
Πολιτική επιστολή προς την κοινωνία 

 

29 Απριλίου 2010 

Αλαιακβάλνπκε ηελ πνιηηηθή επζχλε γηα ζπκκεηνρή ζηνλ Δπαλαζηαηηθφ Αγψλα». 

Γειψλνπκε πσο ν ζχληξνθνο Λάκπξνο Φνχληαο, πνπ έπεζε λεθξφο ζηε Γάθλε ζηηο 10 

Μαξηίνπ 2010 χζηεξα απφ κάρε κε ηνπο κπάηζνπο, ζπκκεηείρε επίζεο ζηνλ Δπαλαζηαηηθφ 

Αγψλα. Ζ κάρε πνπ έδσζε ήηαλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ αλαηξεπηηθνχ ζρεδίνπ πνπ ζπιινγηθά 

ν Δπαλαζηαηηθφο Αγψλαο είρε απνθαζίζεη. Ήηαλ κηα κάρε γηα ηελ επαλάζηαζε θαη ηελ 

ειεπζεξία. 

Γειψλνπκε επίζεο πσο είκαζηε πνιχ πεξήθαλνη γηα ηελ νξγάλσζή καο, ηνλ Δπαλαζηαηηθφ 

Αγψλα, είκαζηε πεξήθαλνη γηα ηελ ηζηνξία καο, γηα θάζε ζηηγκή ηεο πνιηηηθήο δξάζεο καο. 

Δίκαζηε πεξήθαλνη γηα ην ζχληξνθν Φνχληα, ηνλ νπνίν ηηκνχκε θαη ζα ηηκνχκε γηα πάληα. 

Όζν θαη αλ πηζηεχνπλ νη θαηαζηαιηηθνί κεραληζκνί φηη θπιαθίδνληάο καο ζα μεκπεξδέςνπλ 

πνιηηηθά κε εκάο, θάλνπλ ιάζνο. Δίηε έμσ είηε κέζα απφ ηηο θπιαθέο ν αγψλαο, πνπ γηα εκάο 

είλαη δήηεκα ηηκήο θαη αμηνπξέπεηαο, ζα ζπλερηζηεί. 

Όζν θαη αλ γεινχλ απηάξεζθα νη δχν ηξνκνθξάηεο Παπαλδξένπ θαη Υξπζνρνΐδεο γηα ηηο 

ζπιιήςεηο καο, φζν θαη αλ πηζηεχνπλ πσο θαηνρχξσζαλ ηελ απαξαίηεηε αζθάιεηα γηα λα 

πξνρσξήζεη αλεκπφδηζηα ην ζνζηαιθαζηζηηθφ ηνπο θφκκα ηελ εθαξκνγή ησλ εγθιεκαηηθψλ 

ηνπ ζρεδίσλ ελάληηα ζηελ θνηλσλία θαη θνπλάλε ηελ νπξά ηνπο πνπ νη Ακεξηθάλνη 

πξντζηάκελνί ηνπο ηνπο επηραίξνπλ, φζν θαη αλ ηζρπξίδνληαη πσο εμαιεηςαλε κηα ζνβαξή 

απεηιή γηα ην θαζεζηψο ηνπο, ηνπο δηαβεβαηψλνπκε φηη δελ ζα μεκπεξδέςνπλ εχθνια κε εκάο. 

Όζν είκαζηε δσληαλνί, φζν δνχκε θαη αλαπλένπκε ζα θάλνπκε φ,ηη κπνξνχκε γηα λα 

δεκηνπξγνχκε πξνβιήκαηα ζηα αληηθνηλσληθά θαη εγθιεκαηηθά ηνπο ζρέδηα. 

Καη αλ πηζηεχνπλ νη δηψθηεο καο θαη ε πνιηηηθή εμνπζία απηήο ηεο ρψξαο πσο έρνπλ ην 

ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο κε ην κέξνο ηνπο, αλ πηζηεχνπλ πσο ε πιεηνςεθία ησλ αλζξψπσλ 

ζεσξνχλ εκάο σο θνηλσληθή απεηιή, γειηνχληαη. Κνηλσληθή απεηιή γηα ηελ πιεηνςεθία ηνπ 

πιεζπζκνχ είλαη ε θπβέξλεζε πνπ πεξλά ην έλα παθέην αληηθνηλσληθψλ κέηξσλ κεηά ην 

άιιν, θαζ’ ππφδεημε ησλ θνξαθηψλ ηνπ θεθαιαίνπ πνπ «ιαδψλνπλ» κε ηε ξεπζηφηεηα πνπ 

δηαζέηνπλ ηελ θξαηηθή κεραλή. Σξνκνθξαηία είλαη ε καθξνρξφληα λενθηιειεχζεξε πνιηηηθή 

πνπ επέβαιαλ ηα θφκκαηα εμνπζίαο κε ηελ αλνρή ή θαη ηε ζηήξημε ησλ κηθξψλ θνκκάησλ. 

Σξνκνθξαηία είλαη ε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηαζεξφηεηαο, πνπ έρεη θάλεη κεγάια 

ηκήκαηα ηνπ πιεζπζκνχ λα παξαθνινπζνχλ, κνπδηαζκέλα κέρξη ζηηγκήο απφ θφβν, κηα 

πξσηνθαλή επίζεζε ελαληίνλ ηνπο λα βξίζθεηαη ζε εμέιημε. 

Σξνκνθξαηία είλαη λα κελ έρεηο ηα βαζηθά γηα λα επηβηψζεηο, λα ζνπ παίξλνπλ ην κηζζφ θαη 

ηε ζχληαμε, λα ζνπ θαηάζρεη ε ηξάπεδα ην ζπίηη, λα δεηο κέζα ζηε κφιπλζε πνπ ζθνηψλεη. 

Σξνκνθξαηία είλαη λα δεηο θαζεκεξηλά ππφ ην θαζεζηψο ηνπ θφβνπ γηα ηελ επηβίσζε. 

Γηα ηα πεξηζζφηεξα ηκήκαηα ηεο θνηλσλίαο, ηξνκνθξάηεο θαη εγθιεκαηίεο είλαη απηνί πνπ 

θπβεξλνχλ, είλαη νη θαζεζησηηθνί πνιηηηθνί, είλαη νη πινχζηνη, νη πξνλνκηνχρεο θάζηεο πνπ 

εθκεηαιιεχνληαη ηνπο εξγαδφκελνπο θαη πνπ επεκεξνχλ ζπκκεηέρνληαο ζηελ νηθνλνκηθή θαη 

πνιηηηθή εμνπζία. Δρζξνί ηεο θνηλσλίαο είλαη απηνί πνπ, αθνχ έθιεβαλ θαη πινχηηδαλ γηα 



ρξφληα εηο βάξνο ηεο, εθκεηαιιεπφκελνη έλα βάξβαξν θαη θαηάθσξα άδηθν ζχζηεκα, ηψξα 

πνπ απηφ δηαλχεη ηε κεγαιχηεξε θξίζε ζηελ ηζηνξία ηνπ, απαηηνχλ απφ απηήλ φιν θαη 

κεγαιχηεξεο ζπζίεο, απαηηνχλ απφ φινπο καο λα παξαδψζνπκε νηθεηνζειψο φιν ην αίκα καο 

γηα λα ζπληεξεζεί ζηε δσή ην ζάπην ζψκα ηνπ θαζεζηψηνο. 

Όηαλ νη ζνζηαιθαζίζηεο ηνπ θπβεξλψληνο θφκκαηνο δηαηείλνληαη πσο έρνπλ ηε ιατθή εληνιή 

γηα λα εθαξκφζνπλ απηέο ηηο πνιηηηθέο, πξνθαινχλ αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ θνηλσληθή 

αγαλάθηεζε. Δίλαη εμάιινπ θαηαγεγξακκέλε ηζηνξηθά θαη θαλείο δελ μερλά ηε κεγάιε 

πξνεθινγηθή εμαπάηεζε πιαηηψλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 

ΠΑΟΚ, πνπ κε δφιν άξπαμαλ ηελ εμνπζία ζηηο ηειεπηαίεο εθινγέο, ιέγνληαο ςέκαηα γηα ηε 

δήζελ αλαδηαλεκεηηθή ππέξ ησλ αδπλάησλ πνιηηηθή πνπ είραλ ζθνπφ λα εθαξκφζνπλ, 

ηάδνληαο απμήζεηο ζε κηζζνχο θαη ζπληάμεηο, ππνζρφκελνη κηα νκαιή, θαη ρσξίο κεγάιεο 

θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο, έμνδν απφ ηελ θξίζε. 

