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Εισαγωγή 

 Είναι ο σοσιαλισμός αναγκαίος; Ρεαλιστικός; Μήπως είναι 

αντίθετος με την ανθρώπινη φύση; 

 Μπορεί να διορθωθεί ο καπιταλισμός; Γιατί οδηγεί στην 

αδικία και την καταστροφή; 

 Γιατί οι άνθρωποι δέχονται την αδικία, μέσα στην οποία 

ζουν; Γιατί δεν αντιδρούν; 

 Ωφέλησε τη χώρα μας η ένταξη στην ΕΕ; 

 Γιατί το ΚΚΕ δεν έχει εκλογική απήχηση; 

 Μπορεί να υπάρξει αριστερή πολιτική χωρίς απάντηση στο 

κεντρικό ζήτημα της εξουσίας; 

 

 

 

 

 

Με τα ερωτήματα αυτά ασχολείται κυρίως το κείμενο 

που ακολουθεί. 

Πρόκειται για προϊόν συζητήσεων με φίλους και σε αυτούς 

απευθύνεται. 

Δεν είναι κείμενο ειδικού ούτε κομματικού μέλους. 
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Η λύση του σοσιαλισμού 
Πολλοί απορρίπτουν το σοσιαλισμό ως λύση για τα σύγχρονα 

κοινωνικά προβλήματα, επειδή, λένε, κινείται στο χώρο της ουτοπίας, 

επειδή αντίκειται στη φύση του ανθρώπου και επειδή στη πρώτη μεγάλη 

δοκιμή εφαρμογής του στην ΕΣΣΔ ανατράπηκε και κατέληξε σε 

αποτυχία. ’Όμως απλές μονοσήμαντες απαντήσεις σε σύνθετα 

προβλήματα, όπως τα κοινωνικά, δεν είναι οι καλύτερες. 

Στις γραμμές που ακολουθούν επιχειρείται μια κάπως προσωπική 

προσέγγιση του ζητήματος. Δεν πρόκειται για καινούργιες απόψεις. Το 

καινούργιο πολύ λίγοι μπορούν να το δουν και να το εκφράσουν. Οι 

υπόλοιποι δοκιμάζουμε να οργανώνουμε όσο γίνεται τις γνώσεις μας και 

τις απόψεις μας.  

 

Ουτοπία: χώρος αναζήτησης 
Η ουτοπία είναι ο χώρος στον οποίο κινούνται πάντοτε οι καινούργιες 

ιδέες. Όλες οι κατακτήσεις, επιστημονικές και κοινωνικές, γεννήθηκαν 

και ανδρώθηκαν στο γόνιμο έδαφος της ουτοπίας. Η ιστορία δίνει 

απαντήσεις. Οι μεγάλες αλλαγές στην παραγωγή, στην καθημερινότητα, 

στις κοινωνικές σχέσεις αντιμετωπίστηκαν αρχικά ως ανεδαφικές και μη 

πραγματοποιήσιμες. Τρανταχτά παραδείγματα είναι η κατάργηση της 

δουλείας και η ισότητα των δύο φύλων. Πριν από καιρό πόσοι πίστευαν 

τις εξελίξεις που θα ακολουθούσαν; Και ο ίδιος ο καπιταλισμός στο 

ξεκίνημα του θεωρούνταν περίεργος και αφύσικος. 

 

Η αποτυχία του σοσιαλισμού 
Το πείραμα της ΕΣΣΔ πράγματι ανατράπηκε και απέτυχε. Υπάρχουν 

αιτίες και εξηγήσεις. Είναι ένα πολύπλοκο και πολυπαραγοντικό 

ζήτημα. Μια εύκολη απάντηση και ένα εύκολο συμπέρασμα που 
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εξάγουν μερικοί είναι ότι αφού στη πρώτη δοκιμή απέτυχε, άρα ο 

σοσιαλισμός είναι μη ρεαλιστικός. 

Πρέπει κάποιος να θυμηθεί εδώ ότι καμιά μεγάλη αλλαγή σε 

οποιοδήποτε τομέα (επιστήμη, τεχνολογία, θρησκεία, κοινωνικές 

σχέσεις) δεν επικράτησε γρήγορα και με ευκολία. Όσοι έχουν συμφέρον 

με την υπάρχουσα κάθε φορά κατάσταση πολεμούν λυσσαλέα την 

προσπάθεια για αλλαγή. Το ότι ανατράπηκε και απέτυχε ο σοσιαλισμός 

στις πρώιμες δοκιμές του δεν σημαίνει ούτε ότι είναι ανεφάρμοστος 

ούτε ότι είναι αντίθετος στην ανθρώπινη φύση. Το παλιό αντιστέκεται 

επίμονα και πολύ συχνά καταφέρνει να πνίξει καινούργιο. Προσωρινά 

όμως. Οι μεγάλες πρόοδοι δεν συντελέστηκαν με συνεχή ευθύγραμμη 

κίνηση. Δυσκολίες, πισωγυρίσματα, ταλαντεύσεις και καταστροφές 

αναστέλλουν για μικρό ή μεγαλύτερο διάστημα την κίνηση προς τα 

μπρος. 

 

Η επικαιρότητα του σοσιαλισμού 
Ο σοσιαλισμός είναι αναγκαίος και επίκαιρος παρά ποτέ, γιατί ο 

κοινωνικός χαρακτήρας της παραγωγής απαιτεί και την κοινωνική 

διαχείρισή της. Από την αντίφαση "κοινωνικός χαρακτήρας της 

παραγωγής – ατομική συσσώρευση και απόλαυση των αγαθών" 

προέρχονται όλα τα δεινά του σύγχρονου κόσμου. 

Η παγκόσμια διάσταση των σύγχρονων προβλημάτων (οικονομικές 

κρίσεις, εξαθλίωση μαζών, πείνα, ασθένειες περιφερειακές συρράξεις, 

μετανάστευση, προσφυγιά, οικολογική καταστροφή, ηλεκτρονική 

δικτατορία, πυρηνική απειλή) μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με τη 

συνολική παγκόσμια κινητοποίηση. Οι συνέπειες αυτών των 

προβλημάτων διαπερνούν σύνορα και καθιστούν αδύνατη την λύση από 

μια περιοχή ή από μια χώρα. 

Η παγκόσμια αντιμετώπιση σκοντάφτει στα αλληλοσυγκρουόμενα 

συμφέροντα των καπιταλιστών. Η ασταμάτητη επιδίωξη του στενού 

ατομικού συμφέροντος εμποδίζει οποιαδήποτε σχετική προσπάθεια. 

Χαρακτηριστικό είναι αυτό που συμβαίνει με την οικολογική 

καταστροφή. Ενώ όλη η επιστημονική κοινότητα μιλάει με δραματικούς 
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τόνους για το πρόβλημα, τα συμφέροντα των εταιρειών εμποδίζουν τη 

λήψη σοβαρών μέτρων. Υπερβαίνονται συνεχώς διάφορα όρια με 

αποτέλεσμα η κατάσταση να είναι πλέον σε πολλά πεδία ανεπίστρεπτη. 

 

Καπιταλισμός: ιστορικό βήμα προόδου 
Οι πρώτες δοκιμές του σοσιαλισμού για την ώρα απέτυχαν. Τι έγινε 

και τι γίνεται αλήθεια με τον καπιταλισμό; Επέτυχε; Επιτυγχάνει και αν 

ναι, σε τι; Αναμφισβήτητα ο καπιταλισμός υπήρξε μια επιτυχία, μια 

πρόοδος στην εξέλιξη των ανθρώπινων κοινωνιών. Όπως ήταν και η 

δουλοκτητική κοινωνία σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς της 

ολοκληρωτικής καταστροφής της ανθρώπινης ζωής. Όπως ήταν και η 

φεουδαρχία σε σχέση με τη δουλοκτησία. 

Πράγματι ο καπιταλισμός αξιοποιώντας την πρόοδο της επιστήμης 

και της τεχνολογίας στην οικονομία άνοιξε πρωτόγνωρες δυνατότητες 

παραγωγής πλούτου. Έδωσε τη βάση, για να αντιμετωπιστεί για πρώτη 

φορά στην ιστορία η πείνα και η αθλιότητα σε παγκόσμια κλίμακα. Από 

το 19ο αιώνα και ύστερα είναι δυνατόν να λυθεί το πρόβλημα του 

παγκόσμιου επισιτισμού και να υπάρξουν συνθήκες ανθρώπινης ζωής 

για όλο το πληθυσμό της γης. 

 

Οι αντιφάσεις του καπιταλισμού 
Όμως, ενώ υπάρχει η δυνατότητα, δε φτάνουνε σε αυτό το 

αποτέλεσμα, γιατί παράλληλα με τη ολοένα μεγαλύτερη ανάπτυξη 

λειτουργούν στο εσωτερικό του καπιταλιστικού συστήματος δύο καίριες 

αντιφάσεις : 

•  Αφ’ ενός ο κοινωνικός χαρακτήρας της παραγωγικής διαδικασίας 

σε αντίθεση με την ατομική ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής και την 

ιδιοποίηση του πλούτου. Τα προϊόντα παράγονται σε μεγάλη κλίμακα 

μόνο με τη συμμετοχή πολλών εργαζόμενων πολλών ειδικοτήτων. Στο 

παρελθόν η παραγωγή είχε ατομικό χαρακτήρα. Κάθε παραγωγός στο 

ατομικό του εργαστήρι παρήγαγε από αρχής μέχρι τέλους ένα προϊόν. 
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Κάθε οικογένεια με τη λίγη ή την πολλή γη της προσπαθούσε να 

εξασφαλίσει όλα τα αγαθά της, σιτηρά, γάλα, αυγά, απλό ρουχισμό, 

επίπλωση, στέγαση. 

Αυτός ο ατομικός τρόπος παραγωγής εξαφανίστηκε με την 

επικράτηση του καπιταλισμού. Ανήκει οριστικά στο παρελθόν. Πλέον 

κανείς δε μπορεί να παράγει μόνος του τα απαραίτητα για την επιβίωση 

του. Τα αποκτάει προσφέροντας στους άλλους ένα πολύ μικρό κομμάτι 

της συνολικής παραγωγής. Το κομμάτι αυτό είναι πολύτιμο. Αν λείψει, 

χαλάει ή παραλύει ολότελα η διαδικασία παραγωγής. Χωρίς το βοηθό ο 

χειρουργός δε μπορεί να δώσει τη βοήθεια του στον ασθενή, χωρίς την 

οικιακή βοηθό ή τον παιδικό σταθμό η γυναίκα εργαζόμενη, 

επιχειρηματίας ή διευθυντικό στέλεχος αδυνατεί να συνεχίσει, χωρίς τον 

οδοκαθαριστή σε λίγες μέρες η ζωή στη πόλη γίνεται αφόρητη. 

Κι όμως ενώ η σύγχρονη παραγωγή έχει κοινωνικό, όχι ατομικό 

χαρακτήρα, ενώ το συνολικό κοινωνικό προϊόν είναι αποτέλεσμα 

εργασίας πολλών, λίγοι το διαχειρίζονται και καρπώνονται ως άτομα 

απίστευτα δυσανάλογο μερίδιο πλούτου. 

•  Αφετέρου η συγκέντρωση του πλούτου σε ολοένα και λιγότερα 

χέρια βαδίζει παράλληλα με την περιθωριοποίηση μεγάλων μερίδων του 

πληθυσμού. Ορισμένοι λένε συγκαταβατικά: «Ας μου εξασφαλίζεται 

εμένα ένα άνετο επίπεδο ζωής (κατοικία, περίθαλψη, ασφάλιση, ένα 

αυτοκίνητο) και δε με ενδιαφέρει αν κάποιοι άλλοι συγκεντρώνουν 

πλούτο». Η άποψη αυτή που είναι αρκετά δημοφιλής παραβλέπει ότι: 

― το ανεκτό επίπεδο δεν είναι το ίδιο σε όλες τις κοινωνίες και σε 

όλες τις εποχές. Είναι ιστορικά και κοινωνικά προσδιορισμένο. Αυτό 

που για έναν άνεργο ευρωπαίο πολίτη θεωρείται απλώς ανεκτό επίπεδο 

ζωής για έναν κάτοικο του τρίτου κόσμου θα αποτελούσε παραδείσια 

κατάσταση, ενώ για έναν ευρωπαίο κεφαλαιοκράτη θα θεωρούνταν 

μιζέρια και εξαθλίωση. Είναι το φαινόμενο της σχετικής αθλιότητας, 

δηλαδή σε κάθε εποχή, κοινωνία και κοινωνικό στρώμα η αθλιότητα 

έχει διαφορετικό περιεχόμενο. 

― δεν είναι δυνατόν να υπάρξει και να αυξηθεί πλούτος σε λίγα 

χέρια, αν δεν αφαιρεθεί από την κοινή παραγωγή. Σε κάθε πλούσιο 

αντιστοιχούν δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες ή και εκατομμύρια φτωχοί, 
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που δεν μπορούν να εξασφαλίσουν το ανεκτό βιοτικό επίπεδο. Αν όλοι 

αυτοί εξασφάλιζαν ανεκτό επίπεδο διαβίωσης, δε θα υπήρχαν πλούσιοι. 

Σε ορισμένες χώρες, ιδίως ευρωπαϊκές και βορειοαμερικανικές, και για 

ορισμένο χρονικό διάστημα μεγάλα στρώματα του πληθυσμού 

απήλαυσαν αυτό που ονομάζεται ανεκτό επίπεδο ζωής. Όμως αυτό το 

γεγονός: 

― δεν αφορούσε όλους. Ακόμα και σήμερα, και όχι λόγω της κρίσης, 

50 εκατομμύρια Αμερικανοί είναι χωρίς ασφάλιση και περίθαλψη. 

Μάταια αγωνίζεται εφτά χρόνια ο «δημοκράτης» Ομπάμα να προωθήσει 

το Ombamacare του (νόμος για αυτά τα 50 εκατομμύρια). 

― σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στο πλεόνασμα που συσσωρεύτηκε 

στις χώρες αυτές από την αποικιοκρατία αλλά και από την σύγχρονη 

εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών και του πληθυσμού των 

φτωχών χωρών. 

― στηρίχτηκε στην ανοικοδόμηση και στην ανάπτυξη ύστερα από τις 

καταστροφές του β΄ παγκόσμιου πολέμου. Είναι η φάση που 

ονομάστηκε κοινωνικό κράτος. Όποτε ο καπιταλισμός περνάει περίοδο 

ανάπτυξης -πάντοτε ύστερα από καταστροφή που προηγήθηκε-μοιράζει 

κάποιες παροχές στους πολλούς. Στους πολλούς, ποτέ σε όλους. 

