
 

 

ΔΙΚΣΤΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΕΡΙΕΚΣΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ • ΠΡΩΣΟΜΑΓΙΑ 2012 

ΟΧΙ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ ΑΠΑΣΗ! 

Σα μθνφματα των ιςτορικϊν γεγονότων τθσ 1θ Μαίου είναι επίκαιρα όςο ποτζ, ςιμερα που τα λαϊκά 
ςτρϊματα τθσ χϊρασ, εν μζςω τθσ μετατροπισ τθσ χϊρασ ακόμθ και ςε τυπικό προτεκτοράτο,  και με νόμο 
του κράτουσ, καλοφνται μζςα από τα ςυςτθμικά ΜΜΕ και ζναν ορθμαγδό παραπλθροφόρθςθσ από τα 
«εναλλακτικά», να «νομιμοποιιςουν» και ςτθν κάλπθ το πετςόκομμα κοινωνικϊν δικαιωμάτων ενόσ αιϊνα 
και το ξεποφλθμα του κοινωνικοφ πλοφτου. Δθλαδι να νομιμοποιιςουν «δθμοκρατικά» το ζγκλθμα κατά 
του λαοφ, αλλά και τουσ πολιτικοφσ ςυνδυαςμοφσ εκείνουσ που το υποςτιριξαν, κακϊσ και εκείνουσ που 
ανικουν ςτθν Αριςτερά και αποπροςανατολίηουν ςυςτθματικά και εςκεμμζνα το λαό ϊςτε να μθν 
αςχολθκεί με τα αίτια τθσ κρίςθσ και τθ ςυςτθμικι αλλαγι που ςυνεπάγεται θ αντιμετϊπιςι τθσ, αλλά με 
τα απλά ςυμπτϊματα τθσ (Χρζοσ, Ιδιωτικοποιιςεισ κτλ.).  

Παρόλο όμωσ που ο αποπροςανατολιςμόσ των λαϊκϊν ςτρωμάτων από τα κόμματα εξουςίασ και τα 
κακεςτωτικά ΜΜΕ που ελζγχουν οι ξζνεσ και ντόπιεσ ελίτ, οι οποίεσ είναι αυτζσ που κακορίηουν τθν 
ανάδειξθ των «ςωςτϊν» επαγγελματιϊν πολιτικϊν, δεν αποτελεί ζκπλθξθ για κανζναν, αφοφ αυτό αποτελεί 
ακριβϊσ τθν επαγγελματικι τουσ εναςχόλθςθ,  το ερϊτθμα είναι πϊσ εξθγείται ο  ςυςτθματικόσ 
αποπροςανατολιςμόσ που προζρχεται από τθν ίδια τθν Αριςτερά και τα «εναλλακτικά» τθσ μζςα,  

Για το ίδιο το ςφςτθμα, θ άλωςθ τθσ Αριςτεράσ από τα μζςα, προωκϊντασ τισ τάςεισ τθσ που δεν ζχουν 
καμία διάκεςθ να δϊςουν πραγματικζσ λφςεισ ςτθ ςταδιακι εξακλίωςθ του λαοφ, αποτελεί το χρθςιμότερο 
εργαλείο για τθ μονιμοποίθςθ τθσ υποτζλειασ του και τθσ κακολίκευςθσ τθσ νεοφιλελεφκερθσ 
παγκοςμιοποίθςθσ. Με τθν προϊκθςθ τθσ «Αριςτεράσ των υμπτωμάτων» τθσ κρίςθσ, θ «Αριςτερά» αυτι 
παίηει τον ρόλο του προοδευτικοφ υποςτυλϊματοσ του ςυςτιματοσ, μζςα ςτουσ πολιτικοφσ χϊρουσ 
εκείνουσ που παραδοςιακά αποτελοφςαν τθν πρωτοπορία των αγϊνων για τα λαϊκά ςτρϊματα, 
ευνουχίηοντασ τα πιο αποφαςιςμζνα κομμάτια τθσ κοινωνίασ για ςφγκρουςθ με το ςφςτθμα, και 
αποπροςανατολίηοντάσ τα από το να διαμορφϊςουν μια ελάχιςτθ προαπαιτοφμενθ βάςθ πολιτικισ 
ςυγκρότθςθσ για τθν ζξοδο από τθν ίδια τθν κρίςθ.  

