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™·Ó›˙Ô˘Ó, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÔÈ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÂ ¤Ó·
ÙÌ‹Ì· ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, Ô˘ ˘¤-

ÛÙË Î·È ·˘Ùfi ÙÈ˜ Û˘Ó¤ÂÈÂ˜ ÙˆÓ ÌÓËÌÔÓÈ·ÎÒÓ
¯ÂÈÚÈÛÌÒÓ ÙË˜ Î˘‚¤ÚÓËÛË˜.

∞Ó·Ê¤ÚÔÌ·È ÛÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙÂ˜, Ô˘ Î·È ÂÎÂ›ÓÔÈ
ˆ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›Â˜, ·ÏÏ¿ Î·È ˆ˜ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜,
«ÁÂ‡ÙËÎ·Ó» ÙÈ˜ ·ÏÏÂ¿ÏÏËÏÂ˜ ·˘Í‹ÛÂÈ˜ ÛÙÔ
º¶∞, ÙÔÓ ÂÈ‰ÈÎfi ÊfiÚÔ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË˜ ÂÙÚÂ-
Ï·›Ô˘, ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÛfiÚˆÓ, ÏÈ·-
ÛÌ¿ÙˆÓ, Ê˘ÙÔÊ·ÚÌ¿ÎˆÓ Î·È ÂÚÁ·ÏÂ›ˆÓ, ÙÈ˜ ̆ -
¤ÚÌÂÙÚÂ˜ ·˘Í‹ÛÂÈ˜ ÛÙÈ˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎ¤˜ ÙÔ˘˜ ÂÈ-
ÛÊÔÚ¤˜ ÛÙÔÓ ∂§°∞, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÈ˜ ÙÂÚ¿ÛÙÈÂ˜ Î·-
ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ˜ ÛÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ ·Ô˙ËÌÈÒ-
ÛÂˆÓ, ÙˆÓ ÂÈÛÙÚÔÊÒÓ º¶∞ Î·È ∂º∫.

À¤ÛÙËÛ·Ó, ‰ËÏ·‰‹, ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ÂÈ‚¿-
Ú˘ÓÛË ÛÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ
ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ë ·‰È¤ÍÔ‰Ë ÌÓËÌÔ-
ÓÈ·Î‹ ÔÏÈÙÈÎ‹ ¤Î·ÓÂ Î·È Î¿ÓÂÈ ÊÙˆ¯fiÙÂÚÔ˘˜
ÛÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘˜ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ÙˆÓ
ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÙÔ˘˜, ·Ó·ÁÎ¿˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ Ó· ÂÚÈ-
ÎfiÙÔ˘Ó ÙÈ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ ·ÎfiÌ· Î·È ÛÂ ‚·ÛÈÎ¿
ÚÔ˚fiÓÙ·, fiˆ˜ Â›Ó·È Ù· ÙÚfiÊÈÌ·.

¢ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏˆÛÙÂ Ù˘¯·›· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÔÈ-
¯Â›· ÙË˜ ∂ÏÏËÓÈÎ‹˜ ™Ù·ÙÈÛÙÈÎ‹˜ ∞Ú¯‹˜, Û‡Ì-

