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Tο Παγκόσμιο γεγονός, ο ΣΥΡΙΖΑ:
Δυο κόσμοι συγκρούονται
ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ*

Τρεις μέρες πριν ανοίξουν οι κάλπες είναι πλέον κοινό μυστικό ότι βρισκόμαστε μπροστά
σε μια πολιτική ανατροπή, πρωτόγνωρη όχι μονό για τα δεδομένα της χώρας, αλλά και της
Ευρώπης.
Η επικράτηση του ΣΥΡΙΖΑ την Κυριακή το βράδυ, θεωρείται ήδη Παγκόσμιο γεγονός.
Αδιάψευστος μάρτυρας τα εκατοντάδες ΜΜΕ που έχουν αρχίσει να καταφθάνουν στην Αθήνα.Τα
φώτα όλης της οικουμένης είναι στραμμένα ήδη στην πλατεία Συντάγματος. Η στιγμή είναι, χωρίς
ίχνος υπερβολής, ιστορική.
Καθ'όλη την προεκλογική περίοδο ήρθαν αντιμέτωπες δύο προτάσεις. Δύο προτάσεις για
την κρίση, την οικονομία, την κοινωνία. Οι προτάσεις της ριζοσπαστικής Αριστεράς από τη μια
πλευρά και οι προτάσεις της πιο συντηρητικής δεξιάς της μεταπολίτευσης που πολιτεύτηκε
προεκλογικά επιστρατεύοντας ή πιο σωστά ανασύροντας τα πλέον μισαλλόδοξα προτάγματα των
μετεμφυλιακών χρόνων.
Η πόλωση, επομένως, βρήκε σε όλη την προεκλογική περίοδο γόνιμο έδαφος, είχε ωστόσο
επαρκή αίτια.
Και στον πυρήνα της έχει την σύγκρουση δύο κόσμων. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε απέναντί του - και σε
ένα βαθμό θα το έχει και ως κυβέρνηση - το σύνολο των ΜΜΕ, την αντιπαλότητα όλων των άλλων
πολιτικών κομμάτων - πλήν των ΑΝ.ΕΛΛ για ιδιαίτερους όμως λόγους -, την "ιερή συμμαχία
διαπλοκής" που ακούει στο τρίπτυχο τράπεζες - ΜΜΕ - εργολάβοι.
Το επικοινωνιακό "λάθος" του απερχόμενου πρωθυπουργού ήταν η επικέντρωση της προπαγάνδας
στο φόβο, υποτιμώντας ταυτόχρονα το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών,
ασχέτως τι θα επιλέξουν στην κάλπη, έχουν συνειδητοποιήσει ποιος ευθύνεται για την χρεοκοπία
της χώρας.
Και το επόμενο "λάθος" των συστημικών Media ήταν επιχείρηση ταύτισης του ΣΥΡΙΖΑ με
την "ακραία Αριστερά"!
"Ο ΣΥΡΙΖΑ, προκαλεί σεισμό στις αγορές, τρομοκρατεί την Ευρώπη, γκρεμίζει τα
χρηματιστήρια, δυναμιτίζει το ευρώ, θα καταστρέψει την οικονομία και θα βάλει "λουκέτο" στη χώρα
ήταν η μόνιμη επωδός στα δελτία των 8.00, την οποία ενέταξε και σε προεκλογικό video η
επικοινωνιακή ομάδα στο Μαξίμου.
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Πόσα "ακραία" όμως είναι η Αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ που έρχεται;
Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ (αλλά και του Podemos στην Ισπανία) δεν περιέχει τίποτε
περισσότερο απ' όσα ήδη έχει ειπωθεί, εφαρμοσθεί, θεωριτικοποιηθεί από τα δεκάδες
προγράμματα της ιστορικής - παραδοσιακής - "καλής" Αριστεράς στις χώρες της Ευρώπης.
Απαριθμώ εν τάχει: "Έλεγχος στην ασυδοσία της ελεύθερης αγοράς, δημόσιος έλεγχος στις
στρατηγικού χαρακτήρα επιχειρήσεις, κοινωνικό κράτος, δημόσιες επενδύσεις ως μοχλός
ανάπτυξης, προστασία της εργασίας, πάταξη της φοροκλοπής και της φοροαπαλλαγής, δίκαιο
φορολογικό σύστημα. Καταπολέμηση της φτώχειας, κλείσιμο της ψαλίδας μεταξύ των κοινωνικών
τάξεων. Επαναδιαπραγμάτευση του χρέους".
Και πια είναι η "καλή" Αριστερά; Μα η Αριστερά της Σοσιαλδημοκρατίας (που δεν υπάρχει
πια) η μεταμοντέρνα δήθεν "Αριστερά" της ευθύνης, της νηφαλιότητας, της σωφροσύνης...Ανέκδοτα
που δεν τα πιστεύουν ούτε τα μικρά παιδιά. Κόμματα - κατασκευές, ιδέες θολές, προγράμματα
ανύπαρκτα και βέβαια πρόσωπα - τηλεπερσόνες αναλώσιμα!
Έχει προφανώς το δικαίωμα κανείς να συμφωνήσει ή να διαφωνήσει με τις θέσεις του
ΣΥΡΙΖΑ, να επισημάνει τις δυσκολίες και να εκτιμήσει τις επιπτώσεις της πολιτικής του, αλλά είναι
αναμφισβήτητο ότι πρόκειται για αριστερές πολιτικές. Ότι είναι πολιτικές απόλυτα εναρμονισμένες με
τις διαχρονικές αξίες της Αριστεράς. Τι το ακραίο υπάρχει σε αυτές, ομολογουμένως κανείς δεν το
εξήγησε...Τι το ακραίο υπάρχει στο να μην λιποθυμούν παιδιά από την πείνα, να μην πεθαίνουν
ηλικιωμένοι από το κρύο, να μην χάνουν τα σπίτια τους οι οικογένειες.
Η τεράστια επιτυχία του ΣΥΡΙΖΑ είναι ακριβώς αυτή. Ότι κατάφερε να επικεντρωθεί στα
αυτονόητα (και όχι σε συνθήματα του τύπου "στις 26 Σοσιαλισμός") και να πείσει για αυτά την
συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας. Κατάφερε να εκπροσωπεί τα τελευταία χρόνια την
ηττημένη και καθημαγμένη χώρα και τους ανθρώπους της, άρθρωσε ένα αυθεντικό ταξικό (προς
Θεού μη φοβίζει η λέξη, την λένε και οι γνήσιοι νεοφιλελεύθεροι) προγραμματικό λόγο.
Εκπροσώπησε και εκπροσωπεί σήμερα ένα ολόκληρο κόσμο. "Έιμαστε το 99%" έλεγε το σύνθημα
του κινήματος Occupy Wall Stree στην καρδιά του καπιταλισμού. "Έχουμε το δίκιο με το μέρος μας
και είμαστε η συντριπτική πλειοψηφία", λένε σήμερα οι Έλληνες και ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ.

* Δημοσιογράφος στην ΑΥΓΗ
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