SCRIPTA MANENT – ΤΑ ΓΡΑΠΤΑ
ΜΕΝΟΥΝ (27/6/11-3/7/11)
«Εβδομαδιαία
επισκόπηση
παραγνωρισμένων
ειδήσεων επικαιρότητας που πρέπει να έχουμε
πρόχειρες σε ένα συρτάρι»
(Από δημοσιεύσεις της 5ης εβδομάδας του Ιουνίου)

Παγκοσμιοποιημένο χρήμα αλλά και επανάσταση!
«Από ό,τι αρχίζει να διαφαίνεται στον ορίζοντα, η
παγκοσμιοποίηση δεν είναι μόνο ικανή να δημιουργήσει
παγκόσμιες κρίσεις, αλλά και παγκόσμιες επαναστάσεις. Μήπως
είναι η καίρια στιγμή για ένα αποφασιστικό χτύπημα κατά του
καπιταλιστικού συστήματος και των δομών του τώρα που αυτός
χωλαίνει και επιτίθεται -για να κρύψει βεβαίως την αδυναμία
του και κατόπιν να επανέλθει πιο δυνατός πιο αποφασιστικός,
πιο ανελεύθερος; Μήπως είναι ή τώρα ή ποτέ; (με το ποτέ εννοώ
ασφαλώς τη σημερινή και τις αμέσως επόμενες γενιές)
Ίσως πάλι η απάντηση να είναι πιο απλή και να εμπεριέχεται
στην απλή αναρώτηση του Καστοριάδη: Αν η “εκπροσωπευτική
δημοκρατία” εξελίσσεται μοιραία προς την ολιγαρχία, το ερώτημα
της άμεσης δημοκρατίας δεν τίθεται με ανανεωμένο σφρίγος;
Μια πολιτική που δηλώνει πως είναι επαναστατική και
δημοκρατική, αλλά που δεν μπορεί να επιβληθεί παρά μόνο με την
Τρομοκρατία, έχει χάσει το παιχνίδι πριν αυτό αρχίσει, έχει
πάψει να είναι αυτό που ισχυρίζεται πως είναι.
Από τη στιγμή που θα συνειδητοποιήσουμε ότι το αντικείμενο της
πολιτικής δεν είναι η ευτυχία αλλά ή ελευθερία, τότε μπορούμε
να σκεφτούμε πραγματικά το ζήτημα μιας ελεύθερης κοινωνίας
φτιαγμένης από ελεύθερα άτομα (Η Ιδέα της Επανάστασης)».

Νανά Τραμαντζά, “Τι θα έλεγε ο Καστοριάδης για την Ελλάδα
σήμερα;”, Αριστερό Βήμα
***
Παράδειγμα διαπλοκής πολιτικής και οικονομικής εξουσίας
«Για μιά ακόμη φορά τα συμφέροντα των τραπεζών και των μεγάλων
ομολογιούχως τέθηκαν πάνω από τα συμφέροντα των εργαζομένων
και της οικονομίας γενικότερα. Η θέση της ΕΕ είναι λοιπόν να
δοθούν και άλλα δάνεια στην Ελλάδα με αντίτιμο το μεσοπρόθεσμο
και έχοντας πλήρη γνώση της τελικής αδυναμίας της χώρας να τα
αποπληρώσει. Τι σημαίνει αυτό; Ότι όταν πια θα φτάσει η ώρα
της χρεοκοπίας, ίσως το 2015, το ελληνικό χρέος θα είναι στα
χέρια δημόσιων δανειστών. Το κόστος της διαγραφής του θα το
αναλάβουν οι φορολογούμενοι και οι εργαζόμενοι της Ευρώπης,
ενώ οι τράπεζες θα έχουν απαλλαγεί. Και βέβαια οι δημόσιοι
δανειστές θα απαιτήσουν ιδιαίτερα σκληρό αντάλλαγμα από την
Ελλάδα. Πρόκειται για μιά απολύτως κυνική αντιμετώπιση του
ελληνικού προβλήματος που δείχνει παράλληλα ποιά είναι τα
κυρίαρχα συμφέροντα στην καρδιά της ΟΝΕ».
Κώστας Λαπαβίτσας, “Με την τρέχουσα πολιτική η Ελλάδα θα είναι
χρεοκοπημένη το 2015”, 26/6/2011
***
Αυτογνωσία και εξελισσόμενοι ολοκληρωτισμοί
«Οι υβριδικές μορφές λανθάνοντος ολοκληρωτισμού -όπως είναι
ο ανερμήνευτος αφ%

