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Η ΑΝΣΙΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ ΑΡΙΣΕΡΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΑΡΙΑ ΛΑΪΚΗ
ΗΣΣΑ ΠΟΤ ΑΝΑΠΟΦΕΤΚΣΑ ΘΑ ΤΜΒΕΙ ΑΝ ΔΕΝ ΚΑΣΕΒΕΙ ΣΙ ΕΚΛΟΓΕ ΜΕ
ΤΓΚΡΟΣΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΔΟΤ ΑΠΟ ΣΗΝ ΚΡΙΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΗΝ
ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΕ, ΣΟ ΕΤΡΩ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΚΤΡΩΗ ΣΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΤΝΘΗΚΗ
ΠΡΟΣΑΗ ΣΗ ΠΕΡΙΕΚΣΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
Σα λαϊκά ςτρϊματα που προχϊρθςαν με τισ εκλογζσ ςε μια πρωτοφανι καταδίκθ των κομμάτων εξουςίασ, θ οποία
ςυνζτριψε τθ λογικι του Μνθμονιακοφ μονόδρομου, κινδυνεφουν ςτισ επόμενεσ εκλογζσ να πζςουν ςτθ παγίδα που
ζςτθςαν οι ντόπιεσ και ξζνεσ ελίτ, δθλαδι το δίλθμμα «Ευρϊ θ καταςτροφι», που όχι μόνο κα ανατρζψει τθν
προθγοφμενθ κατάκτθςθ αλλά και κα τα οδθγιςει ςτθ πιο βαριά ιττα μετά τον εμφφλιο. Αυτο κα ςυμβεί αναπόφευκτα αν
ο ΤΡΙΗΑ κατζβει με το ςθμερινό αντιφατικό αλλά και επικίνδυνο πρόγραμμα, είτε οι νζοι ψθφοφόροι του επιςτρζψουν
ςτα κόμματα εξουςίασ από όπου βαςικά προιλκαν και νομιμοποιιςουν τα εγκλθματικά Μνθμόνια, τθ δανειακι ςυνκικθ
και τουσ εφαρμοςτικοφσ Νόμουσ, είτε αυξθκοφν περιςςότερο και δϊςουν τθ νίκθ ςε αυτό το κόμμα. Και αυτό, γιατί ςτισ
προθγοφμενεσ εκλογζσ ο ΤΡΙΗΑ κατζβθκε με μια λαϊκίςτικθ και αντιφατικι, δικεν αντιμνθμονιακι, πρόταςθ που όςο
εφκολα υπερψθφίςτθκε για τουσ λόγουσ που κα εξθγιςουμε παρακάτω άλλο τόςο εφκολα μπορεί να καταψθφιςτεί ςτισ
επόμενεσ. Ακόμα μάλιςτα και αν δεν γίνει αυτό το ςενάριο, που είναι το πικανότερο, και ψθφιςτεί πρϊτο κόμμα ο ΤΡΙΗΑ,
αν δεν κατζβει ςτισ εκλογζσ με ςυγκροτθμζνο πρόγραμμα εξόδου από τθν κρίςθ μζςα από τθν ζξοδο από τθν ΕΕ, το ευρϊ
και τθν ακφρωςθ τθσ δανειακισ ςυνκικθσ, θ προοπτικι κα είναι το ίδιο ςκοτεινι και επικίνδυνθ για τα λαϊκά ςτρϊματα.
ΕΝΑΡΙΟ ΠΡΩΣΟ: ΝΙΚΗ ΣΟΤ ΚΑΘΑΡΑ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΤΘΕΡΟΤ, «ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟΤ» ΜΕΣΩΠΟΤ
Όςον αφορά το πρϊτο ςενάριο, είναι φανερό ότι οι επιπλζον ψθφοφόροι του ΤΡΙΗΑ ςτισ προθγοφμενεσ εκλογζσ δεν
αποτελοφν ςυνειδθτοποιθμζνουσ ψθφοφόρουσ, οι οποίοι ξαφνικά ανακάλυψαν το «φωσ το αλθκινό»! Είναι γνωςτό και
όλεσ οι αναλφςεισ των αποτελεςμάτων δείχνουν, ότι πρόκειται βαςικά για ςτρϊματα που πριν τθν κρίςθ κυρίωσ ψιφιηαν
ΠΑΟΚ και ΝΔ (δθλαδι πρόκειται για τα κρατικοδίαιτα πρϊθν μεςαία ςτρϊματα που ζχουν πλθγεί πιο ςυντριπτικά από το
Μνθμόνιο, το οποίο κεςμοποιεί τθ νεοφιλελεφκερθ παγκοςμιοποίθςθ ςτθ χϊρα μασ). Επομζνωσ, πρόκειται για βαςικά
ςυντθρθτικά ςτρϊματα που ακόμα δεν ζχουν ςυνειδθτοποιιςει τθν καταςτροφι από τθν ζνταξθ μασ ςτθν ΕΕ και τθν
Ευρωηϊνθ, τθν οποία ζνταξθ δεν αμφιςβθτοφν, αλλά απλά είναι αγανακτιςμζνα με τα Μνθμόνια και τισ ςυνζπειεσ τουσ,
χωρίσ να ςυνδζουν τθν ζνταξθ μασ ςτθν ΕΕ με αυτά. Ο ΤΡΙΗΑ τουσ πρόςφερε, εντελϊσ λαϊκίςτικα, τθν ιδανικι γι’ αυτά
λφςθ: τθ λφςθ τθσ παραμονισ μασ ςτθν ΕΕ και το Ευρϊ με παράλλθλθ κατάργθςθ του Μνθμονίου! Δθλαδι τθ λφςθ που
άφθνε και τθν πίτα ολόκλθρθ και τον ςκφλο χορτάτο.
