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ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
Οι πανελλαδικές κινητοποιήσεις των «αγανακτισμένων Ελλήνων» αποτελούν ένα 

πρώτο βήμα ριζικής ανανέωσης των ελληνικών κινημάτων, από το μεταπολιτευτικό 
τέλμα στο οποίο είχαν περιπέσει τα τελευταία χρόνια. Τα νέα στοιχεία των κινητοποιήσεων, 

η σύνθεση της εθνικής χειραφέτησης με την κοινωνική απελευθέρωση, οι αναφορές στην 
οικολογία και την άμεση δημοκρατία είναι στοιχεία του μέλλοντος. Ο παλιός κόσμος πρέπει 
σιγά-σιγά να τελειώσει και να αναδυθεί ένας νέος κύκλος αγώνων του ελληνικού λαού.

Καθημερινά γλυστράμε ολοένα και 
περισσότερο προς τον γκρεμό της 
χρεοκοπίας και της υποδούλω-

σης της χώρας μας στις μεγάλες δυνάμεις της Δύσης και 
της Ανατολής. Πλέον είναι σαφές: Το καθεστώς της με-
ταπολίτευσης έχει σαπίσει εντελώς, και καταρρέει 
κινδυνεύοντας να πάρει μαζί του ολόκληρη τη χώ-
ρα. Επειδή το ψάρι βρωμάει απ’ το κεφάλι, ο συρφετός 
των πολιτικών, των επιχειρηματιών, των δημοσιογράφων 
και των διανοούμενων που έφτιαξαν αυτό το καθεστώς, 
θα πρέπει να πληρώσει για τη διάλυση της χώρας. Όμως 
η σαπίλα έχει φτάσει μέχρι την ουρά, και πλέον η κρίση 
έχει αγγίξει κάθε πλευρά της κοινωνίας μας. 

Γι’ αυτό και σήμερα, αν θέλουμε να συνεχίσουμε να 
υπάρχουμε ως λαός ελεύθεροι, θα πρέπει όχι μόνον 
να προκαλέσουμε μια ριζική πολιτική αλλαγή, αλλά μια 
συνολική πολιτιστική, κοινωνική και πολιτική επανάστα-
ση. Δεν πρέπει, δηλαδή, να αλλάξει μόνο το καθεστώς, 
και να μεταβληθεί η δεινή θέση την οποία έχουμε πε-
ριέλθει, αλλά να αλλάξουν βαθιά οι Έλληνες και η Ελ-
λάδα. Απαιτείται δηλαδή ένα κίνημα που να φέρει 
μέσα του μια συνολική πρόταση ζωής για τη χώρα. 
Ένα κίνημα τόσο βαθύ, όσο η εθνικοαπελευθερωτική 
επανάσταση του 1821 ή εκείνη της Εθνικής Αντίστασης 
του ’40-’44. Ένα κίνημα-εικόνα του μέλλοντος το οποίο 
θα εντάσσεται στο ευρύτερο ρεύμα των λαϊκών εθνικοα-
πελευθερωτικών κινημάτων που συνταράσσουν σήμερα 
τον πλανήτη: από την Λατινική Αμερική μέχρι την Αίγυ-
πτο, από την Ισπανία, μέχρι την Ινδία.

Ήδη, τα στοιχεία αυτού του κινήματος έχουν ξεπηδή-
σει αυθόρμητα μέσα από την κινητοποίηση του κόσμου. 
Οι κινητοποιήσεις έχουν ως σύμβολό τους την ελληνι-
κή σημαία, γιατί πλέον όλοι καταλαβαίνουν ότι αυτό που 

χρειάζεται η Ελλάδα είναι ένα εθνικοαπελευθερωτικό κί-
νημα. Όλοι μιλάνε για κοινωνική δικαιοσύνη, γιατί ξέ-
ρουν ότι σήμερα στην Ελλάδα κυβερνάει μια ολιγαρχία 
που διεκδικεί το ξεπούλημα της χώρας. Όλοι καταλαβαί-
νουν την προτεραιότητα της οικολογίας, γιατί τα σύμφε-
ροντα και ο τρόπος ζωής του νεοέλληνα έχουν μεταβάλει 
την Ελλάδα σε μια χώρα που βουλιάζει στα αποκαΐδια και 
το μπετόν. Και τέλος, όλοι μιλάνε για άμεση δημοκρα-
τία γιατί ξέρουν ότι σήμερα η κοροϊδία που πασσάρεται 
για δημοκρατικό πολίτευμα, έχει γυρίσει τη χώρα πίσω 
στις συνθήκες της Τουρκοκρατίας, να μας κυβερνούν σα 
ραγιάδες οι πασάδες, οι φαναριώτες και τα ιμπέρια.

