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Διότι δεν είναι πια Αριστεροί
Του Στάθη Σ.

Γιατί υπάρχει νόμος του Μεταξά και δεν τον κατήργησε ο ΣΥΡΙΖΑ; Γιατί, αντιθέτως, οι
«αριστεροί» αυτής της κυβέρνησης επικαιροποίησαν (το 2017) αυτό το Μεταξικό
έκτρωμα; Διότι δεν είναι πλέον αριστεροί.
Γιατί η κυβέρνηση της «πρώτη φορά Αριστεράς» εσύρθη στο φιάσκο της Συμφωνίας
των Πρεσπών; Διότι την έσυραν οι Αμερικανοί. Και γιατί την έσυραν οι Αμερικανοί;
Διότι δεν είναι πια αριστεροί.
Γιατί αυτή η κυβέρνηση παίζει με τους συνταξιούχους το σαδιστικό παιχνίδι του κόβω
- δεν κόβω τις συντάξεις; Διότι είναι ανήθικη και υποτελής. Και γιατί το «ηθικό
πλεονέκτημα» που επικαλείται παίζοντας αυτό το ανήθικο παίγνιο δεν είναι παρά μια
ύβρις; Διότι, εδώ και καιρό, δεν είναι πλέον αριστεροί.
Γιατί αυτοί οι βουλευτές της «Αριστεράς» που υπερψήφισαν τους πλειστηριασμούς
συμπαρίστανται στους πολιτικούς και τους πολίτες που αγωνίζονται εναντίον τους; Διότι
είναι υποκριτές. Και είναι υποκριτές διότι δεν είναι πια αριστεροί.
Γιατί προσπαθούν να συμμαχήσουν με την Κεντροαριστερά (την οποίαν ταυτοχρόνως
βρίζουν σαν Βασιβουζούκοι); Γιατί μάλιστα θέλουν να γίνουν οι ίδιοι κεντροαριστερά
στη θέση της κεντροαριστεράς; Διότι δεν είναι πια αριστεροί.

Γιατί μάζεψαν τη σάρα και τη μάρα από τα μνημονιακά απολειφάδια του ΠΑΣΟΚ;
Γιατί αντί να προσπαθούν να πείσουν τους πολίτες για τις επιλογές τους, εξαπολύουν
εναντίον τους βρισιές (ετερόκλητοι όχλοι, ρατσιστές, εθνικιστές κ.ά.); Διότι δεν είναι πια
αριστεροί. Διότι για αυτούς ο διάλογος έχει εκπέσει στο επίπεδο της (επικίνδυνης)
πόλωσης και της (αφόρητης) προπαγάνδας.
Γιατί έχουν μετατρέψει την ΕΡΤ από κρατικό κομματικό φερέφωνο που ήταν (πλην
Λακεδαιμονίων) σε ένα παρακρατικό παραμάγαζο που ασκεί προπαγάνδα για ηλιθίους;
Γιατί θεωρούν τους πολίτες ηλίθιους; Διότι δεν είναι πια, εδώ και καιρό, αριστεροί.
Δεν ξέρω πόσοι απ’ τους κυβερνώντες και τις κοινοβουλευτικές τους διμοιρίες ήταν
κάποτε αριστεροί, αλλά αριστεροί πια δεν είναι.
Ονόμασαν την Τρόικα, θεσμούς∙ ονόμασαν την Εποπτεία, έξοδο απ’ τα Μνημόνια.
Ονομάζουν τους κατακτητές, επενδυτές. Γιατί; Διότι δεν είναι αριστεροί.
Ποιος αριστερός θα υποθήκευε τη χώρα για 90 χρόνια; Ποιος αριστερός θα
παραχωρούσε την ακίνητη περιουσία του λαού στο Υπερταμείο; Ποιος αριστερός θα
έβγαζε την Αντιγόνη απ’ τα σχολεία; Ποιοι αριστεροί αντί να εξαρθρώσουν τη
Διαπλοκή, θα προσπαθούσαν να την αντικαταστήσουν με μια δική τους;
Ποιος αριστερός θα ατίμαζε έναν ολόκληρο λαό (όπως κάνει τώρα και ο Ζάεφ)
κάνοντας κωλοτούμπες πάνω στο δημοψήφισμα όπως έκανε ο Τσίπρας το 2015
χορεύοντας τον χορό της Σαλώμης; Ουδείς. Πλην αυτών των τύπων. Διότι δεν είναι
αριστεροί.
Συνεπώς η χώρα ζει μια παρένδυση – ουδεμία Αριστερά υπάρχει στην εξουσία, παρά
μόνον κάτι τύποι που διασύρουν την Αριστερά διεθνώς, αλυσοδένουν (αλυσόδεσαν) την
πατρίδα οικτρά σε ειρκτή, εξ ης δύσκολα θα αποδράσει, ενώ ταυτοχρόνως γλεντοκοπάνε
οι ίδιοι με ανόσια εδέσματα και ματοβαμμένα εισοδήματα.
Απεδείχθησαν οι καλύτεροι υπηρέτες των Αμερικανών, διότι δεν είναι αριστεροί! Οι
καλύτεροι εντολοδόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι δεν είναι αριστεροί!
Απεδείχθησαν οι χειρότεροι δυνάστες (υπό τη μορφή της εργολαβίας) του λαού, διότι
δεν είναι αριστεροί και ταυτοχρόνως οι πιο πτωχοπροδρομικοί σοφιστές, ακριβώς διότι
δεν είναι αριστεροί.
Αν ήταν ποτέ αριστεροί, ο Θεός και η ψυχή τους! Απεκδύθησαν όμως τόσο γρήγορα
και τόσον εύκολα την ιδεολογία, το ήθος, τους τρόπους και την Ιστορία της Αριστεράς,
που δείχνουν σαν να νομίζουν ότι το ΕΑΜ, φερ’ ειπείν, συγκροτήθηκε με διορισμούς
ημετέρων, εκμαυλισμό των μαζών και χάριν των ξένων κατακτητών…