Σο αποτζλεςμα ιταν αναμενόμενο: τα ςτρϊματα αυτά μετακινικθκαν μαηικά προσ τουσ «μάγουσ» του ΤΡΙΗΑ, αντί να
μετακινθκοφν προσ τισ δυνάμεισ που με ςυνζπεια υποςτιριηαν ότι χωρίσ τθν ζξοδο από τθν Ευρωηϊνθ αλλά και τθν ΕΕ
καμία διζξοδοσ από τθν κρίςθ δεν ιταν δυνατι —ζνασ επίπονοσ και μακρφσ αλλά αναγκαίοσ δρόμοσ για τθν πραγματικι
και μόνιμθ ζξοδο από τθν κρίςθ. Και ζτςι καταλιξαμε ςε ζνα τραγελαφικό εκλογικό αποτζλεςμα που υγιϊσ μεν
καταδικάηει τα κόμματα εξουςίασ, αλλά αντιφατικότατα προτείνει «λφςθ» τετραγωνιςμοφ του κφκλου, όπωσ αυτι που
προτείνει ο ΤΡΙΗΑ και ςφμπαςα θ αντιμνθμονιακι Αριςτερά, ςτθν οποία περιλαμβάνουμε και όλεσ εκείνεσ τισ δυνάμεισ
που παριςτάνουν τθν αντιςυςτθμικι Αριςτερά, αλλά δεν τολμοφν να κζςουν ςαφϊσ ςαν βαςικι προχπόκεςθ διεξόδου
από τθν κρίςθ τθν ζξοδο από τθν ΕΕ, ι τθ ςυναρτοφν με τθν καπιταλιςτικι κατάρρευςθ ςε όλθ τθν Ευρϊπθ και παρόμοιεσ
Μεςςιανικζσ ανοθςίεσ που ουςιαςτικά τθν παραπζμπουν ςτισ καλζνδεσ (πχ ΑΝΣΑΡΤΑ, ΕΛΕ κ.λπ.) Ζτςι τα ςτελζχθ του
ΤΡΙΗΑ μιλοφν για καταγγελία του Μνθμονίου και ςυνζχιςθ τθσ παραμονισ μασ ςτθν Ευρωηϊνθ, ενϊ ξζρουν και τα ίδια ότι
κα ιταν αδφνατθ, (για κακαρά οικονομικοφσ λόγουσ που ζχουν να κάνουν με τθν οργανικι ςφνδεςθ οργάνων τθσ ΕΕ, όπωσ
θ ΕΚΣ, με τθν ελλθνικι οικονομία), θ ςυνζχιςθ τθσ παραμονισ μασ ςτο Ευρϊ —που ςθμαίνει εξαφάνιςθ κάκε οικονομικισ
(και όχι μόνο!) κυριαρχίασ τθσ χϊρασ— ζχοντασ καταγγείλει τθ δανειακι ςφμβαςθ και τα μνθμόνια. Δεν είναι άλλωςτε
τυχαία θ κωλοτοφμπα που ζδειξε θ επιςτολι Σςίπρα προσ τα κεντρικά όργανα τθσ ΕΕ, όπου δεν μιλοφςε πια για
καταγγελία του Μνθμονίου και ακφρωςθ τθσ δανειακισ ςφμβαςθσ, αλλά για απλι επανεξζταςθ (δθλαδι
επαναδιαπραγμάτευςθ) των όρων του Μνθμονίου—κάτι για το οποίο οφτε οι ξζνεσ οφτε οι ντόπιεσ ελίτ κα είχαν

αντίρρθςθ (άλλο βζβαια τι νόθμα δίνει ο κακζνασ ςτθν επαναδιαπραγμάτευςθ). Οφτε φυςικά είναι τυχαίεσ οι ςχετικζσ
δθλϊςεισ Δραγαςάκθ.