Για τθν εκφυλιςμζνθ αυτι «Αριςτερά», θ αφομοίωςθ των ιςτορικϊν μακθμάτων πάνω από 150 χρόνων 
διαρκοφσ κοινωνικισ πάλθσ και κορυφαίων ςτιγμϊν αυτισ όπωσ ο αγϊνασ των εργατϊν του ικάγο, 
αποτελεί, όχι ςυςτατικό ςτοιχείο για τθ διαμόρφωςθ πραγματικισ διεξόδου από τθν κρίςθ μζςα από τθν 
αντιμετϊπιςθ των αιτίων τθσ και όχι απλά των ςυνεπειϊν τθσ, αλλά φφλλο ςυκισ για τθν εξυπθρζτθςθ των 
ταξικϊν ςυμφερόντων των χορθγϊν και υποςτθρικτϊν  τθσ ςτισ ντόπιεσ και ξζνεσ ελίτ. Ζτςι, με τθ βοικεια 
των παχυλϊν μζςων που ζχει ςτθ διάκεςθ τθσ, και τθν άμεςθ ι ζμμεςθ προβολι τθσ από τα κακεςτωτικά 
μίντια αλλά και τθν μαηικι προβολι τθσ από τα «εναλλακτικά» (που πολλά ζχει δθμιουργιςει θ ίδια), ζχει 
καταφζρει εδϊ και καιρό να μονοπωλεί τθ δθμόςια ςυηιτθςθ, με ζναν ανϊδυνο και φλφαρα τεχνοκρατικό 
λόγο που αςχολείται αποκλειςτικά με τισ ςυνζπειεσ τθσ κρίςθσ τισ οποίεσ όμωσ προβάλλει ουςιαςτικά ωσ 
αιτίεσ που δθμιοφργθςαν και το Χρζοσ αλλά και τα Μνθμόνια. 

Θ Αριςτερά αυτι και πολλοί πρόκυμοι «ςυνδαιτυμόνεσ» τθσ ςτον «ελευκεριακό» (κατ’ όνομα) χϊρο, 
ςυμβάλλουν με μιντιακοφσ όρουσ πλζον ςτθν παραπλθροφόρθςθ αυτι, παράγοντασ και προωκϊντασ 
ακόμα και καλογυριςμζνα φιλμ που απευκφνονται ςτθ διεκνι αγορά όπωσ το τελευταίο Catastroika, και 
ςφντομα κα προβάλλονται και από διεκνι κακεςτωτικά μζςα τθσ εκφυλιςμζνθσ «Αριςτεράσ» όπωσ θ 
Γκάρντιαν («όπωσ ςυνζβθ και με το προθγοφμενο φιλμ το Debtocracy) αποπροςανατολίηοντασ ςυςτθματικά 
τα λαϊκά ςτρϊματα ότι ο νεοφιλελευκεριςμόσ είναι μια απλι ιδεολογία, αν όχι μια ςυνωμοςία, που 
επομζνωσ ανατρζπεται αρκεί να εκλζξουμε τουσ «καλοφσ» ρεφορμιςτζσ Αριςτεροφσ πολιτικάντθδεσ  ςτθν 



 

 

εξουςία, μαηί με λίγθ ςάλτςα διαχειριςτικισ «άμεςθσ δθμοκρατίασ» ςτισ (καπελωμζνεσ από τθν Αριςτερά 
αυτι) πλατείεσ!  