Μόλις όμως εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα της κρίσης, αρχίζει 

η αφαίρεση τους, η κατεδάφιση του όποιου κοινωνικού κράτους. Είναι 

ένα έργο που παίχτηκε πολλές φορές τα τελευταία διακόσια χρόνια. 

Τελευταία και στη χώρα μας. Ορισμένοι από αυτούς που έζησαν σε 

φάση ανάπτυξης και ανόδου θεωρούνται τυχεροί. Για ένα διάστημα 

όμως. Γιατί ακολουθεί η κρίση και η καταστροφή. 

Για τη δικαιολόγηση και τη νομιμοποίηση στη συνείδηση των πολλών 

του γεγονότος ότι ο πλούτος συγκεντρώνεται σε λίγα χέρια προβάλλεται 

η γνωστή θέση: Αυτοί δουλεύουν σκληρά, βάζουν τις ιδέες και τα 

κεφάλαια και παίρνουν το ρίσκο. Αλήθεια πως απέκτησαν αυτά τα 

κεφάλαια; Με τον προσωπικό τους μόχθο ή αφαιρώντας το προϊόν του 

μόχθου των πολλών; Στη γλώσσα της πολιτικής οικονομίας = Αφαίρεση 

της υπεραξίας από το μόχθο των εργαζομένων. 

Πόσες φορές σκληρότερα δουλεύει ένας εφοπλιστής από τους 

ναυτικούς του; Οι τελευταίοι πνίγονται και συχνά πυκνά. Ο εφοπλιστής 
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μπορεί να πέσει έξω, όμως δε θα πνιγεί. Κι αν αποτύχει σε μεγάλη 

κλίμακα, θα συνεχίσει να ζει απείρως καλύτερα από τον ταλαιπωρημένο 

ναυτικό. 

Ανάμεσα στους ισχυρούς του χρήματος, τους καπιταλιστές, και τους 

αδύναμους εργαζόμενους αναπτύσσεται μια συνεχής σύγκρουση. Είναι 

η ταξική πάλη, τη σημασία της οποίας διάφοροι και με διάφορους 

τρόπους προσπαθούν να υποβαθμίσουν ή και να αγνοήσουν εντελώς. 

Κάποιοι μάλιστα έχουν ανακοινώσει με περισσή θρασύτητα το τέλος 

της. 

Πολύ εύγλωττα είναι τα όσα έχει πει σχετικά ο μεγαλοεπενδυτής 

Γουόρεν Μπάφετ, ο οποίος φιγουράρει την τελευταία δεκαετία στη 

δεύτερη ή την τρίτη θέση των πλουσιότερων του κόσμου. {τη σχετική 

λίστα τη καταρτίζει το περιοδικό FORBES. Λέει λοιπόν: «Στην 

κοινωνία υπάρχει ένας πόλεμος, μια ταξική πάλη. Τον κερδίζει η δική 

μου τάξη. Ζήτησα από τρεις υπαλλήλους μου, έναν κατώτερο, έναν 

μεσαίο και έναν ανώτερο, να γράψουν στον αριθμητή ενός κλάσματος 

την ετήσια φορολογία τους και στον παρονομαστή τις ετήσιες αποδοχές 

τους. Έκανα το ίδιο και για τον εαυτό μου. Διαπίστωσα ότι και οι τρεις 

υπάλληλοί μου πλήρωναν αναλογικά περισσότερο φόρο από μένα» 

Η εκμετάλλευση των πολλών από τους λίγους συντελέστηκε και 

συνεχίζει να συντελείται ακόμη και σε πλανητικό επίπεδο. Η παλιά 

αποικιοκρατία των κανονιοφόρων εναλλάσσεται στην εποχή μας με τη 

σύγχρονη οικονομική αποικιοκρατία και εξακολουθούν μαζί να 

ληστεύουν τους πόρους του τρίτου κόσμου. 

Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι οι παλιοί αποικιοκράτες θεωρούσαν τις 

επεμβάσεις και τη ληστεία ως έργο εκπολιτισμού και θρησκευτικής 

κατήχησης, ενώ οι σύγχρονοι ως προσπάθεια διαφύλαξης των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εμπέδωσης της δημοκρατίας. 

Ο Ντέσμον Τούτου, Αφρικανός επίσκοπος, λέει σχετικά: «Όταν 

ήρθαν οι ευρωπαίοι, αυτοί είχαν την Αγία Γραφή και εμείς τη γη μας. 

Μας είπαν "Είστε αμαρτωλοί, κλείστε τα μάτια σας και προσευχηθείτε". 

Τα κλείσαμε και προσευχηθήκαμε. Όταν τα ανοίξαμε, αυτοί είχαν τη γη 

και εμείς την Αγία Γραφή». 
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Η συγκέντρωση πλούτου σε λίγα χέρια έχει πάρει θηριώδεις στην 

κυριολεξία διαστάσεις. Σύμφωνα με εκθέσεις των ελβετικών τραπεζών 

UBS και CREDIT SUISSE, των περιοδικών FORBES και Wealth-X και 

του διεθνούς πρακτορείου BLOOMBERG (στοιχεία 2014) : 

• Το 8,6% του παγκόσμιου πληθυσμού κατέχει το 85,3% του 

παγκόσμιου πλούτου. 

• Το 1% του παγκόσμιου πληθυσμού κατέχει το 48% του παγκόσμιου 

πλούτου. 

• Το φτωχότερο 69,8% του παγκόσμιου πληθυσμού κατέχει το 2,9% 

του παγκόσμιου πλούτου. 

• Το φτωχότερο 50% του παγκόσμιου πληθυσμού κατέχει το 1% του 

παγκόσμιου πλούτου. 

• Τα 250.000 άτομα από το πλουσιότερο 1% κατέχουν περιουσία 30 

τρις δολαρίων, ενώ το παγκόσμιο ΑΕΠ μιας χρονιάς ανέρχεται σε 75 

τρις. 

• Οι 1826 πλουσιότεροι από αυτούς κατέχουν περιουσία 7 τρις 

δολαρίων. Μάλιστα η περιουσία τους αυξήθηκε σε σχέση με την 

προηγούμενη χρονιά, οπότε ήταν 6, 4 τρις. 

• Οι 400 πλουσιότεροι από αυτούς κατέχουν περιουσία 4, 1 τρις 

δολαρίων. 

• Οι 85 από αυτούς κατέχουν περιουσία 1 τρις δολαρίων, όσο 

κατέχουν τα 3, 5 δισεκατομμύρια φτωχοί στον πλανήτη. 

• Οι 3 πρώτοι κατέχουν περιουσία πάνω από 240 δις, δηλαδή 

περισσότερα από το ετήσιο ΑΕΠ της Ελλάδας. 

Όσον αναφορά τους συμπατριώτες μας: 

• Το 1% των Ελλήνων κατέχει το 56, 1% του εθνικού πλούτου. 

• 576 από αυτούς κατέχουν περιουσία περίπου 88 δις δολαρίων την 

οποία μάλιστα αύξησαν κατά 10 δις (σε ποσοστό 10,7 %) σε σχέση με 

το 2013. Είναι η κρίση βλέπετε που έπληξε τους Έλληνες… Κρίση και 

Κροίσοι. 

• 11 από αυτούς κατέχουν περιουσία 18 δις. 

Αυτές οι αντιφάσεις και η ανισότητα δεν είναι παρενέργεια του 

καπιταλισμού, η οποία ενδεχομένως μπορεί να διορθωθεί, όπως 

πιστεύουν μερικοί, με βάση τη λογική και το κοινό συμφέρον. Είναι το 
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οξυγόνο του, η κινητήρια δύναμη του. Χωρίς αυτές ο καπιταλισμός 

παύει να λειτουργεί, δεν υπάρχει. Η ιστορία δείχνει ότι όχι απλώς δεν 

διορθώνεται, αλλά με τον καιρό επιδεινώνεται. 

 

Ανταγωνισμός: Παράγοντας προώθησης αλλά και 

καταστροφής 

Ο κάθε καπιταλιστής δεν ενδιαφέρεται απλά για την παραγωγή και 

την ιδιοποίηση πλούτου. Ενδιαφέρεται να έχει περισσότερα από τους 

ομοίους του. Μαζί τους βρίσκεται σε διαρκή ανταγωνισμό. Η εξαφάνιση 

των άλλων και η απόλυτη προσωπική του κυριαρχία είναι ο στόχος. 

Για να τον πετύχει χρησιμοποιεί ανάλογα με το μέγεθος του κάθε 

θεμιτό και αθέμιτο μέσο: φοροαποφυγή, φοροδιαφυγή, 

εισφοροαποφυγή, εισφοροδιαφυγή, παραβίαση της εργατικής 

νομοθεσίας, ξεζούμισμα των εργαζομένων με διάφορους τρόπους, 

υπαγόρευση στην πολιτική εξουσία των επιθυμιών του, εξάντληση και 

μόλυνση του περιβάλλοντος, υποδαύλιση τοπικών αντιθέσεων και 

συρράξεων, νόμιμο και παράνομο εμπόριο όπλων κ.α. κ.α. Από ποιον 

για παράδειγμα αγοράζουν όπλα οι τζιχαντιστές του ISIS, αφού όλοι 

τους καταδικάζουν; Ποιος πουλάει πυρηνική τεχνολογία στο Πακιστάν, 

στην Ινδία, στο Ισραήλ, ενώ την ίδια ώρα όλοι τάσσονται κατά της 

διάδοσης των πυρηνικών όπλων; 

 Για την προώθηση των συμφερόντων του ιδρύει συνεχώς 

καινούργιους τοπικούς και διεθνείς, κρατικούς και διακρατικούς 

θεσμούς (ΔΝΤ, Παγκόσμια Τράπεζα, ΟΟΣΑ, ΕΕ, Ευρωζώνη, 

Γιούρογκρουπ, EWG, ΕΚΤ, EFSF, ESM, ELA, ECOFIN EΥΡΩΠΑΙΚΗ 

ΤΡΑΠ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΝΑΤΟ….). Με όργανο αυτούς επιδιώκει 

αφενός να σιγουρέψει και να ισχυροποιήσει την κυριαρχία της τάξης του 

επί των εργαζομένων και αφετέρου να θεσπίσει κανόνες στον 

ανταγωνισμό με τους ομοίους του, κανόνες όμως που θα συμφέρουν 

κυρίως τον ίδιο σε βάρος τω υπολοίπων. 

Είναι μία επικίνδυνη ισορροπία που κάθε λίγο ανατρέπεται. Παλιοί 

παίκτες χάνουν, νέοι παίκτες μπαίνουν στο παιχνίδι και επιχειρούν να 

πάρουν μερίδιο και να ρυθμίσουν τα πράγματα προς όφελος τους. 
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Επιδιώκεται συνεχώς μία αναδιανομή ζωνών επιρροής, εκμετάλλευσης, 

αύξησης της ισχύος και του κέρδους. 

Όμως η "λογική" του συστήματος οδηγούσε αργά στο παρελθόν και 

πλέον όλο και ταχύτερα στη συγκέντρωση της οικονομικής 

δραστηριότητας σε όλο και λιγότερα χέρια, σε οικονομικό γιγαντισμό. 

Οι μικροί σβήνουν, τη θέση τους παίρνουν οι μεγάλοι. Κλασικό 

παράδειγμα : συνοικιακό μπακάλικο -> μεγαλύτερα παντοπωλεία -> 

σούπερ μάρκετ ->αλυσίδες. Το ίδιο συμβαίνει σε όλους τους τομείς της 

οικονομίας. Μεγάλες εταιρείες συγχωνεύονται ή εξαγοράζονται από 

ακόμη μεγαλύτερες (αεροπορικές, αυτοκινητοβιομηχανίες, τράπεζες, 

τηλεοπτικά δίκτυα, εφημερίδες….). Προκύπτουν όμιλοι εταιρειών. 

Σε κάθε τέτοια συμφωνία απολύονται χιλιάδες εργαζόμενοι, 

συνάπτονται νέες συμβάσεις εργασίας, μειώνονται μισθοί, 

επιδεινώνονται οι συνθήκες εργασίας. Υπάρχουν όμως και "θετικά": 

αυξάνονται τα κέρδη των ολίγων... 

Οποιαδήποτε κίνηση μέσα στην κοινωνία δεν συμφέρει όλους. 

Πάντοτε έχει νόημα το ερώτημα "Για ποιον;". Με αυτό το ερώτημα - 

κριτήριο πρέπει να αξιολογούνται όλες οι κινήσεις και αποφάσεις στη 

δημόσια σφαίρα. Μεγάλος ενθουσιασμός υπήρξε για την ανάληψη των 

Ολυμπιακών αγώνων του 2004 από τη χώρα μας. Ποιον συνέφερε; Για 

ποιον ήταν ευκαιρία; Ακόμη πληρώνουμε το πάρτι των 

μεγαλοεργολάβων. 

Όλες αυτές οι συνενώσεις και οι εξαγορές δημιουργούν 

ολιγοπωλιακές και μονοπωλιακές καταστάσεις με αποτέλεσμα τη 

χειραγώγηση της αγοράς: προσδιορισμός και ανεβοκατέβασμα των 

τιμών, εικονικοί διαγωνισμοί με στημένες προσφορές για προμήθειες και 

ανάληψη έργων από το δημόσιο, παραγωγή με βάση τα συμφέροντα των 

εταιρειών και όχι της κοινωνίας, επιβολή καταναλωτικών προτύπων κ.α. 

Το φαινόμενο της σταδιακής εξαφάνισης των μικρών και δημιουργίας 

ισχυρότερων ανταγωνιστών μοιάζει με το χαρτοπαίγνιο. Όσο 

συνεχίζεται το παιχνίδι, ένας ένας μένουν ρέστοι και αποχωρούν. Όλα τα 

χρήματα περιέρχονται εντέλει σε έναν. 