ÊˆÓ· ÌÂ Ù· ÔÔ›· ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ ̄ ÚfiÓÔ ÂÊ·ÚÌÔ-
Á‹˜ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘, Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ
Ô˘ ‹Ú·Ó ÔÈ ·ÁÚfiÙÂ˜ ·fi ÙËÓ ÒÏËÛË ÙˆÓ
ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÙÔ˘˜ (‰Â›ÎÙË˜ ÂÎÚÔÒÓ) ·˘Í‹ıËÎÂ
ÌfiÓÔ Î·Ù¿ 0,9% Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÂ ÙÚ¤¯Ô˘ÛÂ˜ –fi¯È
·ÔÏËıˆÚÈÛÌ¤ÓÂ˜– ÙÈÌ¤˜, ÂÓÒ ÛÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰·
ÙÔ Ì¤ÛÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ (‰Â›ÎÙË˜ ÂÈÛÚÔÒÓ)
·˘Í‹ıËÎÂ Î·Ù¿ 10%. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ·
ÙË˜ «„·Ï›‰·˜», Ô˘ Ì·˙› ÌÂ ÙÔÓ fiÁÎÔ ÙË˜ ·Ú·-
ÁˆÁ‹˜ Î·È ÙÈ˜ ÎÔÈÓÔÙÈÎ¤˜ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ˜ ‰È·ÌÔÚÊÒ-
ÓÂÈ ÙÔ ·ÁÚÔÙÈÎfi ÂÈÛfi‰ËÌ·, ‚Ú¤ıËÎÂ ÛÙÔ -9,1%.

ªÂ›ˆÛË ÙˆÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂˆÓ
√È ÙÚ¿Â˙Â˜ ¤¯Ô˘Ó ÎÏÂ›ÛÂÈ ÙÈ˜ ÛÙÚfiÊÈÁÁÂ˜ ÙË˜

¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË˜ ÛÙÔÓ ·ÁÚÔÙÈÎfi ÙÔÌ¤·. ∏ Â-
Ê·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ-Ì¤ÙÚˆÓ ÙÔ˘
¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ∞ÁÚÔÙÈÎ‹˜ ∞Ó¿Ù˘ÍË˜ 2007-
2013 Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈÎ¿ Î·ÚÎÈÓÔ‚·ÙÂ›. ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂ-
Ú· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÎÙ·ÌÈÂ˘ıÂ› Ô‡ÙÂ ¤Ó· Â˘ÚÒ ÁÈ· ÂÂÓ-
‰˘ÙÈÎ¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÙÔÓ ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ÙÔÌ¤·.

√È ÚÔ‚Ï¤„ÂÈ˜ ÙÔ˘ ÚfiÛÊ·Ù· „ËÊÈÛı¤ÓÙÔ˜

ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È
‰ÈfiÏÔ˘ Â˘ÓÔ˚Î¤˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙÂ˜. ¶ÂÚÈÎÔ¤˜
ÛÙÈ˜ ‰·¿ÓÂ˜ ÙˆÓ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÈ-
ÛÌÒÓ (∂§°∞, ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ, ÛÂÏ. 69). ∞È-
ÛıËÙ‹ ÌÂ›ˆÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂˆÓ
–ÁÈ· 70 ÂÎ·Ù. Â˘ÚÒ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î¿ÓÂÈ ÏfiÁÔ Ô ˘-
Ô˘ÚÁfi˜ ∞ÁÚÔÙÈÎ‹˜ ∞Ó¿Ù˘ÍË˜ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ,
262,8 ÂÎ·Ù. Â˘ÚÒ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ
(ÛÂÏ. 69). ∞·Í›ˆÛË ÁÂˆÚÁÈÎÒÓ ‚ÈÔÌË¯·ÓÈÒÓ,
È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙË˜ ∞ÁÚÔÙÈÎ‹˜ ΔÚ¿Â˙·˜, ·Ï-
Ï¿ Î·È ÌÂ›ˆÛË ÙË˜ ̄ ·ÌËÏfiÙÂÚË˜ Û‡ÓÙ·ÍË˜ Ô˘
˘¿Ú¯ÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ÙË˜ ·-
ÁÚÔÙÈÎ‹˜ Û‡ÓÙ·ÍË˜.