Για να μπορέσει, όμως, αυτή η κίνηση να δώσει 
καρπούς χρειαζόμαστε χρόνο. Χρόνο που μας στε-
ρεί η κατοχική κυβέρνηση Παπανδρέου, που ετοιμά-
ζεται να τα ξεπουλήσει όλα τώρα και να επισφραγίσει 
την υποδούλωσή μας στους Ιμπεριαλιστές και τους Νε-
ο-Οθωμανούς. Γι’ αυτό και τα «νέα μνημόνια», η «επι-
τάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων», οι «ξένοι εμπειρογνώ-
μονες» και οι βαθιές υποκλίσεις του Δρούτσα και του 
Γιωργάκη για το Αιγαίο και τη Θράκη. Είναι προφανές. Η 
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ έχει περάσει τα χέρια στο λαι-
μό μας και τα σφίγγει, για να μας εξοντώσει. Και μέσα σ’ 
αυτήν την ασφυξία δεν υπάρχει χρόνος για κανένα κίνη-
μα, για καμία ζύμωση και διεργασία.

ΓΙ’ ΑΥΤΟ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΓΕΙ 
ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ. ΓΙ’ ΑΥΤΟ Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΙ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΙ ΤΗ ΞΕΝΗ 
ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ. 

Για να σπάσει το καθεστώς του ξεπουλήματος που έχουν επι-
βάλει οι αποικιοκράτες και οι δωσίλογοι των Αθηνών. Να κερ-
δίσουμε χρόνο και παράλληλα να οικοδομήσουμε ένα βαθύ 
λαϊκό κίνημα, που θα κατεδαφίσει τα ερείπια του χτεσινού κα-
θεστώτος και θα οικοδομήσει μια νέα πολιτεία, στηριγμέ-
νη πάνω σ’ έναν λαό αξιοπρεπή, ελεύθερο και αυτοδύναμο.

ΚΑΤΩ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΩΣΙΛΟΓΩΝ 
ΕΞΩ Η ΚΑΤΟΧΙΚΗ ΤΡΟΪΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΣΤΟ ΣΚΑΜΝΙ

Ανάγκη για ένα νέο όραμα
Η 

κρίση που βιώνουμε σήμερα, είναι κρίση του νεώτερου ελληνισμού, κρίση όλων των επιλογών με τις οποίες 
πορευτήκαμε και ενσωματωθήκαμε στο παγκόσμιο σύστημα κατά τους τελευταίους...αιώνες. Το τέλος που 