Για την αποφυγή αυτού του ενδεχόμενου οι ανταγωνιστές προωθούν 

αντιμονοπωλιακές ρυθμίσεις. Όταν μια εταιρεία γιγαντωθεί υπερβολικά 
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και γίνεται εμπόδιο στον "ελεύθερο" ανταγωνισμό, οφείλει να 

περιοριστεί, να διαιρεθεί, να πάψει να αποτελεί απειλή. Οι ανταγωνιστές 

της την οδηγούν στα δικαστήρια, εκδίδονται αποφάσεις, οι οποίες όμως 

παραβιάζονται με διάφορους τρόπους (π. χ. ίδρυση θυγατρικών 

εταιρειών), επιβάλλονται πρόστιμα. Οι εταιρείες επινοούν καινούργιους 

τρόπους καταστρατήγησης της σχετικής νομοθεσίας, ακολουθούν νέες 

προσφυγές κ.ου.κ 

Ο ρόλος της πολιτικής 
Συχνά πολύς κόσμος αγανακτεί με τους πολιτικούς, γιατί δεν 

επεμβαίνουν, δεν περιορίζουν την ασυδοσία και τη διαφθορά, δεν 

προστατεύουν τους αδύναμους. Πρόκειται για επιφανειακή προσέγγιση 

της πραγματικότητας. 

Στην κοινωνία υπάρχουν και δρουν τρεις εξουσίες, η οικονομική. η 

πολιτική και η πολιτιστική (πνευματική). Η πραγματική δύναμη 

βρίσκεται στα χέρια αυτής που κρατά τα κλειδιά της οικονομίας. Αυτή 

καθορίζει τους γενικούς κανόνες, τα όρια, τις μεγάλες προτεραιότητες. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο οι πολιτικοί συγκεκριμενοποιούν με 

νόμους, αποφάσεις, με μέτρα τη λειτουργία του συστήματος. Η 

τροποποίηση των νόμων και των μέτρων είναι συνεχής, γιατί συνεχώς 

προκύπτουν νέες καταστάσεις από τον ανταγωνισμό των ισχυρών, 

φυσικά πάντοτε στο πλαίσιο του συστήματος. Νέες δυνάμεις 

εμφανίζονται, νέοι πόλοι δημιουργούνται, τραβούν τα πράγματα προς 

την πλευρά τους, προς το δικό τους συμφέρον. 

Οι πολιτικοί εκφράζουν κάθε φορά αυτή τη νέα κατανομή δύναμης. 

Στην ουσία η πολιτική είναι η θεραπαινίδα της οικονομικής εξουσίας. 

Δεν είναι καινούργιο το φαινόμενο. Παμπάλαιο. Όμως στην εποχή 

μας είναι ορατό δια γυμνού οφθαλμού. Ένα τελευταίο παράδειγμα. Με 

τη νέα συμφωνία Ελλάδας – Τρόικας, το τρίτο μνημόνιο, οι τράπεζες 

μπαίνουν πρώτες στον κατάλογο των δικαιούχων σε περίπτωση 

χρεοκοπίας κάποιου και πλειστηριασμού, πιο μπροστά από τους 

εργαζόμενους, τα ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία. Ποιος επέβαλε 

αυτήν την ρύθμιση; Η πολιτική εξουσία; 
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Ο καπιταλισμός στην εποχή μας (με τα μάτια ενός 

κλασικού) 
Οι εξελίξεις του καπιταλιστικού συστήματος στην εποχή μας, η 

χρηματιστηρικοποίησή του, ο παρασιτικός του χαρακτήρας δεν 

προέκυψαν ξαφνικά και ως αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης. Ήδη 

από τις αρχές του 20ου αιώνα ο Λένιν σημείωνε : 

«Πέντε γνωρίσματα χαρακτηρίζουν τον καπιταλισμό στην περίοδο 

του ιμπεριαλισμού. 

Αυτά είναι: 

1. Η συγκέντρωση παραγωγής και κεφαλαίου έφτασε σε τέτοιο επίπεδο 

ανάπτυξης, ώστε γέννησε τα μονοπώλια που παίζουν αποφασιστικό 

ρόλο στην οικονομία. 

2. Η συγχώνευση του βιομηχανικού και του τραπεζιτικού κεφαλαίου και 

η δημιουργία ειδικού στρώματος της κυρίαρχης τάξης, της λεγόμενης 

χρηματιστικής ολιγαρχίας. 

3. Η πλατιά διάδοση της εξαγωγής κεφαλαίου (σε διάκριση από την 

εξαγωγή εμπορευμάτων). 

4. Η δημιουργία διεθνών μονοπωλιακών ενώσεων, που χωρίζουν όλο 

τον κόσμο σε ζώνες επιρροής. 

5. Η ολοκλήρωση του μοιράσματος όλων των ελεύθερων εδαφών στην 

υδρόγειο και η διαρκής πάλη για το ξαναμοίρασα του κόσμου». 

 

Πόλεμος: ακραία μορφή ανταγωνισμού 
Όταν ο ανταγωνισμός οξύνεται υπερβολικά, όταν η επεκτατική 

πολιτική και το κυνήγι του κέρδους ανατρέπουν την ισορροπία, όταν 

ισχυροί παράγοντες απαιτούν νέες μονόπλευρες ρυθμίσεις και όλα αυτά 

οδηγούν την κατάσταση εκτός ελέγχου, τότε το λόγο έχουν τα όπλα. 

Τότε επιστρατεύονται τα εθνικά ιδεώδη και δίκαια, οι αξίες με πρώτη 

την ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η κρεατομηχανή αλέθει 

γενναίους και δειλούς, ήρωες και ριψάσπιδες. Καταστροφή. 

Φυσικά ούτε σκοτώνονται ούτε καταστρέφονται οι υπαίτιοι. Αυτοί 

πουλάνε όπλα και υλικό για τις ανάγκες του πολέμου και κατά τη 
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διάρκειά του τρίβουν τα χέρια τους και ετοιμάζουν σχέδια, 

προγράμματα, δόγματα για την περίοδο της ειρήνης. 

Αξιοποιούν τις νέες ευκαιρίες για αγορές και εξαγορές. Ακολουθεί 

ανοικοδόμηση, "βοήθεια" στους πιο κατεστραμμένους, ανάπτυξη, 

ευημερία, ψίχουλα στους πολλούς, αστικό όνειρο, κερδοφορία, 

συσσώρευση κερδών και πλούτου, αφθονία παραγωγής, αδυναμία 

απορρόφησης από την κατανάλωση, κρίση, αφαίρεση και των ψίχουλων, 

καταστροφή. Και πάλι από την αρχή εις τους αιώνας των αιώνων. 

 

Ο ρόλος των ΜΜΕ 
Ιδιαίτερο ρόλο σε όλο αυτό το επαναλαμβανόμενο έργο παίζουν οι 

διανοούμενοι, μια σημαντική μερίδα τους, και τα ΜΜΕ. Η κύρια 

επιδίωξή τους είναι να νομιμοποιήσουν στη συνείδηση της κοινωνίας το 

υπάρχον σύστημα. Να δείξουν ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Ενώ 

διακηρύσσουν το τέλος των ιδεολογιών, στην ουσία διοχετεύουν, 

προωθούν και εντέλει επιβάλλουν την ιδεολογία της ελεύθερης 

οικονομίας. 

Το καθεστώς του καπιταλισμού, λένε, είναι ο μοναδικός δυνατός 

δρόμος για την οργάνωση της ανθρώπινης κοινωνίας. Δεν υπάρχει 

εναλλακτική λύση. (Με τις αγγλικούρες TINA= There Is No 

Alternative). Η ΕΕ είναι ο ιερός χώρος και το ευρώ το άγιο 

δισκοπότηρο. Δεν είναι εύκολο να πάρεις μέρος σε αυτή τη μυσταγωγία. 

Χρειάζεται προετοιμασία, νηστεία και θυσίες. 

Κι εσύ αντί να υποβάλλεσαι σε αυτά και να δουλεύεις σκληρά, αντί 

να κάνεις όλη την εξωτερική και εσωτερική ψυχική προετοιμασία, ώστε 

να δείξεις άξιος, για να γίνεις δεκτός, τεμπελιάζεις, είσαι σπάταλος, 

είσαι απείθαρχος, είσαι βουτηγμένος στη διαφθορά. [Τα λένε αυτά οι 

πολιτικοί και δημοσιογραφικοί εκπρόσωποι της ναυαρχίδας της 

παγκόσμιας διαφθοράς, της Ζίμενς]. Είσαι αμαρτωλός. Είσαι ένοχος. 

Ήδη είχες μέσα σου το σύνδρομο της ενοχής. Είχαν φροντίσει για 

αυτό οι γονείς σου, οι δάσκαλοί σου, τα αφεντικά στη δουλειά και πάνω 

από όλους η εκκλησία. 
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Πρέπει λοιπόν να τιμωρηθείς, για να φθάσεις στην εξιλέωση. Θα σε 

αμφισβητούν. Θα σε προσβάλλουν. Θα σου δείχνουν ότι είσαι 

ανεπιθύμητος. Ενίοτε θα σε φτύνουν κιόλας. Τίποτε από αυτά δεν πρέπει 

να σε λυγίσει. Εσύ θα μένεις σταθερός στο στόχο. Θα προσφέρεις στο 

ιερό θυσιαστήριο ό, τι σφάγια σου ζητούν. Τον ιδρώτα σου, την 

παραγωγή σου, την πατρική δημόσια περιουσία σου, τις παραλίες σου, 

τα λιμάνια σου, τα αεροδρόμιά σου, τον ορυκτό σου πλούτο, τα παιδιά 

σου μετανάστες, και μάλιστα τα πιο σπουδαγμένα, αυτά που πλήρωσες 

ως άτομα αλλά και ως κράτος, για να τα σπουδάσεις, την αξιοπρέπειά 

σου. Δε θα λυγίσεις. Θα θυμάσαι πάντοτε ότι υπάρχουν και χειρότερα. Ο 

δανειστής-σύμβολο Σάιλοκ ζητούσε ωμή σάρκα από τον οφειλέτη του. 

Δε γίνεται, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Είναι νομοτέλεια, σχεδόν 

μεταφυσική. Είσαι πια πανίσχυρη δύναμη, μία ιδιότητα κρυμμένη μέσα 

στο DNA και ακόμη πιο βαθιά, στα μικροσωματίδια της ύλης. Αυτή 

οδηγεί τα πράγματα στον αναπόφευκτο δρόμο του καπιταλισμού, της 

εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. 

 

Νόθα συνείδηση 

Συχνά στις καθημερινές συζητήσεις επανέρχονται τα ίδια 

ερωτήματα: 

Γιατί τα τελευταία σαράντα χρόνια ψηφίζονταν και εναλλάσσονταν 

στη διακυβέρνηση της χώρας μας τα γνωστά κόμματα που εξέφραζαν 

όχι τα πραγματικά λαϊκά συμφέροντα, αλλά τα συμφέροντα των λίγων; 

Πώς γίνεται να στέλνονται στην ελληνική βουλή απίθανοι, όπως ο 

Ανατολάκης, η Γκερέκου, ο Γεωργιάδης, στο ευρωκοινοβούλιο ο 

Ζαγοράκης κ. λπ., κ. λπ. 

Πώς γίνεται να ψηφίζουν Χρυσή Αυγή ακόμη και χωριά τα οποία 

γνώρισαν ιδιαίτερα την αγριότητα των Ναζί; 

Γιατί οι περισσότεροι δεν αντιδρούν και δέχονται παθητικά την 

κατάσταση που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία πέντε χρόνια με τα 

μνημόνια; 
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Γενικότερα γιατί επιλέγονται από τους περισσότερους στάσεις οι 

οποίες δε βρίσκονται σε προοδευτική κατεύθυνση και είναι αντίθετες 

προς τα συμφέροντά τους; 

Η απάντηση σε όλα αυτά και σε παρόμοια ερωτήματα είναι: 

Επειδή έχουν διαμορφωμένο ένα ορισμένο σύνολο πεποιθήσεων για το 

τι είναι και πως λειτουργούν ο φυσικός κόσμος και η κοινωνία. Επειδή 

επίσης έχουν ένα ορισμένο σύνολο αξιών, αρχών και προτύπων. 

Επομένως το πιο βασικό ερώτημα είναι: Πώς προκύπτουν, πως 

δημιουργούνται αυτές οι πεποιθήσεις και το σύνολο των αξιών, αρχών 

και προτύπων; Μία κλασική απάντηση λέει ότι αποτελούν αντανάκλαση 

των πραγματικών, των αντικειμενικών συνθηκών μέσα στις οποίες 

διαβιούν τα άτομα. 

Φαίνεται ότι η απάντηση αυτή δεν πείθει ορισμένους. Αντιτείνουν ότι 

αν ήταν έτσι, θα έπρεπε όσοι ζουν σε άθλιες οικονομικές συνθήκες να 

διαμορφώνουν συνείδηση αυτής της θέσης τους, να αποκτούν δηλαδή 

ταξική συνείδηση και να δρουν αναλόγως. Αφού αυτό δε γίνεται, δεν 

είναι οι αντικειμενικές συνθήκες που διαμορφώνουν τη συνείδηση. 

Στις αντικειμενικές συνθήκες όμως δεν περιλαμβάνεται μόνο η 

οικονομική κατάσταση του καθενός. Πρώτιστη αντικειμενική συνθήκη 

είναι το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα με τις σχέσεις του, τις αξίες του 

και τις υποσχέσεις του. Μεγαλώνοντας ο καθένας μέσα σε αυτό το 

αναπνέει, το νιώθει καθημερινά ως κάτι το κανονικό, το φυσιολογικό. 

Το παιδί του προνομιούχου θεωρεί ότι είναι φυσικό να ζει με άνεση και 

χλιδή και το παιδί του προλετάριου μαθαίνει επίσης ότι αυτή είναι η 

φυσική τάξη των πραγμάτων. Ενοχλείται από τη σύγκριση, αλλά η 

αντίδρασή του είναι να ζηλεύει, ίσως και να φθονεί. Θα επιθυμούσε να 

βρισκόταν στη θέση του άλλου παιδιού. Δεν μπορεί όμως να φτάσει στη 

σκέψη ότι αν το ίδιο πετύχει να αλλάξει θέση, κάποιο άλλο θα την 

πληρώσει και θα ζει σε αδικία και εκμετάλλευση. 

Κανένας δεν του εξηγεί ούτε στην παιδική ηλικία, φυσικά με τον 

κατάλληλο τρόπο, ούτε αργότερα τι ακριβώς συμβαίνει. Αντίθετα 

πολλοί παράγοντες δουλεύουν, για να νομιμοποιήσουν στη συνείδησή 

του το υπάρχον καθεστώς. Αυτό που του λένε οικογένεια, σχολείο, 

φίλοι, εκκλησία, εργοδότες είναι ότι πρέπει να προσπαθήσει, να 
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αγωνιστεί, για να περάσει στην απέναντι πλευρά. Να τα καταφέρει, να 

τη βολέψει, να γίνει σπουδαίος, να αποκτήσει πιο πολλά. Είναι το 

αστικό όνειρο. Αυτά όλα, του λένε, θα τα καταφέρει με σκληρή δουλειά, 

με υπακοή, με αποδοχή της κατάστασης που υπάρχει. 