Δίπαλ ςέκαηα φηη δελ γλψξηδαλ ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ζηα δεκνζηνλνκηθά ηνπ θξάηνπο, 

είπαλ ςέκαηα γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηεο, είπαλ ςέκαηα φηη 

ζα πάξνπλ, δήζελ, ηα ρξήκαηα πνπ ρξεηάδνληαη απφ ηνπο πξνλνκηνχρνπο. Με ηα ςέκαηα, κε 

ηελ εμαπάηεζε, κε ην δφιν, έθιεςαλ ηελ εμνπζία. Αλ πξνεθινγηθά απνθάιππηαλ έζησ θαη 

έλα κηθξφ κέξνο ησλ ζρεδίσλ ηνπο, φρη κφλν δελ ζα ήηαλ ηψξα θπβέξλεζε, αιιά ζα έκελαλ 

θαη εθηφο θνηλνβνπιίνπ. Ζ θνηλσληθή ζπλαίλεζε πνπ επηθαινχληαη είλαη έλα ηεξαηψδεο ςέκα 

πνπ πξνθαιεί έληνλα ηελ θνηλσληθή νξγή. 

Δκείο σο Δπαλαζηαηηθφο Αγψλαο ακέζσο κεηά ηηο εθινγέο θαη πξηλ ην ΠΑΟΚ απνθαιχςεη 

ηηο πξαγκαηηθέο ηνπ πξνζέζεηο, κηιήζακε γηα ηελ πην άγξηα λενθηιειεχζεξε επίζεζε πνπ 

πξφθεηηαη λα εμαπνιχζεη ζην φλνκα ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο θξίζεο θαη ησλ δεκνζηνλνκηθψλ 

πξνβιεκάησλ, θαη έρνπκε ήδε επηβεβαησζεί. 

Δπίζεο, είρακε κηιήζεη γηα ηελ άκεζε πνιηηηθή ρξενθνπία ηεο θπβέξλεζεο Παπαλδξένπ, ηελ 

νπνία θαη αλακέλνπκε ην πξνζερέο δηάζηεκα, θαζψο πξφθεηηαη γηα κηα νπζηαζηηθά 

ππεξεζηαθή θπβέξλεζε, κε ζχληνκε εκεξνκελία ιήμεο. 

Παξ’ φιν πνπ ην εγθιεκαηηθφ πξφζσπφ ηνπο έρεη απνθαιπθζεί, εμαθνινπζνχλ νη θαηέρνληεο 

ηελ πνιηηηθή εμνπζία λα εμαπαηνχλ θαη λα θνξντδεχνπλ, ππνζηεξίδνληαο πσο φ,ηη θάλνπλ 

είλαη «γηα ην θαιφ ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ». Ο Παπαλδξένπ θαη ηα επηηειεία ηνπ θάλνπλ 

πιένλ ην παλειιήλην λα γειά φηαλ επηθαινχληαη ηνλ παηξησηηζκφ ηνπο, φηαλ αλαθεξφκελνη 

ζηα ζθιεξά κέηξα πνπ επηβάιινπλ κηινχλ γηα κέηξα πνπ «επηβάιιεη ην εζληθφ ζπκθέξνλ», 

φηη πξφθεηηαη γηα «ηε ζσηεξία ηεο ρψξαο». Καη ην απνθνξχθσκα απηήο ηεο ζπληνληζκέλεο 

θνξντδίαο είλαη φηαλ ιέλε πσο νη πξνζπάζεηέο ηνπο λα κε ρξενθνπήζεη ε ρψξα είλαη γηα ην 

ζπκθέξνλ ησλ κε πξνλνκηνχρσλ. 

Δίλαη «δήηεκα εζληθήο αλάγθεο» λα ξίρλνπλ φιν θαη πην βαζηά ζηε θηψρεηα θαη ηελ αλέρεηα 

κεγάια ηκήκαηα ηνπ πιεζπζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα «εξεκήζνπλ νη αγνξέο» (φπνπ «αγνξέο» 

ελλννχκε ηα άγξηα ζεξία πνπ απαξηίδνπλ ηελ ππεξεζληθή νηθνλνκηθή ειίη), λα ζηακαηήζνπλ 

λα θεξδνζθνπνχλ κε ην ειιεληθφ ρξένο θαη λα ξίμνπλ, επηηέινπο, ηα επηηφθηα δαλεηζκνχ ηνπ 

ειιεληθνχ δεκνζίνπ. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ έρνπλ θαλέλα ζθνπφ λα πξνζηαηέςνπλ ηε ρψξα θαη ηα ιατθά 

ζηξψκαηα απφ ηε ρξενθνπία, φπσο δειψλνπλ νη θπβεξλψληεο. Σα κεγαιχηεξα ηκήκαηα ηνπ 

πιεζπζκνχ είλαη ήδε θαηαβεβιεκέλα απφ ηηο άγξηεο πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη εηο βάξνο 

ηνπ θαη είλαη δεδνκέλε ε ρξενθνπία ηνπο σο πξνυπφζεζε γηα ηε ζπληήξεζε ησλ 



πξνλνκηνχρσλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ. πληάμεηο θαη κηζζνί θφβνληαη ή θαηαξγνχληαη, 

εθαηνληάδεο ρηιηάδεο απνιχνληαη θαη πξφθεηηαη λα απνιπζνχλ ζην άκεζν κέιινλ, νη 

θνξνινγηθέο επηδξνκέο εληείλνληαη, ηα αζθαιηζηηθά ηακεία, χζηεξα απφ κηα καθξνρξφληα 

πνιηηηθή θαηαιήζηεπζεο θαη απαμίσζεο απφ ην θξάηνο, αθήλνληαη λα θαηαξξεχζνπλ, 

ππεξεζίεο πγείαο θαηαξγνχληαη, δεκφζηα λνζνθνκεία ρξενθνπνχλ θαη αθήλνληαη ζηε ζήςε 

σο ην νξηζηηθφ θιείζηκν, δίλνληαο ηε ραξηζηηθή βνιή ζε φ,ηη είρε απνκείλεη φξζην απφ ην 

ζχζηεκα πγείαο ηνπ δεκνζίνπ. 

Απηέο νη ζπλζήθεο φρη κφλν δελ είλαη θάηη πξφζθαηξν πνπ ζα ιήμεη ζε 2-3 ρξφληα, φπσο 

δηακελχνπλ ςεπδψο νη εμνπζηαζηέο γηα λα θαζεζπράζνπλ ηελ θνηλσλία, αιιά ζα γίλνπλ 

αθφκε ρεηξφηεξεο ελ φςεη ησλ καθξνρξφλησλ πξνζπαζεηψλ ηεο πνιηηηθήο ειίη λα «βγάιεη ηε 

ρψξα απφ ηελ θξίζε», δειαδή λα ζψζεη ηελ άξρνπζα νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή ηάμε. 

Μέζα ζηα πνιιά θαη ηεξαηψδε ςεχδε πνπ ιέεη ζπζηεκαηηθά ε θπβέξλεζε, έρνπλ γίλεη θαη 

αξθεηέο εηιηθξηλείο αλαθνξέο (π.ρ. απφ ηελ Καηζέιε) ζηε «κεγάιε επθαηξία πνπ πξνζθέξεη ε 

θξίζε ζηελ Διιάδα λα εθαξκνζηνχλ νη απαξαίηεηεο αιιαγέο γηα ηε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή 

εμπγίαλζε». Δλλννχλ, θπζηθά, ηε κνλαδηθή επθαηξία λα πεξάζνπλ φιεο ηηο λενθηιειεχζεξεο 

κεηαξξπζκίζεηο πνπ ηφζα ρξφληα, ιφγσ θφβνπ γηα ην πνιηηηθφ θφζηνο απφ ηηο θνηλσληθέο 

αληηδξάζεηο, νη πξνεγνχκελεο θπβεξλήζεηο δελ κπνξνχζαλ νχηε θαλ λα δηαλνεζνχλ λα 

πξνσζήζνπλ. 

Μηινχλ γηα ηε κνλαδηθή επθαηξία πνπ ηνπο πξνζθέξεηαη λα μειψζνπλ νξηζηηθά θαη ηαρχηαηα 

φια ηα θνηλσληθά θεθηεκέλα θαη θαηαθηήζεηο, λα ηδησηηθνπνηήζνπλ αζθάιηζε θαη πγεία, λα 

κεηψζνπλ δξαζηηθά ην εξγαζηαθφ θφζηνο, λα κεηαηξέςνπλ ηελ Διιάδα ζ’ έλαλ παξάδεηζν 

εθκεηάιιεπζεο γηα ην θεθάιαην, κε άθζνλν πάκθζελν εξγαηηθφ δπλακηθφ, ρσξίο δηθαηψκαηα. 