∫·Ï‡ÙÂÚ· Ó· ÌËÓ ·Ó·ÊÂÚıÔ‡ÌÂ ·Ó·Ï˘ÙÈÎ¿
ÛÙÈ˜ ÂÎÂÊÚ·ÛÌ¤ÓÂ˜ ÚÔı¤ÛÂÈ˜ ÁÈ· «·ÍÈÔÔ›-
ËÛË» ·ÁÚÔÙÈÎ‹˜ ÁË˜, ÂÎÔ›ËÛË ‚·ÛÈÎÒÓ ̆ Ô-
‰ÔÌÒÓ, Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ¿ÌÂÛ· ÌÂ ÙÔÓ ·ÁÚÔÙÈ-
Îfi ÙÔÌ¤· (Ô‰ÈÎ¤˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜, ÏÈÌ¿ÓÈ·, ÙÚ¤Ó·
Î.¿.) ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· «‰È·¯Â›ÚÈÛË» ÙÔ˘ ·Ú‰Â˘ÙÈ-
ÎÔ‡ ÓÂÚÔ‡.

ø ˜ ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·‰È¤ÍÔ‰Ô, ·ÊÔ‡
Ë ÂÏÏËÓÈÎ‹ ·ÁÔÚ¿ Ì·ÛÙ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ‡ÊÂ-

ÛË, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰Â›¯ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙÂ˜ ÙÈ˜ ·-

ÁÔÚ¤˜ ÙÔ˘ ÂÍˆÙÂÚÈÎÔ‡ ÁÈ· Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘˜.
¡· ¿ÓÂ ÂÎÂ› Ó· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÙÈ; √Ù·Ó ¤¯Ô˘Ó
·˘ÍËÌ¤ÓÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. √Ù·Ó ÙÔ Â˘ÚÒ
¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ¤Ó· ·fi Ù· ÛÎÏËÚfiÙÂÚ· ÓÔÌ›ÛÌ·Ù·
ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∞Ï‹ıÂÈ·, ÔÈ· ·ÁÚÔÙÈÎ¿ ÚÔ˚fi-
ÓÙ· ı¤ÏÂÈ Ó· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÈ˜ ‰ÈÂıÓÂ›˜ ·ÁÔ-
Ú¤˜; Δ· ÎÈÓÂ˙ÈÎ¿ ‹ ·˘Ù¿ ÙË˜ ∞ÊÚÈÎ‹˜; 

° È·Ù› Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÔÈ Í¤ÓÔÈ Ù· ÂÏÏËÓÈÎ¿ ·ÁÚÔ-
ÙÈÎ¿ ÚÔ˚fiÓÙ·; ∂ÂÈ‰‹ ı· Â›Ó·È ÊÙËÓÈ¿ÚÈÎ·; ª·
ÙfiÙÂ ı· ¤¯Ô˘ÌÂ ·ÎfiÌË ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ·ÁÚÔÙÈÎfi
ÂÈÛfi‰ËÌ·. √¯È, ··ÓÙ¿ÓÂ ÔÚÈÛÌ¤ÓÔÈ: £· ¿ÌÂ
ÛÙÈ˜ Í¤ÓÂ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ÌÂ ÂÒÓ˘Ì·, ÔÈÔÙÈÎ¿, Ù˘Ô-
ÔÈËÌ¤Ó·, ̆ ÁÈÂÈÓ¿ Î·È ̆ „ËÏ‹˜ ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓË˜
·Í›·˜ ÚÔ˚fiÓÙ·. ª· ÙfiÙÂ ·˘Ù¿ ı· Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚¿.
¶Ò˜ ı· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó Ù· ¿ÏÏ·, Ù· ÊıËÓfiÙÂ-
Ú·; ™Â ÔÈ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ı· ÛÙÔ-
¯Â‡Ô˘Ó; ™Â ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ Î·È ·˘ÙÔ› ÌÂ ÙË ÛÂÈÚ¿
ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·
‹ ÛÂ ÌÈ· ¯Ô‡ÊÙ· ÌfiÓÔ, Ô˘ Î·Ù¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ
ÏÔ‡ÙÔ;

* ∫ÔÛÌ‹ÙÔÚ·˜ ÙË˜ μÔ˘Ï‹˜, ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜
∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÙË˜ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È
‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¶¤ÏÏ·˜

ΔÔ˘ ¢∏ª∏Δƒ∏ ¶∞Δ∂§∏*

Ησυστημική κρίση από τη
χρηματοπιστωτική σφαί-
ρα πέρασε στην «πραγ-

ματική οικονομία», έγινε κρίση
δημοσίου χρέους και σήμερα
προσλαμβάνει χαρακτηριστικά
γενικευμένης πολιτικής-πολιτει-
ακής κρίσης. 