Είναι λοιπόν φανερό, αν αλθκεφουν οι δθμοςκοπιςεισ που φζρνουν τθ ςυντριπτικι πλειοψθφία του λαοφ υπζρ τθσ ΕΕ και
του Ευρϊ —γεγονόσ για το όποιο φζρνει βαρφτατθ ευκφνθ θ ρεφορμιςτικι Αριςτερά που ποτζ δεν προςπάκθςε να δείξει
ςτα λαϊκά ςτρϊματα τθ πραγματικι ςθμαςία τθσ ΕΕ και τθσ ευρωηϊνθσ— τότε το δίλθμμα που ιδθ βάηουν επιτυχθμζνα οι
ξζνεσ και ντόπιεσ ελίτ (Ευρϊ θ καταςτροφι) κα πείςει τουσ ίδιουσ ψθφοφόρουσ, οι οποίοι μετακόμιςαν ςτον ΤΡΙΗΑ για να
καταδικάςουν τα κόμματα εξουςίασ, να ξαναγυρίςουν τϊρα ςτο μαντρί τουσ για να μθν πάκουν μεγαλφτερθ καταςτροφι.
Σα «επιχειριματα» που χρθςιμοποιεί ο ΤΡΙΗΑ για να απαντιςει ςτο δίλθμμα αυτό όχι μόνο δεν πρόκειται να πείςουν
κανζνα αλλά αντίκετα κα τουσ κάνει να ςυγχωριςουν και τα εγκλιματα των κόμματων εξουςίασ ςε βάροσ τουσ!
ΣΑ ΕΩΛΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΤΡΙΖΑ
Ζτςι, πρϊτον, το επιχείρθμα ότι οι εταίροι μασ «μπλοφάρουν» και δεν κα τολμιςουν να μασ ςπρϊξουν ςτθ χρεοκοπία και
τθν «εκοφςια» αποχϊρθςθ μασ από τθν Ευρωηϊνθ, φοβοφμενοι τον κίνδυνο «μεταδοτικότθτασ» των ςυνεπειϊν τθσ
ανεξζλεγκτθσ χρεοκοπίασ ιδιαίτερα ςτθν περιφζρεια τθσ Ευρωηϊνθσ, μόνο εν μζρει ςτζκει γιατί ςτα δυο χρόνια που
μεςολάβθςαν, οι οικονομίεσ ςτο Ευρωπαϊκό κζντρο ζχουν κωρακιςτεί ςθμαντικά, ακριβϊσ για ζνα τζτοιο ενδεχόμενο, και
θ Ελλάδα εκπροςωπεί μόνο 2% του Ευρωπαϊκοφ ΑΕΠ, κάτι που κάνει πιο εφκολθ μια τζτοιου είδουσ κωράκιςθ. Ο μόνοσ
λόγοσ που οι ευρωπαϊκζσ ελίτ κα είχαν δίκιο να φοβοφνται να μασ ςπρϊξουν ςτθ χρεοκοπία και τθν αποχϊρθςθ από το
Ευρϊ κα ιταν αν αυτι θ εξζλιξθ δθμιουργοφςε δυναμικι και για ζξοδο από τθν ΕΕ, κακϊσ και για άλλεσ κεςμικζσ αλλαγζσ
ςαν αυτζσ που περιγράφουμε ςτο κείμενο για το Μζτωπο (Ζκκλθςθ για ζνα Λαϊκό Μζτωπο Κοινωνικισ και Εκνικισ
Απελευκζρωςθσ). Και αυτό γιατί τζτοια εξζλιξθ κα μποροφςε να οδθγιςει μεςο-μακροπρόκεςμα όχι ςε οικονομικι
καταςτροφι αλλά, αντίκετα, ςε πραγματικι ζξοδο από τθ κρίςθ, και θ Ελλάδα κα γινόταν παράδειγμα όχι προσ αποφυγι
αλλά προσ μίμθςθ, κατ’ αρχιν ςτισ άλλεσ περιφερειακζσ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ. Γι’ αυτό κα προτιμοφςαν να μασ κρατιςουν
μζςα ςτθν ΕΕ και τθν Ευρωηϊνθ για να μασ ελζγχουν απόλυτα ςτον οικονομικό τομζα και κατ’ επζκταςθ και ςτον πολιτικό,
αρκεί να ςταματοφςαμε κάκε κουβζντα για ςυνολικι καταγγελία των Μνθμονίων και τθσ δανειακισ ςφμβαςθσ και να
καταλιγαμε ςε διαπραγμάτευςθ για τουσ (μθ ουςιαςτικοφσ για τισ ελίτ) όρουσ των Μνθμονίων. Αρκεί δθλαδι να εκλζγαμε
ςτισ προςεχείσ εκλογζσ είτε τα κακαρά μνθμονιακά κόμματα, είτε τθν αντιμνθμονιακι Αριςτερά, όπωσ ο ΤΡΙΗΑ.