Μηινχλ γηα ηε κνλαδηθή επθαηξία λα πξαγκαηνπνηεζεί ε πην αλειέεηε αλαδηαλνκή πινχηνπ 

απφ θάησ πξνο ηα πάλσ. 

Γελ ηνπο ελδηαθέξεη ινηπφλ λα ζσζνχλ νη κε πξνλνκηνχρνη, νη νπνίνη θαη θαηαδηθάδνληαη κε 

απηέο ηηο πνιηηηθέο ζ’ έλαλ αξγφ νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ ζάλαην. Θέινπλ λα ζψζνπλ ηνπο 

έιιελεο θεθαιαηνθξάηεο, ηηο ηξάπεδεο, ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο, ηνπο εθνπιηζηέο. Θέινπλ λα 

πξνζηαηέςνπλ ηνπο επελδπηέο, ηνπο θάζε είδνπο θεξδνζθφπνπο πνπ ηδνγάξνπλ άπιεζηα ζην 

πξνζνδνθφξν, κέρξη ζηηγκήο, ειιεληθφ ρξένο. Θέινπλ λα πξνζηαηέςνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη 

ηελ ππφινηπε πνιηηηθή ειίη ηεο ρψξαο απφ κηα θαζεζησηηθή θαηάξξεπζε, πνπ ζα ζεκάλεη ηνλ 

φιεζξν ηεο θξαηηθήο κεραλήο. Θέινπλ λα πξνζηαηέςνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηα πξνλφκηα πνπ 

απνιακβάλνπλ ζπκκεηέρνληαο ζην θαζεζηψο. 

Γηα ηα κε πξνλνκηνχρα θνηλσληθά ζηξψκαηα, ηα νπνία θαη απνηεινχλ αλαιψζηκν πιηθφ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επηβίσζε ησλ εμνπζηαζηψλ, είλαη εμαζθαιηζκέλε ε πην βαζηά 

νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ρξενθνπία πνπ έρεη λα δήζεη ε ρψξα απφ ηελ επνρή ηεο γεξκαληθήο 

θαηνρήο. Σν ΠΑΟΚ παξαδίδεη γε θαη χδσξ ζην κεγάιν θεθάιαην, μεπνπιάεη ην ζχλνιν ηεο 

ρψξαο γηα λα ζσζεί ην ηνκάξη ηεο ληφπηαο νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο ειίη. 

Αο ζηακαηήζνπλ ινηπφλ ηα ςέκαηα. Πνηνλ θνξντδεχνπλ φηαλ ιέλε πσο ε δεκνζηνλνκηθή 

θαηάξξεπζε ζα έρεη επηπηψζεηο θπξίσο ζηνπο κε πξνλνκηνχρνπο, φηαλ πξνζπαζνχλ λα καο 

πείζνπλ πσο είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ καο λα ηνπο βνεζήζνπκε γηα ην μεπέξαζκα ηεο θξίζεο; 

Μα φηαλ ε ρψξα «ζα έρεη ζσζεί», εκείο φινη ζα είκαζηε ήδε λεθξνί. Γνπιεηέο δελ ζα 

ππάξρνπλ, ε θηψρεηα ζα έρεη απισζεί ζαλ παλνχθια παληνχ, ν θφζκνο ζ’ αξξσζηαίλεη θαη ζα 

πεζαίλεη ρσξίο λα κπνξεί λα θάλεη απνιχησο ηίπνηα, ην βηνηηθφ επίπεδν ζα κνηάδεη κε απηφ 

κηαο ρψξαο ζε πφιεκν. Γηαηί έρνπκε πφιεκν. Όρη απηφλ πνπ αλαθέξεηαη ν ςεχηεο ν 



Παπαλδξένπ. Γελ έρεη θεξχμεη θαλέλαλ πφιεκν ε θπβέξλεζε ζηηο αγνξέο θαη ηνπο 

θεξδνζθφπνπο. Απηά ηα γεινία θξαζηηθά ππξνηερλήκαηα πνπ έρνπλ πεξηζζέςεη φιν απηφ ην 

δηάζηεκα, ηδίσο απφ ηνλ πξναλαθεξφκελν ζεαηξίλν πνπ δηεπζχλεη ηελ νινθιήξσζε ηεο 

ζχγρξνλεο θαηαζηξνθήο ηεο ρψξαο, ρξεζηκεχνπλ απιψο γηα ηελ παξαπιάλεζε ηεο 

θνηλσλίαο. 

Έρνπκε έλαλ θνηλσληθφ θαη ηαμηθφ πφιεκν ζε πξσηνθαλή φμπλζε. Δρνπκε ηα πξνλνκηνχρα 

θνηλσληθά ζηξψκαηα λα ζπγρξνλίδνληαη θαη λα ζπληνλίδνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο γηα λα 

εμαπνιχζνπλ ηε κεγαιχηεξε ηαμηθή επίζεζε πνπ έρεη γίλεη πνηέ ζηε ρψξα. Έρνπκε ηνλ 

πφιεκν πνπ έρνπλ θεξχμεη νη θεθαιαηνθξάηεο κε ηε βνήζεηα ηεο θπβέξλεζεο ελάληηα ζηνπο 

εξγαδφκελνπο. Έρνπκε ηνλ πφιεκν ησλ εμνπζηαζηψλ ελαληίνλ ησλ αγσληζηψλ. 

Έρνπκε κηα κνλαδηθή θνηλσληθή θαηάζηαζε πνπ δηακνξθψλεηαη θαη πνπ ζπάλε ν έλαο κεηά 

ηνλ άιινλ νη νηθνλνκηθνί θαη θνηλσληθνί δεζκνί αλάκεζα ζε πξνλνκηνχρνπο θαη κε. Μηα 

κεγάιε θνηλσληθή ξήμε δηακνξθψλεηαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο θαη κηα πξσηνθαλήο 

πνιηηηθή αληίζεζε αλάκεζα ζηελ ειίη θαη ηελ θνηλσληθή βάζε, κε εθξεθηηθέο πξννπηηθέο. 

Μέζα ζε απηφ ην πεξηβάιινλ πξσηφγλσξεο ηξνκνθξαηηθήο επίζεζεο απφ θξάηνο θαη 

θεθάιαην θαη ελψ ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηεο θνηλσλίαο βηψλεη έλα αζχιιεπην κέρξη ρζεο 

θαζεζηψο ηξφκνπ θαη αλαζθάιεηαο, είλαη πξαγκαηηθά γεινίν λα ηζρπξίδνληαη νη εμνπζηαζηέο 

φηη νη ζπιιήςεηο καο αθνξνχλ ζηελ αληηκεηψπηζε κηαο θνηλσληθήο απεηιήο θαη φηη ν 

Δπαλαζηαηηθφο Αγψλαο είρε σο ζθνπφ «λα εθθνβίζεη ζνβαξά ηνλ πιεζπζκφ», φπσο 

αλαθέξεηαη ζην θαηεγνξεηήξην. 

Ζ καθξνρξφληα θαη ζπλεπήο πνιηηηθή παξνπζία ηνπ Δπαλαζηαηηθνχ Αγψλα είκαζηε βέβαηνη 

πσο φρη κφλν δελ γίλεηαη αληηιεπηή απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο σο «απεηιή γηα ηελ θνηλσλία», 

αιιά σο κηα πνιηηηθή παξνπζία δίπια ζηνπο θαηαπηεζκέλνπο θαη πάληα ελάληηα ζηελ 

νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή ειίη. Γίπια ζε απηνχο πνπ δνπλ ππφ ην δπγφ ηεο εμνπζίαο θαη 

απέλαληη ζε απηνχο πνπ ηελ αζθνχλ. 

Παξά ηελ ηδενινγηθή αληεπίζεζε πνπ έρεη εμαπνιχζεη ην θξάηνο θαη ηα ΜΜΔ ελαληίνλ καο, 

είλαη θαηαλνεηφ απφ ηελ πιεηνςεθία ηνπ πιεζπζκνχ πσο ν πφιεκνο ελαληίνλ καο είλαη 

πφιεκνο ελαληίνλ φζσλ ζέινπλ λ’ αληηζηαζνχλ δπλακηθά ζηηο επηινγέο ηνπο, είλαη έλα κέζν 

εθθνβηζκνχ θαη ηξνκνθξάηεζεο γη’ απηνχο πνπ ζθέθηνληαη λα ζεθψζνπλ ην αλάζηεκά ηνπο 

ελάληηα ζηηο εγθιεκαηηθέο πνιηηηθέο ηεο εμνπζίαο. 