Ιδιαίτερο ρόλο σε αυτήν τη νομιμοποίηση παίζουν τα ΜΜΕ, όπως 

αναφέρθηκε και προηγουμένως. Με την καταλυτική παρουσία τους 

έχουν οδηγήσει πολλούς να ζουν στην κυριολεξία διπλή ζωή, την 

πραγματική και αυτήν του θεάματος. Να συγχέουν τις δύο. Ιδέες, 

προτιμήσεις, ανάγκες, επιλογές, γούστα, επιθυμίες, πρότυπα, όλα 

περνάνε και επιβάλλονται μέσα από αυτά. Τα μυαλά αλέθονται στο 

μπλέντερ. 

Με όλα αυτά δημιουργείται η νόθα, η πλαστή συνείδηση. Αυτή είναι 

η απάντηση στα αρχικά ερωτήματα. Αυτή είναι η απάντηση και στο 

γιατί και πως μέσα στους αιώνες η κάθε λογής ισχυρή μειοψηφία 

επέβαλλε και διαιώνιζε την εξουσία της. Με τους μηχανισμούς που είχε 

στη διάθεσή της κατάφερνε να νομιμοποιεί στη συνείδηση των πολλών 

το "δίκαιο, το σωστό, το ηθικό", που δεν ήταν άλλο από το συμφέρον 

της. Όταν χρειαζόταν, φυσικά χρησιμοποιούσε και τους κατασταλτικούς 

μηχανισμούς. 

 

Καθημερινότητα και συνήθεια: προσγειώνουν στο 

εδώ και το τώρα 
Λένε πολλοί "Ωραία η θεωρία, αλλά μπροστά μας είναι η 

καθημερινότητα, ο αγώνας για επιβίωση. Τι θα γίνει με την άμεση αυτή 

ανάγκη;" 

Πράγματι πρόκειται για κεντρικό ερώτημα - κλειδί. Αυτή ακριβώς η 

ανάγκη απορροφά τη σκέψη και τη δραστηριότητα καθενός. Αγωνίζεται 

να επιβιώσει, να βάλει τα πράγματα σε μια σειρά, να βελτιώσει τη θέση 

του. Οποιαδήποτε μεγάλη αλλαγή θα ανατρέψει σχεδιασμό και πορεία 

ζωής ολόκληρης, με αβέβαιο μάλιστα, όχι εντελώς συγκεκριμένο 

αποτέλεσμα. Ο καθένας βρίσκεται σε κάποιο στάδιο, έχει κοπιάσει, 

περιμένει κάτι καλύτερο στο μέλλον. Προσπαθεί για αυτό. Φοβάται 

μήπως τα πράγματα δεν ολοκληρωθούν όπως τα ήξερε μέχρι τότε, όπως 
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ίσχυαν. Αγωνιά. Που καιρός και σκέψη και αγώνα για έναν καλύτερο, 

δίκαιο κόσμο; Το παρόν καίει. 

Ακόμη κι αν η κατάσταση του μόνο χειρότερη μπορεί να γίνει, δεν 

είναι διατεθειμένος να υποστεί τις θυσίες και το σοκ μιας μεγάλης 

αλλαγής. Ελπίζει ότι η κακή κατάσταση είναι προσωρινή, ότι τα 

πράγματα θα διορθωθούν και θα ότι θα μπορέσει να κατακτήσει το 

αστικό όνειρο. Ποιος ξέρει; Ίσως και με τη βοήθεια της τύχης; Ίσως με 

ένα λαχείο. 

Του είναι αδιανόητη μια τέτοια σκέψη: Αυτός να είναι ο ισότιμος 

παίκτης του παιχνιδιού, αυτός να είναι υπεύθυνος και για τη διάθεση του 

πλούτου που παράγει. Στο έργο Ανάσταση του Τολστόι ο σπουδαγμένος 

στη Γαλλία γόνος μιας αριστοκρατικής οικογένειας επιστρέφει στη 

Ρωσία και στους μουζίκους που τον υποδέχονται διακηρύσσει την 

ισότητα, την απελευθέρωση των σκλάβων, το μοίρασμα της γης και τα 

σχετικά. Ο μουζίκος τον ρωτάει "Κι αν δεν έχουμε αφέντη, πως θα 

πληρώνουμε το φόρο;". 

Πολύ δύσκολο να πάρει κάποιος την απόφαση, να εντάξει δηλαδή στη 

σκέψη του, στην καθημερινότητα του έναν άλλο τρόπο προσέγγισης και 

συμπεριφοράς, που να είναι πολύ διαφορετικός και να πηγαίνει κόντρα 

με το προσωπικό του παρελθόν και τον περίγυρο. Το άλλο φαίνεται 

πολύ μακρινό. Αντί για έναν καλύτερο κόσμο του μέλλοντος, η επίτευξη 

του οποίου προϋποθέτει αλλαγές και στη δική του ζωή σήμερα με 

αντάλλαγμα το καλύτερο αύριο, αφήνεται στο γνωστό, στο χειροπιαστό, 

στο σίγουρο. Αντί για τον "αβέβαιο παράδεισο" του μέλλοντος προτιμά 

τη σίγουρη κόλαση του παρόντος. 

Παρόμοια αντίληψη εκφράζει και το λαϊκό σαξές στόρι «το 

φτωχόπαιδο που έγινε εκατομμυριούχος». 

Τέλος δείγμα πλαστής συνείδησης αποτελεί και το γεγονός ότι συχνά 

εργαζόμενοι ενοχλούνται από την ανισότητα μεταξύ των ίδιων που 

παίρνουν π.χ. 600 ευρά και άλλων που παίρνουν π.χ. 800 ευρά. Δεν 

ενοχλούνται από το ότι ένας άλλος την ίδια στιγμή κερδίζει το μήνα 

εκατομμύρια ευρά. Όχι μόνο δεν ενοχλούνται αλλά τον θαυμάζουν 

κιόλα. 
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Η περίπτωση των μικρομεσαίων 
Στην καθημερινή προσπάθεια για επιβίωση και βελτίωση της θέσης 

τους πολλοί επιλέγουν για διάφορους λόγους (οικογενειακή παράδοση, 

συμπτώσεις, ευκαιρίες πραγματικές ή θεωρούμενες ως τέτοιες) το δρόμο 

της ατομικής μικρής ή μικρομεσαίας επιχείρησης. Γίνονται και αφεντικά 

από ανάγκη. Καθώς δίνουν τη σκληρή μάχη της επιβίωσης, υιοθετούν 

σταδιακά την ιδεολογία της ελεύθερης οικονομίας. Μερικοί 

φαντασιώνονται κιόλας την επιχείρησή τους μεγάλη και τον εαυτό τους 

μεγαλοεπιχειρηματία. 

Αυτό άλλωστε υπαγορεύει και η λογική του συστήματος. Προχωράς, 

ανοίγεσαι, βελτιώνεσαι, μεγαλώνεις, πετυχαίνεις. Αν παραμείνεις 

μικρός, στάσιμος, είναι ζήτημα χρόνου η συρρίκνωση και η "αποτυχία". 

Φυσικά δεν είναι δυνατόν να προχωρήσουν όλοι, να πετύχουν όλοι 

και για μεγάλο χρονικό διάστημα. Όσοι αποτυχαίνουν βιώνουν την 

εξέλιξη αυτή ως προσωπική ηττα, ως αποτέλεσμα λαθεμένων κινήσεων. 

Αρνούνται να δουν και να παραδεχτούν το αντικειμενικό γεγονός ότι 

είναι αδύνατο να πετύχουν όλοι. Κάποιοι θα πάνε αναγκαστικά στο 

περιθώριο για λόγους που δεν σχετίζονται με την ατομική τους 

ικανότητα. 

Οι κυριότεροι τέτοιοι λόγοι είναι η μεταφορά της οικονομικής 

δραστηριότητας σε άλλη περιοχή, διαφορετική από την έδρα της 

επιχείρησής τους και το συνακόλουθο μαράζωμα όλων όσοι 

δραστηριοποιούνται εκεί. 

Είναι η εμφάνιση στην περιοχή ενός μεγάλου ανταγωνιστή που πιέζει 

και εντέλει οδηγεί σε κλείσιμο τους μικρούς. 

Είναι η αλλαγή τεχνολογίας. 

Είναι η εμφάνιση ανταγωνιστών που προέρχονται από χώρες με πολύ 

χαμηλό εργατικό κόστος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η καταστροφή 

της ελληνικής βιοτεχνιας κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης μέσα σε 

λίγα χρόνια. 

Είναι μια γενικότερη κρίση στην οικονομία, όπως αυτή που 

εξελίσσεται στις μέρες μας και οδηγεί στο κλείσιμο χιλιάδων μικρών 

επιχειρήσεων. 

Είναι η διαρκής μεταβολή των φορολογικών υποχρεώσεων. 
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Φυσικά υπάρχουν και λάθη ατομικά. Αλλά όταν ένας ολόκληρος 

κλάδος παραγωγής εξαφανίζεται, οι ατομικές λαθεμένες κινήσεις δεν 

αποτρέπουν ούτε εξηγούν την αποτυχία. 

 Οι μικροί και μικρομεσαίοι επιχειρηματίες παρά την εμφανιζόμενη 

διαφορά τους από τους εργαζόμενους βρίσκονται αντικειμενικά στην 

ίδια πλευρά του παιχνιδιού με αυτούς. Είναι και αυτοί εν τέλει θύματα 

εκμετάλλευσης του καπιταλιστικού συστήματος. 

Επειδή όμως αποδύθηκαν σε μεγάλο αγώνα, για να σταθούν, και 

απήλαυσαν για κάποιο διάστημα την ψευδαίσθηση και την 

προσωρινότητα της επιτυχίας, έχουν υιοθετήσει και την ιδεολογία του 

συστήματος και έτσι γίνονται υποστηρικτές του και παραμένουν, ακόμη 

και αν "αποτύχουν". Υποστηρικτές του συστήματος που τους οδήγησε 

σε αδιέξοδο. 

Υπάρχει μια ακόμη πλευρά σχετικά με τη μεσαία τάξη, που είναι η 

"ραχοκοκκαλιά" της ελληνικής οικονομίας και που τελευταία 

καταστρέφεται. Μεσαία τάξη σημαίνει ότι υπάρχουν ανώτερη 

(υψηλότερη) και κατώτερη (χαμηλότερη). Αυτής της τελευταίας τα 

συμφέροντα ποιος τα λογαριάζει; 

Τέλος ενδιαφέρουσα άποψη περιέχεται στο τραγούδι του Δ. Μούτση: 

Εμείς η μεσαία τάξη 

είμεθα η μόνη τάξη 

με έντιμη συνείδηση εθνική. 

Παρασυρόμενοι όμως απ’ τις άλλες τάξεις 

στα νοήματα και στις πράξεις δίνουμε χροιά πολιτική 

...................... 

Όπως είναι φυσικό, η μεσαία τάξη 

θέλει κι εκείνη λίγο να διατάξει 

να γίνει άρχουσα δηλαδή. 

Στην κλειδαρότρυπα σκυμμένη 

και το χέρι στην τσέπη 

χρόνια τώρα περιμένει και βλέπει, 

όμως την εμποδίζει ένα κλειδί. 
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Ο νόμος της ζούγκλας νόμος της κοινωνίας; 
Η πίεση της καθημερινότητας και ο αγώνας για επιβίωση δε 

διαμορφώνουν το καταλληλότερο περιβάλλον, για να συνειδητοποιήσει 

κάποιος την γενικότερη κατάσταση μέσα στην οποία ζει, τις αιτίες των 

προβλημάτων και τις λύσεις. Η καλύτερα αποτελούν αναγκαία, αλλά όχι 

την επαρκή συνθήκη. Δεν είναι το καταλληλότερο έδαφος, για να 

φυτρώσει και να καρπίσει η διάθεση για ριζική αλλαγή, για ένα 

καινούργιο οικονομικοκοινωνικό σύστημα. Ένα σύστημα το οποίο 

μάλιστα ανατράπηκε και απέτυχε στην πρώτη εφαρμογή του. Ένα 

σύστημα το οποίο η λογική ανάλυση το επιβάλλει, αλλά παρόλο αυτό 

φαίνεται αφύσικο. 

Φυσικό φαίνεται αυτό μέσα στο οποίο κάποιος μεγάλωσε, έζησε, 

δούλεψε, ανέπνευσε. Φυσικό θεωρείται να υπάρχουν εκμεταλλευτές και 

θύματα, ισχυροί και αδύνατοι. Οι "ικανοί" να προχωρούν, οι "ανίκανοι" 

να μένουν πίσω. Φυσικό, υποστηρίζουν, να επικρατεί το δίκιο του 

ισχυρότερου. Αυτό που ισχύει στη φύση, ο νόμος της ζούγκλας. 

Όμως έτσι αγνοούνται άπειρες περιπτώσεις που διαψεύδουν ότι ο 

άνθρωπος ενεργεί σαν ζώο. Περιπτώσεις ατομικής ανιδιοτέλειας και 

προσφοράς στο συνάνθρωπο, αλλά και συλλογικές δράσεις 

αυταπάρνησης και αυτοθυσίας. Η ιστορία γεμάτη από τέτοια δείγματα. 

Η εθελοντική βοήθεια στους πρόσφυγες ένα εντελώς πρόσφατο 

παράδειγμα, ανεξάρτητα από τις πολιτικές επιφυλάξεις που θα είχε 

κάποιος για το ρόλο του εθελοντισμού. 

Όμως έτσι πετιούνται στον κάλαθο των αχρήστων αιώνες αγώνων για 

καλύτερη κοινωνία, μηδενίζονται όλα τα βήματα και οι αξίες που 

δημιουργήθηκαν στην προσπάθεια του ανθρώπου να ξεφύγει από τη 

ζωώδη κατάσταση. 

Όχι. Φυσικό είναι να παραμένουμε σε αυτήν! Αυτήν να θεωρούμε 

φυσική, αφού μέσα σε αυτήν μεγαλώσαμε και υιοθετήσαμε 

ασυναίσθητα τις αξίες της. 