βιώνουμε σήμερα, δεν είναι απλά τέλος της μεταπολίτευσης, τέλος του δικομματισμού ή τέλος της κλεπτοκρατι-
κής στρατηγικής που τρώει της σάρκες αυτής της χώρας. Είναι τέλος του ίδιου του «Νεοέλληνα», κρίση των ηγε-
σιών του, των κοινωνικών και πολιτικών επιλογών του, της οικονομίας, της πρότασης παιδείας και του πολιτισμού 
του. Το αδιέξοδο του χρέους είναι ο αντικατοπτρισμός αυτής της πολλαπλής κρίσης. Εκφράζει την αδυναμία 
επιβίωσης του ελληνικού μοντέλου. Πρώτον, γιατί είναι ένα μοντέλο που ταυτόχρονα καταστρέφει τις δημιουρ-
γικές δυνατότητες της χώρας, διαλύει την κοινωνία, και προκαλεί τεράστιες ανισότητες σε επίπεδο εξουσίας και 
εισοδήματος. Δεύτερον, γιατί μέσα στο περιβάλλον της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, οι μεγάλες αποικιακές 
και επεκτατικές δυνάμεις έχουν αποφασίσει να κατεδαφίσουν το νεοελληνικό παράσιτο, να ληστέψουν τον πλού-
το του, και το κυριότερο, να πάρουν από μόνοι τους αυτό που οι άθλιες άρχουσες τάξεις αυτής της χώρας τους 
πουλούσαν μέχρι πρότινος, την γεωπολιτική αξία του «οικοπέδου Ελλάδα» και, στο τέλος, να μας παραχωρήσουν 
μαζί με τα υπόλοιπα Βαλκάνια στον ισλαμοτουρκικό νέο-οθωμανισμό. 
Όλα τα παραπάνω εξηγούν γιατί η διακυβέρνηση της χώρας είναι τόσο καταστροφική, γιατί οι αντίδραση του ξένου 
παράγοντα είναι τόσο αμείλικτη και λυσσαλέα. Εξηγεί επίσης, το γιατί κανένας κοινωνικός φορέας, δεν μπορεί να 
εμπνεύσει και να δώσει σάρκα και οστά σε ένα ρωμαλέο αντιστασιακό κίνημα: Γιατί είναι όλα σάπια, έχουν μο-
λυνθεί ολοκληρωτικά από τον καρκίνο του παρασιτικού καθεστώτος.  Γι’ αυτούς τους λόγους ο πόλεμος ενάντια 
στην παρακμή και την υποταγή θα είναι παρατεταμένος. Γι’ αυτούς τους λόγους η απάντηση στην κρίση πρέπει να 
είναι συνολική, ριζική, και οραματική και να μην εξαντλείται σε μερεμέτια, ή σε προτάσεις κενού ριζοσπαστισμού.

ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ, ΕΝΑ ΟΡΑΜΑ ΠΟΥ Θ’ ΑΝΑΣΥΣΤΗΣΕΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ.
Ένα όραμα που θα επανεφεύρει το «ΕΜΕΙΣ». Ως προς αυτό, οι διαμάχες στο πεδίο της ταυτότητας, και της συλλο-
γικής μνήμης δεν ήταν «τυχαίες», ούτε «οπισθοδρομικές». Η προτεραιότητα στην υπεράσπιση της ταυτότητας ήταν 
προσπάθεια να συγκροτήσουμε τις τελευταίες προϋποθέσεις για τις αντιστάσεις του μέλλοντος. Ήταν μια αντίδρα-
ση, που μιλάει για το παρελθόν, αλλά που έρχεται από το μέλλον. Μια αντίδραση ευθυγραμμισμένη με όλες τις 
αντιστάσεις που κατάφεραν να αποκρούσουν αυτό το εκρηκτικό μείγμα της οικονομικής υποδούλωσης, της πολι-
τικής υποτέλειας, και της λεηλασίας. Γιατί απ’ την Αργεντινή μέχρι την Αίγυπτο, από την Τσιάπας του Μεξικού μέ-
χρι την Ινδία, όλα τα μεγάλα αντιστασιακά κινήματα των λαών μάχονται πρώτα και πάνω απ’ όλα για την ταυτότητα, 
τη μνήμη και την αξιοπρέπεια. Ήταν κινήματα που έφεραν «την επανάσταση μέσα στην πατρίδα και την πατρίδα 
μέσα στην επανάσταση». Και γι’αυτό τα μεγάλα προβλήματα της ταυτότητας, της μετανάστευσης, της υπεράσπι-
σης των συνόρων δεν πρέπει και δεν μπορεί να αφεθούν στους χρυσαυγίτες. 

Το τι πρέπει να γίνει, δεν θα το πει κανένας σωτήρας, καμία ιδιοφυΐα, κανένα από τα κόμματα και τις ιδεολο-
γίες του παλιού κόσμου. Το τι πρέπει να γίνει συμβαίνει σε όλες τις γωνίες του κόσμου και μας φωνάζει να το 
ακολουθήσουμε: Ριζική απόρριψη της λογικής της παγκοσμιοποίησης, του εθνομηδενισμού, του κεφαλαίου και 
της ανεξέλεγκτης αγοράς. Επιμονή στα στοιχεία της αντιστασιακής ταυτότητας του κάθε λαού και οικοδό-
μηση μιας εναλλακτικής πρότασης που να πατάει επάνω σ’ αυτά. Επέκταση της συνεργατικής οικονομίας, 
και όλων των πρακτικών της αλληλεγγύης. Επιμονή και προτεραιότητα στην παιδεία, την μόρφωση και την καλλι-
έργεια. Απόρριψη της εγωκρατίας, και του καταναλωτισμού. Προώθηση μορφών δημοκρατίας ενάντια στα σάπια 
και κλεπτοκρατικά καθεστώτα. Συγκρότηση πλατιών λαϊκών μετώπων πάνω σ’ αυτές τις βάσεις. 

