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Pare ̨miesiec̨y temu jakaś dziwna euforia ogarneł̨a cześ̨cia ̨ polskiej lewicy. Spowodowa-
na była tym, że w Grecji, kraju ogarniet̨ym od lat kryzysem, kraju, który jest bankrutem,
wybory parlamentarne wygrała partia, która ma ”lewica” w nazwie. Już to miało stano-
wić ostateczny dowód tego, że Grecja powstanie z kolan. Cóż to za wspaniałe czasy miały
nadejść dla Greków: ustawami zostanie zniesiony kapitalizm, wyjda ̨ z Unii, przeped̨za ̨ za-
chodnie koncerny wykupujac̨e po kawałku ich kraj… Ale przecież w przeszłości wiele razy
socjaldemokracja dostawała sie ̨ do władzy i za nic sobie miała wyborcze obietnice. I cóż
z tego? Nic, tym razem musi sie ̨ udać! A jak sie ̨ z nami nie zgadzasz, to jesteś sekciarzem,
rozbijaczem ruchu i malkontentem!

Mineł̨o pare ̨miesiec̨y. Co tam słychać w Atenach? Grecki rzad̨ próbuje zaciag̨nać̨ kolejne
kredyty, tym razem straszac̨ zachód, że wyda nielegalnym imigrantom paszporty i wyśle
ich w Europe1̨, przy okazji otwarcie sugerujac̨, że pewien procent z tych imigrantów to
terroryści:

”Jeśli Europa nas zostawi w kryzysie, zalejemy ja ̨milionami imigrantów, wśród których
z pewnościa ̨ znajda ̨ sie ̨ dżihadyści Państwa Islamskiego” – zagroził minister obrony Grecji
Panos Kammenos.

W greckich obozach dla nielegalnych imigrantów znajduje sie ̨ obecnie ok. 10 tys. osób.
Grecki minister zagroził, że jeśli żad̨ania jego rzad̨u nie zostana ̨ spełnione, każda z tych
osób dostanie papiery umożliwiajac̨e swobodne podróżowanie po całej Unii Europejskiej.
Panos Kammenos nie ukrywa, że za czuły punkt UE uważa strefe ̨Schengen, która obejmuje
26 krajów, które zniosły kontrole na granicach.

A co z wstrzymaniem sprzedawania dóbr narodowych obcym koncernom? No też nie do
końca. Jak informuja ̨media2, rzad̨ Grecji zmienił swoja ̨ polityke ̨ odnośnie zatrzymywania
procesu sprzedaży państwowych przedsieb̨iorstw. Jak zapewnił wicepremier Grecji Janis
Dragasakis, Ateny zgodza ̨ sie ̨ na sprzedaż chińskiemu koncernowi Cosco Group udziałów
w porcie w Pireusie. Do transakcji ma dojść ”w ciag̨u najbliższych tygodni”.

Dopiero pare ̨ miesiec̨y po zwycies̨twie w wyborach, a wyborcy już moga ̨ czuć sie ̨ zdra-
dzeni. A comoga ̨czuć ich ”fani” z kraju nadWisła?̨ Może smutek i zawód. No cóż, pozostaje
zmienić zdjec̨ia profilowe na fejsie i czekać aż w kolejnym kraju wybory wygra partia kar-
miac̨a naiwnych hasłami o rewolucji. Może tym razem uda sie ̨ ustawa ̨ znieść neoliberalny
porzad̨ek? Wszyscy zapominaja,̨ że władze ̨ zdobywa sie ̨ przede wszystkim dla samej wła-
dzy, nie dla spełniania postulatów.

A nam, anarchosyndykalistom, pozostaje powiedzieć: i znówmieliśmy racje!̨ Na naszym
podwórku jest tyle rzeczy do zrobienia, rzesza pracowników nienależac̨ych do żadnego
zwiaz̨ku zawodowego, wieś i małe miasteczka niemal w ogóle nie objet̨e żadnym lewico-
wym aktywizmem. Pozostaje tylko zakasać rek̨awy i brać sie ̨ do roboty. Jednak co sie ̨ dzie-
je? Garstka intelektualistów woli znów pozakładać nowe partie, by cała ̨ energie ̨ kierować

1 http://biztok.money.pl/biznes/artykul/grecki-minister-albo-nam-pomozecie-
albo,23,0,2194967.html

2 https://tvn24.pl/swiat/ze-swiata,75/jest-zgoda-grecji-chinczycy-kupia-port-w-
pireusie,528508.html
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na kampanie wyborcze by odnieść porażke ̨ w postaci wyniku oscylujac̨ego wokół staty-
stycznego zera.
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