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Επί του πιεστηρίου

«Βλέπουμε όλοι ότι ο κόσμος βρίσκεται σε αναταραχή. Η ειρήνη που έχουμε 
εδώ και πολλά χρόνια στην Ευρώπη δεν είναι δεδομένη». 
Α. Μέρκελ, καγκελάριος της Γερμανίας

Η περίοδος που διανύουμε χαρακτηρίζεται από την όξυνση των αντιφάσεων 
που δημιουργεί η παγκόσμια καπιταλιστική κρίση, η οποία όχι μόνο δεν έχει ξε-
περαστεί, αλλά σέρνεται αφήνοντας βαθιά τα ίχνη της. Η παγκόσμια οικονομία 
έχει πιαστεί στο δόκανο της αναιμικής ανάπτυξης, όπως αναφέρει σε έκθεσή 
του ο ΟΑΣΑ και το κεφάλαιο επιταχύνει τη φυγή προς τα εμπρός, με νομοτε-
λειακό αποτέλεσμα τόσο την όξυνση της ταξικής πάλης (μιας και το κεφάλαιο 
προσπαθεί να ξεπεράσει την κρίση μέσω της λαϊκής εκπτώχευσης και την υπέρ 
του μεταβολή στο συσχετισμό ισχύος) όσο και των ενδοκαπιταλιστικών και εν-
δοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών.

Στο πρώτο επίπεδο, σημαντική υπήρξε η κινητοποίηση του λαϊκού παρά-
γοντα στη Γαλλία, με αφορμή τις αντεργατικές μεταρρυθμίσεις της  Μυριάμ Ελ 
Κομρί, που έχουν σαν διακηρυγμένο στόχο να παρέχουν «νέες ελευθερίες και 
προστασίες για τις επιχειρήσεις». Η διάρκεια και το μέγεθος των απεργιών, των 
εργατικών κινητοποιήσεων και των συγκρούσεων αποκτούν ένα τεράστιο ειδι-
κό βάρος, αφού ήρθαν σε μια περίοδο που η γαλλική κυβέρνηση, αξιοποιώντας 
τη δράση του ISIS, έχει επιβάλει καθεστώς έκτακτης ανάγκης με τη συμμετοχή 
του στρατού και με πρόσχημα τον «πόλεμο κατά της τρομοκρατίας».

Στο πεδίο των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών, σημαντικό πλήγμα για 
το διακρατικό ιμπεριαλιστικό μόρφωμα της ΕΕ αποτέλεσε το BREXIT, μετά από 
δημοψήφισμα στη Μεγάλη Βρετανία. Ωστόσο, θα χρειαστεί χρόνος για να εξε-
τάσουμε τα αποτελέσματά του σε όλο τους το εύρος και το βάθος, από τη σκοπιά 
των εργατικών-λαϊκών συμφερόντων, αφού το BREXIT, παρά τα ταξικά σκιρ-
τήματα που φέρει εντός του, ήταν μια ξεκάθαρη πολιτική νίκη του αστικού και 
εθνικιστικού ευρωσκεπτικισμού, που εκπροσωπήθηκε από τον Φάρατζ. Χρέος 
των διεθνιστικών επαναστατικών δυνάμεων είναι να απεγκλωβίσουν τις εργα-
τικές-λαϊκές δυνάμεις από τα δεσμά του αντιδραστικού ευρωσκεπτικισμού και 
να κάνουν ξεκάθαρο πως κάθε ενδεχόμενη αποδέσμευση από τις αλυσίδες της 
ΕΕ οφείλει να δρομολογηθεί συνεξελικτικά με μια πολύπλευρη επαναστατική 
διαδικασία που θα στοχεύει στο να ξεθεμελιώσει το υπάρχον status quo και 
να χτίσει εκείνον τον τρόπο οργάνωσης της κοινωνίας και της οικονομίας που 
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θα είναι βασισμένος πάνω στις πραγματικές λαϊκές ανάγκες και όχι πάνω στο 
αδηφάγο καπιταλιστικό κέρδος.

Ταυτόχρονα, στη γειτονική Τουρκία, η οποία αποτελεί μια πολύ σημαντική 
περιφερειακή δύναμη, η αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος ενδυνάμωσε 
ακόμα περισσότερο το καθεστώς Ερντογάν. Ο στρατιωτικός νόμος και το πο-
γκρόμ συλλήψεων που ακολούθησε επεκτάθηκε και εναντίον της επαναστα-
τικής αριστεράς και του κουρδικού απελευθερωτικού κινήματος, ενώ οι ανα-
φορές για επαναφορά της θανατικής ποινής δοκιμάζει εκ νέου τις σχέσεις της 
Τουρκίας με την ΕΕ. Και σε αυτό το πεδίο ενδοκαπιταλιστικής σύγκρουσης θα 
χρειαστεί χρόνος για να εκτιμηθεί τόσο η πορεία των σχέσεων ΕΕ- Τουρκίας όσο 
και η πιθανή εμπλοκή των ΗΠΑ στην απόπειρα ανατροπής του Ερντογάν. Κρί-
σιμης σημασίας είναι και η εν εξελίξει, από τις 24 Αυγούστου, τουρκική στρατι-
ωτική επέμβαση στη Συρία, με την ονομασία «Ασπίδα του Ευφράτη», που περι-
πλέκει ακόμα περισσότερο το κουβάρι των ανταγωνισμών στη Μέση Ανατολή.

Στο εσωτερικό της χώρας, η νέα σοσιαλδημοκρατία εμφανίζεται ως ο κα-
λύτερος μαθητής των δανειστών, αφού μέσα σε χρόνο ρεκόρ περνά σωρεία 
πακέτων αντιλαϊκών μέτρων. Μέσα σε λίγους μήνες από την περασμένη άνοι-
ξη πέρασε το  Φορολογικό, το Ασφαλιστικό, το Εφαρμοστικό Πολυνομοσχέδιο, 
τον Αναπτυξιακό Νόμο και τις «Επείγουσες ρυθμίσεις για την εφαρμογή της 
Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων», 
ενώ για το χειμώνα που μας έρχεται ετοιμάζεται η νέα αναδιάρθρωση των 
εργασιακών σχέσεων, ως προαπαιτούμενο της δεύτερης αξιολόγησης. Την ίδια 
ώρα η κατά τ’ άλλα “ευαίσθητη” σε ζητήματα καταστολής και δικαιωμάτων 
κυβερνώσα αριστερά, εφαρμόζει το δόγμα «νόμος και τάξη» των προκατόχων 
της, με την καταστολή καταλήψεων στέγασης προσφύγων και μεταναστών στη 
Θεσσαλονίκη. Άλλωστε, ο πρώην επαγγελματίας ανθρωπιστής και νυν υπουρ-
γός μεταναστευτικής πολιτικής Γιάννης Μουζάλας ήταν ξεκάθαρος, δίνοντας 
τα διαπιστευτήριά του στους πλέον αντιδραστικούς κύκλους της δεξιάς: «Ζητώ 
συγγνώμη από τον κ. Δένδια διότι κάποτε διαδήλωνα εναντίον του για τις συν-
θήκες στα προαναχωρησιακά κέντρα και χρειάσθηκε να γίνω υπουργός για να 
μάθω ότι υπήρχε εμπλοκή με το Ελεγκτικό συνέδριο και με τα οικονομικά και 
δεν έφταιγε ο κ. Δένδιας,  δεν υπήρχαν λεφτά για να καλυτερέψουν οι συνθήκες 
εκεί. Είναι πιο πολύπλοκα τα πράγματα».

Βλέπουμε λοιπόν, πως τόσο στο εσωτερικό όσο και στο διεθνές περιβάλλον, 
το μίγμα των εξελίξεων είναι στην πράξη ή δυνητικά εκρηκτικό. Το βάθεμα 
της κρίσης, η όξυνση των περιφερειακών συγκρούσεων (κατά κύριο λόγο στη 
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Συρία, την Ουκρανία και την Υεμένη), η δημιουργία «τόξων αστάθειας» και οι 
έντονοι ενδοϊμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί δημιουργούν μια ακόλουθη κούρσα 
εξοπλισμών (μέρος στην οποία παίρνει και η ασθμαίνουσα Ελλάδα). Η Α.Μέρ-
κελ έχει απόλυτο δίκιο: ο κόσμος βρίσκεται σε αναταραχή, η ειρήνη δεν είναι 
δεδομένη! Μέσα σε αυτό το έκρυθμο περιβάλλον το ριζοσπαστικό κίνημα πρέπει 
να αποκτήσει και τα κατάλληλα ερμηνευτικά και αναλυτικά εργαλεία, χωρίς να 
παραμένει βαλτωμένο στην απεραντολογία και τις γενικές αλήθειες. Και αυτά 
τα αναλυτικά εργαλεία οφείλουμε να τα βγάλουμε από τα αποστειρωμένα ιδε-
ολογικά εργαστήρια και να τα τοποθετήσουμε στον καθαρό αέρα της πράξης. 
Να τα κάνουμε οδηγό δράσης, γιατί δεν αρκεί να ερμηνεύουμε μόνο την πραγ-
ματικότητα, πρέπει να μπαίνουμε και στη διαρκή μάχη για να την αλλάξουμε. 
 

Η πολιτική επιθεώρηση ΜΟΛΟΤ φιλοδοξεί να είναι μια συμβολή προς την 
κατεύθυνση της σφυρηλάτησης μιας συνεκτικής επαναστατικής θεωρίας και 
πρακτικής, που να αντιστοιχεί στην εποχή μας και να αποτελεί οδηγό δράσης 
για την επαναστατική ανατροπή. Άλλωστε ΜΟΛΟΤ στα ρώσικα σημαίνει Σφυρί... 
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Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ 
ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
ΚΑΙ ΤΑ ΣΎΓΧΡΟΝΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
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Εισαγωγή

«Τα μνημόνια είναι συμπυκνωμένος αποσταγμένος νεοφιλελευθερισμός που 
στο παρελθόν εφαρμόστηκε στην Χιλή του Πινοσέτ». 
Γιώργος Κατρούγκαλος, υπουργός Εργασίας

«Το μνημόνιο είναι ευλογία για τον τόπο». 
Θεόδωρος Πάγκαλος

Εφτά χρόνια ύφεσης και έξι χρόνια διαδοχικών μνημονίων, δεν έχουν αφή-
σει πίσω τους τίποτε άλλο παρά στάχτη για τον εργαζόμενο λαό, ταξική αφαί-
μαξη και γενικευμένη κοινωνική ερημοποίηση. Η “ελπίδα” που έδωσε σε με-
γάλα τμήματα της κοινωνίας η εκλογική ανέλιξη της  νέας σοσιαλδημοκρατίας 
(με δεκανίκι την ψεκασμένη δεξιά), διαψεύστηκε πολύ σύντομα, σκορπώντας 
σε αυτά τα τμήματα περισσότερη παραίτηση και μοιρολατρία παρά θυμό και 
οργή για την προδοσία. Και είναι σήμερα που η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ 
βαθαίνει ακόμα περισσότερο τη μνημονιακή πολιτική και την επίθεση εναντίον 
της κοινωνικής πλειοψηφίας, σε απόλυτη συνέπεια με το δρόμο που επέλεξε 
να διαβεί: την πάση θυσία πρόσδεση με την ευρωενωσίτικη λυκοσυμμαχία. Το 
2016 επεφύλαξε, λοιπόν, νέες ήττες και οπισθοχωρήσεις για τον εργαζόμενο 
λαό, που έρχονται να λειτουργήσουν σωρευτικά στην καθίζηση των τελευταί-
ων χρόνων. Μέσα σε ένα διάστημα λίγων μηνών η συγκυβέρνηση πέρασε πέντε 
μείζονος σημασίας σχέδια νόμου (Φορολογικό, Ασφαλιστικό, Εφαρμοστικό Πο-
λυνομοσχέδιο, Αναπτυξιακός Νόμος, Επείγουσες ρυθμίσεις για την εφαρμογή 
της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων), 
σε σαφή αντεργατική και αντιλαϊκή κατεύθυνση και σε τροχιά εξυπηρέτησης 
και διευκόλυνσης των συμφερόντων του κεφαλαίου. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικά από τα μέτρα που πάρθηκαν, κατ’ εφαρμογή 
της συμφωνίας της 12ης Ιουλίου 2015:

- Μνημόνιο διαρκείας μέσω του δημοσιονομικού «κόφτη», που παγιώνει και 
παρατείνει επ’ άπειρον την πολιτική λιτότητας, μονιμοποιώντας το καθεστώς 
έκτακτης ανάγκης της ελληνικής οικονομίας. Ο «προληπτικός μηχανισμός αυ-
τόματης διόρθωσης του ελλείμματος» θα ενεργοποιείται σε περίπτωση μη επί-
τευξης των δημοσιονομικών στόχων. Οι αυτοματοποιημένες περικοπές, που θα 
εφαρμόζονται μετά από Προεδρικό Διάταγμα, αφορούν οριζόντιες περικοπές 
δαπανών (μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται και οι μισθοί και οι συντά-
ξεις), αλλά και την αύξηση των φόρων. Από το πεδίο εφαρμογής του «κόφτη» 



12 / ÌÏËÏÔ

θα εξαιρείται το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και οι κρατικές ενισχύσεις 
στις επιχειρήσεις.

 - Επιτάχυνση του ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας μέσω της «Ελληνικής 
Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας» (του λεγόμενου Υπερταμείου). Η κρίση 
υπερσυσσώρευσης του κεφαλαίου ως νομοτελειακό αποτέλεσμα της ίδιας της 
ύπαρξης του καπιταλισμού, και εν τέλει ως ο καπιταλισμός αυτοπροσώπως, 
διογκώνει και την πίεση για το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας ώστε να 
ανοίξουν νέα πεδία κερδοφορίας για το κεφάλαιο. Οι ιδιωτικοποιήσεις, πέρα 
από πηγή άμεσων εσόδων με προορισμό την αποπληρωμή του χρέους και της 
ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών,1 απελευθερώνουν και νέα πεδία δραστη-
ριότητας για το κεφάλαιο όπου μπορούν να αξιοποιηθούν υπερσυσσωρευμένα 
λιμνάζοντα κέρδη. Το λεγόμενο Υπερταμείο έρχεται να επιταχύνει και να “εκ-
συγχρονίσει” τη διαδικασία αυτή, μιας και οι πρόσοδοι για το κεφάλαιο δεν 
ήταν μέχρι σήμερα οι αναμενόμενες. Στο εν λόγω Υπερταμείο εντάσσονται το 
προσφάτως βραβευμένο ΤΑΙΠΕΔ,2 το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, 
η Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου και η Εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών. Με 
τον τρόπο αυτό και με μεθόδους που θυμίζουν σύγχρονη αποικιοκρατία, περνά 
ολόκληρη η κινητή και ακίνητη περιουσία του κράτους για 99 χρόνια υπό την 
επιτήρηση και τον άμεσο έλεγχο των δανειστών, αφού η Κομισιόν και ο ESM θα 
διορίζουν τα δύο από τα πέντε μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου (το οποίο με τη 
σειρά του θα διορίζει και τα μέλη του ΔΣ), ενώ οι αποφάσεις θα λαμβάνονται 
κατόπιν ενισχυμένης πλειοψηφίας 4 μελών. Με το τέχνασμα αυτό ο έλεγχος 
του Υπερταμείου περνά και τυπικά στον απόλυτο έλεγχο των δανειστών, αφού 
καμιά απόφαση δε θα μπορεί να ληφθεί χωρίς την έγκρισή τους. 

- Πλήρης διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης και μετατροπή του ασφαλιστικού 
συστήματος από (σχετικά) αναδιανεμητικό σε ανταποδοτικό/αναλογικό. Αύξη-
ση του ορίου συνταξιοδότησης από τα 65 στα 67 (και η πρόωρη συνταξιοδότηση 
στα 62 με 40 έτη εργασίας). Κλιμακωτή κατάργηση του ΕΚΑΣ μέχρι το 2019.

- Περαιτέρω φορολογική αφαίμαξη και νέα αύξηση του ΦΠΑ από 23% σε 24% σε 
βασικά είδη πρώτης ανάγκης (αλεύρι, αλλαντικά, μακαρόνια, ρύζι, φρυγανιές, 
χυμοί κλπ). Αύξηση στους έμμεσους φόρους, που πλήττουν ακόμα περισσότερο 
το ήδη λεηλατημένο λαϊκό εισόδημα, αφού αυξάνεται η τιμή στα καύσιμα, στον 
καφέ, στη σταθερή και κινητή τηλεφωνία κλπ.

- Νέες μειώσεις των μισθών και των συντάξεων μέσω της μείωσης του αφορο-
λόγητου ορίου και της αύξησης των παρακρατήσεων και των εισφορών.
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- Διευκόλυνση των fast track κατασχέσεων μέσω της ενεργοποίησης των άρ-
θρων 993 και 995 του τροποποιημένου από το καλοκαίρι του 2015 Κώδικα Πο-
λιτικής Δικονομίας, που καθιστούν σκληρότερες τις προϋποθέσεις προστασίας 
της πρώτης κατοικίας. Ταυτόχρονη ρύθμιση για τα Κόκκινα Δάνεια και αγορά 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων από ξένα κερδοσκοπικά Funds.

- Τέλος, η αριστεροδεξιά του κεφαλαίου δεσμεύτηκε να λάβει μέτρα ύψους 5,4 
δις ευρώ σε βάθος τριετίας, λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα μια θολή και ασαφή 
υπόσχεση για πιθανή ελάφρυνση του χρέους, η οποία θα καθοριστεί από τους 
δανειστές στη βάση μιας αναθεωρημένης «Ανάλυσης Βιωσιμότητας».3 Έτσι, στο 
Eurogroup στις 24 Ιουνίου προβλέφθηκε η πιθανή ελάφρυνση του χρέους μετά 
το τέλος του προγράμματος στα μέσα του 2018 και υπό τον αυστηρό όρο ότι η 
Ελλάδα θα ανταποκριθεί στο δημοσιονομικό πλαίσιο πειθαρχίας που θέτουν 
οι δανειστές της και θα παραμείνει σε καθεστώς εποπτείας και ενισχυμένης 
επιτήρησης από την Κομισιόν ακόμα και μετά τη λήξη του προγράμματος. Η Ελ-
λάδα, λοιπόν, θα πληρώνει για τοκοχρεολύσια το 15% του ΑΕΠ της μέχρι το 2018 
και το 20% από το 2018 και πέρα (σύνολο 27 και 36 δις ευρώ αντίστοιχα). Όσον 
αφορά τα πρωτογενή πλεονάσματα, θα παραμείνουν στο προβλεπόμενο επίπε-
δο (0,5% για το 2016, 1,75% για το 2017, 3,5% για το 2018), ενώ η συγκυβέρνηση 
θέλει να τα αποκλιμακώσει από τη λήξη του τρέχοντος προγράμματος (2,5% 
το 2019 και 2% το 2020), λαμβάνοντας την κοφτή απάντηση του πρόεδρου του 
Eurogroup Πιέρ Μοσκοβισί:  «Θα πρότεινα να μην ξανανοίξει αυτή η συζήτηση. 
Να μην σταυρώσουμε τα χέρια, να μην χαλαρώσουμε τους ρυθμούς, πρέπει να 
υλοποιηθούν όλες οι συμφωνίες». 

Παράλληλα, ενόψει και της δεύτερης αξιολόγησης, προετοιμάζεται για τον 
τρέχοντα χειμώνα νέο πακέτο μέτρων, κεντρικός άξονας του οποίου θα είναι η 
αναδιάρθρωση των εργασιακών σχέσεων, σε βάρος των προλεταριακών συμ-
φερόντων, με την ευθυγράμμιση του ελληνικού θεσμικού πλαισίου με τις «βέλ-
τιστες πρακτικές της ΕΕ». Η ευθυγράμμιση αυτή θα περιλαμβάνει εφαρμογή 
μέτρων όπως η απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων κατ’ εφαρμογή των 
Οδηγιών της ΕΕ, η μείωση του χρόνου προειδοποίησης της απόλυσης, η αύξηση 
του ορίου των απολύσεων, ο περιορισμός της συνδικαλιστικής δράσης και των 
απεργιών, η καθιέρωση των λεγόμενων mini jobs, η δυνατότητα εργοδοτικού 
λοκ άουτ για όσες απεργίες κρίνονται “καταχρηστικές” κλπ. Σε έκθεση που δη-
μοσίευσε το περασμένο καλοκαίρι το ΔΝΤ προτείνει εκτεταμένες παρεμβάσεις 
στην αγορά εργασίας, όπως ομαδικές απολύσεις, περιορισμό και αυστηροποί-
ηση του πλαισίου των απεργιών και  παραπέρα μείωση του κατώτατου μισθού, 
ώστε η αγορά εργασίας να γίνει πιο “ευέλικτη” και να μειωθεί η ανεργία των 
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νέων! Όπως δήλωσε τον περασμένο Ιούλη στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Επίτροπος της ΕΕ για 
θέματα Απασχόλησης, Μαριάν Τίσεν: «Σε ό,τι αφορά τις συλλογικές απολύσεις, 
στην Ευρώπη έχουμε κανόνες, θέλουμε οι εργαζόμενοι να προστατεύονται. 
Έχουμε συγκεκριμένη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, έχουμε κεφάλαια 
που διατίθενται για τη στήριξη των απολυμένων και τον προσανατολισμό τους 
σε άλλη εργασία. Όμως, δεν απαγορεύουμε τις συλλογικές απολύσεις, όπως 
γίνεται μόνο στην Ελλάδα και σε καμία άλλη χώρα, γιατί είναι κάτι που κοστίζει 
σε επενδύσεις. Κανένας επενδυτής έλληνας ή ξένος δε θα θέλει να επενδύσει 
αν ξέρει ότι σε περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά, η κρατική διοίκηση μπορεί 
να μπλοκάρει τις αποφάσεις του επιχειρηματία. Αυτό εμποδίζει τις επενδύσεις, 
τις οποίες τις χρειάζεται η Ελλάδα για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας (...)  Χρειαζόμαστε μεταρρυθμίσεις στο νόμο για τις απεργίες, αλλά 
πρέπει να γίνει με συλλογικό τρόπο, στη νομοθεσία για τον ιδιωτικό τομέα, τις 
συλλογικές απολύσεις που είναι πραγματικά ένα εμπόδιο στις επενδύσεις, την 
καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας». 

Η αναδιάρθρωση των εργασιακών σχέσεων, όμως, δεν επιβάλλεται από 
κάποιους μοχθηρούς Ευρωπαίους, αλλά είναι πάγια θέση και του ελληνικού 
κεφαλαίου. Ενδεικτικά, ο πρόεδρος του ΣΕΒ Δημήτρης Φέσσας δήλωνε στο ίδιο 
πρακτορείο ειδήσεων: «Στην Ελλάδα το εργασιακό περιβάλλον ήταν για δεκαε-
τίες υπέρ-ρυθμισμένο με προνόμια και δυσκαμψίες που εξυπηρετούσαν μεμο-
νωμένα συντεχνιακά συμφέροντα και σίγουρα όχι τη διεθνή ανταγωνιστικότη-
τα και εξωστρέφεια της οικονομίας. Οι μέχρι σήμερα αλλαγές στα εργασιακά 
είχαν σαν αποτέλεσμα τη μείωση μισθών (...) H αγορά έπρεπε να προσαρμο-
στεί στους δημοσιονομικούς στόχους (...) οι χαμηλοί μισθοί βοήθησαν πολλές 
επιχειρήσεις που κινδύνευαν να επιζήσουν. Με την έννοια αυτή συγκράτησαν 
και συγκρατούν ακόμη χειρότερες εξελίξεις στο μέτωπο της ανεργίας και των 
λουκέτων στις επιχειρήσεις». Ο Φέσσας με την κυνικότητα ενός καπιταλιστή 
αποκάλυψε την προσχηματικότητα και την απάτη του «διαλόγου των κοινω-
νικών εταίρων» και του «ενιαίου εθνικού μετώπου» και ζήτησε (απαίτησε δη-
λαδή) την εφαρμογή του αντεργατικού πλαισίου της ΕΕ για το εργοδοτικό λοκ 
άουτ, τον περιορισμό των απεργιών, τις ομαδικές απολύσεις, τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, τον κατώτατο μισθό κλπ.

Η γενικευμένη απορρύθμιση της αγοράς εργασίας προς όφελος των εργοδο-
τικών συμφερόντων, έρχεται μαζί με την προετοιμασία του «Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2017-2020», το οποίο ουσιαστικά θα δί-
νει δίχρονη παράταση στο τρέχων πρόγραμμα προσαρμογής και θα συμπεριλά-
βει μέτρα πάνω από 10 δις ευρώ και εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων 
που θα αποφέρουν πρόσθετα έσοδα ύψους 0,75% του ΑΕΠ το 2017 και 0,25% του 
ΑΕΠ το 2018. 
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 Θυσίες στη μαύρη τρύπα του αέναου χρέους

Στα τέλη του 2009, λίγο πριν μπει η Ελλάδα στο ειδικό μνημονιακό καθε-
στώς, το δημόσιο χρέος ανέρχονταν στα 300 δις ευρώ περίπου (127% του ΑΕΠ). 
Μετά από 6 χρόνια ταξικής αφαίμαξης το δημόσιο χρέος όχι μονάχα δεν μει-
ώθηκε, αλλά αυξήθηκε περαιτέρω φτάνοντας στα 321,3 δις ευρώ (183% του 
ΑΕΠ, το οποίο συρρικνώθηκε κατά 30%), ενώ οι εκτιμήσεις για το κλείσιμο του 
2016 προβλέπουν ότι ο λόγος του χρέους ως προς το ΑΕΠ θα φτάσει στο 193,5%! 
Το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας και όλες οι θυσίες των εργαζομένων, 
λοιπόν, είναι προορισμένες όχι για τη μυθική «εθνική ανάκαμψη», αλλά για 
την ανάκαμψη του διεθνούς και ντόπιου κεφαλαίου. Κάθε σταγόνα αίματος 
και ιδρώτα του εργαζόμενου λαού προορίζεται να πέσει στη μαύρη τρύπα του 
χρέους, που άλλοι το δημιούργησαν, άλλοι είχαν προσόδους από αυτό και άλ-
λους εξυπηρετεί η διαιώνισή του. Το δημόσιο χρέος δημιουργήθηκε με κεντρι-
κό σκοπό να αξιοποιηθεί ως μοχλός αύξησης της κερδοφορίας της εγχώριας 
αστικής τάξης, είτε με παθητικό τρόπο (μέσω φοροελαφρύνσεων για το μεγάλο 
κεφάλαιο) είτε με ενεργητικό τρόπο (με τον πακτωλό κοινοτικών και κρατικών 
ενισχύσεων σε επιχειρηματικούς ομίλους). Ενδεικτικά και μόνο αναφέρουμε 
πως από την εγκαινίαση του προγράμματος «Δρόμοι Ανάπτυξης» το 2005 από 
τον τότε υπουργό ΠΕΧΩΔΕ Γ. Σουφλιά το ελληνικό κράτος έχει χορηγήσει με δι-
άφορες μορφές πάνω από 7 δις ευρώ σε κατασκευαστικές εταιρείες (κρατικές 
ενισχύσεις, εκχώρηση διοδίων, αποζημιώσεις για καθυστερήσεις έργων κλπ).

Πώς όμως, διογκώθηκε σε τέτοιο βαθμό το ελληνικό χρέος και ποιοι κέρ-
δισαν από αυτό; Πώς μέσα σε λίγα μόλις χρόνια το χρέος εκτοξεύθηκε από τα 
124,7 δις στα τέλη του 2000 στα 300 δις το 2009; Οι δυτικοευρωπαϊκές τράπεζες 
χρησιμοποιώντας το φθηνό χρήμα που τους παρείχε η ΕΚΤ και η FED αύξησαν 
τον όγκο του δανεισμού τους σε χώρες όπως η Ελλάδα, αποκομίζοντας τεράστια 
κέρδη εξ αιτίας των υψηλότερων επιτοκίων δανεισμού. Σύμφωνα με στοιχεία 
της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών από το Δεκέμβριο του 2005 ως το Μάρτιο 
του 2007 ο όγκος των δανείων προς την Ελλάδα αυξήθηκε κατά 50% (από 80 δις 
στα 120 δις δολάρια). Από τον Ιούνιο του 2007 ως το καλοκαίρι του 2008 ο όγκος 
των δανείων αυξήθηκε εκ νέου κατά 33% (από 120 δις στα 160 δις δολάρια). Το 
υποτιθέμενο “οικονομικό θαύμα” της Ελλάδας ήταν μια γιγαντιαία φούσκα, 
μιας και η ανάπτυξη ήταν εξαρτημένη από τον υπέρμετρο δανεισμό και τα ευ-
ρωενωσίτικα κονδύλια (το 70% εκ των οποίων ανακατευθύνονταν σε αγορά 
προϊόντων και υπηρεσιών από τη Γερμανία), με αποτέλεσμα τη συσσώρευση 
των δανειακών υποχρεώσεων με ρυθμούς μεγαλύτερους από τη δυνατότητα 
αποπληρωμής και τη συνακόλουθη δραστική αύξηση του χρέους για δεύτερη 
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φορά στην μεταπολιτευτική ιστορία (η πρώτη ήταν μετά την ένταξη της χώρας 
στην ΕΟΚ το 1980). Το ξέσπασμα της κρίσης χρέους ήταν νομοτελειακό αποτέ-
λεσμα, όπως παραδέχτηκε τον Οκτώβρη του 2010 ο ίδιος ο τότε επικεφαλής των 
υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης (και σημερινός πρόεδρος της Κομισιόν) 
Ζ.Κ. Γιούνκερ, σε συνέντευξη τύπου στην Ουάσιγκτον: «Ήταν φανερό ότι κάποια 
ημέρα η Ελλάδα θα έπρεπε να αντιμετωπίσει αυτό το είδος του προβλήματος 
και ήξερα ότι το πρόβλημα αυτό θα έφθανε, διότι το συζητούσαμε: οι Γερμανοί, 
οι Γάλλοι, ο πρόεδρος Ζαν Κλοντ Τρισέ στην ΕΚΤ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγώ 
ο ίδιος - για τις προοπτικές για αυτό που δεν ήταν τότε γνωστό και το αποκα-
λούμε ελληνική κρίση (…) Ήξερα ακόμα ότι η Γαλλία και η Γερμανία κέρδιζαν 
τεράστια ποσά από τις εξαγωγές τους προς την Ελλάδα, αλλά δεν θα μπορούσα 
να πω δημόσια αυτό που γνώριζα».

Στην υπερδιόγκωση του ελληνικού χρέους θα πρέπει να συνυπολογιστούν 
τόσο το ιδιαίτερα κοστοβόρο καπιταλιστικό πανηγύρι των Ολυμπιακών Αγώνων 
του 2004 όσο και οι διαρκείς υπέρογκες στρατιωτικές δαπάνες. Σύμφωνα με έκ-
θεση του Ερευνητικού Ινστιτούτου για τη Διεθνή Ειρήνη της Στοκχόλμης (SIPRI), 
η Ελλάδα από την πτώση της χούντας μέχρι το 2010 δαπάνησε για εξοπλισμούς 
συνολικά 250 δις ευρώ (σε σταθερές τιμές του 2005). Ακόμα και μεσούσης της 
κρίσης η Ελλάδα για το 2016 προϋπολόγισε στρατιωτικές δαπάνες ύψους 4,115 
δις ευρώ, που αντιστοιχούν στο 2,38% του ΑΕΠ, ενώ το προτεινόμενο ποσοστό 
του ΝΑΤΟ προς τα κράτη μέλη είναι 2%. Το αντίστοιχο ποσοστό της κατά τα 
άλλα αρειμάνιας Τουρκίας είναι 1,56%. Σύμφωνα με τα πορίσματα της προανα-
φερθείσας έκθεσης, κερδισμένες από την υπερδιόγκωση των ελληνικών εξο-
πλισμών βγαίνουν οι πολεμικές βιομηχανίες των ΗΠΑ, της Γερμανίας και της 
Γαλλίας. Η Ελλάδα εισάγει το 3,74% των όπλων που εξάγουν παγκοσμίως οι 
ΗΠΑ, το 9,64% των όπλων που εξάγει παγκοσμίως η Γερμανία και το 5,51% των 
όπλων που εξάγει παγκοσμίως η Γαλλία!

Το χρέος, όμως, είναι κάτι παραπάνω από οικονομικό εργαλείο μακροοικο-
νομικής διαχείρισης και λεηλασίας του εργαζόμενου λαού. Είναι ταυτόχρονα 
και μηχανισμός «διακυβερνησιμότητας» και πειθάρχησης τόσο σε εθνοκρατικό 
όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Στο πρώτο πεδίο, η «πιστωτική ισχύς» λειτουργεί 
πλάθοντας ένα εξαρτησιακό περιβάλλον, όπου ο τυπικά “ελεύθερος” οφειλέ-
της, δεν οφείλει μονάχα χρήματα στον τυπικά ισότιμο πιστωτή του. Του οφείλει 
και πλήρη υπακοή και υποταγή, οφείλει την εναρμόνιση της οικονομικής του 
(και όχι μόνο) λειτουργίας με τα νεοφιλελεύθερα πρότυπα της «προτεσταντι-
κής αυστηρότητας», της δημοσιονομικής πειθαρχίας και της διαρκούς, συντο-
νισμένης λιτότητας. Ο οφειλέτης οφείλει εν τέλει να μετατραπεί σε ένα οικο-
νομικό προτεκτοράτο και να δημιουργήσει ένα μοντέλο καθ’ εικόνα και κατ’ 
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ομοίωση με αυτό των πιστωτών του. Κεντρική στρατηγική κατεύθυνση των 
ιμπεριαλιστών δανειστών και των ισχυρότερων μερίδων του κεφαλαίου είναι ο 
μετασχηματισμός των πιο αδύναμων κρατών σε οικονομικές Μπανανίες, σε ει-
δικές ζώνες υπερεκμετάλλευσης της εργασιακής δύναμης και λειτουργίας ενός 
μοντέλου καπιταλιστικής συσσώρευσης που θα λειτουργεί Παραδειγματικά. Γι 
αυτό και οι πιστωτές της Ελλάδας είναι σαφέστατοι στη σελίδα 1790 της Δανεια-
κής Σύμβασης («Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης»), που επιβλή-
θηκε με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου από την κυβέρνηση Παπαδήμου τον 
Μάρτιο του 2012: «Η διαθεσιμότητα και η παροχή Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης 
στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης (...) εξαρτώνται, εκτός αν ορίζονται άλ-
λως, από (i) τη συμμόρφωση του Δικαιούχου Κράτους Μέλους με τα μέτρα που 
ορίζονται στο Μνημόνιο και (ii) τη θετική απόφαση των Εγγυητών, επί τη βάσει 
των αποτελεσμάτων των τακτικών αξιολογήσεων που διενεργούνται από την 
Επιτροπή σε συνεργασία με την ΕΚΤ (...) Η οικονομική πολιτική του Δικαιούχου 
Κράτους Μέλους είναι σύμφωνη με το πρόγραμμα προσαρμογής και τις προϋ-
ποθέσεις που καθορίζονται από το Συμβούλιο στην Απόφαση και οποιεσδήπο-
τε άλλες προϋποθέσεις προβλέπονται από το Συμβούλιο ή το Μνημόνιο». Και 
μερικές σελίδες παρακάτω: «Η οικονομική πολιτική του Δικαιούχου Κράτους 
Μέλους είναι σύμφωνη με το πρόγραμμα προσαρμογής και τις προϋποθέσεις 
που καθορίζονται από το Συμβούλιο στην Απόφαση και οποιεσδήποτε άλλες 
προϋποθέσεις προβλέπονται από το Συμβούλιο ή το Μνημόνιο». 

Στην καθ’ ημάς Ανατολή λοιπόν, ο ελληνικός εθνοκρατικός σχηματισμός εί-
ναι εξ απαλών ονύχων δεμένος χειροπόδαρα στα δεσμά του χρέους. Ήδη από 
το 1824-25 με τα δύο «δάνεια της ανεξαρτησίας» η βρετανική αποικιοκρατία 
θεμελίωσε ισχυρά ερείσματα στο νεαρό (ανεπίσημο ακόμα) κράτος και με την 
ευκαιρία η νέα ολιγαρχία του τόπου με τα εγγλέζικα κεφάλαια πολέμησε και 
τον «εσωτερικό εχθρό» (τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη!). Με το δικαίωμα της αγ-
γλικής εξωτερικής επέμβασης έκτοτε στέρεα θεμελιωμένο (από τα Παρκερικά 
ως τον Δεκέμβρη του 1944), η Ελλάδα μπαίνει σταδιακά στην αγγλική σφαίρα 
επιρροής, η οποία κατά τη διάρκεια του εμφύλιου ταξικού πολέμου (1946-49) 
δίνει τη σκυτάλη στην αμερικάνικη. Για να φτάσουμε στο σήμερα, σε μια χρεο-
κοπημένη (για μια φορά ακόμα) Ελλάδα να δέχεται έναν ακόμα διεθνή οικονο-
μικό έλεγχο. Οι προσοχές που βαράνε εδώ και 6 χρόνια οι ελληνικές κυβερνή-
σεις μπροστά στους ιμπεριαλιστές δανειστές και η επιδεικτική αποικιοκρατική 
αλαζονεία μιας χούφτας υπαλληλίσκων της τρόικα μας θυμίζουν τα λόγια του 
Πλούταρχου: «Οι οφειλέτες είναι δούλοι όλων των δανειστών τους - ή μάλλον 
ούτε καν δικοί τους, αυτό δεν θα ήταν και τόσο φοβερό. Είναι δούλοι δούλων 
αναιδών και βάρβαρων και βάναυσων, καθώς οι διάπυροι τιμωροί και δήμι-
οι, που, όπως λέει κι ο Πλάτωνας, περιμένουν τους ασεβείς στον Άδη. Μετα-
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τρέπουν την αγορά σε κολαστήριο για τους δύσμοιρους οφειλέτες, σαν όρνεα 
τους κατακρεουργούν και τους κατασπαράζουν “βυθίζοντας το ράμφος τους 
στα σωθικά τους”, και σαν άλλους Τάνταλους τους εμποδίζουν να γευτούν τους 
καρπούς του δικού τους τρύγου και θερισμού».

Ταυτόχρονα, στο εσωτερικό κοινωνικό πεδίο, μέσω του χρέους δοκιμάζε-
ται ένα νέο είδος «διακυβερνησιμότητας» των φτωχότερων λαϊκών τάξεων, 
που συνδυάζει την απόσυρση του κρατικού μηχανισμού από βασικές οικονο-
μικές λειτουργίες (κομμάτι της οποίας είναι και η συρρίκνωση του λεγόμενου 
κράτους πρόνοιας) με τη διόγκωση του κατασταλτικού τομέα (ιδεολογικού ή 
βίαιου). Ο οικονομικός νεοφιλελευθερισμός προϋποθέτει και τον αστυνομικό 
και στρατιωτικό κευνσιανισμό, τον αυταρχισμό, το συγκεντρωτισμό της εκτε-
λεστικής εξουσίας, τη μεταφορά αρμοδιοτήτων σε θεσμούς απρόσβλητους από 
οποιονδήποτε λαϊκό έλεγχο (έστω και στην ατελή και κουτσουρεμένη μορφή 
που εμφανίζεται στην αστική δημοκρατία). Η βίαιη αναδιανομή του εισοδήμα-
τος από τα κάτω προς τα πάνω γίνεται με δακρυγόνα, σφαίρες και δημιουργία 
κλίματος ηθικού πανικού. Το κράτος-διαιτητής που επιδιώκει την εξισορρο-
πητική λείανση των ταξικών ανισοτήτων, αντικαθίσταται από το κράτος-χω-
ροφύλακα που βάζει στο κέντρο τη μεταβολή του ταξικού συσχετισμού ισχύος 
και τη μεταφορά πλούτου, υλικής δύναμης και δικαιωμάτων από τα κάτω προς 
τα πάνω. Και οι δυο μορφές του κράτους, φυσικά, ποτέ δεν εμφανίζονται στην 
απόλυτη και καθαρή μορφή τους, αποτελούν επάλληλα είδωλα και έχουν σαν 
απώτερο στόχο την μακροπρόθεσμη αναπαραγωγή του καπιταλιστικού τρόπου 
παραγωγής.

Στο πλαίσιο αυτό της μονιμοποίησης του καθεστώτος έκτακτης ανάγκης, 
η βίαιη δημοσιονομική προσαρμογή συνδυάζεται και με την αναδιάταξη της 
αστικοδημοκρατικής θεσμικής ισορροπίας. Η εκτελεστική εξουσία αποκτά ακό-
μα μεγαλύτερο θεσμικό βάρος και στο όνομα της επείγουσας ανάγκης για την 
αντιμετώπιση της κρίσης επιβάλει διαδικασίες έκτακτης ταχείας νομοθέτησης, 
με ή χωρίς τη συμμετοχή του αστικού κοινοβουλίου: Πράξεις Νομοθετικού Πε-
ριεχομένου (ΠΝΠ), μαζική κατάθεση ετερόκλητων τροπολογιών της τελευταίας 
στιγμής, πολυνομοσχέδια με ετερόκλητο περιεχόμενο κλπ. Οι ΠΝΠ, που ισχυρο-
ποιούν στην πράξη την εκτελεστική εξουσία, προβλέπονται κατ’ εξαίρεση από 
το σύνταγμα μετά από πρόταση του υπουργικού συμβουλίου προς τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας, εφόσον «συντρέχουν έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επεί-
γουσας και απρόβλεπτης ανάγκης». Η πύκνωση των ΠΝΠ είναι ένα επιπλέον 
παράδειγμα που δείχνει πως το καθεστώς εξαίρεσης επιβάλλεται ως μόνιμη 
συνθήκη, ως αδιάσπαστο τμήμα της καινούριας κανονικότητας. Η ξεφτίλα έγι-
νε μόνιμος θεσμός, αν πιστέψουμε τα όσα έλεγε ο νυν ευρωβουλευτής του ΣΥ-
ΡΙΖΑ Δημήτρης Παπαδημούλης τον Ιανουάριο του 2013, όταν η “πρώτη φορά 
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αριστερά” ήταν ακόμα στην αντιπολίτευση: «Δεν υπάρχει σε καμία άλλη χώρα 
της Ευρώπης αυτή η ξεφτίλα να νομοθετούν κυβερνήσεις με πράξεις νομοθε-
τικού περιεχομένου. Έχουμε χάσει τον λογαριασμό: μέσα σε έξι μήνες αυτή η 
κυβέρνηση έχει περάσει ήδη, περίπου είκοσι τέτοιες πράξεις και ετοιμάζεται 
τη Δευτέρα να περάσει άλλες επτά μαζεμένες». Προφανώς, λοιπόν, η επιβολή 
του δημοσιονομικού κόφτη, που ως μνημόνιο διαρκείας θα ενεργοποιείται με 
Προεδρικό Διάταγμα, είναι η έμπρακτη παραδοχή για τη μονιμοποίηση της ξε-
φτίλας από τον “αντιμνημονιακό” ΣΥΡΙΖΑ...

Τα τελευταία 6 χρόνια, λοιπόν, ο εργαζόμενος λαός στην Ελλάδα βιώνει το 
μνημονιακό καθεστώς έκτακτης ανάγκης όχι μονάχα με τη μορφή της οικονο-
μικής αφαίμαξης, αλλά και της αφαίμαξης των ατομικών, πολιτικών και δη-
μοκρατικών του δικαιωμάτων. Δεν μειώνονται μονάχα οι μισθοί, μειώνεται 
και η όποια συμμετοχικότητα μπορούσε να έχει ο λαός στο πλαίσιο της αστικής 
δημοκρατίας. Τα διαδοχικά Μνημόνια αποτελούν την επιτομή και συμπύκνωση 
όλης της επιθετικότητας του κεφαλαίου και του κράτους του ενάντια στα προ-
λεταριακά-λαϊκά συμφέροντα, σε όλα τα πεδία της κοινωνικής ζωής, και όχι 
μονάχα στο οικονομικό. Και με τα λόγια του Κώστα Γουρνά, το μνημόνιο είναι 
κάτι πέρα από ένα δάνειο με αντίξοους όρους, είναι ένα καθεστώς καταπίεσης. 
Για αυτό και το ζήτημα του χρέους είναι κομβικό για μια πραγματικά επαναστα-
τική στρατηγική που δε θα αναλώνεται σε γενικές αλήθειες και στο αναμάσημα 
απεραντολογιών που αρνούνται να πατήσουν στο σταθερό έδαφος της ταξικής 
πάλης, αλλά θα βάζει επιτακτικά στην πρώτη γραμμή του πολέμου «αιτήμα-
τα/αιχμές», όπως η μονομερής διαγραφή του χρέους. Αυτά τα «αιτήματα» όχι 
μόνο δεν είναι ρεφορμιστικά κι αμυντικά, αλλά μπορούν να γίνουν μια πραγ-
ματική πολεμική ιαχή αντεπίθεσης στα στόματα των προλεταρίων, αφού αμ-
φισβητούν στην πράξη και με τρόπο γειωμένο στην κοινωνική πραγματικότητα 
την ίδια τη λειτουργία της παγκόσμιας καπιταλιστικής μηχανής.

Στιγμές από την κοινωνική έρημο

Κρίση σημαίνει απαξίωση και καταστροφή παραγωγικών δυνάμεων και 
πρώτα απ’ όλα της βασικότερης παραγωγικής δύναμης: του ανθρώπου. Η δι-
αρκής εφαρμοσμένη πρακτική του κεφαλαίου είναι η απόπειρα ξεπεράσματος 
της κρίσης μέσα από τη γενικευμένη λαϊκή εκπτώχευση, την αύξηση του βαθ-
μού της εκμετάλλευσης της εργασίας και το άνοιγμα νέων πεδίων κερδοφορί-
ας. Η μνημονιακή αφαίμαξη τα τελευταία 6 χρόνια, ως υλική αποτύπωση της 
στρατηγικής αυτής, έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον βίαιης φτωχοποίησης 
και γενικευμένης κοινωνικής ερημοποίησης, ιδιαίτερα για τα πιο φτωχά λαϊ-
κά στρώματα. Οι κοινωνικές ανισότητες αυξήθηκαν, οι πλούσιοι έγιναν ακόμα 
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πλουσιότεροι, αυξάνοντας μάλιστα τις επενδύσεις τους στο εξωτερικό, την ίδια 
ώρα που τα ποσοστά σχετικής και ακραίας φτώχειας εκτοξεύονται. Σύμφωνα 
με την έκθεση της Eurostat για το 2014 στην Ελλάδα περίπου 3,88 εκατομμύ-
ρια άνθρωποι ζούσαν σε συνθήκες φτώχειας (ποσοστό 36%, αυξημένο κατά 
οχτώ ποσοστιαίες μονάδες από το ξέσπασμα της κρίσης και την εφαρμογή των 
μνημονίων). Το αντίστοιχο μέσο ποσοστό φτώχειας στην ΕΕ είναι 26,6%. Σύμ-
φωνα με έκθεση του οργανισμού έρευνας και ανάλυσης διαΝΕΟσις, από την 
εφαρμογή των μνημονίων μέχρι σήμερα έχουμε ραγδαία αύξηση της ακραίας 
φτώχειας (Πίνακας 1). Το έτος 2015 περίπου 1,65 εκατομμύρια άνθρωποι ζούσαν 
κάτω από συνθήκες ακραίας φτώχειας (ποσοστό 15%),4 με πολύ υψηλό ποσοστό 
να αφορά τα παιδιά (17,6%), τους νέους 18-29 χρόνων (24,4%) και τους άνερ-
γους (70,8%, έναντι 50% το 2011).

Πίνακας 1: Ποσοστό ακραίας φτώχειας στην Ελλάδα

Έτος 2009 2011 2012 2013 2014 2015

Ποσοστό 
επί του 
πληθυ-

σμού

2,2% 8,9% 14,3% 17,1% 15,7% 15%

Πίνακας 2: Καταγεγραμμένη ανεργία στην ΕΕ και στην Ελλάδα (Eurostat)

Περι-
οχή/
Έτος

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ΕΕ-28 7,0% 8,9% 9,6% 9,6% 10,5% 10,9% 10,2% 9,4%

ΕΕ-15 7,1% 9,0% 9,5% 9,6% 10,6% 11,1% 10.5% 9,8%

Ελλά-
δα 7,8% 9,6% 12,7% 17,9% 24,4% 27,5% 26,5% 24,9%

Η ανεργία έχει εκτοξευθεί, συναποτελώντας έναν ακόμα παράγοντα πίεσης 
των μισθών προς τα κάτω. Από τους 418 χιλιάδες καταγεγραμμένους ανέργους 
το 2008 φτάσαμε το 2016 στους 1,2 εκατομμύρια (Πίνακας 2). Η ραγδαία αυτή 
αύξηση της ανεργίας δημιουργεί και τεράστια «εκροή εγκεφάλων», μετανά-
στευση του επιστημονικού προλεταριάτου και του μορφωμένου εργατικού δυ-
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ναμικού. Από το 2000 έως το 2014, σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ, μετανάστευσαν 250 
χιλιάδες νέοι (20-34 χρονών), που αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ήμισυ όσων 
μετανάστευσαν από την Ελλάδα την ίδια περίοδο.  

Στη φετινή του έκθεση το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ αναφέρει κάποιες 
από τις πτυχές και τα αποτελέσματα των μνημονίων-λαιμητόμων (στην επιβο-
λή των οποίων η ίδια η ΓΣΕΕ συνέβαλε με τον ειδικό της ξεπουληματικό ρόλο).

 Σταχυολογούμε ενδεικτικά:

- Υπερδιπλασιασμός των φτωχών νοικοκυριών από το 2010 και αύξηση του δεί-
κτη απόλυτης φτώχειας κατά 30%. Τα μισά σχεδόν νοικοκυριά στην Ελλάδα 
επιβιώνουν κάτω από το όριο της φτώχειας, ενώ το 20,9% (που εκτοξεύεται 
στο 43,4% για τους ανέργους) αδυνατεί να καλύψει στοιχειώδεις ανάγκες επι-
βίωσης. 

- Μείωση κοινωνικών δαπανών: μεταξύ των ετών 2009 και 2012 στην Ελλάδα  
οι κοινωνικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 13,7% (αντίστοιχες μειώσεις: Ισπανία 
6,6%, Πορτογαλία 6,3%,  Ιταλία 3,5% και Ιρλανδία με 1,9%). Η μείωση των κοι-
νωνικών δαπανών προκαλεί βαθιές και μακροχρόνιες επιπτώσεις στο επίπε-
δο διαβίωσης των φτωχότερων κοινωνικών στρωμάτων. Στην ουσία αποτελεί 
τμήμα της διαδικασίας μεταφοράς πλούτου και ισχύος από τα κάτω προς τα 
πάνω.

- Μείωση των μισθών: η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση μεταξύ των χωρών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη σωρευτική μεταβολή των μέσων πραγματικών 
αποδοχών την εξαετία 2010-2015, καθώς η μείωση έφτασε το 20,1%. Στη δεύτε-
ρη και τρίτη θέση ήταν η Κύπρος και η Πορτογαλία, με μειώσεις της τάξης του 
10,4% και 7,5% αντίστοιχα. Η συμπίεση του πραγματικού μισθού έφτασε στο 
28,1% στο διάστημα 2010-15. Το 50% των εργαζομένων αμείβεται με μισθούς 
κάτω των 800 ευρώ (έως 499 ευρώ κερδίζει το 14,9%, από 500 ως 699 ευρώ το 
22% και μεταξύ 700 και 800 ευρώ το 13,5%). Από 800 ως 1.000 ευρώ αμείβεται 
το 18,6% και μόνο ένα ποσοστό της τάξης του 15,7% παίρνει μισθό μεγαλύτερο 
των 1.000 ευρώ. Ο κατώτατος μισθός έχει μειωθεί κατά 23,9%, ενώ για τους 
νέους μέχρι 25 ετών και τους μαθητευόμενους η πτώση έφτασε στο 32,2% (586 
και 511 μικτά αντίστοιχα, έναντι 751 ευρώ).

- Απορρύθμιση εργασιακών σχέσεων, τάση καθολικής επικράτησης των επι-
χειρησιακών συμβάσεων εργασίας, εδραίωση και επέκταση ελαστικών και εκ 
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περιτροπής μορφών εργασίας (από το 21% των προσλήψεων με «ευέλικτες μορ-
φές απασχόλησης» πριν το 2009, σήμερα φτάσαμε στο 55%). Να σημειώσουμε 
πως στην Ελλάδα κυριαρχούν πλέον οι ατομικές συμβάσεις εργασίας (που αφο-
ρούν το 80% των εργαζομένων), ενώ για το πρώτο πεντάμηνο του 2016 υπο-
γράφηκαν 163 επιχειρησιακές συμβάσεις, έναντι μόλις έξι κλαδικών και τριών 
ομοιοεπαγγελματικών.

- Εκρηκτική αύξηση των μακροχρόνια ανέργων και μείωση του αριθμού των 
επιδοτούμενων ανέργων (εξ αιτίας της μεταβολής των προϋποθέσεων της επι-
δότησης, οι επιδοτούμενοι άνεργοι μειώθηκαν στο μισό: από 2.263.264 το 2010 
έφτασαν στους 1.138.567). Να σημειώσουμε εδώ πως η έκρηξη της ανεργίας 
κινείται συνδυαστικά με ταυτόχρονη έκρηξη της ανασφάλιστης εργασίας: δειγ-
ματοληπτικός έλεγχος το 2011 σε 12 χιλιάδες επιχειρήσεις έδειξε πως 3 στους 10 
εργαζόμενους δουλεύουν ανασφάλιστοι, με αποτέλεσμα οι απώλειες στις ει-
σφορές των συνταξιοδοτικών ταμείων να υπολογίζονται στα 8 δις ετησίως.

Επιπλέον, οι περικοπές στις κοινωνικές δαπάνες και ιδιαίτερα η μείωση 
της δημόσιας δαπάνης στον τομέα της υγείας, η οποία υπερβαίνει το 35% το 
χρονικό διάστημα 2009-2015,  έχουν δημιουργήσει μια τεράστια ανθρωπιστική 
κρίση. Πλέον, η δαπάνη για την υγεία έχει συρρικνωθεί στο 4% του ΑΕΠ, την 
ώρα που ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 6,9%. Το τρίτο μνημόνιο 
προβλέπει μείωση της δαπάνης για την κοινωνική πρόνοια κατά 0,5% επί του 
ΑΕΠ σε ετήσια βάση, γεγονός που μεταφράζεται με τα σημερινά δεδομένα σε 
μείωση 920.000.000 ευρώ κάθε χρόνο.5 Οι επιπτώσεις από τις περικοπές αυτές 
είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν, μιας και γίνονται περισσότερο ορατές σε 
βάθος χρόνου. Ορισμένες τάσεις όμως ήδη έχουν φανεί. Σύμφωνα με τα πορί-
σματα της ημερίδας με θέμα «Ανθρωπιστική κρίση και υγεία» που διοργάνωσε 
ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών, ορισμένες από τις επιπτώσεις  της εξαετούς εφαρ-
μογής των μνημονίων είναι:

- Γενικευμένη απο-ασφάλιση του πληθυσμού με 3 εκατομμύρια ανασφάλιστους 
και όξυνση των ανισοτήτων. Χιλιάδες ασθενείς, καθώς και ευπαθείς ομάδες, 
αντιμετωπίζουν συνθήκες αποκλεισμού ή δυσκολίες στην πρόσβαση στις υπη-
ρεσίες υγείας και τη θεραπευτική τους αγωγή. Η Ελλάδα ενώ κατέχει τη μεγα-
λύτερη αναλογία ιατρού/ασθενούς, αποτελεί την 5η χειρότερη χώρα της ΕΕ σε 
δυσκολία πρόσβασης στο σύστημα υγείας.

- Ασθενείς με θεραπεύσιμη μορφή καρκίνου έχουν πεθάνει λόγω έλλειψης οι-
κονομικών πόρων, ενώ εκατοντάδες καρκινοπαθείς αδυνατούν να έχουν ικα-



ÌÏËÏÔ / 23

νοποιητική πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη επειδή είναι ανασφά-
λιστοι.
 
- Αύξηση στις γεννήσεις νεκρών εμβρύων κατά 21% (2010-2012) και αύξηση πε-
ριγεννητικής θνησιμότητας ανά 1.000 γεννήσεις κατά 0,15% (2012-2013). Αύξη-
ση της βρεφικής θνησιμότητας (βρεφών κάτω του έτους) ανά 10.000 γεννήσεις 
κατά 1,1% (2010-2013) και της νεογνικής θνησιμότητας ανά 10.000 γεννήσεις 
κατά 0,74 % (2012- 2013). Μείωση γεννήσεων κατά 14% (2010-2013) και αρνη-
τική σχέση γεννήσεων/θανάτων (2010-2013) με 660 περισσότερους θανάτους 
από γεννήσεις το 2013.

- Βαθμιαία σημαντική αύξηση του αριθμού των αυτοκτονιών από το ξέσπασμα 
της κρίσης έως σήμερα (το 43% των αυτόχειρων ήταν άνεργοι και αποκλεισμέ-
νοι). Να προσθέσουμε εδώ ότι σύμφωνα με τον τότε υπουργό υγείας Α. Λοβέρ-
δο οι αυτοκτονίες το 2010 αυξήθηκαν κατά 23% σε σχέση με το 2009, ενώ το 
πρώτο εξάμηνο του 2011 η αύξηση άγγιξε το 40% (σε σχέση με την αντίστοιχη 
περίοδο του προηγούμενου έτους). Ταυτόχρονα, υπάρχει και πολύ σημαντική 
αύξηση της χρήσης ηρωίνης, η οποία σχετίζεται άμεσα και με την αύξηση του 
αριθμού των φορέων του HIV. Παρατηρούνται επιπλέον και κρούσματα εσκεμ-
μένης αυτομόλυνσης, με σκοπό την εξασφάλιση του επιδόματος των 700 ευρώ.

Όσα στοιχεία είδαμε σε αυτό το κεφάλαιο είναι απλώς μια παρανυχίδα από 
τις συνθήκες κοινωνικής ισοπέδωσης που βιώνει στο ίδιο το πετσί του ο ερ-
γαζόμενος λαός, μέσα στη διαδικασία της γενικευμένης λαϊκής εκπτώχευσης. 
Το ξεπέρασμα της καθολικής καπιταλιστικής κρίσης απαιτεί θυσίες στο Μολώχ 
του κεφαλαίου, ώστε να ανοίξει ένας νέος κύκλος συσσώρευσης. Το κεφάλαιο 
φουλάρει τις μηχανές του ταΐζοντάς τες με ανθρώπινη σάρκα, αίμα και ιδρώτα. 

Το μνημόνιο ως στιγμή της παγκόσμιας καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης

Φυσικά, η νεοφιλελεύθερη επέλαση του κεφαλαίου δεν είναι μονάχα ελλη-
νικό “προνόμιο”. Η καπιταλιστική αναδιάρθρωση είναι παγκόσμια και πραγ-
ματώνεται με ποικίλες μορφές σε όλο το εύρος του πλανήτη. Ακόμα και στη 
μητρόπολη της ευρωενωσίτικης λυκοσυμμαχίας, τη Γερμανία, η επίθεση του 
κεφαλαίου πήρε συγκεκριμένες μορφές, όπως τους διαδοχικούς νόμους Harzt 
και τη σοσιαλφιλελεύθερη Ατζέντα 2010. Η χαμηλόμισθη και ανασφάλιστη ερ-
γασία στην κατά τ’ άλλα ατμομηχανή της ευρωπαϊκής οικονομίας παίρνει με-
γάλες διαστάσεις, αφού πάνω από 7 εκατομμύρια νέοι εργαζόμενοι λαμβάνουν 
μηνιαίως λιγότερα από 400 ευρώ, ενώ ο αντίστοιχος αριθμός το 2003 ήταν 1,6 
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εκατομμύρια. Οι ελαστικές σχέσεις εργασίας γιγαντώνονται, οι εκ περιτροπής 
μορφές απασχόλησης αυξήθηκαν στο 45% (από 17,5% το 1997), ενώ η πλήρης 
απασχόληση συρρικνώνεται (από το 82,5% το1997 στο 55% σήμερα).  Και στη 
Γαλλία, χωρίς κάποιου είδους μνημόνιο, έχουν επιβληθεί σκληρά μέτρα, όπως 
τα αντιλαϊκά πακέτα του Σαρκοζί (2009) και του Ολάντ (2012-13). Τελευταίο πα-
ράδειγμα αποτελεί η μεταρρύθμιση του κώδικα εργασίας, η οποία μάλιστα επι-
βλήθηκε με προεδρικό διάταγμα, παρακάμπτοντας την εθνοσυνέλευση. Στόχος 
της μεταρρύθμισης ήταν να θεσμοθετήσει «νέες ελευθερίες και προστασίες 
για τις επιχειρήσεις», ήτοι την ολοκληρωτική απορρύθμιση των εργασιακών 
σχέσεων προς όφελος της εργοδοσίας, ώστε να υπάρξει προσαρμογή της νο-
μοθεσίας στις επιχειρηματικές ανάγκες, όπως ανερυθρίαστα παραδέχθηκε η 
υπουργός εργασίας Μυριάμ Ελ Κομρί. Και στη γειτονική Ιταλία με την αντεργα-
τική μεταρρύθμιση «Job’s Act» το κεφάλαιο εξασφάλισε ακόμα πιο ευέλικτες 
εργασιακές σχέσεις και ευκολότερες απολύσεις, με τον πρωθυπουργό Μ. Ρέντσι 
να καλεί τους επιχειρηματίες να επενδύσουν στη χώρα. 
 

