
μνημόνια αποτελούν τη χαριστική βολή, τόσο γιατί είναι οικονομικά
ατελέσφορα και κοινωνικά διαλυτικά, όσο και γιατί η εφαρμογή τους
προϋποθέτει την αδρανοποίηση των κύριων δημοκρατικών θεσμών:
πράξεις νομοθετικού περιεχομένου αντί για νόμους που συζητούνται και αποφασίζονται ελεύθερα στη βουλή,
άτυπες συμφωνίες των τριών αρχηγών αντί για συλλογική λειτουργία του υπουργικού συμβουλίου, αδράνεια του
Προέδρου της Δημοκρατίας ως προς την άσκηση των ρυθμιστικών του αρμοδιοτήτων.
Τα μνημόνια απετέλεσαν ένα από τα μεγαλύτερα πειράματα κοινωνικής μηχανικής, που συνίσταται στην
προσπάθεια να εφαρμοστούν σε ένα κράτος του «πρώτου κόσμου» οι πιο ακραίες συνταγές του
νεοφιλελευθερισμού, όπως δοκιμάστηκαν –και απέτυχαν- σε άλλα μέρη του πλανήτη. Αποτελούν μια συνολική
προσπάθεια ανασυγκρότησης όχι μόνον της οικονομίας, αλλά και της κοινωνίας.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, το διακύβευμα των εκλογών έχει δύο όψεις. Η πρώτη έχει καθαρά
εθνικό χρωματισμό: πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα ότι δεν ανεχόμαστε να κυβερνιόμαστε άλλο όπως πριν. Να
μπει τέλος στο παλαιό πολιτικό σύστημα της διαπλοκής του παλαιοκομματισμού με τις οικονομικές ελίτ και τα
συστημικά ΜΜΕ. Συνοψίζεται στο δίλημμα: Διαπλοκή ή Ανατροπή.
Αλλά η ευρωπαϊκή εκδοχή του διακυβεύματος είναι εξίσου σημαντική. Τα μνημόνια δεν αποτελούν
παρά την εφαρμογή στην πατρίδα μας των κυρίαρχων και στην Ευρώπη νεοφιλελεύθερων πολιτικών. Η
ανατροπή τους μπορεί να ξεκινήσει από την Ελλάδα, γιατί η χώρα μας είναι ο αδύναμος κρίκος του
νεοφιλελευθερισμού στην ήπειρο μας. Και τούτο γιατί η εξαθλίωση της κοινωνίας, η διάλυση της οικονομίας αλλά
και η κατάρρευση του πολιτικού συστήματος καθιστούν αδύνατη τη συνέχιση του πειράματος. Από την Ελλάδα,
λοιπόν, μπορεί να ξεκινήσει ένα ντόμινο αλλαγών που θα αμφισβητήσει τις σημερινές επιλογές της γερμανικής
Ευρώπης. Το δεύτερο αυτό δίλημμα συνοψίζεται ως εξής: Νεοφιλελευθερισμός ή κοινωνική Ευρώπη.
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