Με τον ίδιο τρόπο που ο αιγυπτιακός λαός γύρεψε με την εξέγερση του να αποτινάξει όχι μόνον τον Μουμπά-
ρακ αλλά όλο το μακρό αποικιακό παρελθόν που βίωσε κατά τη νεώτερη εποχή. με τον ίδιο τρόπο που τα κινήμα-
τα της Λατινικής Αμερικής γυρεύουν να ξεκαθαρίσουν τους λογαριασμούς αποικιοκρατίας ...πέντε ή έξι αιώνων. 
με τον ίδιο τρόπο κι εμείς θα πρέπει να αποτινάξουμε τους ζυγούς, τις εξαρτήσεις, τις φοβίες, τα σύνδρομα, τους 
σάπιους θεσμούς, τη ραγιάδικη συμπεριφορά και τις ξεπουλημένες άρχουσες τάξεις, και να εφεύρουμε έναν νέο 
τρόπο ώστε να μπορέσουμε να υπάρξουμε στη σύγχρονη, ταραγμένη εποχή: 

ΟΧΙ ΖΗΤΙΑΝΟΙ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΤΕΣ, ΟΥΤΕ ΠΑΡΑΣΙΤΑ, ΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ
σε μια πολιτεία που αξιώνει πραγματικά τη συλλογική ευτυχία των ανθρώπων, προσανατολισμένη στον αγώνα για:

ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΡΔΗΝ - ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΡΗΞΗ
www.ardin-rixi.gr

ΙΘΑΓΕΝΕΙΣ
ithageneis.wordpress.com



Η πλατεία και οι άλλοι
Μ 

ια θύελλα σαρώνει το μεταπολιτευτικό καθεστώς. Μια θύ-
ελλα που έχει ως άμεση αφορμή την τελεσίδικη οικονο-

μική κρίση της δυτικής οικονομικής ηγεμονίας αλλά αφορά και 
συμπεριλαμβάνει όλους τους τομείς της ζωής του έθνους. Δη-
μογραφία, πολιτισμός, εθνικά θέματα, μεταναστευτικό, ένας κο-
λασμένος χορός προβλημάτων και κρίσεων, περικυκλώνει τη 
σημερινή Ελλάδα και την απειλεί με καταποντισμό, διαμελισμό, 
αποσύνθεση. Επομένως το σύστημα εξουσίας βρίσκεται μπρο-
στά σε ένα μεγάλο αδιέξοδο. Στο παρελθόν, όταν είχε καταρ-
ρεύσει η δικτατορία, και το πλήθος είχε βρεθεί και πάλι στους 
δρόμους, διέθετε ασφαλιστικές δικλείδες νομιμοποίησης και εν-
σωμάτωσης. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και ο Ανδρέας Πα-
πανδρέου, ως οι δύο συμβολικοί αντίπαλοι–εκπρόσωποι του 
συστήματος, μπορούσαν να πολώσουν και να «καναλιζάρουν» 
τη λαϊκή αγανάκτηση. Επί πλέον το σύστημα διέθετε εφεδρείες 
σε πολλαπλά επίπεδα. Μια σχετικά ανθηρή οικονομία, που μπο-
ρούσε να πραγματοποιήσει παροχές. Μια γεωπολιτική συγκυρία 
υποχώρησης των ΗΠΑ μετά την ήττα στο Βιετνάμ και την ενίσχυ-
ση της ΕΣΣΔ, που μπορούσαν να κουκουλώνουν το γεγονός της 
μεγάλης εθνικής απώλειας της Κύπρου. Μια «γενιά» νέων στε-
λεχών που αυτάρεσκα πήραν το όνομα της γενιάς του Πολυτε-
χνείου, έτοιμης να στελεχώσει τους αρμούς του υπό κατασκευήν 
νέου καθεστώτος. Διανοουμένους αναβαπτισμένους με τις δάφ-
νες, –για ορισμένους πραγματικές– της Αντίστασης στη δικτατο-
ρία, δημοσιογράφους, που μόλις έμπαιναν στο παιγνίδι και ήταν 
ακόμα ικανοί –έστω και στρεβλά– να εκπροσωπούν τον κόσμο. 
Γι’ αυτό και το σύστημα της μεταπολίτευσης ήταν πανίσχυρο και 
άντεξε τόσα χρόνια. Όσοι το αντιστρατευόμασταν πραγματικά με 
συνέχεια και διαχρονικά, ήμασταν μια χούφτα, η πλειοψηφία των 
οποίων έσβησε, χάθηκε και αποστρατεύτηκε με τον ένα ή άλλο 
τρόπο, και έμειναν ελάχιστοι, κάτω από την χλεύη και το μίσος 
των καλοφαγωμένων πρώην συντρόφων τους, υποχρεωμένοι να 
διασχίσουν την έρημο των τριανταπέντε χρόνων, προσπαθώντας 
να διασώσουν εκτός από την αξιοπρέπεια τους, την πίστη τους 
στην πατρίδα, την ιστορία, τον λαό, την κοινωνική δικαιοσύνη.