Γιατί όμως στην Ελλάδα η καπιταλιστική αναδιάρθρωση και η συνακόλουθη 
ένταση της αντεργατικής πολιτικής πήρε τη συγκεκριμένη ειδική έκφραση, δη-
λαδή τη μνημονιακή; Η ύπαρξη του χρέους, αν και κομβικός παράγοντας, από 
μόνη της δεν λέει τίποτα, αν δεν συνεκτιμηθούν μια σειρά από άλλους παράγο-
ντες. Γιατί εάν το χρέος εξηγούσε τα πάντα, τότε εκτός από τους δανειστές της 
Ελλάδας που είναι σε θέση να επιβάλουν εποπτεία, σκληρούς όρους και προϋ-
ποθέσεις για τον εκ νέου δανεισμό και την ανατροφοδότηση του χρέους, τότε 
αναλόγως θα έπρατταν και οι δανειστές των ΗΠΑ, για ένα χρέος κολοσσιαίο. 
Θα μπορούσε κανείς να φανταστεί την Κίνα και την (επίσης υπερχρεωμένη) Ια-
πωνία να επιβάλουν μνημόνιο στον ιμπεριαλιστικό γίγαντα των ΗΠΑ; Την απά-
ντηση θα πρέπει να την εντοπίσουμε όχι φυσικά σε μεταφυσικά και ψυχολογικά 
αίτια (όπως πχ ο “αφελληνισμός”, η ζήλια, η συνωμοσία εναντίον της φυλής 
μας κι άλλα τέτοια από αφελή ως επικίνδυνα), αλλά στην ίδια την ιδιαιτερότη-
τα του ελληνικού εθνοκρατικού σχηματισμού και στη θέση του στον παγκόσμιο 
καπιταλιστικό καταμερισμό. Να κάνουμε δηλαδή συγκεκριμένη ανάλυση της 
συγκεκριμένης κατάστασης, να δούμε γιατί σε ορισμένα κράτη (όπως η Ελλά-
δα) στο συγκεκριμένο ιστορικό χώρο και χρόνο η καπιταλιστική αναδιάρθρωση 
παίρνει αυτή τη συγκεκριμένη μορφή. Είναι εύκολο το ιδεολογικό πατινάζ που 
θέλει να αποφύγει αυτό το καθήκον με πολιτικές μανούβρες απαξίωσης του 
μνημονίου ως κεντρικού μοχλού της αντεργατικής πολιτικής, όπως κάνει το 
ΚΚΕ. Οι απαντήσεις του είδους: «αυτά δεν γίνονται μόνο εδώ, αλλά και αλ-
λού χωρίς μνημόνιο» και «αν δεν υπήρχε το μνημόνιο κάποια άλλη μορφή θα 
υπήρχε», αποφεύγουν (όχι και τόσο έντεχνα είναι η αλήθεια) να απαντήσουν 
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στο ερώτημα: «γιατί αυτή η μορφή και γιατί εδώ»; Θα πρέπει να ομολογήσουμε 
πως οι καπιταλιστές είναι ιδιαίτερα πρακτικοί άνθρωποι και η σύνταξη και η 
εφαρμογή μνημονίων δεν είναι κάποιου είδους περίεργο πλουτοκρατικό χόμπι. 
Επιπλέον θα πρέπει να κατανοήσουμε διαλεκτικά τις πολλαπλές λειτουργίες και 
στοχεύσεις της μνημονιακής πολιτικής, ώστε να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε 
τόσο την παγίδα του εθνικισμού (που τα φορτώνει όλα στους μοχθηρούς ξέ-
νους) όσο και τον εξ’ αντανακλάσεως ιδιότυπο τοπικισμό και πολιτικό επαρχι-
ωτισμό που εντοπίζει τον εχθρό μονάχα στην ελληνική αστική τάξη, αγνοώντας 
το βαθμό διεθνοποίησης και αλληλοδιείσδυσης των οικονομιών, τον παγκό-
σμιο καπιταλιστικό καταμερισμό και τις εσωτερικές ενδοαστικές ιεραρχήσεις 
και διαβαθμίσεις ισχύος.  

Θα πρέπει, πρώτα απ’ όλα, να δούμε τη διπλή λειτουργία της μνημονια-
κής πολιτικής: α) ως βασικού μοχλού απαξίωσης της εργατικής δύναμης και 
β) ως ιμάντα μεταβίβασης αξίας και υπεραξίας από την περιφέρεια προς το 
κέντρο (μέσα από τα τοκοχρεολύσια,  το δανεισμό για την ανατροφοδότηση του 
κρατικού χρέους, τη δημιουργία αποθεματικού υπερταμείου για το ξεπούλημα 
κομβικών τομέων της οικονομίας κλπ).6 Με αυτούς τους βασικούς άξονες, το 
μνημόνιο αποτελεί και τυπική υλική αποτύπωση της στρατηγικής (αν και ετερο-
βαρούς) συνεργασίας ανάμεσα στο ντόπιο και το διεθνές (ιδιαίτερα το γερμανι-
κό) κεφάλαιο. Κεντρικός στόχος είναι τόσο η τεράστια μεταφορά παραγόμενων 
αξιών στο όνομα της εξυπηρέτησης του κρατικού χρέους όσο και η επιτάχυνση 
της εφαρμογής ενός μοντέλου κεφαλαιακής συσσώρευσης, που βασίζεται στην 
ιδιαίτερη ένταση της πολύπλευρης εκμετάλλευσης, στην αφαίρεση κεκτημένων 
της ταξικής πάλης, στην παραπέρα μεταβολή του συσχετισμού ισχύος ανάμεσα 
στις κυρίαρχες και κυριαρχούμενες τάξεις και στη μεταφορά τεράστιου όγκου 
πλούτου από την εργασία στο κεφάλαιο. Αυτό το «νέο παράδειγμα» άσκησης 
αντιλαϊκής πολιτικής, φυσικά, δεν αφορά μονάχα την Ελλάδα. Εντάσσεται μέσα 
στο ευρύτερο πλαίσιο της νεοφιλελεύθερης αναδιάρθρωσης, που σαν σκοπό 
έχει την επανάκαμψη της κερδοφορίας του κεφαλαίου και το ξεπέρασμα της 
κρίσης με κεντρικό όπλο στη φαρέτρα του το τσάκισμα των εργατικών-λαϊκών 
συμφερόντων.

Η ελληνική αστική τάξη κερδισμένη από τα μνημόνια

Η κρίση δημοσίου χρέους, η ουσιαστική (αν και όχι τυπική) χρεοκοπία του 
ελληνικού κράτους και η υπαγωγή του στην τρόικα ήρθε μετά από μια περίοδο 
μεγάλης οικονομικής ανάπτυξης του ελληνικού κεφαλαίου. Η μέση ετήσια αύ-
ξηση του ελληνικού ΑΕΠ από το 2001 μέχρι το ξέσπασμα της κρίσης ήταν περίπου 
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4% (έναντι 2,3% της περιόδου 1991-2000), κάτι που σε μεγάλο βαθμό εξηγείται 
από την έκρηξη της κρατικής και ιδιωτικής πιστωτικής επέκτασης. Μακράν του 
να είναι η «Αμερική των Βαλκανίων», όπως υπαγόρευαν οι φαντασιώσεις του 
νέου μεγαλοϊδεατισμού, το ελληνικό κεφάλαιο αναβάθμισε προσωρινά τη συμ-
μετοχή του στο διεθνή καπιταλιστικό καταμερισμό, ενισχυμένο ιδιαίτερα από 
την έκρηξη δανεισμού του ελληνικού κράτους και την (εξ αρχής προβληματι-
κή) ενσωμάτωση της χώρας στην (εξ ίσου προβληματική) ΟΝΕ. Το ενεργητικό 
των καπιταλιστικών επιχειρήσεων σχεδόν διπλασιάστηκε μέσα σε μια οχτα-
ετία: από 334 δις ευρώ το 2000 στα 634 δις το 2008. Η κρίση όμως έφερε ένα 
δυνατό χτύπημα στην ελληνική αστική τάξη, αφού η κερδοφορία και ο κύκλος 
εργασιών των καπιταλιστικών επιχειρήσεων μειώθηκαν σημαντικά και τo κε-
φάλαιο αδυνατούσε πλέον να αναπαραχθεί με όρους επαρκούς υπεραξίωσης 
και ικανής κερδοφορίας. Η μνημονιακή πολιτική αποτέλεσε μια μεγάλη ευκαι-
ρία για το ελληνικό κεφάλαιο να ανακάμψει από την κρίση, στις πλάτες του 
εργαζόμενου λαού. Η πολύπλευρη απαξίωση της εργασίας ήταν όρος εκ των 
ων ουκ άνευ για την επανάκαμψη της καπιταλιστικής κερδοφορίας. Τα μνη-
μόνια δημιούργησαν το πλέον εύφορο έδαφος για την επίθεση των αφεντικών 
ενάντια στον κόσμο της εργασίας και αποτέλεσαν τον κατάλληλο μοχλό για την 
ένταση και εξάπλωση της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης. Και πράγματι, από 
την άποψη των καπιταλιστών η εφαρμογή των νεοφιλελεύθερων μνημονιακών 
μέτρων στέφεται με επιτυχία, αφού η κεφαλαιακή συσσώρευση αυξήθηκε και 
η κερδοφορία επανάκαμψε σε μεγάλο βαθμό για την πλειοψηφία των επιχειρή-
σεων μέσω της μεταφοράς πλούτου, ισχύος και δικαιωμάτων από την εργασία 
στο κεφάλαιο. Μέσα από την εφαρμογή των μνημονίων το ελληνικό κεφάλαιο 
επιδιώκει να μεταβάλει προς όφελός του το συσχετισμό δύναμης κεφαλαίου/
εργασίας στο εσωτερικό της χώρας και να ανταποκριθεί στις πιέσεις που δέχε-
ται από κεφάλαια υψηλότερης παραγωγικότητας στο εξωτερικό. 

Στα χρόνια της μνημονιακής λαίλαπας εφαρμόζεται με κάθε συνέπεια το 
παλιό ρητό: οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Την 
ώρα που η ζωή του εργαζόμενου λαού υποβαθμίζεται διαρκώς, παρατηρείται 
ταυτόχρονη αύξηση και συγκέντρωση του πλούτου στα χέρια ορισμένων καπι-
ταλιστών, όπως φαίνεται στον αντλημένο από στοιχεία της ελβετικής τράπεζας 
UBS Πίνακα 3.

Και ακριβώς την ώρα που τα μνημόνια επιβάλουν μια πραγματική αφαίμαξη 
για την κοινωνική πλειοψηφία, η επιχειρηματική κερδοφορία επανακάμπτει. 
Το 2014 οι 500 πιο κερδοφόρες εταιρείες, σύμφωνα με την έκδοση Business 
Leaders in Greece της εταιρείας παροχής επιχειρηματικών πληροφοριών και 
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συμβουλευτικών υπηρεσιών ICAP, εμφάνισαν συνολικά κέρδη EBITDA (κέρδη 
πριν αφαιρεθούν τόκοι, φόροι, και απόσβεση) της τάξης των 10 δισ ευρώ (αύ-
ξηση 18,3% σε σχέση με το 2013), ενώ τα προ φόρου συνολικά κέρδη τους ήταν 
4,3 δισ (άυξηση 27,5%). Οι είκοσι πρώτες εταιρείες στη λίστα της κερδοφορίας 
κάλυψαν μερίδιο 46,8% επί των συνολικών κερδών EBITDA και 56,5% στα κέρ-
δη προ φόρου. Συγκεκριμένα, οι πιο κερδοφόρες εταιρείες για το 2014 ήταν 
κατά σειρά κατάταξης: ΔΕΗ, Τράπεζα της Ελλάδος, Cosmote, ΟΠΑΠ και Olympia 
Development, ενώ οι πιο κερδοφόροι επιχειρηματικοί όμιλοι κατά σειρά κα-
τάταξης ήταν (σε παρένθεση τα κέρδη και η ποσοστιαία μεταβολή τους): ΟΤΕ 
(395.400.000, +13,8%), ΟΠΑΠ (305.579.000, +62,8%), Folli Follie (192.799.000, 
-51,5%), Εθνική Πανγαία (179.100.000, +848,1%), ΔΕΗ (137.624.000, +294,5%), 
Μυτηλιναίος (136.052.000, +84,9%), Jumbo (129.979.000, +35,8%), Eθνική ΑΕ-
ΕΓΑ (105.424.000, -5,8%), ΜΕΤΚΑ (98.300.000, +13,6%), ΔΕΠΑ (97.358.000, 
-45,5%), Αεροπορία Αιγίου (94.631.000, +26%), Καπνοβιομηχανία Καρέλια 
(87.040.000, +42,7%), ΕΥΔΑΠ (63.446.000 +2,8%), Καταστήματα Αφορολό-
γητων Ειδών (62.708.000, -2,9%), Grivalia Properties (54.187.000, +892,3%), 
TITAN (46.821.000, +600,2%), Intralot (36.533.000, -31,8%), ΣΑΝΗ (34.778.000, 
+275,5%), Ελληνικά Χρηματηστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών (27.653.000, 
-56,2%), ΙΝΤΡΑΚΟΜ (25.522.000, +133,7%).
 
Πίνακας 3: Αύξηση και συγκέντρωση του πλούτου

Έτος 2011 2012 2013

Αριθμός Ελλήνων 
με εκτιμώμενη 

περιουσία άνω των 
30 εκ $ έκαστος

445 455 505

Συνολική 
περιουσία 

(κατά προσέγγιση)
50 δις $ 50 δις $ 60 δις $

Ποσοστό 
επί του ΑΕΠ 

(κατά προσέγγιση)
24% 25,8% 32%

Φυσικά, κρίση σημαίνει και καταστροφή κεφαλαίων, μέσα από μια εκκαθα-
ριστική λειτουργία που ευνοεί τη συγκέντρωση και συγκεντροποίηση των ισχυ-
ρότερων κεφαλαίων. Ο καπιταλιστικός ανταγωνισμός είναι αδυσώπητος και η 
ενίσχυση των ισχυρών μονοπωλιακών κεφαλαίων σημαίνει ταυτόχρονη υπο-
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βάθμιση της θέσης των μη ανταγωνιστικών κεφαλαίων, καθώς και συμπίεση 
της παραδοσιακής μικροαστικής τάξης. Η συγκέντρωση και συγκεντροποίηση 
του πλούτου είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό της διαδικασίας αυτής. Από τις 
13 χιλιάδες περίπου κερδοφόρες επιχειρήσεις στην Ελλάδα οι 500 αποσπούν τα 
3/4 των συνολικών κερδών, ενώ η θέση ενός τεράστιου τμήματος του επιχει-
ρηματικού κεφαλαίου υποβαθμίζεται διαρκώς. Γι αυτό και οι ισχυρότερες μερί-
δες του ελληνικού κεφαλαίου βγαίνουν ακόμα πιο δυναμικές και ενισχυμένες, 
παρά την ισχυρή πίεση που δέχεται ο ελληνικός εθνοκρατικός σχηματισμός, 
πράγμα που οδηγεί και στην εμβάθυνση της εξάρτησής του (δείγμα της οποίας 
είναι τα μνημόνια). Το ιμπεριαλιστικό πλαίσιο, δηλαδή η διαφορετική δύναμη 
πυρός των κεφαλαίων, η αναπόφευκτη ανισομετρία της οικονομικής και πο-
λιτικής ανάπτυξης και οι συνακόλουθες σχέσεις ισχύος μεταξύ των κρατών, 
αποτελεί το πεδίο  δραστηριότητας του ελληνικού κεφαλαίου και του κρατικού 
σχηματισμού που το εκπροσωπεί. Και η εξάρτηση από τα ισχυρά ιμπεριαλιστικά 
κέντρα, η στρατηγική επιλογή πρόσδεσης στο άρμα της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, είναι 
το πιο γόνιμο έδαφος πάνω στο οποίο πλουτίζει η ελληνική αστική τάξη. Τα 
συμφέροντά της είναι πλήρως εξαρτώμενα από τα ισχυρά ευρωπαϊκά μονο-
πώλια και την ΕΕ, κυρίαρχα μέσω της χορήγησης ενός πακτωλού κρατικών και 
κοινοτικών επιδοτήσεων. 

Αναφέρουμε ενδεικτικά: 

- Την κατανομή πόρων από τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης, τα Προγράμματα 
ΕΣΠΑ το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής. Ενδεικτικά στοιχεία για τη σημασία των προ-
γραμμάτων της ΕΕ: το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006 αφορούσε 42 δις 
για 25.000 έργα σε όλη την Ελλάδα, εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη ανήλθε 
στα 32,4 δις (22,7 δις από την ΕΕ και 9,7 δις από εθνική συμμετοχή). Το Ταμείο 
Συνοχής στην ίδια περίοδο αφορούσε 6,35 δις, εκ των οποίων η δημόσια δαπά-
νη ανήλθε στα 5,25 δις (3,25 δις από την ΕΕ και 2 δις από εθνική συμμετοχή). 
Το ΕΣΠΑ 2007-2013 αφορούσε 39,4 δις, ενώ τα 20 προγράμματα του «Εταιρικού 
Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020» αφορούν 25,56 δις δημόσιας 
δαπάνης, εκ της οποίας τα 20,38 δις είναι κοινοτική και τα 5,18 εθνική. Διακη-
ρυγμένοι στόχοι του προγράμματος είναι η συμβολή στην επίτευξη της νεοφι-
λελεύθερης «Στρατηγικής Ευρώπη 2020», η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός 
των υποδομών για την επίτευξη της καπιταλιστικής ανάπτυξης, η «καινοτόμος 
και ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα», η «ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η μετάβαση στην ποιοτική επιχειρη-
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ματικότητα με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης 
αξίας», η «δημιουργία περιβάλλοντος φιλικού προς τις επιχειρήσεις που προ-
σελκύει επενδύσεις» κλπ.

- Το «αναπτυξιακό πακέτο Γιούνκερ», ύψους 5,4 δις ευρώ, που προβλέπει επεν-
δύσεις στους τομείς των υποδομών και μεταφορών, της ενέργειας, του τουρι-
σμού, της πληροφορικής, της ιδιωτικής βιομηχανικής ανάπτυξης και της έρευ-
νας. Το «πακέτο Γιούνκερ» προβλέπεται να φτάσει στα 35 δις ως το 2020, με 
βασικό όρο να συνεχιστούν οι αντιλαϊκές μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα.

- Τη δημιουργία του Ευρωπαικού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) 
και του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη, που προβλέπει χρονοδιάγραμμα 
επενδύσεων ύψους 315 δις ευρώ μέχρι το 2018, με στόχο: «να συμβάλει στη χρη-
σιμοποίηση δημοσίων κεφαλαίων, μεταξύ άλλων από τον προϋπολογισμό της 
ΕΕ, για την κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων». Το ΕΤΣΕ προβλέπει τη χρη-
ματοδότηση υποδομών μεταφοράς, ενέργειας και ευρυζωνικότητας, που είναι 
απαραίτητες για τα σχέδια του ντόπιου κεφαλαίου. Στο πλαίσιο αυτό, στην Ελ-
λάδα ήδη έχουν επωφεληθεί η Εθνική Τράπεζα, η Creta Farms και η Procredit.

- Τα προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας (cross-border cooperation), 
τα οποία υποβοήθησαν στη διείσδυση του ελληνικού κεφαλαίου στα Βαλκάνια 
τη δεκαετία του 1990 και συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Μέσω των προγραμμά-
των Phare και Interreg, που αφορούσαν την ανάπτυξη και βελτίωση υποδομών 
(μεταφορών, τηλεπικοινωνιών κλπ) δημιουργήθηκε το κατάλληλο υπόβαθρο 
επέκτασης του ελληνικού κεφαλαίου σε Βουλγαρία, FYROM και Αλβανία. Βασικό 
χαρακτηριστικό των διασυνοριακών προγραμμάτων της ΕΕ είναι οι μικτές επι-
τροπές σχεδιασμού και εποπτείας, στις οποίες συμμετέχουν στελέχη των ελλη-
νικών υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Εξωτερικών. Διακηρυγμένος στόχος 
των προγραμμάτων είναι η «ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του επιχειρη-
ματικού περιβάλλοντος» και «να αξιοποιήσουν τις προοπτικές ανάπτυξης και 
φυσικά να ενδυναμώσουν τη συνεργασία προς όφελος της αρμονικής πορείας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Αυτή τη στιγμή τα προγράμματα διασυνοριακής συ-
νεργασίας που αφορούν την Ελλάδα για τα έτη 2014-20 ανέρχονται σε πέντε 
διμερή (με Ιταλία, Αλβανία, FYROM, Βουλγαρία και Κύπρο) και έξι διακρατι-
κά, διαπεριφερειακά και διασυνοριακά (Αδριατικής -Ιονίου, MED, MED ENI CBC, 
Black Sea basin ENI CBC, INERREG EUROPE και Balkan Meditteranean). 

- Τη στήριξη του εγχώριου τραπεζικού συστήματος από τη χρηματοδότηση της 
ΕΚΤ και του έκτακτου μηχανισμού (ELA), και κατ’ επέκταση η στήριξη ολόκλη-
ρου του βιομηχανικού και εμπορικού κεφαλαίου.
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- Τα νέα και παλιά μνημόνια και οι νόμοι που τα συνοδεύουν εξυπηρετούν τα 
ταξικά συμφέροντα όχι μονάχα των δανειστών, αλλά και της εγχώριας αστικής 
τάξης. Αν δεν υπήρχε μνημόνιο το ελληνικό κεφάλαιο θα έπρεπε να εφεύρει: 
«ένα μνημόνιο σχεδιασμένο από Έλληνες για τις ανάγκες των Ελλήνων», όπως 
είπε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Κώστας Μίχαλος καταθέτοντας στην Εξεταστική Επι-
τροπή της Βουλής για τα Μνημόνια.

- Την άμεση παρέμβαση των δανειστών στα ανώτερα κλιμάκια του διοικητικού 
μηχανισμού και στην τοπική αυτοδιοίκηση, που αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό 
των κρατικών δομών, τη μείωση της γραφειοκρατίας και τη δημιουργία φιλι-
κότερου περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις.

- Τέλος, τα σχέδια αναβάθμισης της χώρας σε κόμβο μεταφοράς ενέργειας και 
εμπορευμάτων, αλλά και η διασφάλιση για λογαριασμό της ελληνικής αστικής 
τάξης μεριδίου από τη συνεκμετάλλευση των θαλάσσιων ενεργειακών κοιτα-
σμάτων στο Αιγαίο, το Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη και την Κύπρο, απαιτούν την πα-
ραμονή της χώρας στην ΕΕ και το NATO. 

Κάπως έτσι, ακόμα και σε συνθήκες βαθιάς κρίσης, με το ΑΕΠ της χώρας να 
συρρικνώνεται χρόνο με το χρόνο, οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις του ελληνικού 
μονοπωλιακού κεφαλαίου έχουν εκτοξευθεί από 7,4 δις το 2001 σε 34 δις το 2013 
(Διάγραμμα 1). Παρ’ ότι η Ελλάδα έχει χάσει το 1/3 του ΑΕΠ της, χάνει μερίδιο 
στο Παγκόσμιο Ακαθάριστο Προϊόν και εξακολουθεί να έχει αρνητικό δείκτη 
καθαρής διεθνούς επενδυτικής θέσης, παρατηρείται η φαινομενική αντίφαση 
αυξημένης εκροής επενδυτικών κεφαλαίων. Αυτό οφείλεται τόσο στην ιστορι-
κή ιδιομορφία της ελληνικής αστικής τάξης όσο και στην αύξηση της συσσώ-
ρευσης κεφαλαίου, το οποίο εξάγεται σε πιο κερδοφόρα περιβάλλοντα, υπό τη 
μορφή επενδύσεων. Τα ελληνικά μονοπώλια κατέχουν μια από τις κυρίαρχες 
θέσεις στα Βαλκάνια (μαζί με την Αυστρία, την Ιταλία και τη Σλοβενία), ενώ 
επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους και στην Αφρική, αναπροσανατολίζοντας 
την κατεύθυνση τους σε λιγότερο ανταγωνιστικά περιβάλλοντα και σε χαμη-
λότερης παραγωγικότητας εθνοκρατικούς σχηματισμούς. Ταυτόχρονα, η επι-
χειρηματική δραστηριότητα του ελληνικού κεφαλαίου έχει επεκταθεί από την 
Τουρκία μέχρι τις ΗΠΑ. Την ίδια ώρα το ελληνόκτητο εφοπλιστικό κεφάλαιο 
(που κατέχει το 14,7% του παγκόσμιου εν ενεργεία στόλου) απολαμβάνει δε-
κάδες φοροαπαλλαγές συνεισφέροντας ψίχουλα στο ΑΕΠ της χώρας, ενώ επε-
κτείνει την επιχειρηματική του δραστηριότητα επενδύοντας δισεκατομμύρια σε 
ναυπηγήσεις και αγορές πλοίων σε όλον τον κόσμο και συνεργαζόμενο ακόμα 
και με το ΝΑΤΟ. Σαν να μην πέρασε μια μέρα από το 1947, όταν ο επικεφαλής 
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των αμερικάνων εμπειρογνωμόνων Πολ Πόρτερ έγραφε σε έκθεσή του: «τα 
συμφέροντα των εφοπλιστών προστατεύονται με σκανδαλώδη τρόπο. Η ελλη-
νική εμπορική ναυτιλία ανθεί στην εποχή μας και οι εφοπλιστές κερδίζουν τε-
ράστια ποσά, αλλά το χρεοκοπημένο ελληνικό κράτος δεν αποκομίζει κανένα 
όφελος από αυτό. Οι μισθοί των ναυτικών γυρίζουν στην Ελλάδα, αλλά οι εφο-
πλιστές ασφαλίζουν το μεγαλύτερο μέρος των κερδών τους στις ξένες χώρες».

Η ύπαρξη όμως ισχυρών μερίδων ελληνικού μονοπωλιακού κεφαλαίου και 
η συνακόλουθη εκροή ΑΞΕ δεν αποδεικνύουν τον υποτιθέμενο “ιμπεριαλιστικό 
χαρακτήρα” του ελληνικού εθνοκρατικού σχηματισμού, αφού ένα τέτοιο ιδε-
ολόγημα, που αποσπά ένα τμήμα της πραγματικότητας χωρίς να το συσχετίζει 
διαλεκτικά με το σύνολό της, θα μας οδηγούσε σε εξωφρενικά συμπεράσματα, 
όπως το να χαρακτηρίσουμε ως ιμπεριαλιστικά ορισμένα κράτη  σαν την Πολω-
νία, τη Χιλή, τη Μαλαισία, τη Λιβύη ή το Καζακστάν! Ο ελληνικός καπιταλισμός 
είναι δεύτερης γενιάς και μέσου επιπέδου ανάπτυξης, κατέχοντας ενδιάμεση 
θέση στην ιμπεριαλιστική αλυσίδα. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα είναι χώρα οι-
κονομικά, πολιτικά και διπλωματικά εξαρτημένη, αλλά με μερίδες ισχυρού μο-
νοπωλιακού κεφαλαίου με τάσεις επέκτασης. 

Το βάθεμα της εξάρτησης 

Από την άλλη, το μνημόνιο δεν εξυπηρετεί μονάχα το ντόπιο κεφάλαιο, 
αλλά βαθαίνει και την εξάρτηση της χώρας, μέσα από τη διαρκή επιστασία 
των δανειστών και την εποπτεία πολλών τομέων της οικονομίας (πχ τρόικα, 
task force, καθεστώς ελέγχου στους Δήμους και τις Περιφέρειες, τοποθέτηση 
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επιτρόπων των δανειστών στις χρεοκοπημένες ελληνικές τράπεζες και στον 
ΤΑΙΠΕΔ, αποικιοκρατικού χαρακτήρα υπερταμείο που δεσμεύει βασικούς τομείς 
της οικονομίας για την αποπληρωμή του χρέους κλπ). Η οικονομική επικυρι-
αρχία αυτή, και με αριστερή βούλα, έγινε πρόδηλη στο τρίτο μνημόνιο και τη 
ρητή απόφαση της συνόδου κορυφής της Ευρωζώνης στις 24 Μαϊου του 2016: 
«Η κυβέρνηση οφείλει να διαβουλεύεται και να συμφωνεί με τους θεσμούς 
όσον αφορά όλα τα νομοσχέδια στους σχετικούς τομείς με επαρκή χρόνο πριν 
υποβληθούν σε δημόσια διαβούλευση ή στη Βουλή». Με απλά λόγια, οι δανει-
στές μέσω της τρόικα προεγκρίνουν τις κυβερνητικές αποφάσεις πριν αυτές 
εισέλθουν στο κοινοβούλιο! Οι σύγχρονοι μαυραγορίτες και τραπεζοτσολιάδες 
τρίβουν τα χέρια τους μπροστά στο βάθεμα της εξάρτησης. Ο Α. Στάγκος, προ-
σωπικός φίλος του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη και πρώην πρόεδρος 
της ΕΡΤ, τυπικός εκπρόσωπος της συνομοταξίας αυτής, δεν μπορεί να κρύψει 
τη χαρά του μέσα από τις σελίδες της Καθημερινής: «Δυστυχώς, αποδεικνύεται 
ότι μόνο αν πάρουν ολοκληρωτικά στα χέρια τους οι ξένοι παράγοντες υπάρχει 
ελπίδα σωτηρίας... Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα θα τεθεί υπό την κη-
δεμονία των ξένων παραγόντων... Θα ακουστούν κραυγές, αλλά δεν θα είναι 
και τόσο τραγικό από πλευράς εθνικής αξιοπρέπειας, αν η εποπτεία των ξένων 
παραγόντων είναι πιο άμεση, με εγκατάσταση επιτρόπων στην ανύπαρκτη ελ-
ληνική κρατική μηχανή». Προς επίρρωσιν του Στάγκου, ο εκπρόσωπος των βι-
ομηχάνων Τ. Αθανασόπουλος, πάλι στην Καθημερινή, διαμαρτύρονταν το 2012 
διότι «πολλοί έλληνες δεν αναγνωρίζουν τα δικαιώματα των πιστωτών μας», 
ενώ η Μ. Ξαφά, πρώην μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου του ΔΝΤ, θρηνούσε 
το 2011 για τις θυσίες των πιστωτών! Ο Στάγκος, ο Αθανασόπουλος και η Ξαφά 
(και ο κάθε Στάγκος, Αθανασόπουλος και Ξαφά) εκφράζουν σήμερα την ιστο-
ρική συνέχεια της δοσιλογικής παράδοσης της ελληνικής αστικής τάξης, όπως 
αυτή συμπυκνώθηκε (πάλι στην Καθημερινή!) στις 16/03/1947 από τον Γ.Α. Βλά-
χο, με τον κοφτό και κυνικό τρόπο με τον οποίον παρουσιάζεται η διαύγεια της 
τάξης του: «είχαμε το δικαίωμα να πλανώμεθα και να νομίζωμεν πως ένας 
λαός, όπως ημείς, ημπορούσε να ζει ανεξάρτητος (...) Τώρα ζήτημα ανεξαρτη-
σίας δεν υπάρχει. Υπάρχει ζήτημα ένα και μόνο: Αφεντικού. Το αφεντικό μας 
είναι ένα, δυο μάλλον: η Αμερική και η Αγγλία». Με το πέρασμα των δεκαετιών 
η Αγγλία αντικαταστάθηκε με τους ηττημένους του Β Παγκοσμίου Πολέμου...

Το γερμανικό κεφάλαιο εμφανίζεται ιδιαίτερα ωφελημένο από τη μνημονι-
ακή εφαρμογή της καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης στην Ελλάδα και με ειδικό 
ρόλο στις διαδικασίες εφαρμογής των αντεργατικών πολιτικών. Οι προθέσεις 
του γερμανικού κεφαλαίου, γίνονται φανερές από τις δηλώσεις στο Spiegel στις 
10/09/2012 του τότε Προέδρου του γερμανικού Συνδέσμου Βιομηχάνων Hans 
Peter Keitel: «Ως επιχειρηματίας δε θα άφηνα να αποτύχει μια θυγατρική της 
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εταιρείας μου, που έχει ένα πρόβλημα. Στην περίπτωση αυτή, όλη η Ελλάδα 
πρέπει να γίνει ένα είδος Ειδικής Οικονομικής Ζώνης μέσα στην ευρωζώνη, 
εφοδιασμένη με την απαραίτητη και επιτρεπόμενη οικονομική βοήθεια, αλλά 
και την παρουσία ξένων Ευρωπαίων αξιωματούχων». Προαπαιτούμενο για την 
εισροή γερμανικών επενδύσεων είναι φυσικά και η μείωση του εργατικού κό-
στους. «Η Ελλάδα πουλιέται φθηνά και η Γερμανία έχει βγει για ψώνια», έγρα-
φε πριν μερικά χρόνια η αμερικάνικη Wall Street Journal. Ήδη το γερμανικό 
κεφάλαιο έχει υπερδιπλασιάσει τις επενδύσεις του στην Ελλάδα (από λιγότερα 
από 2 δις το 2007 σε περίπου 4,5 δις το 2014) και μένει σταθερά πρώτο στην 
εξαγωγή ΑΞΕ στην Ελλάδα, οπότε έχει και πολύ καλούς λόγους για να πιέσει όχι 
μονάχα για τη βίαιη δημοσιονομική προσαρμογή, αλλά και για την εφαρμογή 
αντεργατικών πολιτικών, ώστε να δημιουργηθεί ένα «φιλικό κλίμα για επεν-
δύσεις». 

Στο ίδιο πλαίσιο της εξασφάλισης αυτού του «φιλικού περιβάλλοντος», εμ-
φανίζεται και η ωμή  παρέμβαση των δανειστών (και ιδιαίτερα της Γερμανίας) 
στον ελληνικό κρατικό μηχανισμό. Ένας ακόμα εκπρόσωπος της γερμανικής 
αστικής τάξης, ο διευθυντής του Ινστιτούτου Παγκόσμιας Οικονομίας του Αμ-
βούργου Τόμας Στράουμπχααρ, παρουσίαζε πριν τις εκλογές του 2012 το σκε-
πτικό της τάξης του: «Η χώρα (σ.σ. η Ελλάδα) δεν είναι σε θέση να αμυνθεί με 
τις δικές της δυνάμεις απέναντι σε όσους επωφελούνται από την κρίση και για 
αυτό χρειάζεται συμβουλευτική και πρακτική υποστήριξη για τη δημιουργία 
λειτουργικών κρατικών δομών. Γι’ αυτό θα ήταν έξυπνο να εργαστούμε προκει-
μένου να μετατραπεί η Ελλάδα σε ευρωπαϊκό προτεκτοράτο. Κι αυτό με τη συν-
δρομή της ΕΕ, η οποία θα πρέπει να υποστηρίξει την ελληνική κυβέρνηση στο 
θεσμικό εκσυγχρονισμό αλλά και με εμπειρογνώμονες σε φορολογικά θέματα. 
Ένα αποτυχημένο κράτος δεν μπορεί να επιβάλει με τις δικές του δυνάμεις μια 
νέα αρχή ενάντια σε όσους επωφελούνται από την παρούσα κατάσταση». Η 
γερμανική δομική ισχύς εκφράζεται ως φορέας εξορθολογισμού των «αμαρτω-
λών οφειλετών», αντικαθιστώντας (ή μάλλον επικαιροποιώντας) το δόγμα της 
Αυτοκρατορικής Γερμανίας του παρελθόντος που θεωρούσε τον εαυτό της φο-
ρέα εκπολιτισμού των βάρβαρων εθνών. Ο βιολογικός ρατσισμός και η φυλε-
τική αλαζονεία του παρελθόντος αντικαθίστανται με τον οικονομικό ρατσισμό 
και την αλαζονεία του εκσυγχρονιστή. Και στις δυο περιπτώσεις οι “ιθαγενείς” 
αντιμετωπίζονται ως ανώριμα παιδιά που αδυνατούν να κατανοήσουν το ίδιο 
τους το συμφέρον, οπότε είναι αναγκαία η συμμόρφωση και πειθάρχησή τους 
μέσω της εξωτερικής παρέμβασης των “εκσυγχρονιστών” (των “εκπολιτιστών” 
του χθες). Και ως τέτοιοι οφείλουν να λειτουργούν και τιμωρητικά, άρα παρα-
δειγματικά/αποτρεπτικά, ώστε μέσω της επιθετικής εξυγίανσης να αποφευχθεί 



το ντόμινο της δημοσιονομικής αμαρτίας: «Τα μέτρα λιτότητας που θα επιβλη-
θούν στους Έλληνες πρέπει να τους πονέσουν και να τους τρομάξουν. Και πρέ-
πει να συνοδεύονται από δυνατότητες ελέγχου που θα επεμβαίνουν βαθιά στην 
κρατική κυριαρχία της Αθήνας» (Die Welt, 18/02/2010).  Ο στιγματισμός των 
απείθαρχων “γουρουνιών” (PIIGS), που φέρει μέσα του την (όχι και τόσο μα-
κρινή) ηχώ του κοινωνικού δαρβινισμού, δεν έχει άλλη εξήγηση για την κρίση 
παρά την τεμπελιά και την ανικανότητα, θυμίζοντας έναν ανάλογο μηχανισμό 
στερεοτύπων στην Ιταλία του παρελθόντος που περιέγραψε ο Γκράμσι: «(...) 
Αυτό σήμαινε πως οι αιτίες της αθλιότητας δεν ήταν εξωτερικές, δεν έπρεπε να 
αναζητηθούν στις αντικειμενικές οικονομικο-πολιτικές συνθήκες, αλλά εσωτε-
ρικές, συμφυείς του νοτίου πληθυσμού (...) Δεν απόμεινε παρά μια εξήγηση, η 
οργανική ανικανότητα των ανθρώπων, η βαρβαρότητά τους, η βιολογική τους 
κατωτερότητα». Οι διάχυτες στερεοτυπικές αναφορές συνεχίζονται αμείωτες, 
παρ’ ότι διαψεύδονται από την ίδια τη Eurostat, η οποία αναφέρει ότι ο μέσος 
εβδομαδιαίος χρόνος για έναν εργαζόμενο στην Ελλάδα ξεπερνά τις 42 ώρες, 
την ώρα που ο αντίστοιχος μ.ό. της ΕΕ-27 είναι 37,4. Ακόμα και την «αμαρτω-
λή περίοδο» 2004-2009 ο μέσος όρος συνταξιοδότησης στην Ελλάδα ήταν 61,9 
χρόνια, ενώ στη Γερμανία ήταν 61,8 χρόνια. Αυτή η παραγωγή στερεοτύπων, 
ακόμα και όταν διαψεύδεται από τα στοιχεία της ΕΕ, είναι ο κατάλληλος ιδεο-
λογικός μανδύας των σύγχρονων “εκπολιτιστών”.

Δόγμα του μεταμοντέρνου οικονομικού Ράιχ είναι «Ευρώ αντί για Βέρμα-
χτ» (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 6/12/11). Σε εφαρμογή αυτού το νεοαποι-
κιακού δόγματος της από τα έξω άμεσης θεσμικής παρέμβασης επιβλήθηκαν 
και οι σύγχρονοι τοποτηρητές στην κορυφή του διοικητικού μηχανισμού με την 
προβιά των συμβούλων και των εμπειρογνωμόνων. Τυπικά, ο ρόλος των τοπο-
τηρητών παραμένει “συμβουλευτικός”, στην πράξη όμως οι “συμβουλές” τους 
είναι δεσμευτικές, αφού η υλοποίησή τους αποτελεί κριτήριο για την εκταμί-
ευση των δόσεων των δανείων. Μέσω της άμεσης εμπλοκής τους στα ανώ-
τερα κλιμάκια του ελληνικού διοικητικού μηχανισμού οι δανειστές αποκτούν 
πρόσβαση ακόμα και σε απόρρητα στοιχεία, εποπτεύουν το σύνολο της λει-
τουργίας του κρατικού μηχανισμού με τεχνικούς, οικονομικούς και λογιστικούς 
ελέγχους, φέρνουν έτοιμα νομοσχέδια προς υπογραφή (όπως παραδέχθηκε ο 
πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης Ρουπακιώτης) και επιβάλουν τη θέλησή τους, 
ήτοι επιβάλουν τα ιδιαίτερα συμφέροντά τους.  

- Εγκατάσταση επιτρόπων των δανειστών από ξένους ελεγκτικούς οίκους στις 
ουσιαστικά χρεοκοπημένες ελληνικές τράπεζες, με δικαίωμα αρνησικυρίας και 
ελέγχου των αποφάσεων που λαμβάνουν τα Διοικητικά τους Συμβούλια. Συμ-
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μετοχή των δανειστών στο ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ. Για την ακρίβεια η ελληνική κυβέρ-
νηση διορίζει τρία μέλη και η ΕΕ και η ΕΚΤ δυο. Ουσιαστικός έλεγχος του υπερ-
ταμείου ξεπουλήματος δημόσιας περιουσίας, επικεφαλής του οποίου ορίστηκε 
ο Γάλλος τεχνοκράτης Ζακ Λε Παπ, σε συνδυασμό με την προληπτική ασυλία για 
ποινικά και αστικά αδικήματα των εμπλεκόμενων στις ιδιωτικοποιήσεις! Συ-
γκεκριμένα, σε νομοσχέδιο για την «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο», η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ 
έβαλε σφήνα άσχετη ρύθμιση που νομοθετεί στην πράξη ένα καθεστώς εξαίρε-
σης και προληπτικής ασυλίας για τα στελέχη των δανειστών: «Οι εμπειρογνώ-
μονες, τα μέλη Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων ή τα μέλη άλλων γνωμοδοτικών 
οργάνων της εταιρείας και των άμεσων θυγατρικών της δεν υπέχουν αστική η 
ποινική ευθύνη για γνωμοδοτήσεις τους εφόσον οι τελευταίες έχουν συνταχθεί 
σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες ή τα οριζόμενα στους 
εσωτερικούς κανονισμούς και τα καταστατικά τους, γεγονός που τεκμαίρεται 
αν έχει ακολουθήσει θετικός έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου». Άλλωστε, ένα 
από τα προαπαιτούμενα της συμφωνίας του Eurogroup της 24ης Μαΐου από την 
πλευρά των δανειστών ήταν και η αμνήστευση τριών εκπροσώπων τους στο 
συμβούλιο εμπειρογνωμόνων του ΤΑΙΠΕΔ, που μαζί με έλληνες ομόλογούς τους 
κατηγορούνταν για απιστία και επαχθείς μισθωτικούς όρους σχετικά με την 
αξιοποίηση 28 ακινήτων του δημοσίου. 

- Το καλοκαίρι του 2011 ο Γερμανός διπλωμάτης Χορστ Ράιχενμπαχ ήρθε στην 
Ελλάδα ως απεσταλμένος της Κομισιόν για να αναλάβει επικεφαλής της λε-
γόμενης Task Force με σκοπό τον εκσυγχρονισμό και την ανασυγκρότηση του 
ελληνικού διοικητικού μηχανισμού. «Θα είμαστε εδώ για όσο χρονικό διάστημα 
μας χρειάζεται η Ελλάδα» και «θα εφαρμόσουμε τα καλύτερα πρότυπα», δήλω-
νε ο Ράιχενμπαχ το Σεπτέμβρη του 2011 στο Βήμα. Το πεδίο της δραστηριότητάς 
του ήταν ευρύ και περιλάμβανε από τον έλεγχο κονδυλίων και προγραμμάτων 
ΕΣΠΑ μέχρι περικοπές δαπανών κλπ.  Όλο αυτό το πεδίο δραστηριότητας και οι 
υπερεξουσίες που ανέλαβε η Task Force αναπτύχθηκε σε ένα θολό τοπίο, χω-
ρίς κανέναν ουσιαστικό θεσμικό έλεγχο. Λίγους μήνες αργότερα, το Νοέμβρη 
του 2011, η ομάδα της «ελληνογερμανικής συμμαχίας» με επικεφαλής τον εντε-
ταλμένο της γερμανικής καγκελαρίας και υφυπουργό οικονομικής συνεργασίας 
Χανς-Γοακίμ Φούχτελ ανέλαβε τον έλεγχο των περιφερειών και των δήμων, με 
σκοπό την αναδιάρθρωση των τοπικών αγορών εργασίας για την πτώση του 
εργατικού κόστους και την προσέλκυση επενδύσεων και τον «εξορθολογισμό» 
της δημοσιονομικής διαχείρισης, με την περικοπή της χρηματοδότησης των 
ΟΤΑ από τον κρατικό προϋπολογισμό κλπ. Η ομάδα Φούχτελ μέσω ερωτηματο-
λογίων στους Δήμους και τις Περιφέρειες έχει καταγράψει (υφαρπάξει ουσια-
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στικά) όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποδομές της τοπικής αυτοδιοίκη-
σης, ενώ υπάρχει κι ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον ακόμα και για τη διαχείριση και 
την αποκομιδή των απορριμάτων! Ως ενδιάμεσος ανάμεσα σε έλληνες δημάρ-
χους και γερμανικούς επιχειρηματικούς ομίλους, ο Φούχτελ δεν έκρυψε ποτέ 
τις προθέσεις του: «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι ένας θησαυρός που πρέπει να 
εκμεταλλευτούμε γιατί μέχρι τώρα το καθεστώς των ΟΤΑ και της Ευρώπης ήταν 
μόνο για θέματα χρηματοδοτήσεων. Τώρα η Τοπική Αυτοδιοίκηση καλείται να 
παίξει άλλο ρόλο».7

Με τις κάθε είδους “ομάδες δράσεις” οι δανειστές κατόρθωσαν να έχουν 
τη γενική εποπτεία του συνόλου του ελληνικού διοικητικού μηχανισμού, από 
την κορυφή του μέχρι την τοπική αυτοδιοίκηση. Η νέα 20μελής Task Force, που 
συγκροτήθηκε με αφορμή την υπογραφή του τρίτου μνημονίου, έχει ένα πιο 
κομψό όνομα: Υπηρεσία Υποστήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων.  Επικε-
φαλής της είναι ο Ολλανδός γενικός διευθυντής της Κομισιόν Μάαρτεν Φερβέι, 
ο οποίος έχει αποκτήσει ένα τεράστιο εύρος δράσης, υπαγορεύοντας νομοσχέ-
δια από τη φορολογία εισοδήματος και την αγορά εργασίας έως την ιατρο-
φαρμακευτική πολιτική για το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας. Η νέα αυτή 20 
μελής Task Force, σε συνεργασία με 20 ακόμα “εμπειρογνώμονες” με έδρα τις 
Βρυξέλλες, έχει ως καθήκοντα τη συγγραφή ενδιάμεσων εκθέσεων στο πλαίσιο 
της αξιολόγησης της ελληνικής οικονομίας, την υπαγόρευση και επιτήρηση της 
εφαρμογής των μνημονιακών μέτρων, καθώς και την εποπτεία μιας σειράς 
λειτουργιών της ελληνικής οικονομίας, όπως της είσπραξης τον φόρων, της 
«βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος» (όλοι καταλαβαίνουμε τι ση-
μαίνει αυτό...), της αναδιάρθρωσης του διοικητικού μηχανισμού, της υλοποί-
ησης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων κλπ. Η βρετανική εφημερίδα Guardian 
σχολίασε γι αυτό το εύρος δράσης του Φερβέι, λίγες μέρες πριν τις εκλογές της 
20ης Σεπτεμβρίου του 2015: «Οι εξουσίες του είναι άνευ προηγουμένου. Και αν 
λίγοι ψηφοφόροι στους δρόμους της Αθήνας έχουν ακούσει το όνομα του, πολ-
λοί καταλαβαίνουν ότι το πως θα ψηφίσουν στις εκλογές μικρή σημασία έχει 
για το τι θα συμβεί στη συνέχεια. Κάτω από τις δρακόντειες προϋποθέσεις ομα-
λής ροής των ποσών προς την Ελλάδα που προβλέπει το τρίτο πακέτο διάσω-
σης, η Αθήνα έχει παραδώσει ουσιαστικά τον έλεγχο σχετικά με τις περικοπές 
στην οικονομική και κοινωνική πολιτική της χώρας».

- Οι δανειστές επιχειρούν να αναλάβουν τον πλήρη έλεγχο των δημόσιων εσό-
δων της Ελλάδας, μέσα από το μετασχηματισμό της Γενικής Γραμματείας Δημό-
σιων Εσόδων (ΓΓΔΕ). Η ΓΓΔΕ ιδρύθηκε το 2012, υπαγόμενη τυπικά στο Υπουργείο 
Οικονομικών, αλλά διαθέτοντας μετά από απαίτηση των τροϊκανών οικονομική 
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και διοικητική αυτοτέλεια. Σε αυτήν είχε υπαχθεί ο ολοκληρωτικός έλεγχος του 
μηχανισμού εισόδων του ελληνικού δημοσίου (εφορίες, τελωνεία κλπ). Ο μετα-
σχηματισμός της ΓΓΔΕ σε Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), μέχρι την 
1η Ιανουαρίου του 2017, κατ’ εφαρμογή του μνημονίου ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ, σημαί-
νει και ποιοτικό άλμα από την αυτονόμηση της αρχής στην ανεξαρτητοποίησή 
της. Η ΑΑΔΕ θα αποτελεί ένα γκρίζο εξωθεσμικό τοπίο, μακριά όχι μονάχα από 
τον οποιοδήποτε (έστω και απειροελάχιστο) λαϊκό έλεγχο, αλλά ακόμα και από 
τον κυβερνητικό! Σ’ αυτήν εκτός από τη ΓΓΔΕ θα ενσωματωθούν το ΣΔΟΕ, όλες 
οι ΔΟΥ και πολλές υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Επιπλέον, 
προβλέπεται η δυνατότητα μεταβίβασης στην ΑΑΔΕ αρμοδιοτήτων που ασκού-
νται από το υπουργείο οικονομικών, χωρίς οι αρμοδιότητες αυτές να μπορούν 
να αναμεταβιβαστούν στο εν λόγω υπουργείο ή σε άλλα κυβερνητικά όργανα 
με μεταγενέστερη διοικητική πράξη. Η ΑΑΔΕ θα διευθύνεται από έναν διοικητή 
κι ένα πενταμελές συμβούλιο και θα εποπτεύεται διαρκώς από εμπειρογνώμο-
να-εκπρόσωπο της ΕΕ, ο οποίος θα έχει πλήρη πρόσβαση στα αρχεία εσόδων 
του δημοσίου και θα ενημερώνει τους δανειστές για την πορεία εργασιών της 
αρχής. Ο εμπειρογνώμονας αυτός θα επιλέγεται μεν από τον εν ελλάδι υπουργό 
οικονομικών, αλλά από λίστα τριών ονομάτων που θα προτείνει η Κομισιόν. 
Έτσι, τα δημόσια έσοδα που αποτελούν ένα νευραλγικό τομέα της εθνοκρατικής 
κυριαρχίας περνούν στα χέρια μιας “ανεξάρτητης αρχής” υπό την εποπτεία 
των δανειστών. Ας μην ξεχνάμε όμως, πως τα δημόσια έσοδα βρίσκονται υπό 
τη διαρκή ομηρία των δανειστών από το δεύτερο κιόλας μνημόνιο, αφού αν η 
Ελλάδα κηρύξει παύση πληρωμών, τότε οι πιστωτές έχουν δικαίωμα να προ-
σφύγουν στο δικαστήριο του Λουξεμβούργου και να απαιτήσουν όχι μονάχα 
την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων του δημοσίου, αλλά και την κατάσχε-
ση των δημοσίων εσόδων.

Τα μνημόνια λοιπόν, μεταξύ πολλών άλλων, λειτουργούν και ως μηχανισμός 
μεταβίβασης εθνοκρατικής κυριαρχίας από την περιφέρεια στο κέντρο (μέσα 
σε ένα πλαίσιο όχι κατοχικό, αλλά ανισόμετρης και ιεραρχημένης συμμαχί-
ας), όπως μαρτυρά και η ωμή παραδοχή του γερμανού υπουργού οικονομικών 
Βολφγκανγκ Σόιμπλε: «Ένα κράτος με προβλήματα που ζητάει τη βοήθεια των 
εταίρων του θα πρέπει σε αντάλλαγμα να εκχωρήσει ένα μέρος της εθνικής του 
κυριαρχίας». Αυτό, άλλωστε, προβλέπεται και ρητά με το δεύτερο μνημόνιο: 
«Ούτε ο δανειολήπτης ούτε τα περιουσιακά του στοιχεία έχουν ασυλία λόγω 
εθνικής κυριαρχίας ή διαφορετικά λόγω της δικαιοδοσίας κατάσχεσης -συντη-
ρητικής ή αναγκαστικής- ή αναγκαστικής εκτέλεσης σε σχέση με οποιαδήποτε 
ενέργεια ή διαδικασία σχετικά με τη συνθήκη». Όπως προβλέπει και η δανει-
ακή σύμβαση του 2012: «Το δικαιούχο Κράτος Μέλος, το ΤΧΣ και η Τράπεζα της 
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Ελλάδος παραιτούνται (...) αμετάκλητα και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα 
ασυλίας που ήδη έχουν ή μπορεί να δικαιούνται σε σχέση με τα ίδια και τα 
περιουσιακά τους στοιχεία έναντι νομικών διαδικασιών σχετικά με την παρού-
σα Σύμβαση και καθένα από τα Παραρτήματα και τα Προσαρτήματά της (...) 
και κάθε Σύμβαση Προχρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της 
ασυλίας έναντι άσκησης αγωγής έκδοσης δικαστικής απόφασης ή άλλης διατα-
γής, κατάσχεσης, εκτέλεσης ή ασφαλιστικού μέτρου και έναντι κάθε εκτέλεσης 
και αναγκαστικού μέτρου σε βάρος των περιουσιακών του στοιχείων στο μέτρο 
που αυτό δεν απαγορεύεται από αναγκαστικό νόμο».8 

Πακέτα διάσωσης για τους δανειστές

Ταυτόχρονα, τα μνημόνια είναι, όπως είπαμε και παραπάνω, ιμάντας με-
ταβίβασης αξίας από την περιφέρεια στο κέντρο. Όπως δήλωσε και ο πρώ-
ην πρωθυπουργός της Ιταλίας Ντ’ Αλέμα τον Ιούλη του 2015: «Από μία φτωχή 
χώρα όπως η Ελλάδα, τεράστια ποσά μεταφέρονται σε μία πλούσια χώρα όπως 
η Γερμανία μέσω της διαφοράς των επιτοκίων. Η φτωχή χώρα γίνεται όλο και 
φτωχότερη, η πλούσια χώρα πλουσιότερη. Όταν η φτωχή χώρα δεν μπορεί 
πλέον να πληρώσει τα χρέη έρχονται οι ευρωπαϊκές βοήθειες. Έχουμε δώσει 
στην Ελλάδα 250 δισ. ευρώ, αλλά όχι για τις συντάξεις των Ελλήνων, αλλά για 
να πληρωθούν οι τόκοι στις γερμανικές, γαλλικές και σε μικρό ποσοστό στις 
ιταλικές τράπεζες. Διακόσια είκοσι δισ. ευρώ από τα 250 δισ. ευρώ βοήθειας 
πήγαν απευθείας στις γερμανικές, γαλλικές και ιταλικές τράπεζες». Έρευνα του 
ESMT (Ευρωπαϊκή Σχολή Μάνατζμεντ και Τεχνολογίας) που δημοσιοποιήθηκε 
στη γερμανική Handelsblatt επιβεβαιώνει τα λεγόμενα του Ντ’ Αλέμα, αφού το 
95% των μνημονιακών δανείων διατέθηκαν για να σωθούν ευρωπαϊκές τρά-
πεζες : «Η έρευνα αποδεικνύει ότι η Ευρώπη και το ΔΝΤ έσωσαν τα περασμένα 
χρόνια κυρίως τις τράπεζες και άλλους ιδιώτες πιστωτές». Το μεγαλύτερο τμή-
μα των δανειακών συμβάσεων κατευθύνεται στην εξόφληση παλαιών χρεών 
και τόκων, ενώ ένα μεγάλο τμήμα έχει δοθεί για την ανακεφαλαιοποίηση των 
χρεοκοπημένων ελληνικών τραπεζών. Ο γερμανός οικονομολόγος  Φάμπιαν Λί-
ντνερ, ερευνητής του Ινστιτούτου Μακροοικονομίας και Οικονομικής Ανάπτυ-
ξης του Ιδρύματος Hans Böckler, επιβεβαίωσε την έρευνα του ESMT, λέγοντας 
στο 3Sat: «Ναι, τα περισσότερα χρήματα που πήραν οι Ελληνες από την Ευρώπη 
και το ΔΝΤ δεν έφτασαν στην Ελλάδα. Με αυτά εξοφλήθηκαν τα ελληνικά χρέη 
προς τις τράπεζες. Αυτό ισχύει και για τις άλλες χώρες όπως η Ιρλανδία και η 
Πορτογαλία. Ως εκ τούτου με τα δάνεια βοήθειας σώθηκαν κυρίως γαλλικές 
και γερμανικές τράπεζες, οι μεγαλύτεροι δανειστές αυτών των χωρών. Οι Έλ-
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ληνες δεν είχαν κανένα κέρδος από αυτά τα χρήματα, η οικονομία τους συρρι-
κνώθηκε κατά το ένα τρίτο, η ανεργία συνεχίζει να ανέρχεται στο 25%». Όπως 
παραδέχεται και ο καθηγητής του πανεπιστημίου του Αμβούργου B. Loucke, η 
διάσωση της Ελλάδας διασώζει τους δανειστές της!

Τα μνημόνια, λοιπόν, ποτέ δεν υπογράφηκαν για να «διασφαλιστούν οι μι-
σθοί και οι συντάξεις», όπως ανέφερε η κυρίαρχη προπαγάνδα, αλλά (μεταξύ 
άλλων) για τη διάσωση των ιδιωτών πιστωτών και κυρίαρχα των γαλλικών, 
γερμανικών και αμερικάνικων τραπεζών που ήταν εκτεθειμένες στο ελληνικό 
χρέος: τον Ιούνιο του 2010 το σύνολο του ιδιωτικού και δημόσιου χρέους προς 
τις τράπεζες έφτανε στα 251,1 δις δολάρια, εκ των οποίων τα 83,1 δις (33,1%) 
προς τις γαλλικές τράπεζες, τα 65,4 δις (26%) προς τις γερμανικές και τα 36,2 δις 
(14,4%) προς τις αμερικάνικες. Η διασύνδεση του ελληνικού χρέους (αλλά και 
των αντίστοιχων χρεών των υπολοίπων PIIGS)9 με ευρωπαϊκές και αμερικάνι-
κες τράπεζες και ο κίνδυνος συστημικής μόλυνσης ήταν μια βόμβα στα θεμέλια 
της ευρωζώνης και η Ελλάδα (παρά το μικρό μέγεθος της οικονομίας της) χα-
ρακτηρίστηκε «too big to fail». Με την εφαρμογή του προγράμματος δημοσι-
ονομικής προσαρμογής διασφαλίζονταν τόσο η (έστω και ασταθής) ισορροπία 
της ευρωζώνης και η συνέχιση της αποπληρωμής του ελληνικού χρέους όσο 
και η διάσωση των τραπεζών. Μέσα σε δυο χρόνια οι ξένες τράπεζες είχαν 
σχεδόν απαλλαχθεί από την έκθεσή τους στο ελληνικό χρέος. Όπως αναφέρει 
και η προκαταρκτική έκθεση της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους του κοι-
νοβουλίου (Ιούνης 2015): «Στην πραγματικότητα ο στόχος του πρώτου δανείου 
ήταν να προσφέρει ασφαλή έξοδο κινδύνου στους ιδιώτες ομολογιούχους που 
επιθυμούσαν να μειώσουν την έκθεσή τους στα ελληνικά ομόλογα, καθώς η 
πιθανότητα επιβολής “κουρέματος” στην ονομαστική αξία των ομολόγων ήταν 
τότε εξαιρετικά υψηλή (...) Επομένως, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι η πρώ-
τη δανειακή σύμβαση, καθώς και το πρώτο Μνημόνιο, σχεδιάστηκαν για να 
διασώσουν τους ιδιώτες πιστωτές της χώρας, ιδίως τις τράπεζες και όχι την 
Ελλάδα». 

Η αλλαγή της σύνθεσης των κατόχων του ελληνικού χρέους προλείανε και 
το έδαφος για το PSI   και την ουσιαστική κοινωνικοποίησή του.10 Όπως προκύ-
πτει και από την έκθεση του Ανεξάρτητου Γραφείου Αξιολόγησης του ΔΝΤ τον 
περασμένο Ιούλη, η καθυστέρηση του «κουρέματος” του χρέους ήταν σκόπιμη 
και έγινε για να δοθεί χρόνος στις ξένες τράπεζες να ξεφορτωθούν τα ελληνικά 
ομόλογα, ώστε να επιτευχθεί η μετακύλιση του βασικού όγκου του δυσβάστα-
χτου χρέους προς διακρατικούς μηχανισμούς και σε κράτη μέλη της ΕΕ (φυσικά, 
την πολυτέλεια αυτή δεν την είχαν τα ασφαλιστικά ταμεία της χώρας, τα οποία 
αποδεκατίστηκαν μετρώντας απώλειες άνω των 14 δις ευρώ λόγω του PSI). 
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Με τη μεταβολή του προφίλ του χρέους περιορίστηκε κατά 110 δις ευρώ περί-
που η έκθεση των ξένων πιστωτών (σύμφωνα με στοιχεία που κατέθεσε στη 
βουλή ο τότε αναπληρωτής υπουργός οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας). Το 
ποιος βγήκε στο τέλος κερδισμένος από το κούρεμα του χρέους γίνεται φανερό 
αν ανατρέξουμε σε μια δήλωση στη Handelsblatt του γερμανού επικεφαλής 
του EFSF Κλάους Ρέγκλινγκ, ένα χρόνο πριν το PSI, τότε που και στο άκουσμα 
και μόνο της λέξης «αναδιάρθρωση» ξεσπούσε ιερός τρόμος και οργή από τα 
παπαγαλάκια των δανειστών: «Η όλη συζήτηση είναι υπερβολική, την πυροδο-
τούν όχι μόνο τα μίντια, αλλά και οι τράπεζες, διότι μπορούν να έχουν κέρδη 
από μια ενδεχόμενη αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους. Το δημόσιο χρέος 
της Ελλάδος το έχουν στα χέρια τους θεσμικοί επενδυτές, ανάμεσά τους ασφά-
λειες, ασφαλιστικά ταμεία και τράπεζες. Οι ζημιές για τις τράπεζες σε περίπτω-
ση αναδιάρθρωσης θα κινηθούν σε ανεκτά επίπεδα, αντίθετα τα κέρδη που θα 
καρπωθούν από τις αποδόσεις θα είναι σημαντικότερα».

Πίνακας 4: Πηγές δανεισμού της Ελλάδας (ποσά σε εκ. ευρώ)

Είδος δανείου/ χρονολογία 31/12/2015 31/03/2016

Δάνεια 
Τράπεζας Ελλάδος 3.791,79 3.793,29 

Δάνεια 
λοιπά εσωτερικού 109,50 336,52

Δάνεια ειδικά 
και διακρατικά 7.422,64

7.412,54 

Δάνεια Μηχανισμού 
Στήριξης 220.431,19 219.008,50

Δάνεια 
λοιπά εξωτερικού 4.877,62 4.817,45

Βραχυχρόνια δάνεια 
(Repos) 

10.000,61 11.028,95 

Σήμερα λοιπόν, μετά το PSI και τα μνημόνια, η διάρθρωση του ελληνικού 
χρέους μας λέει πολλά για το βάθεμα της εξάρτησης του ελληνικού κράτους. 
Σύμφωνα με το 81ο δελτίο δημοσίου χρέους που δημοσίευσε το Μάρτιο του 2016 
ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), η διάρθρωση του χρέους 
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είναι η παρακάτω: Ομόλογα και βραχυπρόθεσμοι τίτλοι 74,61 δις, Δάνεια  246,4 
δις. Ενδεικτικό είναι πως περίπου 220 δις (ποσοστό 68% του χρέους και 90% των 
δανείων) προέρχονται από τον ESM. (Πίνακας 4)

Εν κατακλείδι: 

Οι επιπτώσεις των μνημονίων που θα πρέπει να εξετάσουμε είναι πολύ-
πλευρες: η έκρηξη της ανεργίας, της φτώχειας και των κοινωνικών ανισο-
τήτων, η απονομιμοποίηση της αστικής πολιτικής, οι αντιδράσεις των από τα 
κάτω, οι αντιμνημονιακές ταραχές με τις δυνατότητες και τα όριά τους, η αυ-
ταρχικοποίηση του κρατικού μηχανισμού τόσο ως νομοτελειακή έκφραση της 
μνημονιακής αναδιάρθρωσης όσο και ως απάντηση στην ανάπτυξη της ταξικής 
πάλης, η συρρίκνωση της όποιας λαϊκής κυριαρχίας υπήρχε εντός του αστι-
κοδημοκρατικού πλαισίου και η διόγκωση της εκτελεστικής εξουσίας, κυρίως 
μέσω της πύκνωσης των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου, η ανακατάταξη 
του αστικού μπλοκ εξουσίας με τη διεύρυνση του «μνημονιακού τόξου» και την 
αναρρίχηση στην εξουσία πρώην “αντιμνημονιακών” δυνάμεων, κλπ. 