Αλ παξαθνινπζήζεη θάπνηνο ηελ πνξεία ηνπ Δπαλαζηαηηθνχ Αγψλα θαηαιαβαίλεη πφζν 

έσινη είλαη νη ηζρπξηζκνί ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο θαη ησλ θνιανχδσλ ηεο ζηα ΜΜΔ φηη ε 

δξάζε ηνπ ζπληζηά απεηιή γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν. Γηαηί πνηα είλαη ε ελέξγεηά καο πνπ έρεη 

δήζελ ηξνκνθξαηήζεη ηελ θνηλσλία θαη έρεη ζηξαθεί ελάληηά ηεο; Μήπσο νη επηζέζεηο ζηα 

κηζεηά απφ ηελ θνηλσληθή πιεηνςεθία ππνπξγεία εξγαζίαο θαη νηθνλνκίαο φπνπ 

απνθαζίδνληαη θαη πξνζηάδνληαη νη πην αληηθνηλσληθέο πνιηηηθέο; 

Μήπσο νη επηζέζεηο ελάληηα ζηα ΜΑΣ πνπ ηξνκνθξαηνχλ θαζεκεξηλά ζηνπο δξφκνπο ησλ 

πφιεσλ, μπινθνπνχλ δηαδεισηέο θαη έρνπλ σο απνζηνιή ηε βίαηε θαηαζηνιή ησλ 

θνηλσληθψλ αγψλσλ; Οη επηζέζεηο ελάληηα ζηα αζηπλνκηθά ηκήκαηα πνπ ζηεγάδνπλ ηνπο 

εθπαηδεπκέλνπο δνινθφλνπο ηνπ θαζεζηψηνο θαη φπνπ θαζεκεξηλά μεθηηιίδνληαη, 

μπινθνπνχληαη θαη δνινθνλνχληαη άλζξσπνη πνπ πέθηνπλ ζηα ρέξηα ησλ κπάηζσλ; 



Μήπσο ζπληζηά ηξνκνθξάηεζε ηεο θνηλσλίαο ε επίζεζε ελαληίνλ ηνπ Βνπιγαξάθε, ν νπνίνο 

έρεη ζπλδεζεί κε δχν κεγάια ζθάλδαια (ηειεθσληθέο ππνθινπέο, απαγσγέο Παθηζηαλψλ) θαη 

πνπ εθκεηαιιεπφκελνο ηνλ ππνπξγηθφ ηνπ ζψθν αχμεζε ηελ νηθνγελεηαθή ηνπ πεξηνπζία κε 

ηηο αγνξαπσιεζίεο εθηάζεσλ ηνπ δεκνζίνπ (ππφζεζε Βαηνπεδίνπ); Απηφλ, φπσο θαη φινπο 

φζνπο έρνπλ ζπλδεζεί κε αλάινγεο ππνζέζεηο άπιεζηεο πθαξπαγήο ηνπ θνηλσληθνχ πινχηνπ, 

νη πεξηζζφηεξνη πνπ δνπλ ζε απηή ηε ρψξα πνιχ ζα ήζειαλ λα ηνπο δνπλ θξεκαζκέλνπο ζηελ 

πιαηεία πληάγκαηνο. 

Μήπσο πξφθεηηαη γηα ελέξγεηα ηξνκνθξάηεζεο ηεο θνηλσλίαο ε επίζεζε ελαληίνλ ηεο 

πξεζβείαο ησλ ΖΠΑ; Μήπσο δελ γλσξίδνπλ νη δηψθηεο καο θαη νη πνιηηηθνί ηνπο 

πξντζηάκελνη πσο απηή ηελ επίζεζε επηδνθίκαζε ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηεο ειιεληθήο 

θνηλσλίαο, ε νπνία κφλν επγελή ζπλαηζζήκαηα δελ ηξέθεη γηα ην θξάηνο ησλ ΖΠΑ; 

Μήπσο είλαη πξάμε πνπ ηξνκνθξαηεί ηνλ πιεζπζκφ κηα επίζεζε ελαληίνλ ηεο πνιπεζληθήο 

εηαηξείαο Shell, πνπ εδψ θαη πνιιέο δεθαεηίεο ιπκαίλεηαη ηνλ θπζηθφ πινχην πνιιψλ ρσξψλ, 

εθκεηαιιεχεηαη πιεζπζκνχο θαη ζπκβάιιεη ζηελ θαηαζηξνθή ηνπ πιαλήηε; 

Ή κήπσο ε επίζεζε ελαληίνλ ηεο Citibank, έλαλ απφ ηνπο θνξπθαίνπο νκίινπο ηεο δηεζλνχο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηξνκνθξαηίαο, πνπ δηαδξακάηηζε εδψ θαη δεθαεηίεο πξσηαγσληζηηθφ 

ξφιν ζηε δηαδηθαζία ζπγθέληξσζεο θεθαιαίνπ, αξπάδνληαο ηνλ πινχην ακέηξεησλ ρσξψλ 

κέζσ ηεο θεξδνζθνπίαο κε ην ρξένο ηνπο, νδεγψληαο ηηο ζε κηα κε αλαζηξέςηκε πνιιέο 

θνξέο νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή θαηαζηξνθή; Δίλαη αληηθνηλσληθή κηα επίζεζε ελάληηα ζ’ 

απηή ηελ πνιπεζληθή ησλ νηθνλνκηθψλ εγθιεκάησλ πνπ πξσηνζηάηεζε ζηε δεκηνπξγία ηεο 

κεγάιεο θξίζεο πνπ δνχκε ζήκεξα; 

Ή κήπσο πξφθεηηαη γηα πξάμε θνηλσληθήο ηξνκνθξάηεζεο ε επίζεζε ελάληηα ζην 

ρξεκαηηζηήξην, ην λαφ ηνπ ρξήκαηνο θαη έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο δηαχινπο 

πθαξπαγήο ηνπ θνηλσληθνχ πινχηνπ θαη κεηαθνξάο ηνπ απφ ηελ θνηλσληθή βάζε πξνο ηελ 

νηθνλνκηθή ειίη; 

Οη κφλνη πνπ έρνπλ ηξνκνθξαηεζεί απφ απηέο ηηο πνιηηηθέο ελέξγεηεο είλαη ε πνιηηηθή θαη 

νηθνλνκηθή εμνπζία. Δίλαη νη εγθιεκαηίεο θεθαιαηνθξάηεο πνπ αλεζπρνχλ γηα ηηο 

«επελδχζεηο» ηνπο θαη πνπ θνβνχληαη πσο δελ ζα κπνξνχλ λα πεξάζνπλ ρσξίο πξνβιήκαηα 

ηνπο φξνπο ηεο ζχγρξνλεο δηθηαηνξίαο ηνπο. Αλ απηέο νη επηζέζεηο ζπληζηνχλ απεηιή γηα 

θάπνηνπο απηνί είλαη φζνη απνιακβάλνπλ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ηζρχ απφ ην ππάξρνλ 

θαζεζηψο θνηλσληθήο ππνδνχισζεο. 

Ζ θπιάθηζή καο ινηπφλ φρη κφλν δελ ζπληζηά ιχζε γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πιεζπζκνχ, αιιά 

ιεηηνπξγεί πξνο ηελ αθξηβψο αληίζεηε θαηεχζπλζε. Θέιεη λα θαηαθέξεη ηελ αληηκεηψπηζε 

κηαο πνιηηηθήο απεηιήο γηα ην θαζεζηψο, ψζηε θξάηνο θαη θεθάιαην κε κεγαιχηεξε αζθάιεηα 

λα αζθνχλ ηε καδηθή ηξνκνθξαηία ελαληίνλ ηεο θνηλσληθήο πιεηνςεθίαο. ηφρνο ησλ 

δησθηψλ καο λα εμαιείςνπλ έλαλ παξάγνληα πνιηηηθήο αθχπληζεο γηα ηελ θνηλσλία, κηα 

επαλαζηαηηθή απεηιή. 

