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ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ 

Τελευταία έχει αρχίσει µια µαζική διαφηµιστική εκστρατεία της ρεφορµιστικής Αριστεράς (δηλαδή της 
Αριστεράς που δεν αµφισβητεί το ίδιο το σύστηµα της διεθνοποιηµένης οικονοµίας της αγοράς και της 
έκφρασής της στον γεωγραφικό µας χώρο, της Ε.Ε.) για την προβολή µιας δήθεν «λύσης» στη βαθιά και κάθε 
µέρα επιδεινούµενη κρίση που µαστίζει τον Ελληνικό λαό. Σύµφωνα µε την προτεινόµενη λύση που 
συνυπογράφουν όχι µόνο γνωστοί «ειδικοί» από τον ρεφορµιστικό χώρο, αλλά και κάποιοι που χρησιµοποιούν 
την αντικαπιταλιστική ρητορική όπως ανάλογα χρησιµοποιεί ο Γιωργάκης τη σοσιαλιστική, το αίτηµα για 
Λογιστικό Έλεγχο του Χρέους, το λιγότερο, αποτελεί «ταξικό όργανο πάλης», ενώ, στην καλύτερη περίπτωση, θα 
µπορούσε να οδηγήσει, αν γίνει κοινωνικά ευρέως αποδεκτό, στη διέξοδο από την κρίση. Στην πραγµατικότητα, 
δεν ισχύει ούτε το πρώτο ούτε το δεύτερο και, αντίθετα, η πρόταση για τον Λογιστικό Έλεγχο του Χρέους είναι 
όχι µόνο πρακτικά αδύνατη σε µη εξεγερσιακές συνθήκες και ανεπιθύµητη σε εξεγερσιακές, αλλά και διπλά 
αποπροσανατολιστική, εφόσον αποπροσανατολίζει τόσο για τα πραγµατικά συστηµικά αίτια της κρίσης, όσο και 
για τον πραγµατικό τρόπο εξόδου από αυτή. 

Είναι πρακτικά αδύνατη σε µη εξεγερσιακές συνθήκες γιατί απαιτεί τη σύµπραξη των ελίτ στη 
διενέργεια του Λογιστικού Ελέγχου. Όπου άλλωστε έγινε παρόµοιος λογιστικός έλεγχος υπήρχε τουλάχιστον η 
συµπαράσταση του κυβερνώντος κόµµατος (Ισηµερινός κ.λπ.), ή όπου κηρύχθηκε τµήµα ή και ολόκληρο το 
χρέος παράνοµο ή απεχθές, αυτό έγινε µετά από απόφαση της κυβερνώσας πολιτικής ελίτ. Στην Ελλάδα είναι 
φανερό ότι κανένα από τα κόµµατα εξουσίας δεν πρόκειται να συναινέσει, για προφανείς λόγους, σε µια 
διαδικασία λογιστικού ελέγχου του χρέους, όση πίεση και αν αναπτυχθεί «από κάτω», εκτός βέβαια αν η πίεση 
αυτή οδηγήσει στη δηµιουργία εξεγερσιακών συνθηκών.  

Είναι ανεπιθύµητη σε εξεγερσιακές συνθήκες: Όµως, ακόµη και αν το προσεχές παραπέρα βάθεµα της 
κρίσης οδηγήσει πράγµατι σε εξεγερσιακές συνθήκες, θα ήταν πράγµατι γελοίο το αίτηµα των εξεγερµένων να 
ήταν η... διενέργεια Λογιστικού Ελέγχου (που δυνητικά θα µπορούσε να καταλήξει στη διαγραφή κάποιου 
µέρους του Χρέους), αντί να είναι η ανατροπή της κοινοβουλευτικής Χούντας και η ανάδειξη µιας Κυβέρνησης 
Λαϊκής Ενότητας, όπως έχουµε προτείνει, η οποία θα προχωρούσε: 

• πρώτον, σε δηµοψήφισµα για την ακύρωση ΟΛΩΝ των µέτρων που επέβαλλε η Χούντα σε σχέση µε (ή 
µε αφορµή) το Χρέος και οδήγησαν στην κατεδάφιση κοινωνικών κατακτήσεων δεκαετιών και,  

• δεύτερον, στη λήψη των απαραίτητων µέτρων για τη δηµιουργία των προϋποθέσεων µιας αυτοδύναµης 
οικονοµικής ανάπτυξης, χωρίς εξαρτήσεις από Χρέη και τις ξένες και ντόπιες ελίτ (βλ. άρθρο Τ. 
Φωτόπουλου, «Η αποχώρηση από την ΕΕ µονόδροµος για την έξοδο από την κρίση και την αυτοδύναµη 

οικονοµία», περιοδικό Περιεκτική ∆ηµοκρατία τεύχος 22). Η ικανοποίηση αυτών των προϋποθέσεων θα 
έκανε δυνατή τη µελλοντική δηµιουργία µιας εναλλακτικής κοινωνικής και οικονοµικής οργάνωσης 
που θα την έλεγχαν άµεσα οι συνελεύσεις των πολιτών και των εργαζόµενων. 