Η συντριπτική πλειονότητα των δανεικών που χορηγήθηκαν στην Ελλάδα 
με τα τρία διαδοχικά μνημόνια (πέραν της κάλυψης του πρωτογενούς ελλείμ-
ματος) κατευθύνθηκαν σε τοκοχρεολύσια, υπέρ των διεθνών τοκογλύφων, οι 
οποίοι πουλούσαν ελληνικούς τίτλους που είχαν στην κατοχή τους, με αγορα-
στές εγχώριες τράπεζες και ασφαλιστικά ταμεία. Ταυτόχρονα, οι χρεοκοπημέ-
νες ελληνικές τράπεζες έλαβαν κρατική βοήθεια μέσω ενέσεων ρευστότητας 
και εγγυήσεων συνολικού ύψους 146 δις ευρώ. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη 
της ΕΚΤ, μάλιστα, την περίοδο 2008-2014 το ελληνικό χρέος διογκώθηκε κατά 
22,2% του ΑΕΠ (του 2014) εξ αιτίας της κρατικής στήριξης των τραπεζών, ενώ 
η αντίστοιχη αύξηση στο συνολικό δημόσιου χρέους της Ευρωζώνης ήταν 4,8% 
του ΑΕΠ. 

Τα τρία διαδοχικά μνημόνια επιταχύνουν ένα μοντέλο καπιταλιστικής συσ-
σώρευσης που εξυπηρετεί τους σχεδιασμούς του εγχώριου και του ξένου κε-
φαλαίου και αποτελεί ευθεία επίθεση εναντίον των ταξικών συμφερόντων του 
εργαζόμενου λαού. Αυτοί λοιπόν είναι που βγήκαν κερδισμένοι από τα μνη-
μόνια, οι ιμπεριαλιστές δανειστές και η ντόπια αστική τάξη. Γιατί δεν υπάρχει 
κάποια μεταφυσική αντίθεση ανάμεσα στο ξένο και το ελληνικό κεφάλαιο, με-
ταξύ ελληνικών κυβερνήσεων και ΕΕ, αλλά μια συμβιωτική σχέση και σύγκλι-
ση στο πλαίσιο μιας ασύμμετρης και ιεραρχημένης συμμαχίας, με κοινό εχθρό 
τους εργαζόμενους και τα φτωχότερα λαϊκά στρώματα. Στο πλαίσιο αυτό της 
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ανισόμετρης και ετεροβαρούς συμμαχίας το ελληνικό κεφάλαιο και οι κυβερ-
νητικοί εκπρόσωποί του δε διστάζουν να εκχωρούν και κυριαρχικά δικαιώματα 
(άλλοτε με μεγάλη προθυμία και εθελοδουλία και άλλοτε με βαριά καρδιά), 
ώστε να διασφαλίσουν τα ταξικά τους συμφέροντα. Ή, με τα λόγια του Μπί-
σμαρκ: «σε μια συμμαχία κάποιος κάνει το άλογο και κάποιος τον αναβάτη». 
Ο τόπος έχει μετατραπεί σε ένα οιονεί προτεκτοράτο, με τους αντιπροσώπους 
διακρατικών ιμπεριαλιστικών οργανισμών (όπως η λεγόμενη τρόικα) να έχουν 
έναν ειδικό εποπτικό και επιτελικό ρόλο στη χάραξη της οικονομικής πολιτικής 
και την εφαρμογή των αντιλαϊκών μέτρων. Γι’ αυτό και ο αγώνας ενάντια στον 
ιμπεριαλισμό όχι απλά δεν βγάζει λάδι τα ντόπια αφεντικά, αλλά είναι ενιαίος 
και αδιαίρετος με τον αγώνα ενάντια στο ελληνικό κεφάλαιο και το πολιτικό 
του προσωπικό. Γι’ αυτό και ο αγώνας για κοινωνική επανάσταση είναι αδι-
άσπαστα δεμένος με τον αγώνα ενάντια στα μνημόνια, ως ειδικής έκφρασης 
της καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης στο συγκεκριμένο ιστορικό χώρο και χρό-
νο. Και αντίστροφα, όπως μας δείχνει κι ο αναπόφευκτος εκφυλισμός πολιτι-
κών χώρων που εμφανίστηκαν εντός του συστήματος ως “αντιμνημονιακοί”, ο 
αγώνας ενάντια στα μνημόνια θα είναι επαναστατικός ή δε θα είναι τίποτα. Το 
κοινωνικό περιβάλλον που εμφανίζεται έξι χρόνια μετά την επιβολή του πρώ-
του μνημονίου βάζει μπροστά μας επιτακτικά νέα επαναστατικά καθήκοντα.

Νέα κατάσταση, νέα καθήκοντα

Μπροστά σε αυτή την επέλαση του κεφαλαίου εμείς πρέπει κατ’ αρχάς να 
ανασυγκροτηθούμε. Να μιλήσουμε, πρώτα και κύρια, για την προλεταριακή 
στρατηγική. Αυτή που θα υπερασπίσει τα εργατικά και λαϊκά συμφέροντα. Αν 
η στρατηγική συνίσταται στη σύζευξη μέσων και σκοπών υπό το πρίσμα του 
ανταγωνισμού, αν αποτελείται από τρία συστατικά στοιχεία: τους σκοπούς, τα 
μέσα και τον αντίπαλο, εμείς από τη σκοπιά μας πρέπει να ορίσουμε τους στό-
χους μας (τόσο τους βραχυπρόθεσμους, όσο και τους μεσοπρόθεσμους και τους 
μακροπρόθεσμους), τον ταξικό μας εχθρό, αλλά και τα μέσα πάλης που απαι-
τεί η εποχή μας. Να αποκτήσουμε την αναγκαία μαχητική ισχύ (ιδεολογική, 
πολιτική, στρατιωτική) στους αποφασιστικούς χρόνους και χώρους. Να εναρ-
μονίσουμε τα μέσα με τους σκοπούς, να κατευθύνουμε την επαναστατική βία 
στη βάση ενός χειραφετικού σχεδιασμού, να την κάνουμε τμήμα αδιάσπαστο 
μιας επαναστατικής στρατηγικής, παίρνοντας μαθήματα από τα αδιέξοδα και 
τις ανεπάρκειες του παρελθόντος. 
  

Κατ’ αρχάς πρέπει να ορίσουμε τους στόχους μας. Τους άμεσους. Τα αι-
τήματα κρίκους που θα ευαισθητοποιούν και θα κινητοποιούν τις μάζες στη 
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βάση των καθημερινών προβλημάτων και -ταυτόχρονα- θα ανεβάζουν και το 
«γενικό» επίπεδο συνείδησης. Επαναστατική απαίτηση δύσκολη, αλλά κρίσιμη. 
Αφού οι μάζες της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων προσελκύονται 
στην επαναστατική δράση, στην πάλη για την ανατροπή της αστικής εξουσίας, 
όχι από γενικόλογα συνθήματα και οράματα, αλλά κυρίως στο βαθμό που πεί-
θονται από την ίδια τους την πείρα γι’ αυτή την αναγκαιότητα. Είναι αναγκαία 
προϋπόθεση να αφουγκραστούμε τις πραγματικές λαϊκές ανάγκες, στη βάση 
των οποίων πάντοτε ξεδιπλώνεται στην πράξη η επαναστατική διαδικασία που 
καταργεί την υπάρχουσα τάξη πραγμάτων. Είναι η κοινωνική πραγματικότητα 
αυτή που παράγει επαναστάσεις και όχι η καθαρή ιδεολογία και ο λεκτικός μα-
ξιμαλισμός, όσο παθιασμένα και ηρωικά κι αν εκφράζονται, όσο κι αν θεωρούν 
πως με το σάλπισμα ιδεαλιστικών φετίχ, μακριά από τις λαϊκές μάζες και τις 
πραγματικές κοινωνικές ανάγκες, θα κάνουν τον καπιταλισμό να καταρρεύσει 
σαν τα τείχη της Ιεριχούς. Η αποκόλλησή μας από τους βάλτους της σεχταριστι-
κής νεφελοκοκκυγίας και η άμεση εμπλοκή και τριβή στην καθημερινή ταξική 
πάλη είναι η απαραίτητη προϋπόθεση ώστε οι λέξεις «αναρχία» και «κομμου-
νισμός» να μην είναι απλές μεταφυσικές αφαιρέσεις στα μυαλά και τα στόματα 
λίγων κι εκλεκτών, αλλά να μετατραπούν σε ιδέες-υλική δύναμη που μεταβά-
λουν την υπάρχουσα τάξη πραγμάτων κατακτώντας κρίσιμες μάζες.  
     

Πέρα όμως από τους άμεσους στόχους πρέπει να ορίσουμε και τους μακρο-
πρόθεσμους. Με όρους πολιτικής, πρέπει να αποκτήσουμε επαναστατικό πρό-
γραμμα. Γιατί τα γενικά και όμορφα συνθήματα δεν αρκούν. Το να ανακυκλώ-
νουμε γενικές αλήθειες, χωρίς να δίνουμε απτή και συγκεκριμένη προοπτική 
μέσα στην καθημερινότητα της ταξικής πάλης, μας οδηγεί μονάχα σε ανα-
κύκλωση του εαυτού μας με παλιά υλικά. Χρειάζεται συγκεκριμένη πρόταση 
πάνω στην οποία θα οικοδομηθεί με άλλους όρους η οικονομία, η πολιτική, 
η κοινωνία, η δικαιοσύνη, ο στρατός. Ένα ρεαλιστικό, επιστημονικό, επανα-
στατικό πρόγραμμα που θα ορίζει όχι μόνο τις βασικές κατευθύνσεις και το 
περιεχόμενο της αταξικής κοινωνίας, αλλά και τα απαραίτητα βήματα, που 
θα καθορίζονται ανάλογα με τις συνθήκες και θα οδηγήσουν σε αυτή. Η δια-
λεκτική σύνδεση των άμεσων στόχων πάλης και των ενδιάμεσων στόχων είναι 
η μόνη ικανή να δείξει την κατεύθυνση για τον απώτερο επαναστατικό στόχο. 

Πρέπει να ορίσουμε τον εχθρό. Και αυτό απαιτεί μελέτη. Όχι επειδή ανα-
γνωρίζουμε κάποια μεταφυσική πρωτοκαθεδρία στη θεωρία, αλλά γιατί αυτή 
αποτελεί οδηγό δράσης. Δίνει κατεύθυνση. Και μας προστατεύει από τις αυτα-
πάτες, που καταλήγουν αναπόφευκτα στην πλήρη απογοήτευση. Μας βοηθάει 
να μη χαθούμε μέσα σε μεταμοντέρνες ιδεολογίες, να χρησιμοποιούμε παλιά 
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και νέα εργαλεία για να ερμηνεύσουμε τον ταξικό εχθρό σήμερα, μας οδηγεί 
στους βασικούς κόμβους της αστικής στρατηγικής, ώστε να τους πλήξουμε καί-
ρια.

Πρέπει να ορίσουμε τα μέσα. Και, αδιαχώριστα, πρέπει να αποκτήσουμε την 
ικανότητα εναλλαγής μορφών και μεθόδων πάλης, ανάλογα με τις συγκεκρι-
μένες συνθήκες. Γιατί η δεδομένη πολυμορφία του αγώνα, δεν σημαίνει πα-
ραγνώριση του ειδικού βάρους κάθε μέσου πάλης, των πλεονεκτημάτων του 
και των μειονεκτημάτων του. Γι’ αυτό και η επιλογή κάθε μέσου δεν μπορεί 
να περιορίζεται από τον υποκειμενισμό όπως και αν εκφράζεται αυτός, είτε 
από φετιχισμό, είτε από φόβο που μεταμφιέζεται -αποτυχημένα συνήθως- σε 
θέση, είτε από ανάγκη προσωπικής προβολής. Η επιλογή, αντίθετα, του κάθε 
μέσου πρέπει να προκύπτει από τη συλλογική συζήτηση, την κοινή συμφωνία, 
τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από αυτήν, τη συνεχή κριτική/αυτοκριτική, 
την πολιτική υπεράσπισή του απέναντι στον εργαζόμενο λαό και το κίνημα.

Και για να μπορεί όμως η στρατηγική να εφαρμόζεται, να εξελίσσεται, μα 
κυρίως να υπηρετεί την επαναστατική προοπτική πρέπει να εκπονείται από 
έναν κεντρικό φορέα. Η συγκέντρωση δυνάμεων και η ενότητα είναι απαραί-
τητη προϋπόθεση αν θέλουμε να νικήσουμε. Γιατί αλλιώς ο αγώνας αναλώνε-
ται σε σκόρπιες και ασύνδετες, χωρίς κοινό στόχο, συχνά χωρίς καν συντονισμό 
δράσεις και κινήσεις. Και σκορπάει, μετατρέπεται σε αυτοσκοπό, αφού αδυνα-
τεί τόσο να υπονομεύσει τον ταξικό εχθρό, όσο όμως και να κεφαλαιοποιήσει 
τα όποια αποτελέσματά του.
 

Κεντρικό φορέα που θα δουλεύει μέσα στις μάζες, όχι μόνο στα “μεγάλα”, 
αλλά και στα “μικρά”. Μια καθημερινή πολιτική δουλειά που απαιτεί υπομονή 
και δουλειά μυρμηγκιού, γιατί οι καρποί αυτής της σποράς αργούν και δεν είναι 
άμεσα ορατοί. Και αυτό μπορεί να δημιουργήσει απογοήτευση, ανυπομονη-
σία και να οδηγήσει σε εσφαλμένα πολιτικά συμπεράσματα. Η ίδια η ιστορική 
εμπειρία έχει διδάξει ότι την κοινωνική επανάσταση δεν μπορεί να τη φέρει σε 
πέρας μια μειοψηφία, όσο καλά οργανωμένη κι αν είναι, όσο και αν έχει εμβα-
θύνει στα θεωρητικά ζητήματα, αν δεν έχει πραγματικούς δεσμούς με το λαό. 
Γι’ αυτό στόχος του φορέα δεν μπορεί παρά να είναι  η συσπείρωση κρίσιμων 
προλεταριακών μαζών, η κατάκτηση σημαντικών κομματιών της εργατικής τά-
ξης και πρώτα απ’ όλα των πιο συνειδητών τμημάτων της. Έχουμε ξαναγράψει 
στο προηγούμενο τεύχος του ΜΟΛΟΤ, πως ο επαναστατικός φορέας: «δεν αφο-
ρά μια πολιτική ομάδα, μια συνέλευση ή ένα περιοδικό. Μονάχα τροχιοδεικτι-
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κές βολές μπορούν να ρίξουν αυτές οι δομές. Αυτή τη σκληρή δουλειά οφείλει 
να την κάνει το επαναστατικό κίνημα στο σύνολό του, ξεφεύγοντας από τις πα-
θογένειες της εσωστρέφειας και του σεχταρισμού, αλλά και από τον ιδεολογικό 
και πολιτικό εγκλωβισμό της αντίληψης για δήθεν “νησίδες ελευθερίας” εντός 
του καπιταλιστικού πλαισίου. Την ιστορία, πέρα από το να τη ζούμε, οφείλουμε 
και να την καθορίζουμε και όχι απλώς να περιμένουμε να τη διαβάσουμε». 

Η ιστορική περίοδος που διανύουμε είναι κρίσιμη. Η κρίση του αστικού πο-
λιτικού συστήματος, η ταχύτατη εξάντληση των εφεδρειών του, η παγκόσμια 
καπιταλιστική κρίση που βαθαίνει διαρκώς, η μονιμοποίηση της λιτότητας και 
τα αντιλαϊκά μέτρα που απαιτεί συνεχώς η εγχώρια αστική τάξη και ο ιμπε-
ριαλισμός διαμορφώνουν το πεδίο εκείνο, το οποίο μπορεί να είναι γόνιμο για 
τις επαναστατικές δυνάμεις. Στο χέρι μας είναι να το μετατρέψουμε σε πεδίο 
γόνιμο για την επαναστατική προοπτική.  

Σημειώσεις:

1. Όπως προέβλεπε η συμφωνία της 13ης Ιούλη του 2015: «οι ελληνικές αρχές 
θα πρέπει να αναλάβουν τις παρακάτω δράσεις: να αναπτύξουν ένα σημαντικά 
ενισχυμένο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων με βελτιωμένη διαχείριση. Πολύτι-
μα ελληνικά περιουσιακά στοιχεία θα μεταφερθούν σε ένα ανεξάρτητο ταμείο 
που θα ρευστοποιεί τα περιουσιακά στοιχεία μέσω ιδιωτικοποιήσεων και άλ-
λων μέσων. Η ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων θα αποτελέσει πηγή 
για την προγραμματισμένη αποπληρωμή του νέου δανείου από τον ΕΣΜ και θα 
παράγει κατά τη διάρκεια ισχύος του νέου δανείου ένα σκοπούμενο σύνολο 50 
δισ. ευρώ, εκ των οποίων 25 δισ. θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή 
της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και άλλων περιουσιακών στοιχείων 
και 50% από κάθε ευρώ που απομένει (π.χ. 50% των 25 δισ. ευρώ) θα χρησι-
μοποιηθεί για τη μείωση του χρέους ως προς το ΑΕΠ, το δε υπόλοιπο 50% θα 
χρησιμοποιηθεί για επενδύσεις».
  
2. «Η διεθνής αναγνώριση του ΤΑΙΠΕΔ από το διακεκριμένο περιοδικό The 
European με το βραβείο “Global National FDI Program” για το 2016 αποτελεί 
μεγάλη τιμή για το Ταμείο και το στελεχιακό δυναμικό του. Η διεθνής οικονο-
μική κοινότητα αναγνωρίζει με τον πιο απτό τρόπο τις προσπάθειες της χώρας 
μας να εισέλθει σε τροχιά ανάπτυξης, με μοχλό το πρόγραμμα αποκρατικοποι-
ήσεων που εφαρμόζει το ΤΑΙΠΕΔ, υλοποιώντας τις αποφάσεις της κυβέρνησης. 
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Η βράβευση αυτή είναι η απόδειξη ότι η δέσμευση της Ελλάδας να ανακτήσει 
τη διεθνή αξιοπιστία της έχει ήδη εμφανή αποτελέσματα μέσα από μια ολο-
κληρωμένη στρατηγική προσέλκυσης άμεσων ξένων επενδύσεων» (Στέργιος 
Πιτσιόρλας, πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, 13/09/2016).

3. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ελλάδα τον Ιούνιο του 2016 ο γερ-
μανός διοικητής του EFSF και του ESM  Κλάους Ρέγκλινγκ, όταν ρωτήθηκε από 
δημοσιογράφους τι εννοεί όταν μιλάει για ελάφρυνση του χρέους «εφόσον 
χρειαστεί», απάντησε: «Εξετάζοντας την ελάφρυνση χρέους, δεν είναι ότι δεν 
έχει γίνει κάτι μέχρι στιγμής. Η ελάφρυνση που παρασχέθηκε το 2012 ήταν, 
βεβαίως, πολύ σημαντική. Το 2012 οι πιστωτές του ιδιωτικού τομέα δέχθηκαν 
ένα πραγματικό “κούρεμα“ άνω του 50%, αλλά οι πιστωτές του επίσημου τομέα 
άρχισαν να μειώνουν τα τέλη εξυπηρέτησης, τις εγγυήσεις του Δημοσίου, τα 
επιτόκια, επιμήκυναν τις ωριμάνσεις, κι αυτό από πλευράς των επίσημων πι-
στωτών ισοδυναμούσε με μείωση σε όρους καθαρής παρούσας αξίας -κάτι που 
μόνο οι οικονομολόγοι μπορούν να κατανοήσουν- αλλά σε όρους καθαρής πα-
ρούσας αξίας υπήρξε μείωση του χρέους κατά 40%. Οπότε, αυτό έχει ήδη γίνει 
(...) Αυτό το “εφόσον χρειαστεί” δίνει μια καλή διαβεβαίωση προς τον ελληνικό 
πληθυσμό, γιατί θα υπάρξει περισσότερη (ελάφρυνση) εάν χρειαστεί περισσό-
τερη, και θα είναι λιγότερη εάν όντως δεν χρειάζεται. Πρέπει να κατανοήσετε 
ότι φυσικά και οι πιστωτές θα είναι ικανοποιημένοι εάν δεν χρειαστεί τόσο 
πολλή (ελάφρυνση), αλλά υπάρχει η δέσμευση για την παροχή περισσότερης, 
εφόσον το απαιτήσουν οι περιστάσεις».

Την ίδια ώρα η ελληνική κυβέρνηση χρησιμοποιεί την ειδική γεωστρατηγική 
θέση της Ελλάδας, ως «περιφερειακού πυλώνα σταθερότητας», σαν διαπραγ-
ματευτικό χαρτί για την ελάφρυνση του χρέους. Αρωγός στην προσπάθεια αυτή, 
μέσα στα πλαίσια του ενδοϊμπεριαλιστικού ανταγωνισμού ΗΠΑ-Γερμανίας, έρ-
χεται να σταθεί ο αμερικάνικος παράγοντας. Χαρακτηριστικά. ο Αμερικάνος 
υπουργός οικονομικών Τζακ Λιού, επισκεπτόμενος την Αθήνα μετά την αποτυ-
χημένη απόπειρα πραξικοπήματος κατά του Ερντογάν στην Τουρκία, δήλωσε 
στους Financial Times: «Θα ήλπιζα πως (η πρόσφατη αναταραχή) θα άλλαζε το 
κλίμα, υπό το οποίο διεξάγονται οι συνομιλίες για την ελάφρυνση του χρέους 
-και επειδή είναι ούτως ή άλλως το σωστό να γίνει, αλλά και επειδή, σε μια 
στιγμή που η Ελλάδα είναι σε θέση γεωπολιτικής σημασίας, είναι καλή στιγμή 
να ενισχυθεί η δημοσιονομική της δομή». Παρά την αμερικάνικη παρέμβαση, 
τον περασμένο Σεπτέμβρη ο Β. Σόιμπλε, μιλώντας στην επιτροπή οικονομικών 
υποθέσεων της ομοσπονδιακής κάτω Βουλής της Γερμανίας, έβαλε στον πάγο 
οποιοδήποτε αίτημα ελάφρυνσης χρέους και παρέπεμψε στην επανεξέταση του 
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ζητήματος μετά τη λήξη του τρέχοντος προγράμματος και μονάχα εφόσον αυτό 
επιτύχει τους στόχους του. 

4. Το ποσοστό εμφανίζεται μικρότερο σε σχέση με το 2013 και το 2014 εξαιτί-
ας διαφόρων τεχνασμάτων, όπως ήταν το λεγόμενο κοινωνικό μέρισμα, που 
δημιουργούν ορισμένες τάσεις εξισορρόπησης, χωρίς όμως να μεταβάλουν τη 
γενική κατεύθυνση αύξησης της φτώχειας.

5. Αντίστοιχες περικοπές υπάρχουν και στον τομέα της παιδείας: χιλιάδες σχο-
λεία έχουν κλείσει ή έχουν συγχωνευθεί, χιλιάδες θέσεις διδασκαλίας έχουν 
χαθεί, ενώ το 2016 τα κονδύλια για την παιδεία μειώθηκαν κατά 780 εκατομμύ-
ρια ευρώ (από 4,352 δισ. το 2015 σε 4,274). Η χρηματοδότηση της Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης σε βάθος πενταετίας έχει μειωθεί κατά 75% και με τον νέο Προϋ-
πολογισμό συνεχίζεται η ίδια τακτική.

6. Οι καθαρολόγοι που περιορίζουν τον ταξικό πόλεμο στην αντίφαση κεφά-
λαιο-εργασία, μη λαμβάνοντας υπ’ όψη τις παράγωγες αντιφάσεις που επι-
καθορίζουν τη βασική, εθελοτυφλούν με τον ίδιο τρόπο που το έκαναν και οι 
φιλελεύθεροι που έψεγε ο Μαρξ στην Αθλιότητα της Φιλοσοφίας: «Δεν πρέπει 
να απορούμε που οι οπαδοί του ελεύθερου εμπορίου δεν μπορούν να καταλά-
βουν πώς μπορεί μια χώρα να πλουτίζει σε βάρος μιας άλλης, αφού οι ίδιοι 
αυτοί κύριοι, δεν θέλουν πια να καταλάβουν πώς, στο εσωτερικό μιας χώρας, 
μια τάξη μπορεί να πλουτίζει σε βάρος μιας άλλης τάξης».

7. Παρά την παραφιλολογία των μνημονιακών παπαγάλων για σπάταλη και 
υπερχρεωμένη τοπική αυτοδιοίκηση, σύμφωνα με πίνακα που έδωσε στη δη-
μοσιότητα ο επίτροπος νομισματικών και οικονομικών υποθέσεων της ΕΕ, το 
2011 το χρέος της ελληνικής Τ.Α. επί του ΑΕΠ ήταν μόλις 0,9%, το δεύτερο μικρό-
τερο στην ΕΕ-28. 

8. Ο σημερινός μνημονιακός υπουργός εργασίας  Γιώργος Κατρούγκαλος τον 
Φεβρουάριο του 2011 από τις σελίδες του Νομικού Βήματος μιλούσε για περι-
ορισμό της εθνικής κυριαρχίας ακόμα χειρότερο από τον Διεθνή Οικονομικό 
Έλεγχο που επιβλήθηκε στην Ελλάδα το 1897: «Μάλιστα, η έκταση και η ένταση 
των επεμβάσεων που επιφέρει η βίαιη αυτή αναπροσαρμογή του ελληνικού οι-
κονομικού συστήματος, σε συνδυασμό με την έξωθεν επιβολή της, δικαιολογεί 
απολύτως τον ισχυρισμό του Κουκιάδη ότι επιχειρείται να επιβληθεί δίκαιο κα-
τεχόμενης χώρας». Από την πλευρά μας, κρίνουμε τις αναφορές στην εκχώρη-
ση εθνικής κυριαρχίας ως αναγκαίες για να συνεκτιμηθούν στην ανάλυσή μας. 
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Αυτό δε σημαίνει, όμως, πως ο χαρακτήρας του αγώνα μεταβάλλεται -μεταφυ-
σικώ τω τρόπω- από ταξικό σε εθνικοαπελευθερωτικό. Η Ελλάδα δεν βρίσκεται 
υπό κατοχή. Η εκχώρηση εθνοκρατικής κυριαρχίας συμβαίνει μέσα στο πλαίσιο 
της ανισόμετρης και ετεροβαρούς συνεργασίας ανάμεσα στους ιμπεριαλιστές 
δανειστές και την ελληνική αστική τάξη.

9. Σύμφωνα με έρευνα του αμερικάνικου Κογκρέσου οι τράπεζες των ΗΠΑ ήταν 
εκτεθειμένες περίπου 650 δις δολάρια σε δάνεια των PIIGS (Πορτογαλία, Ιρλαν-
δία, Ιταλία, Ελλάδα και Ισπανία) και επιπλέον 1,2 τρις δολάρια σε δάνεια γερ-
μανικών και γαλλικών τραπεζών, οι οποίες ήταν με τη σειρά τους εκτεθειμένες 
σε δάνεια των PIIGS. 

10. Όπως έγραφε και ο Καρλ Μαρξ: «Το δημόσιο χρέος, δηλαδή το ξεπούλημα 
του κράτους -αδιάφορο αν είναι απολυταρχικό, συνταγματικό ή δημοκρατι-
κό κράτος- βάζει τη σφραγίδα του στην κεφαλαιοκρατική εποχή. Το μοναδικό 
κομμάτι του λεγόμενου εθνικού πλούτου, που στους σύγχρονους λαούς ανήκει 
πραγματικά στο σύνολο του λαού είναι το δημόσιο χρέος τους (...). Το δημόσιο 
χρέος γίνεται το credo (πιστεύω) του κεφαλαίου. Και από τη στιγμή που εμ-
φανίζεται η χρέωση του δημοσίου, τη θέση του αμαρτήματος ενάντια στο άγιο 
πνεύμα, για το οποίο δεν υπάρχει άφεση, την παίρνει η καταπάτηση της πίστης 
απέναντι στο δημόσιο χρέος. Το δημόσιο χρέος γίνεται ένας από τους πιο δρα-
στικούς μοχλούς της πρωταρχικής συσσώρευσης». 
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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΩΝ «ΚΟΚΚΙΝΩΝ» 
ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΎΣ
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Στις 8 Μάρτη 2016 η Τράπεζα της Ελλάδος εξέδωσε μια πράξη της εκτελε-
στικής της επιτροπής με τον ουδέτερο τίτλο «Πλαίσιο για την ίδρυση και τη 
λειτουργία εταιριών διαχείρισης ή απόκτησης απαιτήσεων πιστωτικών ιδρυ-
μάτων από δάνεια σε καθυστέρηση». Αυτή η πράξη ορίζει το νομικό πλαίσιο 
για την πώληση των λεγόμενων κόκκινων δανείων σε ιδιωτικές εταιρίες (είτε 
ξένα funds, είτε εταιρίες που συστάθηκαν έχοντας ως αποκλειστικό στόχο τη 
διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων). Η πράξη αυτή δεν έρχεται σαν 
κεραυνός εν αιθρία, αλλά αποτελεί τη συνέχεια, μιας μελετημένης, απέλπιδας, 
προσπάθειας για τη διάσωση των τεσσάρων συστημικών ελληνικών τραπεζών. 
Η διάσωσή των οποίων, αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της απρόσκοπτης αναπα-
ραγωγής του καπιταλιστικού συστήματος στην Ελλάδα, ειδικά αν λάβει κανείς 
υπόψιν πως όλες οι σύγχρονες καπιταλιστικές λειτουργίες διαμεσολαβούνται 
από τις τράπεζες. Επομένως η πώληση των «κόκκινων» δανείων δημιουργεί 
μια δυναμική άντλησης κερδών, από την εν δυνάμει αποπληρωμή τους, από τις 
ασθμαίνουσες ελληνικές τράπεζες, και ταυτόχρονα οξύνει τη συνθήκη κοινω-
νικής χρεοκοπίας που βιώνει η εργατική τάξη στα καπιταλιστικά κέντρα. 

Τι σημαίνει όμως αυτό με απλά λόγια, γιατί συμφέρει τις Τράπεζες και τι 
επιπτώσεις θα έχει για τους δανειολήπτες;
 

Κατ’ αρχήν ένα δάνειο (είτε στεγαστικό, είτε καταναλωτικό, είτε επιχειρη-
ματικό) θεωρείται μη εξυπηρετούμενο όταν ο δανειολήπτης δεν έχει πληρώσει 
τη δόση του δανείου του τις τελευταίες ενενήντα ημέρες. Όταν περάσει το εν 
λόγω χρονικό διάστημα το δάνειο χαρακτηρίζεται ως μη εξυπηρετούμενο.1 Ση-
μαντικό γεγονός αποτελεί ότι οι 4 συστημικές ελληνικές τράπεζες (Εθνική Τρά-
πεζα, Πειραιώς, Alpha Bank και Eurobank) έχουν στα χαρτοφυλάκια τους «κόκ-
κινα» δάνεια ύψους 120 δις Ευρώ, αν μάλιστα λάβουμε υπόψιν ότι οι συνολικές 
τους χορηγήσεις (δάνεια) αντιστοιχούν σε 210 δις Ευρώ, τότε εύκολα υπολογί-
ζουμε ότι το 57% των δανείων είναι «κόκκινα». Ενδεικτικό είναι ότι οι τράπεζες 
από το 2009 και μετά έχουν λάβει ενισχύσεις (μέσω των συνεχών ανακεφαλαι-
οποιήσεων, δανεισμού από την ΕΚΤ, ΤΧΣ κλπ) άνω των 200 δις Ευρώ.

1. Καθώς οι τράπεζες προσπαθούν να κρατούν όσο το δυνατόν χαμηλότερα την αξία των 
μη εξυπηρετούμενων δανείων συχνά, καταφεύγουν σε τηλεφωνική επικοινωνία με τους 
οφειλέτες και τους ζητούν να καταβάλουν ένα ελάχιστο ποσό, έτσι ώστε να θεωρηθεί ότι το 
δάνειο εξυπηρετείται. Επίσης οι τράπεζες προβαίνουν και σε ρυθμίσεις των δανείων, προ-
τού αυτά χαρακτηριστούν μη εξυπηρετούμενα, με αυτόν τον τρόπο τα δάνεια εμφανίζονται 
ρυθμισμένα και εξυπηρετούμενα για διάστημα 2 ετών. Με αυτές τις μεθόδους οι τράπεζες 
εμφανίζουν μέρος του χαρτοφυλακίου τους ως εξυπηρετούμενο, ενώ στην πραγματικότητα 
δεν είναι.



Επομένως, με το συνολικό ύψος των «κόκκινων» δανείων σε δυσθεώρητα 
μεγέθη οι τράπεζες αντιλαμβάνονται πως ο μόνος τρόπος να τα ξεφορτωθούν 
είναι να τα πουλήσουν σε τιμή ευκαιρίας. Με άλλα λόγια, κρίνοντας την κατά-
σταση των δανειοληπτών αλλά τις προοπτικές ανάκαμψης της ελληνικής οικο-
νομίας, οι τράπεζες προτιμούν να πουλήσουν τα δάνεια σε σημαντικά χαμηλό-
τερη τιμή από την αξία της συνολικής οφειλής καθώς κρίνουν πως σε αντίθετη 
περίπτωση δεν θα εισπράξουν σχεδόν τίποτα από τα δάνεια αυτά. Ο στόχος που 
έχει τεθεί από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) είναι να ανα-
κτηθεί ένα ποσοστό αντίστοιχο του 40-60% από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Εύλογα λοιπόν προκύπτει το ερώτημα τι συμφέρον θα έχουν τα διεθνή και 
ντόπια κοράκια για να αγοράσουν τα δάνεια αυτά, αφού οι ίδιες οι τράπεζες 
προτιμούν να τα πουλήσουν. Η απάντηση είναι σχετικά εύκολη και βασίζεται 
τόσο στα λεγόμενα των ίδιων των εταιριών, όσο και στα πεπραγμένα τους. Οι 
εταιρίες αυτές, λοιπόν, ειδικεύονται στο να διαχειρίζονται μη εξυπηρετούμενα 
δάνεια, έχουν θητεύσει σε χώρες που η διαχείριση των «κόκκινων» δανείων 
έχει πραγματοποιηθεί εδώ και χρόνια, όπως στην Ισπανία.

Βέβαια, το γεγονός ότι ένα fund αγόρασε ένα δάνειο στο 20% της οφειλό-
μενης αξίας του δεν το εμποδίζει να ζητά από τους δανειολήπτες το σύνολο της 
οφειλής, δηλαδή αν μια εταιρία αγοράσει για 20 Ευρώ ένα δάνειο αξίας 100 
Ευρώ, η εταιρία αυτή μπορεί να αξιώνει από τους δανειολήπτες το σύνολο του 
ποσού (100 Ευρώ).  Πέραν του ότι οι εταιρίες αυτές λοιπόν μπορούν να αποκομί-
σουν κέρδη με τη “σωστή” διαχείριση των δανείων, προσφέρουν και “φιλικές” 
λύσεις στους δανειολήπτες, που οι ελληνικές τράπεζες δεν μπορούν να προσφέ-
ρουν, τόσο λόγω απειρίας, όσο και έλλειψης τεχνογνωσίας.

Οι λεγόμενες “φιλικές” λύσεις, δεν είναι τίποτα άλλο από ευφυολόγημα για 
αδίστακτες πρακτικές. Κάποιες από αυτές εφαρμόζονται ήδη στο εξωτερικό, 
ενδεικτικά λοιπόν αναφέρουμε κάποιες για την κατηγορία των στεγαστικών 
δανείων, που ναι μεν δεν αποτελεί μεγαλύτερη από πλευράς χρημάτων (32 
δις Ευρώ μη εξυπηρετούμενα στεγαστικά, 68 δις Ευρώ επιχειρηματικά), αλλά 
αποτελεί την πλέον σημαντική για χιλιάδες, αν όχι εκατομμύρια προλετάριους. 

Τα ιδρύματα αυτά, λοιπόν, θα μπορούν να ξεσπιτώσουν οικογένειες και να 
τις μεταφέρουν σε σπίτια χαμηλότερης αξίας, ίσης με το αποπληρωθέν ποσό 
του δανείου μέχρι τώρα. Άλλη προσφιλής πρακτική των ιδρυμάτων αυτών εί-
ναι η κατάσχεση του υποθηκευμένου ακινήτου του δανειολήπτη και η σύνα-
ψη ενοικιαστηρίου (χαμηλότερου του αντικειμενικού) μεταξύ δανειολήπτη και 
ιδρύματος, με άλλα λόγια και σου παίρνουν το σπίτι και σε βάζουν να πληρώ-
νεις ενοίκιο για να μένεις σε αυτό. Επίσης θα επιμηκύνεται η διάρκεια αποπλη-
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ρωμής του δανείου πέραν του προσδόκιμου ζωής [sic] και τα βάρη θα μεταφέ-
ρονται είτε στους εγγυητές του δανείου είτε στους κληρονόμους.

Μπορεί λοιπόν το σύνθημα «κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη» να φαντάζει 
μερικό, όμως στη βάση του και υπερασπίζεται την τάξη του που είναι βουτηγ-
μένη στα χρέη, αλλά και αντιτίθεται στο χρηματοπιστωτικό κεφαλαίο, το πλέον 
επιθετικό και κερδοφόρο. Και μπορεί η κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών 
να είναι αναιμική (αλλά όχι μηδενική) τα τελευταία χρόνια, αλλά η επιθετικό-
τητά τους οξύνεται. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της επιθετικότητάς τους, πέρα 
από τις πολιτικές σε σχέση με τη διαχείριση των κόκκινων δανείων, πολιτικές 
που επιβάλλονται τόσο από την ΕΚΤ, την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (European 
Banking Authority, EBA), τον ELA, ESM (Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότη-
τας) και, φυσικά, την Τράπεζα της Ελλάδας, αποτελεί η διαχείριση των χρημά-
των που λαμβάνουν οι τράπεζες από τις συνεχείς ανακεφαλαιοποιήσεις τους.

Στο οικονομικό δελτίο2 που εκδόθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδας στις 20 
Ιουλίου 2016, δημοσιεύεται άρθρο σχετικά με τις ανακεφαλαιοποιήσεις των 
Τραπεζών και την επακόλουθη (?) αύξηση της δανειοδότησης που θα δημιουρ-
γούσε στην οικονομία. Σε αυτό το άρθρο γίνεται η παραδοχή ότι οι ανακεφα-
λαιοποιήσεις ενισχύουν πρωτίστως την κεφαλαιακή βάση3 των τραπεζών και 
ύστερα (αν απομείνουν χρήματα) οδηγεί σε αύξηση των χορηγήσεων (δανείων) 
από τις Τράπεζες. Ενδεικτικό είναι ότι οι χρεοκοπημένες ελληνικές τράπεζες εμ-
φανίζουν κεφαλαιακά διαθέσιμα που θα ζήλευαν αρκετοί τραπεζικοί κολοσσοί 
της βόρειας Ευρώπης. Η παραδοχή πως οι ανακεφαλαιοποιήσεις λειτουργούν 
θετικά κυρίως για τις ίδιες τις τράπεζες, πόσο μάλλον από την ΤτΕ, καταδεικνύει 
την απάτη που διενεργήθηκε από όλες τις κυβερνήσεις και οι οποίες σε κάθε 
ανακεφαλαιοποίηση τόνιζαν ότι η οικονομία θα ανακάμψει μέσω της αύξησης 
της δανειοδότησης. Φυσικά η, υπαρξιακή για την συσσώρευση κεφαλαίων και 
για την καπιταλιστική ανάπτυξη, εύρυθμη λειτουργία των τραπεζών δεν άφηνε 
σε πρώτο χρόνο περιθώρια σε κανέναν για αποκλείσεις και σε δεύτερο χρόνο 
η ρητορική αυτή δημιουργούσε τις κατάλληλες συναινέσεις στο εσωτερικό της 
χώρας. Συναινέσεις τόσο αναγκαίες όσο και ικανές, τόσο για τη σφοδρή επίθε-
ση που δέχεται ο κόσμος της εργασίας, όσο και για τις αντιστάσεις που προβά-
λει στις συνθήκες αυτές.

2. http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/oikodelt201607.pdf.
3. Οι τράπεζες, βάσει της Βασιλείας III που έχει τεθεί σε ισχύ από το 2014, πρέπει να διακρα-
τούν 18% ως κεφαλαιακή επάρκεια. Η κεφαλαιακή επάρκεια είναι ο λόγος των κεφαλαια-
κών διαθεσίμων προς το σύνολο των χορηγήσεων της. 
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Η πώληση των πράσινων δανείων

Το χρηματιστικό κεφάλαιο, διεκδικώντας την πρωτοκαθεδρία στην καπιτα-
λιστική συσσώρευση είναι και το πλέον αδίστακτο. Έτσι αφού ξεπεράστηκε ο 
σκόπελος της πώλησης των «κόκκινων» δανείων και το ελληνικό τραπεζικό 
σύστημα έκανε ένα βήμα προς τον «εξυγχρονισμό» του, ήρθε η στιγμή για το 
επόμενο βήμα. Ένα βήμα που θα δείξει προς όλες τις κατευθύνσεις την πλήρη 
συμμόρφωση της κυβέρνησης στις απαιτήσεις των ιμπεριαλιστικών μηχανι-
σμών∙ μια κίνηση “καλής θέλησης” από πλευράς της κυβέρνησης που απλώς 
υπερθεματίζει τη διαχρονική δουλικότητα του ντόπιου πολιτικού προσωπικού. 
Στις 10 Μάρτη του 2016, δυο μέρες μετά τη δημοσίευση της πράξης της Τράπεζας 
της Ελλάδας (ΤτΕ) σχετικά με την απελευθέρωση της πώλησης των κόκκινων 
δανείων, πραγματοποιείται στη γιάφκα των τραπεζιτών (ΤτΕ) ημερίδα με θέμα 
«Μη εξυπηρετούμενα δάνεια στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα». Στην ημερίδα 
αυτή συμμετείχε σύσσωμο το φάσμα των απολογητών του συστήματος, από 
καθηγητές πανεπιστημίου, μέχρι συμβούλους, εξέχοντα μέλη των διοικητικών 
συμβουλίων τραπεζών και άλλοι, οι οποίοι και συζήτησαν τη δυνατότητα πώ-
λησης εξυπηρετούμενων («πράσινων») δανείων, έτσι ώστε να δοθούν κίνητρα 
σε επενδυτές να αγοράσουν πακέτα δανείων των ελληνικών τραπεζών που σε 
άλλη περίπτωση θα έμεναν αδιάθετα.

Με δυο λόγια λοιπόν εισηγούνται να δίνεται η δυνατότητα στις τράπεζες να 
φτιάχνουν και να πουλούν πακέτα δανείων, στα οποία θα περιλαμβάνονται 
τόσο εξυπηρετούμενα, όσο και μη εξυπηρετούμενα δάνεια. 

Σύντομη αναδρομή στο πρόσφατο παρελθόν

Η Αμερική κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 2000 σημείωσε τεράστια αύ-
ξηση στις χορηγήσεις στεγαστικών δανείων και επακόλουθα η αγορά ακινήτων 
γνώρισε τεράστια αύξηση. Η αύξηση αυτή δημιουργήθηκε λόγω των πολύ χα-
μηλών επιτοκίων που καθορίστηκαν από την κεντρική τράπεζα της Αμερικής, η 
οποία με τη σειρά της οδήγησε σε αύξηση της ποσότητας του χρήματος. Με τα 
επιτόκια των στεγαστικών δανείων σε χαμηλά επίπεδα δόθηκε η δυνατότητα 
σχεδόν σε όλους όσους επιθυμούσαν να αποκτήσουν σπίτι. Δόθηκαν τα λεγό-
μενα ninja loans (no income no job), δάνεια δηλαδή που ο δανειολήπτης δεν 
είχε ούτε δουλειά ούτε εισόδημα, φυσικά τέτοιου είδους δάνεια ήταν σχεδόν 
αδύνατον να αποπληρωθούν. Είχαμε λοιπόν αύξηση στις χορηγήσεις στεγαστι-
κών δανείων, χαμηλές εξασφαλίσεις, δηλαδή είχαμε αυτό που λέμε φούσκα. 

Ταυτόχρονα είχαμε όμως και μια παράλληλη κίνηση στο χρηματοπιστωτικό 
τομέα. Οι τράπεζες τόσο στην προσπάθεια τους να δημιουργήσουν νέες αγορές 
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για να κερδοφορήσουν και να επενδύσουν τα κέρδη τους (θεμελιώδης νόμος 
του καπιταλισμού), όσο και στην προσπάθειά τους να ξεφορτωθούν τις επι-
σφάλειες (καθώς γνώριζαν σε ποιους έδιναν δάνεια), δημιούργησαν νέα χρη-
ματοπιστωτικά προϊόντα. Τα προϊόντα αυτά δεν ήταν τίποτε άλλο από κουβά-
δες με δάνεια (εξυπηρετούμενα και μη) τα οποία διατίθονταν στη δευτερογενή 
αγορά με την προσωνυμία Collateralized Debt Obligations (CDOs), δηλαδή με 
απλά λόγια κάποιος μπορούσε να στοιχηματίσει αν η αξία του κουβά θα πάει 
πάνω ή κάτω.

 Όσο λοιπόν στοιχημάτιζαν ότι η αξία του κουβά θα πάει πάνω όλα ήταν 
καλά, όταν όμως ξεκίνησαν να στοιχηματίζουν στην πτώση της τιμής του κου-
βά η φούσκα πιεζόταν, μέχρι που έσπασε. Η συνέχεια είναι λίγο πολύ γνωστή, 
επενδυτική όμιλοι κατέρρευσαν, άνθρωποι απολύθηκαν, η κρίση έγινε παγκό-
σμια, ο Καραμανλής έλεγε πως η ελληνική οικονομία είναι θωρακισμένη, η 
ελληνική οικονομία μπήκε σε ύφεση, 6 χρόνια μνημόνια…  

Μετά από τη σύντομη και επιγραμματική αναδρομή στην κρίση ενυπόθηκων 
στεγαστικών δανείων στην Αμερική, οι ομοιότητες με την πώληση τόσο εξυπη-
ρετούμενων και μη δανείων σε διεθνή και ντόπια κοράκια είναι προφανείς.4 
Πολλοί θα μιλήσουν και πάλι για καπιταλισμό καζίνο, για αδίστακτες πρακτικές 
των golden boys, όμως ένα τέτοιο σχόλιο πέρα από επιφανειακό παραγνωρίζει 
τις θεμελιώδεις αξίες της καπιταλιστικής συσσώρευσης και εκ των πραγμάτων 
μια τέτοια κριτική δεν μπορεί να χτυπήσει στην καρδία της καπιταλιστικής πα-
ραγωγής, δεν μπορεί, τέλος, να αναλύσει και να ερμηνεύσει την ίδια τη συγκυ-
ρία.   

Η δημιουργία πακέτων (εξυπηρετούμενων και μη) δανείων δεν θα δώσει 
κίνητρο για επενδύσεις και δεν θα δώσει ανάσα στις χρεοκοπημένες ελληνικές 
τράπεζες όπως διατείνονται οι απολογητές του συστήματος. Άλλωστε ανάσα 
δίνουν οι συνεχείς ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών, ανακεφαλαιοποιή-
σεις που λειτουργούν ως προσαύξηση στο χρέος και που καλείται να πληρώσει, 
όπως πάντα στην ιστορία, ο εργαζόμενος λαός. 

Η δημιουργία πακέτων (εξυπηρετούμενων και μη) δανείων ενδέχεται να 
αποφέρει βραχυπρόθεσμα κέρδη στις τράπεζες, όμως ακόμα και η βραχυχρό-
νια κερδοφορία δεν θα ισοσκελιστεί από τη φούσκα που θα δημιουργηθεί. 

4. Ταυτόχρονα βέβαια και οι διαφορές είναι προφανείς. Στην ελληνική περίπτωση δεν θα 
δίνεται η δυνατότητα, σε πρώτο χρόνο τουλάχιστον, να επενδύει κάποιος στη μεταβολή της 
αξίας του πακέτου δανείων (αν δηλαδή θα αυξηθεί ή θα μειωθεί η αξία τους), αλλά από 
την άλλη η αξία του πακέτου δανείων θα αντικατοπτρίζει και την αξία που του αποδίδουν 
οι αγορές.
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Στη σύγχρονη μνημονιακή πραγματικότητα∙ στην Ελλάδα της μείωσης του 
ΑΕΠ άνω του 25% σε σχέση με το 2009,5 δεν υπάρχουν περιθώρια για αυτα-
πάτες για ξεπέρασμα της κρίσης χωρίς την καταστροφή κεφαλαίων εντός του 
καπιταλιστικού πλαισίου. Και το είδος του κεφαλαίου που δέχεται τα πιο βίαια 
χτυπήματα, είναι ο κόσμος της εργασίας. Η απόλυτη κοινωνική εξαθλίωση που 
βιώνει η εργατική τάξη, είναι όμως και αυτή που διαμορφώνει και αντικειμε-
νικά τους όρους κίνησης της επαναστατικής διαδικασίας. Μια επαναστατική 
διαδικασία που δεν εκφράζεται μονάχα ιδεολογικά, αλλά εκφράζεται και υλι-
κά. Μιας επαναστατικής διαδικασίας που ορίζει και τα επιμέρους τακτικά ζητή-
ματα, υπό αυτό το πρίσμα δεν μπορεί παρά να αποτελεί και τακτικό στόχο ενός 
σύγχρονου επαναστατικού κινήματος να βάλει αναχώματα στις κατασχέσεις 
κατοικιών. Ένα επαναστατικό κίνημα δεν μπορεί παρά να συμμετέχει δυναμικά 
σε επιμέρους αγώνες που θα μπλοκάρουν τις εκπλειστηριάσεις κατοικιών και 
μέσω (και) αυτών των αγώνων να αποκτήσει όχι μόνο την κατάλληλη κοινω-
νική γείωση, αλλά να πείσει και να εμπνεύσει τους προλετάριους, πλουτίζοντας 
τη χλόη του και πλαταίνοντας τη γη του∙ στεριώνοντας το επαναστατικό λαϊκό 
κίνημα. Κάνοντας ένα μονάχα βήμα προς τον ιστορικό μας ρόλο…     

 

5. Η μείωση αυτή μόνο με τη Μεγάλη Ύφεση του ’29 στην Αμερική μπορεί να συγκριθεί, 
στην Αμερική η ύφεση διήρκησε 4 χρόνια, ενώ εμείς διανύουμε “αισίως” τον 8 χρόνο ύφε-
σης της οικονομίας. 



Δύναμη και αλληλεγγύη στους 
πολιτικούς κρατούμενους
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Συμβολή στην Εκδήλωση/ Βιβλιοπαρουσίαση με τον πολιτικό κρατούμενο 
Δ. Κουφοντίνα για την πολιτική συγκυρία και την επαναστατική προοπτική 
στο Κ* ΒΟΞ (30 Ιούνη)

Ο Δ. Κουφοντίνας παραμένει αιχμάλωτος από το 2002 καταδικασμένος σε 13 
φορές ισόβια κάθειρξη για τη συμμετοχή του στη δράση της Ε.Ο. 17Ν. Ο ίδιος 
έχει αναλάβει την πολιτική ευθύνη για τη συμμετοχή του στην οργάνωση, ενώ 
παραμένει μέχρι και σήμερα πιστός στις αρχές και τις αξίες που διέπουν τα 
επαναστατικά κινήματα.

Η -πρώτη φορά Αριστερά- κυβέρνηση της χώρας, συνεχίζοντας την τακτική 
των προκατόχων της, στερεί από το σύντροφο το δικαίωμά του στην άδεια, 
την οποία δικαιούται από το 2010. Ο λόγος, γραπτά διατυπωμένος σε βούλευ-
μα, είναι η αμετανόητη στάση του συντρόφου πάνω στο ζήτημα της ένοπλης 
πάλης. Μια ενδεχόμενη αποκήρυξη της ένοπλης διαδικασίας από έναν επανα-
στάτη-σύμβολο όπως είναι ο Δ. Κουφοντίνας θα σήμαινε μια νίκη τόσο για το 
αστικό μπλοκ όσο και μια ιστορική ρεβάνς για το ρεφορμισμό που ακόμα ονει-
ρεύεται τον ειρηνικό δρόμο προς το σοσιαλισμό.

Το βιβλίο του Δ. Κουφοντίνα «13 απαντήσεις, μια συζήτηση με τον Τάσο Παπ-
πά», αποτελεί μια πολιτική αναμέτρηση μεταξύ δύο διαφορετικών κοσμοαντι-
λήψεων. Της ρεφορμιστικής Αριστεράς και της επαναστατικής. Ειδικά σε μια 
ιστορική συγκυρία όπως αυτή που διανύουμε, όπου η πρώτη βρίσκεται στην 
κυβέρνηση, η συζήτηση αποκτά χαρακτήρα διαμάχης πολιτικού, ιστορικού και 
φιλοσοφικού, ενδιαφέροντος.

Είναι πλέον προφανές ότι αυτή η «Αριστερά» που έκλεινε όλο νόημα το μάτι 
στους πολιτικούς και κοινωνικούς κρατούμενους, όπως και σε όλη την κοινω-
νία εξάλλου, υποσχόμενη δίκαιες δίκες, εφαρμογή δικαιωμάτων, ανθρώπινες 
συνθήκες διαβίωσης, ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο εξασφάλισε προεκλογικά 
ψήφους από το συγγενικό και φιλικό περίγυρο μεγάλης μερίδας κρατουμένων, 
αφομοιώνοντας μαζί και μια μερίδα του κινήματος, τη λιγότερο συνειδητοποι-
ημένη και μαχητική.

Είναι πλέον προφανές ότι αυτή η «Αριστερά» που κατάντησε να συμφιλιώ-
νεται με τον ιμπεριαλισμό και την πολεμική μηχανή του Ισραήλ, η «Αριστερά» 
που συνεχίζει να εφαρμόζει πολιτικές κοινωνικής γενοκτονίας για τις ασθε-
νέστερες τάξεις, είναι η «Αριστερά» που υποτάχθηκε από την πρώτη στιγμή 
αμαχητί στην αντιτρομοκρατική πολιτική (κάποτε οι ίδιοι την έλεγαν υστερία) 
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της αστικής στρατηγικής. Πολιτική που η αστική τάξη της χώρας, το πολιτικό 
προσωπικό και οι ιμπεριαλιστές δανειστές επιβάλλουν σαν προαπαιτούμενο δι-
ακυβέρνησης. Γεγονός που καταδεικνύει και τον εγγενώς περιορισμένο χαρα-
κτήρα που έχει η «πάλη για τα δημοκρατικά δικαιώματα» σε ένα περιβάλλον 
εντεινόμενης ιμπεριαλιστικής επικυριαρχίας, όπως είναι αυτό της μνημονιακής 
εποχής.

Ο αναστοχασμός του αμετανόητου κομμουνιστή επαναστάτη Δ. Κουφοντίνα 
είναι μια διαδικασία εξέλιξης της ίδιας της επανάστασης και του αγώνα. Είναι 
η διαδικασία μέσα από την οποία ο αγωνιστής δεν ψάχνει την επανάληψη αλλά 
τη νέα σύνθεση. Χωρίς όμως ποτέ να ξεκόβεται από τις παραδόσεις και τα ιδα-
νικά του κομμουνιστικού κινήματος, του «μεγαλύτερου, ουσιαστικότερου και 
του πιο θαυμαστού βήματος της ανθρωπότητας», όπως το ορίζει ο ίδιος.

Ο αγωνιστής γνωρίζει καλά το αόρατο νήμα που συνδέει τους αντάρτες του 
ΕΛΑΣ και του Δημοκρατικού Στρατού με τους αγωνιστές της αντιδικτατορικής 
αντίστασης, από τους οποίους συγκροτήθηκαν οι πρώτες επαναστατικές οργα-
νώσεις της μεταπολίτευσης. Με τη μαχόμενη αριστερά που συγκροτείται πλέον 
εκτός ΚΚΕ, και η οποία οικοδομεί τα θεμέλια ενός νέου γύρου αγώνα, γνωρίζο-
ντας καλά ότι η αντίσταση είναι πάντα αναγκαία και η εξέγερση πάντα δίκαιη. 
Με την επαναστατική αριστερά και στη συνέχεια και τον αναρχικό χώρο που 
ξεκίνησαν να μετράνε τους δικούς τους νεκρούς και φυλακισμένους, σε μια 
εποχή που η επίσημη αριστερά έπαψε να «παράγει» πολιτικούς κρατούμενους 
-αυτό το αλάνθαστο κριτήριο επαναστατικότητας ενός πολιτικού χώρου, όπως 
τονίζει ο συγγραφέας του βιβλίου.

Είναι ένας αναστοχασμός για να αποκτήσει ο ένοπλος αγώνας μια νέα μορ-
φή και ένα νέο περιεχόμενο όσο γίνεται πιο κοντά στα περιεχόμενα και τους 
σκοπούς του καιρού μας. Τροποποιώντας τόσο τη μορφή αλλά και τα περιεχό-
μενα της ταξικής πάλης. Όχι μόνο την τακτική αλλά και τη στρατηγική. Διαβλέ-
ποντας μέσα από τις σελίδες του βιβλίου ότι στη σημερινή συγκυρία ο αγώνας 
ακόμα και για μερικές διεκδικήσεις και οριακές βελτιώσεις μπορεί να οδηγήσει 
σε μετωπική σύγκρουση με το εγχώριο και διεθνές κεφάλαιο.

Η ταύτιση της τακτικής με τη στρατηγική, μια ταύτιση που τόσο έχει ταλα-
νίσει τα επαναστατικά κινήματα διαχρονικά, αποτέλεσε μια από τις βασικότε-
ρες αιτίες για την πολιτική ηγεμονία του ρεφορμισμού στο εξεγερτικό ρεύμα 
της περιόδου 2010-2012. Παρά το συγκρουσιακό χαρακτήρα των κινητοποιήσε-
ων, οι επαναστατικές δυνάμεις δεν κατάφεραν να αντιτάξουν μια πραγματικά 
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επαναστατική στρατηγική απέναντι στην αστική πολιτική και τις ρεφορμιστικές 
μεταμφιέσεις της, στους κρίσιμους χώρους και χρόνους. Έτσι, ενώ αναπτύχθη-
κε ένα μαζικό και συγκρουσιακό αντιμνημονιακό ρεύμα έλειπαν οι πολιτικοί 
στόχοι πάλης (έξοδος από την ΕΕ, μονομερής διαγραφή του χρέους, σύγκρουση 
με την αστική τάξη και το κράτος) που θα αναβάθμιζαν τη λαϊκή συνειδητό-
τητα και θα θωράκιζαν το ανερχόμενο κίνημα από τις επιβουλές της αστικής 
πολιτικής. Κομβικοί πολιτικοί στόχοι που εάν καταλάμβαναν την ηγεμονία στις 
Πλατείες θα έδιναν μορφή στο λαϊκό ξεσηκωμό και περιεχόμενο στην επανα-
στατική στρατηγική, δημιουργώντας ένα πραγματικό αντίπαλο δέος τόσο απέ-
ναντι στο αστικό μπλοκ όσο και στο ρεφορμιστικό που παραμόνευε με τη μάσκα 
του κινηματικού (όπως κάνει πάντα) στη γωνία, αποκρύπτοντας συνειδητά τα 
αποτελέσματα και τις συνέπειες της παραμονής στην φυλακή του Ευρώ και στο 
λάκκο των λεόντων της Γερμανικής Ευρώπης, όπως αποκαλεί την ΕΕ ο Δ. Κου-
φοντίνας.

Ο αναστοχασμός ενός επαναστάτη, που κάθε χτύπημα της οργάνωσης που 
συμμετείχε ήταν και χτύπος της δικής του καρδιάς, έρχεται για να αναδείξει 
τις αστοχίες και τις μονόπλευρες αντιλήψεις και επιλογές που επικράτησαν και 
δεν άφησαν να μετατραπεί η «ένοπλη εκπροσώπηση σε λαϊκή συμμετοχή», που 
δεν αφησαν να μετατραπεί όπως έλεγαν οι Λατινοαμερικάνοι σύντροφοι «το 
χειροκρότημα σε στήριξη». Και αυτή η συζήτηση αφορά σίγουρα όλο το κίνη-
μα και ειδικά τα κομμάτια εκείνα που θεωρούν τον ένοπλο αγώνα τμήμα μιας 
επαναστατικής στρατηγικής για την προλεταριακή έφοδο στον ουρανό. Χωρίς 
ταμπού και μακριά από εσωστρεφείς εγωισμούς που λειτουργούν ως τροχο-
πέδη για την εξέλιξη της ταξικής πάλης και της επαναστατικής διαδικασίας. 
Μεταξύ όσων πιστεύουν ότι η επιλογή της ένοπλης πάλης όχι απλά δεν μπορεί 
να είναι απούσα από μια σύγχρονη επαναστατική στρατηγική αλλά η παρουσία 
της είναι η ίδια η επικύρωση της μαχητικότητας ενός κινήματος που αξιώνει να 
ονομάζεται επαναστατικό.

Σήμερα, το βιβλίο του Δ. Κουφοντίνα, «13 απαντήσεις» αποτελεί πολύτιμο 
εφόδιο στα χέρια αγωνιστών για να χτίσουν εκείνες τις δομές λαϊκής αυτοά-
μυνας και ταξικής αντεπίθεσης που θα σταθούν ανάχωμα στην βίαιη επέλαση 
του καπιταλισμού. Το βιβλίο «13 απαντήσεις» είναι ένα κάλεσμα για επαναστα-
τική δράση – για μια δράση που συνδυάζοντας τη θεωρία με την πράξη και τις 
νόμιμες με τις παράνομες μορφές συγκροτεί το επαναστατικό όλον. Είναι ένα 
κάλεσμα για αγωνιστική επαγρύπνηση, ένα κάλεσμα για περιφρούρηση των 
αρχών και των αξιών των επαναστατικών διαδικασιών από τις αστικές και μι-
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κροαστικές επιδράσεις που αλλοιώνουν το όραμα της ανθρώπινης χειραφέτη-
σης, αφαιρώντας του τα πιο ευγενή και ανιδιοτελή στοιχεία.

Και αυτό είναι μάλλον τελικά το πιο κρίσιμο στοιχείο για έναν επαναστάτη. 
Να παραμείνει η αγάπη του για την ανθρωπότητα η κινητήρια δύναμη της εξέ-
γερσης του απέναντι σε καθετί που την υποδουλώνει. Να αισθάνεται τον πόνο 
του λαού και να αγωνίζεται για την τάξη του – υπάρχει, άραγε, πιο έμπρακτος 
διεθνισμός; Ενώ η πάλη για τις πανανθρώπινες αξίες της δικαιοσύνης, της ισό-
τητας και της αλληλεγγύης να υπερισχύουν πάντα την κρίσιμη στιγμή από το 
ατομικό συμφέρον.