Όμως, το ότι η μεταπολίτευση επέζησε τόσα πολλά χρό-
νια, αποδεικνύεται σήμερα ως η αχίλλειος πτέρνα του συστήμα-

τος, διότι 
δεν ανανεώθη-
κε, βυθίστηκε 
μέσα στην «ευω-
χία της σαρ-
κός» και της 
αρπαγής, 
γ έρασε , 
απονο -

μιμοποιήθηκε μέχρι το μεδούλι, και την ώρα της κατάρρευσης 
εμφανίζεται γυμνό. Και η σημερινή κρίση είναι σαρωτική: Το σύ-
στημα έχει εξαντλήσει στα 37 χρόνια της μεταπολίτευσης όλο το 
πολιτικό, οικονομικό και πνευματικό του κεφάλαιο. Οικονομικά, 
είναι υπερχρεωμένο, αναποτελεσματικό, παρασιτικό ως το με-
δούλι. Τα κόμματα, με επί κεφαλής το κατ’ εξοχήν μεταπολιτευ-
τικό κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, είναι νεκρά, μαζί με τον αρχηγό της με-
ταπολίτευσης, τον μεγάλο μάγο της απάτης, τον Ανδρέα καθώς 
και η Νέα Δημοκρατία και το καραμανλικό τοτέμ. Τα προηγού-
μενα χρόνια την ίδια τύχη είχε και η Αριστερά για να μη μιλήσου-
με για τον παλιάτσο του Τηλε Άστυ. Ας θυμηθούμε μόλις πριν 
λίγα χρόνια τον διάττοντα αστέρα Αλέκο Αλαβάνο και την φασα-
ρία που προκαλούσε. Σήμερα το σύστημα διαθέτει μόνον ωχρά 
ανθρωπάρια, και πρακτορίσκους της κακιάς ώρας, για να διαχει-
ριστούν μια εκθεμελιωτική κρίση. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο 
στην Ελλάδα. Σε όλο τον δυτικό κόσμο «ηγούνται» νάνοι και αν-
θρωπάρια. Ο δαιμόνιος άνθρωπος της Δύσης ο Στρως-Καν εί-
χε την τύχη που γνωρίζουμε. Αν λοιπόν στο κέντρο του συστή-
ματος κυβερνάει ένας Ομπάμα, γιατί στο παράσιτό του να μην 
κυβερνάει ένας Γιωργάκης; Οι «πνευματικοί άνθρωποι» εξωνη-
μένοι και απονομιμοποιημένοι – ποιος σήμερα ακούει τον Διονύ-
ση Σαββόπουλο ή τον Στέλιο Ράμφο, ή ποιος έχει εμπιστοσύνη 
στους «πανεπιστημιακούς»; Όσο για τους δημοσιογράφους, αρ-
κεί κανένας να ακούσει μια συζήτηση στο πρώτο καφενείο της 
χώρας.