Γηα πνιινχο απφ ηε δηεζλή πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή ειίη –κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ησλ 

γεξαθηψλ ηνπ ΓΝΣ– ε δηεζλήο νηθνλνκηθή θξίζε έρεη ηειεηψζεη, ε νηθνλνκηθή αλάθακςε, αλ 

θαη ηζρλή, έρεη μεθηλήζεη, νη πξννπηηθέο δηαθαίλνληαη θαιέο ελψ ε θξίζε ζηελ Διιάδα δελ 

απνηειεί ηίπνηα πεξηζζφηεξν παξά απνηέιεζκα ηεο θαθήο δηαρείξηζεο απφ ηηο πξνεγνχκελεο 

θπβεξλήζεηο. Οη ππεξαζπηζηέο θαη εθθξαζηέο ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο 

αλαγλψξηζαλ σο θξίζε κφλν απηή πνπ ζπγθιφληζε ην δηεζλέο ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα 



θαη, αθνχ απηφ θαίλεηαη λα δηαζψζεθε κεηά ηηο γελλαηφδσξεο παξνρέο ξεπζηφηεηαο απφ ηηο 

θπβεξλήζεηο, κηιάλε γηα ην ηέινο ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη γηα ηελ αξρή κηαο, 

ίζσο επίπνλεο θαη φρη πνιχ ζχληνκεο, δηαδηθαζίαο νηθνλνκηθήο αλάθακςεο, θαη κε ηελ 

πξνυπφζεζε πάληα φηη νη θπβεξλήζεηο ζα ιάβνπλ η’ απαξαίηεηα κέηξα ιηηφηεηαο. 

Με ηελ ίδηα επηθαλεηαθή πξνζέγγηζε ηεο θξίζεο, πνπ ηε δηαρσξίδεη ζηηο δηάθνξεο –γηα 

πνιινχο αθφκε θαη αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο– δηαζηάζεηο ηεο θαη ηηο απνκνλψλεη, αλαιχεηαη 

απφ ηνπο θαζεζησηηθνχο αλαιπηέο θαη ε θξίζε ηνπ ρξένπο ζηελ Διιάδα. Γη’ απηνχο ε 

νηθνλνκηθή θξίζε είλαη κφλν έλα απνηέιεζκα θαθήο δηαρείξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε 

θάπνηεο επηκέξνπο δηνξζψζεηο ζα επαλέιζεη ζηελ πξφηεξε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ. 

Ζ δε δεκνζηνλνκηθή θξίζε ζηελ Διιάδα δελ απνηειεί γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ εγεζία 

ηνπ ζπζηήκαηνο νχηε θαλ κηα παξελέξγεηα ηεο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Πξφθεηηαη γηα 

έλα πξφβιεκα πνπ νθείιεηαη ζηελ θαθή δηαρείξηζε ησλ δεκνζίσλ ηακείσλ απφ ηηο 

πξνεγνχκελεο θπβεξλήζεηο. Γελ ακθηζβεηνχκε, βέβαηα, ην γεγνλφο φηη νη θαηά θαηξνχο 

θαηέρνληεο ηελ εμνπζία ζηε ρψξα πξνέβεζαλ ζπζηεκαηηθά θαη ρσξίο εμαηξέζεηο ζηελ 

θαηαιήζηεπζε ηνπ ρξήκαηνο θαη ηεο πεξηνπζίαο ηνπ δεκνζίνπ. Αληηζέησο, κε ηνλ πινχην πνπ 

έρεη αληιήζεη ην θξάηνο απφ ηελ θνηλσληθή βάζε, πινχηηδαλ θαη δνχζαλ ζπαηαιψληαο 

αθεηδψο ηα δεκφζηα ηακεία φιεο αλεμαηξέησο νη ζπκκνξίεο ησλ θπβεξλψλησλ, πεηψληαο 

κεξηθά μεξνθφκκαηα ζηελ πιεηνςεθηθή βάζε ησλ ςεθνθφξσλ πξνθεηκέλνπ λα θεξδίζνπλ 

ηελ ςήθν ηνπο. Οη ιεζηέο ησλ θνκκάησλ εμνπζίαο έθηηαμαλ ηεξάζηηεο πεξηνπζίεο, έρηηζαλ 

βίιεο, αγφξαζαλ θφηεξα, εμαζθάιηζαλ κηα δσή κεο ζηε ριηδή ελψ ε θνηλσληθή πιεηνςεθία 

δεη ππφ ην θαζεζηψο ηεο νηθνλνκηθήο ηξνκνθξαηίαο πνπ επηβάιιεη ην θξάηνο θαη ην 

θεθάιαην. Όηαλ φκσο ηα γεξάθηα ηνπ ΓΝΣ θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαηεγνξνχλ ηηο 

πξνεγνχκελεο θπβεξλήζεηο γηα δηαζπάζηζε ηνπ δεκνζίνπ ρξήκαηνο, δελ ελλννχλ ηα 

παξαπάλσ θαη νχηε βέβαηα ηα δηζεθαηνκκχξηα επξψ πνπ ραξίζηεθαλ ζηνπο θάζε εζληθφηεηαο 

θεθαιαηνθξάηεο νη νπνίνη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ρψξα. Σηο θαηεγνξνχλ φηη ζπαηάιεζαλ 

πνιιά ζε κηζζνχο θαη ζπληάμεηο, φηη μνδεχνπλ πνιιά γηα ηε δεκφζηα πγεία θαη γηα ηελ 

παηδεία θαη φηη ππήξμαλ πνιχ ειαζηηθέο κε ηε θνξνιφγεζε ηεο θνηλσληθήο βάζεο. 

Σν ειιεληθφ θξάηνο βξίζθεηαη εδψ θαη θαηξφ ππφ θαζεζηψο δεκνζηνλνκηθήο ρξενθνπίαο, 

αζρέησο αλ δελ ην νκνινγνχλ νη θπβεξλψληεο, ελψ ν κεραληζκφο ζηήξημεο ηνπ ΓΝΣ, ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, πνπ αλέιαβε πιένλ ηα ελία 

ηεο εμνπζίαο, έρεη σο απνζηνιή ηελ παξνρή ξεπζηφηεηαο γηα λα πιεξσζνχλ φζνη δάλεηζαλ ην 

ειιεληθφ δεκφζην αγνξάδνληαο νκφινγα. Σν αληάιιαγκα γηα ηελ «νηθνλνκηθή ζσηεξία» 

είλαη ε εθαξκνγή ηεο πην άγξηαο θαηαιήζηεπζεο ηεο θνηλσλίαο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 

ππεξεζληθνχ θεθαιαίνπ. 

Όζνλ αθνξά ην δεκνζηνλνκηθφ πξφβιεκα ηεο Διιάδαο, εθηφο απφ ηελ θαηαιήζηεπζε ησλ 

ηακείσλ γηα ίδηνλ φθεινο απφ ηνπο θπβεξλψληεο, απηφ άξρηζε λα δεκηνπξγείηαη εμαηηίαο ηνπ 

θπξίαξρνπ αλαπηπμηαθνχ κνληέινπ πνπ πηνζεηήζεθε φια ηα πξνεγνχκελα ρξφληα θαη ηνπ 

ξφινπ ηεο Διιάδαο ζηελ αιπζίδα ηεο δηεζλνχο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Ζ ζέζε ηεο 

Διιάδαο ζηελ Δπξψπε ήηαλ αλέθαζελ απηή κηαο αγνξάο γηα ηα επξσπατθά πξντφληα. Καη ελψ 

ην αθξηβφ θαη κε αληαγσληζηηθφ επξψ δελ επέηξεπε ζηα επξσπατθά πξντφληα λ’ 

αληαγσληζηνχλ ηα θαηά πνιχ θζελφηεξα πνπ παξάγνληαλ εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε 

κηθξή πιεζπζκηαθά ειιεληθή αγνξά ήηαλ ππνρξεσκέλε λα θαηαλαιψλεη φζν ην δπλαηφλ 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο παξαγσγήο ησλ ρσξψλ ηεο επξσδψλεο. 

Ο ηζρπξηζκφο φηη ε Δπξψπε παξέρεη κηα νηθνλνκηθή αζθάιεηα γηα ηελ Διιάδα δελ είλαη παξά 

έλα ηεξαηψδεο ςέκα. Ζ επηβεβιεκέλε απφ ηελ Δπξψπε νηθνλνκηθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ 



Διιάδα ήηαλ απφ ηελ αξρή ε απνδηάξζξσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ παξαγσγηθνχ κνληέινπ θαη ε 

ελζάξξπλζε απφ ην ειιεληθφ θξάηνο ηήο θαηαλάισζεο κε δαλεηθά. Οη ειιεληθέο θπβεξλήζεηο 

πξνρσξνχζαλ ζπλερψο ζε δαλεηζκνχο γηα λα ρξεκαηνδνηνχλ επελδχζεηο ησλ πνιπεζληθψλ 

απφ ηελ ΔΔ ζηνλ ειιεληθφ ρψξν, εληζρχνληαο παξάιιεια θαη ηνπο Έιιελεο θεθαιαηνθξάηεο. 