Δεφτερον, το επιχείρθμα ότι δεν κα τολμιςουν οι οικονομικζσ ελίτ μζςα ςτθν ΕΕ να μασ ςπρϊξουν ςε ανεξζλεγκτθ
χρεοκοπία και ζξοδο από τθν Ευρωηϊνθ γιατί κα τουσ ςταματιςουν οι νζεσ ανερχόμενεσ «προοδευτικζσ» δυνάμεισ, όπωσ
ο Ολλάντ ςτθν Γαλλία, μάλλον ςαν ανζκδοτο πρζπει να το πάρουμε τθ ςτιγμι που θ «προοδευτικότθτα» του είναι γνωςτό
ότι απλά αποτελεί αναπτυξιακό ςοςιαλφιλελευκεριςμό (ςαν αυτόν περίπου που κζλει να εφαρμόςει και θ ΝΔ) και ότι
βζβαια ποτζ δεν κα διακινδφνευε τα ςυμφζροντα των Γαλλικϊν Σραπεηϊν που είναι ανάμεςα ςτουσ δανειςτζσ μασ, για
χάρθ τθσ «ςοςιαλιςτικισ αλλθλεγγφθσ». Αποτελεί άλλωςτε άλλθ μια εξαπάτθςθ ότι δικεν φταίνε οι «κακοί» Μζρκελ κ.λπ.
και αρκεί να βγουν οι «ςοςιαλιςτζσ» του Ολλάντ και του ςοςιαλδθμοκρατικοφ και Πράςινου κόμματοσ ςτθ Γερμανία για
να αλλάξουν αυτζσ οι πολιτικζσ. Και είναι εξαπάτθςθ γιατί βζβαια ο …Μιτεράν ιταν πολφ πιο ριηοςπάςτθσ ςοςιαλιςτισ
από τον νερόβραςτο ςοςιαλφιλελεφκερο Ολλάντ, και όμωσ μετά από ζναν χρόνο απόπειρασ ανατροπισ τθσ
νεοφιλελεφκερθσ παγκοςμιοποίθςθσ «μπικε και αυτόσ ςτο μαντρί». Και το ίδιο ςυνζβθ και με το δικό μασ ΠΑΟΚ και
φυςικά με τουσ ςοςιαλδθμοκράτεσ ςτθν Βρετανία και τθ Γερμανία. Γιατί άραγε; Ιταν όλοι αυτοί προδότεσ και κα μασ
ςϊςουν οι γνιςιοι ςοςιαλιςτζσ του ΤΡΙΗΑ και τθσ ΑΝΣΑΡΤΑ ι μιπωσ γιατί ςτο πλαίςιο των ανοικτϊν και
απελευκερωμζνων αγορϊν που κακιερϊνει θ νεοφιλελεφκερθ παγκοςμιοποίθςθ κάκε άλλθ πολιτικι είναι αδφνατθ; Είναι
δθλαδι θ νεοφιλελεφκερθ παγκοςμιοποίθςθ που ζκανε αδφνατθ κάκε μορφι ςοςιαλδθμοκρατίασ ςιμερα —κάτι που δεν
κατάλαβε ο ΤΡΙΗΑ που φζρεται ςαν να κζλει να κατακτιςει τθν ςοςιαλδθμοκρατικι κζςθ του ΠΑΟΚ, όταν θ
ςοςιαλδθμοκρατία είναι παγκόςμια νεκρι, ακριβϊσ λόγω των ανοικτϊν και απελευκερωμζνων αγορϊν που επιβάλλει θ
παγκοςμιοποίθςθ!
ΕΝΑΡΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ: Η «ΑΝΣΙΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ» ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΣΗ ΑΡΙΣΕΡΑ ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΣΙ ΕΚΛΟΓΕ
Αλλά ασ ζλκουμε ςτο δεφτερο ςενάριο και ασ υποκζςουμε ότι, με το ςθμερινό αντιφατικό και λαϊκίςτικο πρόγραμμα, ο
ΤΡΙΗΑ ζρχεται πρϊτο κόμμα και διεκδικεί τθν εξουςία. Αυτό ςθμαίνει ότι αν καταφζρει και ςχθματίςει κυβζρνθςθ, το
κφριο ςϊμα των Μνθμονίων και οι βαςικζσ διατάξεισ των ςυνακόλουκων νόμων κα εφαρμοςτοφν με κάποιεσ (ανϊδυνεσ
για τισ ελίτ) τροποποιιςεισ κατόπιν διαπραγματεφςεων. Σισ τροποποιιςεισ άλλωςτε αυτζσ κα τισ ζκαναν περίπου και τα
μνθμονιακά κόμματα, με τθ ςυμφωνία τθσ Ευρωπαϊκισ ελίτ, που προτιμά, όπωσ κα δοφμε, τθ ςυνζχιςθ τθσ παραμονισ
τθσ Ελλάδασ ςτθν ευρωηϊνθ και το Ευρϊ. Και δεν πρόκειται ο ΤΡΙΗΑ να καταγγείλει τθ δανειακι ςυμφωνία και τα

Μνθμόνια γιατί ξζρει πολφ καλά ότι θ καταγγελία αυτι, εάν δεν ςυνοδευτεί από μονομερι ζξοδο από τθν ΕΕ και το Ευρϊ,
κα οδθγιςει ςε ανεξζλεγκτθ χρεοκοπία (δθλαδι χρεοκοπία που κα ελζγχουν οι αγορζσ) και εξαναγκαςμό μασ να φφγουμε
από το Ευρϊ (όχι όμωσ και τθν ΕΕ όπωσ ςφςςωμθ θ ευρωπαϊκι ελίτ επιβεβαίωςε ςτο Eurogroup), πράγμα που μπορεί να
ζχει και χειρότερα αποτελζςματα από τα ςθμερινά.
Ζτςι, αν πάρει τθν εξουςία ο ΤΡΙΗΑ, για να αναφζρουμε μερικά παραδείγματα, δεν πρόκειται να επαναφζρει τουσ
απολυκζντεσ δθμόςιουσ υπαλλιλουσ, και αντίκετα κα υποχρεωκεί να απολφςει και άλλουσ. Δεν πρόκειται να καταργιςει
τουσ νόμουσ για τθν ελαςτικοποίθςθ τθσ εργαςίασ. Δεν πρόκειται να επιβάλλει αυςτθροφσ κοινωνικοφσ ελζγχουσ ςτισ
αγορζσ, και τθ κίνθςθ κεφαλαίου (παρά μόνο προςωρινά). Δεν πρόκειται να κοινωνικοποιιςει τισ ιδιωτικοποιθμζνεσ
δθμόςιεσ επιχειριςεισ. Οφτε πρόκειται να ςταματιςει το ςθμερινό ξεποφλθμα του κοινωνικοφ πλοφτου και τθν ζρπουςα
ιδιωτικοποίθςθ τθσ Τγείασ και τθσ Παιδείασ. Και αυτό γιατί όλα τα παραπάνω δεν επιβάλλονται μόνο από τα Μνθμόνια
και τουσ εφαρμοςτικοφσ νόμουσ τουσ, αλλά από τθν ίδια τθ ςυνκικθ του Μάαςτριχτ και τισ άλλεσ ςυμβάςεισ τθσ ΕΕ
(Λιςαβόνασ κ.λπ.) που τθν ακολοφκθςαν και επιβάλλουν τθν αρχι τθσ ανταγωνιςτικότθτασ, χωρίσ τθν οποία δεν μπορεί να
επιβιϊςει καμία οικονομία που ζχει ανοικτζσ και απελευκερωμζνεσ αγορζσ! Και οφτε το Ευρϊ, οφτε πολφ περιςςότερο τθν
ΕΕ, αμφιςβιτθςε ποτζ ο ΤΡΙΗΑ.
