Θυσίες χωρίς ελπίδα
Written by valuebet
Friday, 21 March 2008 21:17 -

Μια τεράστια νίκη πέτυχε σε βάρος των εργαζομένων της χώρας η κυβέρνηση των οποίων
εκλάπη ο χρόνος εργασίας σε ισοπεδωτική βάση , με ένα νομοσχέδιο που μοιάζει με
ατομική βόμβα η οποία πέφτει σε μια πόλη με αποστολή να τιμωρήσει μερικούς κακούς.
Το χτύπημα που δέχτηκαν οι εργαζόμενοι θα αποτυπωθεί στα επόμενα χρόνια όταν θα
διαπιστωθεί ότι το ασφαλιστικό νομοσχέδιο ήταν μια μπλόφα που είχε στόχο να αποκτηθεί
χρόνος από το σύστημα εξουσίας και ο οποίος έληξε. Η χώρα βυθίζεται μέρα με τη μέρα
στην ανυπαρξία και στην απελπισία αφού η διακυβέρνηση που έχει ψηφίσει ο ελληνικός
λαός είναι η πλέον άδικη στη σύγχρονη ιστορία του ελληνικού κράτους. Και η σημερινή
εξουσία είναι η μοναδική που δίνει τα πάντα στους ισχυρούς και τους έχοντες συνθλίβοντας
με περιφρονητικό τρόπο τους αδύναμους και τις δυνάμεις της παραγωγής.
Ακόμα και αυτό το βαφτισμένο κοινωνικό κράτος έχει στόχο να υπερασπίσει τις ανώτερες
κοινωνικές τάξεις και να δημιουργήσει νέα γκέτο στην ελληνική κοινωνία τα οποία είναι ήδη
ορατά. Όλες οι επιλογές της σημερινής διακυβέρνησης είχαν στόχο να υπηρετήσουν την
πλουτοκρατία και την κοινωνική ελίτ μέσα από πυρά που εξαπολύθηκαν κατά των μισθωτών
, της εργατικής τάξης και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Τα ελληνικά και ξένα
καρτέλ μαζί με τους τοκογλύφους χορεύουν ανενόχλητα πάνω στο οικονομικό κουφάρι της
χώρας και οι πολίτες καλούνται από την εξουσία να μεταβληθούν σε ύαινες για να
εξασφαλίσουν τα προς το ζην.
Πρόκειται για εθνική τραγωδία η έκταση της οποίας θα πάρει απίστευτες διαστάσεις όταν
θα αναδειχτεί το μέγεθος του προβλήματος. Η καταπάτηση του οικονομικού δικαίου
αποτελεί πλέον τον μονόδρομο μέσα από τον οποία μπορούν να επιβιώσουν οι πολίτες με
αποτέλεσμα η διαφθορά, η εγκληματικότητα και η παρανομία να εκτοξευθούν σε
ανεξέλεγκτα επίπεδα στα επόμενα χρόνια.
Μια εθνική κομμουνιστική πολιτική αποτελεί πλέον το μοναδικό αντίδοτο που μπορεί να
εξασφαλίσει αξιοπρέπεια στους πολίτες της χώρας και να αποκαταστήσει τις αδικίες που
προέρχονται από τα φρικτά και κατά συρροή οικονομικά εγκλήματα της πλουτοκρατίας και
της άρχουσας τάξης σε βάρος των δυνάμεων της παραγωγής και των
εργαζομένων.
Όσοι διαφωνούν με την λύση ενός εθνικού κομμουνιστικού συστήματος ας κάνουν λίγη
υπομονή και είμαστε σίγουροι ότι σύντομα θα συμφωνήσουν μαζί μας.
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