Σε αυτόν τον πόλεμο, πόλεμο με κόστος, στερήσεις και ανυπέρβλητες αυτο-
θυσίες, θα μας συντροφεύουν πάντα οι νεκροί μας και οι φυλακισμένοι αγω-
νιστές. Όσοι έδωσαν τη ζωή και την ψυχή τους για να χτίσουμε ένα κόσμο στο 
μπόι των ονείρων και των ανθρώπων. Η λησμονιά είναι ο θάνατος της μνήμης 
και ίσως να είναι και αυτός ένας από τους λόγους που ο σύντροφος γράφει «για 
να μην λησμονηθεί το χνάρι που άφησαν στην ιστορία οι σύντροφοι που έπε-
σαν» όπως διαβάζουμε στον επίλογο του βιβλίου.

Ρουβίκωνας, Κ* ΒΟΞ, Συνέλευση αναρχικών-κομμουνιστών 
για την ταξική αντεπίθεση ενάντια στην ΕΕ
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Παρέμβαση του συντρόφου Δημήτρη Κουφοντίνα:

Καλησπέρα σε όλες και σε όλους, σε φίλους και συντρόφους. Θέλω όμως 
να χαιρετήσω πρώτα ιδιαίτερα τους συντρόφους του Ρουβίκωνα για τη χθε-
σινή ενέργεια διεθνιστικής αλληλεγγύης στους εξεγερμένους της Οαχάκα. Η 
σκέψη μας σήμερα στρέφεται στους εξεγερμένους δασκάλους και στο κίνημα 
των λαών του Μεξικού. Στις συντρόφισσες και τους συντρόφους που τους βα-
σανίζουν στις φυλακές υψίστης ασφαλείας, που τους εξαφανίζει και τους δο-
λοφονεί το μεξικανικό κράτος. Αλληλεγγύη στους εξεγερμένους που ξέρουν να 
αντιστέκονται μαζικά και δυναμικά στην καταστολή και τις νεοφιλελεύθερες 
καπιταλιστικές μεταρρυθμίσεις.

Λοιπόν, για τις νεοφιλελεύθερες καπιταλιστικές μεταρρυθμίσεις. Άκουσα 
και στο κοινό κείμενο των συλλογικοτήτων που διοργανώνουν τη σημερινή μας 
συνάντηση, τη συνέλευση αναρχικών-κομμουνιστών για την ταξική αντεπί-
θεση ενάντια στην ΕΕ, την κατάληψη Βοξ και τον Ρουβίκωνα, ότι στο βιβλίο 
γίνεται μια πολιτική αναμέτρηση ανάμεσα σε δυο κοσμοαντιλήψεις. Μπορούμε 
να το πούμε κι έτσι. Μπορούμε να πούμε ότι ξαναμπαίνει και εδώ το μεγάλο 
και αδυσώπητο ζήτημα: μεταρρύθμιση ή επανάσταση; Τώρα που φαίνεται ότι 
ο μεταρρυθμιστικός δρόμος προσκρούει βίαια πάνω στα όριά του και μέσα σε 
ελάχιστο χρόνο κάνει ανάποδη πορεία, διαγράφει μια πρωτοφανή πολιτική με-
τατόπιση προς τα δεξιά, προωθεί την αποικιοποίηση της χώρας και διεξάγει τον 
πόλεμο κατά της εργασίας με τρόπους και μέσα που θα ζήλευε κάθε νεοφιλε-
λεύθερος. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις που εφαρμόζει κατά κύριο λόγο είναι στην 
κατεύθυνση της καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης και θα σημαδέψουν το μέλλον 
της χώρας για πολύ καιρό, για γενιές. Βλέπουμε ότι διέλυσε το ασφαλιστικό. 
Ξεπούλησε ό,τι του ζήτησαν να ξεπουλήσει, εκχώρησε ολόκληρη τη δημόσια 
περιουσία για 99 χρόνια. Επέβαλε τον «κόφτη» μισθών και συντάξεων στο δι-
ηνεκές. Και τώρα προετοιμάζει την επίθεση στα εργασιακά και ξαναγράφει το 
σύνταγμα, αυτό που ήταν κάθε λέξη του, στα μέτρα του κεφαλαίου.

Όμως, ταυτόχρονα μεγάλα κομμάτια της κοινωνίας τον ψήφισαν. Και στις 
επόμενες εκλογές κομμάτια της κοινωνίας ετοιμάζονται να τον ξαναψηφίσουν. 
Δηλαδή, ετοιμάζονται να προσυπογράψουν με την ψήφο τους αυτήν την άγρια 
ταξική επίθεση εναντίον τους. Εναντίον μας. Είτε ετοιμάζονται να τον τιμωρή-
σουν επαναφέροντας την πιο άγρια νεοφιλελεύθερη δεξιά, σε μια πεσιμιστική 
λογική ότι μπροστά στους υπεραπατεώνες είναι προτιμότεροι οι γνωστοί απα-
τεώνες. Αυτό είδαμε προχθές και στην Ισπανία, μια συντηρητική βέβαια χώρα, 
όπου αυτός ο μασκαρεμένος αριστερός ρεφορμισμός των Podemos πλήρωσε 
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και για τις κωλοτούμπες των συριζαίων. Πλήρωσε και τη δήλωση που έκανε 
την τελευταία στιγμή για τη «θλιβερή μέρα» για το BREXIT κλπ. Ήθελε να δώ-
σει διαπιστευτήρια στο κεφάλαιο, αλλά πήρε αυτό που άξιζε από τον αριστερό 
κόσμο.

Είναι πραγματικά μια δύσκολη περίοδος από πλευράς συγκρότησης κοινω-
νικών υποκειμένων, από την πλευρά της πολιτικής ωριμότητας και οργάνωσης 
του εργαζόμενου λαού. Όμως, αυτός ο λαός έχει περάσει ακόμα πιο δύσκολες 
περιόδους κι όσο σωρεύονται πάνω του οι κοινωνικές επιπτώσεις αυτής της 
καπιταλιστικής αδηφαγίας, όσο οξύνουν την επίθεση ενάντια στην αξιοπρέπεια 
και την περηφάνια του, θα έρθει εκείνη η άγια ώρα που τα ψεύτικα τα λόγια 
δε θα μπορούν να κρύψουν αυτήν την αβάσταχτη πραγματικότητα. Ολοένα και 
περισσότεροι θα καταλαβαίνουν ότι οι εκλογές είναι η άχρηστη απάντηση στη 
λύση του προβλήματος της κοινωνικής ανισότητας και της κοινωνικής αδικίας. 
Ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος παρά να βγούμε στους δρόμους. Μπορεί με διά-
φορα τερτίπια να καθυστερούν την ανάπτυξη της λαϊκής συνείδησης, δεν μπο-
ρούν όμως να τη σταματήσουν. Ακόμα και σήμερα μπορούμε να διακρίνουμε 
σημάδια αξιοπρέπειας και λαϊκής μαχητικότητας, ενός πνεύματος μαχητικού. 

Αυτούς τους δύσκολους καιρούς είναι μεγαλύτερη από ποτέ η ανάγκη όλοι 
οι διασπαρμένοι αγωνιστές και οι πυρήνες που καταλαβαίνουν την ανάγκη της 
κοινωνικής επανάστασης, μια που ο ρεφορμισμός αποδείχθηκε με τον πιο ξε-
κάθαρο τρόπο ότι δεν μπορεί να είναι μέρος της λύσης γιατί είναι μέρος του 
προβλήματος, όλοι όσοι δεν μπορούμε να περιμένουμε υπομονετικά και πα-
θητικά τη μεγαλειώδη στιγμή της κοινωνικής έκρηξης, αλλά ζητάμε να συμ-
βάλουμε στην ωρίμανση και την επιτάχυνσή της, όλοι πρέπει να σκεφτούμε 
σήμερα την ανάγκη να δημιουργηθούν καινούρια πολιτικά εργαλεία. Η κοι-
νωνική έκρηξη ξέρουμε ότι δεν εξαρτάται από τη θέληση των επαναστατών, 
παρά μόνο από την ωρίμανση της λαϊκής συνείδησης. Όμως, για τη διεύρυνση 
και εμβάθυνση αυτής της συνείδησης, σε αυτή τη διεύρυνση και σε αυτήν την 
εμβάθυνση μπορούν να συμβάλουν τα επαναστατικά εργαλεία. Πολιτικά εργα-
λεία που με σεβασμό στους χρόνους και τις ταχύτητες του μαζικού κινήματος, 
με την εναρμόνιση της δράσης τους στον βαθμό και στο επίπεδο της γενικής 
κατανόησης, ειδικά όσον αφορά στον βαθμό και στο επίπεδο της σύγκρουσης 
και της λαϊκής αντιβίας.

Στόχος του μικρού αυτού βιβλίου είναι να δώσει τη δική του συμβολή στη 
σκέψη αυτών των διάσπαρτων επαναστατικών πυρήνων, των διάσπαρτων 
επαναστατών. Κύρια επιδίωξη είναι να σκεφτούμε κριτικά το παρελθόν, γιατί 
η κριτική σκέψη είναι το πιο δυνατό όπλο μας. Να επισημάνουμε τα λάθη που 
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γίνανε, για να συμβάλουμε έτσι στην επεξεργασία της τακτικής και της στρατη-
γικής που απαιτείται σήμερα. Ξέρουμε καλά, όσοι εξακολουθούμε να στεκόμα-
στε στη σωστή πλευρά της ιστορίας, ότι οι ιδέες μας αυτές, που υπάρχουν και 
στο βιβλίο, έρχονται από παλιούς επαναστατικούς κύκλους. Όμως, ο ρόλος μας 
είναι να επεξεργαστούμε αυτές τις παλιές επαναστατικές εμπειρίες για να χρη-
σιμεύσουν, όσο είναι δυνατό, ως εργαλείο για τη διαμόρφωση της σημερινής 
και της μελλοντικής επαναστατικής σκέψης.

Αυτά τα λίγα ήθελα να πω και λέω τώρα μετά τις «13 Απαντήσεις» να μπούμε 
τώρα στην 14η, την 15η, απαντήσεις στο κίνημά μας απευθείας.

Ερώτηση: Τι σηματοδοτεί το BREXIT στη Μεγάλη Βρετανία από ταξική σκοπιά;

Απάντηση: Το BREXIT ήταν ένα σημαντικότατο ιστορικό γεγονός, ένα γεγονός 
μεγάλης ιστορικής σημασίας. Το BREXIT ήταν μια ρωγμή στο οικοδόμημα της 
γερμανικής Ευρώπης. Ήταν μια δυναμική απάντηση του βρετανικού λαού, 
παρά την ασφυκτική, την εκβιαστική, την εκφοβιστική προπαγάνδα. Κι αυτή 
η ρωγμή σηματοδοτεί την αρχή του τέλους αυτής της Ευρώπης. Ήταν, όμως, 
ακόμα μια ρωγμή και στην κυρίαρχη λαϊκή υποκειμενικότητα. Και στη χώρα 
μας. Ήταν ένα ταρακούνημα, ένα τράνταγμα στο μυαλό των ανθρώπων. Ήταν 
ένα χτύπημα σε αυτήν την εικόνα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα ταμπού που 
κανένας δεν μπορεί να τ’ αγγίξει κι απ’ όπου κανείς δε φεύγει γιατί θα τον φάει 
ο λύκος, γιατί θα καταστραφεί, θα έρθει η Δευτέρα Παρουσία, η Αποκάλυψη. 
Γι αυτό έχουμε, εξαιτίας της αντανάκλασης αυτής στα μυαλά των ανθρώπων, 
αυτού του ρήγματος, τη λυσσώδη αντίδραση από τα ΜΜΕ. Και όπως είπε ένας 
μεγάλος, για να τον θυμηθούμε, μπορούμε να νικήσουμε αν εκμεταλλευτούμε 
και την παραμικρή ρωγμή του εχθρού. Και αυτή η ρωγμή δεν ήτανε παραμι-
κρή, ήταν μεγάλη. Ήταν μια καθαρά ταξική ψήφος. BREXIT ψήφισε ο φτωχός, 
παραμονή ψήφισε ο πλούσιος. Βέβαια ήταν μια καθαρά ταξική ψήφος, αλλά 
δεν ήταν τόσο καθαρά πολιτική. Με ποια έννοια; Έχουμε δει ότι η ταξική πάλη 
εκδηλώνεται αντιφατικά, δεν τη έχουμε δει ποτέ σε καθαρή μορφή, πουθενά. 
Είδαμε ας πούμε ότι το BREXIT το πατρονάρισε αυτός ο τύπος, ο Φάρατζ, όμως οι 
ψήφοι του είναι ένα μικρό μόνο κομμάτι από τις ψήφους του BREXIT. Σε αυτήν 
την κατάσταση της Βρετανίας όπου οι «Εργατικοί» πρόδωσαν ξανά την εργατι-
κή τάξη κι όπου η βρετανική αριστερά είναι μικρή κι αδύναμη, ο Φάρατζ έπιασε 
τον σφυγμό του κόσμου, τον ακούσατε που έλεγε πως «αγωνιζόμαστε κατά των 
πολυεθνικών, των τραπεζών και των πολιτικών». Έτσι έλεγε. Πάντως, όπως 
και να έχει το BREXIT ήταν πολύ καλό νέο, ήταν από τα πιο θετικά σημάδια που 
ακούσαμε αυτήν την εφταετία των μνημονίων, ήταν το πρώτο ή το δεύτερο, 
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γιατί το άλλο είναι η παρατεταμένη και μεγαλειώδης αντίσταση της γαλλικής 
νεολαίας και του εργαζόμενου λαού, αυτή η γαλλική άνοιξη που μαζί με το 
βρετανικό καλοκαίρι μάς δείχνουν το δρόμο για το ελληνικό φθινόπωρο (αν 
τολμήσουν να φέρουν τότε τα εργασιακά), με τον ορίζοντα και της δικής μας 
της άνοιξης.

Ερώτηση: Θεωρείς αναγκαία την ύπαρξη μετωπικών σχημάτων κι αν ναι, ποιες 
είναι οι προοπτικές και οι προϋποθέσεις;

Απάντηση: Κοιτάξτε, νομίζω ότι και η σημερινή εκδήλωση οργανώνεται από 
ένα μετωπικό σχήμα. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί αυτό το σχήμα. Αλλά εγώ, και 
όλοι φαντάζομαι, ελπίζουμε ότι η σύγκλιση αυτών κι άλλων πολιτικών δυνά-
μεων ολοένα θα ευρύνεται και θα βαθαίνει. Ειδικά για αυτήν τη συγκεκριμένη 
σύγκλιση, θα μου επιτρέψετε να κάνω αυτήν την τοποθέτηση, νομίζω ότι η δυ-
ναμική αυτής της συγκεκριμένης πολιτικής συμπόρευσης προκύπτει από σημα-
ντικές υπερβάσεις δομικών αδυναμιών που χαρακτήριζαν και χαρακτηρίζουν 
τον ευρύτερο α/α χώρο. Το ότι οι δυνάμεις αυτές που συγκροτούν αυτό το, ας το 
πούμε έτσι, μετωπικό, τουλάχιστο για σήμερα και ελπίζω να εξελιχθεί και πιο 
μόνιμα, το ότι πραγματοποιείτε, πέρα από τις συνηθισμένες κινηματικές πο-
λιτικές εκδηλώσεις (που τις πραγματοποιείτε με μεγάλη επιτυχία), κι ότι πέρα 
από αυτό πραγματοποιείτε παρεμβάσεις σε κεντρικά πολιτικά ζητήματα, πα-
ρεμβάσεις στην κεντρική πολιτική σκηνή για ζητήματα που αφορούν ολόκληρο 
τον εργαζόμενο λαό. Το ότι βγαίνουν από τον συγκεκριμένο περιορισμένο χώρο 
και το συνηθισμένο και περιορισμένο πεδίο δράσης, το ότι δημιουργούνται αυ-
τόνομα και αυτοκαθοριζόμενα γεγονότα, χωρίς να περιμένουμε να δράσουμε 
στις παρυφές των εκδηλώσεων, των διαδηλώσεων κλπ άλλων, κυρίως ρεφορ-
μιστικών, δυνάμεων, το ότι το επίπεδο της συγκρουσιακότητας και της αντιβί-
ας, όπου επιλέγεται παραμένει σε επίπεδα κοινωνικής κατανόησης  και λογικής 
αποδοχής, το ότι μπολιάζεται το κίνημα με την αντιιμπεριαλιστική διάσταση 
και με εκδηλώσεις διεθνιστικής αλληλεγγύης, όπως η χθεσινή [σ.σ. με το Λαϊκό 
Μέτωπο της Τουρκίας] και άλλες σημαντικές, το ότι εισάγεται η τόσο παρεξη-
γημένη σε αυτό το χώρο γεωπολιτική ανάλυση, το ότι υπάρχει μια ενασχόληση 
επιτέλους με τη θεωρία, περιορίζεται ο ξύλινος λόγος και ξεφεύγουμε από τους 
γενικούς όρους (κεφάλαιο-εργασία, κυριαρχία κλπ), ενώ εισάγεται η ανάλυση 
της συγκυρίας, η συγκεκριμένη ανάλυση της συγκεκριμένης κατάστασης, όλα 
αυτά είναι κατά βάση ελπιδοφόρα σημεία. 

Όμως, χρειάζονται ευρύτερες συγκλίσεις. Σε ένα περιβάλλον ταχύτατης κα-
πιταλιστικής αναδιάρθρωσης απαιτείται η συγκρότηση κοινωνικών υποκειμέ-
νων για-τον-εαυτό-τους, που θα έχουν συνείδηση της αναγκαιότητας και της 
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αποτελεσματικότητας της δικής τους της δράσης, της δικής τους αντίστασης, 
ξεφεύγοντας από λογικές ανάθεσης. Και για να γίνει αυτό χρειάζεται η συγκρό-
τηση πολιτικών υποκειμένων, κι αυτό δεν μπορεί να γίνει παρά με μετωπικές 
συναντήσεις. Δεν μπορεί ο καθένας μόνος του. Δεν μπορεί η κάθε δύναμη μόνη 
της. Αυτό το μέτωπο δεν μπορεί να γίνει στη βάση της ιδεολογικής ταυτότη-
τας και καθαρότητας. Τέτοιες διαδικασίες, το έχουμε δει πάμπολλες φορές, το 
έχουμε νιώσει στο πετσί μας, λειτουργούν μαθηματικά στην αναζήτηση ολοένα 
και περισσότερης ταύτισης, ολοένα και μεγαλύτερης «καθαρότητας», με διαρ-
κείς απομακρύνσεις και αποσχίσεις μέχρι τη διάσπαση του ατόμου, για να σχη-
ματιστεί τελικά άλλη μια γκρούπα, άλλη μια σέχτα ικανοποιημένη με τον εαυτό 
της και την επαναστατική «καθαρότητά» της. Αυτό δε σημαίνει ότι αρνούμαστε 
την ιδιαίτερη πολιτική μας ταυτότητα. Ο καθένας και η καθεμιά έχει την ιδιαί-
τερη ταυτότητα, την υπερασπίζει και πολύ καλά κάνει. Τη διατηρεί, την υπερα-
σπίζει, την προβάλει. Στο μέτωπο, βέβαια, ερχόμαστε για την κοινή δράση και 
όχι για να επιβάλουμε τη δική μας ταυτότητα. Αυτή η ταυτότητα του καθενός 
όσο πιο ξεκάθαρη είναι, τόσο πιο δυνατό τελικά είναι το μέτωπο. Όσο πιο γερή 
η στρατηγική τόσο πιο ευέλικτη η τακτική. Όσο πιο γερά πατάμε στα πόδια μας 
στρατηγικά τόσο μπορούμε να κάνουμε καλύτερες και δυνατές, και όπως τις 
χρειάζεται ο καιρός, τακτικές κινήσεις. Φτάνει να αφήσουμε έξω από την πόρτα 
τους ηγεμονισμούς. Η ηγεμονία δεν επιβάλλεται. Δοκιμάζεται και κατακτιέται 
στην πράξη. Η βάση της σύγκλισης θα είναι πολιτική, θα είναι η αναζήτηση των 
κοινών σημείων πολιτικής ταύτισης, όσον αφορά τους στόχους που επιβάλει η 
συγκυρία, και αναδεικνύονται και αναδύονται από την αστείρευτη λαϊκή πρω-
τοβουλία και δράση. Για να έρθουνε μικρές αρχικά νίκες, για να έρθει τελικά η 
νίκη, χρειάζεται ενότητα και δουλειά στη βάση. Η μετωπική δράση είναι νομί-
ζω σήμερα απαίτηση των καιρών. Και η θεωρία, και η ιστορία, και η πράξη, και 
εδώ και παντού, μας λένε πως όταν είναι απαίτηση των καιρών αυτό πρέπει να 
γίνει και θα γίνει. Ας γίνει και από εμάς, ας προσπαθήσουμε εμείς.

Ερώτηση: Θα θέλαμε την άποψή σου για τα θετικά και τα αρνητικά όσον αφορά 
το χειρισμό της τελευταίας απεργίας πείνας των πολιτικών κρατούμενων όσο 
και του κινήματος αλληλεγγύης, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τη λήξη της.

Απάντηση: Ναι, για την απεργία πείνας, τη μεγάλη που έγινε… Εντάξει, έχει 
γίνει πριν από ένα χρόνο, παραπάνω από ένα χρόνο, και βλέπουμε ότι εξακο-
λουθούμε να τη συζητάμε και να την αναλύουμε. Και πολύ καλά κάνουμε. Έχω 
υπόψη μάλιστα τις προσεγγίσεις των συλλογικοτήτων που οργανώνουν και το 
σημερινό μας αντάμωμα και πολλές από αυτές τις θεωρώ εύστοχες. Εγώ αν 
μιλήσω σήμερα για εκείνη τη μεγάλη και σημαντική απεργία πείνας, αυτό θα 



68 / ÌÏËÏÔ

το κάνω με το ίδιο πνεύμα που μίλησα πριν, με την ίδια λογική που έγραψα 
και το βιβλίο, με τη σκέψη δηλαδή στους αγώνες που έρχονται. Γιατί η φαρέ-
τρα μας έχει και το όπλο της απεργίας πείνας. Δεν θα το αποκλείσουμε, θα το 
χρησιμοποιήσουμε όταν και όποτε πρέπει. Με τη σοβαρότητα και το σχεδιασμό 
που αρμόζει σε αυτό το τελευταίο, το ύστατο μέσο πάλης των πολιτικών κρα-
τούμενων, που ξέρουμε πόσο έχει στοιχίσει σε αίμα  και στην υγεία τους. Είναι 
γεγονός ότι σε εκείνη την απεργία πείνας μπήκε από την αρχή πολύ υψηλά ο 
πήχης. Η αρχική σκέψη ήταν να γίνει ένα πρακτικό βήμα στη συγκρότηση ενός 
πολιτικού υποκειμένου, των πολιτικών κρατούμενων. Δυστυχώς, όπως αποδεί-
χθηκε, ο χρόνος προετοιμασίας πριν από την απεργία πείνας δεν ήταν επαρκής  
για να συγκλίνουν διαφορετικές επιμέρους στρατηγικές και διαφορετικές οπτι-
κές για την ανάπτυξη των κινηματικών διαδικασιών. Σήμερα ενδεχομένως θα 
προχωρούσαμε αλλιώς σε αυτό το ζήτημα. Το ίδιο ίσχυσε κι ως προς τις σχέσεις 
των από μέσα με τους απ’ έξω από τα τείχη. Είναι γνωστό ότι το μαζικό κίνη-
μα, ακόμα και το κίνημα αλληλεγγύης έχει τους δικούς του νόμους κίνησης. 
Χρειάζεται τους χρόνους του για να αναπτύξει στο μέγιστο τη δυναμική του και 
να οργανώσει τη δράση του, την προπαγάνδα, κι αυτό πρέπει να γίνεται από 
όλους σεβαστό. Βέβαια, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι παρ’ όλα αυτά η κι-
νητοποίηση των συντρόφων απ’ έξω ήταν συγκινητικά μεγάλη και δυναμική, 
στον μέγιστο βαθμό, αν και υπάρχουν πάντα και οι ζωηροί μας. Έτσι, με τη συ-
ντονισμένη δράση των από μέσα και των απ’ έξω πετύχαμε κάποιους από τους 
στόχους που είχαμε βάλει, εκείνους που εξαρχής είχαμε θέσει ως όριο. Βέβαια 
ο αγώνας είναι δίκαιος και συνεπώς δεν μπορούμε να μιλάμε με όρους νίκης ή 
ήττας, παρ’ ότι που από τακτική άποψη είναι τεράστια η σημασία ακόμα και των 
μικρών νικών. Για να έρθουν αυτές οι μικρές και μεγαλύτερες νίκες χρειάζεται 
ο συγκεκριμένος αγώνας, η απεργία πείνας, να είναι κοινός με τους μέσα και με 
τους απ’ έξω, ενιαίος, συντονισμένος, να συνδιαμορφώνεται ανάμεσα στις δύο 
πλευρές των τειχών. Να υπάρχει συζήτηση, έγκαιρη, και επεξεργασία όλων 
των φάσεων της τακτικής με το κίνημα αλληλεγγύης σε ισότιμη βάση. Συνεκτι-
μώντας κάθε φορά και διαρκώς την κατάσταση. Ακόμα, η βασική πλευρά της 
απεργία πείνας των πολιτικών κρατουμένων είναι ότι αποτελεί πολιτική πράξη. 
Είναι μια πράξη διαλόγου με την αγωνιζόμενη κοινωνία, στην οποία οι πολιτι-
κοί κρατούμενοι στέλνουν ένα μήνυμα αντίστασης. Ότι όλα, τα πάντα, κατακτι-
ούνται μέσα από τον αγώνα. Αυτό το μήνυμα και μάλιστα σήμερα περισσότερο 
από ποτέ, έχει να επισημάνει τη βασική διάσταση του αγώνα, ότι έχει κόστος. 
Σήμερα περισσότερο από ποτέ, όταν η στρατηγική των από πάνω συνοψίζεται  
στον ακρωτηριασμό των δικαιωμάτων μας, χρειάζεται να ξαναθυμηθούμε και 
να ξαναθυμίσουμε σε όλους ότι αυτά τα δικαιώματα ήταν στην πραγματικότητα 
κατακτήσεις. Κατακτήσεις αγώνων που είχαν βαρύ κόστος. Και να δηλώσου-
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με με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι θα υπερασπιστούμε αυτές τις κατακτήσεις 
με κάθε κόστος. Από την τελευταία απεργία πείνας είχαμε δει δείγματα ότι η 
εξουσία μπορεί να θεωρεί ότι είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει ακόμα και ακραίες 
εξελίξεις. Ταυτόχρονα στη φυλακή, και στην καθημερινή της πραγματικότητα, 
η κυβέρνηση φαίνεται ότι «αποσύρεται», θέλει να δείχνει ότι έχει αποσυρθεί, 
αφήνοντας στο απρόσωπο διοικητικό προσωπικό και στον υποτιθέμενα ουδέτε-
ρο ελεγκτικό μηχανισμό (εισαγγελείς και λοιπά) να εφαρμόζει στην ουσία ένα 
καθεστώς τύπου Γ΄ για τους πολιτικούς κρατούμενους, ένα καθεστώς εξαίρεσης 
για εμάς, ένα καθεστώς εξόντωσης. Μπροστά σε αυτήν την αισχρή μοίρα που 
μας προετοιμάζουν, εμείς θα τους το πούμε και θα το ξαναπούμε για να το κα-
ταλάβουν: την αξιοπρέπειά μας εμείς δεν τη βάζουμε στο ζύγι. 

Ερώτηση: Με βάση τα τελευταία γεγονότα στα Εξάρχεια με τις μαφίες θεωρείς 
αναγκαία τη δημιουργία λαϊκών πολιτοφυλακών στις γειτονιές; Αν ναι, πως 
πιστεύεις πως μπορεί να συνδεθεί η δράση των πολιτοφυλακών με τους κατοί-
κους; 

Απάντηση: Θα το γενικεύσω λίγο. Αντιμετωπίζουμε σήμερα μια δύσκολη κα-
τάσταση. Δύσκολη ευρύτερα. Ο γενικός συσχετισμός δυνάμεων είναι δυσμε-
νέστατος για εμάς. Δεν είναι μονάχα ότι απέναντί μας βρίσκονται πανίσχυρες 
δυνάμεις. Είναι ότι και μέσα στον εργαζόμενο λαό οι απανωτές ήττες των μνη-
μονιακών χρόνων έχουν φέρει μεγάλη απογοήτευση. Όπως είπα και πιο πριν, 
όμως, αυτός ο τόπος έχει γνωρίσει άλλες πιο δύσκολες, πιο μαύρες περιόδους. 
Πολύ πιο δύσκολες, πολύ πιο μαύρες. Και τότε η λύση που διάλεγε πάντα ήταν 
ο ανταρτοπόλεμος. Αυτός ήταν πάντα ο τρόπος αντίστασης απέναντι σε υπέρ-
τερες δυνάμεις. Ο πόλεμος του αδύναμου απέναντι στον ισχυρό, ο πόλεμος του 
ψύλλου όπως τον λέγαμε. Αυτός που αποφεύγει τη μάχη κατά μέτωπο για να 
διαφυλάξει όσο μπορεί τις λιγοστές δυνάμεις του, που επιδιώκει τη διασπορά 
των επιθετικών δυνάμεων και επιλέγει να δώσει τις μάχες του εκεί όπου δια-
θέτει υπεροπλία. Όπως επισημάνθηκε και στο κοινό κείμενο της εισήγησης, δεν 
μιλώ για μια απλή επανάληψη του δικού μας παρελθόντος. Όχι. Μιλώ για μια 
νέα σύνθεση του παρόντος. Για ένα κοινωνικό αντάρτικο, σε όλους τους τομείς 
και σε όλα τα πεδία. Πρόκειται για μια μακρόχρονη απελευθερωτική διαδικα-
σία που αποσκοπεί στο να δημιουργήσει συνείδηση και οργάνωση και να ανα-
τρέψει τους συσχετισμούς δύναμης. Στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας είναι 
αναμενόμενο να δημιουργούνται διαφόρων ειδών δυαδικές καταστάσεις. Μορ-
φές διπλής εξουσίας. Να ανοίγονται χώροι ελευθερίας και να δημιουργούνται 
χώροι και χρόνοι ανάσας. Είναι προφανές ότι αυτοί οι χώροι θα χρειαστούν 
την αυτοάμυνά τους. Ταυτόχρονα, όσο οι κρατικές δυνάμεις αποσύρονται από 
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αυτές ή από άλλες περιοχές, για άλλους λόγους, στο κενό αυτό μπορεί να βλα-
στήσουν πολλών ειδών μπουμπούκια. Παρακρατικές εγκληματικές συμμορίες 
που τρομοκρατούν και εκμεταλλεύονται τους κατοίκους. Αν οι επαναστατικές 
δυνάμεις αγνοήσουν αυτές τις καταστάσεις, πέρα από το ότι θα απαξιωθούν, 
μπορεί το πράγμα να γυρίσει ανάποδα πολιτικά. Και οι ίδιοι οι παρακρατικοί, 
και οι ίδιοι οι εγκληματίες, και οι ίδιες οι μαφίες θα εμφανιστούν ως προστάτες. 
Το κίνημά μας, τόσο εδώ σε άλλες εποχές όσο και παντού στον κόσμο, σκέφτο-
μαι πρόχειρα τους Ζαπατίστας, μορφές λαϊκής πολιτοφυλακής που είδαμε στην 
Οαχάκα, στο Γκερέρο κι αλλού, ή οι ακτήμονες στη Βραζιλία κι άλλα μέρη, το 
κίνημά μας λοιπόν έχει βρει τρόπους να οργανώνει τη λαϊκή αυτοάμυνα. Γε-
νικεύει τη λαϊκή πρωτοβουλία που εμφανίζεται, ενθαρρύνει την αυτενέργεια 
των ίδιων των κατοίκων και μπορεί να προτείνει λύσεις αυτοοργάνωσης και 
συμμετοχής που θα συμβάλουν και στην αυτοάμυνα και στην ανάπτυξη της 
λαϊκής συνειδητότητας. 

Ερώτηση: Ποιές θεωρείς πως πρέπει να είναι οι προϋποθέσεις ώστε το μαζικό 
κίνημα να είναι σε σύνδεση με το ένοπλο κομμάτι και παράλληλα να διατηρού-
νται τα στεγανά.

Απάντηση: Τεράστιο ζήτημα. Δεν πρέπει να εξεταστεί από την τεχνική του 
πλευρά, αλλά από την πολιτική του ουσία. Είναι τεράστιο ζήτημα, δεν μπορού-
με εδώ να το αναλύσουμε, μπορούμε μόνο να το περιγράψουμε. Μπορούμε να 
αναφέρουμε την εμπειρία τη δική μας. Στον δικό μας παλιό κύκλο των γκεβα-
ρικών οργανώσεων ήταν κυρίαρχη αρχή ότι κεντρική επιλογή ήταν ο ένοπλος 
αγώνας. Και όλες οι άλλες μορφές πάλης έπρεπε να ενορχηστρώνονται γύρω 
από αυτόν. Τότε υπήρχε αυστηρός διαχωρισμός της νόμιμης από την παράνο-
μη δουλειά και η σύνδεση μεταξύ τους ήταν πιο πολύ πολιτικο-ιδεολογική, με 
λίγους και προσεκτικούς συνδέσμους-γέφυρες, όπως τα κάστρα που ανεβοκα-
τέβαζαν τη γέφυρα. Δεύτερη περίπτωση, σε αυτόν τον ίδιο κύκλο των γκεβα-
ρικών οργανώσεων ήταν αυτές που είχαν βρει τρόπους ως προς την εφαρμογή 
της μαζικής γραμμής της επαναστατικής οργάνωσης σε σχέση με την λογιστι-
κή της υποστήριξη. Έτσι, κατάφερναν να περιορίζουν την παράνομη υποδομή 
της οργάνωσης και κατάφερναν να έχουν ένα ευρύ δίκτυο υποστήριξης στην 
καθημερινή δουλειά, αλλά και στις έκτακτες περιπτώσεις των χτυπημάτων. 
Έτσι, είχαν βρει σημαντικές οργανωτικές μορφές μέσα από τις οποίες συνεργά-
στηκε πολύς κόσμος με την οργάνωση. Ήτανε, σχηματικά μιλώντας, ένα δίχτυ 
αράχνης. Στο κέντρο ήταν ο επαναστατικός πυρήνας και γύρω, σε ένα δίκτυο 
ομόκεντρων κύκλων, ανάλογα με το βαθμό συμμετοχής και συνειδητότητας 
υπήρχαν διαμορφωμένες υποστηρικτικές καταστάσεις σε τεχνικό επίπεδο, σε 
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εργαστήρια και άλλα. Υπήρχαν, τέλος, κι εκείνες οι οργανώσεις που είχαν δύο 
τεχνικά διαχωρισμένα τμήματα, το ένοπλο και το μαζικό, που κινούνταν μετα-
ξύ τους ξεχωριστά. Σχηματικά, ο ένοπλος αγώνας δημιουργούσε συνείδηση, 
λίπαινε όπως έλεγαν οι ίδιοι το κοινωνικό έδαφος και ακολουθούσε η σπορά 
από τη μαζική οργάνωση. Αυτού του τύπου οι οργανώσεις ήταν που επιβίωσαν 
πιο πολύ. Κι αυτές σήμερα έχουν φτάσει στην επιλογή να βάζουν τον ένοπλο 
αγώνα σε δεύτερο πλάνο και να ρίχνουν το βάρος στη μαζική δουλειά. Μετά το 
κλείσιμο του δικού μας κύκλου των αντάρτικων η αυτοκριτική που κυριάρχη-
σε παντού, μπορώ να πω με εκπληκτική ομοιομορφία και μεγάλη ομοιότητα, 
ήταν ότι η επιλογή σε κάθε ταξική συγκυρία της πρωτοκαθεδρίας της ένοπλης 
μορφής είχε προσκρούσει στα όριά της κι ακόμη ότι η αναγκαστική απομό-
νωση των στελεχών, για τους ευνόητους λόγους, μπορούσε να συμβάλει στη 
δημιουργία πολιτικών εκτροπών. Όλες αυτές οι οργανώσεις που κάνουν την 
αυτοκριτική τους καταλήγουν ότι η μαζική δουλειά είχε στρατηγική σημασία, 
και θα έπρεπε εκεί να είχε γίνει πολιτική δουλειά σχεδιασμένη, υπομονετική 
και μακροπρόθεσμη. Μάλιστα στην τρίτη περίπτωση που προανέφερα, δηλαδή 
των δυο τμημάτων του ένοπλου και του μαζικού, η αυτοκριτική επικεντρώνεται 
στο ότι τα στελέχη της οργάνωσης θα έπρεπε να μετέχουν σε κάποια μαζική 
μορφή. Και μάλιστα έχει ενδιαφέρον η επιλογή που κάνουνε, μιλούν για τη 
μορφή-κίνημα και την αντιπαραθέτουν με τη μορφή-κόμμα. Είναι πολύ ενδι-
αφέρουσα από πολλές πλευρές αυτή η ανάλυση που κάνουν. Μια οπτική αυτής 
της αυτοκριτικής νομίζω θα κυκλοφορήσει σύντομα από τις εκδόσεις Διάδοση, 
το ξέρω γιατί έτυχε να το μεταφράσω. Κι εκεί μπορούμε να βρούμε στοιχεία και 
να εξηγήσουμε την τωρινή στάση, αυτή που επιλέγουν τώρα δηλαδή αυτές οι 
οργανώσεις. Η ΕΤΑ, δηλαδή, μιλάω για την ΕΤΑ. Ως αποτέλεσμα, γενικά, αυτής 
της αυτοκριτικής θεώρησης ο κύκλος ο δικός μας, ο παλιός κύκλος, κλείνει, 
μιλώντας σχηματικά, με μια κριτική επιστροφή στις πολιτικές, θεωρητικές και 
ιστορικές ρίζες του επαναστατικού κινήματος. Αυτές που λένε ότι δεν αρνού-
μαστε τον ένοπλο αγώνα, ότι οι δυο μορφές, ένοπλη και μαζική, δεν αλλη-
λοαποκλείονται, αντίθετα συνυπάρχουν διαλεκτικά. Ότι σε κάθε περίπτωση 
χρειάζεται, αυτό που λέμε, ο άσος στο μανίκι. Ότι με ευελιξία στη σκέψη και λε-
πταισθησία στην κρίση, ο συνδυασμός τους γίνεται πάντα κάτω από τους όρους 
της εκάστοτε ταξικής συγκυρίας. Και κάτω από αυτή τη λογική, σε συγκυρίες 
σαν τη σημερινή, με δεδομένες τις προτεραιότητες του κινήματος, μετρώντας 
τις δυνάμεις μας, είναι αυτονόητες οι συνεπαγωγές σε σχέση με το ερώτημα 
που κάνατε. 

Ερώτηση: Μέσα στο βάθεμα της ταξικής αφαίμαξης, της κοινωνικής λεηλασίας 
και του ιμπεριαλιστικού αλυσοδέματος της χώρας, που βιώνουμε πλέον εδώ 
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και μια επταετία κάθε διεκδίκηση, κάθε αντίσταση, κάθε αγώνας που αποπει-
ράται να βάλει φρένο σ’ αυτόν τον κατήφορο δεν μπορεί παρά να υπηρετεί τα 
συμφέροντα των εργατικών-λαϊκών στρωμάτων. Σ’ αυτές τις συνθήκες, τα-
κτικοί στόχοι όπως αυτοί της κατάργησης όλων των μνημονίων, της απόδρα-
σης από τη φυλακή του ευρώ και της μονομερούς διαγραφής του χρέους, της 
ρήξης με την Ε.Ε και συνολικά με τον ευρωατλαντικό Ιμπεριαλισμό, στόχοι που 
αναπόφευκτα συνδέονται μ’ ένα μεταβατικό πολιτικό πρόγραμμα, πιστεύεις ότι 
συνεισφέρουν στην υπόθεση της λαϊκής απελευθέρωσης ή μήπως, όπως ισχυ-
ρίζονται διάφορα πολιτικά κόμματα, ομάδες και ρεύματα λειτουργούν με τη 
μερικότητα τους ως τροχοπέδη , ως ανάχωμα για την επαναστατική προοπτική;

Απάντηση: Όπως αναφέρατε κι εσείς στο κοινό κείμενο κι όπως γράφω κι εγώ 
στο βιβλίο, όχι μόνο οι ενδιάμεσοι, αλλά και ο παραμικρός αγώνας μπορεί, σε 
συγκυρίες όπως η σημερινή, να οδηγήσει σε ρήξη. Αυτό νομίζω δίνει μια πρώτη 
απάντηση. Όμως εγώ θα προχωρούσα και πιο πέρα. Πέρα από τους ενδιάμεσους 
-μεταβατικούς στόχους εγώ θα έβαζα και τους άμεσους στόχους, στα πεδία 
που διακυβεύεται η άμεση καθημερινότητα. Όπως λέει ο Βάλερστάιν όλοι μας 
ζούμε στη βραχυπρόθεσμη διάσταση του χρόνου, χρειαζόμαστε τροφή, στέγη, 
υγεία, ακόμα και να επιβιώνουμε. Ποιο κίνημα θα μπορούσε να ελπίζει στη λα-
ϊκή υποστήριξη αν δεν αναγνωρίζει την επιτακτική αυτή ανάγκη; Αν δεν κάνει 
ό,τι μπορεί για να αμβλύνει τον πόνο, τον οδυνηρό κοινωνικό πόνο αυτών που 
πληρώνουν το πιο σκληρό, το πιο άμεσο κόστος της μνημονιακής αφαίμαξης; 
Πάντοτε στην επαναστατική παράδοση και στο επαναστατικό κίνημα οι άμε-
σοι στόχοι, οι άμεσες διεκδικήσεις και ο αγώνας για μια στοιχειώδη επιβίωση 
με αξιοπρέπεια μαζί με τους ενδιάμεσους αγώνες και τους αντικαπιταλιστι-
κούς αγώνες μέχρι την κορύφωση της επαναστατικής διαδικασίας, αποτελούν 
όλοι αυτοί για εμάς μια αδιάσπαστη ενότητα. Η τακτική και η στρατηγική μας 
αποτελούν μια ενότητα διαλεκτική. Η στρατηγική μας δεν έχει κανένα νόημα 
χωρίς την τακτική και η τακτική πάντα αντικρίζει τον χειραφετικό ορίζοντα. 
Δεν μπορεί να νοηθεί λαϊκή απελευθέρωση αν δεν μπορούμε να αντισταθούμε 
στην καθημερινή, πολύ συγκεκριμένη και πολύ υλική επίθεση του κεφαλαίου. 
Ποιος θα μας πιστέψει, ποιος θα μας εμπιστευθεί αν δεν είμαστε σε θέση να 
το κάνουμε; Θυμάστε το παλιό τραγούδι: «Το ΕΑΜ μας έσωσε από την πείνα». 
Και συμπληρώνει αμέσως: «Κι έχει πρόγραμμα λαοκρατία». Γιατί δεν μένουμε 
μόνο στις άμεσες κατακτήσεις, τις οποίες στο κάτω κάτω μπορεί να μας τις 
πάρουν. Για παράδειγμα, παλιά με τη δραχμή, τις μισθολογικές κατακτήσεις 
μάς τις έτρωγε γρήγορα ο πληθωρισμός. Εμείς επιμένουμε να συνδέουμε τις 
άμεσες κατακτήσεις με το πρόγραμμα της λαοκρατίας, με την κατάργηση της 
ίδιας της μισθωτής σκλαβιάς και πάντα βάζουμε πολιτικούς στόχους ανατρο-



ÌÏËÏÔ / 73

πής του καπιταλιστικού συστήματος. Τώρα, οι άμεσοι στόχοι αγώνα δεν μπορεί 
να μη συνδέονται με ένα πλαίσιο ενδιάμεσων στόχων, αυτό που λέμε μεταβα-
τικό πρόγραμμα, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει αιτήματα που ανταποκρί-
νονται πλήρως στα συμφέροντα του εργαζόμενου λαού. Τέτοια αιτήματα είναι 
αυτά που περιγράφετε και άλλα, όπως η κατάργηση των μνημονίων, η από-
δραση από τη φυλακή του ευρώ, η μονομερής διαγραφή του χρέους, η ρήξη με 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο γεωπολιτικός ανασχεδιασμός, η παραγωγική ανασυ-
γκρότηση στον ορίζοντα του συνεταιρισμένου παραγωγού. Αυτό το πρόγραμμα 
μπορεί να αποτελέσει την αντικειμενική βάση μιας ευρείας ταξικής συμμαχίας 
όλων των υποτελών τάξεων. Μπορεί να αποτελέσει την πολιτική βάση για τη 
συγκρότηση ενός μετώπου λαϊκής απελευθέρωσης, που θα αποτελεί τη συνέ-
χεια, τη μετεξέλιξη ενός αρχικού μετώπου κοινωνικής σωτηρίας που μπορεί να 
αρχίσει άμεσα να συγκροτείται στη βάση των άμεσων προτεραιοτήτων απά-
λυνσης του κοινωνικού πόνου που προξενούν τα ληστρικά μνημόνια, των άμε-
σων στόχων αγώνα στους οποίους πιο εύκολα μπορούν να συμφωνήσουν οι 
πολιτικές δυνάμεις, μπορούν πιο εύκολα να «γνωριστούν» μέσα από τον αγώ-
να, να εμπιστευτεί ο ένας τον άλλον μέσα από τη δράση. Πολιτικές δυνάμεις 
που αναζητούν τους κοινούς τόπους αγώνα πέρα από ιδεολογικές διαφορές και 
αφήνοντας κατά μέρους άλλες δευτερεύουσες και ασήμαντες ως προς το κοινό 
λαϊκό καλό, μικροδιαφορές προσωπικού ή άλλου χαρακτήρα. Αυτό το μέτωπο 
λαϊκής απελευθέρωσης μπορεί να επεξεργαστεί όλα τα αναγκαία εργαλεία για 
να υπερασπίσει τα ζωτικά λαϊκά συμφέροντα. Εργαλεία που η ιστορία διδά-
σκει ότι ανακαλύπτονται ή επανεφευρίσκονται μέσα από τη λαϊκή πείρα και 
πρωτοβουλία. Εργαλεία που αντανακλούν το λαϊκό εξεγερτικό πνεύμα και την 
επαναστατική παράδοση της λαϊκής αντίστασης. 

Τώρα το γιατί υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που ισχυρίζονται ότι αυτό το 
μεταβατικό πολιτικό πρόγραμμα λειτουργεί ως τροχοπέδη, ως ανάχωμα για 
την επαναστατική προοπτική, αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή το κα-
ταλαβαίνω, αλλά δε θέλω να το καταλάβω. Τι ακριβώς αντιπαραθέτουν που 
να ανοίγει διάπλατα τους δρόμους της επαναστατικής προοπτικής; Το στόχο του 
«εδώ και τώρα ανατροπή» ή την αναμονή μιας συγκέντρωσης όλων των συν-
θηκών που θα φέρει κάποτε, στο απροσδιόριστο μέλλον, την επανάσταση; Δεν 
λέω, είναι πραγματικά ελκυστικό το σύνθημα του «εδώ και τώρα ανατροπή» ή 
το σύνθημα της ανατροπής σε αντικαπιταλιστική προοπτική. Όμως, παραμένει 
μια ελκυστική αοριστολογία, μια γενικολογία, που είτε μας γλιτώνει από τη συ-
γκεκριμένη ανάλυση της συγκεκριμένης κατάστασης και τα άμεσα καθήκοντα 
που αυτή επιβάλει, είτε μας οδηγεί έξω από τον ταξικό πόλεμο, όπως υπάρ-
χει και διεξάγεται σήμερα. Συγγνώμη που τα λέμε αυτά, αλλά παρ’ όλες τις 
αντικειμενικές συνθήκες, δεν μπορούμε να δούμε τις αδυναμίες του κινήματος 
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σήμερα, την κυριαρχία του τυχοδιωκτισμού, του ατομισμού, της παραίτησης, 
την ιδεολογική και οργανωτική καθυστέρηση του κινήματος, τη θεωρητική έν-
δεια, την έλλειψη συγκεκριμένων αναλύσεων και προτάσεων; Συγχωρήστε μου 
την προσωπική αναφορά, αλλά σε πολλά άρθρα και στα δυο βιβλία έχω κάνει 
τέτοια αυτοκριτική του επαναστατικού ένοπλου κύκλου. Πού είναι, όμως, η αυ-
τοκριτική των νόμιμων συντρόφων; Πώς θα βγάλουμε τα απαραίτητα συμπε-
ράσματα, πώς θα αναστοχαστούμε, πώς θα προβληματιστούμε για την εξέλιξη 
της ταξικής πάλης και για τον ρόλο μας μέσα σ’ αυτήν; Με όρους υπέρβασης, 
όμως, και όχι με αλληλοκατηγορίες. Ναι, πράγματι είναι ελκυστική η μαξιμαλι-
στική ορολογία περί άμεσης αντικαπιταλιστικής ανατροπής, όμως από πού θα 
αρχίσουμε και πώς θα γίνει συσσώρευση δυνάμεων; Ποιους ώριμους κινημα-
τικούς στόχους θα βάλουμε; Ποια είναι τα κρίσιμα ζητήματα της πάλης; Η ανα-
τροπή δεν προϋποθέτει την οργάνωση της τάξης μας; Πώς θα γίνει αυτό; Μέσα 
από τον αγώνα θα γίνει. Η ανατροπή δεν προϋποθέτει ανάπτυξη πολιτικών 
ταξικών αγώνων; Δεν προϋποθέτει μια σειρά από νίκες που θα αλλάξουν το 
κλίμα, θα δώσουν αυτοπεποίθηση; Η ανατροπή δεν προϋποθέτει την ωρίμανση 
των υποκειμενικών συνθηκών και τη δημιουργία του ένοπλου λαού; Από πού 
θα προκύψουν όλα αυτά; Η ανατροπή είναι στρατηγικός στόχος και χρειάζεται 
την ανάλογη τακτική. Χρειάζεται και μια πολιτική συμμαχιών, χρειάζεται κι 
αυτός ο στρατηγικός στόχος να συνδέεται μέσα στη συγκυρία, μέσα στον εκά-
στοτε ταξικό συσχετισμό δυνάμεων, με τους συγκεκριμένους άμεσους και εν-
διάμεσους στόχους.  Αν δε θέλουμε την εσωστρέφεια της αυτοϊκανοποιημένης 
και αυτοανακηρυσσόμενης επαναστατικότητας, αν θέλουμε να σταθούμε στο 
ύψος των απαιτήσεων της ιστορίας και της κοινωνικής ανάγκης, τότε όλοι όσοι 
έχουμε μια μίνιμουμ πολιτική συμφωνία πρέπει να συναντηθούμε στο δρόμο, 
να συζητήσουμε στη βάση ενός άμεσου και ενδιάμεσου προγράμματος, που εί-
ναι όμως και ο πιο σίγουρος δρόμος για την ίδια την επαναστατική ανατροπή. 

Ερώτηση: Τι θα έκανε η 17 Νοέμβρη σήμερα;

Απάντηση:  Με το «αν» βέβαια δεν μπορεί να γραφτεί η ιστορία, αλλά ήδη και 
στο πρώτο βιβλίο και στο δεύτερο αυτό που λέω είναι ότι είχε ξεκινήσει μια 
διαδικασία προβληματισμού για τη στρατηγική μας. Διαπιστώναμε ένα κενό 
στρατηγικής. Βέβαια από τότε, από το 2002, μέχρι το 2016 δεν ξέρω τι θα μεσο-
λαβούσε. Θα μεσολαβούσαν φαντάζομαι κάποια πράγματα. Αυτό που λέω τώρα 
είναι αυτό που είπα πιο πριν στην ερώτηση των συντρόφων του Ρουβίκωνα. 
Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι ένα κοινωνικό αντάρτικο. Με την υπάρχουσα 
συγκυρία, τις υπάρχουσες δυνάμεις και την υπάρχουσα πείρα, μια απλή επανά-
ληψη του παρελθόντος, δηλαδή μια σειρά μεγάλων δυναμικών ενεργειών που 
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δεν ανταποκρίνονταν στην πορεία και το επίπεδο και τις ταχύτητες του λαϊκού 
κινήματος, δεν θα ξέρω πως θα λειτουργούσαν. Δηλαδή, επειδή θα πρέπει να 
μιλάμε κάθε φορά για την εκάστοτε συγκυρία, μπορώ να πω πως σε αυτή τη 
συγκυρία και για το σημερινό τρόπο ανάπτυξης της επαναστατικής διαδικασίας 
χρειάζεται ο πόλεμος του ψύλλου, ένα κοινωνικό αντάρτικο σε όλα τα πεδία. 
Νομίζω είναι κατανοητό αυτό που λέω. Ευχαριστώ για την ερώτηση.

Θα ήθελα να σας αποχαιρετίσω. Αν μου επιτρέπετε, βέβαια, να πω δυο 
λόγια προσωπικά. Πρώτον, όλοι το ξέρουμε ότι αυτονόητη συνθήκη για έναν 
αγωνιστή είναι η αλληλεγγύη, δεν νοείται αγωνιστής χωρίς αυτήν την ιδιότητα 
απέναντι στους συντρόφους της κοινής πάλης. Και για αυτό δεν συνηθίζουμε 
να ευχαριστούμε ο ένας τον άλλον για αυτό το αυτονόητο. Σήμερα, όμως, που 
δοκιμάζονται τα πάντα και πιο πολύ τα αυτονόητα, θέλω να μου επιτρέψετε σε 
μια στιγμή, ας πούμε, αδυναμίας, να απευθύνω μαζί με τον τελικό χαιρετισμό 
και προσωπικές ευχαριστίες. Γιατί χρόνια τώρα ακούμε τη φωνή σας, παίρνου-
με δύναμη κι εμείς και κουράγιο από την αλληλεγγύη. Θέλω να θυμηθώ και 
μια στιγμή που με έπιασε μια παράξενη αίσθηση, ένα βράδυ στο νοσοκομείο 
στην απεργία πείνας, τότε που το σώμα αμυνόταν απέναντι στην επίθεση από 
τον ίδιο του τον εαυτό, τότε που κατέβαζε σιγά-σιγά τους περιφερειακούς δια-
κόπτες για να συντηρήσει τους κεντρικούς, τότε μέσα στη νύχτα οι φωνές των 
αλληλέγγυων άνοιξαν ξαφνικά άγνωστες πηγές δύναμης. Και νιώθεις εκείνη 
τη στιγμή την παράξενη αίσθηση της ενότητας ανάμεσα σε ανθρώπους, που 
πολλούς δεν σας γνωρίζω. Μπορεί να μη γνωριζόμαστε μεταξύ μας, αλλά μας 
ενώνουν κοινά όνειρα, κοινοί αγώνες, κοινοί τρόποι να δημιουργούμε και να 
ξαναδημιουργούμε τη ζωή, η αίσθηση ότι κινούμαστε στον ίδιο χρόνο, στον 
ίδιο χώρο, συντονισμένοι στο ίδιο βήμα προς το χειραφετικό όνειρο. Έτσι ένιω-
σα τότε, το ίδιο μπορώ να πω πως νιώθω και τώρα. Γεια χαρά σας σύντροφοι. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ 
ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΙΣΡΑΗΛ
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Πρόλογος

Η χάραξη της επαναστατικής στρατηγικής, ο σχεδιασμός της προλεταρια-
κής αντεπίθεσης, έχουν σαν κύρια κατεύθυνση την επίθεση στους βασικούς 
κόμβους, τα συμφέροντα και τα σχέδια του ιμπεριαλισμού και του ντόπιου κε-
φαλαίου. Ακριβώς γι’ αυτό η γεωπολιτική και η μελέτη των διεθνών σχέσεων 
οφείλει να βρίσκεται στο κέντρο της επαναστατικής πολιτικής. Ειδικά σε μια 
εποχή παγκόσμιων ανακατατάξεων και περιφερειακών (ακόμα) συγκρούσεων. 

Δουλεύοντας πάνω σε αυτή την κατεύθυνση, συνεχίζουμε το 2ο μέρος της 
ενότητας με θέμα: «Ελληνική εξωτερική πολιτική και σχέδια γεωστρατηγικής 
αναβάθμισης».

Για να κατανοήσουμε πλήρως τη σημασία της σχέσης Ελλάδας-Ισραήλ, να 
“προβλέψουμε” τα επόμενα βήματά της, αλλά και να εκμεταλλευτούμε τις αδυ-
ναμίες της, πρέπει να την κατανοήσουμε και να τη μελετήσουμε σαν κομμάτι 
του άξονα Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ και σαν τμήμα του πλέγματος Ελλάδας-Κύ-
πρου-Ισραήλ-Αιγύπτου. Να τη μελετήσουμε σε συνάρτηση με τις σχέσεις Ελλά-
δας-Τουρκίας και Τουρκίας-Ισραήλ, σε σχέση με τις εξελίξεις στο «Κυπριακό», 
αλλά και σε σχέση με τα συμφέροντα των ΗΠΑ και της ΕΕ στην περιοχή. 

Το άρθρο αυτό, για την οικονομία του χώρου, θα εστιάσει στις σχέσεις Ελ-
λάδας-Ισραήλ, στην πλήρη ανάπτυξή τους μετά το 2010 και ειδικότερα την πε-
ρίοδο της διακυβέρνησης από το ΣΥΡΙΖΑ και τους ΑΝΕΛ.

 
Εισαγωγή

Στις 29 Νοεμβρίου του 1947, ο ΟΗΕ αποφασίζει την ίδρυση του κράτους του 
Ισραήλ. Η Ελλάδα τότε καταψηφίζει το σχέδιο διχοτόμησης της Παλαιστίνης. Το 
1949 περιορίζεται, απλώς, στη de facto1 αναγνώριση του. 

Σαράντα χρόνια μετά, το 1987, ο Κάρολος Παπούλιας είναι ο πρώτος Έλληνας 
Υπουργός Εξωτερικών που επισκέπτεται το κράτος του Ισραήλ με σχέδιο τη de 
jure αναγνώριση του. Το ξέσπασμα της πρώτης Ιντιφάντα αναστέλλει την επί-
σημη αναγνώριση. Την ίδια περίοδο, ο Σιμόν Πέρες είναι ο πρώτος Ισραηλινός 
Υπουργός Εξωτερικών που επισκέπτεται την Ελλάδα.

1. «Από της συστάσεως του Κράτους του Ισραήλ, η Ελλάδα το αναγνώρισε de facto και όχι de 
jure. Το αναγνώριζε δηλαδή ως υπαρκτή πραγματικότητα όχι όμως ως κράτος υπό τη διε-
θνή νομική έννοια. Αυτό είχε ως συνέπεια αρχικά να έχει τοποθετήσει μόνο Γενικό Πρόξενο 
στα Ιεροσόλυμα, ο οποίος και εκπροσωπούσε τη χώρα μας στο Ισραήλ. Σε μεταγενέστε-
ρο στάδιο τοποθετήθηκε Διπλωματικός υπάλληλος με Πρεσβευτικό βαθμό στην ισραηλινή 
πρωτεύουσα (Τελ-Αβίβ), υπό την ιδιότητα όμως του Μονίμου Αντιπροσώπου και όχι του 
Πρέσβεως». Δημοσθένης Κωνσταντίνου, Πρέσβυς ε.τ.
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Οι σχέσεις Ελλάδας-Ισραήλ αποκαθίστανται πλήρως στις 21 Μαΐου του 1990, 
όταν η τότε κυβέρνηση της ΝΔ προχώρησε στην πλήρη αναγνώριση του ισρα-
ηλινού κράτους, θέτοντας έτσι τις βάσεις για τη σημερινή πολυεπίπεδη συνερ-
γασία. 

Η προσέγγιση της Ελλάδας με το Ισραήλ, ακόμα και με τα δειλά βήματα με τα 
οποία πραγματοποιείται στην αρχή, είχε σαν στόχο την πρόσδεση της χώρας σε 
ακόμα μεγαλύτερο βάθος με τον ευρωατλαντικό ιμπεριαλισμό, την αποκόμιση 
πολιτικών, οικονομικών και στρατιωτικών οφελών μετά το 1990-91, αλλά και 
στην ανάγκη εξισορρόπησης του άξονα Τουρκίας-Ισραήλ.

Το Δεκέμβριο του 1994 οι δύο χώρες καταλήγουν στη «Συμφωνία Αμυντικο-
τεχνικής Συνεργασίας Ελλάδας-Ισραήλ» (ανταλλαγή πληροφοριών, αμοιβαίες 
επισκέψεις, κοινές αεροπορικές και ναυτικές ασκήσεις, επιχειρήσεις έρευνας 
και διάσωσης και ένα γενικό πλαίσιο συνεργασίας στο χώρο των αμυντικών 
προμηθειών), η οποία όμως δεν υλοποιείται ποτέ. Στις 14 Οκτωβρίου του 1999, 
κατά την επίσκεψη του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών στο Ισραήλ, υπογράφεται 
νέα πολιτικο-στρατιωτική συμφωνία. Στις 14 Μαΐου του 2000, ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας Κ. Στεφανόπουλος επισκέπτεται το Ισραήλ και σαν ένδειξη υπο-
τέλειας στη σιωνιστική κυβέρνηση και τις ΗΠΑ αρνείται να συναντηθεί με τον 
Παλαιστίνιο διαπραγματευτή στο ανατολικό τμήμα της Ιερουσαλήμ, σε αντίθε-
ση με την μέχρι τότε συνήθη πρακτική των Ελλήνων αξιωματούχων. Το 2005, η 
ΠΑ και το ΠΝ συμμετέχουν στην πολυεθνική άσκηση «Dolphin  2005». Άσκηση 
σταθμός στη στρατιωτική συνεργασία των δύο χωρών, αφού συνεργάζονται 
για πρώτη φορά στον αμυντικό τομέα. Ακολουθούν οι στρατιωτικές ασκήσεις 
«Dolphin 2006» την επόμενη χρονιά και «Glorius Spartan 2008» τρία χρόνια 
μετά. Το 2008, ισραηλινά πυροσβεστικά αεροπλάνα συμμετέχουν στη δύναμη 
κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς της Πελοποννήσου (το 1999 ισραηλινοί δι-
ασώστες συμμετείχαν στην επιχείρηση απεγκλωβισμού από τα ερείπια του φο-
νικού σεισμού της Πάρνηθας), ενώ δυο χρόνια αργότερα, αντίστοιχη ελληνική 
δύναμη συμβάλλει στην κατάσβεση της πυρκαγιάς στη Χάιφα. Πολιτικο-στρα-
τιωτικές επιχειρήσεις με υψηλή συμβολική αξία και επικοινωνιακή πυκνότητα, 
κομμάτι των «ψυχολογικών επιχειρήσεων» που διεξάγονται και στις δύο χώρες 
με στόχο την ευρεία κοινωνική αποδοχή της προσέγγισης των δύο χωρών.