Ηαμφισβήτηση του συνόλου
της πολιτικής των πολιτικών υ-
παλλήλων των εγχώριων και (κυ-
ρίως) διεθνών τοκογλύφων μετα-
τρέπεται σε ολοένα ογκούμενο και
πιο συγκροτημένο (από την άπο-
ψη των σκοπών) λαϊκό κίνημα.

Eνα κίνημα, που συγκλόνισε τις
πόλεις της χώρας και εξώθησε στο
παίγνιο της ιλαροτραγωδίας της
«παραίτησης χάριν συναίνεσης»
στη σφαγή του λαού, που μετεξε-
λίχθηκε σε ανασχηματισμό της
κυβέρνησης για τη διασκέδαση
των εντυπώσεων.

Σε αυτή τη συγκυρία, βρίσκονται
πάλι πρόθυμοι, εσμός «σοφολο-
γιότατων» πανεπιστημιακών, αν-
θρώπων «των γραμμάτων και των
τεχνών», έτοιμων να βγάλουν λάδι
την κάθε άνωθεν ατιμία, έτοιμων
να καλέσουν το λαό σε συστράτευ-
ση και αυτοθυσία για την «εθνική
υπόθεση» της υπονόμευσης του
μέλλοντός του, χάριν του κορε-
σμού της ληστρικής βουλιμίας των
«αγορών», των πιστωτών... Eτοιμοι
να πλαισιώσουν τον ιστό των χου-
ντικών λύσεων που εξυφαίνονται
με πρωταγωνιστές «προσωπικότη-
τες» αυτού του φυράματος και
λόρδους γόνους δικτατορίσκων...

Μήπως τεκμηριώνουν επιστη-
μονικά την προθυμία τους; Oχι βέ-

βαια. Στα αγοραία
προπαγανδιστικά
τους κείμενα το
μόνο που απου-
σιάζει είναι η επι-
στημονική προ-
σέγγιση. Τουνα-
ντίον, επιστρατεύουν το σύνολο
των γελοίων, επικίνδυνων και επι-
στημονικά ανυπόστατων αγοραίων
ιδεολογημάτων του συρμού, των
«νεοσυντηρητικών-νεοφιλελεύ-
θερων» δογμάτων της δικτατορίας
της αγοράς, τα οποία –αυτοί οι δή-
θεν πνευματικοί ταγοί– όχι μόνο
καταπίνουν αμάσητα, αλλά τα ξα-
νασερβίρουν, δίκην χρησμών του
παραληρήματος μιας Πυθίας της
πιάτσας...

Αξιώνουν μάλιστα μετ’ επιτάσε-

ως άτεγκτη εφαρμογή όλου του
πακέτου των καταστροφικών μέ-
τρων που επιτάσσουν οι δυνάστες,
ως ευκαιρία και ως μοναδική «κα-
θαρτήριο» διέξοδο: «αξιοκρατία»
και «αριστεία» ως προκάλυμμα
για μαζικές απολύσεις και ως μέσο
αυτοενοχοποίησης των στρατιών
των απολυομένων, «συναίνεση»
για την επιβολή της κατοχής-χού-
ντας των πιστωτών, κατάργηση της
«κομματοκρατίας» και της «δια-
πλοκής» –πρωταγωνιστές των ο-