Σχετικά με τη μεταφορά του νόμου της ζούγκλας στην κοινωνία και 

την αποδοχή ότι αυτή είναι η φυσική τάξη των πραγμάτων υπάρχουν και 

άλλα επιχειρήματα: 
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• Τα περισσότερα ζώα, ανάμεσά τους και τα αρπακτικά, αναπτύσσουν 

σχέσεις αλληλοβοήθειας μεταξύ τους. Δε σκοτώνουν το όμοιό τους. Αν 

παραστεί ανάγκη, παλεύουν μέχρι που ο αντίπαλος να δώσει σημάδια 

υποταγής. Τότε τον εγκαταλείπουν, παίρνουν τη λεία, την αφορμή της 

σύγκρουσης, και φεύγουν. Ο άνθρωπος σκοτώνει τον όμοιό του, ακόμη 

και τον αιχμάλωτο. Τι τον οδηγεί σε αυτό; Η φύση; Ταυτόχρονα 

καθιερώνει άγραφους και θεσπίζει γραπτούς κανόνες για την προστασία 

του αιχμαλώτου. 

Ποια μεριά λοιπόν θα διαλέξουμε; Ποιο οικονομικοκοινωνικό 

σύστημα θα θεωρήσουμε φυσικό για την κοινωνία; Αυτό που ως θεωρία 

και πράξη θεωρεί υπέρτατη αξία τον ανταγωνισμό, την εξόντωση των 

άλλων και αποθηριώνει τον άνθρωπο ή αυτό που επιδιώκει την 

συνεργασία, την αλληλεγγύη και την συντροφικότητα; 

Ο γέρος Ινδιάνος Τσερόκι διηγείται στον εγγονό του: Μέσα στον 

άνθρωπο παλεύουν συνεχώς δύο λύκοι. Ένας σκληρός, μοχθηρός, 

άγριος, αιμοβόρος και ένας ευγενικός, συμβιβαστικός, φιλικός, 

τρυφερός. 

Εγγονός: Και ποιός νικάει στο τέλος, παππού; 

Τσερόκι: Όποιον ταΐζεις εσύ, παιδάκι μου. 

• Όταν υπάρχει κίνδυνος, η αλληλοβοήθεια μεταξύ των ζώων 

δυναμώνει. Ενστικτωδώς επιλέγεται η συμπεριφορά που ωφελεί την 

ομάδα. Φθάνει στα όρια της θυσίας για την ομάδα, την αγέλη. Αυτό 

μπορεί να αποτελέσει πηγή έμπνευσης και για τον άνθρωπο, που 

επιπλέον διαθέτει και λογική, μπορεί να προβληματίσει όσους 

ισχυρίζονται ότι στην κοινωνία ισχύουν φυσικοί νόμοι, που οδηγούν στο 

αλληλοφάγωμα. 

Επειδή λοιπόν με την τρομακτική πρόοδο των μέσων ο άνθρωπος 

βρίσκεται αντιμέτωπος με τον κίνδυνο του ολοκληρωτικού αφανισμού, 

πρέπει να καταφύγει σε εκείνες τις κινήσεις που θα τον διασώσουν. 

Αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται στο οπλοστάσιο του καπιταλισμού. Το 

αντίθετο. 
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Η εκλογική απήχηση του ΚΚΕ 
Γιατί το ΚΚΕ, ενώ ισχυρίζεται ότι κάνει τη σωστότερη ανάλυση της 

κατάστασης και προτείνει έναν καλύτερο κόσμο, το σοσιαλιστικό, μένει 

καθηλωμένο, στάσιμο εκλογικά; Γιατί δε μιλάει συγκεκριμένα για το τι 

πρέπει να γίνει; Γιατί χρησιμοποιεί ξύλινη γλώσσα; Είναι μερικά από τα 

ερωτήματα που ακούγονται στις καθημερινές πολιτικές συζητήσεις. 

Υπάρχουν απαντήσεις. 

• Γιατί οι ιδέες για οικονομική ισότητα, για κοινωνική ισότητα και 

δικαιοσύνη, για σοσιαλισμό είναι σχετικά νέες και δεν υιοθετούνται 

εύκολα. 

• Γιατί το πείραμα της ΕΣΣΔ ανατράπηκε και απέτυχε εξαιτίας των 

καταστροφών και των θυσιών κατά το β΄ παγκόσμιο πόλεμο, εξαιτίας 

της πολεμικής που ασκήθηκε από τον καπιταλιστικό κόσμο, εξαιτίας του 

βάρους της διεθνιστικής αλληλεγγύης (βοήθεια προς απελευθερωτικά 

κινήματα και φτωχές χώρες, χάρη στην οποία άλλαξε ο χάρτης σε 

πολλές περιοχές του κόσμου με την αποτίναξη της αποικιοκρατίας και 

την ίδρυση νέων, ανεξάρτητων κρατών) και εξαιτίας σφαλμάτων των 

Κ.Κ. Η αποτυχία αυτή διέψευσε προσδοκίες και προκάλεσε ερωτήματα, 

σύγχυση και απογοήτευση. 

Και όμως επρόκειτο για την εμφάνιση πρώτη φορά στην ιστορία ενός 

κράτους της εργατικής τάξης και των συμμάχων της. Ενός κράτους που 

πάλεψε με καθυστερήσεις αιώνων, απαρχαιωμένες αντιλήψεις και 

συνασπισμένα συμφέροντα. Ανατράπηκε, απέτυχε, υπήρξε όμως ένα 

πείραμα που άνοιξε καινούργιους δρόμους, που καταγράφηκε ως 

υποθήκη και δεν μπορεί να αγνοηθεί και που δείχνει ότι το καθεστώς της 

εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο δεν είναι αναπότρεπτο 

πεπρωμένο. 

• Γιατί ο ανορθολογισμός και ο μυστικισμός (φλυτζανούδες, 

χαρτορίχτρες, αστρολόγοι) κρατούν ακόμη καλά. 

• Γιατί η θρησκεία έχει εγκλωβισμένα τα μυαλά πολύ κόσμου 

διαπαιδαγωγώντας τον στην εξωκοινωνική, υπερφυσική λύση των 

προβλημάτων του. 

• Γιατί η υιοθέτηση και η πάλη για ισότητα και σοσιαλισμό 

προϋποθέτει διαζύγιο με το μεσσιανισμό, δηλαδή την αντίληψη 
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σύμφωνα με την οποία οι αρχηγοί ξέρουν και οι πολίτες το μόνο που 

έχουν να κάνουν είναι να ψηφίζουν και να ακολουθούν. Έχει ανάγκη 

από πολίτες υπεύθυνους, ενεργούς, που θέλουν να πάρουν την τύχη τη 

δική τους και της χώρας στα χέρια τους και που έχουν τη διάθεση 

προσφοράς χρόνου και κόπου. Δεν είναι εύκολος αυτός ο δρόμος. 

• Γιατί προηγήθηκε ο εμφύλιος που σφράγισε με αίμα οικογένειες και 

συνειδήσεις. 

• Γιατί για διάφορους λόγους πάρα πολλοί δεν μαθαίνουν και δε 

γνωρίζουν τι ακριβώς υποστήριζε και υποστηρίζει το ΚΚΕ για τα 

διάφορα θέματα. Δεν πληροφορούνται τις θέσεις και τη δράση του, 

καθώς οι κρουνοί της ενημέρωσης είναι κλειστοί και ελεγχόμενοι. Οι 

περισσότεροι σπάνια ή καθόλου δεν έχουν πιάσει στο χέρι τους κάποιο 

έντυπο του ΚΚΕ, την εφημερίδα του, το εκλογικό του πρόγραμμα. Ό, τι 

γνωρίζουν προέρχεται από εχθρικές προς το ΚΚΕ πηγές και από 

αποσπασματικές διηγήσεις και κρίσεις διαφόρων. 

Έτσι δεν πληροφορούνται τις συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις του 

κάθε φορά. Φυσικά προτάσεις όχι για τη διατήρηση και πιο εύρυθμη 

λειτουργία του καπιταλιστικού συστήματος, για τη βελτίωση και την 

αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση, π. χ. αν το Β ή το Γ μνημόνιο είναι 

καλύτερο ή χειρότερο από το Α μνημόνιο, αλλά προτάσεις για αιτήματα 

και διεκδικήσεις που ανακουφίζουν τα πλατιά λαϊκά στρώματα. 

Δεν σταματάει όμως ποτέ να τονίζει τις πραγματικές, τις βαθύτερες 

των προβλημάτων και της κρίσης και να δείχνει την κατά τη γνώμη του 

διέξοδο. Αυτή δεν είναι βέβαια το μερεμέτισμα ενός αντιανθρώπινου 

συστήματος, αλλά η αντικατάστασή του με το σύστημα στο οποίο οι 

παραγωγοί του πλούτου θα αποφασίζουν και για τη διάθεσή του. 

• Γιατί τα ΜΜΕ λειτουργούν σε διατεταγμένη υπηρεσία και όπως το 

μίξερ αλέθουν, διαλύουν και ρευστοποιούν μυαλά και συνειδήσεις. 

• Γιατί δεν υπόσχεται άμεσες, θεαματικές και μαγικές λύσεις. 

Αποκαλύπτει στο λαό τις βαθύτερες αιτίες των προβλημάτων, καλεί το 

λαό στο δύσκολο δρόμο, σε οργάνωση και πολιτικό αγώνα ώστε να 

διεκδικήσει και να επιβάλλει το δίκιο του με την κατάληψη της 

πραγματικής εξουσίας. Δε λέει ψέματα προκειμένου να κερδίσει 
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ψήφους. Δε λατρεύει και δεν απολυτοποιεί τα εκλογικά ποσοστά που 

φουσκώνουν και ξεφουσκώνουν σαν ακορντεόν. 

Τέτοια κόμματα εμφανίστηκαν και υπάρχουν και πολλά και σήμερα. 

Η νεότερη πολιτική ιστορία του τόπου είναι γεμάτη από αυτά. Όμως η 

πορεία τους γνωστή. Χαρακτηριστικά παραδείγματα: Πού ειναι σήμερα 

τα κόμματα των Φιλελεύθερων και των Λαϊκών που πρωταγωνίστησαν 

για 30 χρόνια προπολεμικά; Η Ένωση Κέντρου το 1964 πήρε 53%. 

Ξέρει κανείς που βρίσκεται σήμερα; Η ΝΔ το 1974 πήρε 54% και το 

ΠΑΣΟΚ το 1981 48%. Βλέπουμε που είναι σήμερα. Η εκλογική 

επιτυχία λοιπόν ή η στασιμότητα από μόνες του δεν λένε και πολλά 

πράγματα. 

• Γιατί το ΚΚΕ προτείνει αγώνες και θυσίες για έναν μελλοντικό 

καλύτερο κόσμο. Οι άνθρωποι όμως βρίσκονται αντιμέτωποι με το 

σήμερα. Ψάχνουν άμεσες και σίγουρες, όχι λύσεις αβέβαιας έκβασης. 

Επιζητούν να διατηρήσουν τη σημερινή κατάσταση και να τη 

βελτιώσουν όσο γίνεται πιο γρήγορα. Αυτός είναι ένας από τους 

κυριότερους λόγους που εξηγεί γιατί οι νέοι γοητεύονται από το ΚΚΕ 

και ύστερα το εγκαταλείπουν. Η ΠΣΚ έχει για δεκαετίες ισχυρή 

παρουσία στις φοιτητικές εκλογές. Αργότερα οι περισσότεροι αλλάζουν 

πορεία. Απορροφώνται από την καθημερινότητα. [Περισσότερα για 

αυτό παρακάτω]. 

Αρκετοί από αυτούς στρέφονται μάλιστα και εναντίον του ΚΚΕ είτε 

γιατί "έχασαν" χρόνο μαζί του είτε γιατί η γνωριμία τους και η 

ενδεχόμενη θητεία τους στην ΚΝΕ και την ΠΣΚ στέκονται εμπόδιο για 

λόγους συνείδησης ή άλλους σε κινήσεις καταδικαστέες μεν, αλλά 

απαραίτητες, για να επιβιώσει κάποιος στη σύγχρονη ζούγκλα. 

• Γιατί η ζωή ενός μέλους του ΚΚΕ είναι δύσκολη και απαιτητική. 

Πρέπει να θυσιάζει χρόνο, κόπο, προσπάθειες, καθημερινές 

μικροαπολαύσεις. Οφείλει να είναι παρόν στην κομματική ζωή, στη ζωή 

της συνδικαλιστικής οργάνωσης του χώρου εργασίας, σε ποικίλες άλλες 

δραστηριότητες του κοινού αγώνα. Όλα αυτά χωρίς προσδοκία 

προσωπικού οφέλους (χρήματα, θέσεις, καριέρα) που απολαμβάνουν 

κατά καιρούς τα μέλη και οι φίλοι άλλων κομμάτων, χωρίς μάλιστα 

αυτά να διαθέσουν ζωή. 
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Αποτέλεσμα πολλοί να εγκαταλείπουν τη σκληρή ζωή του 

κομματικού μέλους. Εκ των υστέρων βρίσκουν διάφορες ευλογοφανείς 

δικαιολογίες. Κάποτε στρέφονται και εναντίον του κόμματος, για το 

οποίο δούλεψαν. 

• Γιατί το ΚΚΕ, ως δρων οργανισμός, έχει υποπέσει και σε σοβαρά 

λάθη. Οφείλονται κυρίως στις εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες μέσα στις 

οποίες κινήθηκε (παρανομία, διώξεις, εξορίες, φυλακίσεις, εκτελέσεις), 

αλλά κάποτε και σε αδυναμία του στελεχιακού δυναμικού του να 

εκτιμήσει σωστά την συγκυρία και να πάρει τις ανάλογες αποφάσεις. 

Φυσικά υπάρχουν και περιπτώσεις στις οποίες έπαιξαν ρόλο η ιδιοτέλεια 

και τα προσωπικά συμφέροντα. Δεν μπορεί να ισχυριστεί κάποιος ότι 

όλα τα μέλη του ΚΚΕ κινητοποιούνται μόνο από ευγενή κίνητρα. Δεν 

ανήκουν σε ένα άλλο είδος ανθρώπων απαλλαγμένων από κάθε 

αδυναμία. Ο κανόνας όμως είναι ότι εμπνέονται από ανώτερα ιδανικά 

και παλεύουν ασυμβίβαστα για την κατάκτησή τους. Αυτό εξηγεί και 

την πίστη, τον ηρωισμό και το πνεύμα θυσίας που επιδεικνύουν 

συνήθως. 