Ο ΑΠΟΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ ΓΙΑ ΣΑ ΑΙΣΙΑ ΣΗ ΚΡΙΗ
Είναι λοιπόν φανερό ότι είναι αδφνατθ θ πραγματικι ζξοδοσ από τθν κρίςθ αν δεν φφγουμε τόςο από τθν Ευρωηϊνθ όςο
και τθν ΕΕ, γιατί, όπωσ ζχουμε τονίςει επανειλθμμζνα, θ καταςτροφι τθσ γεωργίασ μασ, θ καταςτροφι τθσ εγχϊριασ
βιομθχανίασ, θ ελαςτικοποίθςθ τθσ εργαςίασ, το πετςόκομμα του δθμόςιου τομζα και του κοινωνικοφ κράτουσ κ.λπ. —
όλα αυτά είναι ςυνζπεια των ςυνκθκϊν Μάαςτριχτ και των ςυνκθκϊν τθσ ΕΕ που ακολοφκθςαν, πολφ πριν να φτάςουμε
ςτα Μνθμόνια. Και αυτζσ οι ςυνκικεσ που μασ επζβαλαν τισ ανοιχτζσ και απελευκερωμζνεσ αγορζσ (τισ «4 ελευκερίεσ»)
είναι που μασ οδιγθςαν ςτθ ςθμερινι καταςτροφικι κρίςθ, και όχι θ γενικότερθ παγκόςμια καπιταλιςτικι κρίςθ που
ξεκίνθςε από τον χρθματοπιςτωτικό τομζα, όπωσ εςκεμμζνα ι από αςχετοςφνθ υποςτθρίηουν οι «οικονομολόγοι» του
ΤΡΙΗΑ, τθσ ΑΝΣΑΡΤΑ κ.λπ.. Δεν είχαμε κρίςθ ςτον τραπεηικό τομζα που οδιγθςε ςε χρθματοπιςτωτικζσ φοφςκεσ, όπωσ
π.χ. ςτθν Ιρλανδία, ι φοφςκεσ ςτον καταςκευαςτικό τομζα που οδιγθςαν ςε εκτόξευςθ του ιδιωτικοφ χρζουσ, όπωσ ςτθν
Ιςπανία. Θ κρίςθ μασ είναι μακροχρόνια και δομικι και προζκυψε από τα ελλείμματα ςτον δθμοςιονομικό τομζα και ςτον
τομζα του εξωτερικοφ εμπορίου και τα ςυνακόλουκα ελλείμματα που οδιγθςαν ςτθν ανάγκθ του αυξανόμενου
δανειςμοφ (δθλαδι του Χρζουσ), ο οποίοσ, μζςα ςτθν Ευρωηϊνθ του ευκολότερου δανειςμοφ (λόγω ιςχυροφ νομίςματοσ),
εκτοξεφτθκε. Με τθν παγκόςμια κρίςθ ζγινε όμωσ αδφνατοσ ο φτθνόσ αναδανειςμόσ, με τον οποίο καλφπταμε τα ολοζνα
αυξανόμενα χρζθ. Σο Χρζοσ είναι επομζνωσ θ ΤΝΕΠΕΙΑ τθσ μακροχρόνιασ δομικισ κρίςθσ και όχι θ αιτία τθσ κρίςθσ, όπωσ
παραπλανθτικά υποςτθρίηει όλθ θ αντιμνθμονιακι Αριςτερά.
Ο ΜΠΑΜΠΟΤΛΑ ΣΟΤ ΦΑΙΜΟΤ ΚΑΙ Η ΖΟΤΓΚΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ε αυτό το ζργο των δφο πόλων εξουςίασ που διαμορφϊνονται επικίνδυνα ςιμερα με ςτόχο τον εγκλωβιςμό του λαοφ,
τον ρόλο «μπαμποφλα» που κα δικαιολογεί κεςμικά τον ρόλο τουσ ςτα ανϊτερα και μεςαία ςτρϊματα που κατά κανόνα
ψθφίηουν τουσ δφο αυτοφσ πόλουσ (θ λεγόμενθ «ικανοποιθμζνθ εκλογικι πλειοψθφία» ςτισ αντιπροςωπευτικζσ
«δθμοκρατίεσ»), κα αναλάβουν οι ανανιψαντεσ φαςίςτεσ και θ ιςλαμοφαγικι ακροδεξιά, θ οποία ιςχυροποιείται ςε όλθ
τθν Ευρϊπθ. Σα μορφϊματα αυτά ψιφιςε ςθμαντικό τμιμα του λαοφ επειδι απζδωςε τθν ευκφνθ για τθ μαηικι ανεργία,
τθν καταρράκωςθ των ςυςτθμάτων κοινωνικισ πρόνοιασ, τθν κατάρρευςθ των αςτικϊν κζντρων κ.λπ. ςτθ μετανάςτευςθ,
