
Όµως οι πολιτευτές του λάος εξυπηρετούν ταυτόχρονα µ' αυτήν τους την τακτική 

και την επιτακτική ανάγκη των υπόλοιπων µαγαζατόρων (ναι, αυτών που δεν θα

κλείσουν), στο να "καθαρίσουν" την πιάτσα από τους ανταγωνιστές για να τους πάρουν

την πελατεία αλλά ...και το εµπόρευµα. Γι' αυτό και ο στόχος είναι οι συγκεκριµένοι

µικροπωλητές (ναι, αυτοί που πουλάνε τα ιµιτασιόν πολυτελείας). Λόγω των

εκπτώσεων που θα αναγκαστούν όλοι οι παραπάνω να κάνουν, οι ανταγωνιστές τους

θα είναι στην κατηγορία "σεντόνι". 

Αυτές οι σκέψεις απορρέουν αβίαστα από το διάβασµα κάποιων ερευνών που είχαν

γίνει "προ της κρίσης". Τότε οι ίδιοι οι έµποροι ανήγαγαν σε νο1 εχθρό τους τους

διπλανούς τους µαγαζάτορες που πουλούσαν λίγο πιο φτηνά για να "φάνε" µερίδιο

από την πελατεία (ενώ θα προτιµούσαν να καρτελοποιηθούν και να πίνουν ήσυχοι τους

φραπέδες τους όλοι µαζί στο πεζοδρόµιο έξω από τα καταστήµατά τους). Νο 2 εχθρός,

τότε, τα εµπορικά κέντρα και οι µεγάλες αλυσίδες υπερκαταστηµάτων, και µόνο

τελευταία - τελευταία υπήρχε και ο "κίνδυνος" από τους µικροπωλητές. Και αυτός, µόνο

και µόνο για να χρησιµοποιείται σαν διαπραγµατευτικό χαρτί απέναντι στις εκάστοτε

κυβερνήσεις προκειµένου να "πιέζουν" όλοι µαζί για φοροελαφρύνσεις.

Όµως είπαµε, αυτά "πριν από τον κατακλυσµό". Και πριν από "κάθε κατακλυσµό". 

Γιατί και στο παρελθόν, όποτε η ελληνική οικονοµία αδυνατούσε να απορροφήσει το

πλεονάζον εργατικό δυναµικό, το άφηνε να επιβιώσει όπως µπορούσε (να πουλήσει ότι

µπορούσε να πουληθεί για παράδειγµα), δηµιουργώντας έτσι και ένα πλήθος

πλανόδιων ελλήνων επιτηδευµατιών και µικροπωλητών. Η σηµερινή εξαγγελία για

"απελευθέρωση" του επαγγέλµατος µόνο έτσι µπορεί να εκληφθεί. Το "εγγυηµένο"

εισόδηµα, από προνόµιο για κάποιους από τους υπηκόους "µας" που βρίσκονται κοντά

στον πάτο, θα γίνει ο τρόπος επιβίωσης για πολλούς παραπάνω, ...έλληνες. 

Γι' αυτές τις συγκεκριµένες εργολαβίες που πρόθυµα αναλαµβάνει το λάος, αυτή τη

φορά πληρώνεται "σε µετρητά".  Το απόλυτο ξεκάρφωµα. Ο ρατσιστής που

επιβεβαιώνει το ρατσισµό του επιτιθέµενος σε αδύναµους πρόσφυγες. Ιστορίες για

αφελείς. Από επιτροπές κατοίκων και άλλα ανεπίσηµα µορφώµατα, οι φασίστες

γίνονται γκοτζαµάν εµπορικός σύλλογος. Το λάος για την εκδούλευσή του αναγορεύεται

σε επίσηµο συνοµιλητή του κράτους, όπως είναι ένας κοινωνικός φορέας του τύπου

σύλλογοι εµπόρων Αθήνας. Αυτό εξηγεί και εν µέρει το χαµηλό επίπεδο της βίας, την

επίκληση της αστυνοµίας κλπ. Για να µπορεί να "καλυφθεί" η επίθεση και από ένα

θεσµικό φορέα. 

Κάτι είπαµε για σκοινί, ας τελειώσουµε τότε κάπως έτσι. Κεφαλαιοκράτες και

πολιτικοί µε τη βοήθεια αυτών που κάνουν την κρίση ευκαιρία, φτιάχνουν θηλιές για

τους προλετάριους. Οι φασίστες φτιάχνουν θηλιές για τους πολιτικούς. Και οι

προλετάριοι, φτιάχνουν θηλιές για τους φασίστες. Έτσι πάει. Μη ξεχνιόµαστε.

AGAINST WORK ANTIFA STR

“...στο σπίτι του 
κρεµασµένου δε
µιλάνε για σκοινί”

Η ευγενής τάξη των εµπόρων, κάποιοι εκ των οποίων

επιτέθηκαν πρόσφατα στο κέντρο της Αθήνας σε µετανάστες

µικροπωλητές, είδε τον εαυτό της να διευρύνεται καθ' όλη της

20ετίας που πέρασε, ακολουθώντας τους ξέφρενους ρυθµούς της

ντόπιας κατανάλωσης και συµµετέχοντας στο όργιο της

αισχροκέρδειας και φοροδιαφυγής. Όµως η εποχή των "παχιών

αγελάδων" έχει περάσει. Με βάση τις κυβερνητικές επιλογές για τις

µειώσεις των µισθών και τις αυξήσεις των φόρων, η εγγυηµένη

µέχρι πρότινος κατανάλωση (εγγυηµένη από τις "εκκενωµένες"

επιθυµίες των υπηκόων που τροφοδοτούνταν από το προσιτό

χρήµα των δανείων των τραπεζών) αφήνεται να καταρρεύσει. Μαζί

της θα συµπαρασύρει πάρα πολλούς από τους εργαζόµενους στον

εµπορικό τοµέα, στην ανεργία, αφού πολλά εµπορικά θα κλείσουν.

Οι πολιτευτές του λάος, "παίρνοντας το µπαλάκι" από την

κυβέρνηση, επιχειρούν να διαχειριστούν (βλέπε εκτονώσουν) τη

δυσαρέσκεια των αυριανών χρεοκοπηµένων µαγαζατόρων

προσφέροντάς τους ένα εξιλαστήριο θύµα για τα δεινά τους, τους

µετανάστες µικροπωλητές. Οργανώνουν λοιπόν επιθέσεις εναντίον

τους κραδαίνοντας το χαρτί της "παρανοµίας" τους. Πρόκειται για

µια "παρανοµία" που απορρέει από την ελληνική νοµοθεσία που

ενώ δεν τους εξασφαλίζονται κατά κανένα τρόπο, και έστω

στοιχειωδώς, οι όροι της επιβίωσής τους µέσω µισθωτών

εργασιών, τους απαγορεύει να ασκήσουν τα λεγόµενα "ελεύθερα"

επαγγέλµατα όπως για παράδειγµα εµπορικές δραστηριότητες. 