Αναβάθμιση των ελληνοισραηλινών σχέσεων

1. Ελλάδα

Οι διμερείς σχέσεις μπαίνουν σε νέα τροχιά το 2010 από το ΠΑΣΟΚ, επιταχύ-
νονται από τη ΝΔ, συνεχίζονται απρόσκοπτα από την κυβέρνηση Παπαδήμου 
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(η οποία είχε τη στήριξη ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-ΛΑΟΣ) και αναβαθμίζονται πλήρως από τη 
συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, επιβεβαιώνοντας στην πράξη ότι «το κράτος έχει 
συνέχεια».

Η αναβάθμιση των σχέσεων των δύο χωρών συμπίπτει, τόσο με τη ρήξη 
του Ισραήλ με την Τουρκία (επί δεκαετίες στρατηγικοί σύμμαχοι) το 2010, όσο 
και με την ταυτόχρονη ανακάλυψη κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην περιο-
χή. H ανακάλυψη κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην Αποκλειστική Οικονομική 
Ζώνη του Ισραήλ και της Κύπρου και η ενδεχόμενη ύπαρξη κοιτασμάτων δυ-
τικότερα, στην περιοχή τής Ελλάδας, αποτέλεσε κίνητρο και πυρήνα αυτής της 
πολύμορφης συνεργασίας και οδήγησε την ελληνική πλευρά σε προσδοκίες για 
μια μακροχρόνια συνεργασία στην εξόρυξη, εκμετάλλευση και εξαγωγή των 
ενεργειακών πόρων στις ευρωπαϊκές αγορές. 

Το ελληνικό κράτος και η εγχώρια αστική τάξη αποσκοπούν:

Α) Στην ανάδειξη της Ελλάδας σε ενεργειακό κόμβο στη ΝΑ Ευρώπη και 
την Ανατολική Μεσόγειο. 

«Οι ανάγκες της Ευρώπης για ενέργεια μεγαλώνουν κάθε χρόνο, με αποτέ-
λεσμα να επιδιώκει πολλαπλές πηγές τροφοδοσίας και όσο γίνεται περισσότε-
ρες απευθείας συνδέσεις. Εδώ μπορεί να βοηθήσει η Ελλάδα ως ενεργειακός 
κόμβος. Ένας κόμβος δομημένος σε ένα σημαντικό γεωγραφικό και γεωπολιτι-
κό σταυροδρόμι. Ένα σημείο διαμετακόμισης που διακρίνεται για τη σταθερό-
τητά του μέσα σε έναν ασταθή κόσμο».2

Βασικοί πυλώνες της μετατροπής της Ελλάδας σε κόμβο μεταφοράς ενέργει-
ας είναι η κατασκευή των αγωγών φυσικού αερίου TAP και IGB, η δημιουργία 
Πλωτού Σταθμού αποθήκευσης και επαναεριοποίησης Υγροποιημένου Φυσικού 
Αερίου (LNG) στη Β.Ελλάδα και ο μεγάλος τερματικός σταθμός LNG στη νήσο 
Ρεβυθούσα. 

Όσον αφορά την ελληνο-ισραηλινή συνεργασία στον τομέα της ενέργειας, 
βασικό πρότζεκτ είναι η ανάπτυξη δικτύων μεταφοράς φυσικού αερίου από τα 
υποθαλάσσια κοιτάσματα της Κύπρου, του Ισραήλ και ίσως της Αιγύπτου, κα-
θώς και από πιθανά κοιτάσματα φυσικού αερίου στην Ελλάδα προς την Ευρώ-
πη. 

Ο Διευθυντής Παρακολούθησης Διεθνών Έργων της ΔΕΠΑ, το 2014, υποστή-
ριζε: «Όπως έχει επισημανθεί επανειλημμένως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

2. Ομιλία του Π. Σκουρλέτη στην «20η Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης Με Την Ελληνική 
Κυβέρνηση» του Economist τον Ιούνιο του 2016
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σε εκθέσεις της για τις αγορές ενέργειας όπου αναφέρεται ότι υπό το φως της 
γεωγραφικής της θέσης η Ελλάδα θα πρέπει να διευκολύνει διαπεριφερειακά 
έργα, τα οποία στοχεύουν στην ολοκλήρωση και τη διαφοροποίηση των αγο-
ρών. (...) Η Νοτιοανατολική Ευρώπη μέσω της Ελλάδας είναι η πλησιέστερη 
πύλη εισόδου σε νέες πηγές φυσικού αερίου. Επιπλέον, η Νοτιοανατολική Ευ-
ρώπη είναι μια ραγδαία αναπτυσσόμενη αγορά, για την οποία υπάρχει η ανά-
γκη αφενός διαφοροποιημένων πηγών και αφετέρου αντίστοιχων υποδομών».

Η τροφοδοσία με φυσικό αέριο, μονάχα μέσα από ευρωπαϊκά εδάφη, μπο-
ρεί να πραγματοποιηθεί είτε μέσω της κατασκευής του αγωγού «East Med 
Pipeline», είτε μέσω τερματικών σταθμών LNG (υγροποιημένο φυσικό αέριο) 
στην Ελλάδα. O East Med, μήκους περίπου 1.900 χλμ, θα έχει υποθαλάσσια αφε-
τηρία τα κοιτάσματα από τη Λεκάνη της Λεβαντίνης προς το Βασιλικό της Κύ-
πρου, έπειτα θα συνεχίζει προς τις ακτές της Κρήτης, και ακολούθως μέσω της 
Πελοποννήσου προς τη Δυτική Ελλάδα. Πρόκειται για ένα σχέδιο το οποίο -στην 
παρούσα φάση- κρίνεται τεχνικά εφικτό αλλά με πολύ υψηλό κόστος. Η δεύτε-
ρη λύση είναι μέσω τερματικών υγροποίησης φυσικού αερίου (στους οποίους 
θα φτάνει το φυσικό αέριο με αγωγούς) και μεταφοράς του με πλοία LNG σε 
τερματικά επαναεριοποίησης στην Ελλάδα και μετά τη μεταφορά του με αγω-
γούς στην Ευρώπη. Λύση λιγότερο κοστοβόρα όσο και χρονοβόρα και συνεπώς 
πιο άμεσα υλοποιήσιμη. 

Δεύτερο βασικό ενεργειακό πρότζεκτ μεταξύ των δύο χωρών είναι ο  
EuroAsia Interconnector. Η ηλεκτρική διασύνδεση του Ισραήλ και της Κύπρου 
με την Ελλάδα, μέσω ενός υποθαλάσσιου καλωδίου συνολικού μήκος περίπου 
1.518 χλμ, η οποία εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 2022. Πρόκειται 
για τη δημιουργία ενός διαδρόμου ηλεκτρικής ενέργειας από το Ισραήλ προς 
την Κύπρο, την Κρήτη και την Ηπειρωτική Ελλάδα, μέσω των οποίων η Ευρω-
παϊκή Ένωση θα μπορεί, με ασφάλεια, να εφοδιάζεται με ηλεκτρική ενέργεια 
η οποία θα παράγεται από τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Κύπρο και το 
Ισραήλ, καθώς και από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

Β) Στη διασφάλιση μεριδίου από τα μεγάλα ενεργειακά έργα για τους 
εγχώριους ομίλους, με πιο σημαντικούς τη ΔΕΗ, τη ΔΕΠΑ και το εφοπλιστικό 
κεφάλαιο. 

Στην ανάπτυξη του ηλεκτρικού καλωδίου EuroAsia Interconnector συμμε-
τέχουν η ισραηλινή κρατική εταιρεία ηλεκτρισμού Israel Electric Corporation 
και η θυγατρική της ΔΕΗ, ΔΕΗ Quantum. Πρόκειται για κοινοπραξία η οποία 
δημιουργήθηκε από τη ΔΕΗ (με ποσοστό 51%), την κυπριακών συμφερόντων 
Quantum Energy και την Τράπεζα Κύπρου. 
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Στη μελέτη, την κατασκευή και τη λειτουργία του αγωγού East Med υπεύ-
θυνη είναι η εταιρεία IGI Poseidon S.A. στην οποία συμμετέχουν ισομερώς η 
ιταλική Edison και η ΔΕΠΑ. Ελληνική εταιρεία, της οποίας το ελληνικό Δημόσιο 
κατέχει το 65% (βρίσκεται ήδη στη λίστα του ΤΑΙΠΕΔ προς πώληση), ενώ το 
υπόλοιπο βρίσκεται στα χέρια της Ελληνικά Πετρέλαια.

Σημαντική και σταθερά ανοδική είναι και η επένδυση του εφοπλιστικού κε-
φαλαίου σε πλοία μεταφοράς LNG. Σε αυτήν την κατηγορία πλοίων το 2013 την 
πρώτη θέση -με βάση την αξία τους- κατέλαβε η Ελλάδα. Την επόμενη χρονιά, 
οι Έλληνες εφοπλιστές επένδυσαν 1,44 δισ. για την απόκτηση 11 πλοίων LNG, 
ενώ το 2016 ο ελληνόκτητος στόλος πλοίων μεταφοράς LNG είναι ο δεύτερος 
μεγαλύτερος στον κόσμο αριθμώντας συνολικά 71 πλοία. 

Γ)  Στην ανάκαμψη της καπιταλιστικής οικονομίας.

Οι κυριότερες -μέχρι τώρα- ισραηλινές επενδύσεις καταγράφονται στους 
τομείς της ψυχαγωγίας (καζίνο, ξενοδοχεία), των ασφαλιστικών υπηρεσιών 
και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ενώ «υπάρχουν αξιόλογα περιθώρια 
για προσέλκυση Ισραηλινών επενδύσεων στην Ελλάδα όπως: Στη διαδικασία 
αποκρατικοποιήσεων: συμφωνίες σύμπραξης ιδιωτικού-δημόσιου τομέα (ΣΔΙΤ) 
για ανάπτυξη υποδομών, αξιοποίηση ακινήτων του δημοσίου, συμμετοχή στην 
ιδιωτικοποίηση εταιρειών. Σε τομείς οι οποίοι άπτονται της “πράσινης” ανά-
πτυξης. Ειδικότερα, στη δημιουργία μονάδων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
μονάδων αφαλάτωσης (ιδίως στα νησιά) και τις τεχνολογίες “CleanTech” (επε-
ξεργασία βιομηχανικών λυμάτων, καθαρισμός ύδατος, διαχείριση στερεών 
αποβλήτων, ανακύκλωση). Στον τομέα των τουριστικών υποδομών».3

Χρυσοφόρες συμφωνίες -για τους εγχώριους ομίλους- έχουν ήδη υπογρα-
φεί από όλες τις κυβερνήσεις μετά το 2010 πάνω στην τεχνολογία υδάτων, την 
αφαλάτωση, τη φαρμακευτική βιομηχανία, τον κατασκευαστικό κλάδο, τον 
πολιτισμό, τον τουρισμό (400.000 ισραηλινοί τουρίστες επισκέφτηκαν την Ελ-
λάδα μόνο το 2014) και τη συνεργασία και μεταφορά τεχνογνωσίας για υποστή-
ριξη και ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων (start ups).

Δ) Στη στρατιωτική ενίσχυση και την αμυντική θωράκιση της Ελλάδας. 

«Για την ελληνική πλευρά η στρατιωτική συμμαχία θεωρήθηκε απαραίτητη 
και επωφελής για δύο κυρίως λόγους. Πρώτον, εξυπηρετούσε την αμυντική 
θωράκιση της ενεργειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Συγκεκρι-

3. «Ετήσια Έκθεση για την οικονομία του Ισραήλ και τις Διμερείς Οικονομικές Σχέσεις 2014-
2015» της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Ισραήλ. 
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μένα, εξασφάλιζε τη δυνατότητα της Ελλάδας και της Κύπρου να προχωρή-
σουν τις διαδικασίες εκμετάλλευσης των ενεργειακών τους κοιτασμάτων με 
ασφάλεια, λειτουργώντας αποτρεπτικά για άλλους περιφερειακούς παίκτες, 
κυρίως την Τουρκία, που επιθυμούσαν είτε να αμφισβητήσουν τα δικαιώματα 
των κρατών στην εξόρυξη των υδρογονανθράκων, είτε να παρεμποδίσουν με 
άλλους τρόπους τη μεταφορά τους προς τις ευρωπαϊκές αγορές. Το γεγονός ότι 
το Ισραήλ θα έχει ισχυρά συμφέροντα στην κυπριακή ΑΟΖ αλλά και στο δρόμο 
της μεταφοράς του φυσικού αερίου προς την Ευρώπη μέσω της Ελλάδας, θα το 
ωθούσε να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε εχθρική ενέργεια εναντίον των εγκα-
ταστάσεων εξόρυξης ή των υποδομών μεταφοράς. Σε μεγάλο βαθμό δηλαδή, 
ο στρατιωτικός βραχίονας της συμμαχίας δομήθηκε με άξονα την απειλή και 
τις ενεργειακές επιδιώξεις της Τουρκίας στην περιοχή. Δεύτερον, η στρατιωτι-
κή συνεργασία θα αναβάθμιζε τη θέση της Ελλάδας καθώς θα αντικαθιστούσε 
την Τουρκία στους στρατηγικούς σχεδιασμούς του Ισραήλ. Η ελληνική πλευρά 
είδε τη στρατιωτική συμμαχία με το Ισραήλ και κατ’ επέκταση με τις ΗΠΑ ως 
παράγοντα ενδυνάμωσης των ελληνικών θέσεων και επιδιώξεων σε βάρος της 
Τουρκίας. Το Ισραήλ θεωρήθηκε ο παράγοντας εκείνος που θα υποστήριζε δι-
πλωματικά και στρατιωτικά τις ελληνικές θέσεις στην πολυετή αντιπαράθεσή 
της με τη γείτονα».4

Παράλληλα οφέλη της στρατιωτικής συμμαχίας αυτής αναφέρει και ο Υπο-
ναύαρχος Τσαϊλάς5: «Στα αμυντικά θέματα οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις θα 
έχουν την ευκαιρία να εξασκηθούν από τις άρτια εκπαιδευμένες ισραηλινές 
ένοπλες δυνάμεις σχετικά με τις μεθόδους και τακτικές συλλογής πληροφο-
ριών, πρακτικές αντιτρομοκρατίας καθώς και την αντιμετώπιση των ασύμμε-
τρων απειλών. Επιπλέον, η Ελλάδα θα έχει την ευχέρεια να αποκτήσει δοκιμα-
σμένο ισραηλινό αμυντικό υλικό, που θεωρείται ότι είναι πολύ αποτελεσματικό 
και τεχνολογικά εξελιγμένο».

Ε) Στην υπονόμευση της συμμαχίας Τουρκίας-Ισραήλ.

«Από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 και μετά καθοριστικός παράγοντας 
διαμόρφωσης των Ελληνο-ισραηλινών σχέσεων γίνεται η πολιτικοστρατιωτι-
κή συμμαχία του 1996 μεταξύ του Ισραήλ με το κύριο αντίπαλο της Ελλάδας. Η 
Αθήνα έβλεπε πως η συμμαχία με το Ισραήλ θα οδηγούσε στην ενδυνάμωση 

4. H Συμμαχία Ελλάδας-Ισραήλ: Προσδοκίες και Κίνδυνοι, έκδοση του Think Tank του Ελ-
ληνικού Συλλόγου Αποφοίτων του London School of Economics and Political Science, 2014.
5. Ερωτήσεις προς τον Υποναύαρχο Κύριο Δημήτριο Τσαϊλά / Άμυνα τετραμερούς : Ελλάδος, 
Κύπρου, Αιγύπτου και Ισραήλ. Τομέας Ρωσίας, Ευρασίας και Νοτιοανατολικής Ευρώπης του 
ΙΔΙΣ.



ÌÏËÏÔ / 83

της Άγκυρας, στην ανατροπή της ήδη οριακής ισορροπίας ισχύος στα πεδία της 
ελληνοτουρκικής διαμάχης και στην αύξηση της τούρκικης επιθετικότητας. Οι 
ιδιαίτερες σχέσεις του Ισραήλ με τις ΗΠΑ, το γεγονός ότι το Ισραήλ ήταν από 
τους μεγαλύτερους κατασκευαστές αμυντικών συστημάτων και οι επιδόσεις 
του εβραϊκού λόμπι ενίσχυαν τις ανησυχίες της Ελλάδας. (...) Η Ελλάδα έβλεπε 
την προσέγγιση του Ισραήλ ως μια συνιστώσα της στρατηγικής ανάσχεσης της 
τούρκικης επιθετικότητας και θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι η στρατη-
γική της, σε γενικές γραμμές, κινήθηκε στην τροχιά των στρατηγικών της Αιγύ-
πτου και του Ιράν. Ενώ Κάιρο και Τεχεράνη επεδίωξαν να πείσουν την Άγκυρα 
να εγκαταλείψει τη συμμαχία της με την Ιερουσαλήμ, από τη μεριά της η Ελ-
λάδα προσπάθησε να προσεγγίσει το Ισραήλ ώστε να το απομακρύνει από την 
Τουρκία. Η Ελλάδα, τονίζοντας τα πιθανά σημεία τριβής στις σχέσεις Τουρκίας 
και Ισραήλ (την πολιτική αστάθεια στο εσωτερικό της Τουρκίας, την ενδεχόμε-
νη άνοδο της επιρροής του πολιτικού Ισλάμ και τις πιθανές επιπτώσεις στο Ισ-
ραήλ σε περίπτωση διάρρηξης των συμμαχικών δεσμών -όπως για παράδειγμα 
τη μεταφορά της ισραηλινής στρατιωτικής τεχνογνωσίας σε εχθρικά κράτη, το 
κουρδικό ζήτημα) προσπαθούσε να αυξήσει τις ανησυχίες του Ισραήλ».6

ΣΤ) Στην ενίσχυση της θέση της στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, 
μέσω της συμμαχίας με μια ισχυρή περιφερειακή δύναμη. 

Ήδη από το 2011 το αμερικάνικο think tank «Stratfor» εξηγούσε γιατί η Ελλά-
δα χρειάζεται έναν «εξωτερικό προστάτη». Σε σχετική έκθεσή του ανέφερε: «Η 
Ελλάδα πρέπει να ξαναβρεί ένα τρόπο για να ξαναγίνει χρήσιμη στις μεγάλες 
δυνάμεις. (...) Μετά τη χρεοκοπία η Ελλάδα μπορεί να αντιμετωπίσει την πλήρη 
κατάρρευση και κοινωνική βία που έχει να δει από τη περίοδο της Χούντας. 
Η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά στο άγνωστο. Και για πρώτη φορά από το 1820 
είναι πραγματικά μόνη». Αν και τα δεδομένα δεν είναι ίδια πέντε χρόνια μετά, 
το ελληνικό κράτος αποβλέπει στη διεθνή επιρροή του Ισραήλ και εκτιμά ότι 
η μακροχρόνια συμμαχία του με τις ΗΠΑ θα αναβαθμίσει την Ελλάδα στους 
στρατηγικούς σχεδιασμούς των τελευταίων και θα οδηγήσει στην υποστήριξη 
των ελληνικών θέσεων και συμφερόντων από αυτές. Η παρενόχληση πλοίου 
σεισμικών ερευνών της Τουρκίας από ισραηλινά F-15 και η περιπολία αεροσκα-
φών της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας στον εναέριο χώρο της «Τουρκικής 
Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου», επιβεβαίωσε τα επιχειρήματα αυτά.7

6. Δημήτρης Μαραγκουδάκης, Ελλάδα, Τουρκία, Ισραήλ. Τρίγωνο στρατηγικής τριβής και 
πολιτικών αναταράξεων στη μεταψυχροπολεμική περίοδο, Διπλωματική Εργασία, 2013.
7. Report: Turkey Scrambles Jets After Israeli Craft Enters Turkish Cyprus Airspace, Haaretz, 
May 17, 2012.
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 2. Ισραήλ

Ταυτόχρονα, από την αναβάθμιση των διμερών σχέσεων εξυπηρετού-
νται και τα οικονομικά, στρατιωτικά και πολιτικά συμφέροντα του Ισραήλ:

Α) Δημιουργεί έναν άξονα που διασφαλίζει την -ενεργειακή, και όχι 
μόνο- διασύνδεσή του με τη Μεσόγειο και την Ευρώπη, ανεξαρτήτως των 
σχέσεών του με την Τουρκία. 

«Ο άξονας αυτός συνδέει ουσιαστικά την Ασία, την Ευρώπη και την Αφρική. 
Ο σύνδεσμος αυτός είναι ουσιαστικός για το Ισραήλ διότι δημιουργεί διελεύ-
σεις παροχής φυσικού αερίου τόσο προς την Ευρώπη όσο και προς την Αφρική, 
ανεξαρτήτως των επιλογών της Άγκυρας. Το Ισραήλ είναι αποκλεισμένο από τα 
βόρεια σύνορα του αφού είναι σε εμπόλεμη κατάσταση τόσο με τη Συρία όσο 
και με το Λίβανο. Ανατολικά με την Ιορδανία και Νότια με την Αίγυπτο, παρά 
τις αντίστοιχες συνθήκες ειρήνης, η κατάσταση στις δύο χώρες είναι ιδιαιτέ-
ρως ασταθής και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να διασφαλιστεί ασφαλής 
διέλευση ενεργειακού πλούτου. Άρα η μόνη ασφαλής διέλευση του Ισραήλ προς 
τις αγορές ενέργειας είναι η θάλασσα της Μεσογείου, και οι μόνοι αξιόπιστοι 
σύμμαχοι δεν μπορεί να είναι άλλοι από την Κύπρο και την Ελλάδα. Η μεταφο-
ρά του φυσικού αερίου, εφόσον επιλεγεί η υγροποίηση στην πηγή, θα γίνει με 
πλοία προς τα ελληνικά λιμάνια και από εκεί μέσω αγωγών θα τροφοδοτείται 
η Ευρωπαϊκή αγορά».8

Β) Αποκτά στρατηγικό βάθος. 

«Το Ισραήλ λοιπόν έχει ζωτική ανάγκη στρατηγικού βάθους που θα επιτρέ-
ψει στις ένοπλες δυνάμεις του και κυρίως στο Ναυτικό και την αεροπορία να δι-
εξάγουν ασκήσεις που καθιστούν ικανές τις δυνάμεις αυτές να αντιμετωπίσουν 
την ιρανική απειλή είτε προληπτικά είτε αμυντικά. Η συνεργασία με την Ελλάδα 
διασφαλίζει αυτό το στρατηγικό βάθος»9. Από τον Ιανουάριο του 2015, όπου 
στην κυβέρνηση βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ΑΝΕΛ έχουν πραγματοποιηθεί πλή-
θος κοινών στρατιωτικών ασκήσεων. «Η Ελλάς, από γεωγραφικής απόψεως 
και σαφώς και από γεωπολιτικής τοιαύτης, αποτελεί τον μοναδικόν, προς στιγ-

8. Ομιλία του δημοσιογράφου Βίκτωρ Ισαάκ Ελιέζερ στην Ημερίδα με θέμα «Ελληνο-Ισρα-
ηλινές Σχέσεις: Προοπτικές και αμοιβαία οφέλη από τη διεύρυνση των σχέσεων και της 
συνεργασίας μεταξύ Ελλάδος και Ισραήλ», που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Επιτελών Εθνικής 
Αμύνης, στις 12/12/2011, στο Πολεμικό Μουσείο στην Αθήνα.
9. Στο ίδιο.
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μήν, στρατηγικόν πνεύμονα του Ισραήλ και του προσφέρει το απαραίτητο για 
κάθε επικοινωνία του με το διεθνές περιβάλλον και για κάθε ζήτημα ασφαλεί-
ας του, στρατηγικόν βάθος (strategic depth). Ένα θαλάσσιον στρατηγικό βάθος 
το οποίον τυγχάνει να εμπεριέχει και τα τεράστια υποθαλάσσια κοιτάσματα 
υδρογονανθράκων του Ισραήλ, της Κύπρου και εντός της Κρήτης».10 

Στην πλήρη θεσμοθέτηση της Ελλάδας σαν «προκεχωρημένο φυλάκιο» του 
σιωνισμού, σταθμό αποτελεί η συμφωνία του Μαΐου του 2016, η οποία υπερ-
ψηφίστηκε από ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ καθώς και από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ 
και το Ποτάμι και επιτρέπει: τις «στρατιωτικές ασκήσεις», τις «εκπαιδεύσεις», 
τις «επισκέψεις πλοίων/αεροσκαφών», αλλά και -για πρώτη φορά- «οποια-
δήποτε άλλη μορφή αμυντικής συνεργασίας η οποία συμφωνείται μεταξύ των 
Μερών». Χαρακτηριστικό σημείο της συμφωνίας και των κινδύνων που εμπε-
ριέχει είναι ότι «σε περίπτωση κατά την οποία τα μέρη συμφωνήσουν ότι απαι-
τούνται περαιτέρω διακανονισμοί προκειμένου να διευθετήσουν επιπρόσθετα 
ζητήματα των στρατιωτικών δραστηριοτήτων, τα μέρη είναι δυνατόν να πραγ-
ματοποιούν αυτούς τους διακανονισμούς στο πλαίσιο Συμφωνιών Εφαρμογής 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας». Οι «Συμφωνίες Εφαρ-
μογής» δεν είναι υποχρεωτικό να δημοσιοποιηθούν ή να εγκριθούν πλέον από 
τη Βουλή, μετατρέποντας την Ελλάδα σε στρατιωτική βάση του Ισραήλ, όπου σε 
περίπτωση πολέμου θα μπορούν πχ να αποθηκεύονται καύσιμα ή στρατιωτικός 
εξοπλισμός, να γίνεται χρήση στρατιωτικών αεροδρομίων (αφού ακόμα και το 
αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ βρίσκεται στην εμβέλεια των πυραύλων της Παλαι-
στινιακής Αντίστασης) και ναυστάθμων.

Γ) Πραγματοποιεί στρατιωτικές ασκήσεις “ενάντια” σε υπερσύγχρονα 
συστήματα που διαθέτει η Συρία και το Ιράν (πχ S-300). 

Σύμφωνα με «στρατιωτικές και διπλωματικές πηγές» του δημοσιογραφικού 
πρακτορείου Reuters11 οι S-300 ενεργοποιήθηκαν στην Κρήτη κατά τη διάρκεια 
κοινών ελληνο-ισραηλινών αεροπορικών ασκήσεων τον Απρίλιο και το Μάιο 
του 2015, κατόπιν αιτήματος των ΗΠΑ. Η ενεργοποίηση επέτρεψε τα πολεμικά 
αεροσκάφη του Ισραήλ να δοκιμάσουν πώς λειτουργεί το σύστημα «lock-on», 
συλλέγοντας στοιχεία για το ισχυρό ραντάρ εντοπισμού του και για το πώς θα 
μπορούσε να τυφλωθεί. Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας με μια διφορούμενη 

10. Γιάννης Μάζης (καθηγητής της Οικονομικής Γεωγραφίας-Γεωπολιτικής), «Eλλάδα-Ισ-
ραήλ: Τι περιλαμβάνει η “συνεργασία”;», εφ. Η Αυγή, 13/10/2013. 
11. Dan Williams and Karolina Tagaris, «Israel trained against Russian-made air defense 
system in Greece: sources», Reuters, 4/12/2015.
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Ανακοίνωση Τύπου12 απάντησε σχετικά: «Τα δημοσιεύματα σε μερίδα ηλεκτρο-
νικών Μέσων Ενημέρωσης, που αποδίδονται σε τηλεγράφημα του πρακτορεί-
ου Reuters και αφορούν σε εκπαίδευση μαχητικών αεροσκαφών ξένης χώρας 
στην αντιμετώπιση του ελληνικού αντιαεροπορικού συστήματος S-300, κρίνο-
νται παντελώς ανυπόστατα. Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας διευκρινίζει ότι: 
Ουδέποτε πραγματοποιήθηκε τέτοιου είδους εκπαίδευση με οποιαδήποτε τρίτη 
χώρα. Πάγια και συνεχής πρακτική της Πολεμικής Αεροπορίας είναι να μην 
αποκαλύπτει ευαίσθητες επιχειρησιακές δυνατότητες και δεδομένα». Για την 
αξία της άσκησης ο Igor Sutyagin, ένας Ρώσος εμπειρογνώμονας στο Royal 
United Services Institute του Λονδίνου, δήλωσε για το Ισραήλ ότι το να εκπαι-
δεύεται έναντι των S-300 στην Κρήτη θα ήταν «ακριβώς αυτό που χρειάζεται 
κανείς» για να μελετήσει τις συχνότητες και το εύρος του συστήματος του ρα-
ντάρ. «Αν γνωρίζεις όλες αυτές τις λεπτομέρειες τότε είσαι τέλεια εξοπλισμένος 
να αντιγράψεις το ίδιο σήμα, κάτι που σημαίνει ότι έχεις μια πιθανότητα να 
μιμηθείς, κατά κάποιο τρόπο να μπλοφάρεις, μέσω echo τους S-300». «Μπορείς 
να το μπλοκάρεις», προσθέτει. «Μπορείς να πάρεις το σήμα και να το επιστρέ-
ψεις και μετά μπορείς να στείλεις ένα άλλο σήμα το οποίο μιμείται το ίδιο σήμα. 
Έτσι, αντί για ένα στόχο, ο χειριστής του ραντάρ βλέπει τρεις, πέντε ή 10 και δεν 
γνωρίζει που να πυροβολήσει».13

Δ) Πιέζει τις  ελληνικές κυβερνήσεις σχετικά με το Παλαιστινιακό.

Ενδεικτικά και μόνο αναφέρουμε: Το συμβολικό ψήφισμα της Βουλής για 
την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους, που δεν θίγει ούτε στο ελάχιστο 
τη σιωνιστική κατοχή και τα συμφέροντα του Ισραήλ και για το οποίο η Πρέ-
σβης του Ισραήλ στην Ελλάδα δήλωσε: «Μια αναγνώριση από κοινοβούλιο δεν 
είναι αναγνώριση από κυβέρνηση. Είναι απλά μια ανακοίνωση χωρίς ουσια-
στική αξία».14 Την παρέμβαση του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών στο Συμβούλιο 
Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ στις 18 Ιανουαρίου, όπου παρενέβη προκειμένου 
να αμβλύνει τις διατυπώσεις εναντίον του Ισραήλ σε ψήφισμα για την ειρηνευ-
τική διαδικασία στη Μέση Ανατολή. Την εξαίρεση, σύμφωνα με δημοσιεύματα 
του ξένου Τύπου, της Ελλάδας από την αποφασισμένη από την ΕΕ διαδικασία 
σήμανσης των προϊόντων που εξάγονται από το Ισραήλ και προέρχονται  από 
τους εβραϊκούς οικισμούς εποίκων στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη. Και 

12. Αρ. Ανακ. 140/2015, Αθήνα, 4/12/2015.
13. IDan Williams and Karolina Tagaris, «Israel trained against Russian-made air defense 
system in Greece: sources.», Reuters, 4/12/2015.

14. «Ιρίτ Μπεν Aμπα: Βασικός εταίρος του Ισραήλ η Ελλάδα», εφ. Καθημερινή, 24/5/2015.
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πιο πριν, τον Ιούλιο του 2011, τα συγχαρητήριά του είχε εκφράσει ο Πρόεδρος 
του Ισραήλ στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τα εμπόδια που έβαλε η Ελλά-
δα στο «Στολίσκο για τη Γάζα». «Σας ευχαριστώ που σταματήσατε το στολίσκο 
σύμφωνα με τις συστάσεις του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ. Με τη δράση αυτή, 
συμβάλατε στο να ηρεμήσει η κατάσταση και, σε τελική ανάλυση, στο καλό της 
Γάζας», δήλωσε ο Σιμόν Πέρες στον Κάρολο Παπούλια κατά τη συνάντησή τους 
στην Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με την ισραηλινή προεδρία.  

Ε) Νομιμοποιεί τη σιωνιστική βαρβαρότητα, αφού ολόκληρος ο υποταγ-
μένος ελληνικός πολιτικός κόσμος αποενοχοποιεί όλους τους ισραηλινούς 
εγκληματίες πολέμου.

Πιο πρόσφατη και χαρακτηριστική περίπτωση ο θάνατος του Σιμόν Πέρες 
και ο επιτηδευμένος πόνος του αστικού πολιτικού προσωπικού. Ο βίος του: συ-
νέλεξε χρήματα και όπλα από τις ΗΠΑ το 1947, για να οργανωθεί η Νάκμπα την 
επόμενη χρονιά. Σημαντικό στέλεχος του πυρηνικού προγράμματος του Ισραήλ. 
Οργάνωσε, από τη θέση του Υπουργού, τους εποικισμούς στη Δυτική Όχθη και 
τη Λωρίδα της Γάζας. To 1996, από τη θέση του πρωθυπουργού διέταξε το βομ-
βαρδισμό καταυλισμού προσφύγων του ΟΗΕ στο Λίβανο, στη διαβόητη σφαγή 
της Κανά, σκοτώνοντας περισσότερους από 100 ανθρώπους, ανάμεσά τους και 
υπάλληλους του OHΕ. Ως Πρόεδρος έχει συνδέσει το όνομά του με την επίθεση 
στη Λωρίδα της Γάζας, με την ονομασία «Χυτό Μολύβι» κατά την οποία σκοτώ-
θηκαν πάνω από 1.400 Παλαιστίνιοι στην πλειονότητά τους άμαχοι, μεταξύ των 
οποίων και πάνω από 300 παιδιά, αλλά και τη σφαγή στο Στόλο της Ελευθερίας. 
Ο Τσίπρας, παρ’ όλα αυτά δηλώνει στο twitter: «Η απώλεια του #ShimonPeres 
μας θλίβει βαθύτατα. Η προσήλωσή του στην ειρήνη και τη συμφιλίωση στη 
Μέση Ανατολή είναι πιο επίκαιρη από ποτέ». Το TVXS (του ευρωβουλευτή του 
ΣΥΡΙΖΑ Κούλογλου) γράφει: «Σιμόν Πέρες, ο άνθρωπος που από γεράκι έγινε πε-
ριστέρι», ενώ η «Αυγή» συνεχίζει τη φιλοσιωνιστική προπαγάνδα: «Ο βραβευ-
μένος με Νόμπελ Ειρήνης και πρώην πρόεδρος του Ισραήλ Σιμόν Πέρες πέθανε 
τη νύχτα σε ηλικία 93 ετών έπειτα από εγκεφαλικό επεισόδιο, ανακοίνωσε ο 
γιατρός του Ράφι Γουόλντεν». Την Ελλάδα εκπροσώπησε, σε ανώτατο επίπεδο, 
στην κηδεία του Πέρες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος.

Ο άξονας Ελλάδας-Ισραήλ ως κομμάτι των ιμπεριαλιστικών σχεδίων

Η εθνοκρατική συγκρότηση της καπιταλιστικής οικονομίας (το κεφάλαιο 
αναπτύσσεται αντικειμενικά στο πλαίσιο του εθνοκρατικά συγκροτημένου κα-
πιταλισμού και οι όροι αναπαραγωγής του συνεχίζουν να διαμορφώνονται στο 
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πλαίσιο των εθνικών κρατών και των συμμαχιών τους) και ο νόμος της ανισό-
μετρης ανάπτυξης διαμορφώνουν ένα παγκόσμιο περιβάλλον σχέσεων, ανι-
σοβαρών εξαρτήσεων, διαβαθμίσεων και αντιθέσεων. Σήμερα, την εποχή του 
ιμπεριαλισμού, του μονοπωλιακού καπιταλισμού δηλαδή, η ελληνική αστική 
τάξη μπορεί να αναπτύξει την κερδοφορία της μονάχα κάτω από τη σημαία του 
δυτικοευρωπαϊκού ιμπεριαλισμού.

«Η τουρκική κατοχή στην Ελλάδα έβαλε τη σφραγίδα της και στην οικονο-
μική ανάπτυξη. Σε μια εποχή, που ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής, έχει 
ολοκληρωθεί στη Δ. Ευρώπη και τη Β. Αμερική, στην Ελλάδα δεν υπήρχε ούτε 
ίχνος βιομηχανικής εμφάνισης. Η τουρκοκρατία και οι φεουδαρχικές κοινωνι-
κές σχέσεις που επέβαλε, οδήγησαν στην ανάπτυξη εμπορικού και εφοπλιστι-
κού κεφαλαίου. Έτσι, το ελληνικό κεφάλαιο είχε από την αρχή της δημιουργίας 
του μεσιτικό χαρακτήρα και ήταν άμεσα εξαρτημένο από το ήδη αναπτυγμένο 
βιομηχανικά ευρωπαϊκά κεφάλαιο, του οποίου τις διαμετακομιστικές ανάγκες 
κάλυπτε. Το γεγονός αυτό καθόρισε τον τρόπο που αναπτύχθηκε ο καπιταλι-
σμός στον τόπο μας και έτσι η ελληνική αστική τάξη χαρακτηρίστηκε από την 
αδυναμία της να μπορέσει να πάρει “εθνικό χαρακτήρα”. Αυτό σημαίνει ότι 
η ελληνική αστική τάξη δεν μπόρεσε να αναπτύξει αυτοδύναμα τις παραγω-
γικές της δυνάμεις και ικανότητες. Δεν μπόρεσε ποτέ να έρθει σε πραγματι-
κή σύγκρουση, αν και όποτε τα απαιτούσαν τα ιδιαίτερα συμφέροντα της, με 
οποιαδήποτε αναπτυγμένη καπιταλιστική χώρα (εκτός μόνο σαν τμήμα η όρ-
γανο κάποιας καπιταλιστικής συμμαχίας ενάντια σε άλλη). Αντίθετα, η από την 
αρχή εξάρτηση και υποταγή του ελληνικού κεφαλαίου στις αναπτυγμένες κα-
πιταλιστικές χώρες, του επέβαλε να ικανοποιεί εκείνα τα συμφέροντα του, που 
η υλοποίηση τους εξυπηρετούσε τις γενικότερες ανάγκες και συμφέροντα του 
ξένου κεφαλαίου. Γι’ αυτό το λόγο, οι πολιτικές εξελίξεις στη χώρα μας καθο-
ρίζονταν ΠΑΝΤΑ από κέντρα αποφάσεων, που βρίσκονταν και λειτουργούσαν 
έξω από την Ελλάδα». Έγραφε σχετικά με την εξέλιξη και τα χαρακτηριστικά 
της εγχώριας αστικής τάξης ο ΕΛΑ στα «Χημικά Λιπάσματα», το 1975.

Σήμερα, ο άξονας Ελλάδας-Ισραήλ δεν θα μπορέσει να προχωρήσει, αν δεν 
εξυπηρετήσει τα συμφέροντα του ευρωατλαντικού ιμπεριαλισμού στην ευρύ-
τερη περιοχή -ειδικά μετά το ξέσπασμα της καπιταλιστικής κρίσης- όπου κλι-
μακώνεται διαρκώς ο ανταγωνισμός για το μοίρασμα του ενεργειακού πλούτου 
και των δρόμων μεταφοράς του.

Η ΕΕ, σήμερα, βρίσκεται εξαρτημένη από τις εισαγωγές ενέργειας -κυρί-
ως πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ενδεικτικά το 2013, το 39% των εισαγωγών 
φυσικού αερίου στην ΕΕ κατ’ όγκο προερχόταν από τη Ρωσία, το 33% από τη 



Νορβηγία και το 22% από τη Βόρεια Αφρική (Αλγερία, Λιβύη). Το 2013, το 53,2% 
της ακαθάριστης εγχώριας κατανάλωσης ενέργειας (ποσότητα της ενέργει-
ας που απαιτείται για να ικανοποιήσει την εσωτερική ζήτηση μιας χώρας ή 
μιας περιοχής) στην ΕΕ των 28 προήλθε από εισαγωγές. «Η ΕΕ πριν το 2020 
θα αντιμετωπίσει μεγάλο ενεργειακό πρόβλημα όχι μόνο από την έλλειψη αρ-
γού πετρελαίου, αλλά και από την αδυναμία της Ρωσίας και των χωρών της 
Βορείου Αφρικής να ικανοποιήσουν τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες της σε 
φυσικό αέριο. Αυτή την έλλειψη θα μπορέσουν εν μέρει να την καλύψουν, διότι 
το ενεργειακό κενό είναι εξαιρετικά μεγάλο, από τα ανακαλυφθέντα και ανα-
μενόμενα νέα κοιτάσματα υδρογονανθράκων που υπάρχουν στην Ανατολική 
Μεσόγειο».15

Στο «Πράσινο βιβλίο: Ευρωπαϊκή στρατηγική για αειφόρο, ανταγωνιστική 
και ασφαλή ενέργεια» οι στρατηγικές αναγκαιότητες και οι άμεσες προτεραι-
ότητες της ΕΕ είναι σαφείς: «Εξαιτίας της εξάρτησης από τις εισαγωγές και της 
διακύμανσης της ζήτησης, χρειάζονται μέτρα για να εξασφαλισθεί σταθερός 
ενεργειακός εφοδιασμός». Γι’ αυτό, τα πρότζεκτ της κατασκευής του αγωγού 
φυσικού αερίου EastMed και του υποβρύχιου ηλεκτρικού καλωδίου EuroAsia 
Interconnector εντάσσονται στα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος της ΕΕ,16 επιτρέπο-
ντας έτσι ταχύτερες διαδικασίες αδειοδότησης και δυνατότητα χρηματοδοτικής 
στήριξης στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη».

Ταυτόχρονα, ο άξονας Ελλάδας-Ισραήλ δεν θα μπορέσει να στεριώσει αν 
δεν υπηρετήσει ξεκάθαρα και σε βάθος χρόνου τα συμφέροντα των ΗΠΑ, ιμπε-
ριαλιστικής δύναμης με ισχυρή παρουσία στο χώρο της Μέσης Ανατολής και 
της Ανατολικής Μεσογείου, εδώ και δεκαετίες, η οποία υποστηρίζει με κάθε 
μέσο -πολιτικό, διπλωματικό, οικονομικό, στρατιωτικό- τα συμφέροντά της: 
Α) Την πρωτοκαθεδρία στην εκμετάλλευση και το εμπόριο πετρελαίου και λοι-
πών ορυκτών πόρων (πχ υδρογονανθράκων). Β) Την οικονομική διείσδυση των 
αμερικάνικων μονοπωλίων στην περιοχή. Γ) Τον έλεγχο των εναέριων και θα-

15. Γ. Τσάλτας και Χ. Αναγνώστου (επιμ.), Αιγαίο και Νοτιοανατολική Μεσόγειος. Σύγχρονες 
προκλήσεις και προοπτικές εκμετάλλευσης υποθαλάσσιων ενεργειακών φυσικών πόρων, 
Εκδόσεις Ι. Σιδέρης.
16. Πρόκειται για ένα κατάλογο 195 έργων ενεργειακής υποδομής καίριας σημασίας -γνω-
στών ως έργων κοινού ενδιαφέροντος, τα οποία θα συμβάλουν στην επίτευξη των ενεργει-
ακών και κλιματικών ευρωπαϊκών στόχων και θα αποτελέσουν ακρογωνιαίους λίθους της 
Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Ένωσης, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται -επιπλέον- ο αγωγός 
αερίου Poseidon από την Ελλάδα προς την Ιταλία, ο σταθμός συμπίεσης φυσικού αερίου 
στους Κήπους του Έβρου, ο σταθμός του FSRU στην Αλεξανδρούπολη, και ο ελληνοβουλγα-
ρικός αγωγός διασύνδεσης IGB.
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λάσσιων οδών. Δ) Την ύπαρξη φιλικά διακείμενων καθεστώτων. Ε) Το πλαίσιο 
επίλυσης του Κυπριακού. ΣΤ) Την ανακήρυξη και τα όρια του παλαιστινιακού 
κράτους, καθώς και το μελλοντικό καθεστώς της Συρίας και του Λιβάνου, σύμ-
φωνα με τα συμφέροντά τους.

Επίλογος

«Eις την διεθνή πολιτικήν δεν υπάρχουν διαρκείς αντιπαλότητες ούτε και 
διαρκείς φιλίες. Υπάρχουν αποκλειστικώς και μόνον διαρκή συμφέροντα».17 Το 
σύνηθες σύνθημα του φιλοσιωνιστικού λόμπι στην Ελλάδα, που επιχειρηματο-
λογεί υπέρ του «πολιτικού ρεαλισμού», μπορεί να γίνει η παγίδα στην οποία θα 
πέσει και δεν θα μπορεί να ξεφύγει η άρχουσα τάξη.

«Πιθανή προσέγγιση Ισραήλ-Τουρκίας ή/και απόφαση για κατασκευή αγω-
γού για τη διοχέτευση των υδρογονανθράκων προς τις ευρωπαϊκές αγορές μέσω 
της Τουρκίας θα κατέρριπτε τις δύο βασικές προσδοκίες της ελληνικής πλευράς, 
αφήνοντάς την απομονωμένη στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και με 
σημαντικές εξαρτήσεις Ελλάδας και Κύπρου από την Τουρκία για την εξαγωγή 
των ενεργειακών τους πόρων. Παράλληλα με τους κινδύνους αυτούς, η συμμα-
χία με το Ισραήλ και ειδικά ο στρατιωτικός της βραχίονας θεωρείται ως απειλή 
για τον αραβικό κόσμο και επηρεάζει αρνητικά τις πολιτικές και οικονομικές 
προοπτικές της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής στην περιοχή. Η συμμαχία με 
το Ισραήλ περιορίζει σημαντικά το ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει η 
Ελλάδα -και με βάση τις δυσκολίες της Τουρκίας στην περιοχή- τόσο στο οικο-
νομικό πεδίο, όσο και για την προώθηση της ειρήνης και της συνεργασίας στη 
Μέση Ανατολή».18 Γι’ αυτό και πρέπει να αποτελέσει τακτικό στόχο όλων των 
μαχόμενων αντικαπιταλιστικών δυνάμεων, στην Ελλάδα, σήμερα.  

Η συμμαχία αυτή όμως, όσο σταθερή και αν εμφανίζεται καθίσταται πραγ-
ματικά ευάλωτη από τη διεθνή πραγματικότητα. Οι ισορροπίες είναι δύσκο-
λες και οι παράγοντες στην εξίσωση πολλοί: Α) Κατ’ αρχάς τις διμερείς σχέσεις 
(οι οποίες είχαν βάθος δεκαετιών και στρατηγική αξία) Τουρκίας-Ισραήλ, οι 
οποίες ομαλοποιούνται μετά τη συμφωνία της 28ης Ιουνίου του 2016. Β) Τις 
σχέσεις Τουρκίας και ΕΕ, οι οποίες βρίσκονται σε μια ευαίσθητη ισορροπία μετά 
το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου και την κατάσταση που διαμορφώνεται μετά 

17. Sir Henry John Temple, 3ου Υποκόμητος του Palmerston (1784 – 1865) και πρωθυπουργός 
της Μεγάλης Βρετανίας στο 19ο αιώνα 
18. H Συμμαχία Ελλάδας-Ισραήλ: Προσδοκίες και Κίνδυνοι, έκδοση του Think Tank του Ελ-
ληνικού Συλλόγου Αποφοίτων του London School of Economics and Political Science, 2014
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από αυτό. Γ) Τη ζήτηση για φυσικό αέριο στην Ευρώπη, η οποία -σύμφωνα με 
όλες τις επίσημες εκτιμήσεις- θα αυξηθεί τα επόμενα χρόνια. Δ) Τη στάση και 
τα συμφέροντα της ΕΕ και των ΗΠΑ στην περιοχή. Ε) Τη μακροοικονομική κα-
τάσταση της Ελλάδας και της Κύπρου. ΣΤ) Την ευρύτερη κατάσταση στη Μέση 
Ανατολή.

Απέναντι σε αυτή την εγκληματική, σημαντική αλλά και ασταθή συμμαχία, 
καθήκον δικό μας να προσθέσουμε έναν ακόμα παράγοντα αστάθειας. Το λαϊκό 
κίνημα και την επαναστατική δράση. Καθήκον δικό μας να την υπονομεύσουμε 
με όπλα μας τον αντικαπιταλιστικό/αντιιμπεριαλιστικό αγώνα και τον προλε-
ταριακό διεθνισμό. 

Ας οργανωθούμε και ας δράσουμε σε αυτήν την κατεύθυνση.

Παράρτημα-Συναντήσεις Ελλήνων και Ισραηλινών αξιωματούχων

1. Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ (Οκτώβριος 2009-Νοέμβριος 2011)

Η διεύρυνση και εμβάθυνση των διμερών σχέσεων εγκαινιάζεται με την 
επίσημη επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Τελ Αβίβ τον Ιούλιο του 2010 
και την ανταπόδοση της από τον Ισραηλινό ομόλογό του τον αμέσως επόμενο 
μήνα κατά τη διάρκεια της οποίας συναντιέται και με τον αρχηγό της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης, καθώς και με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Ακολουθεί μια 
σειρά ανταλλαγής επισκέψεων σε υψηλό επίπεδο πολιτικών επαφών στα πλαί-
σια της οποίας οικοδομείται μια πολυεπίπεδη συνεργασία σε όλους του τομείς.   

Το Γενάρη του 2011, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ πραγματοποιεί επί-
σημη επίσκεψη στην Αθήνα όπου συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό, τον Πρό-
εδρο της Δημοκρατίας, τον Πρόεδρο της Βουλής, τους Υπουργούς Εξωτερικών, 
Εθνικής Άμυνας και Ανάπτυξης, ακόμα και με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και 
Πάσης Ελλάδος. Συζητήθηκε, ανάμεσα σε άλλα, η σύσταση κοινού υπουργικού 
συμβουλίου συνεργασίας. 

Τον Ιούλιο του 2011, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πραγματοποιεί επίσημη 
επίσκεψη στο Ισραήλ. Προωθώντας τις σχέσεις μεταξύ Ελλάδος και Ισραήλ στο 
ανώτατο επίπεδο, ο Κ. Παπούλιας συνοδευόταν από τον υπουργό Εξωτερικών, 
τον υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού και τον αναπληρωτή υπουργό Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας. Στο τέλος της επίσκεψης στο Ισραήλ, απηύθυνε χαιρετι-
σμό στο «Ελληνο-Ισραηλινό Επιχειρηματικό Φόρουμ για τις Επενδύσεις και το 
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Εμπόριο», που διοργάνωσε η πρεσβεία της Ελλάδος σε ξενοδοχείο του Τελ Αβίβ.
 
2. Κυβέρνηση Λουκά Παπαδήμου (Νοέμβριος 2011-Μάιος 2012)

Οι επαφές και οι επίσημες επισκέψεις δεν διεκόπησαν ούτε κατά τη διάρ-
κεια της κυβέρνησης του Λ. Παπαδήμου, όταν τέσσερις κορυφαίοι ισραηλινοί 
υπουργοί (Άμυνας, Υποδομών και Ενέργειας, Γεωργίας και Εξωτερικών) επι-
σκέφθηκαν την Αθήνα.

3.  Κυβέρνηση ΝΔ (Ιούνης 2012-Ιανουάριος 2015)  

Τον Αύγουστο του 2012, επισκέπτεται την Ελλάδα ο Πρόεδρος του Ισραήλ, 
ο οποίος και τιμήθηκε με το Χρυσό Μετάλλιο της Βουλής των Ελλήνων. Ο Σι-
μόν Πέρες συναντήθηκε, μεταξύ άλλων, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον 
Πρωθυπουργό και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλ. Τσίπρα. Το 
ξέπλυμα του Σιμόν Πέρες αναλαμβάνει η -τότε- υπεύθυνη εξωτερικής πολιτι-
κής του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου, με δύο άρθρα της, στην «Αυγή» και το «Έθνος». 

Το Φεβρουαρίου του 2013, πάνω από 200 καλεσμένοι (μέλη του Κογκρέσου, 
ξένοι διπλωμάτες κα) παραβρέθηκαν στο Καπιτώλιο για να γιορτάσουν τη σύ-
σταση ενός φορέα κοινής δράσης, την Επιτροπή Ελληνο-Ισραηλινής συμμαχίας. 
Πρωτοβουλία του Κογκρέσου που ξεκίνησε από δύο βουλευτές της Φλόριντας 
(έναν Ρεπουμπλικάνο και ένα Δημοκρατικό) με σκοπό την ανάδειξη των σχέσε-
ων Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ.

Τον Οκτώβριο του 2013 πραγματοποιείται στα Ιεροσόλυμα το πρώτο Ανώ-
τατο Υπουργικό Συμβούλιο Συνεργασίας υπό την ηγεσία των Πρωθυπουργών 
των δύο χωρών. Από ελληνικής πλευράς συμμετείχαν ο Πρωθυπουργός, ο Αντι-
πρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών, καθώς και οι Υπουργοί 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Δημόσιας 
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Τουρισμού και Ναυτιλίας. 
Υπεγράφησαν συνολικά δέκα κείμενα (συμφωνίες, διακηρύξεις, μνημόνια, συ-
νεργασίας κλπ) για ενίσχυση διμερούς συνεργασίας. Τις ίδιες μέρες πραγματο-
ποιήθηκε στο Τελ Αβίβ το Ελληνο-Ισραηλινό Επιχειρηματικό Forum, στο οποίο 
μετείχαν περίπου 100 ελληνικές και 120 ισραηλινές εταιρείες και πραγματοποι-
ήθηκαν γύρω στις 400 συναντήσεις. 

Τον Απρίλιο του 2014, κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου για την Άμυνα και την 
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Ασφάλεια «EXPOSEC-DEFENSEWORLD 2014», ο Ισραηλινός Πρέσβης ανακοινώνει 
την τοποθέτηση Ακολούθου Άμυνας στην ισραηλινή πρεσβεία.

Στις 1 Δεκεμβρίου του 2014 (λίγες μέρες πριν την έναρξη της διαδικασίας 
εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας που οδήγησε στις εκλογές του Ιανουαρί-
ου) πραγματοποιείται στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ συνάντηση μεταξύ του προέ-
δρου του κόμματος Αλέξη Τσίπρα και της πρέσβειρας του Ισραήλ στην Ελλάδα. 
Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ η Νάντια Βαλαβάνη, 
Βουλευτής, Υπεύθυνη ΕΕΚΕ Εξωτερικής Πολιτικής και ο Βαγγέλης Καλπαδάκης, 
διπλωματικός σύμβουλος του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.

4. Συγκυβέρνηση ΣΎΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ (27 Ιανουαρίου 2015-20 Αυγούστου 2015)

«(...) διαβεβαίωση που είχε δώσει στην πρέσβειρα του Ισραήλ στην Αθήνα, 
Ιρίτ Μπεν Αμπα, λίγες ημέρες πριν τις εκλογές του περασμένου Ιανουαρίου, ο 
στενός συνεργάτης του τότε αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος 
Παππάς, ο οποίος είχε μεταβεί στην κατοικία της για να της μεταφέρει την 
πρόθεση του μετέπειτα πρωθυπουργού να συνεχίσει τη στενή συνεργασία ανά-
μεσα στις δυο χώρες, ακόμη και σε ευαίσθητους τομείς όπως οι στρατιωτικές 
ασκήσεις και η ανταλλαγή πληροφοριών».19

Έξι μόλις μέρες μετά την ορκωμοσία της συγκυβέρνησης, στις 2 Φεβρουαρί-
ου, συναντιέται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας με την Πρέσβη του Ισραήλ και τον 
Ακόλουθο Άμυνας. 

Στις 12,13 και 14 Φεβρουαρίου, πραγματοποιείται το Διεθνές Συνέδριο που 
διοργανώνει η Περιφέρεια Αττικής, με θέμα τη «Βιώσιμη, οικολογική, οικονο-
μική διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική». Στο συνέδριο συμμετέχουν 
επιστήμονες από το Ισραήλ.

Στις 19 Φεβρουαρίου, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χουντής 
(Ευρωβουλευτής της ΛΑΕ σήμερα), συναντιέται με την Πρέσβη του Ισραήλ.

Στις 26 Φεβρουαρίου, ο Υπουργός Εξωτερικών συναντάται με την Πρέσβη 
του Ισραήλ.

Στις 11 και 12 Μαρτίου, αντιπροσωπεία της Αμερικανικής Εβραϊκής Επιτρο-

19. «Το “επόμενο βήμα” για Ελλάδα-Ισραήλ», εφ. Καθημερινή, 22/11/2015. 
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πής (AJC) επισκέπτεται την Αθήνα, όπου συναντάει τον Πρωθυπουργό, αξιωμα-
τούχους της Κυβέρνησης, πολιτικούς και διπλωματικούς παράγοντες. 

Στις 13 Μαρτίου, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, δέχεται στο 
γραφείο του τον Ακόλουθο Άμυνας του Ισραήλ.

Από τις 20 έως και 30 Απριλίου, διεξάγεται η Άσκηση «Ηνίοχος 2015» σε 
συνδυασμό με την άσκηση «Αστραπή» του Πολεμικού Ναυτικού. Στην άσκηση 
συμμετείχε μεγάλος αριθμός αεροπορικών-ναυτικών δυνάμεων, καθώς και 
μονάδων του Στρατού Ξηράς, ενώ για πρώτη φορά έλαβαν μέρος οι ΗΠΑ και 
το Ισραήλ.

Από τις 29 Απριλίου έως τις 14 Μαΐου, διεξάγεται η άσκηση «Noble Dina 
15» με τη συμμετοχή μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αε-
ροπορίας της Ελλάδος, των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Η άσκηση έλαβε χώρα στην 
ευρύτερη θαλάσσια περιοχή Βορείου και Νοτίου Κρητικού Πελάγους και Ανα-
τολικής Μεσογείου, ενώ περιελάμβανε και δραστηριότητες στις εγκαταστάσεις 
του ΚΕΝΑΠ στην Κρήτη και του Ναυστάθμου στην Χάιφα. 

Στις 23 Απριλίου, η πρεσβεία του Ισραήλ γιορτάζει την 67η Ημέρα της Ανε-
ξαρτησίας της χώρας και την 25η Επέτειο των Πλήρων Διπλωματικών Σχέσεων 
Ισραήλ-Ελλάδας στο Μέγαρο Μουσικής, όπου παρευρίσκονται όλα τα υψηλό-
βαθμα στελέχη της κυβέρνησης.

Στις 21 Μαΐου, το Υπουργείο Εξωτερικών εκδίδει ανακοίνωση για τα 25 χρό-
νια αναβαθμισμένων διπλωματικών σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας και του Ισ-
ραήλ, όπου αναφέρει: «Τα τελευταία χρόνια, κοινές δημοκρατικές αξίες και 
συμφέροντα οδήγησαν στη σφυρηλάτηση μιας σημαντικής στρατηγικής εται-
ρικής σχέσης μεταξύ της Ελλάδας και του Ισραήλ στην περιοχή της Ανατολικής 
Μεσογείου. Οι διμερείς σχέσεις χαρακτηρίζονται σήμερα από διευρυμένη συ-
νεργασία στον πολιτικό, αμυντικό, ενεργειακό, οικονομικό, τουριστικό, πολιτι-
στικό και ακαδημαϊκό τομέα».

Στις 21 Μαΐου, το «Βήμα» γράφει: «Ο κ. Αμιντρόρ (πρώην Σύμβουλος Εθνι-
κής Ασφαλείας του Ισραήλ και στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού Βενια-
μίν Νετανιάχου) βρίσκεται αυτές τις ημέρες στην Αθήνα, συνοδευόμενος με-
ταξύ άλλων από τον πρώην πρεσβευτή του Ισραήλ στη χώρα μας Άριε Μέκελ 
αλλά και από κορυφαίους ισραηλινούς ερευνητές όπως ο Εφραίμ Ίνμπαρ του 
Begin-Sadat Center for Strategic Studies, για να συμμετάσχει σε συνέδριο για 
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την Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και για επαφές με έλληνες αξιωματούχους, 
μεταξύ των οποίων ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Άμυνας Κώστας Ήσυχος 
(...). Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους ανέφερε: «Η Αθήνα μπορεί να είναι 
χρήσιμος εταίρος για το Ισραήλ από τη στιγμή που θα λύσει τα προβλήματά της 
και θα παραμείνει αναπόσπαστο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της 
ευρωζώνης».

Στις 31 Μαΐου, ο φρούραρχος της Βουλής (επί προεδρίας Ζ. Κωνσταντοπού-
λου) τιμάει με αναμνηστική πλακέτα εκπαιδευτή των ισραηλινών ειδικών δυ-
νάμεων για εξιδεικευμένα σεμινάρια που παρέδωσε στη Φρουρά της Βουλής.

Στις 1 Ιουλίου, ξεκινάει η άσκηση «ΝΕΜΕΣΙΣ 2015», η οποία πραγματοποιεί-
ται εντός της ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας, με τη συμμετοχή αεροναυτικών 
δυνάμεων της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Ισραήλ, της Ελλάδας και των ΗΠΑ.

Στις 29 Ιουνίου, ο Υπουργός Εξωτερικών συναντάει την Πρέσβη του Ισραήλ. 
Την ίδια μέρα, πιο πριν, είχε συναντήσει τους Πρέσβεις των κρατών-μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Πρέσβη των ΗΠΑ, τον Πρέσβη της Λαϊκής Δημοκρατί-
ας της Κίνας και τον Πρέσβη της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Την προηγούμενη μέρα 
η συγκυβέρνηση είχε προκηρύξει το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου.

Στις 6 Ιουλίου ο υπουργός Εξωτερικών πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη στο 
Ισραήλ, όπου συναντάει τον ισραηλινό Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Ενέργει-
ας και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης. Ο 
Έλληνας Υπουργός χυδαιολογεί και προκαλεί το κοινό αίσθημα: «Όταν βλέπω 
ανθρώπους από το Ισραήλ, σκέφτομαι ότι αυτοί οι άνθρωποι, αυτός ο λαός, 
αγαπά την Ελλάδα τόσο πολύ που και εμείς θα πρέπει να μάθουμε εξίσου να 
αγαπάμε το Ισραήλ».

Στις 19 Ιουλίου, επισκέπτεται το Ισραήλ ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, όπου 
και ολοκλήρωσε την υπογραφή της Status of Forces Agreement (SOFA), η οποία 
εκκρεμούσε τα τελευταία χρόνια και περιέχει συγκεκριμένες ρυθμίσεις για τη 
διαμονή στρατιωτικών δυνάμεων της μίας χώρας στο έδαφος της άλλης. Ση-
μειώνεται ότι το Ισραήλ έχει ανάλογη συμφωνία μόνο με τις ΗΠΑ. Ο Αρχηγός 
ΓΕΝ υπογράφει συμφωνία για τη συνεργασία των υδρογραφικών υπηρεσιών 
των δυο χωρών.
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5. Ύπηρεσιακή Κυβέρνηση Βασιλικής Θάνου (28 Αυγούστου-23 Σεπτεμ-
βρίου 2015) 

Στις 11 Σεπτέμβρη, η μεγάλη πλειοψηφία των μελών της Γενικής Συνέλευσης 
του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη αποφάσισε την έπαρση της σημαίας της Παλαιστινιακής 
Αρχής στην έδρα του οργανισμού. Στην ψηφοφορία 119 χώρες ψήφισαν υπέρ, 8 
κατά (μεταξύ αυτών το Ισραήλ και οι ΗΠΑ), ενώ 45 απείχαν, μεταξύ των οποί-
ων και η Ελλάδα.

6. Συγκυβέρνηση ΣΎΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ (23 Σεπτεμβρίου 2015-)

Στις 28 Σεπτεμβρίου, ο Πρωθυπουργός δέχεται τηλεφώνημα από τον Ισραη-
λινό ομόλογό του, ο οποίος τον συνεχάρη για την εκλογική του νίκη. Ο Μπ.Νε-
τανιάχου προσκάλεσε τον Αλ.Τσίπρα να επισκεφθεί το Ισραήλ.