Είναι αποπροσανατολιστική όσον αφορά τα αίτια της κρίσης, εφόσον δεν συζητάει καν τα συστηµικά αίτιά 
της, αλλά απλά µια συνέπειά της: το Χρέος. Όµως, τα αίτια της χρόνιας οικονοµικής κρίσης είναι δοµικά και 
ανάγονται στη διαστρεβλωµένη οικονοµική δοµή που δηµιούργησε το σύστηµα της οικονοµίας της αγοράς 
γενικά και η ενσωµάτωση της χώρας στη διεθνοποιηµένη οικονοµία της αγοράς ειδικότερα, µέσα από την ΕΕ 
και την ΟΝΕ. Η κρίση αυτή συγκαλυπτόταν σε ολόκληρη την Μεταπολίτευση, αρχικά από τις επιδοτήσεις κ.λπ. 
της ΕΕ, οι οποίες δινόντουσαν όχι βέβαια για να µας βοηθήσουν αλλά για να αποκρύψουν την παράλληλη 
αποδιάρθρωση της παραγωγικής δοµής της χώρας, στην οποία οδήγησε το άνοιγµα και η απελευθέρωση των 
αγορών που µας επέβαλε η ΕΕ και, στη συνέχεια, από τα εύκολα δάνεια µε χαµηλό επιτόκιο που επέτρεπε η 
είσοδός µας στην Ευρωζώνη.  



Η παγκόσµια χρηµατοπιστωτική κρίση εποµένως απλώς λειτούργησε σαν καταλύτης για να εκδηλωθεί η 
συστηµική κρίση της Ελλάδος και όχι σαν η αιτία της, όπως υποθέτουν οι «Μαρξο-Κεϊνσιανές» αναλύσεις πίσω 
από την πρόταση για Λογιστικό Έλεγχο. Η ουσιαστική αποδιάρθρωση της παραγωγικής δοµής, αναπόφευκτα, 
οδήγησε στη δηµιουργία µιας «καταναλωτικής κοινωνίας χωρίς παραγωγική βάση» και στη συνεχή αύξηση 
του εξωτερικού χρέους (και, συνακόλουθα, του δηµόσιου τοµέα), το οποίο έφτασε στα σηµερινά εκρηκτικά 
επίπεδα.  
Είναι λοιπόν φανερό ότι κάποια µελλοντική, τυπική η άτυπη, χρεοκοπία ήταν προαποφασισµένη όταν 
επιβαλλόταν το Μνηµόνιο και ο στόχος των ελίτ από την αρχή ήταν, από τη µια µεριά, να ξεζουµίσουν όσο 
µπορούσαν περισσότερο τα λαϊκά στρώµατα ώστε να ελαχιστοποιήσουν τις ζηµιές των κατόχων των οµολόγων, 
και, από την άλλη, να ολοκληρώσουν τις «διαρθρωτικές» αλλαγές της νεοφιλελεύθερης παγκοσµιοποίησης, οι 
οποίες δεν είναι παρά η υλοποίηση των «4 ελευθεριών» του Μάαστριχτ (δηλαδή η «απελευθέρωση» των 
αγορών κεφαλαίου, εργασίας, αγαθών και υπηρεσιών), και κυρίως να µας αναγκάσουν στο ξεπούληµα του 
εθνικού πλούτου, όπως κάνουν άλλωστε παντού οι δανειστές, είτε λέγονται ∆ΝΤ, είτε ΕΕ. 