Κατ’ αυτό τον τρόπο, θ εκφυλιςμζνθ Αριςτερά ςυγκαλφπτει με ςυςτθματικό τρόπο τα αίτια τθσ κρίςθσ που 
ανάγονται ςτθν εξάρτθςθ τθσ χϊρασ από το ςφςτθμα τθσ διεκνοποιθμζνθσ καπιταλιςτικισ αγοράσ, εφόςον 
ςυνεχίηει, όντασ μζλοσ  τθσ ΕΕ , να δεςμεφεται από τισ  «4 ελευκερίεσ» του Μάαςτριχτ για  τθν άρςθ των 
κοινωνικϊν ελζγχων ςτισ αγορζσ μζςα ςτθ νεοφιλελεφκερθ παγκοςμιοποίθςθ, με αποτζλεςμα τθν κακολικι 
αποδιάρκρωςθ τθσ παραγωγικισ βάςθσ και τθν αναγκαςτικι ςτιριξθ τθσ οικονομίασ από τον δανειςμό, τθν 
ελαςτικοποίθςθ των εργαςιακϊν ςχζςεων και τθν ανεξζλεγκτθ ροι κεφαλαίων κ.α..   

Θ άνοδοσ τθσ ακροδεξιάσ, για τθν οποία κλαίει και οδφρεται θ Αριςτερά, ςτθν πραγματικότθτα, οφείλεται 
ςτον ξεπεςμό τθσ εκφυλιςμζνθσ "Αριςτεράσ". Όταν ςτθ Γαλλία για παράδειγμα μόνο θ ακροδεξιά μιλά για 
ζξοδο από τθν ΕΕ και το Ευρϊ, που αλλοφ μποροφν να καταφφγουν τα κφματα τθσ νεοφιλελεφκερθσ 
παγκοςμιοποίθςθσ από τθν ακροδεξιά; 

Εν όψει εκλογϊν, το πραγματικό δίλημμα που καλοφνται να απαντήςουν τα λαϊκά ςτρώματα που 
ςυμμετζχουν ςτην εκλογική διαδικαςία, είναι: 

—ή μζςα ςτην ΕΕ, το οποίο εκ των πραγμάτων ςημαίνει παραμονή τησ χώρασ ςτισ ανοιχτζσ αγορζσ, 
νομιμοποίηςη των μνημονίων και αποδόμηςη κάθε ίχνουσ οικονομικήσ και εθνικήσ κυριαρχίασ, 
οποιαδήποτε κυβζρνηςη και αν ζλθει ςτην εξουςία, ακόμη και τησ «Αριςτεράσ» 

—ή άμεςη μονομερήσ ζξοδοσ από την ΕΕ για τη δημιουργία αυτοδφναμησ οικονομίασ και την ανατροπή 
όλων των ςυμβάςεων με την Σρόικα.  

Επειδι ακριβϊσ οι εκλογζσ αυτζσ ςτικθκαν μόνο για να νομιμοποιιςουν τθ φίλο-ΕΕ γραμμι και τθν 
προϊκθςθ τθσ «Αριςτεράσ» που εςκεμμζνα αποπροςανατολίηει τα λαϊκά ςτρϊματα και τϊρα επιδιϊκει να 
παίξει και ρόλο αξιωματικισ αντιπολίτευςθσ ςτα Σροϊκανά κόμματα εξουςίασ,  κεωροφμε χρζοσ μασ να 
κατονομάςουμε τθν απάτθ αυτι. 

Ο κφριοσ εκφραςτισ ςτον Ελλθνικό χϊρο τθσ ρεφορμιςτικισ/εκφυλιςμζνθσ «αριςτεράσ», το κόμμα του 
ΤΝ/ΤΡΙΗΑ, που παραδοςιακά και μζχρι πριν κάποια χρόνια ζπαιηε αποκλειςτικά το ρόλο του «αριςτεροφ» 
δεκανικιοφ για τθν πλιρθ ζνταξι μασ ςτισ ανοιχτζσ αγορζσ, υπογράφοντασ μάλιςτα τθν αντίςτοιχθ ςυνκικθ 
του Μάαςτριχτ, ενϊ υποςτιριξε ζμμεςα όλεσ τισ Νατοϊκζσ ειςβολζσ, δικαίωσ προωκείται ςιμερα ωσ θ 
Αριςτερι αντιπολίτευςθ ςτα κόμματα εξουςίασ, κακότι είναι όχι μόνο παντελϊσ ακίνδυνο, αλλά και 
χριςιμο εργαλείο για τα ςχζδια τθσ υπερεκνικισ και ντόπιασ ελίτ, για τθ μετατροπι  τθσ χϊρασ ςε δεξαμενι 
φκθνοφ δυναμικοφ και τουριςτικό παράδειςο, κακϊσ και το ξεποφλθμα τθσ δθμόςιασ περιουςίασ ςε τιμι 
ευκαιρίασ. 