• Γιατί οι αντίπαλοί του, ιδίως μετά τον εμφύλιο, εκμεταλλεύτηκαν τα 

λάθη του ΚΚΕ στο έπακρο κατασυκοφαντώντας το. Η ήττα στον 

εμφύλιο και η εκοσιπενταετία παρανομίας και διώξεων που ακολούθησε 

σε συνδυασμό με την προπαγάνδα και τη διαπαιδαγώγηση της νεολαίας 

από το σχολικό σύστημα στερέωσαν σε μεγάλες μερίδες του λαού την 

πεποίθηση ότι το ΚΚΕ είναι κάτι επικίνδυνο και εγκληματικό. 

• Γιατί επιμένει να τονίζει τις ίδιες θέσεις με συνεχή επανάληψη, 

δηλαδή εκμεταλλευτικός χαρακτήρας του καπιταλισμού, κυρίαρχη 

παρουσία των μονοπωλιακών ομίλων της οικονομίας, 

χρηματιστηρικοποίηση της οικονομίας, ρυθμίσεις που εξυπηρετούν 

μόνο την κερδοφορία του κεφαλαίου, αδικία, ανισότητα, αναγκαιότητα 

για κατοχύρωση δικαιωμάτων των εργαζομένων, λυκοσυμμαχία η ΕΕ, 

συνθήκη του Μάαστριχτ, εξίσωση των αστικών κομμάτων, καταγγελία 

της ψευτοαντιπαράθεσης ΝΔ- ΠΑΣΟΚ, ενώ επρόκειτο για κόμματα με 

την ίδια πολιτική και στόχευση, καταγγελία της ιμπεριαλιστικής δράσης 

του ΝΑΤΟ, για να μείνουμε στα κυριότερα. 
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Οι εξελίξεις στα ζητήματα αυτά δικαιώνουν σε μεγάλο βαθμό, αν όχι 

εντελώς, τις θέσεις του ΚΚΕ. Τι θα έπρεπε να κάνει το ΚΚΕ, ώστε να 

αποφύγει το σκόπελο της μονοτονίας και της επανάληψης; Ενώ ισχύουν 

οι διαπιστώσεις του, θα έπρεπε να αλλάξει τις εκφράσεις, να βαφτίσει 

αλλιώς τα φαινόμενα; Οι πολίτες δυσαρεστούνται περισσότερο από την 

ύπαρξη των ίδιων των φαινομένων ή από την επανάληψη της ονομασίας 

τους; 

Κόντρα στο γενικό κλίμα ευφορίας και τις πανηγυρικές διακηρύξεις 

του ΣΥΡΙΖΑ περί μη υπογραφής μνημονίου, το ΚΚΕ από τα τέλη του 

2014 και σε όλη τη διάρκεια του 2015 τόνιζε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα 

υπογράψει τρίτο, βαρύτερο μνημόνιο. Όχι γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πιο 

"κακός" από τους προηγούμενους, αλλά γιατί επέμενε να παραγνωρίζει 

το χαρακτήρα της ΕΕ, τη "λογική" της και τις επιδιώξεις των δανειστών. 

Όχι μόνο αυτό, αλλά έκανε αναφορές στις ιδρυτικές, στις καταστατικές 

αξίες της ΕΕ, ενός οργανισμού που κατασκευάστηκε από τους 

Ευρωπαίους κεφαλαιοκράτες για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων 

τους. 

Κατά τούτο ο ΣΥΡΙΖΑ είναι χειρότερος από τους προηγούμενους, 

γιατί χρησιμοποιώντας το ιδεολογικό κεφάλαιο και τη φόρτιση που έχει 

ο όρος αριστερά σκόρπισε αυταπάτες και λειτούργησε και λειτουργεί 

ακόμα ως εμπόδιο για τη συνειδητοποίηση του τι ακριβώς είναι η ΕΕ. 

Φυσικά η κριτική του αυτή ενόχλησε. Από τα πράγματα όμως 

επαληθεύτηκε. 

Δυστυχώς επαληθεύτηκε και ο Τζιανι Ανιελι της ΦΙΑΤ, που 

υποστήριξε ότι «Υπάρχει μια χρήσιμη Αριστερά. Είναι αυτή που μπορεί 

να κάνει όσα δεν μπορεί να κάνει η Δεξιά και το Κέντρο» 

 

Η "ξύλινη" γλώσσα του ΚΚΕ 
Από τις πιο πρόχειρες και πιο διαδεδομένες κατηγορίες σε βάρος του 

ΚΚΕ είναι ότι χρησιμοποιεί ξύλινη γλώσσα. Τι ενοχλεί ακριβώς; Οι 

θέσεις που εκφράζει, προτείνει και διεκδικεί το ΚΚΕ ή η γλώσσα με την 

οποία τις διατυπώνει; Δεν είναι αυτονόητη η απάντηση. Αρκετοί ή δεν 
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ξέρουν καλά ή δεν συμφωνούν με τις θέσεις του ΚΚΕ και αντί για την 

ευθεία διαφωνία τους με αυτές βρίσκουν ότι φταίει η γλώσσα. 

Τι γλώσσα αλήθεια χρησιμοποιούν οι ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, 

ΔΗΜΑΡ, ΑΝΕΛ, ΠΟΤΑΜΙ, ΧΑ; Γλυκιά, εύκαμπτη, ρέουσα, ποικίλη, 

ανανεούμενη; Είναι ικανοποιημένος κάποιος από τη γλώσσα τους; Γιατί 

δεν ενοχλεί η επανάληψη ενός σωρού κενολογιών από αυτά τα κόμματα 

και δεν γίνεται σχόλιο για τη γλώσσα τους, αλλά - πράγμα σωστό - 

γίνεται κριτική μόνο στις θέσεις που προωθούν και στην πολιτική που 

εφαρμόζουν; 

Έχουμε κατακλυστεί από όρους, που ανανεώνουν, υποτίθεται, την 

πολιτική γλώσσα. Πόσο ωραία ακούγονται οι καινούργιες διατυπώσεις; 

Τουλάχιστον δε βαριέται κάποιος από την επανάληψη. Το καινούργιο 

γοητεύει. Έτσι έχουμε αγορές, αφήγημα, πρόταγμα, διακύβευμα, 

παράδειγμα, προληπτική γραμμή, μεταρρυθμιστική ατζέντα, πρότζεκτ, 

απασχόληση, εταίροι, περιορισμός της σπατάλης, μνημόνιο, τρόικα, 

θεσμοί, capital controls, distress funds κ.λπ., κ.λπ. Όχι τα παλιά, τα 

ενοχλητικά κεφαλαιοκράτες, εκμετάλλευση, εργασία, δικαιώματα, 

κατεδάφιση του κοινωνικού κράτους, ληστεία των αποθεματικών των 

ταμείων, στυγνοί δανειστές, αρπακτικά κοράκια, εξευτελιστικές 

αμοιβές, μεσαιωνικές συνθήκες εργασίας, εργατική τάξη, σοσιαλισμός, 

κομμουνισμός κ.λπ., κ.λπ. 

Η επιλογή της ορολογίας δεν είναι ποτέ τυχαία. Απογυμνώνει ή 

συγκαλύπτει, συσκοτίζει ή ξεκαθαρίζει, προκαλεί ερωτηματικά και 

σύγχυση ή δίνει σαφείς απαντήσεις. Ποτέ δεν είναι ουδέτερη. 

Τελευταία με αφορμή τη Χιροσίμα (6-8-1945) ακούστηκαν στα μέσα 

εκφράσεις όπως "Σαν σήμερα πριν από εβδομήντα χρόνια έπεσε η 

βόμβα στη Χιροσίμα. Ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας κατέθεσε στεφάνι 

στο μνημείο…". "Σαν σήμερα πριν από εβδομήντα χρόνια οι 

ιμπεριαλιστές Αμερικάνοι διέπραξαν ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα 

κατά της ανθρωπότητας…" 

Και οι δύο εκφράσεις λένε αλήθεια. Αλήθεια όμως που περιορίζει ή 

αναδεικνύει τις διαστάσεις του γεγονότος. 

Το ΚΚΕ μιλάει για έναν άλλο κόσμο, έξω από αυτόν που εισπράξαμε 

από παιδιά, μακριά από αυτόν που κολακεύει τις μικροαδυναμίες μας 
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και που μας συνηθίζει στην ιδέα ότι είναι δυνατόν μόνο εμείς, δηλαδή ο 

εαυτός μας, η δική μας οικογένεια, η δική μας πόλη, η δική μας χώρα 

και η δική μας ήπειρος, να ευτυχούμε και όλος ο υπόλοιπος κόσμος να 

δυστυχεί. Μοιάζει σαν να λέμε «Δε φταίμε εμείς αν κάποιοι γεννήθηκαν 

σε λάθος μέρος. Δεν είναι δικό μας πρόβλημα. Ας πρόσεχαν». 

Μιλάει για έναν άλλο κόσμο όπου δεν θα εκμεταλλεύεται άνθρωπος 

τον άνθρωπο. 

Έναν κόσμο στον οποίο κανείς δε θα πεθαίνει από πείνα, όπου δεν θα 

πνίγονται καθημερινά δεκάδες και εκατοντάδες εξαθλιωμένων 

κυνηγώντας ένα πιάτο φαΐ. 

Έναν κόσμο στον οποίο η δημοκρατία θα έχει αληθινό περιεχόμενο 

και όχι μόνο τυπική ελευθερία. Γιατί ουσιαστική ελευθερία δεν υπάρχει, 

όταν όλες μας οι κινήσεις παρακολουθούνται και καταγράφονται, όταν 

αφαιρείται και αυτή η τυπική ελευθερία, αν γίνει επικίνδυνη για τους 

κρατούντες. 

Έναν κόσμο στον οποίο δε θα έχουν ουσιαστική ελευθερία μόνο οι 

ισχυροί του χρήματος, οι οποίοι για να διατηρήσουν τα προνόμιά τους 

στήνουν έναν τρομακτικό μηχανισμό αποβλάκωσης και νομιμοποίησης 

της εξουσίας τους στη συνείδηση των μαζών. 

Έναν κόσμο στον οποίο αυτοί που παράγουν τον πλούτο δεν θα 

πηγαίνουν να τον αποθέτουν στα πόδια των αφεντικών ευχαριστώντας 

τους κι από πάνω, γιατί τάχα τους δίνουν μεροκάματο, αλλά θα τον 

ορίζουν οι ίδιοι. 

 Πράγματι το ΚΚΕ μιλάει για όλα αυτά με μια δύσκολη γλώσσα, τη 

γλώσσα της πολιτικής επιστήμης και της κοινωνιολογίας. Χωρίς ατάκες 

που προξενούν εντύπωση για την "εξυπνάδα" τους. Χωρίς την 

επαναληπτική τιποτολογική ταυτολογία στην οποία καταφεύγουν 

Βενιζέλος, Σαμαράς και άλλοι και άλλοι. 

 

Οι τελευταίες πολιτικές εξελίξεις 
Οι τελευταίες πολιτικές εξελίξεις: 

• Έδειξαν μια επανάληψη του γνωστού έργου. Οι προεκλογικές 

υποσχέσεις και δεσμεύσεις αθετούνται και αντικαθίστανται με εντελώς 
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αντίθετες. Το προεκλογικό πρόγραμμα, οι προγραμματικές δηλώσεις της 

κυβέρνησης και το όχι του δημοψηφίσματος πετάχτηκαν στον κάλαθο 

των αχρήστων. Στις συνέπειες των δύο μνημονίων, οι οποίες 

εξακολουθούν να ισχύουν προστίθεται ένα τρίτο, ακόμη χειρότερο 

μνημόνιο. Υπάρχει βέβαια μια διαφορά. Οι άλλοι λέγανε ότι τα 

μνημόνια είναι βαριά, επιβάλλουν θυσίες, αλλά είναι σωστά, για αυτό τα 

εφαρμόζουν. Τώρα η κυβέρνηση διακηρύσσει ότι εκβιάστηκε, ότι δεν 

πιστεύει ότι είναι σωστά, αλλά θα τα εφαρμόσει! Ο παραλογισμός σε 

μεγάλες στιγμές. 

• Φανέρωσαν το αδιέξοδο και την κρίση στρατηγικής κομμάτων που 

διακηρύσσουν ότι είναι αριστερά, αλλά παραβλέπουν την απλή αλήθεια 

ότι χωρίς απάντηση στο ζήτημα της εξουσίας δεν μπορεί να ασκηθεί 

αριστερή πολιτική. Ένα κόμμα που αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση της 

χώρας αφήνοντας απείραχτους τους κατόχους και τη δομή της 

πραγματικής εξουσίας (μονοπωλιακοί όμιλοι, τράπεζες, δεσμοί 

εξάρτησης με το εξωτερικό…), δηλαδή την πραγματική εξουσία σε 

χέρια άλλων, γρήγορα αντιμετωπίζει κρίση στρατηγικής. 

Ακόμη κι αν έχει την πρόθεση να προχωρήσει σε μεγάλες αλλαγές, σε 

μια πολιτική αληθινά φιλολαϊκή, διαπιστώνει ότι κάτι τέτοιο είναι 

αδύνατο, επειδή δεν το επιτρέπουν οι όροι λειτουργίας του συστήματος 

και οι κάτοχοι της πραγματικής εξουσίας. Έτσι ουσιαστικά γίνεται 

όμηρος και του απομένει μόνο ο ρόλος του διαχειριστή, φυσικά πάντοτε 

μέσα στο πλαίσιο του συστήματος. 

Αυτό γεννά στους κόλπους του ερωτήματα, σύγχυση, κλίμα 

απαισιοδοξίας και ηττοπάθειας που δυναμώνουν, καθώς η διαχείριση 

καταλήγει σταδιακά σε πλήρη ενσωμάτωση και σε αποδοχή του 

συστήματος, το οποίο υποτίθεται ότι είχε την πρόθεση να αλλάξει. 

Την ίδια τύχη έχουν και σκέψεις και προτάσεις για σταδιακή 

μεταβολή του συστήματος με την κατάκτηση θυλάκων μέσα στο σώμα 

του. Χωρίς τον καθαρό και αδιαπραγμάτευτο στρατηγικό στόχο για 

πλήρη ανατροπή του καπιταλισμού και κίνηση προς το σοσιαλισμό κάθε 

τέτοια απόπειρα αργά η γρήγορα οδηγείται σε αφομοίωση από το 

σύστημα, σε αποτυχία, σε απογοήτευση. 
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Ο ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε πολύ σύντομα σε αυτή τη θέση. Σκληρή ή 

"σκληρή" διαπραγμάτευση. Απόφαση για δημοψήφισμα (Παρασκευή 

26-6-15). Συζήτηση στη Βουλή την αμέσως επόμενη ημέρα για την 

απόφαση για δημοψήφισμα και καθορισμό της μορφής του ερωτήματος, 

όπου ο πρωθυπουργός καταχειροκροτούμενος διαβεβαίωνε τους 

αντιπάλους του "θα σας διαψεύσουμε, δε θα υπογράψουμε μνημόνιο, δε 

θα φέρουμε μνημόνιο στο κοινοβούλιο". Κορύφωση της 

αντιμνημονιακής-ρητορικής στην ανοιχτή συγκέντρωση της 

Παρασκευής. Το βράδυ της Κυριακής (5-7-15) μετά το θριαμβευτικό όχι 

στο Μέγαρο Μαξίμου επικρατούσε κλίμα ανησυχίας και ήττας αντί για 

ικανοποίηση, αποφασιστικότητα και χαρά. 

