Ατυχώς (10.06.2012)

Αφού χρειάστηκε εβδομήντα χρόνια, ο αποκαλούμενος και ως υπαρκτός σοσιαλισμός
αποσύρθηκε ολοκληρωτικά από το παγκόσμιο γίγνεσθαι και η τύχη του πλανήτη κρατήθηκε
αποκλειστικά από το αντίπαλον δέος.

Ατυχώς

για την ανθρωπότητα, η αποτυχία του υπαρκτού συνδέθηκε με τη γιγάντωση του
χρηματοπιστωτικού συστήματος και αυτό γιατί το χρήμα εισχώρησε σε αλλότριους
εθνικούς πόρους, απέκτησε πρόσβαση σε φτηνό εργατικό δυναμικό, παρήγαγε πολλά και
προσιτά αγαθά, τα οποία όμως έπρεπε να διατεθούν. Πλην όμως, η δυνατότητα του
αγοραστικού κοινού ήταν πλέον περιορισμένη. Κάπως έτσι δημιουργήθηκε η πιστωτική
οικονομία.

Ατυχώς

το σχίσμα ανάμεσα στο πραγματικό εισόδημα και την αγοραστική δύναμη ήταν ένα μέγεθος
που ολοένα μεγάλωνε. Στο δεύτερο εξάμηνο του 2008 η κατάρρευση Lehman Brothers,
έδωσε τις πρώτες ενδείξεις ότι οι αγορές όριζαν το μέλλον περισσότερο από τις
κυβερνήσεις. Ακολούθως, το Ελληνικό πείραμα επαλήθευσε με τρόπο οδυνηρό αυτή την
άποψη.

Ατυχώς
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η κρίση βρήκε την Ελλάδα, χωρίς δικό της νόμισμα, με ελάχιστη παραγωγή, με λίγα
εξαγώγιμα προϊόντα, με ένα Δημόσιο Τέρας κληροδότημα της διακυβέρνησης των
τελευταίων 35 χρόνων και βέβαια με ένα δυσβάστακτο χρέος που κανείς δεν μπήκε στο
κόπο να μας το αναλύσει. Πέρα από αυτά, τα μετρήσιμα μεγέθη, τη βρήκε, σε ένα μεγάλο
βαθμό, βουτηγμένη σε μια πρωτοφανή καταναλωτική μανία. Αυτό ήταν το δικό μας σφάλμα.
Το ότι παρασυρθήκαμε αμαχητί στη δίνη της τεχνητής ευμάρειας.

Ατυχώς

όλα τα παραπάνω συνοδεύονται και με συντονισμένες αήθεις, αλλοδαπές επιθέσεις. Εν μια
νυκτί μεταβληθήκαμε σε απατεώνες, τεμπέληδες, επαίτες και θα είμαστε οι
δακτυλοδεικτούμενοι υπεύθυνοι για την πιθανή, επικείμενη, παγκόσμια οικονομική κρίση.

Ατυχώς,

οι επικείμενες εκλογές έχουν ελάχιστα πολιτικό χαρακτήρα. Είναι μια σύγκρουση
συμφερόντων σε μια πλατφόρμα εκβιασμών, όπου αυτοί που μας έφεραν σε αυτό το σημείο
εμφανίζονται ως αποκλειστικοί σωτήρες και όσοι μας υπόσχονται τη γη της επαγγελίας
μας μπερδεύουν ακόμα περισσότερο.

Ατυχώς,

ένα πλήθος ενδείξεων μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι μας περιμένει ένα ζοφερό, ένα
επώδυνο μέλλον.
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