Είναι αποπροσανατολιστική όσον αφορά τον τρόπο εξόδου από την κρίση, εφόσον ανάγει σε πανάκεια 
τη µερική ή ολική διαγραφή του Χρέους, την οποία (υποθετικά) θα µπορούσε να φέρει ο Λογιστικός Έλεγχός 
του! Το Χρέος, όµως, δεν είναι η αιτία της βαθιάς και επιδεινούµενης κρίσης, όπως υποστηρίζουν ανόητες 
συνωµοσιολογικές «θεωρίες» τύπου «Σοκ και ∆έος» ρεφορµιστών «αναλυτών». Ακόµη και αν αύριο µας 
χάριζαν οι πιστωτές µας ολόκληρο το Χρέος θα ήταν θέµα χρόνου να ξαναβρεθούµε στην ίδια θέση, εφόσον 
παραµέναµε στην ΕΕ και διατηρούσαµε τις αγορές µας ανοικτές και απελευθερωµένες, όπως αυτή επιβάλλει!  

Εποµένως, ο µοναδικός τρόπος διεξόδου από την κρίση περνά µέσα από τη δηµιουργία µιας εντελώς 
διαφορετικής παραγωγικής και καταναλωτικής δοµής, η οποία θα επέτρεπε την οικονοµική αυτοδυναµία (όχι 
αυτάρκεια) του ελληνικού λαού, σε ένα πλαίσιο οικονοµικής δηµοκρατίας όπου ο ίδιος ο λαός, και όχι οι 
ντόπιες και ξένες ελίτ, ελέγχουν τα µέσα παραγωγής και την οικονοµική διαδικασία. Αυτό θα δηµιουργούσε τις 
συνθήκες για τη µόνιµη οικονοµική απεξάρτηση, σε πρώτο στάδιο ξεκινώντας από την ίδια τη χώρα, µε τη 
µονοµερή έξοδο από την ΕΕ και τον εξαναγκασµό των ντόπιων και ξένων ελίτ να πληρώσουν αυτές το Χρέος, 
εφόσον άλλωστε αυτές το δηµιούργησαν και όχι βέβαια τα λαϊκά στρώµατα τα οποία κανένας δεν τα ρώτησε 
ποτέ.  

Αυτό σηµαίνει ότι ολόκληρο το χρέος είναι µη νοµιµοποιηµένο και όχι, όπως υποστηρίζουν οι 
υποστηρικτές του Λογιστικού Ελέγχου, κάποιο µέρος αυτού που οφείλεται σε καταχρήσεις, µίζες κ.λπ., το οποίο 
αν το έβρισκε κάποια Επιτροπή µετά από κάµποσα χρόνια, θα µπορούσαµε να το κηρύξουµε παράνοµο ή 
απεχθές και κατόπιν να ζητήσουµε από τις ντόπιες και ξένες ελίτ να το διαγράψουν! Εποµένως, µετά το 
δηµοψήφισµα για την κατάργηση όλων των µέτρων, από θέση ισχύος πια, θα απαιτούσαµε τη διαγραφή 
µεγάλου µέρους του Χρέους δηλώνοντας αδυναµία να το πληρώσουµε, χωρίς ανόητους λογιστικούς ελέγχους, 
αλλά µε µια απλή διαδικασία Στατιστικού Ελέγχου των µακροοικονοµικών µεγεθών της χώρας. Μέσω αυτής 
της διαδικασίας είναι δυνατό να δειχθεί η αδυναµία πληρωµής του Χρέους, που επιβάλλει την ανάγκη για το 
«κούρεµά» του. Συγχρόνως, να επιβληθεί µια άγρια φορολόγηση περιουσίας στους προνοµιούχους που θα 
πλήρωναν το υπόλοιπο Χρέος.  

Όλα αυτά δεν σηµαίνουν την «Αλβανοποίηση» της Ελληνικής οικονοµίας, όπως υποστηρίζουν οι 
κοµισάριοι του συστήµατος, αλλά, αντίθετα, την αποφυγή της Λατιναµερικανοποίησής της, µέσα από ένα νέο 
διεθνισµό, ο οποίος υιοθετεί µεν τις βασικές αρχές του παραδοσιακού διεθνισµού της Αριστεράς, αλλά και τον 
υπερβαίνει διότι θεµελιώνεται στις αυτοδύναµες οικονοµικές δηµοκρατίες των λαών (βλ. σχετικές 
παραγράφους για την οικονοµική ένωση των αυτοδύναµων οικονοµιών και τον νέο διεθνισµό στο σχετικό 
άρθρο του Τ. Φωτόπουλου, «Η Λατινοαµερικανοποίηση του Ευρωπαϊκού «Νότου», περιοδικό Περιεκτική 

∆ηµοκρατία, τ. 22)  
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