Τη Δευτέρα το πρωί ο πρωθυπουργός σε σύσκεψη με τους 

χρεοκοπημένους εκπροσώπους του ΝΑΙ αναζητούσε το αληθινό 

περιεχόμενο του ΟΧΙ του ελληνικού λαού. 

Την επομένη Δευτέρα (13-7-15) γύρισε στην Αθήνα, αφού ως 

ταλαιπωρημένος και ηττημένος ήρως είχε υπογράψει ένα τρίτο 

επαχθέστερο μνημόνιο, το οποίο υπερασπίζεται με την ίδια ακριβώς 

επιχειρηματολογία που προβλήθηκε και στα δύο προηγούμενα 

μνημόνια: "Κάναμε σκληρή διαπραγμάτευση. Όπως ήρθαν τα πράγματα 

ήταν η μόνη λύση. Αποφύγαμε τη χρεοκοπία και τα χειρότερα που την 

ακολουθούν. Πετύχαμε μεγαλύτερο δάνειο και με ευνοϊκότερους όρους. 

Θα δώσουμε τη μάχη να περιορίσουμε όσο γίνεται τις δυσμενείς 

συνέπειες. Η διαπραγμάτευση είναι συνεχής. Θα υπάρξει συζήτηση για 

αναδιάρθρωση του χρέους και αναπτυξιακό πακέτο. 

Είναι η επιχειρηματολογία Παπανδρέου του 2010 για το πρώτο 

μνημόνιο και Σαμαρά-Βενιζέλου του 2012 με την υπογραφή του 2ου 

μνημονίου και του PSI. 

Παρουσίασαν για μια ακόμη φορά την ουσία της αστικής 

κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Όλο το πλέγμα συντάγματος, νόμων, 

διατάξεων, κανονισμών δεν αποτελεί εγγύηση νομιμότητας και 

κατοχύρωσης των λαϊκών συμφερόντων. Ισχύει και τηρείται μόνον 

εφόσον εξυπηρετεί τις επιδιώξεις αυτών που έχουν την πραγματική 

εξουσία. Αλλιώς πάει περίπατο, γίνεται κουρελόχαρτο. 
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Τρεις φορές μέσα σε λίγες μέρες ήρθαν με τη διαδικασία του 

κατεπείγοντος νομοσχέδια και πάρθηκαν αποφάσεις για τις επόμενες 

δεκαετίες χωρίς να τηρηθεί καμιά σχετική πρόβλεψη. Ευτελίστηκε η 

βουλή, η έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας. Βουλευτές ψήφιζαν κείμενα 

πολλών εκατοντάδων σελίδων, που τους διανεμήθηκαν πριν από λίγες 

ώρες. Χρόνος ούτε για φυλλομέτρημα, όχι φυσικά για διάβασμα και 

μελέτη. Μερικές φορές ψήφισαν και για την κατάργηση η αλλαγή νόμων 

που είχαν ψηφίσει πριν από λίγο καιρό. Ειδικά η ολονυκτία συνεδρίαση 

της 13-14/8/2015 θα μείνει στην ιστορία με υπουργούς και βουλευτές να 

κοιμούνται πάνω στα έδρανα, ενώ είχαν ήδη παραιτηθεί από το 

δικαίωμα λόγου (τι να πουν άλλωστε για ένα νομοσχέδιο που ούτε καν 

διάβασαν;) και ενώ παίρνονταν αποφάσεις δισεκατομμυρίων. 

Τώρα ο πρωθυπουργός ετοιμάζεται να πάει σε εκλογές. Αφού 

απαλλαγεί από τα ενοχλητικά βαρίδια, τους διαφωνούντες, και 

αξιοποιώντας το προσωπικό του κύρος που απέκτησε γυρνώντας με το 

φωτοστέφανο του καταματωμένου ηρωικού μαχητή, θα επιχειρήσει, 

όπως λέει, να αντιστοιχίσει το κόμμα στην κοινωνία. Με άλλα λόγια να 

το μετατρέψει σε ένα κόμμα φιλομνημονιακό που για να διαφυλάξει το 

ιερό των ιερών, το ευρώ, θα ακολουθήσει πολιτική που ούτε η πιο 

ζωηρή φαντασία δε θα πίστευε λίγους μήνες νωρίτερα. 

Κάποιο κόμμα βέβαια προειδοποιούσε έγκαιρα για όλες αυτές τις 

τελευταίες πολιτικές εξελίξεις, αλλά είχε την τύχη της Κασσάνδρας. Δεν 

το πίστευε κανείς. 

Την ίδια τύχη φαίνεται ότι θα έχει και η διαφαινόμενη μετατροπή της 

Αριστερής Πλατφόρμας σε κόμμα. Στα λεγόμενα των εκπροσώπων της 

δε φαίνεται καθαρά ο στρατηγικός στόχος, αλλά γίνεται λόγος για 

αποφυγή του κακού μνημονίου και διατυπώνεται ένας προβληματισμός 

για ενδεχόμενη επιστροφή σε εθνικό νόμισμα, η οποία από μόνη της δε 

λύνει το προβλήματα. Με την οικονομία στα χέρια των κεφαλαιοκρατών 

μικρή σημασία έχει το νόμισμα. 
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Η συμφωνία – Το τρίτο μνημόνιο 
Πρόκειται για συνέχιση της ίδιας γραμμής των προηγούμενων 

μνημονίων: 

• Αύξηση του ΦΠΑ, δηλαδή της έμμεσης, της πιο άδικης φορολογίας, 

αφού επιβαρύνει το ίδιο άνεργους, φτωχούς και πλούσιους, Τι περίεργη 

αντίληψη για ισότητα! Ας ορίζει το σύνταγμα ότι όλοι οι Έλληνες 

συνεισφέρουν στα φορολογικά βάρη αναλόγως της δύναμής τους. 

• Επιβάρυνση διάφορων ομάδων (αγρότες, νησιώτες). 

• Διάφορες κόκκινες γραμμές εγκαταλείπονταν μια μια, π.χ. για 

αύξηση του κατώτατου μισθού στα 750 ευρά, για μη μείωση μισθών και 

συντάξεων. Ήδη ανακοινώθηκε μείωση των συντάξεων λόγω αύξησης 

της κράτησης για υγειονομική περίθαλψη και λόγω επιβολής για πρώτη 

φορά κράτησης για περίθαλψη και στις επικουρικές. Η εφευρετικότητα 

των αρμόδιων δεν έχει όρια, Η κράτηση θα επιβληθεί όχι στο σήμερα 

καταβαλλόμενο ποσό, αλλά σε αυτό του 2010, πριν δηλαδή να αρχίσει η 

λαίλαπα των μνημονίων! 

Θα ακολουθήσει το φθινόπωρο συνολική συζήτηση του 

ασφαλιστικού. Θα περιλαμβάνει επιβάρυνση των προϋποθέσεων για 

συνταξιοδότηση (ηλικία, ασφαλιστικός βίος, ένσημα), κόψιμο της 

σύνταξης πάνω από 1000 ευρά, ενσωμάτωση των επικουρικών στις 

κύριες συντάξεις, που σημαίνει νέα μείωση, καθώς το άθροισμα τους θα 

υπερβαίνει πάλι τα 1000 ευρά. Θα περιλαμβάνει επίσης πρόβλεψη για 

αναθεώρηση κάθε τριετία των ορίων ηλικίας σύμφωνα με τις 

δημογραφικές εξελίξεις (ήδη υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο 2
ο
 

μνημόνιο). Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ειδικός εργατολόγος καθηγητής, 

προειδοποιεί ότι με τα νέα μέτρα το 80% των Ελλήνων δε θα πάρει 

σύνταξη. 

• Το ΤΑΙΠΕΔ θα συνεχίσει το ξεπούλημα (αεροδρόμια, ΟΛΠ, ΟΛΘ, 

παραλίες). Ιδρύεται και νέο Ταμείο Εθνικής Περιουσίας. 

Προγραμματίζεται να εισπραχθούν 50 δις ευρά σε 30 χρόνια, ποσό 

υπερβολικό και πριν από τη δραματική κατάρρευση της αγοράς 

ακινήτων τα τελευταία χρόνια. Πολύ περισσότερο σήμερα. Τελικός 

στόχος από ο,τι φαίνεται ο ορυκτός πλούτος. 
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Σύμφωνα με ερώτηση 29 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ η παράδοση των 14 

περιφερειακών αεροδρομίων στη γερμανική Φράπορτ είναι εντελώς 

ασύμφορη, γιατί το ποσό του 1,234 δις που θα καταβάλει η εταιρία 

ισοδυναμεί με τα καθαρά έσοδα του κράτους από τα αεροδρόμια. 

Επίσης η εταιρία θα εισπράξει στα 40 χρόνια εκμετάλλευσης πάνω από 

22 δις, ενώ θα αποδώσει στο δημόσιο μόνο 3,85 δις. Την ίδια στιγμή η 

Χόχτιφ, επίσης γερμανική εταιρία, χρεωστάει στο ελληνικό δημόσιο 1,4 

δις για ΦΠΑ από την εκμετάλλευση του αεροδρομίου των Σπάτων. 

Βγάζει μάτι η επιμονή της τρόικας και η αποδοχή από την ελληνική 

κυβέρνηση για τις αποκρατικοποιήσεις – ξεπούλημα. Πουλιέται 

ελληνική δημόσια περιουσία εν ονόματι της απελευθέρωσης της 

οικονομίας από τα κρατικά δεσμά και την ίδια ώρα αγοράζεται από 

κρατικούς η ημικρατικούς φορείς της Γερμανίας : Το 6% του ΟΤΕ που 

απέμεινε στο ελληνικό δημόσιο στην Ντόιτσε Τέλεκομ, τα περιφερειακά 

αεροδρόμια στη Φράπορτ. Να σημειωθεί ότι η Φράπορτ που ελέγχει 

αεροδρόμια σε πολλές χώρες έχει επιβάλει παντού μεσαιωνικές 

συνθήκες εργασίας. Υπάρχουν καταγγελίες για όλα τα αεροδρόμια. Σε 

ένα από αυτά, το αεροδρόμιο της Βαλτιμόρης, οι εργαζόμενοι 

αμείβονται με το μισό του ελάχιστου μισθού, ενώ το 84% από αυτούς 

δεν έχουν ιατρική περίθαλψη. Μπορεί να φανταστεί κάποιος τι γίνεται 

σε αεροδρόμια φτωχών χωρών. 

• Ακολουθείται και στην περίπτωση του 3
ου

 μνημονίου η ίδια τακτική. 

Δηλαδή η τρόικα ορίζει κάθε φορά υψηλούς στόχους που δεν είναι 

δυνατόν να επιτευχθούν. Στην επόμενη ενδιάμεση αξιολόγηση για την 

παροχή δόσης του δανείου διαπιστώνει ότι δεν επετεύχθηκαν οι στόχοι, 

τίθενται νέοι αναθεωρημένοι, πάντοτε υψηλοί, με την ίδια στόχευση 

κ.ου.κ. 

Στις 13-7-2015 υπογράφηκε η συμφωνία στη σύνοδο κορυφής. Σε δυο 

μέρες ψηφίστηκαν με σύμπραξη ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΠΟΤΑΜΙΟΥ (229 

ψήφοι, ενώ το δεύτερο μνημόνιο με 199 ψήφους και το πρώτο με 172) 

και με κατεπείγουσα διαδικασία τα προαπαιτούμενα, για να αρχίσουν οι 

συζητήσεις για το οριστικό κείμενο της συμφωνίας. Μόλις άρχισαν οι 

συζητήσεις, η τρόικα προέβαλε νέες απαιτήσεις. Πάντοτε αφήνονται 

μετέωρα ζητήματα. Όταν έρθει η ώρα να συζητηθούν συγκεκριμένα, 
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αποτελούν πεδίο νέων διαφορών, ερμηνειών, εκβιασμών και εντέλει 

επιβολής νέων μέτρων. 

• Επιβαρύνεται η χώρα με νέο δάνειο, το οποίο θα πληρώνεται για τα 

επόμενα 32,5 χρόνια. Αυξάνεται το δημόσιο χρέος. Μεγάλοι 

οικονομολόγοι προβλέπουν ότι ακόμη κι αν από φέτος επιτευχθεί 

ανάπτυξη 4% για κάθε χρόνο ως το 2030 – πράγμα εντελώς απίθανο - 

και παραμείνουν σε ισχύ όλα τα μέτρα των 3 μνημονίων χωρίς 

χαλάρωση, το δημόσιο χρέος θα βρίσκεται στο 118% του ΑΕΠ, το οποίο 

εξακολουθεί να είναι μη διαχειρίσιμο. 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα 
Στη διάρκεια της πεντάμηνης διαπραγμάτευσης ξεσκεπάστηκε ακόμη 

περισσότερο ο χαρακτήρας της ΕΕ. Δεν πρόκειται φυσικά για Ένωση 

της δημοκρατίας, της φιλίας, της αλληλεγγύης, της αλληλοϋποστήριξης 

και των ανθρωπιστικών αξιών, αλλά για ένα κλαμπ ωμών εκβιαστών και 

ληστρικών εκμεταλλευτών και κερδοσκόπων. Το ιμπέριουμ 

αντικατέστησε το δίκαιο, ο κυνισμός την ανθρωπιά. 

Πάντοτε αυτή ήταν η Ευρώπη. Απλώς παλιότερα είχε περιθώρια να 

πετάει και ψίχουλα στις πιο αδύνατες χώρες και στους εργαζομένους. 

Τώρα τα πράγματα παρουσιάζονται εντελώς απροκάλυπτα. Φτάνει μόνο 

να σκεφτεί κάποιος ότι η Γερμανία δανείζεται από τις διαβόητες αγορές 

με επιτόκιο χαμηλότερο από 1% και δανείζει στην Ελλάδα με 

περισσότερο από 3%. Μόνο από αυτή τη κίνηση κέρδισε δεκάδες 

δισεκατομμύρια στη διάρκεια των ετών της κρίσης. 