Στις 1 Οκτωβρίου, συναντιέται ο Υπουργός Εξωτερικών, στο περιθώριο της 
Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, με τους 
εκπροσώπους των σημαντικότερων αμερικανο-εβραϊκών οργανώσεων.

Στις 14 Οκτωβρίου, o Υφυπουργός Εξωτερικών δέχεται στο γραφείο του την 
Πρέσβη του Ισραήλ, κατόπιν αιτήματός της. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην 
ανάγκη ανάπτυξης της απευθείας συνεργασίας τόσο σε πανεπιστημιακό όσο 
και γενικά σε πολιτιστικό επίπεδο.

Στις 16 Οκτωβρίου, συναντήθηκε ο Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για 
τις Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, με τον υφυπουργό Περιφερειακής Συνεργασί-
ας του Ισραήλ. Διερευνήθηκαν τρόποι περαιτέρω ενίσχυσης των διμερών οικο-
νομικών σχέσεων, με έμφαση στους τομείς του τουρισμού, της ανάπτυξης νέων 
επιχειρήσεων και των επενδύσεων. 

Από τις 14 έως και τις 30 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε στο Ισραήλ η με-
γαλύτερη άσκηση στην ιστορία της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας, «Blue 
Flag». Στην άσκηση συμμετείχαν με αεροπορικές δυνάμεις, εκτός της Ελλάδας, 
οι ΗΠΑ και η Πολωνία, καθώς και πλήθος άλλων χωρών με παρατηρητές. 

Τις ίδιες μέρες, στις 21 Οκτωβρίου, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, στο 37ο 

συνέδριο σιωνιστών, ανέφερε: «Ο Χίτλερ δεν ήθελε να αφανίσει τους Εβραίους 
αλλά να τους απελάσει» και συμπλήρωσε ότι ο μουφτής Χατζ Αμίν Αλ-Χουσ-
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σεΐνι τον έπεισε τελικά να τους εξοντώσει γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα 
πήγαιναν στα παλαιστινιακά εδάφη.

Στις 9 Νοεμβρίου, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών για Ευρωπαϊκές 
Υποθέσεις συναντιέται με την Πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα. Το Υπουργείο 
Εξωτερικών δήλωσε: «Η συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε σε ιδιαιτέρως φι-
λικό κλίμα, επιβεβαίωσε τις άριστες σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Τη συζή-
τηση απασχόλησαν θέματα σχέσεων Ισραήλ και Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Στις 25 και 26 Νοεμβρίου, πραγματοποιεί κρίσιμη επίσκεψη στο Ισραήλ ο 
Έλληνας πρωθυπουργός, μαζί με υπουργούς και στελέχη της συγκυβέρνησης, 
από όπου δηλώνει: «Βρισκόμαστε σε μια ουσιαστική τροχιά στρατηγικής συ-
νεργασίας». Μία ημέρα νωρίτερα, στην ισραηλινή πρωτεύουσα βρισκόταν ο 
Αμερικανός ΥΠΕΞ. 

Στις 25 Νοεμβρίου, ο Έλληνας Πρωθυπουργός επισκέπτεται και καταθέτει 
στεφάνι στο Μνημείο Ολοκαυτώματος Yad Vashem. Στο βιβλίο επισκεπτών, σαν 
ένδειξη υποτέλειας στο σιωνισμό και το κράτος του Ισραήλ, γράφει: «Είναι με-
γάλη μου τιμή να βρίσκομαι στην ιστορική σας πρωτεύουσα και να συναντώ τις 
εξοχότητές σας». Το 1972 σε μια τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Κίσινγκερ και 
Νίξον, ο πρώτος είχε δηλώσει: «Κανένα σοβαρό κόμμα δεν μπορεί να δεχτεί 
την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ», ενώ ο -τότε- πρόεδρος των ΗΠΑ 
είχε συμπληρώσει: «Είναι αποκρουστικό (...) είναι ντροπή, αυτές οι θέσεις εί-
ναι γραμμένες από ένα μάτσο ερασιτέχνες. Πράγματι είναι πέρα για πέρα ανή-
θικο».20 Στη συνέχεια συναντιέται με τον Υπουργό Ενέργειας και τον Ισραηλινό 
πρωθυπουργό. Την επόμενη μέρα, 26 Νοεμβρίου, συναντιέται με τον Πρόεδρο 
του Ισραήλ, ο οποίος πλέκει το εγκώμιο του υποτελή Έλληνα Πρωθυπουργού: 
«Ως φοιτητής νομικής στο Πανεπιστήμιο και νομικός στην καριέρα μου, θα ήθε-
λα από βάθους καρδιάς να σας δώσω μια εγκάρδια χειραψία. Είστε πλέον το 
κλασικό παράδειγμα του ηγέτη ο οποίος γεφυρώνει αυτές τις αντιθέσεις, αυτές 
τις αντιφάσεις μεταξύ του “θέλω” και του “πρέπει”».      

Στις 3 Δεκεμβρίου, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών χαρακτή-
ρισε απολύτως παραπλανητικό δημοσίευμα της ισραηλινής εφημερίδας «The 
Times of Israel», σύμφωνα με το οποίο ο Υπουργός Εξωτερικών απέστειλε, μετά 
την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Ισραήλ, επιστολή στον Ισραηλινό 

20. Άρης Χατζηστεφάνου, «ΣΥΡΙΖΑ και Ισραήλ: Το χρονικό μιας προαναγγελθείσας φιλιάς», 
UNFOLLOW, Δεκέμβριος 2015.



98 / ÌÏËÏÔ

Πρωθυπουργό με την οποία εκφράζει την απόφασή της ελληνικής κυβέρνησης 
να μην τηρήσει την ευρωπαϊκή οδηγία για επισήμανση προϊόντων που προέρ-
χονται από τους ισραηλινούς εποικισμούς στα παλαιστινιακά εδάφη που κατέ-
χει παράνομα το Ισραήλ από το 1967.

Στις 4 Δεκεμβρίου, το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας αρνείται ότι εκπαιδεύτη-
καν στην Ελλάδα Ισραηλινοί πιλότοι στην αντιμετώπιση των S-300.

Στις 3 Ιανουαρίου 2016ι, μια ομάδα Ισραηλινών δηλώνει στις αεροσυνοδούς 
της πτήσης A3 928 της AEGEAN AIRLINES ότι δεν πρόκειται να επιτρέψουν την 
απογείωση του αεροσκάφους όσο δύο Άραβες παρέμεναν εντός του και επιβάλ-
λουν στην αστυνομία να τους πραγματοποιήσει και δεύτερο έλεγχο. Οι Ισραηλι-
νοί επιβάτες αρνούνται να συμμορφωθούν στις υποδείξεις του προσωπικού του 
αεροσκάφους, έως τη στιγμή που η AEGEAN προσέφερε στους δυο Άραβες τη 
δυνατότητα να εγκαταλείψουν το αεροσκάφος και να πάρουν πτήση επόμενης 
ημέρας. Τίποτα δεν μπορεί να εξηγήσει τη στάση της ελληνικής αστυνομίας και 
της αεροπορικής εταιρείας, πέρα από την ταχύτατη δορυφοροποίηση της Ελλά-
δας γύρω από το κράτος του Ισραήλ. Πώς αλλιώς να εξηγηθεί ότι οι Ισραηλι-
νοί πολίτες, που παρεμπόδιζαν την αναχώρηση της πτήσης δεν συνελήφθησαν 
(όπως θα συνέβαινε σε οποιοδήποτε άλλο επιβάτη) και ότι αποφάσισαν για τα 
μέτρα ασφαλείας ενός αεροδρομίου και ανάγκασαν αστυνομικούς να πραγμα-
τοποιούν επιπλέον ελέγχους. 

Στις 10, 11 και 12 Ιανουαρίου, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας 
επισκέπτεται το Ισραήλ.

Στις 18 Ιανουαρίου, αντιπροσωπεία ελληνο-αμερικανικών και αμερικα-
νο-εβραϊκών οργανώσεων επισκέπτονται την 115 Πτέρυγα Μάχης στην Αερο-
πορική Βάση Σούδας, όπου τους υποδέχθηκε ο Διοικητής της Μονάδας και ενη-
μερώθηκαν για την αποστολή, το έργο και τις δραστηριότητες της Μονάδας.

Στις 26 Ιανουαρίου, συναντιούνται στην Αθήνα, ο Πρόεδρος της Βουλής 
με τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ Μοσέ Γιαλόν (πρώην αρχηγό του Γενι-
κού Επιτελείου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων από το 2002 ως το 2005). 
Στη συνάντηση συμμετείχαν ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος της Κοινοβου-
λευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδας Ισραήλ, καθώς και η Πρέσβης του Ισραήλ. 
Την ίδια μέρα συναντήθηκαν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη με την ισρα-
ηλινό Υπουργό, παρουσία της Πρέσβης. Τα δημοσιεύματα τονίζουν ότι η συ-
νάντηση περιορίστηκε σε θέματα Πολιτικής Προστασίας. Πρόσφατα είχε επι-
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σκεφτεί το Ισραήλ και ο υπαρχηγός της «αντι»τρομοκρατικής.21 Την ίδια μέρα 
συναντήθηκαν, επίσης, οι Υπουργοί Άμυνας Ελλάδας και Ισραήλ. Ο Π. Καμμένος 
δήλωσε: «Μοιραζόμαστε ακριβώς τις ίδιες ανησυχίες για τις εξελίξεις στην ευ-
αίσθητη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου».

Στις 27 Ιανουαρίου (Διεθνή Ημέρα Μνήμης Θυμάτων Ολοκαυτώματος), 
πραγματοποιείται η δεύτερη σύνοδος του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας 
Ελλάδας-Ισραήλ με τη συμμετοχή του πρωθυπουργού, ο οποίος επισκέπτε-
ται δεύτερη φορά το Ισραήλ μέσα σε δύο μήνες, και δεκαμελούς κυβερνητι-
κής αντιπροσωπείας. Στο πλαίσιο αυτό οι πρωθυπουργοί υπέγραψαν κείμενο 
διμερούς συνεργασίας για την καινοτομία στον 21ο αιώνα, ενώ υπεγράφησαν 
συμφωνίες ή κοινές δηλώσεις για τον τουρισμό, τη δημόσια ασφάλεια, τις με-
ταφορές, τη διαχείριση υδάτων, την ενέργεια και τη διπλωματική εκπαίδευση. 
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, κατά την κοινή συνέντευξη τύπου δήλωσε: «Τα 
τελευταία χρόνια η Ελλάδα και το Ισραήλ έχουν αναβαθμίσει τη συνεργασία 
τους και αυτή η συνάντηση που είχαμε σήμερα θα ενθαρρύνει και θα ενδυ-
ναμώσει τη συνεργασία μας στα οικονομικά, στο εμπόριο, στην ενέργεια, στην 
καινοτομία. Επίσης, όταν μιλάμε για ενέργεια μιλάμε και για το φυσικό αέριο, 
αλλά και τη διασύνδεση της Ελλάδας και της Κύπρου με ένα καλώδιο παροχής 
ηλεκτρικού ρεύματος ακόμη και την εξαγωγή φυσικού αερίου μέσα από ηλε-
κτρική ενέργεια. Θα συζητήσουμε θέματα υδάτινων πόρων, γεωργίας, δημόσι-
ας ασφάλειας, θαλάσσια ζητήματα, μεταφορές, τουρισμού και πολλούς άλλους 
κλάδους».

Μια μέρα μετά, στις 28 Ιανουαρίου, πραγματοποιείται η Τριμερής Σύνοδος 
Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, όπου συμμετέχει ο Έλληνας πρωθυπουργός και εξα-
μελής κυβερνητική αντιπροσωπεία, και πραγματοποιείται πλήθος συναντήσε-
ων. Ο Αλ. Τσίπρας δηλώνει: «Το τριμερές αυτό σχήμα Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, 
για την Ελλάδα αποτελεί μια στρατηγική επιλογή που στόχο έχει να ενισχύσει 
τις δυνατότητες των χωρών μας, ώστε να συνεισφέρουμε τόσο προς όφελος 
των λαών μας, όσο και προς όφελος της περιοχής, με αιχμή τη συνδεσιμότητα 
σε διάφορους τομείς, όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, η ανταλλαγή τεχνογνω-
σίας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά νέα τεχνολογία και καινοτομία, και, βεβαίως, ο 
τουρισμός».

Στις 31 Ιανουαρίου και τη 1 Φεβρουαρίου, πραγματοποιούνται δύο συναυ-
λίες της Φιλαρμονικής του Ισραήλ στο Μέγαρο Μουσικής.

21. Αθανάσιος Έλλις, «Το μενού των συζητήσεων στην τριμερή της Λευκωσίας», εφ. Καθη-
μερινή, 31/1/2016.
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Στις 19 Φεβρουάριου, ο Υφυπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε με την Πρέ-
σβη του Ισραήλ στην Ελλάδα. 

Στις 9 Φεβρουαρίου, τα ΕΛΤΑ σε συνεργασία με τα Ταχυδρομεία του Ισραήλ, 
κυκλοφορούν ταυτοχρόνως στις δύο χώρες γραμματόσημο με την ίδια παρά-
σταση και τίτλο «ΕΛΛΑΣ-ΙΣΡΑΗΛ: ΛΙΜΑΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΧΑΪΦΑΣ», το οποίο 
είναι αφιερωμένο στα 25 χρόνια πλήρων διπλωματικών σχέσεων Ελλάδας και 
Ισραήλ. Τα γραμματόσημα παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση που συνδιοργάνω-
σαν η Πρεσβεία του Ισραήλ και τα ΕΛΤΑ στις 8 Μαρτίου. 

Στις 10 Μαρτίου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας συναντιέται με 
τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιο για την Ενεργειακή Ένω-
ση. Μετά τη συνάντηση, ο Σκουρλέτης δήλωσε: «Με τον κ. Σέφκοβιτς συζητή-
σαμε όλα τα θέματα που αφορούν την ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 
προφανώς πώς αυτά εξειδικεύονται για τη χώρα μας. Σήμερα η Ελλάδα έχει 
όλες τις προϋποθέσεις έτσι ώστε να μετατραπεί σε έναν περιφερειακό ενεργει-
ακό κόμβο. Και αυτό σχετίζεται με τα μεγάλα έργα που έχουν δρομολογηθεί, 
των αγωγών Φυσικού Αερίου αλλά και τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις».

Επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στο Κράτος του Ισραήλ 
ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Κράτους του Ισραήλ πραγματοποιή-
θηκε στις 30 και 31 Μαρτίου. Συναντήθηκε με ολόκληρη την πολιτική ηγεσία 
του Ισραήλ. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ο Π. Παυλόπουλος αναγορεύτηκε 
σε Επίτιμο Διδάκτορα Δικαίου του Εβραϊκού Πανεπιστημίου Ιεροσολύμων. Τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας συνόδευε επιχειρηματική αποστολή με τη συμμετοχή 
17 ελληνικών επιχειρήσεων από τους κλάδους των τροφίμων, του τουρισμού 
και των ακινήτων, των κατασκευών, των logistics και μεταφορών, της υψηλής 
τεχνολογίας και της κλωστοϋφαντουργίας, οι οποίοι πραγματοποίησαν συνο-
λικά 100 κατ’ ιδίαν συναντήσεις με ισραηλινές επιχειρήσεις από αντίστοιχους 
κλάδους.

Από τις 30 Μαρτίου έως τις 14 Απριλίου, διεξήχθη η άσκηση «Noble Dina 
2016» με τη συμμετοχή μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής 
Αεροπορίας της Ελλάδος, των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Η άσκηση πραγματοποιείται 
στη θαλάσσια περιοχή του Κρητικού Πελάγους και της Ανατολικής Μεσογείου, 
στη Σούδα και στη Χάιφα του Ισραήλ. 

Από τις 4 έως και τις 14 Απριλίου, πραγματοποιήθηκε η άσκηση «Ηνίοχος 
2016». Στην άσκηση συμμετείχε μεγάλος αριθμός αεροπορικών και ναυτικών 
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δυνάμεων, καθώς και μονάδων του Στρατού Ξηράς, αεροπορικές δυνάμεις του 
Ισραήλ και των ΗΠΑ.

Στις 13 Απριλίου, κυρώνεται στη Βουλή η συμφωνία Κοινού Αεροπορικού 
Χώρου μεταξύ της ΕΕ και του Ισραήλ.

Στις 13 Απριλίου, πραγματοποιείται συνέντευξη τύπου του Προέδρου της 
ΕΣΕΕ Β. Κορκίδη, του Υφυπουργού Εξωτερικών και της Υπεύθυνης Δημοσίων 
Σχέσεων και Τύπου AEGEAN AIRLINES με θέμα την παρουσίαση της πρωτοβου-
λίας «Τιμώμενη Χώρα», όπου θα προσφέρει κάθε χρόνο σε «4 τιμώμενες χώ-
ρες» το προνόμιο 20% έκπτωσης σε συνεργαζόμενα καταστήματα. Για το 2016 
οι 4 τιμώμενες χώρες θα είναι: Το Ισραήλ, η Ρωσία, η Τουρκία και οι ΗΠΑ.  

Από τις 30 έως και τις 31 Μαΐου, διεξάγεται στο FIR Λευκωσίας, η Διεθνής 
Άσκηση Πολιτικοστρατιωτικής Συνεργασίας «Αργοναύτης 2016», σε χερσαίο, 
θαλάσσιο και εναέριο χώρο της επαρχίας της Λάρνακας, εντός της ΑΟΖ και του 
FIR της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη διεθνή άσκηση 
μέχρι σήμερα στην Κύπρο, στην οποία συμμετείχαν η Εθνική Φρουρά, το Κέ-
ντρο Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ), η Πολιτική Άμυνα, η Αστυνομία Κύπρου, σε 
συνεργασία με άλλες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και αεροναυτικές δυνάμεις 
και προσωπικό από την Ελλάδα, τις ΗΠΑ, τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία, το 
Ισραήλ, την Ιταλία και την Ουγγαρία. Η σημασία της αποδεικνύεται, πέρα από 
το γεωγραφικό χώρο που διεξήχθη, κυρίως από τα σύνθετα σενάριά της. Στο 
πλαίσιο της άσκησης, θα δοκιμασθούν τα Εθνικά Σχέδια «ΕΣΤΙΑ» και «ΝΕΑΡ-
ΧΟΣ» που αφορούν στην υποδοχή αμάχων από περιοχές κρίσεων σε γειτονικές 
περιοχές, καθώς και στην αντιμετώπιση περιστατικών έρευνας και διάσωσης 
εντός της περιοχής ευθύνης της Κυπριακής Δημοκρατίας, που ταυτίζεται με το 
FIR Λευκωσίας.

Στις 31 Μαΐου, ο Υφυπουργός Εξωτερικών συναντιέται στο Υπουργείο Εξω-
τερικών με την Ισραηλινή Πρέσβη με αντικείμενο την ενίσχυση της διμερούς 
συνεργασίας στο τομέα των κατασκευών.

Στις 5 Ιουνίου, ο Σιμόν Πέρες έχει ανεπίσημη συνάντηση με τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια της οποίας αναφέρθηκε στο ρόλο και τη 
συμβολή του πρώην Προέδρου του Ισραήλ στην επικράτηση της ειρήνης, για να 
υπογραμμίσει πως εμπνέει σήμερα «για να υπάρξει επιτέλους ειρήνη στη Μέση 
Ανατολή και ιδίως στη Συρία και το Ιράκ και να τελειώσει ο πόλεμος». 
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Στις 6 Ιουνίου ο Έλληνας Πρωθυπουργός συναντιέται με τον πρώην Πρόεδρο 
του Ισραήλ Σιμόν Πέρες. 

Στις 6 Ιουνίου ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης  Γιάννης Μπουτάρης θα εκπροσω-
πήσει τους Ευρωπαίους Δημάρχους στο Παγκόσμιο Φόρουμ της Αμερικανικής 
Εβραϊκής Επιτροπής (American Jewish Committee) για την προώθηση της Δια-
κήρυξης ενάντια στον Αντισημιτισμό και τη συνύπαρξη ανθρώπων όλων των 
φυλών, εθνικοτήτων και θρησκειών.

Στις 10 Ιουνίου, αναχώρησε για επίσημη επίσκεψη στο Ισραήλ και την Πα-
λαιστίνη πολυμελής αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ.Η αποστολή του ΣΥΡΙΖΑ θα συ-
ναντηθεί με αντιπροσωπείες πολιτικών κομμάτων του Ισραήλ και της Παλαι-
στίνης, καθώς και με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και της ακαδημαϊκής 
κοινότητας.

Στις 26 Ιουνίου, Ισραηλινοί πράκτορες ξυλοκοπούν και ακινητοποιούν Κο-
λομβιανό τουρίστα ο οποίος βρισκόταν στο χώρο επιβίβασης στο Διεθνή Αε-
ρολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» και επέστρεφε, μαζί με την οικογένεια του, 
αεροπορικώς πίσω στην Ισπανία όπου και κατοικεί. Σύμφωνα με τα καθεστω-
τικά ΜΜΕ: «Έλληνες αστυνομικοί που αντιλήφθηκαν το περιστατικό επενέβη-
σαν και συνέλαβαν τους δύο Ισραηλινούς, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε 
δικογραφία για επικίνδυνες σωματικές βλάβες. Οι κατηγορούμενοι αφέθηκαν 
ελεύθεροι, ενώ, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, είναι κάτοχοι διπλωμα-
τικών διαβατηρίων». 

Στις 27 Ιουνίου, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ επικοινωνεί με τον Αλέξη Τσί-
πρα, προκειμένου να τον ενημερώσει σχετικά με τη συμφωνία Ισραήλ-Τουρκί-
ας για την αποκατάσταση των σχέσεών τους. 

Στις 28 και 30 Ιουνίου, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις διε-
θνείς οικονομικές σχέσεις, επισκέπτεται το Ισραήλ με στόχο την ενίσχυση της 
εξαγωγικής δραστηριότητας του ελληνικού κατασκευαστικού κλάδου.

Στις 9, 10 και 11 Ιουλίου, ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Κ. Μη-
τσοτάκης επισκέπτεται το Ισραήλ, όπου και συναντήθηκε με τον Πρόεδρο και 
τον Πρωθυπουργό της χώρας. Σε μια ακόμα ένδειξη υποτέλειας στο κράτος 
απαρτχάιντ του Ισραήλ από τον αστικό πολιτικό κόσμο, δηλώνει: «Ελλάδα και 
Ισραήλ είναι πυλώνες σταθερότητας και Δημοκρατίας σε μια εξαιρετικά ευαί-
σθητη και δύσκολη περιοχή».   
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Στις 14 Ιουλίου, υποδέχεται ο έλληνας Πρωθυπουργός τον πρόεδρο του Κοι-
νοβουλίου του Ισραήλ στο Μέγαρο Μαξίμου. 

Στις 3 Αυγούστου η «Καθημερινή» δημοσιεύει άρθρο του Γουίλιαμ Αναγνω-
σταρά (υπεύθυνου Τύπου της Πρεσβείας του Ισραήλ) με τίτλο «Αντι-σιωνισμός 
ή αντι-σημιτισμός;», που εξισώνει τον αντισιωνισμό με τον αντισημιτισμό.

Στις 6 Σεπτεμβρίου, ο Υπουργός Εξωτερικών συναντιέται με το Διευθύνοντα 
Σύμβουλο του World Jewish Congress, αντιπροσωπεία του οποίου πραγματοποι-
εί επίσκεψη στην Ελλάδα. 

Στις 11 Σεπτεμβρίου, ο Υφυπουργός Εξωτερικών εγκαινιάζει το περίπτερο 
της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού του ΥΠΕΞ στην 81η Διεθνή Έκ-
θεση Θεσσαλονίκης. Στο χαιρετισμό του αναφέρει: «Κοινός μας στόχος είναι να 
αναπτύξουμε κοινό βηματισμό στο πεδίο της Διασποράς, συμβάλλοντας στην 
ενεργοποίηση των Απανταχού Ελλήνων και την αμφίδρομη σχέση τους με το 
εθνικό κέντρο. Για το σκοπό αυτό έχω επισκεφθεί ήδη δύο φορές την Κύπρο, 
προκειμένου να δρομολογηθούν σε τεχνικό επίπεδο όλα τα αναγκαία βήματα, 
ώστε στο τέλος του φετινού έτους να συνυπογράψουμε σύμφωνο συνεργασίας 
για την από κοινού δράση της ελληνικής και της κυπριακής Διασποράς. (...) 
Αυτή η συνέργεια στοχεύουμε να εμπλουτιστεί ακόμη περισσότερο στο επίπεδο 
των τριμερών συνεργασιών της Ελλάδας με άλλα κράτη. Στο σχεδιασμό μας συ-
μπεριλαμβάνεται η υπογραφή τριμερούς συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου- Ισραήλ 
σε θέματα Διασποράς, ανταλλάσσοντας τεχνογνωσία αναφορικά με τα δίκτυα 
επικοινωνίας μεταξύ μητέρας πατρίδας και Αποδήμων». 

Στις 12 Σεπτεμβρίου, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, συνοδευόμενος από τον 
Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Ισραήλ όπου είχε συνά-
ντηση με τον Ισραηλινό ομόλογό του.

Από 12 έως τις 22 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της στρατιωτικής συνεργα-
σίας Ελλάδας-Ισραήλ, εκτελέσθηκε στην Κεντρική Ελλάδα η άσκηση «WHITE 
and BLUE SKY 2016». Η άσκηση αφορούσε συνεκπαίδευση της 1ης Ταξιαρχί-
ας Αεροπορίας Στρατού με την Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία. Σύμφωνα με 
το σενάριο πραγματοποιήθηκαν επιχειρήσεις σε ορεινές δύσβατες περιο-
χές, προσομοιάζοντας σε στρατιωτικές επιχειρήσεις σε χώρες, όπως το Ιράν. 

Στις 14 Σεπτεμβρίου, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού συναντιέ-
ται στο γραφείο του με τον Αρχηγό Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού του Ισραήλ. 
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Στις 27 και 28 Σεπτεμβρίου, βρέθηκε στο Τελ Αβίβ η Περιφερειάρχης Αττι-
κής, Ρ. Δούρου, συνοδευόμενη από τον Αντιπεριφερειάρχη Ψηφιακής Πολιτι-
κής, καθώς και ομάδα επιχειρηματιών, προκειμένου να παρακολουθήσουν τις 
εργασίες του DLD Innovation Festival. Η Δούρου συναντήθηκε με το Δήμαρχο 
του Τελ Αβίβ, ενώ επισκέφτηκε και το Πάρκο ανακύκλωσης Χιρίγια. 

Στις 30 Σεπτεμβρίου κηδεύεται ο εγκληματίας πολέμου Σιμόν Πέρες. Την Ελ-
λάδα εκπροσωπεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος.

 
 

Σεπτέμβριος 2016
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ΧΡΎΣΗ ΑΎΓΗ: Η ΦΩΝΗ ΤΟΎ ΚΕΦΑΛΑΙΟΎ ΜΕΣΑ ΑΠΟ 
ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΎΛΙΟ
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Στις 23/6/2014 η Χρυσή Αυγή δημοσίευσε άρθρο στην ιστοσελίδα της 
στο οποίο αναφέρει ότι «εδώ και αρκετό καιρό διακινούνται στο διαδίκτυο 
συκοφαντικά και ψευδή άρθρα για τις δήθεν «συστημικές» κοινοβουλευτικές 
ενέργειες της Χρυσής Αυγής που υπερασπίζεται τα συμφέροντα του κεφαλαίου. 
Οι απαντήσεις στους αριστερούς διακινητές ψευδών ειδήσεων είναι αναλυτικές 
και παροτρύνουμε εχθρούς και φίλους να ανατρέξουν στα επίσημα πρακτικά 
της Βουλής και να μην πλανώνται από τα ψέματα του διαδικτύου».1  

Ανατρέχοντας λοιπόν στα επίσημα πρακτικά της βουλής, επιλέξαμε να 
ερευνήσουμε τις περίπου 5.700 ερωτήσεις που έχουν καταθέσει οι βουλευτές 
της ΧΑ από τις 16/7/12 όπου έγινε και η πρώτη ερώτηση της κοινοβουλευτικής 
τους θητείας μέχρι και τις 23/9/16. Πηγή αποτέλεσαν οι σχετικές αναρτήσεις 
στην ιστοσελίδα της ΧΑ και στην ιστοσελίδα της «Βουλής των Ελλήνων». 
Σύμφωνα με τη θεσμική ορολογία και όσον αφορά τη λειτουργία του αστικού 
κοινοβουλίου, οι ερωτήσεις θεωρούνται μέσο κοινοβουλευτικού ελέγχου (μαζί 
με τις αναφορές, τις επίκαιρες ερωτήσεις, τις αιτήσεις κατάθεσης εγγράφων, 
τις επερωτήσεις και τις επίκαιρες ερωτήσεις), με το οποίο οι βουλευτές μπορούν 
να απευθυνθούν εγγράφως στους υπουργούς για οποιαδήποτε δημόσια 
υπόθεση, με σκοπό την ενημέρωση της βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή. 

Η μελέτη των συνολικών τοποθετήσεων της ΧΑ στη βουλή, είτε με τα μέσα 
του κοινοβουλευτικού ελέγχου, είτε με τη συμμετοχή σε επιτροπές, ψηφοφορίες, 
ομιλίες στην ολομέλεια ή παρεμβάσεις στο ευρωκοινοβούλιο θα μας έδινε μια 
πιο συνολική εικόνα για τη στάση, την τακτική και τη στρατηγική της. Κάτι 
τέτοιο δεν γίνεται στο παρόν κείμενο αφενός γιατί χρειάζεται περισσότερη 
μελέτη και αφετέρου γιατί χρειάζεται περισσότερος χώρος για να ξεδιπλωθεί. 

Επειδή «ο φασισμός δεν έρχεται από το μέλλον, καινούριο τάχα κάτι να μας 
φέρει» και αφού στο παρόν αναβιώνει σε διάφορες χώρες, νέα καθήκοντα 
και νέες θέσεις μάχης μας καλούν να τις υπερασπιστούμε. Έναυσμα για την 
έρευνα αποτέλεσε η διάθεσή μας να συνεισφέρουμε στο θεωρητικό οπλοστάσιο 
της τάξης μας με διαπιστώσεις και συμπεράσματα για το λόγο, τη δράση και 
τις στοχεύσεις των φασιστών σήμερα, φωτίζοντας παράλληλα μ’ αυτό τον 
τρόπο και πτυχές της αστικής στρατηγικής. Εμπλουτίζοντας τα αναλυτικά 
εργαλεία των μαχόμενων προλετάριων, επιθυμούμε να δυναμώσουμε τους 
καθημερινούς αγώνες που δίνονται με όλα τα μέσα ενάντια στους φασίστες 
και τ’ αφεντικά τους.

*Εικόνα: Η φωτογραφία με φόντο το λογότυπο του ενεργειακού κολοσσού Gazprom είναι 
από την επίσκεψη του Ν. Μιχαλολιάκου και του κλιμακίου της ΧΑ στο ρωσικό περίπτερο 
στην 81η ΔΕΘ (Σεπτέμβριος 2016).
1. «Μια ολοκληρωμένη απάντηση στις συκοφαντίες για το κοινοβουλευτικό έργο της Χρυσής 
Αυγής», 23/6/14, www.xryshaygh.com/enimerosi/view/mia-oloklhrwmenh-apanthsh-stis-
sukofanties-gia-to-koinobouleutiko-ergo-ths.
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Ο Εθνικοσοσιαλισμός απελευθέρωσε το Γερμανό εργάτη από τη μέγγενη 
ενός δόγματος (σ.σ. του κομμουνισμού) που ήταν βασικά εχθρικό τόσο για 
τον εργοδότη όσο και για τον εργαζόμενο. Ο Αδόλφος Χίτλερ επέστρεψε 
τον εργάτη στο έθνος του. Τον μετέτρεψε σε πειθαρχημένο στρατιώτη της 
εργασίας και συνεπώς σύντροφό μας (σ.σ. των βιομηχάνων).2

Στο κείμενο που ακολουθεί, αξιοποιώντας το λόγο των χρυσαυγιτών θα 
επιχειρήσουμε να προσθέσουμε άλλο ένα κομμάτι στο πάζλ που αποδεικνύει 
τις σχέσεις της ΧΑ με τις δυνάμεις του κεφαλαίου. Αφήνοντας τα γραπτά 
τους να μιλήσουν, θα προσπαθήσουμε να αποδομήσουμε το “αντισυστημικό” 
προφίλ των δουλικών του καπιταλισμού και να ξεχαρβαλώσουμε το έδαφος 
στο οποίο προσπαθούν να στήνουν τα “αντικαθεστωτικά” ξεκαρφώματά τους 
με ερωτήσεις για «διεθνείς τοκογλύφους», «διασφάλιση των συμφερόντων του 
ελληνικού λαού», ιδιωτικοποιήσεις, σκάνδαλα, απλήρωτους εργαζόμενους, για 
«τους μεγαλοκαρχαρίες που λυμαίνονται τη δημόσια ζωή του τόπου», κ.ά. 

Επειδή οι περίπου 5.700 ερωτήσεις που κατέθεσαν το διάστημα που μελετάμε 
απαιτούν και αντίστοιχες σελίδες για να δημοσιευτούν, φιλτράραμε και 
επιλέξαμε κάποιες από αυτές που αναδεικνύουν το πώς ταυτίζονται οι επιδιώξεις 
τους με τα συμφέροντα εφοπλιστών και εργολάβων, φαρμακοβιομηχάνων, 
με βιομηχανίες παραγωγής πολεμικού εξοπλισμού, με τα συμφέροντα 
επιχειρηματιών, με ρωσικά μονοπώλια, αθλητικές ομοσπονδίες κ.ά.

Πίσω από τις φωνές τους και τις παραστάσεις που δίνουν για τις κάμερες 
κρύβεται η πολυπόθητη για το κεφάλαιο «εργασιακή ειρήνη», για την οποία 
οι χρυσαυγίτες δουλεύουν με το αζημίωτο. Επιτιθέμενοι σε συνδικαλιστικές 
οργανώσεις των εργατών, διασπώντας την εργατική τάξη σε ντόπιους και 
ξένους φορτώνοντας όλα τα δεινά στους δεύτερους, προσπαθώντας να 
κρύψουν τις ταξικές αντιθέσεις κάτω απ’ το «εθνικό συμφέρον». Με κάθε 
μέσο προσπαθούν να πείσουν τους εργάτες ότι έχουν κοινά συμφέροντα με 
τους καπιταλιστές και καλούν στη ζεστή αγκαλιά της περιβόητης εθνικής 
ομοψυχίας που “αυτομάτως” θα βάλει μπροστά τις μηχανές της ανάπτυξης 
(του κεφαλαίου) και της ευημερίας. Μέσα σε τόσες χιλιάδες λέξεις και ομιλίες, 
ο αντικαπιταλισμός πουθενά… Καθόλου τυχαίο γι’ αυτούς που θέλουν να 
κάνουν την τάξη των καταπιεσμένων να ξεχάσει πως «ελευθερία, ισότητα, 
δικαιοσύνη δεν μπορούν να υπάρχουν ταυτόχρονα για καπιταλιστές και 
εργάτες».3  

2. Από ομιλία του Γ. Κρουπ, μεγιστάνα, προέδρου του Συνδέσμου της Γερμανικής Βιομηχανίας, 
26/1/1934, Πρακτικά Δικών Νυρεμβέργης, Ντοκουμέντο D-392.
3. Υπεραστικοί, «Το δίκιο δεν χαρίζεται, μονάχα κατακτιέται», 17/2/15, http://yperastikoi.
blogspot.gr/2015/02/blog-post.html.
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Κλείνοντας την εισαγωγή θέλουμε να κάνουμε κάποιες τελευταίες 
επισημάνσεις πριν ξεδιπλωθούν «τα έργα και οι μέρες» των νεοναζί στο αστικό 
κοινοβούλιο. Όσο μελετάμε τις κινήσεις τους (θα μας βοηθήσει και για την 
ανάγνωση του κειμένου) δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι: 

Α. Αξιοποιούν τη διγλωσσία για να ελίσσονται ή να θολώνουν τα νερά. 
Αυτή η τακτική είναι εμφανής από τη χρήση του όρου «εθνικιστές» που 
κάνουν τα τελευταία χρόνια αντί για «εθνικοσοσιαλιστές» και από μια συνεχή 
αμφιταλάντευση μεταξύ επαναλαμβανόμενων δηλώσεων νομιμοφροσύνης και 
επιδεικτικών κινήσεων που δείχνουν να την αψηφούν. Από τις “αντιρατσιστικές” 
δηλώσεις που έχουν κάνει κατά καιρούς οι συνήγοροί τους προσπαθώντας 
να συσκοτίσουν το ναζιστικό backround των πελατών τους και από το ότι 
τα ίδια στόματα που μπορεί να κατακεραυνώνουν μπροστά στις κάμερες 
τους δημοσιογράφους και τους καναλάρχες, ανήκουν στα ίδια πρόσωπα που 
φωτογραφίζονται με τις μανάδες τους σαν προσκοπάκια και προστάτες της 
τρίτης ηλικίας,4 για να μοστράρονται στις φυλλάδες και στα κανάλια όσων 
φρόντισαν να τους φτιάξουν τις αγιογραφίες και να τις πουλήσουν στο ευρύ 
κοινό.

Β. Είναι εθνικοσοσιαλιστές, οπότε σύμφωνα με την πολιτική τους μήτρα 
μπορούν να συνδυάζουν αιτήματα για τα φτωχά λαϊκά στρώματα (πχ ενάντια 
σε πλειστηριασμούς, προστασία συντάξεων κ.ά.) με αιτήματα για τη στήριξη 
του κόσμου του κεφαλαίου (πχ φοροαπαλλαγές για τους εφοπλιστές, χτύπημα 
απεργιών κ.ά.), μέχρι να πάρουν την εξουσία και να επιδοθούν σε μια άνευ 
ορίων καπιταλιστική εκμετάλλευση.

 Γ. Η “αντιπλουτοκρατική” φρασεολογία τους, είναι στάχτη στα μάτια για 
να κρύψουν τη στήριξή τους στις δυνάμεις του κεφαλαίου. Με τις συνεχείς 
αναφορές στα «λαμόγια», στους «απατεώνες», στη «διαφθορά» και στη 
θέση τους ότι για την κρίση φταίνε οι «κλέφτες πολιτικοί», δεν επιδιώκουν 
μόνο να αξιωθούν ως η “καθαρή” δύναμη που εγγυάται την «κάθαρση» 
του συστήματος. Με την απουσία οποιασδήποτε αναφοράς στις ευθύνες του 
καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, συσκοτίζουν τη διαρκή και συνεχόμενη 
κλοπή, που δεν είναι άλλη από αυτή των καπιταλιστών.

Δ. Η ΧΑ έχει προμετωπίδα τον ιστορικό αναθεωρητισμό. Αθωώνοντας 
μια μερίδα του αστικού πολιτικού κόσμου που πρωταγωνίστησε στις διώξεις 
και στη συνεργασία με τις δυνάμεις Κατοχής, συσκοτίζοντας το ρόλο των 
ταγμάτων ασφαλείας, διαστρεβλώνοντας την ιστορία της Εθνικής Αντίστασης 
και παραποιώντας τα γεγονότα του Εμφυλίου, έχει αποκλειστικό σκοπό να 

4. Αναφερόμαστε στο γνωστό άρθρο του Παναγιώτη Σαββίδη, «Τα “προσκοπάκια” της 
Χρυσής Αυγής», εφ. Πρώτο Θέμα, 1/4/2012.
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προσαρμόσει τα ιστορικά δεδομένα στη γλώσσα της αστικής αφήγησης και να 
συνεισφέρει στην επανανομιμοποίηση της ναζιστικής ιδεολογίας και πρακτικής.

Ε. Όλα τα πρόσωπα στην ελληνική ακροδεξιά κάνουν κύκλους σε ένα 
ατελείωτο γαϊτανάκι. Οπότε δεν είναι καθόλου απίθανο να ξαναδούμε στους 
ίδιους σχηματισμούς το Μ. Βορίδη με το Ν. Μιχαλολιάκο, το Δ. Ζαφειρόπουλο 
με τον Α. Γεωργιάδη, τον Κ. Πλεύρη με το Μ. Αρβανίτη-Αβράμη  ή αν δεν τον 
είχαν φάει τα σκουλήκια, το Γ. Παπαδόπουλο με όλους αυτούς μαζί.

ΣΤ. Τα χρήματα που η ιστορία έχει δείξει ότι επενδύουν συχνά επιχειρηματίες 
για τη στήριξή τους σε φασίστες και ναζί, δεν δίνονται απλά και μόνο επειδή 
τους γοητεύει η ακροδεξιά ιδεολογία. Οι συμπλεύσεις αυτές σε συγκεκριμένες 
περιόδους αποτελούν την καλύτερη επένδυση για τα συμφέροντά τους.

 
Βιομηχανία ερωτήσεων υπέρ των εφοπλιστών.

Ένας φασίστας θα αναλάβει την εξουσία στην Ελλάδα;
Μακάρι να είμαστε τόσο τυχεροί.5

Η σχέση της ακροδεξιάς με το εφοπλιστικό κεφάλαιο έχει μακριές ρίζες. 
«Οι καλύτεροι Έλληνες» κατά το Γ. Παπαδόπουλο, πολλαπλασίασαν τα κέρδη 
τους την περίοδο της δικτατορίας επί των ημερών της οποίας θεμελιώθηκε 
(νόμος 89/1967 και 378/68) η εφοπλιστική αυτοκρατορία των αναρίθμητων 
προνομίων: εκμηδένισαν τους φόρους τους προς το ελληνικό κράτος χάρη στους 
κατ’ εξαίρεση και χαριστικούς νόμους της χούντας με τα θαλασσοδάνεια, τις 
φοροαπαλλαγές6 και τη δια νόμου αύξηση των εβδομαδιαίων ωρών εργασίας 
των ναυτεργατών από 40 σε 56, χωρίς καμία συνδικαλιστική κάλυψη.7 Δεν είναι 
τυχαία εξάλλου η τιμητική διάκριση από τα χέρια του ίδιου του Γ. Παπαδόπουλου 

5. Τίτλος από άρθρο του Τάκη Θεοδωρακόπουλου (Taki), που δημοσιεύθηκε στις 20/7/13 
στο μεγάλης κυκλοφορίας αγγλικό περιοδικό Spectator και στο οποίο εξηγούσε για άλλη 
μια φορά στους Βρετανούς -στάζοντας μέλι- γιατί η ΧΑ έχει τέτοια άνοδο και γιατί 
είναι απολύτως δικαιολογημένη. Ο εν λόγω κύριος είναι εφοπλιστής, δημοσιογράφος, 
τενίστας, λάτρης των πολεμικών τεχνών, playboy, bon viveur, ακροδεξιός και πολλά 
άλλα που ταιριάζουν στη μεγαλοαστική παιδία και αισθητική του. Γιος του εφοπλιστή, 
μεγαλοεπιχειρηματία και ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου «Κάραβελ» Γιάννη Θεοδωρακόπουλου 
που ήταν γνωστός υποστηρικτής της δικτατορίας και σπόνσορας πολλών ακροδεξιών 
μορφωμάτων, ο Taki είχε από μικρός την ευκαιρία να συναναστραφεί με διάσημους 
αντικομμουνιστές και όλο το σκυλολόι των μεγάλων σαλονιών. Επειδή συχνά πυκνά έχει 
αναφερθεί ως ένας από τους χρηματοδότες της ΧΑ δήλωσε πριν από τρία χρόνια ότι 
θα δώσει 10.000.000 ευρώ σε όποιον βρει οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο που να τον 
αφορά.
6. Η φορολογική ασυλία των εφοπλιστών ξεκίνησε στη μετά τον εμφύλιο εποχή, το 1953.
7. XYZ Contagion, 9 + 1 σκηνές από την ιστορία της ελληνικής ακροδεξιάς που ρίχνουν φως 
στην άγνωστη Χρυσή Αυγή, Θεσσαλονίκη 2014, σ. 52.
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στον Ποταμιανό και στο Θεοδωρακόπουλο. Άλλοι αγαπημένοι και τιμώμενοι των 
συνταγματαρχών ήταν οι: Αλαφούζος Αριστείδης, Βαρδινογιάννης Νικόλαος, 
οικογένειες Γουλανδρή, Νιάρχου, Αγγελόπουλου, κ.ά.8  

Με την πτώση της δικτατορίας κάποιοι από τους ισχυρούς αυτούς 
επιχειρηματίες, συνέχισαν να ανταποδίδουν τις “χάρες” και εξακολούθησαν να 
στηρίζουν τα στελέχη της χούντας, ακόμα και τους βασανιστές της αστυνομίας, 
προσφέροντάς τους δουλειά σε υπηρεσίες ιδιωτικής αστυνομίας. Μέχρι σήμερα 
συμβαίνει αυτό, για τη ΧΑ.9  

Επιδιώκοντας τη διαιώνιση της φοροασυλίας των πλοιοκτητών (μέχρι και 
σήμερα ισχύουν 56 διαφορετικές φοροαπαλλαγές), η ΧΑ υπερασπίζεται με 
σθένος τα συμφέροντα τους στη βουλή και αρνείται να φορολογηθούν έστω 
και ελαφρά τα τεράστια υπερκέρδη τους. Οι έλληνες εφοπλιστές με τη σειρά 
τους, ιδίως οι κάτοχοι μεγάλων μέσων ενημέρωσης, ανταπόδωσαν τη στήριξη 
με σειρά δημοσιευμάτων και εκπομπών στις οποίες πρόβαλαν, εξωράισαν 
και διαφήμισαν τις θέσεις της ΧΑ. Χαρακτηριστική περίπτωση η εφημερίδα 
«Πρώτο Θέμα», που τον Ιανουάριο του 2011 είχε ανακοινώσει την αγορά 
του 40% του ποσοστού της από τον εφοπλιστή Α. Πάλλη: «Η εταιρεία Πρώτο 
Θέμα ανακοινώνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην οποία συμμετέχει ο 
εφοπλιστής κ. Αναστάσιος Πάλλης ο οποίος δραστηριοποιείται στο χώρο της 
ναυτιλίας μεταξύ άλλων και σε συνεργασία με τον όμιλο Ρέστη (…)». Πολύ 
ρατσισμός… πολύ κέρδος… και οι φασίστες στα εξώφυλλα!

Η ΧΑ λοιπόν, έχει επιδείξει μεγάλη κινητικότητα στο κοινοβούλιο 
για τον τομέα της ναυτιλίας και το εφοπλιστικό κεφάλαιο. Αξίζει να 
σημειώσουμε ότι στον τομέα αυτό μπλέκουν και θέματα που έχουν να κάνουν 
με εργατικά αιτήματα και το ναυτικό επάγγελμα, όπως για παράδειγμα:  
24/10/12 ερώτηση του Ν. Κούζηλου «για την κατάργηση των συλλογικών 
συμβάσεων εργασίας για τους ναυτικούς», 12/2/13 ερώτηση του Γ. Λαγού «για 
την αλλαγή του τρόπου φορολόγησης των Ελλήνων ναυτικών που τους διώχνει 
από τα πλοία», 20/2/15 ερώτηση του Ν. Κούζηλου «σχετικά με τις καθυστερήσεις 
καταβολής δεδουλευμένων στους ναυτικούς», 27/2/15 ερώτηση του ίδιου 
«σχετικά με τη συστηματική υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς 
τους ασφαλισμένους ναυτικούς», 11/3/15 ερώτηση του ίδιου με θέμα «την 
εφαρμογή της Οδηγίας 2002/74/ΕΚ για την προστασία των ναυτικών», 11/3/15 
ερώτηση του Γ. Λαγού «για τους απλήρωτους ναυτεργάτες της εταιρείας NEL 
LINES», 11/2/13 και 11/5/15 ερωτήσεις του ίδιου «σχετικά με την ανεργία των 

8. Στο ίδιο, σ. 66.
9. Δημήτρης Ψαρράς, «Ο φασισμός, οι φασίστες κι εμείς», 17/1/14, http://tvxs.gr/news/
egrapsan-eipan/o-fasismos-oi-fasistes-ki-emeis-toy-dimitri-psarra.
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Ελλήνων ναυτικών», 10/7/16 ερώτηση του ίδιου για «για τις κατασχέσεις στα 
Ναυπηγεία Ελευσίνας και τη μισθοδοσία των εργαζομένων» κ.ά.

Στις ερωτήσεις αυτού του τύπου δεν θα σταθούμε περισσότερο γιατί είναι 
αυτές που επικαλείται η ΧΑ κάθε φορά που θέλει να υπερασπιστεί τον εαυτό 
της από την κατηγορία ότι είναι τα τσιράκια των εφοπλιστών. Ενδεικτική είναι 
η διαδικτυακή εκπομπή «Αττικές Όψεις» #142 με τον Η. Παναγιώταρο και τον 
πρόεδρο του “σωματείου” Ελλήνων Εργαζομένων στη Ναυπηγοεπισκευαστική 
Ζώνη «Ο Άγιος Νικόλαος» Χ. Κυριτσόπουλο που αναλύουν τις θέσεις της ΧΑ 
για τα θέματα ναυτιλίας και Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης, διαρρηγνύουν 
τα ιμάτια τους για το πόσο πολύ ενδιαφέρονται για τους εργαζόμενους και 
εξαπολύουν απειλές για τους «προδότες του ΠΑΜΕ που με τις απεργίες τους 
κατέστρεψαν τον κλάδο και έδιωξαν τα καράβια».10  

Επίσης υπήρξαν αρκετές ερωτήσεις και για έργα σχετικά με τα ελληνικά 
λιμάνια ή ιδιωτικοποιήσεις όπως:

-4/4/13 ερώτηση του Ν. Κούζηλου «για την ιδιωτικοποίηση της Μαρίνας 
Αλίμου».

-25/2/15 ερώτηση του ίδιου «για τη μεγάλη καθυστέρηση υλοποίησης 
του έργου του Λιμένα Πατρών, που θεωρείται έργο άμεσης προτεραιότητας 
και ζωτικής σημασίας για την περιοχή, δεδομένου ότι θα αναμορφώσει 
παραγωγικά και οικονομικά την Αχαΐα και θα αποτελέσει πόλο έλξης νέων 
επενδυτικών πρωτοβουλιών».

-6/3/15 ερώτηση του ίδιου «για την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών 
και του κλάδου της κρουαζιέρας, επειδή για τη χώρα μας, ο κλάδος της 
κρουαζιέρας συνδυάζει τη ναυτιλιακή δραστηριότητα με την τουριστική, και 
συνεπώς τα οικονομικά οφέλη είναι πολλαπλά για τους τομείς της βιομηχανίας 
(ναυπηγική, επισκευαστική, κατασκευές, κλπ), των εισαγωγών-εξαγωγών-
εμπορίου (ανταλλακτικά, τρόφιμα, τοπικά προϊόντα), των υπηρεσιών 
(μεταφορές, εκδρομές, ξενοδοχεία, πρακτορεία ταξιδιών, αεροδρόμια, 
νομικές και ιατρικές υπηρεσίες), της απασχόλησης (πληρώματα πλοίων, 
προσωπικό γραφείων, πρακτορείων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κλπ)».

-27/3/15 ερώτηση του ίδιου «σχετικά με το έργο της Επιτροπής Σχεδιασμού 
και Ανάπτυξης Λιμένων».

10. Εκπομπή «Αττικές Όψεις», #142, με τον Η. Παναγιώταρο  και το Χ. Κυριτσόπουλο, 
προσβάσιμη στο http://livestream.com/xa/xrysh-aygh-attikes-opseis-panag-kyrits-142.
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-25/6/15 ερώτηση του ίδιου «σχετικά με την αναβάθμιση του Λιμένος 
Λαυρίου, η καθυστέρηση επέκτασης του οποίου αποτελεί το μοναδικό εμπόδιο 
για την περαιτέρω δραστηριοποίηση των ακτοπλοϊκών εταιρειών στο Λαύριο 
και, κατ’ επέκταση, την αποσυμφόρηση του Πειραιά».

Επανειλημμένες είναι οι προτάσεις της ΧΑ για την αύξηση των προνομίων 
των εφοπλιστών και την προάσπιση των συμφερόντων των ναυτιλιακών 
εταιρειών εν μέσω φημών για στήριξη από τις παχυλές τους τσέπες:

-21/1/13 ερώτηση του Ν. Κούζηλου «για τα προβλήματα στην ελληνική 
κρουαζιέρα και για το ποια μέτρα θα παρθούν προκειμένου να αντιμετωπιστεί 
η κατάσταση». 

-25/1/13 ερώτηση του ίδιου για το «αν τράπεζες όπως η Εμπορική, η Εθνική 
και η Marfin διαθέτουν ναυτιλιακά χαρτοφυλάκια αξίας 6 δισ. ευρώ που πρέπει 
να τα κατευθύνουν για την ενίσχυση των ναυτιλιακών εταιρειών» και «αν θα 
δοθούν εγγυητικές επιστολές από το κράτος για να μπορέσουν να λύσουν το 
πρόβλημα ρευστότητας οι ναυτιλιακές εταιρείες».

-7/2/13 ερώτηση του ίδιου στους αρμόδιους υπουργούς σχετικά με το «τι θα 
πράξουν προκειμένου να ξεπεραστούν τα γραφειοκρατικά προβλήματα 
ώστε η διαδικασία νηολόγησης11 στην ελληνική σημαία να είναι πιο 
ευέλικτη και λειτουργική».

-8/2/13 ερώτηση του ίδιου για το τι θα πράξουν οι αρμόδιοι υπουργοί 
προκειμένου «να αλλάξει το σύστημα φορολόγησης για τους ιδιοκτήτες μικρών 
σκαφών και σε ποιές ενέργειες θα προβούν προκειμένου να διευκολυνθούν 
στο μέγιστο δυνατό βαθμό οι επιχειρήσεις που κατασκευάζουν μικρά 
σκάφη».

-17/5/13 ερώτηση του ίδιου «για τις αλλαγές στο Νηολόγιο και τη μείωση 
της γραφειοκρατίας για το Ελληνικό Νηολόγιο, προκειμένου να μειωθούν τα 
εμπόδια στα πλοία προς νηολόγηση».

11. Σύμφωνα με το Wikipedia, «νηολόγηση καλείται η (υποχρεωτική) εγγραφή του πλοίου 
σε ειδικό βιβλίο Νηολόγιο που τηρείται από τις Λιμενικές Αρχές, ειδικό αξιωματικό σε 
κάθε λιμένα. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται τα στοιχεία (ταυτότητας) του πλοίου δηλ. 
όνομα, διεθνές διακριτικό σήμα, διαστάσεις, χωρητικότητα πλοίου, μέσο πρόωσης και 
ιπποδύναμη, τα στοιχεία του πλοιοκτήτου (ονοματεπώνυμο, ιθαγένεια κλπ) καθώς και ο 
τίτλος κυριότητας. Βάσει της εγγραφής αυτής χορηγείται το «Πιστοποιητικό νηολόγησης» 
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-21/1/14 ερώτηση του ίδιου για «προβλήματα με το πλοίο NOUR M που 
είχε εντοπιστεί από το Λιμενικό να μεταφέρει παράνομα μεγάλη ποσότητα 
πυρομαχικών που προορίζονταν για εμπόλεμες περιοχές της Μεσογείου. 
Λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή, έσπασαν οι κάβοι του 
πλοίου, το οποίο προσέκρουσε πολλές φορές στην προβλήτα, έπαθε ρήγμα 
και λόγω εισροής υδάτων πήρε αριστερή κλίση. (…) Έχει υπάρξει σχεδιασμός 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η μη βύθιση του πλοίου και η ασφαλής μεταφορά 
του σε άλλο λιμάνι;»

-9/7/14 ερώτηση του ίδιου «για τη δραματική μείωση του ελληνικού 
νηολογίου» με προτροπή στην «πολιτεία να ενισχύσει τη θέση της χώρας ως 
παγκόσμιο ναυτιλιακό κέντρο με δράσεις που να παρέχουν κίνητρα για την 
εγκατάσταση ναυτιλιακών εταιρειών στην Ελλάδα, να καθιστούν ελκυστική 
την επιλογή εγγραφής στο ελληνικό νηολόγιο, να ενθαρρύνουν την είσοδο 
ναυτιλιακών κεφαλαίων στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα και να μειώνουν τα 
γραφειοκρατικά εμπόδια».

-20/2/15 ερώτηση του ίδιου «σχετικά με το μείζον πρόβλημα της θαλάσσιας 
πειρατείας για τη ναυτιλία μας», όπου κάνει αναφορά στη «Σομαλία και σε 
άλλες περιοχές, που φτάσαμε σήμερα στο να θεωρούνται επικίνδυνες και 
σχεδόν απαγορευμένες ορισμένες θαλάσσιες διαδρομές. Η πειρατεία είχε ως 
αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους της ναυσιπλοΐας (λόγω της ανάγκης 
πρόσθετης ασφάλειας των διακινουμένων φορτίων, εμπορευμάτων) καθώς 
και την παρεμπόδιση διακίνησης των φορτίων ανθρωπιστικής βοήθειας. 
Πρακτική πλέον των πλοιοκτητών, είναι η ανάθεση σε ιδιωτικές εταιρείες 
παροχής προστασίας με εξειδικευμένο προσωπικό, για τη φύλαξη των πλοίων 
από πιθανές επιδρομές πειρατών. Τι θα πράξει στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων 
του, προκειμένου να προστατευτούν τα Ελληνικά πλοία από τη μάστιγα της 
θαλάσσιας πειρατείας;»

Έχει ενδιαφέρον ότι σύμφωνα με άρθρο στην εφημερίδα «Η Αυγή», 
πρόσωπο που για χρόνια ανήκε στο στενό κύκλο του Γ. Λαγού αποκαλύπτει τη 
συνάφεια των ενδιαφερόντων: «Ο Γιάννης (σ.σ. Λαγός) εκμυστηρευόταν στο 
στενό του κύκλο πως ο Αρχηγός, μέσω κάποιων φίλων του εφοπλιστών, του 

αντίγραφο του οποίου πρέπει να φέρεται υποχρεωτικά επί του σκάφους για κάθε ζήτησή 
του από τις Αρχές. Ο λιμένας νηολόγησης αναγράφεται κάτω από το όνομα του πλοίου 
στην πρύμνη (μόνο για τα εμπορικά). Κατά το άρθ.6 του ΚΔΝΔ η αναγνώριση ενός πλοίου 
ως ελληνικού συντελείται με την εγγραφή του σε Νηολόγιο λιμενικής αρχής εσωτερικού 
(ελληνικό λιμένα) ή σε Νηολόγιο ελληνικής προξενικής λιμενικής αρχής υπό τον όρο ότι 
εντός του έτους θα γίνει μετανηολόγηση σε λιμένα εσωτερικού».
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έκλεινε ταξίδια με καλό μεροκάματο σε εμπορικά πλοία ως ένοπλος φρουρός σε 
περιοχές που υπήρχε ο κίνδυνος πειρατείας».12 Τέτοια εταιρεία, στο αντικείμενο 
επαγγελματικής δραστηριότητας εκείνη την εποχή του Γ. Λαγού, με τον τίτλο 
«IMS Enterprises S.A.» που αναλάμβανε τη φύλαξη των καραβιών του Ρέστη 
στη Σομαλία και τις περιοχές των πειρατών, είχαν μαζί ο Β. Ρέστης, ο Α. Πάλης, 
ο Βρετανός Έντουαρντ Πρινγκλ Στέισι και άλλος ένας συνέταιρος. Τι σύμπτωση! 

-6/5/15 ερώτηση του Ν. Κούζηλου για το «αν θα συσταθεί τελικά Εθνικό 
Συμβούλιο Κρουαζιέρας, με δεδομένα τα τεράστια οικονομικά οφέλη για τον 
τουρισμό και κατ’ επέκταση για τη ναυτιλία και την εθνική οικονομία από την 
κρουαζιέρα».

-20/5/15 ερώτηση του ίδιου για το «μέσω ποιων χρηματοδοτικών 
προγραμμάτων θα προωθηθεί η δημιουργία νέων θαλάσσιων αρτηριών 
μεταφορών».

-17/2/16 ερώτηση του Η. Παναγιώταρου «για την παρακμή της ελληνικής 
ακτοπλοΐας εν αντιθέσει με της τουρκικής η οποία ανθεί» και για το αν 
«προτίθεται το υπουργείο να οργανώσει αποφασιστικά ένα πρόγραμμα 
στήριξης των ελληνικών ακτοπλοϊκών εταιρειών». 

-7/3/16 ερώτηση του Ν. Κούζηλου «για τη διαμόρφωση κοινού πλαισίου 
δράσης για τη θωράκιση του κλάδου της κρουαζιέρας» και για το «αν 
θα προβεί το αρμόδιο Υπουργείο στην τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου 
λειτουργίας των λιμένων με σκοπό τη θωράκιση της κρουαζιέρας, ενός κλάδου 
ιδιαίτερα σημαντικού για την εθνική οικονομία».

-12/9/16 ερώτηση του Η. Παναγιώταρου σχετικά με «το φαινόμενο της 
ελληνικής γραφειοκρατίας που κρατά δέσμιους σε ένα ανελέητο κυνήγι 
είσπραξης αδίκων φόρων και προστίμων όλους όσους άκουσαν και θέλησαν 
να επενδύσουν στην ελληνική αγορά τουρισμού».

Στο κλίμα αυτό έρχεται να προστεθεί και η στάση που τήρησε η ΧΑ το 
Σεπτέμβρη του 2013 απέναντι σε τροπολογία που αποσύρθηκε τελικά από την 
τότε κυβέρνηση, σύμφωνα με την οποία δεν θα συμπεριλαμβανόταν από 
τα πρόσωπα που καταθέτουν δήλωση «πόθεν έσχες» η συμμετοχή τους σε 
ναυτιλιακές εταιρείες. Όταν τα κόμματα ζητούσαν από την κυβέρνηση να την 

12. Πέτρος Κατσάκος, «Από τον υπόκοσμο στο πλευρό εφοπλιστών, φίλων του Ν. Μιχαλολιάκου», 
εφ. Η Αυγή, 2/10/13. 
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αποσύρει η ΧΑ δεν πήρε θέση, ενώ ο βουλευτής της Η. Παναγιώταρος δήλωσε 
στη συζήτηση στην ολομέλεια ότι η τροπολογία κινείται στη σωστή κατεύθυνση 
και γι΄ αυτό το κόμμα του τη στηρίζει.
 
Εργοδότες του ναυπηγοεπισκευαστικού κλάδου, εργολάβοι και φασίστες:
έφυγαν βαπόρια γιατί έγιναν απεργίες!