Εδϊ και ενάμιςθ χρόνο περίπου που ξεκίνθςε θ κεςμοκζτθςθ τθσ καταςτροφισ των κοινωνικϊν 
κατακτιςεων και τθσ μετατροπισ τθσ χϊρασ ςε προτεκτοράτο, εμφανίςτθκε ταυτόχρονα και ο μθχανιςμόσ 
διαχείριςθσ τθσ αντίδραςθσ των λαϊκϊν ςτρωμάτων, που επζκτεινε και ςυμπλιρωνε τον ρόλο του 
ΤΝ/ΤΡΙΗΑ ςε πιο «ακαδθμαϊκοφσ» και «ελευκεριακοφσ» κφκλουσ. Θ εμφάνιςθ τθσ «Πρωτοβουλίασ των 
Αριςτερϊν Οικονομολόγων», μετατράπθκε ςτθν «Επιτροπι Λογιςτικοφ Ελζγχου», ςτελεχωμζνθ από 
«ειδιμονεσ» του ΤΝ/ΤΡΙΗΑ αλλά και τθσ ΑΝΣΑΡΤΑ που πρωτοςτάτθςε ςτισ πρωτοβουλίεσ αυτζσ, που 
αςχολοφνταν αυτάρεςκα με τισ ςυνζπειεσ τθσ κρίςθσ και τθ Χρεολογία αφινοντασ βολικότατα τθν 
εγκλθματικι ζνταξι μασ ςτθν ΕΕ των ανοιχτϊν αγορϊν ςτο απυρόβλθτο ι ςτθ…Δευτζρα παρουςία. Ακόμθ 
και πανάκριβα διεκνι ςυνζδρια ςτικθκαν από τισ  «Πρωτοβουλίεσ» αυτζσ για να προωκιςουν τισ 
αποπροςανατολιςτικζσ αυτζσ λφςεισ, που χρθματοδοτικθκαν και προωκικθκαν ζμμεςα ι άμεςα και από 
τθν ίδια τθν ΕΕ, όπωσ ζχουμε καταγγείλει. 



 

 

Όμωσ είναι κακαρι εξαπάτθςθ των λαϊκϊν ςτρωμάτων ότι κα ιταν δυνατι θ ζξοδοσ από τθν καταςτροφικι 
κρίςθ, ςτθν οποία μασ οδιγθςαν οι ντόπιεσ και ξζνεσ ελίτ, μζςα ςτθν Ευρωηϊνθ (όπωσ υποςτθρίηει ο 
ΤΡΙΗΑ) θ ακόμθ και μζςα ςτθν ΕΕ αλλά ζξω από τθν Ευρωηϊνθ (όπωσ υποςτθρίηει, θ ΑΝΣΑΡΤΑ,), κακϊσ 
και οι ανάλογεσ κζςεισ τθσ Πατριωτικισ Αριςτεράσ/Δεξιάσ (ΕΠΑΜ, Ανεξάρτθτοι Ζλλθνεσ κ.λπ..)—και φυςικά 
δεν μιλάμε για τα κακαρά δεκανίκια του ςυςτιματοσ (ΔΘΜΑΡ, Οικολόγοι Πράςινοι και Δθμοκρατικι 
υμμαχία). Σο Χρζοσ είναι μόνο θ ςυνζπεια τθσ κρίςθσ. Θ αιτία τθσ κρίςθσ είναι θ ίδια θ ενςωμάτωςθ μασ 
ςτθν παγκοςμιοποιθμζνθ καπιταλιςτικι Οικονομία τθσ Αγοράσ, μζςα από τθν ζνταξθ μασ ςτθν ΕΕ, και μόνο 
θ μονομερισ μασ ζξοδοσ από αυτι κα άνοιγε πραγματικά τον δρόμο για ζξοδο από τθν κρίςθ, μζςα από το 
χτίςιμο λαϊκϊν δομϊν αυτοδφναμθσ οικονομίασ. Μια διαδικαςία που κα μποροφςε να αρχίςει ςτθν Ελλάδα 
και ςε άλλεσ χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ περιφζρειασ που αντιμετωπίηουν παρόμοια προβλιματα, όπωσ 
προτείνουμε ςτθν Ζκκλθςθ για ζνα Λαϊκό Μζτωπο Κοινωνικισ και Εκνικισ Απελευκζρωςθσ.  