Απφ ηελ άιιε ε ειιεληθή θνηλσλία, χζηεξα απφ κηα αλειέεηε πξνπαγάλδα απφ κεξηάο ησλ 

ηξαπεδηθψλ νκίισλ, κπήθε κέζα ζην ιαβχξηλζν ηνπ δαλεηζκνχ, φπνπ θαη βξίζθεηαη ζήκεξα 

έλα κεγάιν ηκήκα ηεο εγθισβηζκέλν, πξνθεηκέλνπ λα δηεπξπλζνχλ νη δπλαηφηεηεο 

θαηαλάισζεο ηεο κηθξήο πιεζπζκηαθά ειιεληθήο αγνξάο. 

Αθφκα θαη ελ κέζσ ηεο θξίζεο θαη ελψ ην ειιεληθφ ρξένο, δεκφζην θαη ηδησηηθφ, είρε ήδε 

θηάζεη ην πνζφ ηνπ 1 ηξηζ. επξψ, ν πξφεδξνο ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Σξηζέ 

δήισλε κε έκθαζε πσο «νη Έιιελεο έρνπλ αθφκα πεξηζψξηα γηα επηπιένλ δαλεηζκφ», ψζηε 

λα ζπλερίζνπλ λα θαηαλαιψλνπλ ζηεξίδνληαο κε δαλεηθά ηελ ηζρλή ιφγσ θξίζεο επξσπατθή 

αλάπηπμε θαη λα ζπλερηζηεί ε θεξδνθνξία ηξαπεδψλ θαη επηρεηξήζεσλ. 

Ζ πιαζκαηηθή επεκεξία θαη νη πςεινί ξπζκνί αλάπηπμεο δελ αληαπνθξίλνληαλ πνηέ ζηελ 

πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο, παξά αληαλαθινχζαλ ηε κεγάιε θεξδνθνξία 

ηνπ θεθαιαίνπ. Απηφ εμάιινπ ην είρακε επηζεκάλεη απφ ην 2005 –επνρή πνπ φινη κηινχζαλ 

γηα ηελ ηζρπξή ειιεληθή νηθνλνκία– ελψ είρακε πξνβιέςεη ην κεγάιν νηθνλνκηθφ πξφβιεκα 

θαη ηνλ ππαξθηφ θίλδπλν ρξενθνπίαο πνπ ζ’ αληηκεηψπηδε ε Διιάδα ζε πεξίπησζε πνπ ζα 

μεζπνχζε κηα κεγάιε θαη δηεζλψλ δηαζηάζεσλ νηθνλνκηθή θξίζε. 

Γηα ηνπο πάζεο θχζεσο θεξδνζθφπνπο – δηαρεηξηζηέο θαη θαηφρνπο ηνπ κεγάινπ θεθαιαίνπ ε 

θξίζε δελ αθήλεη πεξηζψξηα πςειήο θεξδνθνξίαο απφ ηνπο παξαδνζηαθνχο ηνκείο ηεο 

νηθνλνκίαο. Αθφκα θαη πνιιά ρξεκαηηζηήξηα δελ δίλνπλ ηηο ηθαλνπνηεηηθέο γηα ηνπο 

άπιεζηνπο θεθαιαηνθξάηεο απνδφζεηο θαη ε αγνξά ησλ πξψησλ πιψλ θαη ησλ ηξνθίκσλ –

παξά ην γεγνλφο φηη νη ηηκέο είλαη ππεξβνιηθά πςειέο ζε ζρέζε κε ηε κεησκέλε δήηεζε 

παγθνζκίσο– δελ πξνζθέξεη, πξνο ην παξφλ ηνπιάρηζηνλ, ηε δπλαηφηεηα κηαο πην κεγάιεο 

αλφδνπ, αλάινγεο κε απηήο ηνπ 2008, ζε πείζκα ησλ επελδπηψλ πνπ θάλνπλ ηα πάληα γηα λα 

κεγεζχλνπλ ηελ ήδε ππάξρνπζα θνχζθα ζηα ζπγθεθξηκέλα ρξεκαηηζηήξηα. 

Αληηζέησο, ηα θξαηηθά ρξέε είλαη ε κεγαιχηεξε επθαηξία γηα ην ππεξεζληθφ θεθάιαην λ’ 

αληιήζεη ηα κέγηζηα, ελ κέζσ θξίζεο, δπλαηά θέξδε. Ήδε ε δηεζλήο θνχζθα ηνπ ρξένπο ζηηο 

ρψξεο ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ θέληξνπ έρεη πάξεη κεγάιεο δηαζηάζεηο, φκσο νη πάζεο θχζεσο 

θεξδνζθφπνη δελ έρνπλ ζθνπφ λα ζηακαηήζνπλ, αιιά ζα εμαληιήζνπλ θάζε πεξηζψξην 

εθκεηάιιεπζήο ηνπ. Ο εθηξνρηαζκφο ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο γηα ηηο ρψξεο ηνπ θέληξνπ 

νθείιεηαη ζηα ηεξάζηηα παθέηα νηθνλνκηθήο ζηήξημεο πνπ νη θπβεξλήζεηο παξείραλ γηα ηε 

ζσηεξία ηνπ παγθφζκηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. Με δπν ιφγηα, ε δηεζλήο 

ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε μεπεξάζηεθε –ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ ψξα– εηο βάξνο ησλ θνηλσληθψλ 

πιεηνςεθηψλ ησλ ρσξψλ ηνπ θέληξνπ, κε ηηο θπβεξλήζεηο λα εγθιεκαηνχλ ζπζηεκαηηθά, 

θαιχπηνληαο κε ηνλ δεκφζην πινχην ηηο καχξεο ηξχπεο ησλ ηακείσλ ησλ κεγάισλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ νκίισλ, ησλ βαζηθψλ δεκηνπξγψλ ηεο δηεζλνχο θξίζεο. 

Ζ γηγαληηαία δηάζηαζε ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηνκέα (ελψ ην 2006 θαη πξν θξίζεο ην 

παγθφζκην ΑΔΠ έθηαλε ηα 47 ηξηζ., ε ζπλνιηθή αμία ησλ κεηνρψλ μεπεξλνχζε ηα 50 ηξηζ., ε 

αμία ησλ νκνιφγσλ ήηαλ ζηα 70 ηξηζ. θαη ησλ παξαγψγσλ μεπεξλνχζε ηα 470 ηξηζ., δειαδή 

ήηαλ δεθαπιάζηα ηνπ παγθνζκίνπ ΑΔΠ) είλαη πνιχ δπζαλάινγε ησλ κεγεζψλ θαη ησλ πην 

αλεπηπγκέλσλ θαπηηαιηζηηθά ρσξψλ. Οη πξνζπάζεηεο ησλ θπβεξλήζεσλ λα ζεθψζνπλ ζηνπο 



ψκνπο ηνπο ηα ρξέε απηψλ ησλ ηξαπεδηθψλ θαη επελδπηηθψλ ηεξαηνπξγεκάησλ ζα νδεγήζεη 

ζηε ρξενθνπία πνιιέο, αθφκα θαη εχξσζηεο κέρξη πξφηηλνο, νηθνλνκίεο. 

ε απηφ ζπλεηζθέξεη ε νηθνλνκηθή ειίη φινπ ηνπ πιαλήηε θαζψο ζα ζπλερίζεη λα ηδνγάξεη 

ζην ρξένο ησλ θξαηψλ. Μεγάιν κέξνο ηεο ιηκλάδνπζαο ιφγσ θξίζεο ξεπζηφηεηαο βξήθε 

θεξδνθφξα δηέμνδν ζην δεκφζην ρξένο, ηξνθνδνηψληαο ηελ πην θαηαζηξεπηηθή γηα ηηο 

θνηλσλίεο θνχζθα, ηεο νπνίαο ην ζθάζηκν ζ’ αλαγθαζηνχλ λα πιεξψζνπλ. 