ποίων κατά κα-
νόνα ήταν και εί-
ναι συστηματικά
και κατά συρ-
ροήν οι ίδιοι–,
« ε ξ ο ρ θ ολο γ ι -
σμό» για τον κα-

θαγιασμό των ληστρικών ιδιωτι-
κοποιήσεων, καταργήσεων και
συγχωνεύσεων. Ζητούν την υπο-
ταγή μας, σα να είμαστε κατακτη-
μένος λαός, ηθικολογούν για την
ανάκτηση της «εμπιστοσύνης των
αγορών» κ.ο.κ. Υπονομεύουν έτσι
κάθε αξίωση επιστημονικότητας,
κριτικής, ορθολογισμού, κοινωνι-
κής ευθύνης και ήθους του επι-
στήμονα.

Παραμένει αδιευκρίνιστο εάν
πρόκειται για αδυναμία επιστημο-

νικής και υπεύθυνης προσέγγισης,
ή για σκόπιμη λαθροχειρία-απάτη
χειραγωγικού τύπου. Και τελικά, ι-
διαίτερα σε συνθήκες γενικευμέ-
νης κρίσης, ανελέητου κοινωνικού
πολέμου και άρδην αναδιαμόρφω-
σης συσχετισμών δυνάμεων, δεν έ-
χει και τόση σημασία εάν η συστρά-
τευση με κάποιους δυνάστες γίνε-
ται από πρόθεση είτε από αφέλεια
και βλακεία. Εκείνο που μετρά εί-
ναι το αποτέλεσμα στην καταγρα-
φή, στο συσχετισμό των δυνάμεων.

Και την προηγούμενη ιστορική
μεγάλη κρίση και δοκιμασία του
λαού μας, το 1941-44, ορισμένοι ε-
πιτήδειοι και πρόθυμοι την είδαν
σαν «ευκαιρία». Eμειναν στη μνή-
μη του λαού ως δωσίλογοι συνερ-
γάτες του κατακτητή.

Το ογκούμενο κύμα της λαϊκής
αγανάκτησης αποκτά κριτήρια και
αξιώνει το ξεμπρόστιασμα όλου
αυτού του συρφετού των μίσθαρ-
νων οργάνων και των «εθελοντών»
αυλοκολάκων ως δωσίλογων για
την υπονόμευση της κυριαρχίας
και του μέλλοντος του λαού. Απαι-
τεί διέξοδο από το αδιέξοδο της
χρεοκρατίας, βροντοφωνάζει με α-
ξιοπρέπεια: «Δεν χρωστάμε, δεν
πληρώνουμε, δεν πουλάμε, δεν
πουλιόμαστε»!
ΥΓ. Υπόδειγμα της παραπάνω
στάσης προθύμων βλ.
http://www.newsbeast.gr/greec
e/arthro/185918/edeka-
panepistimiakoi-uper-troikas-
kai-mnimoniou/,
http://www.intelligence.tuc.gr/~
lagoudakis/DOCS/2010-05-10-
letter.pdf

* E. ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜
¶ÔÏ˘ÙÂ¯ÓÂ›Ô˘ ∫Ú‹ÙË˜

Πρόθυμοι και δωσίλογοι...

» ∫·È ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÈÛÙÔÚÈÎ‹ ‰ÔÎÈÌ·Û›· ÙÔ˘
Ï·Ô‡ Ì·˜, 1941-44, oÚÈÛÌ¤ÓÔÈ ÂÈÙ‹‰ÂÈÔÈ ÙËÓ Â›-
‰·Ó Û·Ó «Â˘Î·ÈÚ›·». ∂ÌÂÈÓ·Ó ÛÙË Û˘ÓÂ›‰ËÛË ÙÔ˘
Ï·Ô‡ ˆ˜ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙÂ˜ ÙÔ˘ Î·Ù·ÎÙËÙ‹

√ ·ÁÚÔÙÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÛÙË Ì¤ÁÎÂÓË ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘

Aρθρα