και όχι ςτθν παγκοςμιοποίθςθ, που μζςω τθσ ΕΕ μασ επιβάλλει τισ ςχετικζσ πολιτικζσ. Άλλωςτε θ ίδια θ νεοφιλελεφκερθ
παγκοςμιοποίθςθ δθμιουργεί και τθ μαηικι μετανάςτευςθ, με το ξερίηωμα εκατομμυρίων ανκρϊπων λόγω των πολζμων
τθσ υπερεκνικισ ελίτ ςτθν Ανατολι και τθσ καταςτροφισ τθσ οικονομικισ αυτοδυναμίασ των λαϊν του Νότου. Σθν
ακροδεξιά και τον φαςιςμό εξζκρεψε το ίδιο το ςφςτθμα και θ εκφυλιςμζνθ «Αριςτερά» με τον αποπροςανατολιςμό για
τθν κρίςθ και τισ διαχειριςτικζσ τθσ «λφςεισ» εντόσ τθσ παγκοςμιοποίθςθσ, με τισ κζςεισ ίςων αποςτάςεων ςτα εγκλιματα
τθσ υπερεκνικισ ελίτ κατά των λαϊν τθσ Μ. Ανατολισ και του Νότου, όπωσ και με τον φιλο-ςιωνιςμό τθσ. Και φυςικά, οι
φαςίςτεσ δεν κα αποτελοφν κίνδυνο βαςικά ςτο κοινοβοφλιο, όπωσ το παρουςιάηουν τα κομματικά ςτελζχθ τθσ
λαϊκίςτικθσ «Αριςτεράσ», οφτε είναι πικανό να επιςτρζψουμε ςτον …Φαςιςμό, όπωσ κινδυνολογοφν αγωνιςτζσ/ςτριεσ
ακόμα και τθσ αντιςυςτθμικισ Αριςτεράσ, βαςιηόμενοι/εσ ςε αναλφςεισ προ 80 ετϊν. Και αυτό γιατί ςτθ νεοφιλελεφκερθ
παγκοςμιοποίθςθ, που ςιμερα ζχει φτάςει ςε πρωτοφανι ολοκλιρωςθ, μζςω τθσ ςυγκζντρωςθσ εξουςίασ ςτθν
υπερεκνικι ελίτ, ζνασ (φυςικά) ψευτο-διεκνιςμόσ, υπάρχει ντε φάκτο, ςε αντίκεςθ με τθν περίοδο του κρατιςμοφ όπου το
κράτοσ-ζκνοσ ιταν πανίςχυρο και μποροφςε να πάρει μεγάλεσ διαςτάςεισ ο εκνικιςμόσ και ο φαςιςμόσ για ιςτορικοφσ
λόγουσ που ςιμερα δεν ζχουν ςχζςθ με τθν πραγματικότθτα και ζχουν εξεταςτεί από τθν Περιεκτικι Δθμοκρατία. Όμωσ

κα είναι ο λαόσ και οι μετανάςτεσ που κα αντιμετωπίηουν τουσ —βαςικά κερμόαιμουσ και όχι «ιδεολόγουσ»— κιαςϊτεσ
του φαςιςμοφ, τον τραμπουκιςμό και τον ρατςιςμό, τθν εγκλθματικότθτα κτλ., κακθμερινά ςτισ γειτονιζσ, και όχι οι λίγοι
βολεμζνοι, ςε μεγάλο βακμό, μελλοντικοί ψθφοφόροι των «Αριςτερϊν Κυβερνιςεων».
Δθλαδι θ ηουγκλοποίθςθ τθσ κοινωνίασ δεν κα απειλεί τόςο τα προνομιοφχα ςτρϊματα που αποτελοφν κατά κανόνα τθν,
«ικανοποιθμζνθ εκλογικι πλειοψθφία», (που ςτθν πραγματικότθτα είναι και κα γίνει ακόμα περιςςότερο μια ελάχιςτθ
μειοψθφία ςτον γενικό πλθκυςμό), θ οποία, μαηί με τα φκίνοντα, ςιμερα, κρατικοδίαιτα ςτρϊματα ςτθν Ελλάδα, είναι
αυτι που κακορίηει κάκε φορά τθν εκάςτοτε εκδοχι τθσ διαχείριςθσ του ςυςτιματοσ. Σα προνομιοφχα ςτρϊματα κα
δθμιουργοφν τα γκζτο πολυτελείασ τουσ με ιδιωτικι αςτυνομία, περίκαλψθ κτλ., όπωσ γίνεται εκτεταμζνα ςτθ Λατινικι
Αμερικι, ενϊ ο υπόλοιποσ πλθκυςμόσ κα βρίςκεται ςτο ζλεοσ τθσ κοινωνικισ κρίςθσ.