Να είστε σίγουροι ότι πολύ σύντομα το απόστημα
που υπάρχει εδώ και δημιουργεί τα προβλήματα
που έχει και όνομα είναι το ΠΑΜΕ, θα τελειώσει και
θα μπούνε τα πράγματα στη σωστή τους κατεύθυνση.13 

Στις 8 Αυγούστου του 2013 κλιμάκιο της ΧΑ με επικεφαλείς τους βουλευτές 
Γ. Λαγό, Ν. Μίχο και Η. Παναγιώταρο επισκέφτηκαν τη Ναυπηγοεπισκευαστική 
Ζώνη του Περάματος, μαζεύοντας γύρω τους κάποιους (μετρημένους στα 
δάχτυλα) φιλικά προσκείμενους εργάτες. Αφού έκαναν δηλώσεις συμμόρφωσης 
στους κανόνες του παιχνιδιού, οι οποίες επιδίωκαν να καθησυχάσουν τους 
επιχειρηματίες της Ζώνης, οι φασίστες έμπαιναν πλέον πιο δυναμικά στο 
παιχνίδι ως εγγυητές-ανάχωμα στη συνδικαλιστική δράση.14 Κάτι που τελικά 
προσπάθησε όντως να κάνει η ΧΑ με τα πάρε δώσε του Γ. Λαγού με τους 
εφοπλιστές,15 με τις επανειλημμένες προτάσεις της στη βουλή για την αύξηση 
των προνομίων των εφοπλιστών, με το “σωματείο”/δουλεμπορικό γραφείο 
«Άγιος Νικόλαος» λίγα μέτρα μακριά από τη ΝΕΖ στο Πέραμα και με την 
επίθεση στους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ στη Λ. Δημοκρατίας στην ίδια περιοχή 
στις 12/9/13.

Επειδή όλα αυτά οι εργοδότες τα εκτίμησαν δεόντως, αντάμειψαν τα 
μέλη της ΧΑ προσλαμβάνοντάς τους στις επιχειρήσεις τους. Έτσι λοιπόν στις 
19/9/2013, εφτά μέρες μετά την επίθεση στους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ και μία 
μέρα μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, προσελήφθησαν στην επιχείρηση 
Κουτρουλός Ευάγγελος και Σια Ε.Ε., συμφερόντων του προέδρου της Ένωσης 
Ναυπηγοεπισκευαστών Πειραιά Αθανάσιου Πυρινή, οι υπογράψαντες την 

13. Η. Παναγιώταρος, δηλώσεις μετά την επίσκεψη στη ΝΕΖ Περάματος, 8/8/13, www.you-
tube.com/watch?v=nJW1jTn6H3w.
14. Η στενή αυτή συνεργασία, σύμφωνα με μαρτυρίες εργατών ξεκίνησε σε νυχτομάγαζο 
στη Συγγρού λίγο μετά τις εκλογές του 2012. Εκεί εφτά εργολάβοι της Ζώνης συναντήθηκαν 
με το Ν. Μιχαλολιάκο, τον Η. Κασιδιάρη και το Γ. Λαγό και έκαναν τα απαραίτητα κομπρεμί 
για να δημιουργηθεί ο αντισύνδεσμος μέσα στη Ζώνη. Τα 380.000 ευρώ που ακούστηκαν 
ως ποσό εκκίνησης… μπορούν να επιβεβαιώσουν οι φασίστες αν τσεπώθηκαν από τα 
«καθαρά τους χέρια». Βλ. XYZ Contagion, ό.π., σ. 95.
15. Βλ. το χαρακτηριστικό video στο οποίο ο Γ. Λαγός αναφέρει τρεις διαφορετικές 
περιπτώσεις επιχειρηματιών που του υποσχέθηκαν ότι θα φέρουν τα πλοία τους για 
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ίδρυση του “σωματείου” Κυριτσόπουλος Χρήστος, Μιχάλαρος Αναστάσιος, 
Αντώναρος Παναγιώτης, Ξανθάκης Ιωάννης, Λούβαρης Σταμάτης, Κολιαδήμας 
Χρήστος, Δρούγκας Βασίλειος, Γαρδικιώτης Κωνσταντίνος, Γαρδικιώτης 
Σωτήρης, Χατζησταύρου Χρήστος και Μαυροειδόγγονας Πιέρρος, δηλαδή 11 
από τους 30 ιδρύσαντες το “σωματείο” (και 11 από τους 21 που εργάζονταν σε 
έργο της εν λόγω επιχείρησης).16 

Τους στόχους του “σωματείου” είχε περιγράψει πολύ γλαφυρά ο εργοδηγός 
του εργολάβου της Ζώνης Φυντάνη17 και πρόεδρος του “σωματείου” Χρ. 
Κυριτσόπουλος, σε εκδήλωση που είχαν διοργανώσει οι χρυσαυγίτες στα 
γραφεία τους στο Πέραμα στις 16/9/13, λίγες μέρες μετά την επίθεση σε 
βάρος των συνδικαλιστών της Ζώνης. Εκεί δήλωσε: «(...) Τα μεροκάματα που 
παίρναμε πριν δύο, τρία ή τέσσερα χρόνια ήταν πάρα πολύ μεγάλα και υψηλά, 
σε σχέση με την κρίση. Θα μπορούσαμε να χαμηλώσουμε τα μεροκάματά μας, 
να εγγυηθούμε στους Έλληνες εφοπλιστές ότι αν φέρουν τα βαπόρια τους εδώ 
θα σταματήσουμε τις απεργίες που γίνονταν όλα αυτά τα χρόνια για διάφορους 
λόγους».

Οι κινήσεις αυτές εμπλουτίστηκαν και με ερωτήσεις από τα έδρανα της 
βουλής, προδίδοντας (και) με αυτό τον τρόπο την καταγωγή των “αφανών” 
χρηματοδοτών της ΧΑ:

-25/1/13 ερώτηση του Γ. Λαγού «για την ανάπτυξη της Επισκευαστικής Ζώνης 
στο Πέραμα» με την οποία ζητούσε να μειωθεί η γραφειοκρατία για την ίδρυση 
μιας ναυπηγοεπισκευαστικής επιχείρησης, αλλά και να υπάρξει μείωση της 
γραφειοκρατίας προκειμένου ένα σκάφος να μπορεί να μπαίνει σε διαδικασία 
επισκευής, μετασκευής κλπ. Στην τοποθέτησή του ανέφερε χαρακτηριστικά 
ότι «προϋπόθεση για την ανάπτυξη της ζώνης του Περάματος είναι επιπλέον 
και η εργασιακή ειρήνη μεταξύ των εργαζομένων και των εκπροσώπων 
των επιχειρήσεων». 

δουλειά στη Ζώνη: «Να ενημερωθεί ο κόσμος, να ξέρει ότι (...) μας έχουν ζητήσει 
συνάντηση κάτω, άνθρωποι που είναι διατεθειμένοι να φέρουνε πλοία (σ.σ. εφοπλιστές), 
είναι τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, θα κάνουμε συνάντηση μαζί τους πιθανόν και 
μέσα στην εβδομάδα, θα καταφέρουμε έτσι ώστε να ξεκινήσει η δουλειά (...)». Και 
για άλλη μια φορά ο μπράβος της εργοδοσίας αναφέρει ότι «οι λακέδες του ΠΑΜΕ και 
του ΚΚΕ θα εξαφανιστούν από το λιμάνι κάτω». Προσβάσιμο στο www.youtube.com/
watch?v=oTQ0TvdoemE.
16. «Οι πηγές χρηματοδότησης της Χρυσής Αυγής», εφ. Η Αυγή, Ενθέματα, 25/10/15.
17. Σε δημοσίευμα του 902.gr σημειωνόταν πως «ο Φυντάνης διατηρεί και καφετέρια στο 
Πέραμα, στην οποία μάλιστα, είναι επιβεβαιωμένο, είχαν συγκεντρωθεί οι χρυσαυγίτες 
λίγες ώρες πριν επιτεθούν στους Αιγύπτιους αλιεργάτες, τα ξημερώματα της 12ης Ιούνη 
του 2012». Προσβάσιμο στο www.902.gr/eidisi/politiki/28158/naypigoepiskeyastiki-zoni-
desmoi-aimatos-anamesa-se-megaloergolavoys-kai.
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-16/7/15 και 23/7/15 ερώτηση του ίδιου «για την ερήμωση της 
Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάματος» τονίζοντας ότι «υπό την απειλή 
επιβολής νέων φορολογικών μέτρων τα οποία αυξάνουν τους φορολογικούς 
συντελεστές, οι περισσότερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη 
Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος ήδη προγραμματίζουν τη μεταφορά 
της καταστατικής τους έδρας σε άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και 
ρωτούσε τους αρμόδιους υπουργούς αν προτίθενται να δώσουν «κίνητρα στους 
επιχειρηματίες προκειμένου να διατηρήσουν την έδρα τους στην Ελλάδα», αν 
έχουν «συγκεκριμένες προτάσεις τόνωσης της ελληνικής επιχειρηματικότητας, 
και συγκεκριμένα αν υπάρχει σχεδιασμός για τις ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες 
της χώρας».

-15/2/16 ερώτηση του Γ. Γερμενή σχετικά με «τα ανυπέρβλητα εμπόδια για 
την ανάπτυξη της Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας», όπου αναφέρει 
ότι παρατηρείται μια γενικότερη έλλειψη σχεδιασμού και στοχευμένων 
πολιτικών για την ουσιαστική ανάπτυξη της ελληνικής ναυπηγοεπισκευαστικής 
βιομηχανίας και ρωτάει τους αρμόδιους υπουργούς «αν υπάρχει πρόθεση για 
παροχή κινήτρων σε ακτοπλοϊκές εταιρείες, ώστε να επιλέγουν την επισκευή 
και κατασκευή των πλοίων τους σε ελληνικά ναυπηγεία».

-10/7/16 ερώτηση του Γ. Λαγού «για την ανεκμετάλλευτη ναυπηγική 
βιομηχανία της Ελλάδας» και για το «αν υπάρχει σχεδιασμός από την κυβέρνηση 
ώστε να μην αμπεμποληθούν δυνατότητες και προοπτικές αναζωογόνησης του 
κλάδου τουλάχιστον σε επίπεδο κρουαζιεροπλοίων».

Ο πολύτιμος συνεργάτης των επιχειρηματιών.

Εμείς, ως Χρυσή Αυγή, ως λαϊκό κίνημα, δεν πιστεύουμε
στην πάλη των τάξεων. Πιστεύουμε ότι όλες οι βαθμίδες της
οικονομίας είναι λαός. Και οι εργαζόμενοι και οι επιχειρηματίες. 
Κίνητρα πρέπει να δοθούν στις επιχειρήσεις, για να
επενδύσουν τα κέρδη τους, για να προσλάβουν υπαλλήλους.18 

Η ΧΑ έχει δώσει δείγματα γραφής για τις σχέσεις της με τον επιχειρηματικό 
κόσμο, αφενός με τη στελέχωση του δυναμικού της με αρκετά πρόσωπα 
που διατηρούν τις δικές τους επιχειρήσεις (με πρώτο και καλύτερο το Ν. 

18. Από την τοποθέτηση του βουλευτή της ΧΑ Χρ. Χατζησάββα στις 17/7/15 για το νομοσχέδιο 
του «μίνι φορολογικού». Το απόσπασμα δημοσιεύθηκε στο άρθρο: «Αναζητά νέο ρόλο στο 
αστικό πολιτικό σύστημα»  της εφ. Ριζοσπάστης στις 2/8/15.
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Μιχαλολιάκο με το ξενοδοχείο της φαμίλιας του, τον Η. Παναγιώταρο  με το 
“μαγαζάκι” του κ.ά.). Αφετέρου με την “επιτροπή ακτιβισμού” «Παρεμπόριο 
STOP» που στήθηκε τo 2010 με την εμπλοκή επιφανών στελεχών της όπως ο 
δικηγόρος Τάσος Δημητρακόπουλος και ο συνάδελφός του Γιάννης Ζωγράφος. 
Αυτοί μαζί με διάφορους περιφερόμενους θιάσους της ακροδεξιάς όπως οι 
Δημήτρης Ζαφειρόπουλος (τέως υπαρχηγός της ΧΑ), το στέλεχος του ΛΑΟΣ 
Παναγιώτης Δούμας κ.ά., παρουσιάζονταν σαν αγανακτισμένοι έμποροι, οι 
οποίοι έκαναν μηνύσεις και πογκρόμ19 ενάντια σε μετανάστες μικροπωλητές 
στην Ερμού «που χάλαγαν το τζίρο» των μεγαλοεμπόρων. 

Σε παρόμοιο μήκος κύματος και η «Ένωση Ελλήνων Επαγγελματιών» που 
έστησε το κόμμα το 2012, η οποία καλούσε τους επαγγελματίες να δώσουν 
δουλειά σε Έλληνες/Ελληνίδες εργαζόμενους/ες, να αντισταθούν στα «λαθραία 
προϊόντα» και στους «λαθρομετανάστες». Και αν τα αφεντικά δεν έβρισκαν 
μόνα τους εργαζόμενους… η ΧΑ με τα γραφεία ευρέσεως εργασίας που 
ίδρυσε την ίδια περίοδο (με σχετικές ανακοινώσεις/προσκλήσεις από την Τ.Ο. 
Θεσσαλονίκης, την Τ.Ο. Εύβοιας-Βοιωτίας κ.ά.) φρόντιζε να αναζητεί φθηνό 
προσωπικό, που προοριζόταν να εργαστεί ανασφάλιστο και κακοπληρωμένο σε 
θέσεις που πρόσφεραν συμπαθούντες της οργάνωσης.

Επίσης άλλο παράδειγμα που φανερώνει τους δεσμούς αίματος της ΧΑ 
με επιχειρηματικούς κύκλους είναι η στάση της στην απεργία των εργατών 
της Ελληνικής Χαλυβουργίας (Νοέμβρης 2011-Ιούλιος 2012). Η “φιλεργατική” 
ναζιστική οργάνωση τάχθηκε ενάντια στην απεργία ωθώντας το Σωματείο 
να βγάλει ανακοίνωση: «Η Χρυσή Αυγή από την αρχή τάχθηκε ενάντια στον 
αγώνα μας, όπως και σε κάθε εργατικό λαϊκό αγώνα. Υπερασπίστηκε το 
Μάνεση, λέγοντας πως η πρότασή του για απολύσεις και πεντάωρο ήταν λογική 
υπό τις δύσκολες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί στην αγορά. Ότι κάθε 
επιχείρηση γι’ αυτό υπάρχει, για να βγάζει κέρδος». Αργότερα, για να μαζέψουν 
τα ασυμμάζευτα και όσο το κίνημα αλληλεγγύης μεγάλωνε, οι βουλευτές της 
επισκέφθηκαν το εργοστάσιο σε μια χαρακτηριστική κωλοτούμπα.

Τέλος (αν και τα πάρε δώσε της με τις δυνάμεις του κεφαλαίου δεν 
τελειώνουν ποτέ), αξίζει να αναφερθούν οι συνδετικοί κρίκοι της οργάνωσης 
με τα φιλικά προσκείμενα τζάκια της Ελλάδας, που είναι ο «Φύρερ» (ο 
πλουσιότερος αρχηγός πολιτικού κόμματος στην Ελλάδα, μην το ξεχνάμε) με 
τον αδερφό του δικηγόρο Τ. Μιχαλόλια (νομικός σύμβουλος του Σ. Κόκκαλη, 
του Β. Μαρινάκη, συνήγορος του Γ. Κοσκωτά, του Γ. Παπαδόπουλου και άλλα 
ωραία). Όπως είναι γνωστό, παλιές καραβάνες της ακροδεξιάς και οι δύο, είχαν 

19. Από το οποίο οι φασίστες τελικά κατέληξαν να κλαψουρίζουν μπροστά σε κάμερες με 
χαρτομάντιλα στα χέρια γιατί τα καφριλίκια τους δεν έμειναν αναπάντητα.
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την “τύχη” μέσα στα χρόνια να γνωρίσουν επιχειρηματίες που τους γοήτευαν 
οι αγκυλωτοί και έτσι ο «Λαϊκός Σύνδεσμος» φρόντισε να ανταποδώσει τα 
κομπλιμέντα της αστικής τάξης με ποικίλους τρόπους. 

Όσον αφορά λοιπόν την κοινοβουλευτική τους δράση οι ερωτήσεις 
συνεχίζονται και έχει πολύ ενδιαφέρον ότι δημαγωγούν και για τους 
μικροϊδιοκτήτες/μικρομεσαίους ενώ κρατούν ορθάνοιχτη την πόρτα στα 
μεγάλα κεφάλια του χώρου που τους συνθλίβουν:

-1/11/12 ερώτηση του Κ. Μπαρμπαρούση «για τους όρους απόδοσης του ΦΠΑ 
που προκύπτει από συναλλαγές με το Δημόσιο», όπου προτείνει αλλαγές στην 
απόδοση του ΦΠΑ ιδιωτικών επιχειρήσεων ως ένα «έμμεσο τρόπο διοχέτευσης 
ρευστότητας στην αγορά κάτι που τόσο πολύ επιζητείται από όλους».  

-20/12/12 και 9/2/16 ερωτήσεις του Η. Παναγιώταρου για «το κύμα φυγής 
ελληνικών επιχειρήσεων σε γειτονικές χώρες, προκειμένου να εκμεταλλευτούν 
το ευνοϊκότερο φορολογικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, που υπάρχει 
τοπικά», όπου εγκαλεί τους αρμόδιους υπουργούς αν «με την αύξηση του 
τέλους επιτηδεύματος, την κατάργηση του αφορολόγητου για τους ελεύθερους 
επαγγελματίες και τους εμπόρους και την αύξηση των φορολογικών τους 
συντελεστών σκοπεύει η κυβέρνηση να αυξήσει την επιχειρηματικότητα στη 
χώρα και να μειώσει την ανεργία».

-4/2/13 ερώτηση του ίδιου σχετικά με τις «κλειστές στρόφιγγες του 
τραπεζικού δανεισμού για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις» και «με ποιους 
όρους έγινε η οικονομική ενίσχυση των τραπεζών αυτών και γιατί δεν 
αποτυπώνεται η αύξηση της ρευστότητας τους στην αγορά με την παροχή 
δανείων στις Ελληνικές επιχειρήσεις».

-14/3/13 ερώτηση του Ν. Κούζηλου σχετικά με την «αναγκαία ενίσχυση 
του εμπορικού κλάδου του Πειραιά» και τα μέτρα που πρέπει να παρθούν 
«προκειμένου να ενισχυθεί ο εμπορικός κόσμος της περιοχής» και «να 
διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις και οι έμποροι του Πειραιώς προκειμένου να 
εκπληρώσουν τις φορολογικές και ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις».

-9/4/13 ερώτηση του Γ. Λαγού για το οικονομικό αδιέξοδο των παραγωγών 
ηλεκτρικού ρεύματος από φωτοβολταϊκά και για το «αν θα ληφθούν μέτρα 
για τη ρύθμιση των δόσεων προς τις τράπεζες προκειμένου να διευκολυνθούν 
οι παραγωγοί στην αποπληρωμή των δανείων τους».
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-25/6/15 ερώτηση της Δ. Σβερώνη-Χονδρονάσιου «για την οικονομική 
ασφυξία των Ελλήνων εμπόρων και επιχειρηματιών» και την αδυναμία 
πρόσβασης τους στη χρηματοδότηση. 

-9/7/15, 3/8/15, 6/11/15 και 7/12/15 ερωτήσεις του Η. Παναγιώταρου «για 
τα γραφειοκρατικά εμπόδια τα οποία μπλοκάρουν την παραγωγή του 
θρυλικού ελληνικού αυτοκινήτου PONY». Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, 
«η εταιρεία NAMCO, που είναι 100% ελληνική εταιρεία, έχει προχωρήσει στην 
εγκατάσταση παραγωγής του αυτοκινήτου ΡΟΝΥ και απομένει μια πιστοποίηση 
του ΕΒΕΤΑΜ για να ξεκινήσει. Τι προτίθεται να πράξει το υπουργείο για να 
προχωρήσει το ταχύτερο δυνατό η διαδικασία πιστοποίησης της βιομηχανίας 
ώστε να ξεκινήσει η παραγωγή;»

-23/7/15 (την περίοδο που με αφορμή τα capital controls οι εργοδότες 
όξυναν την επίθεσή τους στους εργαζόμενους κλέβοντάς τους μισθούς, 
επιβάλλοντας μαζικές απολύσεις, υποχρεωτικές άδειες, κ.ά.) ερώτηση του 
Γ. Λαγού για να εκφράσει την ανησυχία του διότι από το capital control «η 
εύρυθμη λειτουργία της αγοράς έχει διασαλευτεί, τα δε προβλήματα κατά 
τη συναλλακτική διαδικασία έχουν αυξηθεί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
συνιστούν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις, οι οποίες συναντούν ανυπέρβλητα 
εμπόδια κατά την προώθηση των εμπορευμάτων τους εξαιτίας της ανωτέρω 
οικονομικής ασφυξίας».

-27/7/15 ερώτηση του Ν. Μίχου με θέμα «ακάλυπτη η επιχειρηματική 
δραστηριότητα από την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για την άρση της 
τραπεζικής αργίας», αναφέροντας ότι «αφήνει ακάλυπτη την επιχειρηματική 
δραστηριότητα, δημιουργεί τον κίνδυνο για την άμεση ένταξη των επιχειρήσεων 
στο Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων (ΣΑΥ) του Τραπεζικού Συστήματος 
Πληροφοριών Τειρεσίας». 

-2/12/15 ερώτηση του Η. Παναγιώταρου με θέμα «καμία μέριμνα για τους 
δανειολήπτες-πρώην ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που έκλεισαν» και για το αν 
«θα υπάρξει κάποια πρόβλεψη ευνοϊκής αντιμετώπισης όλων εκείνων των 
επιχειρηματιών που πλέον είναι επί της ουσίας εκτός εργασίας και αν θα 
δοθούν ευκαιρίες να αποπληρώσουν τα δάνεια τους εντός εύλογου χρόνου 
χωρίς όρους που εν τοις πράγμασι είναι αδύνατον να τηρηθούν».

-5/2/16 ερώτηση του Γ. Λαγού «για την προστασία των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων λόγω της επικείμενης εκπνοής του moratorium, το οποίο 
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προστατεύει στην ουσία τα στεγαστικά δάνεια αλλά και τα «κόκκινα» δάνεια 
των περίπου 170.000 μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες συνιστούν την 
σπονδυλική στήλη της ελληνικής οικονομίας».

-5/2/16 ερώτηση του Ε. Καρακώστα με θέμα «πότε θα παύσει να ισχύει 
το καταστροφικό για τη συνολική οικονομία της χώρας μας καθεστώς των 
ελέγχων κεφαλαίων» και σχετικά «με ποιες ενέργειες η Πολιτεία θα στηρίξει 
τις μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις».

 
-17/2/16 ερώτηση του Γ. Λαγού «για τη δραματική κατάσταση της ελληνικής 

επιχειρηματικότητας και το πρόβλημα της ρευστότητας των ελληνικών 
επιχειρήσεων».

- 31/3/16 ερώτηση του Ε. Καρακώστα «για την επιδείνωση της οικονομικής 
κατάστασης των μικρών επιχειρήσεων της χώρας» και για το αν υπάρχει 
πρόθεση για μείωση της φορολογίας που έχει επιβληθεί στις μικρές επιχειρήσεις.

-2/6/16 ερώτηση του Ν. Κούζηλου «σχετικά με το μέλλον του σημαντικού 
για την Εθνική μας οικονομία κλάδου της χαλυβουργίας στην Ελλάδα και για 
το πώς σκοπεύει η κυβέρνηση να αντιστρέψει την υπολειτουργία του κλάδου 
της χαλυβουργίας και το κλείσιμο στρατηγικών για την Εθνική μας οικονομία 
βιομηχανιών και να στηρίξει έμπρακτα το σημαντικό αυτό κλάδο».

-24/8/16 ερώτηση του Γ. Λαγού «για τον οικονομικό-εξαγωγικό εκτροχιασμό 
των ελληνικών επιχειρήσεων που είναι αποτέλεσμα της εξάντλησής τους από 
την πολυετή ύφεση και τα διαβόητα capital controls» και για το «ποια άμεσα 
μέτρα πρόκειται να λάβει η κυβέρνηση ώστε να ανασταλεί η εν λόγω πορεία 
προς όφελος της Ελληνικής οικονομίας και του  Ελληνικού λαού».

-31/8/16 ερώτηση του Γ. Γερμενή «για τον κίνδυνο κλεισίματος 1.000 
ελληνικών επιχειρήσεων που ασχολούνται με την εισαγωγή και την 
επεξεργασία καφέ».

-19/9/16 ερώτηση του Ν. Κούζηλου «για το επίδομα ανεργίας και την 
διεύρυνση των κριτηρίων παροχής του και για τους μικρομεσαίους 
επαγγελματίες που αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στις βασικές καθημερινές 
τους ανάγκες και υποχρεώσεις».  

-21/9/16 ερώτηση του Γ. Γερμενή «για τις μεγάλες καθυστερήσεις στην 
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επιστροφή ΦΠΑ σε επιχειρήσεις».
 
Ύγεία… Μιλώντας για λογαριασμό των φαρμακοβιομηχάνων.
 
…με την ταχύτατη ανάπτυξη των ήδη υπαρχόντων 
ελληνικών φαρμακευτικών βιομηχανιών,
οι οποίες πρέπει να στηριχθούν από το κράτος (…).20

Σύμφωνα με τις θέσεις της ΧΑ για την υγεία η οργάνωση δείχνει μια 
«αδυναμία» στις εγχώριες βιομηχανίες και προσανατολίζεται σε: «Επιδότηση 
της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας και προτίμηση αγοράς φαρμάκων που 
παράγονται στην Ελλάδα -και όχι εισαγομένων- για τα δημόσια νοσοκομεία. 
Η Χρυσή Αυγή διακρίνει ριζικά την Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία από τους 
πολυεθνικούς φαρμακευτικούς κολοσσούς και τη θεωρεί ως ένα από τους 
ελάχιστους εναπομείναντες ισχυρούς κλάδους της οικονομίας και μάλιστα με 
εξαγωγικό προσανατολισμό».21 

Ακολουθώντας την περπατημένη της, ζητά νέα κονδύλια και ενίσχυση για 
τους φαρμακοβιομηχάνους που χρόνια τώρα κερδοφορούν πατώντας στις 
ανάγκες του κόσμου για ανακούφιση στα προβλήματα υγείας. Συγκαλύπτοντας 
το ζήτημα του φαρμάκου ως εμπορεύματος αλλά και τις απαράδεκτες 
εργασιακές σχέσεις στα εργοστάσια των Ελλήνων φαρμακοβιομηχάνων (ο 
υπόδικος Λ. Λαυρεντιάδης της Alapis ξέρει καλά από μπίζνες), κύριο μέλημά 
της είναι το πώς θα ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και η κερδοφορία 
καπιταλιστών όπως του ομίλου Γιαννακόπουλου της ΒΙΑΝΕΞ… Και επειδή ο 
κλάδος έχει πολύ ψωμί, οι ερωτήσεις συνεχίζονται:

-8/6/15 ερώτηση της Δ. Σβερώνη-Χονδρονάσιου «σχετικά με την παράνομη 
πώληση φαρμάκων μέσω διαδικτύου». Όπως αναφέρει: «τέτοια ηλεκτρονικά 
καταστήματα βρίσκουν όλο και περισσότερο πρόσφορο έδαφος εξαιτίας της 
αυξημένης έλλειψης φαρμάκων στα φαρμακεία, λόγω των καθυστερήσεων 
του ΕΟΠΠΥ στην εξόφληση των οικονομικών του υποχρεώσεων. Τι σκοπεύετε 
να πράξετε ώστε να παταχθεί η παράνομη ηλεκτρονική διακίνηση φαρμάκων;»

-21/10/15 ερώτηση του Γ. Λαγού για το «σχέδιο αφανισμού της ελληνικής 
φαρμακοβιομηχανίας». Όπως αναφέρει: «η ελληνική παραγωγή κινδυνεύει 
με αφανισμό με τη συμπίεση της τιμής των γενοσήμων και τη διατήρηση των 

20. «Οι θέσεις της Χρυσής Αυγής για τον τομέα της Υγείας», 16/9/15, www.xryshaygh.com/
enimerosi/view/oi-theseis-ths-chrushs-aughs-gia-ton-tomea-ths-ugeias#ixzz4LeTGepkC. 
21. «Πολιτικές Θέσεις», www.xryshaygh.com/kinima/thesis.
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εμποδίων στη χρήση τους. Σύμφωνα με τις καταγγελίες των εκπροσώπων της 
ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, με την κυβερνητική πολιτική των τελευταίων 
ετών, υφίστανται έναν βρώμικο πόλεμο που θα μετατρέψει τις ελληνικές 
εταιρείες από παραγωγικές, σε εισαγωγικές των Ισραηλινών εταιρειών 
γενοσήμων, ενώ ήδη ευνοούνται όλο και περισσότερο οι εισαγωγές φαρμάκων 
παραδίδοντας την ελληνική αγορά στους βιομηχανικούς κολοσσούς που πλέον 
ελέγχουν το 80% της ελληνικής αγοράς οδηγώντας σε αφανισμό και αυτό 
τον κλάδο της ελληνικής βιομηχανίας. Σε ποιες ενέργειες έχουν προβεί και 
πως σχεδιάζουν να προστατέψουν την ελληνική αγορά από τη μετατροπή 
της σε ολιγοπώλιο ξένων οικονομικών συμφερόντων; Με ποιο σκεπτικό οι 
αρμόδιοι στηρίζουν το σχέδιο αφανισμού που μαθηματικά επιφέρει στη 
φαρμακοβιομηχανία το μνημόνιο, χωρίς να αντιπροτείνουν οτιδήποτε θα 
μπορούσε να αποσοβήσει την καταστροφή;»

-18/1/16 ερώτηση του Η. Παναγιώταρου «για τα γενόσημα στην Ελλάδα» 
στην οποία αναφέρει ότι: «προτείνουμε στην κυβέρνηση και αντιπολίτευση 
τη μοναδική πραγματικά εθνικής σημασίας δράση, καθώς μέσω αυτής θα 
διασφαλιστεί η παροχή υψηλών προδιαγραφών αντίγραφων φαρμάκων 
(γενόσημα), τα οποία για να κυκλοφορούν στη χώρα μας θα πρέπει να παράγονται 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από τις εταιρείες που έχουν ή θα έχουν μονάδες παραγωγής επί 
ελληνικού εδάφους. (…) Προτίθενται οι αρμόδιοι υπουργοί να μεριμνήσουν με 
μέτρα και κίνητρα για την ενίσχυση της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας; Γιατί 
η κυβέρνηση δεν φροντίζει για την αλλαγή στο ισχύον νομοθετικό καθεστώς, 
ώστε να θωρακίσει την ελληνική φαρμακοβιομηχανία με τον αποκλεισμό της 
κυκλοφορίας γενόσημων στην Ελλάδα, προερχόμενων από ξένες εταιρείες που 
δεν έχουν παραγωγικές μονάδες εντός συνόρων;»

-17/8/16 ερώτηση του Ι. Αϊβατίδη «για την απελευθέρωση διάθεσης 
φαρμάκων». Σύμφωνα με το κείμενό του: «Έντονος είναι ο αντίλογος από 
την πλευρά των φαρμακοποιών σχετικά με την Υπουργική Απόφαση η οποία 
επιτρέπει και καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις της απελευθέρωσης 
της διάθεσης περίπου 216 μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων, τα οποία 
πλέον αποτελούν υποκατηγορία φαρμάκων με την επωνυμία Γενικής Διάθεσης 
Φάρμακα (ΓΕ.ΔΙ.ΦΑ.). (…)  Έχει την πρόθεση το αρμόδιο Υπουργείο να ακροαστεί 
τους εμπλεκόμενους φορείς, να λάβει υπό όψη την σχετική ευρωπαϊκή εμπειρία 
και να επανεξετάσει το θέμα προτάσσοντας την προστασία της δημόσιας υγείας 
του Ελληνικού λαού, αλλά και προκειμένου να αποφευχθεί η εμπλοκή της 
Ελλάδας σε δικαστικές περιπέτειες και να δυσφημισθεί για άλλη μια φορά 
στη διεθνή κοινότητα; Για ποιόν λόγο και σε τί ακριβώς αναφέρονται οι 
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εμπλεκόμενοι φορείς, όταν κάνουν λόγο για ύπαρξη οικονομικών συμφερόντων 
πολυεθνικών εταιρειών και εξυπηρέτηση αυτών μέσω της εν λόγω Υπουργικής 
Απόφασης;»

 
Γεωστρατηγική στροφή: Ρωσία, ο «φυσικός σύμμαχος».

 
Έτσι γίνονται οι δουλειές. 
Αν έχει κέρδος ο Ρώσος θα έρθει στην Ελλάδα.22 

Αν ανατρέξει κάποιος/α στις δημοσιευμένες «Πολιτικές θέσεις» της ΧΑ, 
θα δει στην παράγραφο «Γεωστρατηγική στροφή» πως ο προσανατολισμός 
της είναι «η άμεση στροφή, επενδυτική και ενεργειακή κατ’ αρχάς, προς τη 
Ρωσία. Μία εμπορική και αμυντική συμφωνία με τους Ρώσους θα απαλλάξει 
τη χώρα από το θανάσιμο εναγκαλισμό των ΗΠΑ και των συμμάχων τους».23 
Ας μη φανταστεί κανείς από την τελευταία πρόταση ότι τους έπιασε κάποια 
αντιιμπεριαλιστική ανησυχία ή ότι αμφισβητούν τη στρατηγική επιλογή 
του κεφαλαίου για συμμετοχή της Ελλάδας στην ΕΕ και την Ευρωζώνη. Οι 
“άνθρωποι” συνεχίζουν τις μπίζνες επιλέγοντας άλλη καπιταλιστική συμμαχία 
για να στοιχήσουν τους καταπιεσμένους πίσω της, εξυπηρετώντας έτσι και 
τα συμφέροντα του τμήματος της εγχώριας αστικής τάξης που επιθυμεί 
περισσότερες οικονομικές συνεργασίες με τα ρωσικά μονοπώλια. Αυτή η 
στροφή όμως με ένα “μαγικό” τρόπο δεν θα διαταράξει τις σχέσεις με την ΕΕ 
και τις ΗΠΑ γιατί όπως αποσαφηνίζει ο Η. Κασιδιάρης στην εκπομπή του Kontra 
Channel: «γεωπολιτική στροφή, δηλαδή, σε επίπεδο εμπορικό, σε επίπεδο 
εθνικής άμυνας, δεν είπαμε να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε 
πληρώσει τόσο ακριβά το ευρώ που θα ήταν έγκλημα να φύγουμε (…). Για 
το αν το ΝΑΤΟ βολεύει το εθνικό μας συμφέρον και μας εξυπηρετεί, θα το 
εξετάσουμε».

Στη σύσφιξη αυτών των πολυπόθητων σχέσεων στοχεύουν και μια σειρά 
σχετικών άρθρων, εκδηλώσεων αλλά και επισκέψεων στη Ρωσία αξιοποιώντας 
την ακροδεξιά οδό. Οι στενές επαφές έχουν αρχίσει από τη δεκαετία του 
1990 όπου πρώτη φορά το 1996 τη ρωσική πρωτεύουσα επισκέφθηκε ο 
Ν. Μιχαλολιάκος, προσκεκλημένος του αντικομμουνιστή ακροδεξιού Β. 
Ζιρινόφσκι,24 το κόμμα του οποίου (LDPR-Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα 

22. Δηλώσεις του Η. Κασιδιάρη στην εκπομπή «Επί του Πιεστηρίου» του καναλιού Kontra 
Channel, 24/9/15, προσβάσιμη στο www.youtube.com/watch?v=ln4JD_TVRIA.
23. «Πολιτικές Θέσεις», www.xryshaygh.com/kinima/thesis.
24. Για το τι εστί Ζιρινόφκσι, αρκεί να θυμίσουμε πως «την εποχή που προωθούνταν στο 
Συμβούλιο της Ευρώπης το διαβόητο αντικομμουνιστικό μνημόνιο (Δεκέμβρης του 2005), 
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Ρωσίας) είναι στη βουλή και διατηρεί άριστες σχέσεις με το Κρεμλίνο. Την 
περίοδο εκείνη υπήρχε η επιδίωξη η ΧΑ να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην 
υπό συγκρότηση «Πατριωτική Διεθνή» (Patrintern). Το Νοέμβριο του 2013 ο Α. 
Ματθαιόπουλος επισκέφτηκε «την ομόδοξη Ρωσία» έπειτα από πρόσκληση του 
ρωσικού «εθνικιστικού» κόμματος, για να συμμετάσχει σε συνέδριο στο οποίο 
συμμετείχαν επίσης το αγγλικό BNP και η ιταλική Forza Nuova. Ο χρυσαυγίτης 
στην ομιλία του τόνισε πάλι ότι «η Ρωσία αποτελεί για την Ελλάδα έναν φυσικό 
σύμμαχο με τον οποίο μπορεί να αναπτύξει διπλωματική, στρατιωτική και 
οικονομική συνεργασία προς επιδίωξη κοινών εθνικών συμφερόντων».25 Το 
Μάιο του 2014 (στις 14 και 15 του μήνα), ο Α. Ματθαιόπουλος και η Ε. Ζαρούλια 
ταξίδεψαν στη Μόσχα και στην επιστροφή τους εκτός από φωτογραφία με τον 
Α. Ντούγκιν (εμπνευστή της λεγόμενης 4ης πολιτικής θεωρίας, καθηγητή, 
συγγραφέα, εξ απορρήτων σύμβουλο του Πούτιν και συνομιλητή του συνόλου 
της ακροδεξιάς στη χώρα του), ανήρτησαν στην ιστοσελίδα τους και κείμενο 
στο οποίο αναφέρεται μεταξύ άλλων: «κλιμάκιο του Λαϊκού Συνδέσμου με 
επικεφαλής τους βουλευτές μας Αρτέμιο Ματθαιόπουλο και Ελένη Ζαρούλια 
επισκέφθηκε τη Μόσχα και πραγματοποίησε εκτεταμένες επαφές με Ρώσους 
πολιτικούς και οικονομικούς παράγοντες. Η επίσκεψη αυτή σηματοδοτεί 
επισήμως την προσέγγιση του Ελληνισμού με την ομόδοξη Ρωσία μέσω του 
Λαϊκού Συνδέσμου, που εκφράζει τη θέληση του ελληνικού λαού για άμεση 
σύσφιξη των διμερών σχέσεων. Στο πλαίσιο των επαφών πραγματοποιήθηκε 
πολύωρη συνάντηση με το σύμβουλο του προέδρου Πούτιν και Καθηγητή του 
Πανεπιστημίου της Μόσχας, Αλεξάντερ Ντούγκιν. Συζητήθηκαν ζητήματα 
γεωπολιτικής, ενέργειας, διεθνούς ασφάλειας και πολιτισμού».26

Η γεωστρατηγική στροφή που διακηρύσσει και οι σχετικές της κινήσεις θα 
μας βοηθήσουν να καταλάβουμε και τη στάση της ΧΑ στις ενότητες που θα 
ακολουθήσουν: «Πολεμική βιομηχανία» και «Υδρογονάνθρακες-Φυσικό αέριο-
Ορυκτός πλούτος».

Διά στόματός τους έχουμε τα εξής:

έσπευσε να το υιοθετήσει, ζητώντας με την ευκαιρία αυτή, την απαγόρευση των ΚΚ, 
καθώς και την κατ’ οίκον κράτηση (!) του Γκενάντι Ζιουγκάνοφ, προέδρου του ΚΚΡΟ». Η 
σχετική αναφορά βρίσκεται στο άρθρο «Παρέα με το Ζιρινόφσκι ενάντια στο λαό», της εφ. 
Ριζοσπάστης, 14/6/14. 
25. «Όλη η Ευρώπη στο πλευρό της Χρυσής Αυγής: Πανευρωπαϊκό συνέδριο στη Ρωσία για 
τις παράνομες πολιτικές διώξεις», 11/12/13, www.xryshaygh.com/enimerosi/view/olh-h-
eurwph-sto-pleuro-ths-chrushs-aughs#ixzz4M1FzRGU3.
26. «Η Χρυσή Αυγή στη Μόσχα: Θέτουμε τις βάσεις της ελληνορωσικής συνεργασίας», 
15/5/14,  www.xryshaygh.com/enimerosi/view/h-chrush-augh-sthn-moscha-thetoume-
tis-baseis-ths-ellhnorwsikhs-sunergasias#ixzz4KjVhczeL.
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-26/8/13 ερώτηση του Χρ. Παππά με θέμα «παραδίδει η Ελλάδα τις 
βάσεις της για τους επικείμενους βομβαρδισμούς στη Συρία» και για το αν 
«σταθμίστηκε ή όχι ο γεωπολιτικός αντίκτυπος που θα έχει στη χώρα μας μια 
πιθανή συμμετοχή, δεδομένης της αντίδρασης της Ρωσίας στην αεροπορική 
επιδρομή».

-10/4/14 ερώτηση του Η. Παναγιώταρου «για τις απώλειες δισεκατομμυρίων 
ευρώ για τη χώρα μας από την ενδεχόμενη απορρύθμιση των εμπορικών 
σχέσεων Ελλάδας-Ρωσίας λόγω των τελευταίων εξελίξεων στην Ουκρανία».

-3/7/14 ερώτηση του ίδιου «για την τεράστια οικονομική ζημιά που 
προκαλεί στους αγρότες το εμπάργκο της ΕΕ εναντίον της Ρωσίας» και για το 
αν «ο κ. Υπουργός των Εξωτερικών, στη σπουδή του να μεταβεί στην Ουκρανία 
και να συνδιαλλαγεί με τους κρατούντες την ουκρανική εξουσία, παρέβλεψε 
ότι το επιβαλλόμενο εμπορικό εμπάργκο εναντίον της Ρωσίας θα αποτελούσε 
τροχοπέδη για τις ελληνικές εξαγωγές προς αυτήν».

-9/7/14 ερώτηση του Χρ. Παππά για τη «μείωση 20% στις αναμενόμενες 
αυξήσεις τουριστών από τη Ρωσία στη Βόρειο Ελλάδα εξαιτίας των 
δυσκολιών στην έκδοση βίζας που έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή  Ένωση αλλά και 
η αντιρωσική πολιτική που ακολούθησε η κυβέρνηση στην πρόσφατη διένεξη 
με την Ουκρανία». 

-1/12/14 επανάληψη ερώτησης του Χρ. Παππά «για την Ελλάδα που 
έχει μετατραπεί σε άθυρμα των αμερικανοσιωνιστών στην υπόθεση 
της Ουκρανίας» και «ενάντια στη Ρωσία με την οποία η χώρα μας έχει 
μεγάλα περιθώρια βελτίωσης των διακρατικών σχέσεων. (…) Θα αποσύρει 
η Ελλάδα τη στήριξή της από ενέργειες βίαιης ανατροπής νόμιμα εκλεγμένων 
κυβερνήσεων; Θα αντιταχθεί η χώρα μας στην επιβολή κυρώσεων σε βάρος 
κατοίκων της Κριμαίας που θέλουν να διατηρήσουν στενή σχέση με τη Ρωσία; 
Δεσμεύονται ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις δεν θα εμπλακούν στην 
αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει στην περιοχή της Ουκρανίας-Κριμαίας;»

-23/12/14 ερώτηση του Η. Παναγιώταρου για τη «δραματική μείωση των 
τουριστικών κρατήσεων από Ρωσία και το τεράστιο πλήγμα που έχει υποστεί 
ο ελληνικός τουρισμός, εξαιτίας της στάσης που κράτησε η χώρα μας απέναντι 
στη Ρωσία τους τελευταίους μήνες». 

-8/5/15 ερώτηση του ίδιου για τα «μέτρα στήριξης των μηλοπαραγωγών 
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που επλήγησαν από το εμπάργκο της Ρωσίας». 

-18/5/15 επίκαιρη ερώτηση του Η. Κασιδιάρη για το «δανεισμό από το ΔΝΤ, το 
«κούρεμα» δημοσίου χρέους και πιθανή συμμετοχή της Ελλάδος στην τράπεζα 
των χωρών BRICS», για την οποία θέτει το ζήτημα «πότε θα ξεκινήσουν οι 
συζητήσεις με τις χώρες BRICS και με ποιους στόχους θα συμμετέχει η ελληνική 
πλευρά στις συζητήσεις αυτές;»

-21/5/15 ερώτηση του Ν. Μίχου για τις «ανυπολόγιστες επιπτώσεις του 
ρωσικού εμπορικού αποκλεισμού στην ελληνική αγροτιά, μετά την επιβολή 
από τη Ρωσία της απαγόρευσης εισαγωγής προϊόντων φυτικής και ζωικής 
προέλευσης από όλες τις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις επτά 
(7) Αυγούστου 2014». Θέτει λοιπόν το ζήτημα αν «αντιλαμβάνονται τους 
κινδύνους για την ελληνική γεωργία και την αγροτική οικονομία που εγκυμονεί 
η παθητική στάση που έχει υιοθετήσει η Ελλάδα απέναντι στον εμπορικό 
αποκλεισμό της Ρωσίας».

-27/11/15 ερώτηση του Η. Παναγιώταρου «για το εμπάργκο της ΕΕ στη Ρωσία 
και για τις σχέσεις της χώρας μας προς τη Ρωσία που πιέζονται προς όφελος 
τρίτων».

-22/1/16 ερώτηση του Ν. Κούζηλου σχετικά με «το κοινό Αμυντικό Δόγμα 
Ρωσίας-Αρμενίας» και για το αν θα «ακολουθήσει και η ελληνική εξωτερική και 
αμυντική πολιτική το παράδειγμα της Αρμενίας, προχωρώντας σε διπλωματικές 
κινήσεις σύσφιξης των διμερών σχέσεων με τη Ρωσία».

-16/3/16 ερώτηση του Η. Παναγιώταρου «για τη ρωσική ναυτική συνεργασία 
στο Αιγαίο» και για το αν «είχε προτείνει η Ρωσία κοινές ναυτικές περιπολίες 
στο Αιγαίο, η οποία δεν έγινε αποδεκτή από το υπουργείο Άμυνας».

-7/5/16 ερώτηση του Γ. Γερμενή για την «αδικαιολόγητη καθυστέρηση 
στην έκδοση θεωρήσεων εισόδου στην Ελλάδα για Ρώσους πολίτες, (...) τη 
στιγμή που δημοσιεύματα αναφέρουν για τον ενδεχόμενο διπλασιασμό των 
επισκεπτών της χώρας από τη Ρωσία». 

-2/6/16 ερώτηση του Ι. Αϊβατίδη για την «ανάγκη άμεσης κατάργησης των 
θεωρήσεων εισόδου (visas) για τους Ρώσους πολίτες οι οποίοι επιθυμούν 
να εισέλθουν εντός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου, όπως 
τόνισε χαρακτηριστικά ο Ρώσος Πρόεδρος, να τριπλασιαστεί ο αριθμός των 
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Ρώσων που θα έρθουν στην Ελλάδα». 

Τα βαποράκια της πολεμικής βιομηχανίας
και των συστημάτων ασφαλείας.

Στην ενότητα αυτή θα εστιάσουμε στις ερωτήσεις που αφορούν την πολεμική 
βιομηχανία και την παραγωγή συστημάτων ασφαλείας. Με μόνιμη δικαιολογία 
την απειλή εκ Τουρκίας, γίνεται μια σειρά ερωτήσεων που εστιάζουν στην 
ανάγκη προμηθειών κατά προτίμηση από ρωσικούς ομίλους. Παράλληλα 
γίνονται κάποιες αναφορές και στις ΗΠΑ, κυρίως στις δωρεές τους, αλλά και 
στην ανάγκη ενίσχυσης της εγχώριας πολεμικής βιομηχανίας.

Η έντονη ενασχόληση των φασιστών με αυτό τον τομέα έχει διάφορες 
αφετηρίες.

Α. Την εθνικιστική ιδεολογία της οργάνωσης: από τη μία οι γειτονικές 
χώρες (Τουρκία, Αλβανία, Σκόπια) που αντιμετωπίζονται από τη ΧΑ ως οι 
ιστορικοί εχθροί που επιβουλεύονται τα εδάφη και τα ύδατα της Ελλάδας. 
Από την άλλη οι «λαθρομετανάστες» αλλά και ο «εσωτερικός εχθρός» που 
«διαλύουν την κοινωνική συνοχή και καταστρέφουν τον εθνικό κορμό», για 
τον έλεγχο/τσάκισμα των οποίων απαιτούνται ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις 
και τα κατάλληλα “εργαλεία”. Η επίκληση σε αυτούς τους «κινδύνους» έχει 
και αντίστροφη λειτουργία, ότι δηλαδή για να θεωρούνται όλα αυτά από 
το κοινωνικό σώμα «απειλή», πρέπει να τονίζεται συνεχώς ότι χρειάζονται 
περισσότεροι και πιο εκσυγχρονισμένοι εξοπλισμοί για την αντιμετώπισή 
τους. Και παρότι σύμφωνα με έρευνα η Ελλάδα το 2014 ήταν η 10η πιο 
στρατιωτικοποιημένη χώρα στον κόσμο27… αυτό για τη ΧΑ δεν είναι αρκετό. 

Β. Τις πολύ καλές σχέσεις και επαφές με εν ενεργεία (ή απόμαχους) 
αξιωματικούς του στρατού και της αστυνομίας, αλλά και χαμηλόβαθμους/
απλούς αστυνομικούς: πριμοδοτώντας τα επίμαχα ζητήματα που απασχολούν 
το κάθε «σώμα», συντηρεί τις πολύτιμες γέφυρες με αυτούς που θεωρεί 
απαραίτητους για την επιβολή του «νόμου και της τάξης» και που παραδοσιακά 
από τους κόλπους τους έχουν προκύψει τα πιο συντηρητικά αναχώματα στο 
ταξικό κίνημα. Είτε ως δικτάτορες, είτε ως υπάλληλοι της αστικής δημοκρατίας, 
ήταν και θα είναι το αγαπημένο ακροατήριό της ΧΑ. Δεν είναι τυχαία εξάλλου 
η πριμοδότηση που τους δίνεται και στα ψηφοδέλτια της οργάνωσης, έχοντας 
μάλιστα και ευρωβουλευτές που προέρχονται από τις τάξεις τους.

Γ. Τη σχέση βουλευτών και στελεχών με επιχειρήσεις που παράγουν ή 

27. Γρηγόρης Λιονής, «Η εγχώρια πολεμική βιομηχανία σε συνάρτηση με τη διεθνή», 2016 
τ. 4, Κομμουνιστική Επιθεώρηση, σ.104. 
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28. XYZ Contagion, 9 + 1 σκηνές από την ιστορία της ελληνικής ακροδεξιάς που ρίχνουν 
φως στην άγνωστη Χρυσή Αυγή, Θεσσαλονίκη 2014, σ. 10.
29. Με αντικείμενο πάντα αστυνομικής-στρατιωτικής χρήσης εξοπλισμό. Μέσα  στα άλλα 
ο χρυσαυγίτης βουλευτής του τύπωσε και τζόκει-καπέλα με το σήμα του Πανάγιου Τάφου 
των Ιεροσολύμων! Βλ. XYZ Contagion, ό.π., σ. 10.
30. Στο ίδιο, σ. 117.
31. Γρηγόρης Λιονής, ό.π., σ. 111.
32. Στο ίδιο, σ. 123.

προμηθεύουν εμπορεύματα που μπορούν να αξιοποιηθούν για τους σκοπούς 
της άμυνας-πολέμου και της ασφάλειας: είναι γνωστό ότι το κατάστημα 
του Η. Παναγιώταρου η «Φάλαγγα», που προμηθεύει από στρατιωτικής και 
αστυνομικής χρήσεως προϊόντα μέχρι και αξεσουάρ για fans του φασισμού, 
διαφημιζόταν σε περιοδικό-έκδοση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης για τους 
Ειδικούς Φρουρούς.28 Επίσης ο ίδιος σύμφωνα με δηλώσεις που είχε κάνει 
στο δελτίο ειδήσεων της ΝΕΤ της 12ης Φεβρουαρίου 2005 (τότε μέλος της 
«Πατριωτικής Συμμαχίας») έχει υπάρξει και συνεργάτης του Α. Βαβύλη,29 

ο οποίος ένα από τα πολλά του προσόντα (εκτός από πληροφοριοδότης της 
Ασφάλειας και των μυστικών υπηρεσιών) ήταν η εμπλοκή του σε νταλαβέρια 
οπλικών συστημάτων και εξοπλισμούς με αποδέκτες ελληνικά υπουργεία. 
Τέλος κάτι τα 4.000 όπλα του Α. Πάλλη με τους “άγνωστους” αποδέκτες, κάτι 
οι συμπαθούντες γερόλυκοι της ακροδεξιάς που είχαν ως επιχειρηματική 
δραστηριότητα την εμπορία όπλων πίσω από τη ΓΑΔΑ30… κάνουν τη ΧΑ να έχει 
πολλούς λόγους να ρωτάει στη βουλή για το ζήτημα!

Δ. Τη στροφή προς τη Ρωσία και τη στόχευση για αύξηση της κερδοφορίας 
των ομίλων της: η πολεμική βιομηχανία είναι ένας βιομηχανικός κλάδος με 
μεγάλη οικονομική σημασία και ανάμεσα στους παραγωγούς διαδραματίζεται 
ένας πραγματικός πόλεμος εξασφάλισης όρων πώλησης όπλων και οπλικών 
συστημάτων στην ελληνική αγορά.31 Οι μεγάλες κρατικές παραγγελίες πολεμικού 
υλικού συνδέονται με υπέρογκες προμήθειες, με τεράστιο εξωτερικό δανεισμό, 
μικρή εγχώρια συμμετοχή, και ορισμένες με ελαττωματικό υλικό.32 Παρότι 
στην Ελλάδα το πλαίσιο των εισαγωγών και των εξαγωγών καθορίζεται από τις  
δεσμεύσεις της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, η σύγκλιση των γεωπολιτικών συμφερόντων 
Ελλάδας-Ρωσίας που εστιάζει η ΧΑ αυτομάτως βάζει και τις “παροχές” της σε 
προτεραιότητα. Αυτό βέβαια δεν ακυρώνει το αλληθώρισμα προς τα προϊόντα 
των ΗΠΑ!

Έχουμε και λέμε λοιπόν:

-30/11/12 ερώτηση του Π. Ζησιμόπουλου «σχετικά με τον αποκλεισμό των 
ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών από την προμήθεια ανταλλακτικών 
για την Πολεμική Αεροπορία».
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33. Τάχα “δωρεάν” παραχώρηση, αφού κάθε τέτοιο “δώρο” συνοδεύεται από την 
υποχρέωση αγοράς ενός συμπληρωματικού πακέτου νέου εξοπλισμού, δημιουργεί 
σημαντικές υποχρεώσεις συντήρησης που παρέχονται από τον κατασκευαστή και αυξάνει 
σημαντικά την πιθανότητα αγοράς νεότερων οπλικών συστημάτων του ιδίου κατασκευαστή.

-19/3/13 ερώτηση του ίδιου για «την άρνηση δωρεάς33  οπλικών συστημάτων» 
από την κυβέρνηση των ΗΠΑ (400 αρμάτων Μ1Α1 ABRAMS) ενώ επισημαίνει 
ότι «τη συντήρηση-επισκευή των εν λόγω αρμάτων, μπορεί να αναλάβει η 
Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων (ΕΛΒΟ)».

-3/6/13 ερώτηση του Η. Παναγιώταρου σχετικά με το «αναξιοποίητο 
τεθωρακισμένο όχημα μάχης ελληνικής σχεδίασης «Κένταυρος» (σ.σ. της 
ΕΛΒΟ) που ενώ υπήρξαν σχέδια για αρχική παραγγελία 150 περίπου αρμάτων 
τέτοιου τύπου, εν τούτοις αδρανοποιήθηκε και δεν υλοποιήθηκε».

-10/6/13 ερώτηση του Ν. Κούζηλου «για το πρώτο Ελληνικό αεροσκάφος  
ARCHON SF 1 και την πρόθεση των αμερικανικών εταιρειών για εμπορική 
αξιοποίηση του συγκεκριμένου αεροπλάνου». Και καταλήγει «με ποιόν τρόπο 
θα αξιοποιηθεί το συγκεκριμένο αεροπλάνο, τη στιγμή που έχει εκδηλωθεί 
ενδιαφέρον από αμερικανικές εταιρείες;»

-21/1/14 και 4/3/15 ερωτήσεις του ίδιου για «τα εναέρια Μέσα του Λιμενικού 
Σώματος που δεν επαρκούν ώστε να μπορεί η συγκεκριμένη υπηρεσία να 
ανταποκριθεί στο δύσκολο έργο της». Και καταλήγει «υπάρχει σχεδιασμός 
και πρόβλεψη, ώστε η Υπηρεσία Εναερίων Μέσων του Λιμενικού Σώματος να 
ενισχυθεί με νέα αεροσκάφη;»

-7/5/14 ερώτηση του Η. Παναγιώταρου «σχετικά με την απόσυρση 
Τεθωρακισμένων Οχημάτων Μάχης ΒΜΡ-1» και πρότασή του να εξετάσει το 
υπουργείο «την παροχή έναντι συμβολικού τιμήματος των εξαιρετικής 
ποιότητας και αντοχής ρωσικών ΤΟΜΑ BMP-2 στο πλαίσιο μιας ευρύτερης 
συμφωνίας αγοράς υλικού από τη Ρωσία».

-12/3/15 ερώτηση του Η. Παναγιώταρου «για το διάτρητο τηλεπικοινωνιακό 
σύστημα της TETRA Sepura της Ελληνικής Αστυνομίας στην Αττική» και 
πρότασή του να «το αντικαταστήσουν με ένα τηλεπικοινωνιακό σύστημα το 
οποίο δεν θα είναι διάτρητο ώστε η Ελληνική Αστυνομία να έχει τη δυνατότητα 
να προστατεύει τους πολίτες».

-24/4/15 ερώτηση του ίδιου «σχετικά με τον τρόπο λήψεως αποφάσεως 
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για το εξοπλιστικό πρόγραμμα αναβαθμίσεως των αεροσκαφών Ρ-3Β 
ORION του Πολεμικού μας Ναυτικού» και για το «ποιος φορέας, συμβούλιο 
ή υπουργείο αποφασίζει ότι η αναβάθμιση των συγκεκριμένων αεροσκαφών 
είναι οικονομικά πιο συμφέρουσα και πιο λειτουργική από την προμήθεια 
καινούργιων (του αναβαθμισμένου τύπου) ή την προμήθεια αντίστοιχων 
άλλης εταιρείας ή την αναβάθμιση-μετασκευή άλλων αεροσκαφών (πχ 
παροπλισμένα Air bus ή των ATR 72 της πρώην Ολυμπιακής Αεροπορίας».

-8/5/15 ερώτηση του Ν. Κούζηλου σχετικά με το «τι προτίθεται να πράξει 
ο αρμόδιος Υπουργός σε σχέση με την αναβάθμιση των υπαρχόντων 
αμυντικών συστημάτων ρωσικής προέλευσης που υπάρχουν στο ελληνικό 
οπλοστάσιο;»

-25/6/15 ερώτηση του Η. Κασιδιάρη «σχετικά με την πρόταση των Ρώσων 
για συμπαραγωγή Καλάσνικοφ στο εργοστάσιο των ΕΑΣ στο Αίγιο» που 
«αποτελεί μια τεράστια ευκαιρία για τα ΕΑΣ και ειδικά για το συγκεκριμένο 
εργοστάσιο που έχει πολύ μεγάλες τεχνολογικές δυνατότητες και πλήττεται από 
έλλειψη παραγωγικού έργου».

-27/7/15 ερώτηση του Γ. Λαγού «σχετικά με τις οικονομικές περικοπές στις 
Ένοπλες Δυνάμεις και την αποδυνάμωση της Ελληνικής Αμυντικής Ισχύος 
που πρέπει να «υπακούσει» η ελληνική πλευρά στην απαράδεκτη αυτή θέση 
των δανειστών η οποία θέτει σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια και ακεραιότητα 
της χώρας μας».

-3/8/15 ερώτηση του Η. Παναγιώταρου «σχετικά με την πώληση οπλικών 
συστημάτων από τις Ένοπλες Δυνάμεις που χωρίς προηγούμενη αντικατάστασή 
τους, αφήνει το Αιγαίο απροστάτευτο και χωρίς δυνατότητα αναχαίτισης 
των Τουρκικών μαχητικών» και για το «ποιός είναι ο σχεδιασμός επαρκούς 
αντικατάστασης τόσο αυτών που πρόκειται να πουληθούν όσο και των οκτώ 
που έχουν απωλεσθεί;»

-25/11/15 ερώτηση του Ν. Κούζηλου «σχετικά με την προμήθεια των 
γαλλικών φρεγατών Fremm για το Πολεμικό μας Ναυτικό» που «είναι 
απαραίτητες για να καλύψουν το κενό που δημιουργήθηκε από τη ναυπήγηση 
νέων τουρκικών φρεγατών και τον πλήρη εκσυγχρονισμό των παλαιοτέρων». 
Και καταλήγει: «Θα υπάρξει γενικότερα κάποια εξέλιξη για το ζήτημα της 
ναυπήγησης των συγκεκριμένων φρεγατών;»
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34. Εδώ ο Γερμενής πιάνει τα vibes του αστυνομικού σώματος, αφού εκείνη την περίοδο 
την επέκταση του ψηφιακού συστήματος επικοινωνιών στις αστυνομικές υπηρεσίες όλης 
της χώρας ζητούσαν και τα μέλη της Ένωσης Θεσσαλονίκης: www.eayth.gr/index.jsp?CMC
Code=24&CMRCode=1ADVF9QHI.

-23/1/16 ερώτηση του Χρ. Παππά «σχετικά με την πώληση αμυντικού υλικού 
στην Ουκρανία» και επισημαίνει ότι «μία τέτοια ενέργεια από ελληνικής 
πλευράς, δεν θα δημιουργήσει θέματα στις σχέσεις Ελλάδος-Ρωσίας;»

-25/1/16 ερώτηση του ίδιου «σχετικά με την αγορά πυρομαχικών για τον 
Ελληνικό Στρατό από το Ισλαμαμπάντ από μια χώρα που στην ουσία είναι 
εχθρικά διακείμενη προς  την πατρίδα μας» και «γιατί δεν ενεργοποιήθηκε η 
ελληνική γραμμή παραγωγής (εργοστάσια Λαυρίου και Αγίων Αναργύρων), 
που είναι και η πλέον συμφέρουσα;»

-17/3/16 ερώτηση του Ν. Κούζηλου «σχετικά με την ακύρωση παραγγελίας 
περιπολικών Λιμενικού Σώματος από την κροατική εταιρεία «MONTMONTAZA 
-GREBEN d.o.o.» και «γιατί η παραγγελία δεν δόθηκε στην ελληνική 
ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία, η οποία και τεχνογνωσία και κατάλληλη 
εμπειρία διαθέτει;»

-23/3/16 ερώτηση του Γ. Γερμενή για το «αν υπάρχει πρόθεση για επέκταση 
του ψηφιακού συστήματος ενδοεπικοινωνίας eXTRAS34 στο σύνολο των 
αστυνομικών υπηρεσιών της χώρας», ένα σύστημα που περιλαμβάνει 
ψηφιοποιημένη μετάδοση ήχου και εικόνας, ώστε να αποτρέπεται η διαρροή 
πληροφοριών μέσω της υποκλοπής ή συνακρόασης συνομιλιών.