Απέναντι τους, σταδιακώς, ενισχύεται και συγκροτείται ένα 
νέο κοινωνικό και πιολιτικό υποκείμενο. Οι «πλατείες». Ένα κό-
σμος αγανακτισμένος και προδομένος από όλους τους θεσμούς 
και τους θεσμικούς εκπροσώπους του. Αυτός ο κόσμος για να 
μπορέσει να εκφραστεί έπρεπε όχι μόνο να απορρίψει το «σύ-
στημα», αλλά και τους ίδιους τους δήθεν «αντίπαλούς» του. Αυ-
τούς που δύο ή τρία χρόνια πριν, τον Δεκέμβρη του 2008, έκα-
ναν λίμπα τις πλατείες της χώρας και μέχρι τη Μαρφίν, τον Μάϊο 
του 2010, πρόσφεραν το μεγαλύτερο άλλοθι στο σύστημα για να 
κρατάει τον κόσμο εγκλωβισμένο στον φόβο, την κατάθλιψη και 
τους καναπέδες. Ούτε είναι τυχαίο που και η θεσμική και αρτη-
ριοσκληρωτική Αριστερά, τύπου ΚΚΕ, καταγγέλλει τους αγανα-
κτισμένους ως «απολίτικους».

Και είναι όντως «απολίτικοι», διότι αρνούνται στο σύνολό του το 
πολιτικό σύστημα της μεταπολίτευσης. Κατά συνέπεια αποτελούν 
κίνδυνο. Κίνδυνο, να κατεδαφίσουν μέσα σε ελάχιστο χρονικό δι-
άστημα, ό,τι έχτιζαν με υπομονή και επιμονή επί δεκαετίες τα αφε-
ντικά του, τον εθνομηδενισμό, τον ατομισμό, τον ωχαδερφισμό, την 
υποταγή. Κίνδυνο να κάνουν και πάλι την ελληνική σημαία σύμβο-
λο αντίστασης, στην τρόϊκα, τον νέο-οθωμανισμό, τα κοράκια των 
τραπεζών, την αποεθνικοποίηση – από την εκχώρηση της δημόσι-
ας περιουσίας μέχρι τη μαζική λαθρομετανάστευση. Κίνδυνο να 
εφεύρουν και πάλι την άμεση δημοκρατία, και ν’ αρχίσουν να βά-
ζουν τις βάσεις για ένα νέο πολιτικό σύστημα, για νέου τύπου πολι-
τικούς σχηματισμούς, ακόμα και για ένα ριζικά νέο Σύνταγμα. Και 

όλα αυτά χωρίς έλεγχο, και δικλείδες ασφαλείας.
Έχουν κυριολεκτικά τρομοκρατηθεί. Οι τηλεοράσεις αρχί-

ζουν πλέον να συντάσσονται δειλά-δειλά με τις «πλατείες» και 
τους αγανακτισμένους. φθαρμένοι τηλεπαρουσιαστές που μέ-
χρι χθες παρουσίαζαν το μνημόνιο ως αναγκαιότητα, πανεπιστη-
μιακοί, – όπως οι «εκσυγχρονιστές» πρυτάνεις και άλλοι πιστοί 
υπηρέτες της κομματοκρατίας,– θέλουν να πάρουν το τραίνο της 
αγανάκτησης, σε μια απελπισμένοι απόπειρα να ελέγξουν την 
πλατεία. Μια πλατεία, όπου επίσης κυκλοφορούν οιωνοσκόποι, 
καφετζούδες, Μπρανκαλεόνε και πράκτορες ποικίλλων χρωμά-
των και συμφερόντων.