Σν παηρλίδη ηεο κεγάιεο θεξδνζθνπηθήο επίζεζεο ζηα θξαηηθά ρξέε άλνημε κε ηελ Διιάδα, 

πνπ ιφγσ ησλ άζρεκσλ δεκνζηνλνκηθψλ θαη ηνπ κεγάινπ ρξένπο ηεο πξφζθεξε ηνλ ηδαληθφ 

πειάηε γηα ηηο αγνξέο. Σα ςειά επηηφθηα, πνπ αληαλαθινχλ θαηά ηνπο «επελδπηέο» ηελ 

έιιεηςε νηθνλνκηθήο αζθάιεηαο θαη ηελ απμεκέλε πηζαλφηεηα ρξενθνπίαο, έρνπλ δψζεη κέρξη 

ηψξα κεγάια θέξδε γηα φζνπο έρνπλ «παίμεη» ζην ειιεληθφ ρξένο. Έηζη θη αιιηψο ην 

απμεκέλν ξίζθν ζηηο αγνξέο πάληα πξνζθέξεη ηηο κεγαιχηεξεο απνδφζεηο. 

ηε δηακφξθσζε ηεο κεγάιεο θνχζθαο ηνπ ρξένπο ζπκκεηέρεη ζχζζσκε ε νηθνλνκηθή ειίη 

ηνπ πιαλήηε, ε νπνία θαη γηα κηα αθφκα θνξά πηζηεχεη φηη ζα κπνξεί γηα φζν ζέιεη λ’ αληιεί 

κεγάια θέξδε απφ ηα δεκφζηα ρξέε αθνχ, φπσο ηζρπξίδνληαη δεκνζίσο αξθεηνί εθπξφζσπνί 

ηεο, δελ ζα επηηξαπεί ε ρξενθνπία ησλ ρσξψλ. Πξφθεηηαη γηα ηελ ίδηα αληίιεςε πνπ ίζρπε θαη 

κε ηελ πξνεγνχκελε θξίζε ηνπ ρξένπο ησλ ρσξψλ ηεο πεξηθέξεηαο ηε δεθαεηία ηνπ ’80. Καη 

ηφηε θαη ζήκεξα αθνχγεηαη απφ ηνπο θαηφρνπο ηνπ κεγάινπ θεθαιαίνπ ε άπνςε φηη «ηα 

θπξίαξρα έζλε δελ ρξενθνπνχλ». Με απηφ ην ζθεπηηθφ ε Διιάδα έθηαζε λα ρξεψλεηαη κε 

επηηφθηα πνπ μεπέξαζαλ ην 9% θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ην 15% θαη ε θπβέξλεζε πέθηεη 

ζηελ αγθαιηά ηεο «επηηξνπήο ζσηεξίαο» ησλ ΓΝΣ, Δ. Δπηηξνπήο θαη ΔΚΣ γηα λα ζσζεί, έζησ 

θαη ηππηθά, ην ειιεληθφ θξάηνο απφ ηελ νηθνλνκηθή θαηάξξεπζε. 

Ζ θξάζε «ηα θπξίαξρα έζλε δελ ρξενθνπνχλ» πνπ εθθξάδνπλ νη θεθαιαηνθξάηεο εθθξάδεη 

έκκεζα ηελ πίεζε πνπ αζθνχλ γηα λα παξέκβνπλ νη δηεζλείο κεραληζκνί «ζσηεξίαο» ησλ ππφ 

ρξενθνπία θξαηψλ, ψζηε λα κε ξηζθάξνπλ ηα θεθάιαηά ηνπο πνπ επελδχνπλ ζην ρξένο θαη λα 

ζπλερίζνπλ ρσξίο θφβν λα θεξδνζθνπνχλ κε απηφ. Όκσο ε απιεζηία ησλ θαηφρσλ ηνπ 

ππεξεζληθνχ θεθαιαίνπ πνιχ ζχληνκα ζ’ απνδεηρζεί ηφζν κεγάιε, πνπ αθφκα θαη κεραληζκνί 

«δηάζσζεο» φπσο ην ΓΝΣ δελ ζα κπνξνχλ λ’ αληεπεμέιζνπλ. 

ηελ Διιάδα πνιιή θνπβέληα γίλεηαη γηα ηνπο θεξδνζθφπνπο θαη νη αθνξηζκνί πεξηζζεχνπλ, 

ρσξίο πνηέ λα πξνζδηνξίδεηαη πνηνη είλαη απηνί. ίγνπξα φκσο δελ πξφθεηηαη κφλν γηα ηνπο 

λεαξνχο κε ηα ιεπθά θνιάξα ησλ ππεξεζληθψλ επελδπηηθψλ εηαηξεηψλ πνπ «θάζνληαη 

κπξνζηά ζηνπο ππνινγηζηέο θαη παίδνπλ κε ην ρξένο ησλ ρσξψλ», φπσο δηεκήλπε ν 

Παπαλδξένπ ιίγν θαηξφ πξηλ. Πξφθεηηαη γηα ην ζχλνιν ηεο νηθνλνκηθήο ειίη. Μεγάιν κέξνο 

ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο θαηέρνπλ νη ειιεληθέο ηξάπεδεο θαη κέζσ απηψλ φιε ε αθξφθξεκα ηεο 

ειιεληθήο πινπηνθξαηίαο, φινη νη επππφιεπηνη επηρεηξεκαηίεο πνπ ραίξνπλ εθηίκεζεο απφ 

ηελ πνιηηηθή ειίη ηεο ρψξαο. 

Καη αο κελ μερλάκε ηελ ζθαλδαιψδε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία νη ειιεληθέο ηξάπεδεο αληινχλ 

ρξήκα κε κεδεληθφ ζρεδφλ επηηφθην απφ ηελ ΔΚΣ, δίλνληαο σο εγγχεζε νκφινγα ηνπ 

δεκνζίνπ, ηα νπνία παίξλνπλ ηδάκπα κέζσ ηνπ παθέηνπ ζηήξημεο ησλ 28 δηζ. επξψ, πνπ 

απνθάζηζε ε πξνεγνχκελε θπβέξλεζε, θαη ζηε ζπλέρεηα δαλείδνπλ ην θξάηνο κε ηα ςειά 

επηηφθηα ησλ αγνξψλ. Καη φια ηα παξαπάλσ ελψ έρνπλ βάιεη αξθεηά δηζ. ζε ξεπζηφ ζηα 

ηακεία ηνπο, δηαζθαιίδνληαο έηζη ηελ θεθαιαηαθή ηνπο επάξθεηα ελψ ε θπβέξλεζε ηηο θαιεί 

–ππφ ηηο ππάξρνπζεο ζπλζήθεο θαη ηε ζηηγκή πνπ μεπνπιά ηε ρψξα γηα δαλεηθά– λ’ 

αμηνπνηήζνπλ θαη ην ππφινηπν παθέην πνπ έρεη κείλεη αλαμηνπνίεην. 



Σν πεξίθεκν πεξίζηξνθν ινηπφλ, πνπ ζπλήζηδε λα επηθαιείηαη γεινησδψο ν Παπαλδξένπ 

φπνηε έπαηξλε θάπνηα θξαζηηθή ππνζηήξημε απφ ηνπο πξντζηακέλνπο «εηαίξνπο» ηνπ ζηελ 

Δπξψπε, δελ ζηξέθεηαη ελάληηα ζε θαλέλαλ θεξδνζθφπν. Απηφ ην φπιν ππάξρεη θαη 

ζεκαδεχεη ηελ πιεηνςεθία ηνπ πιεζπζκνχ απηήο ηεο ρψξαο, γηα λα ππνθχςεη ζηηο απεηιέο 

ηεο θπβέξλεζεο θαη ησλ ζσηήξσλ ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ο Παπαλδξένπ σο 

ζχγρξνλνο Σζνιάθνγινπ πιένλ έρεη εηζαγάγεη ηε ρψξα ζε κηα λέα επνρή θαηνρήο απφ ην 

ππεξεζληθφ θεθάιαην, κε ην ΓΝΣ, ηελ Δ. Δπηηξνπή θαη ηελ ΔΚΣ –ζην φλνκα πάληα ηεο 

ζσηεξίαο ηεο παηξίδαο– λα εγνχληαη ηεο επηηήξεζεο ησλ πξνγξακκάησλ ιηηφηεηαο θαη 

κεηαξξπζκίζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηελ νκαιή απνπιεξσκή ησλ δαλεηζηψλ 

ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. 

