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Μετά από αναγκαςτικι απουςία πάνω από ζνα χρόνο θ ςτιλθ επανζρχεται με ιδιαίτερθ χαρά ςτθν τακτικι 
δεκαπενκιμερθ βάςθ τθσ, και από τισ 19/1 ςτθ Σαββατιάτικθ κζςθ τθσ. Το γεγονόσ ότι θ ζκλειψθ τθσ μοναδικισ 
πολυφωνικισ εφθμερίδασ «ςυνζπεςε» με τον πιο κρίςιμο χρόνο, όπου το τρίτο Μνθμόνιο ζβαλε τισ βάςεισ  για να 
ςυντελεςτεί θ ςθμερινι οικονομικι καταςτροφι τθσ χϊρασ, τθν κάνει ελάχιςτα ςυμπτωματικι. Ιδιαίτερα, όταν ςτο 
φίμωμα τθσ εφθμερίδασ ζπαιξαν κακοριςτικό ρόλο όχι μόνο ςυςτθμικζσ δυνάμεισ, αλλά και δυνάμεισ τθσ 
χρεοκοπθμζνθσ Αριςτεράσ που ςτόχο είχαν τθν μονοπϊλθςθ του μθ «μνθμονιακοφ» Τφπου από φερζφωνα τθσ (π.χ. 
νεοπαγείσ εφθμερίδεσ –θ μια  κακι απομίμθςθ τθσ «Ε»--από τ. ςυντάκτεσ τθσ εφθμερίδασ), κακϊσ και 
εργατοπατζρεσ που αντικειμενικά  ζπαιξαν ρόλο ςυνοδοιπόρων τουσ, ςε μια λυςςϊδθ προςπάκεια να κλείςει και 
ςτθ ςυνζχεια να αποτραπεί θ επανζκδοςθ τθσ εφθμερίδασ, εξαπατϊντασ τουσ εργαηόμενουσ (που, ορκότατα 
βζβαια, διεκδικοφν δεδουλευμζνα μθνϊν) ότι ζτςι κα ικανοποιοφνταν τα απαράγραπτα δικαιϊματά τουσ! 

Μιλϊ για καταςτροφι, και όχι απλά για κρίςθ, γατί ποτζ άλλοτε δεν είχε κεςμοποιθκεί, όπωσ ςιμερα, θ 
ςυςτθματικι φτωχοποίθςθ των λαϊκϊν ςτρωμάτων και θ μετατροπι τθσ χϊρασ ςε κακαρό προτεκτοράτο των ξζνων 
ελίτ με τθν αγαςτι ςφμπνοια των ντόπιων ελίτ και τθ ςτιριξθ των προνομιοφχων ςτρωμάτων που ξεπουλάνε όλο 
τον κοινωνικό πλοφτο τθσ χϊρασ, και προςδοκοφν μια «ανάπτυξθ» που κα ςτθρίηεται ςτθν Κινεηοποίθςθ των 
εργαςιακϊν ςχζςεων. Για να ςυγκαλυφκεί αυτι θ ιςτορικι καταςτροφι, που κα μετατρζψει τθ χϊρα ςε μπανανία 
τθσ ΕΕ και τα λαϊκά ςτρϊματα ςε άκυρμα των ξζνων και ντόπιων ελίτ, καλλιεργοφνται από το ςφςτθμα μια ςειρά 
ανϊδυνοι αντιπεριςπαςμοί, με τθν αμζριςτθ βοικεια τθσ ρεφορμιςτικισ Αριςτεράσ, δθλ. αυτισ που δεν 
αμφιςβθτεί, όχι το ςφςτθμα, αλλά οφτε καν τθν ζνταξι μασ ςτθν ΕΕ (πζρα απο αυτι που ηθτά τθν απλι ζξοδο από 
τθν Ευρωηϊνθ που είναι άλλθ μια απάτθ). Και αυτό, παρόλο που, ςφμφωνα με τισ δθμοςκοπιςεισ, θ πλειοψθφία 
του Ελλθνικοφ λαοφ αμφιςβθτεί ςιμερα τθν ζνταξι μασ ςτθν ΕΕ, εφόςον βλζπει «ςτο πετςί τθσ» ότι μζςα ςτθν ΕΕ 
είναι καταδικαςμζνθ ςτθ μόνιμθ φτωχοποίθςθ, που κα προκαλεί θ ανάπτυξθ με βάςθ τθν ανταγωνιςτικότθτα. 
Δθλαδι, μια «ανάπτυξθ» που ςυνεπάγεται είτε τθν ανοικτι ανεργία, είτε τθ ςυγκαλυμμζνθ ανεργία τθσ μερικισ και 
περιςταςιακισ απαςχόλθςθσ, είτε, τζλοσ, μιςκοφσ ανατολικισ Ευρϊπθσ.  

Η Αριςτερά αυτι εξαπατά διπλά τα λαϊκά ςτρϊματα.  