Μπορεί, προς στιγμήν, κάποιοι απ’ αυτούς επειδή χαϊδεύουν 
τ’ αυτιά του πλήθους, να εισπράττουν ακόμα και χειροκροτήμα-
τα και να αυταπατώνται ότι μπορούν να «ελέγξουν» αυτό το πο-
λύβουο και ανεξέλεγκτο ποτάμι της αγανάκτησης. Μάταια όμως, 
γιατί η κρίση είναι βαθιά και ανεπίστρεπτη και δεν παίρνει ού-
τε γιατροσόφια ούτε εύκολες χειραγωγήσεις. Δεν σηκώνει νέος 
Ανδρέας Παπανδρέου, ούτε κακέκτυπά του, ούτε κλώνοι του. 
Κυρίως δε, γιατί αυτός ο «απολίτικος» κόσμος, που σήμερα, σε 
μια στιγμή της συνειδησιακής 
του εξέλιξης, από το ναδίρ 
του προβληματισμού, όπου 
βρισκόταν πριν μερικά χρόνια, 
προς μια νέα αντίληψη, μπο-
ρεί να χειροκροτήσει κάποιον 
δημαγωγό των πλατειών ή των 
τηλεοράσεων, αύριο, όταν 
αυτός θα επιχειρήσει να τον 
εξαπατήσει, θα τον καταβα-
ραθρώσει και αυτόν. Έτσι εξ 
άλλου χτίζεται μια νέα συνεί-
δηση. Μέσα από την ίδια την 
εμπειρία των ανθρώπων. Δο-
κιμάζοντας, χειροκροτώντας, 
απορρίπτοντας, εμπεδώνο-
ντας νέες αλήθειες. Ο κό-
σμος γνωρίζει το ποιόν όλων 
αυτών των σωτήρων που νο-
μίζουν πως τον χρησιμοποι-
ούν, ενώ στην πραγματικότη-
τα είναι οι πλατείες που τους 
χρησιμοποιούν, μέχρις ότου 
αναδείξουν νέες ηγεσίες μέ-
σα από τα σπλάχνα τους, ηγε-
σίες που δεν θα βγαίνουν από 
το φθαρμένο μέχρι μυελού 
οστέων προσωπικό της μετα-
πολίτευσης! Και θα τους πετά-
ξει σα στυμμένες λεμονόκου-
πες, όταν και εάν δοκιμάσουν 

να χειραγωγήσουν αυτό το ορμητικό ρεύμα. Θα πρέπει να θυμη-
θούμε το προηγούμενο του παπα-Γκαπόν στη Ρωσία του 1905, 
όταν ένας πράκτορας της Αστυνομίας, μεταβλήθηκε, άθελά του, 
σε ηγέτη μιας αυθεντικής επανάστασης!

Γι’ αυτό και το ρεύμα των αγανακτισμένων μπόρεσε συμβο-
λικά να το εκφράσει μόνον ένας βάρδος της ρωμιοσύνης, γιατί ο 
λαός έχει εμπιστοσύνη στο «Άξιον Εστί» και τον «Επιτάφιο», έχει 
εμπιστοσύνη στις διαχρονικές αξίες της αντίστασης του ελληνι-
σμού, που προσωποποιεί ο Μίκης Θεοδωράκης. Μέσα από τις 
πλατείες λοιπόν, εμείς, όσοι μισούμε βαθιά τον κόσμο και τους 
εκφραστές της μεταπολίτευσης, οι λίγοι που ερχόμαστε από το 
παρελθόν μαζί με τους πολλούς, τον «απολίτικο» κόσμο, προχω-
ρώντας κάθε φορά ένα βήμα, στους δικούς του ρυθμούς, για να 
συγκροτήσουμε τα νέα πολιτικά υποκείμενα, που θα είναι διατε-
θειμένα και ικανά να δώσουν τη μεγάλη μάχη για την πατρίδα, 
την αλήθεια, το δίκιο.

από την ΡΗΞΗ που κυκλοφορεί

Σαλπάρουμε στο Σύνταγμα, με βάρκα την ελπίδα

ΚΑΘΕ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΠΙΑΝΕΙ ΤΟ ΝΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ
Στις πλατείες όλα συζητούνται εκ νέου. Τίποτε δεν είναι δεδομένο, πόσο μάλλον τα τοτέμ της Με-
ταπολίτευσης. Η αντίθεση των αγανακτισμένων με τον κόσμο της χθεσινής, κατεστημένης αμφι-
σβήτησης, δεν είναι απολίτικη. Είναι ριζοσπαστική, γιατί αξιώνει να δοθεί ένα τέλος σε εξαντλη-
μένα και ενσωματωμένα πολιτικά ρεύματα. Αν ευοδωθεί, θα γεννήσει νέους χώρους, τάσεις και 

ρεύματα αμφισβήτησης των κατεστημένων. Νέες μορφές εκπροσώπησης του λαού.