Η ΠΡΟΣΑΗ ΜΑ ΓΙΑ ΟΡΙΣΙΚΗ ΔΙΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΗΝ ΚΑΣΑΣΡΟΦΙΚΗ ΚΡΙΗ
Να γιατί κεωροφμε ότι ο μόνοσ τρόποσ εξόδου από τθν κρίςθ είναι θ απεξάρτθςι μασ από τθ νεοφιλελεφκερθ
παγκοςμιοποίθςθ μζςα από τθ δθμιουργία των προχποκζςεων οικονομικισ αυτοδυναμίασ, ςαν αυτι που προτείνουμε
ςτθν ζκκλθςθ για το Μζτωπο. Αναγκαία προχπόκεςθ για να αρχίςουμε τθ διαδικαςία αυτι είναι θ ζξοδοσ από τθν ΕΕ που
είναι ο κφριοσ εκφραςτισ τθσ νεοφιλελεφκερθσ παγκοςμιοποίθςθσ ςτθ χϊρα μασ. Μόνο ζτςι ο ελλθνικόσ λαόσ και άλλοι
λαοί ςτθν καπιταλιςτικι περιφζρεια κα αποφφγουν, μζςα ςε μια νζα ζνωςθ των λαϊν που κα ςτθρίηεται ςτισ αρχζσ τθσ
αλλθλεγγφθσ, τθν καταςτροφι που μασ επιβάλλουν οι ξζνεσ και ντόπιεσ ελίτ. Αυτό απαιτεί βζβαια ο ελλθνικόσ λαόσ να
πάρει ςτο πρϊτο βιμα ςτα χζρια του τθν οικονομία από τισ ντόπιεσ και ξζνεσ ελίτ και να εφαρμόςει δραςτικά μζτρα ςαν
αυτά που προτείνουμε ςτθν Ζκκλθςθ για το Μζτωπο, για να τθν προςτατεφςουμε από τισ αγορζσ, και ςε ζνα δεφτερο
βιμα να αποφαςίςει μζςα από πραγματικά δθμοκρατικζσ διαδικαςίεσ, τι είδουσ κοινωνία επικυμεί (Περιεκτικι
Δθμοκρατία, κρατικοςοςιαλιςτικι, αναρχοςυνδικαλιςτικι κτλ.).
Εάν ο ΤΡΙΖΑ, ζςτω τθν τελευταία αυτι ςτιγμι, και ςαν απάντθςθ ςτο δίλθμμα που βάηουν οι ελίτ «ευρώ θ
καταςτροφι» κατζβαινε με ςυγκροτθμζνο πρόγραμμα εξόδου από τθν κρίςθ, μζςα από τθν ζξοδο από τθν ΕΕ, το ευρώ
και τθν ακφρωςθ τθσ δανειακισ ςυνκικθσ, και με ςφνκθμα «ΟΧΙ ΣΗΝ ΕΕ ΚΑΙ ΣΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ, ΝΑΙ ΣΗΝ ΑΤΣΟΔΤΝΑΜΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ», τότε κα είχε μαηί του ςυμμάχουσ και όλθ τθν πραγματικι αντιςυςτθμικι Αριςτερά, αλλά και λαϊκά
ςτρώματα πζρα από τθν Αριςτερά, ςε ζνα ντε φάκτο λαϊκό Μζτωπο που κα ζςωηε τον λαό από τθν καταςτροφι και κα
ζβαηε και τισ βάςεισ για μια νζα κοινωνία και οικονομία, που κα ζλεγχε πραγματικά ο λαόσ και όχι οι ντόπιεσ και ξζνεσ
ελίτ.
Εάν αντίκετα αγνοιςει τθν πρόταςθ αυτι και κατζβει ςτισ εκλογζσ με το ςθμερινό λαϊκίςτικο και αποπροςανατολιςτικό
«πρόγραμμα» τότε, όπωσ δείξαμε παραπάνω, κα είναι απόλυτα υπεφκυνοσ για τθν καταςτροφι που κα
επακολουκιςει. Σότε, ο μόνοσ δρόμοσ που κα απομζνει ςτισ λαϊκζσ δυνάμεισ για τθν πραγματικι ζξοδο από τθν
καταςτροφικι κρίςθ κα είναι ο παραμεριςμόσ και περικωριοποίθςθ τθσ αντιμνθμονιακισ Αριςτεράσ και θ ςφμπθξθ
ενόσ Λαϊκοφ Μετώπου Κοινωνικισ και Εκνικισ Απελευκζρωςθσ για τθν ζξοδο από τθν ΕΕ και το ΕΤΡΩ και τα
ςυνακόλουκα κεςμικά μζτρα. Ο κακζνασ και θ κακεμιά ασ αναλάβουν τισ ιςτορικζσ ευκφνεσ τουσ.17 MAH 2012
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