Σύμφωνα με το γερμανικό Halle Institute for economic research η 

Εξοικονόμηση για τη Γερμανία υπερβαίνει το κόστος της κρίσης, ακόμη 

κι αν η Ελλάδα δεν αποπληρώσει το σύνολο του χρέους. Επιπλέον 

σημειώνει ότι κάθε φορά που ερχόταν αρνητικές ειδήσεις από την 

Ελλάδα, τα επιτόκια των γερμανικών ομολόγων μειώνονταν και ότι 

χωρίς αυτά τα μειωμένα επιτόκια η Γερμανία δε θα μπορούσε να 

επιτύχει ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς. 
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Την ίδια στιγμή παριστάνει ότι βοηθά τη χώρα μας και την κατηγορεί 

για διαφθορά και τεμπελιά. Ανάλογα και στις άλλες χώρες, στις οποίες 

επιβλήθηκε μνημόνιο. 

Το όποιο κοινωνικό κράτος κατεδαφίζεται σε όλες τις ευρωπαϊκές 

χώρες, της Γερμανίας μη εξαιρουμένης. Σταδιακά αλλά σταθερά 

επιβάλλεται έλεγχος στην εσωτερική οικονομική διαχείριση όλων των 

χωρών από ένα άτυπο διευθυντήριο. Βασικός άξονας η λιτότητα, πάντα 

προς όφελος του μεγάλου κεφαλαίου. 

 

Η συμμετοχή της χώρας μας στην ΕΕ 
Η συμμετοχή της χώρας μας αρχικά στην ΕΟΚ και στη συνέχεια στην 

ΕΕ και στην Ευρωζώνη ικανοποίησε έναν σύγχρονο εθνικό 

μεγαλοϊδεατισμό ότι είμαστε παρόντες στην Ευρώπη, στο σκληρό 

πυρήνα της. 

Οριστικοποίησε το δόγμα του Κ. Καραμανλή "ανήκομεν εις την 

Δύσιν" 

Στερέωσε τη θέση του καπιταλιστικού κοινωνικοοικονομικού 

συστήματος στη χώρα μας και προσέφερε σιγουριά στην ελληνική 

μεγαλοαστική τάξη. 

Είχε βέβαια πολλές δυσάρεστες συνέπειες, που συμπυκνώνονται στο 

ότι το τελικό συνολικό αποτέλεσμα της παρουσίας μας στην ΕΕ και του 

δούναι - λαβείν μαζί της είναι αρνητικό. Αυτό προκύπτει αν λογαριαστεί 

το τι έφυγε από τη χώρα μας με οποιαδήποτε μορφή προς τις άλλες 

χώρες της ΕΕ και ειδικότερα προς τις πιο ισχυρές από αυτές και το τι 

ήρθε στη χώρα μας με οποιαδήποτε μορφή. 

Πιο συγκεκριμένα παρατηρήθηκε: 

• Συρρίκνωση και καταστροφή της πρωτογενούς παραγωγής. Το 

μεγαλύτερο μέρος των βασικών ειδών διατροφής εισάγεται. Το 85% του 

κρέατος που καταναλώνουμε, μεγάλο μέρος των τυροκομικών και πλέον 

και γάλακτος. Στα ράφια των σούπερ μάρκετ περιμένουν συσκευασίες 

με γάλα και γιαούρτι της ΔΕΛΤΑ και της ΦΑΓΕ, που, όπως 

αναγράφεται πάνω στη συσκευασία, προέρχονται από Γερμανία, Γαλλία, 

Ολλανδία, Ιταλία. Η Ελλάδα, ο παράδεισος της φύσης και του κλίματος, 
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μεταβλήθηκε σε χώρα εισαγωγής γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων. Το 

ισοζύγιο των ανταλλαγών είναι αρνητικό για τη χώρα μας και σε αυτόν 

τον τομέα. 

• Αποβιομηχάνιση, αποδιάρθρωση του παραγωγικού ιστού και ειδικά 

καταστροφή της βιοτεχνίας, με χαρακτηριστική περίπτωση της 

κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης. 

• Ελλείμματα από την ελευθερία των εισαγωγών, από το σκληρό 

νόμισμα, από τις εξοπλιστικές δαπάνες και γενικότερα από το πάρτι των 

κρατικών προμηθειών. Συνακόλουθη διάβρωση του κρατικού 

μηχανισμού, καθώς οι μεγάλες εταιρίες εσωτερικού και εξωτερικού 

χρησιμοποιούν όλα τα γνωστά μέσα για την προώθηση των προϊόντων 

τους. Χαρακτηριστική περίπτωση η Ζίμενς. 

• Υπερδανεισμός για την κάλυψη των ελλειμμάτων, που όμως έγινε 

με όρους που εξυπηρέτησαν και εξυπηρετούν τις ξένες τράπεζες και 

χώρες. Τα δάνεια χρησιμοποιήθηκαν όχι για την παραγωγική 

ανασυγκρότηση της χώρας, αλλά για την αποπληρωμή παλιότερων 

δανείων είτε για αγορά όπλων από τις ίδιες τις δανείστριες χώρες είτε 

για έργα που ανατέθηκαν σε εταιρίες των δανειστριών χωρών. Εντέλει, 

δηλαδή δανειζόμαστε, για να χρηματοδοτούμε την ανάπτυξη αυτών των 

χωρών. Κατά την περίοδο 2010-2014 το 92% των δανείων που 

χορηγήθηκαν επέστρεψαν κατευθείαν τους δανειστές και μόνο το 8% 

εισέρρευσε στη χώρα μας. 

Ιδιαίτερο ρόλο στη δημιουργία των ελλειμμάτων και τον 

υπερδανεισμό έπαιξε το ενιαίο σκληρό νόμισμα. Η εισαγωγή του 

επιβάρυνε τις πιο αδύνατες οικονομίες, γιατί στέρησε τη δυνατότητα 

άσκησης εθνικής νομισματικής πολιτικής (Καθορισμός της ισοτιμίας 

του νομίσματος ανάλογα με τα εκάστοτε συμφέροντα της χώρας). 

Ανεπτυγμένες και μη οικονομίες πουλάνε και αγοράζουν με νόμισμα 

ίδιας αξίας, ενώ οι οικονομίες τους διαφέρουν. Αυτό διευκολύνει τις 

εισαγωγές στις φτωχές χώρες και δυσχεραίνει τις εξαγωγές τους. Το 

τελικό αποτέλεσμα συνοψίζεται στη γνωστή διαπίστωση: Τα ελλείμματα 

του νότου (= των αδυνάτων χωρών) γίνονται πλεονάσματα του βορρά 

(=των ισχυρών χωρών). 
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 Το ίδιο συμβαίνει και με τα διάφορα αναπτυξιακά προγράμματα 

(ΜΟΠ, Πακέτα Ντελόρ, ΕΣΠΑ) που χορηγούνται κατά καιρούς ως 

βοήθεια στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Επιστρέφουν σε μεγάλο 

βαθμό στις ανεπτυγμένες με την ανάθεση μεγάλων έργων στις εταιρίες 

τους. 

• Χρεοκοπία 

• Μνημόνια (λιτότητα, περικοπές σε μισθούς, συντάξεις, σε δαπάνες 

υγείας, παιδείας και πρόνοιας, ύφεση, ανεργία, κατασχέσεις, ξεπούλημα 

της δημόσιας περιουσίας, λιμανιών, αεροδρομίων, παραλιών) 

• Βάθεμα της εξάρτησης. Ουσιαστικά η χώρα μας έχει μεταβληθεί σε 

προτεκτοράτο με περιορισμένη και υπό αίρεση εθνική ανεξαρτησία και 

λαϊκή κυριαρχία. Νόμοι ψηφίζονται ή ακυρώνονται καθ' υπαγόρευση. 

Δεκάδες μεσαία και ανώτερα στελέχη, τρόικα παλαιότερα, θεσμοί τώρα, 

μπαινοβγαίνουν στα υπουργεία, χτενίζουν τους λογαριασμούς και τους 

κωδικούς του προϋπολογισμού, επιβάλλουν συγκεκριμένες ρυθμίσεις 

και καθορίζουν λεπτομέρειες ακόμα και του τύπου αν το αλατισμένο 

σουβλάκι θα επιβαρύνεται με διαφορετικό ΦΠΑ. 

• Προκαταβολική υποθήκευση του ενεργειακού πλούτου της χώρας 

(πετρέλαιο, αέριο, μεταλλεύματα) προτού καν διαπιστωθεί το μέγεθος 

και η δυνατότητα εκμετάλλευσής του. 

Σε όλες αυτές τις εξελίξεις δεν πήγε κάτι στραβά και αντίθετα από τον 

αρχικό σχεδιασμό. Αντίθετα μόνο με τις απατηλές προσδοκίες που 

καλλιεργούνταν στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη. Ήταν προδιαγεγραμμένο 

ότι η πορεία έτσι θα κατέληγε. Η διαφορά οικονομικής δύναμης των 

ευρωπαϊκών χωρών και η ανισόμετρη ανάπτυξή τους δεν μπορούσε 

παρά να φέρει τα πράγματα σε αυτό το σημείο. Το ευρωπαϊκό κεφάλαιο 

δεν έχτισε μια κοινή πατρίδα, ένα κοινό σπίτι, και δεν κάλεσε τις φτωχές 

χώρες σε ένα κοινό τραπέζι αφθονίας. Ήταν φανερό από την αρχή. 

Απλώς πολλοί δεν το καταλάβαιναν και χαρακτήριζαν ως 

οπισθοδρομικούς και δογματικούς όσους το κατάγγελναν. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ, παλιός υποστηρικτής της "ευρωπαϊκής ιδέας" 

φαντασιώνεται και τώρα αλλαγή της Ευρώπης, μάλιστα με πρωτοπόρο 

τον εαυτό του. Ευγενές κίνητρο, αφέλεια ή μικρομεγαλισμός; 
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Η στάση ενός σύγχρονου πολίτη 
Είναι λοιπόν χαμένο το παιχνίδι; Οι λίγοι θα συνεχίζουν το πάρτι σε 

βάρος των πολλών; Η νόθα συνείδηση θα συνεχίζει να αναπαράγεται και 

να εγκλωβίζει το μυαλό των καταπιεσμένων; 

Όχι, βέβαια. Πρώτα πρώτα η ιστορική πείρα δείχνει όχι μόνο 

διαιώνιση της εκμετάλλευσης, αλλά και κατάργηση της δουλείας. 

Περιλαμβάνει όχι μόνο καταπίεση αλλά και επαναστάσεις (γαλλική, 

οκτωβριανή). Ύστερα είναι γνωστή η ρήση "Στην απαισιοδοξία της 

γνώσης αντιτάσσουμε την αισιοδοξία της βούλησης". Καταλαβαίνουμε 

ότι η κατάσταση είναι δύσκολη, είναι άθλια, αλλά δεν σταματάμε εδώ. 

Έχουμε τη θέληση να την αλλάξουμε. Ποιοι; Όσοι, άτομα και σύνολα, 

ενδιαφέρονται και έχουν την πρόθεση να το επιχειρήσουν. Ο Μπρεχτ 

φωνάζει "Άλλαξε τον κόσμο, το έχει ανάγκη". 

Αν κάποιος βλέπει τα αδιέξοδα αυτής της πορείας της χώρας. 

Αν διακρίνει τον εκμεταλλευτικό χαρακτήρα του οικονομικο-

κοινωνικού συστήματος μέσα στο οποίο ζει και δρα. 

Αν αγανακτεί με τα τερατουργήματα που διαπράττονται στο όνομα 

της ελεύθερης οικονομίας. 

Αν καταλαβαίνει ότι δεν έχει σίγουρο μέλλον ο δυτικός "πρώτος" 

κόσμος, ενώ λίγες δεκάδες και εκατοντάδες χιλιόμετρα εκατομμύρια 

απελπισμένων λιμοκτονούν. 

Αν νομίζει ότι τον αφορά η οικολογική καταστροφή που συντελείται. 

Αν έχουν κάποιο περιεχόμενο η ανησυχία και οι διακηρύξεις 

ενδιαφέροντος για τις επόμενες γενιές. 

Αν κατανοεί ότι όλα αυτά τα τόσο "μακρινά" και "γενικά" αφορούν 

άμεσα τον καθένα ξεχωριστά και συνδέονται με τη δική του προσωπική 

περίπτωση. 

Αν δεν αρνιέται να δει ότι καθημερινά και σε όλα τα μέτωπα 

διεξάγεται ένας διαρκής αγώνας συμφερόντων, μία ταξική πάλη, και ότι 

η δική του θέση αντικειμενικά, ανεξάρτητα από προθέσεις, βρίσκεται 

στη μία ή στην άλλη πλευρά. 

Θα βρει τρόπο να πάρει επάνω του το μικρό ποσοστό ευθύνης που 

του αναλογεί και να αναζητήσει λύσεις. 
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Για όσους, παλιούς φίλους που κουράστηκαν και νέους που θέλουν να 

παλέψουν για την κοινή υπόθεση, ο Μπρεχτ λέει: 

Λες: πολύν καιρό αγωνίστηκες. 

δε μπορείς άλλο πια ν’ αγωνιστείς. 

Άκου λοιπόν: 

είτε φταις, είτε όχι 

σαν δεν μπορείς άλλο να παλέψεις 

θα πεθάνεις. 

Λες: πολύν καιρό ήλπιζες, 

δεν μπορείς άλλο πια να ελπίσεις. 

Ήλπιζες τι; 

Πως ο αγώνας θαν’ εύκολος; 

Δεν είν’ έτσι. 

Η θέση μας είναι χειρότερη απ’ όσο νόμιζες. 

Είναι τέτοια που: 

αν δεν καταφέρουμε το αδύνατο 

δεν έχουμε ελπίδα. 

Αν δεν κάνουμε αυτό 

που κανείς δεν μπορεί να μας ζητήσει 

θα χαθούμε. 

Οι εχθροί μας περιμένουν να κουραστούμε. 

Όταν ο αγώνας 

είναι στην πιο σκληρή καμπή του, 

οι αγωνιστές 

έχουν την πιο μεγάλη κούραση. 

Οι κουρασμένοι, 

χάνουν τη μάχη. 

 

Θεσσαλονίκη, 14/08/2015 

     Λαέρτης Τανακίδης 

          laertan@gmail.com 
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