-17/6/16 ερώτηση του Ε. Καρακώστα «για την υπό κατάρρευση κρατική 
αμυντική βιομηχανία της Πατρίδος μας». 

-17/6/16 ερώτηση του Γ. Γερμενή «για την κρατική αδιαφορία απέναντι 
στη λειτουργία των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων» και για το αν 
υπάρχει πρόθεση για χρηματοδότηση της εταιρείας, με σκοπό την έναρξη της 
παραγωγικής δραστηριότητας και τη βελτίωση των οικονομικών της.

-30/6/16 ερώτηση του Ι. Σαχινίδη «για την προμήθεια ρωσικών αμφίβιων 
αεροσκαφών πολλαπλών ρόλων Μπερίεφ 200 (Beriev Be-200)» και για το 
αν «έχει την πρόθεση η κυβέρνηση να προσεγγίσει τη Ρωσία προκειμένου να 
διερευνηθεί το ενδεχόμενο πραγματοποίησης μιας τέτοιας προμήθειας με όσο 
το δυνατό ευνοϊκότερους οικονομικούς όρους για την χώρα μας».



134 / ÌÏËÏÔ

-15/7/16 ερώτηση του Χρ. Παππά «σχετικά με την κατάσταση που έχει 
δημιουργηθεί στα Ναυπηγεία Ελευσίνας» και «με ποιο σκεπτικό λήφθηκε η 
συγκεκριμένη απόφαση που όχι μόνο κλείνει μία μεγάλη βιομηχανική μονάδα, 
αλλά δημιουργεί και τεράστιο πρόβλημα στην Εθνική μας Άμυνα».\

-19/7/16 ερώτηση του Ν. Κούζηλου «σχετικά με τη συμπαραγωγή ρωσικών 
φορητών όπλων στην Ελλάδα» που «σύμφωνα, μάλιστα, με σχετικές δηλώσεις, 
αυτό θα γίνει με τη στήριξη των Ρώσων, όταν τελειώσει το εμπάργκο». Και 
συνεχίζει «1) πότε προβλέπεται να λήξει το εμπάργκο της ΕΕ προς τη Ρωσία;  
2) Θα αναλάβει η χώρα μας διπλωματικές ή άλλες πρωτοβουλίες προς αυτή 
την κατεύθυνση και ποιες θα είναι αυτές; 3) Υπάρχει όντως σχεδιασμός ώστε 
στο εργοστάσιο των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων στο Αίγιο να γίνει η 
συμπαραγωγή όπλων Kalashnikov;»

-22/7/16 ερώτηση του Η. Παναγιώταρου «για τη δέσμευση λογαριασμών 
των ναυπηγείων Ελευσίνας» και γιατί «μπλοκαρίστηκε έτσι η ολοκλήρωση 
των εργασιών στις δύο πυραυλάκατους του Πολεμικού Ναυτικού».

-28/7/16 ερώτηση του Χρ. Χατζησάββα «για την προμήθεια ρωσικών μαχητικών 
αεροσκαφών Σουχόϊ 35 (Su-35) από την Πολεμική μας Αεροπορία» και για το 
«ποια η τύχη της εν λόγω ρωσικής πρότασης προς τον πρωθυπουργό».

-21/10/16 ερώτηση του Ν. Κούζηλου «σχετικά με τη ρωσική πρόταση 
εκσυγχρονισμού του  Ελληνικού Στόλου», «έχει διατυπωθεί η συγκεκριμένη 
πρόταση από ρωσικής πλευράς; Θα υπάρξει υλοποίησή της προς όφελος του 
Πολεμικού Ναυτικού; Θα υπάρξει ουσιαστική συμμετοχή από πλευράς των 
Ελληνικών Ναυπηγείων;»
 
Ύδρογονάνθρακες-Φυσικό αέριο-Ορυκτός πλούτος:
Σε ρόλο μεσάζοντα για τις πολυεθνικές.

Ακούστε ποια είναι η πρόταση η συγκεκριμένη:
θα κάνουμε ένα διεθνή διαγωνισμό
και όποιος πλειοδοτήσει θα πάρει τη δουλειά.35 

Το πιο ενδεικτικό παράδειγμα για το πώς προσεγγίζουν το ζήτημα του 

35. Δηλώσεις του Η. Κασιδιάρη στην εκπομπή «Επί του Πιεστηρίου» του καναλιού Kontra 
Channel, 24/9/15, προσβάσιμη στο www.youtube.com/watch?v=ln4JD_TVRIA.
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«εθνικού πλούτου» είναι το παρακάτω απόσπασμα από τις «Πολιτικές θέσεις» 
τους: «Προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού (σ.σ. για το ποιες πολυεθνικές 
δηλαδή θα κάνουν πλιάτσικο) για την ανάθεση του τεράστιου έργου της 
έρευνας και εξόρυξης του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που περικλείει 
η ελληνική ζώνη οικονομικής εκμετάλλευσης. Σύναψη αμυντικής συμφωνίας 
και έναρξη στρατιωτικής συνεργασίας με τα κράτη εκείνα με τα οποία είναι 
δυνατόν να υπάρξει σύγκλιση γεωπολιτικών συμφερόντων και όχι φύσει και 
θέσει ΑΝΤΙΠΑΛΟΤΗΤΑ και των οποίων οι κοινοπραξίες θα πλειοδοτήσουν 
στο διαγωνισμό για την έρευνα και εκμετάλλευση των ενεργειακών μας 
κοιτασμάτων».

Ουσιαστικά οι ερωτήσεις που ακολουθούν είναι διαφήμιση των πολυπόθητων 
φιλέτων στους υποψήφιους αγοραστές και αβαντάρισμα συγκεκριμένων 
πολυεθνικών που προσκαλούνται δημόσια για επενδύσεις. Ο ρωσικός 
παράγοντας πρωταγωνιστεί και πάλι στις ερωτήσεις των βουλευτών και ίσως 
γι’ αυτό λίγες εβδομάδες μετά την προφυλάκιση των Ν. Μιχαλολιάκου και 
Χρ. Παππά στα τέλη του Νοεμβρίου του 2013, δημοσιεύτηκαν δηλώσεις του Η. 
Κασιδιάρη σε μία από τις πιο σημαντικές οικονομικές εφημερίδες της Ρωσίας, 
την «PbK», και ακολούθησε συνέντευξη του Ν. Μιχαλολιάκου στη «Φωνή της 
Ρωσίας».  

Κάνοντας τον πλασιέ λοιπόν ρωτούν:

-5/12/12 ερώτηση του Α. Ματθαιόπουλου «σχετικά με την έκθεση της Deutsche 
Bank (σ.σ. που χρηματοδότησε το στρατόπεδο συγκέντρωσης Νταχάου) για 
τα μεγέθη των κοιτασμάτων φυσικού αερίου νοτίως της Κρήτης. Σύμφωνα 
με δημοσιεύματα του Τύπου της 5ης Δεκεμβρίου ο γερμανικός τραπεζικός 
κολοσσός Deutsche Bank δημοσιοποίησε έκθεση με την οποία εκτιμά πως τα 
υποθαλάσσια αποθέματα φυσικού αερίου που βρίσκονται νοτίως της Κρήτης 
ανέρχονται σε 427 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι μελέτες 
για την αξιοποίηση του συνόλου των κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου της Πατρίδας μας;»

-30/1/13 ερώτηση του Ν. Κούζηλου «για τη «Gazprom,36 το ενδεχόμενο 

36. Η Gazprom είναι ρωσικός κρατικός κολοσσός ενέργειας με επενδύσεις σε όλη την υφήλιο 
και έχει χαρακτηριστεί ως το «υπουργείο Εξωτερικών του Κρεμλίνου». Επίσης σε θυγατρική 
της ανήκει το Rutube Gazprom Media Holdings στο οποίο ανέβασε η ΧΑ το γνωστό βίντεο 
με τον Τ. Μπαλτάκο. Σύμφωνα με άρθρο του περ. Unfollow, μεγαλοεπιχειρηματίας 
που θεωρείται ο άνθρωπος της Gazprom στην Ελλάδα, φωτογραφίζεται ως μεγάλος 
χρηματοδότης της ΧΑ. Βλ. Λευτέρης Χαραλαμπόπουλος, «Η χρηματοδότηση της Χρυσής 
Αυγής από ακροδεξιούς στη Ρωσία, έλληνες και ρώσους επιχειρηματίες», τ. 30, περ. 
Unfollow, σ.58.
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κατασκευής ενός τμήματος του αγωγού South Stream και τη δυνατότητα της 
Ελλάδας να συμπεριληφθεί στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη με τη συμμετοχή 
της στον υπό κατασκευή αγωγό».

-6/12/13 ερώτηση του ίδιου «για την άδεια για έρευνες υδρογονανθράκων 
σε Θερμαϊκό-Χαλκιδική που υπέβαλλαν σύμφωνα με δημοσιεύματα οι 
εταιρείες Ratio Petroleum και Energean Oil & Gas S.A. και για το πότε πρόκειται 
να ασχοληθεί η Πολιτεία με την εξέταση του αιτήματος των εταιρειών και ποιο 
θα είναι το περιεχόμενο της σύμβασης».

-25/2/14 ερώτηση του ίδιου για τα «μεγάλα κοιτάσματα φυσικού αερίου 
σε Ιόνιο και Νότια Κρήτη» που ανέφερε σε δηλώσεις του ο εκτελεστικός 
αντιπρόεδρος της PETROLEUM GEO-SERVICES (PGS), Σβέρε Στράντενες και 
για το αν «υπάρχει εκτίμηση της ποσότητας των κοιτασμάτων και οικονομικό 
όφελος από το αρμόδιο Υπουργείο αλλά και πότε θα χαραχθούν τα οικόπεδα».

-27/6/14 ερώτηση του ίδιου «σχετικά με τις επενδύσεις για την εξόρυξη 
υδρογονανθράκων στην Δυτική Ελλάδα και για το αν θα υπάρξει συμμετοχή 
των ΕΛΠΕ στην εξόρυξη υδρογονανθράκων, προκειμένου να τονωθεί η 
ελληνική οικονομία». 

-8/7/14 ερώτηση του ίδιου «σχετικά με την πρόοδο ενεργειακών 
έργων που εντάσσονται στο πλαίσιο των στρατηγικών επενδύσεων και 
αφορούν τη διασύνδεση Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας, τον υδροηλεκτρικό σταθμό 
αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία, τον πλωτό σταθμό αποθήκευσης και 
επανεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη, τον 
πλωτό σταθμό Aegean LNG με φορέα υλοποίησης τη ΔΕΠΑ, το διεθνή αγωγό 
αερίου ΤΑΡ, τον αγωγό ITGI και το σταθμό συμπίεσης φυσικού αερίου στους 
Κήπους του Έβρου».

-2/4/15 ερώτηση του Η. Παναγιώταρου «σχετικά με δηλώσεις του Πάνου 
Καμμένου για συνεκμετάλλευση κοιτασμάτων του Αιγαίου με τις ΗΠΑ» 
και για το αν αποτελεί επίσημη θέση και της ελληνικής κυβέρνησης, κάτι 
που προφανώς αντιτίθεται στις εξυπηρετήσεις που θέλουν να κάνουν στις 
ρωσικές εταιρείες.

-20/4/15 επίκαιρη ερώτηση του Η. Κασιδιάρη «για την εκμετάλλευση 
του εθνικού μας πλούτου και την ενεργειακή πολιτική» και για το «τι 
ακριβώς έχει συμφωνηθεί με τη Ρωσία όσον αφορά τη μελλοντική επέκταση 
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του ρωσικού αγωγού που περνάει από την Τουρκία και πότε αναμένεται να 
ξεκινήσουν γεωτρήσεις για υδρογονάνθρακες σε Ιόνιο, Δυτική Ελλάδα και 
νοτίως της Κρήτης».

-20/5/15 ερώτηση του Η. Παναγιώταρου «σχετικά με τη συμμετοχή ελληνικών 
εταιρειών στην κατασκευή του Διαδριατικού Αγωγού (Trans Adriatic 
Pipeline-TAP), που είναι ένα έργο κατασκευής αγωγού φυσικού αερίου, ο 
οποίος θα μεταφέρει φυσικό αέριο από την περιοχή της Κασπίας στην Ευρώπη 
και το μεγαλύτερο τμήμα του θα υλοποιηθεί σε ελληνικό έδαφος». Στην 
τοποθέτηση θέτει το ζήτημα «ποιες ελληνικές εταιρείες θα συμμετάσχουν στο 
έργο κατασκευής του αγωγού, των συναφών έργων, αλλά και στην προμήθεια 
των υλικών που απαιτούνται» και αν «θα υπάρξουν άλλες δίοδοι του αγωγού 
για μελλοντική χρήση του φυσικού αερίου, προς όφελος της χώρας μας».

-9/7/15 ερώτηση της Δ. Σβερώνη-Χονδρονάσιου για τη «διενέργεια νέου 
διαγωνισμού σχετικά με την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων 
στην Ελλάδα (…) ο οποίος ενδεχομένως να προκαλέσει το ενδιαφέρον 
εταιρειών έρευνας από χώρες που έχουν ιδιαίτερη παράδοση και εμπειρία 
όπως η Βραζιλία, η Βενεζουέλα, η Κίνα, η Ρωσία κ.ά.»

-27/10/15 ερώτηση του Γ. Λαγού σχετικά με την «ενεργειακή συνεργασία 
με τη Ρωσία», στην οποία επισημαίνεται ότι «ο Έλληνας πρωθυπουργός 
συναντήθηκε πρόσφατα μυστικά  στην Αθήνα με τον ισραηλινής καταγωγής 
ειδικό απεσταλμένο του Στέιτ Ντηπάρμεντ και ειδικού για την ενέργεια, 
Άμος Χοκστάϊν. Στη συνάντηση αυτή που έγινε παρουσία και του υπουργού 
Επικρατείας Νίκου Παππά, ζητήθηκαν διαβεβαιώσεις οι οποίες και δόθηκαν πως 
η Ελλάς θα απορρίψει κάθε πρόταση εγγύτερης ενεργειακής και οικονομικής  
συνεργασίας με τη Ρωσία. Οι εν λόγο κινήσεις σηματοδοτούν ενεργειακή 
στροφή και προσκόλληση στο ενεργειακό άρμα των ΗΠΑ εγκαταλείποντας την 
προοπτική του αγωγού φυσικού αερίου που θα περνούσε από την Ελλάδα; Σε 
ποιο σημείο βρίσκονται σήμερα οι συζητήσεις σχετικά με την κατασκευή 
του Ρωσικού αγωγού; Αληθεύουν οι δημοσιευθείσες πληροφορίες πως η 
Ουάσιγκτον και οι Βρυξέλλες εξέφρασαν σφοδρές αντιθέσεις στην κατασκευή 
του αγωγού που οι Ρώσοι σχεδιάζουν προκειμένου να παρακάμψουν την 
Ουκρανία στη γραμμή μεταφοράς του αερίου προς τη Νότιο και την Κεντρική 
Ευρώπη και πως η κυβέρνηση ένεκα αυτού άλλαξε πλήρως τους σχεδιασμούς 
της;»  

-11/11/15 ερώτηση του Γ. Γερμενή «για τον εκτροχιασμό της οικονομίας και 
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τη βαθύτερη ύφεση στο άμεσο μέλλον» και «για ποιούς λόγους η κυβέρνηση 
δεν προχωρά στην υλοποίηση ενεργειών οι οποίες θα οδηγήσουν προς την 
ανάκαμψη της οικονομίας, όπως για παράδειγμα η έναρξη γεωτρήσεων του 
ορυκτού μας πλούτου ή η σύναψη μεγάλων εμπορικών συμφωνιών με 
Ρωσία, Κίνα και Ιράν;»

-5/9/16 ερώτηση του Ν. Κούζηλου «για την εκμετάλλευση της αιολικής 
ενέργειας στην Ελλάδα» και σχετικά με το «γιατί το υπουργείο Οικονομίας και 
Ανάπτυξης δεν έχει έως τώρα συνεργαστεί με το υπουργείο Περιβάλλοντος, 
ώστε να καταστεί και οικονομικά πρόσφορη η εκμετάλλευση της αιολικής 
ενέργειας;»

 
Αθλητικές ομοσπονδίες… Η μπίζνα συνεχίζεται στα αθλητικά τερέν!

Οι ΠΑΕ (Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες) είναι το αγαπημένο σπορ των 
εφοπλιστών και οι φασίστες δεν θα μπορούσαν να λείπουν από αυτή τη μπίζνα! 
Κουνώντας το μαντίλι στους αγαπημένους τους επιχειρηματίες και προκειμένου 
να έχουν τη συμπάθεια των κερκίδων, αγωνιούν και φροντίζουν για τα κέρδη 
τους με ερωτήσεις που εστιάζουν  σε διευκολύνσεις για το συγκεκριμένο κλάδο.

Στο ίδιο μήκος κύματος και η υπερψήφιση από τη ΧΑ των φορολογικών 
ελαφρύνσεων των ΠΑΕ. Η ευνοϊκή τροπολογία κατατέθηκε στις 30/8/12 και 
αφορούσε τη ρύθμιση των χρεών τους, δίνοντας στους επιχειρηματίες-
ιδιοκτήτες Ανώνυμων Εταιρειών τη δυνατότητα να πληρώσουν ότι θέλουν 
και όποτε θέλουν! Έτσι, ακόμη κι αν ένα επαγγελματικό σωματείο είναι 
βουτηγμένο στα χρέη, μπορεί να συμμετέχει στο πρωτάθλημα και οι Αλαφούζοι 
και Μαρινάκηδες να κοιμούνται πιο ήσυχοι. 

Η ΧΑ λοιπόν κάνει… αβαβά με τις παρακάτω ερωτήσεις:

-10/12/12 ερώτηση του Γ. Λαγού σχετικά με «τα χρέη των αθλητικών 
Ομοσπονδιών» και το αν τα αρμόδια υπουργεία «θα προχωρήσουν στη λήψη 
όλων των αναγκαίων μέτρων προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα και 
η εύρυθμη λειτουργία των αθλητικών Ομοσπονδιών».

-11/3/13 ερώτηση του Κ. Μπαρμπαρούση για την «εξόφληση των χρεών 
των ποδοσφαιρικών ανωνύμων εταιρειών», για το «ποιες είναι οι ΠΑΕ 
που χρωστούν στο δημόσιο και πόσο το ύψος των χρεών της καθεμιάς; 
Ποια από τα χρέη αυτά είναι σε ρύθμιση; Εφόσον κάποιες ΠΑΕ έχουν την 
οικονομική δυνατότητα να εξοφλήσουν τα χρέη τους, για ποιο λόγο δεν γίνεται 
αποδεκτό το αίτημά τους (προτίθενται να εξοφλήσουν τα χρέη τους χωρίς 
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να συνυπολογιστούν οι προσαυξήσεις;). Θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες 
προκειμένου να λυθεί οριστικά αυτό το ζήτημα και να ωφεληθούν οι ομάδες 
και το κράτος αλλά και ευρύτερα ο ελληνικός αθλητισμός;»

-5/7/16 ερώτηση του Γ. Λαγού για το επερχόμενο «GREXIT στο ποδόσφαιρο» 
στην οποία θέτει το ζήτημα «για ποιο λόγο η ΕΠΟ ως ανώτατη ποδοσφαιρική 
αρχή του τόπου επιτρέπει να διασύρεται η χώρα μας και να απειλούνται 
οι Ελληνικές ποδοσφαιρικές ομάδες με εξοβελισμό από τα Ευρωπαϊκά 
πρωταθλήματα και διοργανώσεις αρνούμενη  να εφαρμόσει το νόμο και τους 
διεθνείς κανονισμούς;»
 
Οι φτωχοδιάβολοι, ο έλεγχος και οι «αιώνιοι φταίχτες» μετανάστες.

Ποιος φταίει; ποιος φταίει;
Κανένα στόμα δεν το ’βρε και δεν το ’πε ακόμα.37

Όταν είσαι φασίστας, ρατσιστής και “αντισυστημικός” της κακιάς ώρας, 
αμέσως επόμενο είναι να θεωρείς ως υπαίτιους για όλα τα δεινά τους 
μετανάστες. Τι και αν τους πυροβολούν τα αφεντικά τους, τι και αν τους 
βομβαρδίζουν τις γειτονιές τους οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις, τι και αν τους 
βυθίζουν τις βάρκες οι φρουροί της ΕΕ ή αν τους εκμεταλλεύονται οι πάσης 
φύσεως καπιταλιστές, ο προορισμός τους θα πρέπει σύμφωνα με τους 
χρυσαυγίτες να είναι: η απέλαση, η εξορία, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, τα 
νεκροσέντονα.

Σε μια σειρά ερωτήσεων που ενοχοποιούν τη φτώχια και συγκαλύπτουν για 
άλλη μια φορά τις καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής και τα ντόπια αφεντικά, 
συνεχίζουν στο γνώριμο μοτίβο τους:

-13/5/13 ερώτηση του Χρ. Αλεξόπουλου «για τους Έλληνες πολίτες που 
είναι βορά της λαθρομετανάστευσης και των αδίστακτων εργοδοτών στη 
Μανωλάδα». Ο “γνήσιος” λοιπόν αγωνιστής ρωτάει τους αρμόδιους υπουργούς 
«τι μέτρα προτίθεστε να λάβετε για την τιμωρία των εργοδοτών, που 
προσλαμβάνουν λαθρομετανάστες και ποιας εθνικότητας είναι οι προσωρινά 
κρατούμενοι επιστάτες, που πυροβόλησαν τους αλλοδαπούς στη Μανωλάδα;»

-4/6/13 επίκαιρη ερώτηση του Γ. Λαγού σχετικά με «το φαινόμενο 
της λαθρεπιβίβασης στα ΜΜΜ» για το οποίο αναφέρει ως αιτίες τους 

37. Κ. Βάρναλης, «Οι μοιραίοι».



140 / ÌÏËÏÔ

«λαθρομετανάστες» και τη φτώχια. Και συνεχίζει απευθυνόμενος στους 
αρμόδιους υπουργούς, «ποιος είναι ο συνολικός αριθμός των ελεγκτών στα 
αστικά λεωφορεία του λεκανοπεδίου της Αττικής; Πόσα περιστατικά εντοπισμού 
λαθρεπιβίβασης παράνομων μεταναστών έχουν συμβεί κατά το φετινό έτος 
και τι ποινές επιβλήθηκαν; Τι προτίθεται να κάνει για την ενδυνάμωση των 
σχετικών ελεγκτικών μηχανισμών;»

-15/10/15 ερώτηση του Ευ. Καρακώστα σχετικά με τη «ραγδαία άνοδο της 
αδήλωτης εργασίας στις ελληνικές επιχειρήσεις». Όπως με περίσσιο ρατσιστικό 
σθένος διαπιστώνει «σε πολλές περιπτώσεις, η αδήλωτη εργασία συνδέεται 
με την αύξηση της λαθρομετανάστευσης. Δεδομένης της κατάστασης που 
επικρατεί στη χώρα όσον αφορά τη λαθρομετανάστευση, σε ποιες ενέργειες θα 
προβεί ο αρμόδιος υπουργός για τον περιορισμό της αδήλωτης απασχόλησης 
παράνομων μεταναστών; Σε πόσες από τις προαναφερθείσες επιχειρήσεις που 
απασχολούσαν αδήλωτο προσωπικό εργάζονταν αλλοδαποί; Πραγματοποιήθηκε 
έλεγχος για το αν οι εργοδότες είχαν παραβιάσει ταυτόχρονα και τη νομοθεσία 
περί αλλοδαπών; Αν όχι, για ποιον λόγο; Με ποιες ενέργειες θα βελτιωθούν 
οι μηχανισμοί εποπτείας και επιβολής κυρώσεων σε επιχειρήσεις υψηλής 
παραβατικότητας;» Και χωρίς να ξεχνά την ευνοϊκή διαχείριση προς τα 
αφεντικά συνεχίζει, «υπάρχει πρόθεση να απλουστευθούν οι διοικητικές 
διαδικασίες, να μειωθεί ο φόρος προστιθέμενης αξίας επί των επιχειρήσεων, 
η αποδοτικότητα των οποίων εξαρτάται από τον αριθμό και την εργατικότητα 
των εργαζομένων, καθώς και να μειωθεί η φορολόγηση των χαμηλόμισθων 
εργαζομένων;»

Και επειδή «τσαμπατζήδες» δεν είναι μόνο οι μετανάστες...
-17/2/16 ερώτηση της Ε. Ζαρούλια για τη «δεινή κατάσταση στην οποία 

βρίσκονται οι δημόσιες συγκοινωνίες». Επισημαίνει λοιπόν πως «πρώτον, 
δεν εντοπίζεται ένας ουσιαστικός μηχανισμός ελέγχου των εισιτηρίων των 
επιβατών, με αποτέλεσμα να έχουν αυξηθεί τα φαινόμενα λαθρεπιβίβασης, 
με εκτιμώμενο ετήσιο κόστος τα 40 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η ακύρωση της 
πληρωμής προστίμων από τους ανέργους από το 2010, έχει χειροτερεύσει τα 
οικονομικά των οργανισμών. Όσον αφορά τις ΟΣΥ, έλεγχοι διενεργούνται από 
μόνον 30 άτομα, για σύνολο 11.000 καθημερινών δρομολογίων. Ποια μέτρα θα 
ληφθούν προκειμένου να μειωθεί στο ελάχιστο το ποσοστό λαθρεπιβίβασης, 
χωρίς φυσικά την προσβολή της αξιοπρέπειας όσων επιβαίνουν στα μαζικά 
μεταφορικά μέσα;»

Τι περισσότερο να ζητήσει η αστική τάξη;



Χωρίς τη σύγκρουση μην καρτεράς το δίκιο,
ποτέ δε στέριωσε το δίκιο δίχως πάλη.

Γι’ αυτούς που χτίζουνε τον κόσμο,
ποτέ δεν είναι αργά.

«Προκήρυξη», Υπεραστικοί
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ΤΟ ΚΑΤΕΙΛΗΜΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ 
«HASAN FERIT GEDIK» ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΎΣ 
ΣΎΝΤΡΟΦΟΎΣ ΤΟΎ ΛΑΪΚΟΎ ΜΕΤΩΠΟΎ ΤΟΎΡΚΙΑΣ, 
ΤΟ ΛΑΟ ΚΑΙ ΤΟΎΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΎ
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Στις 31 Αυγούστου, αστυνομικές δυνάμεις εισέβαλαν στο κέντρο απεξάρτη-
σης από τα ναρκωτικά «HASAN FERIT GEDIK» στην περιοχή GAZI της Κωνστα-
ντινούπολης, συλλαμβάνοντας 15 συντρόφους του Λαϊκού Μετώπου. Ανάμεσα 
στους συλληφθέντες βρίσκονταν και οι υπό απεξάρτηση νεολαίοι της γειτονιάς, 
οι οποίοι, με τη συμβολή του Λαϊκού Μετώπου, δεν ξέφευγαν απλά από την 
παρακμή των ναρκωτικών, αλλά εντάσσονταν και ως σύντροφοι στις γραμμές 
του επαναστατικού αγώνα.

Το κέντρο απεξάρτησης, ως φόρος τιμής και ως δέσμευση συνέχισης του 
αγώνα, πήρε το όνομα του από το σύντροφο HASAN FERIT GEDIK, ο οποίος δολο-
φονήθηκε από εμπόρους ναρκωτικών τον Οκτώβριο του 2013. Ο HASAN, μέσα 
από τις γραμμές του Λαϊκού Μετώπου, πρωτοστάτησε στον αγώνα ενάντια στις 
μαφίες των ναρκωτικών με αποτέλεσμα να στοχοποιηθεί και τελικά να δολο-
φονηθεί.

Η δολοφονία του HASAN αποτέλεσε το έναυσμα για τη μετωπική αντιπαρά-
θεση που διαδραματίζεται στις λαϊκές γειτονιές της Τουρκίας μέχρι και σήμερα, 
ανάμεσα στους συντρόφους του Λαϊκού Μετώπου και τους εμπόρους ναρκωτι-
κών. H δημιουργία ένοπλων πολιτοφυλακών και η αποφασιστική τους δράση 
ενάντια στους εμπόρους, μια δράση που μετράει νεκρούς και τραυματίες, απο-
τέλεσε την άμεση απάντηση στις παρακρατικές συμμορίες που τόλμησαν να 
σηκώσουν τα όπλα.

Όμως, οι πολιτοφύλακες του Λαϊκού Μετώπου δεν αποτελούν μονάχα ομά-
δες κρούσης ενάντια στους εμπόρους, αλλά τη δυνάμει εμπροσθοφυλακή των 
προλετάριων της Τουρκίας. Γιατί οι σύντροφοι, περιφρουρώντας τις γειτονιές 
και τη νεολαία από τις μαφίες των ναρκωτικών, ταυτόχρονα (επανα) συγκρο-
τούν τις θεμελιακές σχέσεις ανάμεσα στους επαναστάτες και το λαό. Τις σχέσεις 
εμπιστοσύνης, επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης.

Το «HASAN FERIT GEDIK» λειτουργούσε ως γέφυρα με το λαό, ως έμπρακτη 
απάντηση σε ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που μαστίζουν χιλιάδες 
λαϊκές οικογένειες. Μέσα από τη διαδικασία απεξάρτησης οι σύντροφοι, όχι 
μόνο έσωζαν ζωές, αλλά ενέπνεαν και κινητοποιούσαν τόσο τους ίδιους τους 
εξαρτημένους όσο και το συγγενικό και φιλικό τους περιβάλλον προς μια επα-
ναστατική κατεύθυνση. Γιατί, η ανυστερόβουλη δράση και το σκύψιμο πάνω 
στα λαϊκά καθημερινά προβλήματα, αποτελούν το αμοιβαίο συμβόλαιο αλλη-
λεγγύης ανάμεσα στο λαό και τους επαναστάτες.
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Οι μορφές θεραπείας που ακολουθούσαν οι σύντροφοι, μακριά από υποκα-
τάστατα και άλλων ειδών φάρμακα, μονάχα με ψυχολογική στήριξη, κοινω-
νική δράση και πολιτική διαπαιδαγώγηση, έδινε νέα περιεχόμενα και κίνητρα 
στις ζωές των εξαρτημένων. Η κοινωνική-ταξική προσέγγιση του ζητήματος 
των ναρκωτικών δεν πριμοδοτούσε την απεξάρτηση και την επαναφορά στην 
κοινωνία με όρους ενός “υγιούς” εργαζόμενου και καταναλωτή, αλλά με όρους 
ταξικής συνειδητοποίησης. Με όρους, δηλαδή, ταξικής αυτογνωσίας και αυτο-
ελέγχου, μακριά από τις κάθε είδους εξαρτήσεις και στρεβλώσεις που προάγει 
η καπιταλιστική κοινωνία.

Η μάχη που δίνει το Λαϊκό Μέτωπο ενάντια στα ναρκωτικά είναι μια μάχη 
κατ’ αρχάς πολιτική, μια μάχη για την ηγεμονία των επαναστατικών δυνάμεων 
στις λαϊκές γειτονιές της Τουρκίας. Το Λαϊκό Μέτωπο, μέσω της πρωτοπόρας 
του δράσης, διεκδικεί τον ιστορικό του ρόλο ως πεδίο συσπείρωσης των προ-
λεταριακών δυνάμεων, ως όχημα για την επίτευξη της προλεταριακής επανά-
στασης.

Η ξεκάθαρη πολιτική θέση για το ζήτημα των ναρκωτικών, η δυνατότητα 
ένοπλης αναμέτρησης με τους εμπόρους ναρκωτικών και η παροχή λαϊκών δο-
μών απεξάρτησης, αποτελούν την ολοκληρωμένη πολιτική πρόταση των Τούρ-
κων συντρόφων, άρα και δείγμα της μεθοδολογίας τους, για την ανάπτυξη του 
ευρύτερου αντικαπιταλιστικού  αγώνα.

Η επιλογή της αστυνομίας να εκκενώσει το κτίριο, με πρόθεση μάλιστα να 
το μετατρέψει σε αστυνομικό τμήμα, αφορά την απόπειρα αναχαίτησης της 
βαθιάς σύνδεσης των Τούρκων συντρόφων με το λαό, αλλά και μια ξεκάθαρη 
πράξη υπεράσπισης των εμπόρων ναρκωτικών.

Η εκκένωση αυτή όμως, έρχεται και σε μια συγκυρία αναδιάρθρωσης του 
φασιστικού καθεστώτος Ερντογάν αφού, ύστερα από το αποτυχημένο πραξι-
κόπημα, επιχειρείται η σαρωτική εκκαθάριση των πολιτικών του αντιπάλων. 
Η διαδικασία εδραίωσης ενός ακόμα πιο απολυταρχικού καθεστώτος, υπό το 
πρόσχημα της απειλής των πραξικοπηματιών, δίνει το άλλοθι για τη μεγαλύτε-
ρη κατασταλτική επιχείρηση που γνώρισε η Τουρκία τις τελευταίες δεκαετίες. 
Με αφετηρία τους ανταγωνισμούς ανάμεσα σε τμήματα της τουρκικής αστικής 
τάξης και την καρατόμηση χιλιάδων δημοσίων υπαλλήλων που (υποτίθεται) 
ανήκουν στην αντιπολίτευση, αργά ή γρήγορα ο Ερντογάν και οι φασιστικές 
συμμορίες του που αλωνίζουν και τρομοκρατούν θα επιτεθούν και στην Επανα-
στατική Αριστερά με στόχο να την αφανίσουν.



ÌÏËÏÔ / 145

Το φασιστικό-πολεμοκάπηλο καθεστώς Ερντογάν, που αξιώνει ρυθμιστικό 
ρόλο στη Μέση Ανατολή εξοντώνοντας τον ηρωικό Κουρδικό λαό, στηρίζοντας 
τον ISIS και την αντιδραστική πτέρυγα της συριακής αντιπολίτευσης (Αλ Νούσ-
ρα) ενάντια στον Άσαντ, αποτελεί για τις επαναστατικές δυνάμεις έναν άμεσο 
εχθρό αλλά και έναν επικίνδυνο αντίπαλο. Η αντιιμπεριαλιστική-διεθνιστι-
κή αλληλεγγύη να συσπειρώσει τις δυνάμεις της, να στηρίξει τον αγώνα των 
επαναστατικών δυνάμεων και να στρέψει τα όπλα της στους δολοφόνους των 
λαών.

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΤΟΥ DHKP-C

Συνέλευση Αναρχικών-Κομμουνιστών για την ταξική αντεπίθεση
ενάντια στην ΕΕ
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ΣΎΝΕΝΤΕΎΞΗ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΟΚΚΙΝΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 
ΤΟΎ ΡΩΣΟΎ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗ ΚΟΜΜΟΎΝΙΣΤΗ 
A. SOKOLOV, ΠΡΩΗΝ ΚΡΑΤΟΎΜΕΝΟΎ ΣΤΗΝ 
ΟΎΚΡΑΝΙΑ
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Ο  ρώσος κομμουνιστής Αντρέι Σοκόλοφ συνελήφθη στις 16 Δεκέμβρη 2014 ανά-
μεσα στο Ντονιέσκ και τη Γκόρλοβκα από τις ένοπλες δυνάμεις της φασιστικής 
κυβέρνησης-ανδρείκελου του Κιέβου. Μετά από ενάμιση χρόνο εγκλεισμού, 
κακοποιήσεων και βασανιστηρίων κι έπειτα από μια δίκη-παρωδία, στις 16 
Απρίλη 2016, αμέσως μετά την απελευθέρωση του, έπεσε θύμα απαγωγής έξω 
από το δικαστήριο και απελευθερώθηκε στις 15 Οκτώβρη 2016. Η συνέντευξη 
που ακολουθεί δόθηκε στη Διεθνή Κόκκινη Βοήθεια τον Μάη του 2015 από τη 
φυλακή της Μαριούπολης και μεταφράστηκε στα ελληνικά τον Οκτώβρη του 
2015 από την Προλεταριακή Πρωτοβουλία.

– Μπορείς να μας μιλήσεις για την πολιτική διαδρομή σου; Ποια είναι η πολιτι-
κή ταυτότητά σου;

– Η κοινωνική καταγωγή μου είναι εκείνη του εργάτη, του μηχανικού σε ερ-
γοστάσιο όπλων. Ως προς την ταυτότητά μου είμαι ένας ρώσος επαναστάτης, 
ένας κομμουνιστής. Στα νεανικά μου χρόνια έκανα μια διαδρομή που με οδή-
γησε από τη μετριοπαθή αριστερά σε μια ριζοσπαστική στήριξη της ένοπλης 
πάλης. Πέρασα από διάφορες οργανώσεις: από τις τροτσκιστικές και το CPRF 
(Κομμουνιστικό Κόμμα της Ρώσικης Ομοσπονδίας), στη RCYL-b (Λίγκα της Επα-
ναστατικής Κομμουνιστικής-μπολσεβίκικης Νεολαίας) και το RCWP (Εργατικό 
Κομμουνιστικό Κόμμα της Ρωσίας).

Μετά την εξουσιαστική καταστολή του 1997, φυλακίστηκα για πρώτη φορά. 
Έτσι, ξεκίνησε μια νέα περίοδος της ζωής μου, στη φυλακή. Σήμερα είμαι 36 
χρονών, από τα οποία 9 τα έχω περάσει στις φυλακές για τέσσερις καταδίκες 
(κόκκινη τρομοκρατία και διακίνηση όπλων). Αυτός ο εγκλεισμός μου εδώ στην 
Ουκρανία αποτελεί ήδη την πέμπτη εμπειρία μου [στις φυλακές]. Ένας περίερ-
γος εγκλεισμός, όπου δεν ξέρω τι με περιμένει: μια ανταλλαγή κρατουμένων, 
μια μικρή καταδίκη ή η εκτέλεση ως όμηρος σε περίπτωση που ενταθεί ο πόλε-
μος. Πρόκειται για την απόλυτη αβεβαιότητα.

– Για τι σε κατηγορούν;

– Κατηγορούμαι για παροχή πληροφοριών στο Υπουργείο Άμυνας της Λαϊκής 
Δημοκρατίας του Ντονιέσκ (DPR). Επισκέφθηκα πολλές φορές εργοστάσια στο 
Ντονμπάς, προσφέροντας συμβουλές, ως εξιδεικευμένος στα όπλα, έτσι ώστε 
αυτά τα εργοστάσια να μπορούν να επισκευάζουν όπλα.
Αυτό είναι το έγκλημά μου. Τα πειστήρια είναι το ρώσικο διαβατήριό μου, η 
εικονίτσα του Άη Γιώργη στο όχημα και η μαρτυρία της επαναστατικής ταυτό-
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τητάς μου, που αποσπάστηκε υπό την απειλή βασανιστηρίων όταν ήμουν κρα-
τούμενος σε μια μυστική στρατιωτική φυλακή, κατά τη διάρκεια της αντιτρομο-
κρατικής επιχείρησης από τις 16 ως τις 29 Δεκέμβρη 2014. Ο ουκρανικός νόμος 
θεωρεί τη Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονιέσκ (DPR) τρομοκρατική οργάνωση κι 
οποιοσδήποτε την υποστηρίζει -στρατιώτες, αστυνομικοί, γιατροί, καθηγητές 
κτλ- θεωρείται τρομοκράτης. Τι παραλογισμός!

Στις 16 Δεκέμβρη με απήγαγαν σ’ ένα σημείο ελέγχου ανάμεσα σε Ντονιέσκ 
και Γκόρλοβκα ενώ πήγαινα με το αυτοκίνητο να βρω τον αναρχοκομμουνιστή 
σύντροφο Egor Voronov.

Κατά λάθος κατευθύνθηκα προς εκείνο το σημείο ελέγχου αφού δεν είχα μαζί 
μου χάρτη. Φυσικά δεν άφηνα τη Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονιέσκ (DPR) για 
να πάω στην Ουκρανία (τόσο το Ντονιέσκ όσο και η Γκόρλοβκα βρίσκονται στα 
εδάφη της DPR). Βλέποντας το όχημα με τις ρώσικες πινακίδες και την εικονί-
τσα του Άη Γιώργη, με συνέλαβαν. Για πάνω από δύο βδομάδες ήμουν κρατού-
μενος σε μια μυστική φυλακή, κουκουλωμένος για να μην μπορώ ν’ αντιληφθώ 
πού ήμουν και πού με πηγαίνουν. Αυτή είναι μια συνηθισμένη τακτική του ου-
κρανικού κράτους προς τους κρατούμενους. Όπως επίσης και οι ξυλοδαρμοί, 
τα βασανιστήρια και οι εκτελέσεις. Τώρα καταλαβαίνω καλά τι βίωσαν άλλοι 
σύντροφοι σε παρόμοιες συνθήκες, όπως στην Αργεντινή και τη Χιλή τα χρόνια 
του ’70. Όταν έχεις συλληφθεί από στρατιωτικούς που μπορούν να σε κάνουν 
ό,τι θέλουν και είσαι για όλους εξαφανισμένος. Μια ανθρώπινη ζωή που δεν 
αξίζει τίποτα.

– Θα μας περιγράψεις την πολιτική κατάσταση στο Ντονμπάς;

– Η πολιτική κατάσταση στο Ντονμπάς είναι μια κατάσταση παρατεταμένου πο-
λέμου. Ο πόλεμος καθορίζει εδώ όλα τα οικονομικά και πολιτικά γεγονότα. Έχει 
επιβληθεί η στρατιωτικοποίηση της κοινωνίας. Ενώ η Ουκρανία έχει τη δυνα-
τότητα να χωρίζει τη χώρα σε ειρηνοποιημένες και αντιτρομοκρατικές ζώνες, η 
Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονιέσκ (DPR) δεν διαθέτει ούτε τα απαιτούμενα εδάφη 
ούτε τον απαιτούμενο πληθυσμό για να κάνει κάτι τέτοιο.

Όλα τα εδάφη δέχονται τα χτυπήματα του πυροβολικού και τις ρίψεις ρουκετών. 
Ο πόλεμος εμπλέκει τους πάντες και όλοι πρέπει να προσφέρουν στην άμυνα 
και στην εργασία για το μέτωπο. Επιπλέον, σχεδόν ο μισός πληθυσμός έχει βρει 
καταφύγιο στη Ρωσία. Εδώ έχει μείνει λίγος κόσμος: μόνο 60 με 70.000 μαχητές 
του στρατού της Νοβορωσίας αντιμέτωποι με τους 250.000 ουκρανούς στρατι-
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ωτικούς. Αυτή η ανισορροπία δυνάμεων προκαλεί μια πολύ δύσκολη οικονομι-
κή κατάσταση και φτώχεια για τον πληθυσμό που έχει απομείνει στο Ντονμπάς.

Και στην Ουκρανία υπάρχει φτώχεια και πληθωρισμός, αλλά στη Λαϊκή Δη-
μοκρατία του Ντονιέσκ (DPR) και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Λουγκάνσκ (LPR) η 
κατάσταση είναι πολύ πιο άσχημη. Διεξάγεται ένας περίεργος πόλεμος. Υπο-
γράφονται εκεχειρίες που δεν τηρούνται από κανέναν. Η ηλεκτρική ενέργεια, 
το αέριο και το κάρβουνο διασχίζουν τις γραμμές των αντιμαχόμενων. Η μαύρη 
αγορά ανθεί. Οι τοπικές ελίτ κάνουν εμπόριο και μπίζνες πίσω από την πλάτη 
των στρατευμάτων, ενώ οι μόνοι που πολεμάνε (και από τις δύο πλευρές) είναι 
οι εργάτες και οι χωρικοί. Όταν έγιναν νέες εκλογές το φθινόπωρο του 2014, 
οι αντι-Μεϊντάν ολιγάρχες Zakharchenko και Plotniskiy μπόρεσαν να θέσουν 
υποψηφιότητα, ενώ οι Κομμουνιστές αποκλείστηκαν. Όλα αυτά προκαλούν δυ-
σφορία τόσο στον κόσμο όσο και στους στρατιώτες της Νοβορωσίας.

Έχω μιλήσει με πολλούς στρατευμένους της βάσης, θέλουν αυτή η κατάσταση 
ν’ αλλάξει. Θέλουν να τελειώνουν με τους ολιγάρχες και να εθνικοποιήσουν τις 
επιχειρήσεις. Θέλουν να πάνε να πολεμήσουν ξέροντας ότι δίνουν τη ζωή τους 
για τα δικά τους εργοστάσια, τα δικά τους ορυχεία, τα δικά τους εδάφη και όχι 
για τις αστικές ελίτ που απλώς αντικατέστησαν την ουκρανική σημαία μ’ εκείνη 
της DPR. Αυτός θα είναι και ο λόγος για τον οποίο θα ξεσπάσει ο εσωτερικός 
εμφύλιος πόλεμος, μέσα στην ίδια τη Νοβορωσία.

Αυτή η κατάσταση εξελίσσεται μήνα το μήνα. Οι εργάτες και οι χωρικοί ήταν 
εκείνοι που επέστρεψαν από το μέτωπο για να κάνουν την επανάσταση το 1917, 
δοκιμασμένοι από τον παρατεταμένο πόλεμο και εξοργισμένοι με τους διευθύ-
νοντες που κάθονταν στα μετόπισθεν.

Η πολιτική κατάσταση; Η Ρωσία από τη μια πλευρά, η Ουκρανία και το ΝΑΤΟ 
από την άλλη, και από μια τρίτη, η λαϊκή δυσφορία ενάντια στον πόλεμο και 
την εξαθλίωση. Αυτή είναι η κατάσταση. Πολύ σκληρή!

– Ποιες πολιτικές δυνάμεις βρίσκονται στην εξουσία στο Ντονμπάς; Ποια είναι 
η επιρροή της ολιγαρχίας, η αντίστοιχη των ρώσων σοβινιστών κι εκείνη των 
Κομμουνιστών;

– Όλες οι πολιτικές δυνάμεις του Ντονμπάς σχηματίστηκαν την άνοιξη του 2014, 
κατά τη διάρκεια της λεγόμενης ρωσικής άνοιξης. Κατά τη διάρκεια του πρώ-
του χρόνου του πολέμου ριζοσπαστικοποιήθηκαν: από τη μετριοπαθή διεκδίκη-
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ση μιας ουκρανικής ομοσπονδίας πέρασαν στην απόλυτη απόσχιση, μέχρι την 
ανεξαρτησία του Ντονμπάς.

Έχει χυθεί πολύ αίμα, δεν είναι εφικτή μια επιστροφή σε μια ενωμένη Ουκρα-
νία, ακόμα και υπό καθεστώς αυτονομίας. Όμως η δυσφορία εξαπλώθηκε και 
όταν έγινε αντιληπτό ότι η Ρωσία ήθελε να προσαρτήσει το Ντονμπάς, όπως 
έκανε με την Κριμαία, ή να φέρει στρατεύματα για την υπεράσπισή του.

Οι βασικές αιτίες του πολέμου είναι γνωστές: ήταν η απάντηση του Ντονμπάς 
στο Ευρω-Μεϊντάν του Κιέβου, η διαμαρτυρία ενός εθνικιστικού κόμματος που 
επιβάλλεται εναντίον ενός άλλου [εθνικιστικού κόμματος] (Ανατολή και Δύση 
της Ουκρανίας), μια επιβολή που είχε σα σύμβολα τις διακρίσεις ενάντια στη 
ρώσικη γλώσσα και την καταστροφή των αγαλμάτων του Λένιν.

Στο Κίεβο έλαβε χώρα μια φιλελεύθερη-φασιστική επανάσταση που οδήγη-
σε στην αντικατάσταση του μετριοπαθή ολιγάρχη Yanukovich από μια ομάδα 
εθνικιστών και ολιγαρχών, συσπειρωμένων γύρω από τον Poroshenko. Πολύς 
κόσμος σκέφτηκε ότι δεν πρόκειται για μια επανάσταση αλλά για μια διαδο-
χή στην εξουσία. Αυτό συνέβη σε μια πολυεθνική χώρα. Είναι κάτι παρόμοιο 
μ’ αυτό που συνέβη στη Γιουγκοσλαβία. Σε μια πολυεθνική χώρα, η άνοδος 
στην εξουσία των εθνικιστών οδηγεί απευθείας στην καταστροφή της και τον 
πόλεμο. Αυτό είναι που συνέβη στην Ουκρανία: Η Κριμαία και το Ντονμπάς 
έχουν χαθεί οριστικά. Γι’ αυτό το λόγο οι βασικές πολιτικές δυνάμεις μετατρά-
πηκαν σε αντι-Μεϊντάν και αναμένουν τη ρώσικη επέμβαση. Δυστυχώς αυτοί 
που έχουν αναλάβει τα ηνία είναι ακριβώς οι συντελεστές της παλιάς τοπικής 
ουκρανικής ελίτ, η τοπική αστική τάξη του Ντονμπάς, όπως επίσης αστυνομικοί 
και πρώην στρατιωτικοί.

Αυτές είναι οι συντηρητικές δυνάμεις. Τόσο τώρα, όσο και πριν τον πόλεμο, η 
αριστερά παίζει δευτερεύοντα ρόλο. Γιατί; Γιατί η πλειοψηφία της, δεν ήταν 
προετοιμασμένη για μια τέτοια σύγκρουση, για μια ένοπλη πολιτική. Αυτοί που 
πήραν πρώτοι τα όπλα, ξεκινώντας τη συγκρότηση ενός σχηματισμού, έχουν 
μετατραπεί τώρα στη νέα εξουσία. Κατά τη διάρκεια των χρόνων της “ειρή-
νης”, οι ουκρανοί Κομμουνιστές ξέχασαν την ουσία του Μανιφέστου των Μαρξ 
και Ένγκελς, ότι δηλαδή ο μόνος δρόμος για τη νίκη περνάει μέσα από την εξέ-
γερση και την ένοπλη πάλη.

Δύο δεκαετίες αστικού εκλογισμού και κοινοβουλευτικών παιχνιδιών μετέτρε-
ψαν το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ουκρανίας (CPU), ξεδοντιασμένο και αδυνα-
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τισμένο, σε κάτι παρόμοιο με το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ρωσικής Ομοσπονδί-
ας (CPRF), σε μια τυπική νομιμόφρονα αντιπολίτευση.

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο, όταν η εξουσία βρέθηκε μπροστά σε με-
γάλες δυσκολίες, στο Ντονμπάς και σ’ όλη την Ουκρανία, πρόσφεραν ένα τρα-
γικό θέαμα, πέρα από τη συμβολική συμμετοχή τους στο αντι-Μεϊντάν κίνημα. 
Όμως ο καιρός των συναντήσεων και των συγκεντρώσεων είχε πλέον περάσει. 
Ήταν πλέον αναγκαία η ανάληψη ριζοσπαστικότερης δράσης και η αριστερά ως 
προς αυτό απέτυχε. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο αντί να ξεσπάσει μια 
κοινωνική εξέγερση, ξεκίνησε ένας παρατεταμένος πόλεμος μεταξύ «Αυτονο-
μιστών» και «Ουκρανών». Οι εθνικιστές προσέγγισαν ενεργά τις δύο πλευρές, 
ενώ η αριστερά στεκόταν στο περιθώριο.

Πέρασα μια σύντομη περίοδο στο Ντονμπάς, ανάμεσα στις 4 και στις 16 Δε-
κέμβρη. Τώρα όμως μιλάω πολύ με διάφορους φυλακισμένους μαχητές. Και 
μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι δε συνάντησα ούτε έναν ρώσο σοβινιστή ή 
εθνικιστή ανάμεσά τους.

Επομένως, οι σοβινιστές και οι εθνικιστές είναι τόσο τυχεροί που καταφέρουν 
να μην συλλαμβάνονται; Όλοι οι φυλακισμένοι μας, που είναι πάνω από 40 
χρονών και θυμούνται την εποχή των Σοβιέτ, είναι όλοι τους διεθνιστές και 
έφυγαν για τον πόλεμο για ν’ αποκρούσουν αυτούς του πατριώτες που είχαν 
έρθει να τους βομβαρδίσουν και να τους σκοτώσουν. Ανάμεσά τους, η νο-
σταλγία για την εποχή των Σοβιέτ είναι πολύ έντονη. Υποστηρίζουν τις ιδέες 
της οικονομικής εθνικοποίησης και του σοσιαλισμού. Ανάμεσά τους, όπως και 
ανάμεσα στην εργαζόμενη νεολαία, υπάρχει έντονη η λαχτάρα για κοινωνική 
δικαιοσύνη. Αποτελούν την πρώτη ύλη για την προπαγάνδα της αριστεράς.

Ε! Κομμουνιστές, πού είστε;

Μόνο ένα παράδειγμα. Κατά τη διάρκεια του περάσματός μου στη Λαϊκή Δημο-
κρατία του Ντονιέσκ, στην πόλη Ν, ένας ντόπιος σύντροφος, μέλος του Κομμου-
νιστικού Κόμματος της Ουκρανίας, συνταξιούχος, ήρθε να με βρει. Είχε ένα αε-
ροβόλο πιστόλι και ήθελε να μάθει αν θα μπορούσαμε να το μετατρέψουμε σε 
πραγματικό. Εξέτασα το πιστόλι, έμοιαζε αλουμινένιο, δεν ήταν δυνατή η μετα-
τροπή του. Του το είπα και του υποσχέθηκα ότι θα του έβρισκα ένα πραγματικό 
πιστόλι. Ήταν επικεφαλής ενός εργατικού σχηματισμού ενός εργοστασίου. Ήθε-
λαν τα όπλα για να υπερασπιστούν το εργοστάσιο και την εθνικοποίησή του. Με 
λίγα λόγια, τα άτομα για τον σχηματισμό υπήρχαν, τα όπλα δεν υπήρχαν.
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Γι’ αυτό ήρθα εδώ. Για να ενισχύσω αυτούς τους συντρόφους! Τι μας θυμίζει 
μια τέτοια σκηνή; Έχω διαβάσει για παρόμοιες συνθήκες μόνο στα βιβλία, σχε-
τικά με την επανάσταση του 1905. Εκείνη την εποχή, οι εργάτες όπου μπορού-
σαν πήραν τα όπλα, με κάθε τρόπο, για να δημιουργήσουν τους δικούς τους 
σχηματισμούς.

Σ’ εκείνον τον εργάτη εξήγησα ότι πάνω απ’ όλα ήταν απαραίτητη η εύρεση 
χρημάτων και ότι η παλιότερη τεχνική όλων των επαναστατών είναι η απαλ-
λοτρίωση. Έπειτα, θα είναι δυνατός ο απαραίτητος εξοπλισμός των εργατών 
και η έναρξη του κοινωνικού μετασχηματισμού. Πρόκειται για φαντασία; Όχι, 
πρόκειται για μια υπαρκτή διαδικασία!

η συνέντευξη δόθηκε τον Μάη του 2015 από τη φυλακή της Μαριούπολης.

μεταφράστηκε από τη Διεθνή Κόκκινη Βοήθεια (Αύγουστος 2015).

μετάφραση στα ελληνικά: Προλεταριακή Πρωτοβουλία (Οκτώβρης 2015).



Κυκλοφορούν από τις εκδόσεις  ΜΟΛΟΤ

Περιοδικό (τέυχη 1 & 2)

Βιβλία
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ΕΙΝΑΙ Ο ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΗΛΙΘΙΕ!
ΣΧΟΛΙΟ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΎ CHARLIE 
HEBDO
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Κι εκεί που σφίγγαμε με οργή τα δόντια και τις γροθιές μας εξαιτίας της νέας, 
ρατσιστικού περιεχομένου και ναζιστικής αισθητικής, πρόκλησης του Charlie 
Hebdo, νιώσαμε ξαφνικά ηλίθιοι. Το σκίτσο, λέει, δεν ήταν ρατσιστικό, αλλά 
είχε ακριβώς την αντίθετη πρόθεση, να προκαλέσει, δηλαδή, σοκάροντας, 
την υποκριτική συνείδηση των Ευρωπαίων. Τόσο πρωτόγονα είναι, λοιπόν, τα 
αντανακλαστικά μας; Τόσο ελάχιστα διεισδυτική είναι η πολιτική μας ματιά;

Από τη βαθιά μας πλάνη έσπευσαν να μας βγάλουν διάφοροι. Από τον κεντροα-
ριστερό  φιλελεύθερο Independent και το μάλλον άνοστο φερέφωνο της ελλη-
νικής κυβερνώσας Αριστεράς, Left.gr,  μέχρι διαφόρους γκουρού της κριτικής 
θεωρίας και των πολιτισμικών σπουδών, αλλά και μέσα που αντιλαμβάνονται 
τον εαυτό τους ως αντισυστημικά ή κινηματικά. Με τον αυτάρεσκο αέρα μιας 
«αιρετικής» φωνής, οι φαινομενικά ετερόκλητοι μεθερμηνευτές του σκίτσου 
μάς κατέδειξαν τι δεν καταλάβαμε, τι δεν γνωρίζουμε. Δεν καταλάβαμε, για 
παράδειγμα, τις παρακαταθήκες διανοητικής και πολιτικής ελευθερίας του Δι-
αφωτισμού και της γαλλικής Επανάστασης, τη βαθιά κοσμική παράδοση της 
γαλλικής κοινωνίας ή την «πρόκληση ασέβειας» ως ειδολογικό χαρακτηριστικό 
της γαλλικής πνευματικότητας. Ακόμα περισσότερο, δεν γνωρίζουμε, μας λένε, 
την ιστορία του περιοδικού που «δεν χαρίζεται σε κανέναν», δεν καταλαβαίνου-
με ότι «στη σάτιρα δεν υπάρχουν ιερά και όσια», αδυνατούμε, λένε, να συλλά-
βουμε το ανατρεπτικό μήνυμα που υπάρχει πίσω από «την επιτατική κατάφαση 
του προφανώς τερατώδους»,  να δούμε το σώμα του πνιγμένου προσφυγόπου-
λου «ως πεδίο επιτέλεσης (performance) ή ως μεταφορά (metaphor)».

Κι όμως, καταλαβαίνουμε και γνωρίζουμε πολύ καλά.

Στο μισανθρωπικό σκίτσο του Charlie Hebdo συμπυκνώνεται ακριβώς η ιστορι-
κή υπόσταση και το ιδεολογικό και πολιτισμικό σύμπαν του κατακτητή, λευκού 
Ευρωπαίου αστού, του υποκειμένου που ανέδειξε η νικηφόρα επέλαση του πιο 
απάνθρωπου συστήματος που γνώρισε ο κόσμος. Αυτού που ταύτισε την ιστο-
ρική του ύπαρξη με την καθυπόταξη της φύσης και του ανθρώπου και επέβαλε 
το δικό του κοσμοείδωλο ως κοσμοείδωλο ολόκληρης της ανθρωπότητας.

Στην απροκάλυπτα ναζιστική αισθητική του σκίτσου αναγνωρίζουμε ακριβώς 
τα εργαστήρια εκκόλαψης του σύγχρονου ευρωπαϊκού πολιτισμού: τη ματωμέ-
νη ιστορία της αποικιοκρατίας και του ιμπεριαλισμού ως καταστατικών συνθη-
κών του καπιταλισμού, αλλά και ως των κατεξοχήν εργαστηρίων παραγωγής, 
δοκιμής και διάχυσης τεχνολογιών φυλετικής εξόντωσης και ιδεολογιών φυλε-
τικής υπεροχής. Αναγνωρίζουμε, φυσικά, και την ιστορία του περιοδικού, τυπι-
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κή της μικροαστικής ριζοσπαστικότητας του «σημειολογικού αντάρτικου» που 
αναπτύχθηκε στα απόνερα του Μάη του ’68 για να συνεχίσει ως διαπρύσιος 
κήρυκας της ιμπεριαλιστικής επέμβασης στη Γιουγκοσλαβία κατά τη δεκαετία 
του ’90, μέχρι να καταλήξει στη σταθερή ισλαμοφοβική γραμμή της τελευταίας 
δεκαετίας.

Στο σκίτσο του Charlie Hebdo και στον λόγο εκείνων που έσπευσαν να μας υπο-
δείξουν το αιρετικό και ανατρεπτικό του μήνυμα αναγνωρίζουμε ακριβώς την 
αθλιότητα της δήθεν «κριτικής» διανόησης και των «με ολίγον από κίνημα» 
γκρούπις της, που σε αρμονία με το πνεύμα των νεοφιλελεύθερων καιρών, με-
τατρέπουν τη διαλεκτική της κοινωνικής χειραφέτησης σε μεταμοντέρνα σπα-
ράγματα, αντικαθιστώντας το «μεγάλο αφήγημα» της προλεταριακής επανά-
στασης με «αυτόνομες ζώνες», όπου τα πάντα μπορούν να αποδομηθούν, εκτός 
από το ίδιο το σύστημα της ταξικής εκμετάλλευσης και κυριαρχίας.

Σφίγγουμε, λοιπόν, τα δόντια μας και τις γροθιές μας με οργή και συνείδηση. 
Γιατί όσο άθλια ρατσιστικό ήταν το σκίτσο, αλλά τόσο κυνική είναι η δήλωση 
των εμπνευστών του ότι δεν το καταλάβαμε σωστά. Πρόκειται για μια επιθε-
τική ομολογία ταξικής και φυλετικής ανωτερότητας εκείνων των κοινωνικών 
υποκειμένων που πιστά στις παραδόσεις της τάξης τους διεκδικούν για τον εαυ-
τό τους οργανωτικό ρόλο στην ιεράρχηση των αναπαραστάσεων του κόσμου, 
αξιώνουν οι νοητικές, αισθητικές και ηθικές κατηγορίες της τάξης τους να εί-
ναι οι νοητικές, αισθητικές και ηθικές κατηγορίες ολόκληρης της κοινωνίας, 
ολόκληρης της ανθρωπότητας.

Θλιβερή νότα στην παραπάνω συμφωνία οι εγχώριοι προοδευτικοί μεθερμη-
νευτές του σκίτσου. Εγκλωβισμένοι στον αθεράπευτο επαρχιωτισμό και το μι-
κροαστικό τους σύμπαν ηχούν σαν παράφωνες επανεκτελέσεις του περίφημου 
δόγματος της ελληνικής αστικής τάξης «Ανήκωμεν εις την Δύσιν»!

Rote Zora
Ιανουάριος 2016



Για τα 39 χρόνια από τη δολοφονία
του επαναστάτη κομμουνιστή Χρήστου Κασίμη

«Ο Χρήστος Κασίμης ήταν από εκείνους τους αγωνιστές 
που η πρωτοβουλία, η αποφασιστικότητα και η μαχητι-
κότητά του έλυναν προβλήματα, οδηγούσαν σε συγκε-
κριμένη πρακτική, εμψύχωναν και αποτελούσαν σταθερό 
στήριγμα στις δύσκολες περιόδους, καθώς και μέσα στο 
κλίμα της σύγχυσης, που καλλιεργείται από το καθεστώς 
και το ρεφορμισμό. Κατόρθωνε να συνδυάζει θεωρία και 
πράξη, βασισμένος στις εμπειρίες, την άμεση πραγμα-
τικότητα και τα αληθινά προβλήματα, αποκαλύπτοντας 
και χτυπώντας τα πλαστά προβλήματα και τις αυταπά-
τες. Η πολιτική του πρακτική ήταν συνεχής και συνεπής 
με την ιδεολογική πολιτική του βάση, πράγμα πολύ δύ-
σκολο όπως όλοι ξέρουμε».

«Αντιπληροφόρηση»