Σζλοσ, καλοφμε αυτοφσ που για λόγουσ αρχισ δεν ςυμμετζχουν ςτισ εκνικζσ εκλογζσ, να κακιερϊςουν 
μόνιμεσ ςυνελεφςεισ  ςτισ γειτονιζσ και ςτουσ χϊρουσ δουλειάσ, αποτρζποντασ τθ ςαλαμοποίθςθ των 
αγϊνων των κοινωνικϊν ομάδων και ενϊνοντάσ τουσ ςε ζνα πραγματικά αυτο-οργανωμζνο κίνθμα 
(εργαηομζνων, ανζργων, φοιτθτϊν, αγροτϊν ι απλά πολιτϊν), Οι  ςυνελεφςεισ αυτζσ κα μποροφςαν να 
αναλάβουν οργανωμζνα τθν άμεςθ επαφι παραγωγϊν-καταναλωτϊν και τθ διανομι των προϊόντων, 
αποτρζποντασ πρωτοβουλίεσ διανομισ βαςικϊν αγακϊν που ιδθ χειραγωγοφνται από το ίδιο το ςφςτθμα 
και τουσ «αριςτεροφσ» ςτυλοβάτεσ του —όπωσ ο ΤΝ/ΤΡΙΗΑ— και λειτουργοφν ωσ διαχειριςτζσ τθσ 
φτωχοποίθςθσ. Με τθν προχπόκεςθ βζβαια ότι οι ςκιϊδθσ αυτοί δθμοτικοί κεςμοί κα αποτελοφςαν 
οργανικό μζροσ προτάγματοσ για κατάλθψθ τθσ τοπικισ εξουςίασ και δθμιουργίασ πραγματικϊν και 
μόνιμων αμεςοδθμοκρατικϊν κεςμϊν άςκθςθσ τθσ οικονομικισ και πολιτικισ εξουςίασ από τουσ ίδιουσ 
τουσ πολίτεσ, ζξω από τθν ΕΕ, το Κράτοσ και τθ διεκνοποιθμζνθ οικονομία τθσ Αγοράσ. 

Αλλά για αυτοφσ που κα ςυμμετάςχουν ςτισ εκνικζσ εκλογζσ το ξεκάκαρο μινυμα δεν μπορεί να είναι άλλο 
από το εξισ: 

—ΜΑΤΡΙΣΕ ΣΑ ΚΟΜΜΑΣΑ ΕΞΟΤΙΑ (ΠΑΟΚ –ΝΔ) ΑΛΛΑ ΜΑΤΡΙΣΕ ΚΑΙ ΣΑ 
«ΑΝΣΙΜΝΗΜΟΝΙΑΚΑ» ΚΟΜΜΑΣΑ ΠΟΤ ΕΞΑΠΑΣΟΤΝ ΣΑ ΛΑΪΚΑ ΣΡΩΜΑΣΑ ΟΣΙ 
ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΣΟ ΧΡΕΟ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΩΣΙΚΟΠΟΙΗΕΙ, ΨΗΦΙΖΟΝΣΑ 
ΜΟΝΟ ΚΟΜΜΑΣΑ ΠΟΤ ΒΑΖΟΤΝ ΘΕΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΤ ΕΞΟΔΟΤ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΕ 
(ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΗΝ ΕΤΡΩΖΩΝΗ) ΑΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΗΝ ΚΡΙΗ 

—Η ΜΟΝΗ ΛΤΗ ΕΙΝΑΙ: ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΜΕΣΑ ΣΙ ΕΚΛΟΓΕ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΟΤΜΕ 
ΣΟ ΚΣΙΙΜΟ ΕΝΟ ΜΕΣΩΠΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ 
ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ! 
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