Πρϊτον, με το να υπόςχεται ότι μζςα ςτθν ΕΕ κα μποροφςε να εφαρμόςει ριηικά διαφορετικι πολιτικι από τθν ιδθ 
εφαρμοηόμενθ από τθν Τρόικα. Όμωσ, θ νεοφιλελεφκερθ παγκοςμιοποίθςθ δεν είναι απλι επιλογι κάποιων 
«κακϊν» πολιτικϊν και οικονομικϊν ελίτ, όπωσ παραμυκιάηει τον λαό θ Αριςτερά αυτι. Η καπιταλιςτικι 
παγκοςμιοποίθςθ, θ οποία είναι δομικό φαινόμενο που οδιγθςε ςτισ ανοικτζσ και απελευκερωμζνεσ αγορζσ 
(κεφαλαίου,  εμπορευμάτων εργαςίασ), μόνο νεοφιλελεφκερθ μπορεί να είναι, εφόςον αναγκαςτικά κεμελιϊνεται 
ςτθν ανταγωνιςτικότθτα. Αλλά, θ ανταγωνιςτικότθτα, ςτισ ςυνκικεσ αυτζσ, μπορεί να ενιςχυκεί είτε μζςα από 
μαηικζσ επενδφςεισ ςτθν ζρευνα και τεχνολογία ςε ςυνδυαςμό με τθ δραςτικι μείωςθ του κόςτουσ παραγωγισ 
(δθλ. του εργατικοφ κόςτουσ, των φόρων ςτο κεφάλαιο, εργοδοτικϊν ειςφορϊν κ.λπ.) ––όπωσ κάνουν οι χϊρεσ του 
κζντρου–– είτε μζςα μόνο από τθ μείωςθ του κόςτουσ που ελπίηεται να προςελκφςει τισ επενδφςεισ των 
πολυεκνικϊν ––όπωσ κάνουν οι χϊρεσ ςτθ περιφζρεια ςαν τθν Ελλάδα. Όλεσ οι νεοφιλελεφκερεσ «διαρκρωτικζσ 
μεταρρυκμίςεισ»  επιβάλλονται με βάςθ αυτι τθ λογικι και καμιά ρεφορμιςτικι αριςτερά δεν μπόρεςε να τισ 
ανατρζψει: από αυτιν του Μιτεράν μζχρι του Ολάντ. Και αυτό, διότι θ ανατροπι τουσ προχποκζτει μονομερι 
ζξοδο μιασ χϊρασ από τθν ΕΕ, ςαν πρϊτο βιμα για τθν αποκοπι των δεςμϊν τθσ, μζςω τθσ οικονομικισ 
αυτοδυναμίασ (όχι αυτάρκειασ), από τθ νεοφιλελεφκερθ παγκοςμιοποίθςθ. 
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Δεφτερον, με το να ςτρζφει τθν προςοχι των λαϊκϊν ςτρωμάτων είτε ςτισ ανϊδυνεσ (για το ςφςτθμα) διαμάχεσ για 
τθν διαφκορά, ϊςτε να εκτονωκεί θ διογκοφμενθ οργι, είτε ςτον φαςιςτικό μπαμποφλα που δικεν απειλεί τθν 
Ελλάδα, αν όχι τον πλανιτθ ολόκλθρο! Όμωσ, θ Ελλάδα είναι ιδθ εκφαςιςμζνθ με τθν ωμι οικονομικι βία που 
επιβάλλεται ςτα λαϊκά ςτρϊματα και τθν απαιτοφμενθ για τθ ςτιριξι τθσ φυςικι βία. Αν, επομζνωσ, μεγάλα λαϊκά 
ςτρϊματα ςτθν Ελλάδα, αλλά και ςτθν ΕΕ γενικότερα,  ςτρζφονται ςε εκνικιςτικά  κινιματα και κινιματα κατά των 
μεταναςτϊν, δεν το κάνουν γιατί ξαφνικά ζγιναν ρατςιςτικά ι ...φαςιςτικά. Το κάνουν διότι θ Αριςτερά ςιμερα 
είναι απόλυτα χρεοκοπθμζνθ ςτθν Ευρϊπθ ––και ςφντομα και ςτθν Ελλάδα, όταν κα αποκαλυφκεί θ απάτθ τθσ–– 
εφόςον δεν κζλθςε να θγθκεί ενόσ Μετϊπου για να αποτρζψει τθ ςυντελοφμενθ μζςα ςτθν ΕΕ καταςτροφι τουσ. 
Δεν είναι λοιπόν περίεργο ότι τα ςτρϊματα αυτά, παραπλανθμζνα από τθν αντί-μεταναςτευτικι προπαγάνδα 
παρόμοιων κινθμάτων, ςτρζφονται κατά των μεταναςτϊν, ενϊ βζβαια θ μετανάςτευςθ είναι απλό ςφμπτωμα τθσ 
παγκοςμιοποίθςθσ. 
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