Όιε ε θηινινγία γχξσ απφ ηνλ αγαζφ ξφιν ηνπ ΓΝΣ θαη ε πξνζπάζεηα απνδαηκνλνπνίεζήο 

ηνπ απφ ηελ θπβέξλεζε θαη ηνπο δηάθνξνπο παξαηξεράκελνχο ηεο, δελ ζα αληέμεη γηα πνιχ 

αθφκα. Δίλαη γλσζηφ πσο ζε φπνηαο ρψξαο ηε δσή θαη αλ ελεπιάθε, νη ζπλέπεηεο ήηαλ 

θαηαζηξνθηθέο. ε Αθξηθή, Αζία, Νφηηα Ακεξηθή ην ΓΝΣ επζχλεηαη γηα ηελ θαηαζηξνθή 

νηθνλνκηψλ, παξαγσγηθψλ δνκψλ θαη κνληέισλ πνπ δελ αξκφδνπλ ζηα θεξδνθφξα 

παξαγσγηθά κνληέια ησλ γεξαθηψλ ηνπ ππεξεζληθνχ θεθαιαίνπ πνπ ππεξεηεί απηφο ν 

νξγαληζκφο. Σα απνηειέζκαηα ησλ «επεξγεηηθψλ» παξεκβάζεσλ ηνπ ΓΝΣ ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο, ήηαλ ιηκνί, αξξψζηηεο, εκθχιηνη, κε αλαζηξέςηκεο θνηλσληθέο θαη 

πεξηβαιινληηθέο θαηαζηξνθέο. 

Δίλαη επίζεο, αζηείν φηαλ κεηά απφ δεθαεηίεο δξάζεο ηνπ ΓΝΣ κε ηα ίδηα πάληα 

θαηαζηξνθηθά απνηειέζκαηα, πνιινί θπξίσο αξηζηεξνί θαη ζνζηαιδεκνθξάηεο εμαθνινπζνχλ 

λα ραξαθηεξίδνπλ ηηο άγξηεο λενθηιειεχζεξεο ζπληαγέο πνπ επηβάιιεη απιψο σο «ιάζνο 

ζηξαηεγηθήο». Γελ είλαη δπλαηφ λα πηζηεχνπλ πσο, απιψο, είλαη ειίζηνη. Γλσξίδνπλ θαη πνιχ 

θαιά ηη θάλνπλ, θαη ε θαηεχζπλζε ηνπο είλαη πνιχ ζπγθεθξηκέλε. 

Σν ρξένο κηαο ρψξαο πνπ δελ κπνξεί λα εμππεξεηήζεη, είλαη ε επθαηξία γηα ηελ νηθνλνκηθή 

ειίη κέζσ ηνπ ΓΝΣ λα ηε γνλαηίζεη, λα ηελ εμνληψζεη, λα ηελ θαηαθηήζεη. Αθνχ ηελ 

μεδνπκίδνπλ, βγάδνληαο ηα θέξδε ηνπο κε ην παξαπάλσ, ηελ νδεγνχλ ζηε ρξενθνπία θαη ηφηε 

ηα θνξάθηα ηνπ θεθαιαίνπ πέθηνπλ θαη αγνξάδνπλ γηα έλα θνκκάηη ςσκί φ,ηη έρεη αμία ζε 

απηφλ ηνλ ηφπν γηα λα ην αμηνπνηήζνπλ, ελψ ζα ’ρνπλ κεηαηξέςεη ηε ρψξα απηή ζ’ έλαλ 

παξάδεηζν εθκεηάιιεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο θεθαιαηνθξάηεο, πνπ ζα κπνξεί 

επηηέινπο λα αληαγσληζηεί ηηο πιένλ απάλζξσπεο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο. Απηφ είλαη ην ζρέδην 

ηνπ ΓΝΣ γηα ηελ Διιάδα. Έλα ζρέδην πνπ νδεγεί ηαρχηαηα ζηελ ππεξζπγθέληξσζε 

νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ηζρχνο ζε αθφκε ιηγφηεξα ρέξηα θαη ην ιαφ ζηελ εμαζιίσζε. 

Αλ αθήζνπκε λα πξνρσξήζνπλ νη εγθιεκαηίεο ηνπ πνιηηηθνχ θαζεζηψηνο ηεο ρψξαο ζε απηέο 

ηηο πνιηηηθέο, έρνπκε παξαδνζεί ζηελ πην επαίζρπληε κνξθή ππνδνχισζεο πνπ ππήξμε πνηέ, 

έρνπκε παξαδψζεη ηε ρψξα θαη ην κέιινλ ησλ παηδηψλ καο ζηα ζαγφληα ησλ θαξραξηψλ ηνπ 

κεγάινπ θεθαιαίνπ, έρνπκε απνδερζεί λα δνχκε ππφ ηε ζπλερή ηξνκνθξαηία ηεο δηεζλνχο 

νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο νιηγαξρίαο. 

Καλέλαο ειεχζεξνο άλζξσπνο δελ κπνξεί λα δερζεί κηα ηέηνηα ζπλζήθε, θαλέλαο άλζξσπνο 

κε αμηνπξέπεηα δελ κπνξεί λα παξαδνζεί ρσξίο αληίζηαζε. Δλψ ην ίδην ην ζχζηεκα γθξεκίδεη 

ηηο γέθπξεο ζχλδεζεο θαη επηθνηλσλίαο κε ηελ θνηλσληθή πιεηνςεθία θαη παξαηάζζεηαη 

πνιεκηθά απέλαληί ηεο, ζα ήηαλ κεγάιν ιάζνο λα επηδηψμνπκε απφ ηα θάησ ηελ 

επαλαδεκηνπξγία απηψλ ησλ ζπλδέζεσλ. Σα θφκκαηα ηεο αξηζηεξάο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην 

πνιηηηθφ ζχζηεκα ζα επηδηψμνπλ κε ηνλ έλαλ ή ηνλ άιινλ ηξφπν ηελ άκβιπλζε ησλ 

θνηλσληθψλ αληηζέζεσλ θαη ζα θάλνπλ ηα πάληα γηα λα εκπνδίζνπλ ηηο επηθείκελεο 



θνηλσληθέο εθξήμεηο. Όζν θαη αλ απμάλνπλ ηνπο ιενληαξηζκνχο θαηά ησλ θπβεξλεηηθψλ 

επηινγψλ, δελ πξφθεηηαη λα έξζνπλ ζε θακία ξήμε κε ην ζχζηεκα. 

Απφ ηελ άιιε, ε θνηλσλία ησλ κε πξνλνκηνχρσλ αλακέλεη κηα λέα πνιηηηθή δχλακε, 

αλεμάξηεηε απφ θάζε πνιηηηθή ζθνπηκφηεηα θαη θάζε δηάζεζε ρεηξαγψγεζεο, λα 

δηακνξθψζεη απηφ ην πνιηηηθφ πεδίν ζην νπνίν ζα κπνξεί λα παηήζεη γηα λ’ αγσληζηεί 

ελάληηα ζηηο ζχγρξνλεο άγξηεο ζπλζήθεο δσήο πνπ ηεο επηβάιινληαη. Απηή ε λέα πνιηηηθή 

δχλακε δελ κπνξεί λα είλαη άιιε απφ έλα επξχ ξηδνζπαζηηθφ θίλεκα πνπ, ρσξίο αλαζηνιέο, 

ελδνηαζκνχο, ελνρηθά ζχλδξνκα θαη ςεπδαηζζήζεηο ζρεηηθά κε ηελ αλαγθαηφηεηα ή φρη λα 

ππάξμεη κηα νιηθή ζχγθξνπζε κε ην θαζεζηψο, ζα κπνξέζεη λα ραξάμεη κηα πνξεία αλαηξνπήο 

ηνπ ζπζηήκαηνο θαη λα εκπλεχζεη φζνπο πεξηζζφηεξνπο θαηαπηεζκέλνπο γίλεηαη πξνο ηελ 

απειεπζεξσηηθή θαηεχζπλζε. 

Όπνηνο ζηε ζεκεξηλή επνρή θαη ελψ πιένλ βξηζθφκαζηε ππφ ηελ σκή ρνχληα ησλ αγνξψλ 

εμαθνινπζεί λα επηθαιείηαη ηηο «άγνπξεο αληηθεηκεληθέο ζπλζήθεο», ηφηε δελ έρεη θακία 

δηάζεζε λα δξάζεη αλαηξεπηηθά. 

Οη αληηθεηκεληθέο ζπλζήθεο είλαη νη πιένλ ηδαληθέο. 

Αο δηακνξθψζνπκε θαη ηηο ππνθεηκεληθέο ζπλζήθεο πνπ απαηηνχληαη γηα λα επηρεηξήζνπκε 

ηελ επαλάζηαζε. Απηή είλαη ε επθαηξία καο. 
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