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Η ελληνική οικονομία, τα τελευταία 15 χρόνια ανά 5ετία: ( 2006 - 2010)  -0,3%, (2011 - 
2015)  -4,0%. Η τελευταία πενταετία θα κλείσει το λιγότερο εξίσου αρνητικά.  

Στην ουσία ακολουθεί με μεγαλύτερη ένταση την οικονομική κατάρρευση σε σχέση με 
το παγκόσμιο ΑΕΠ που καταγράφει ολόκληρη η ΕΕ. Θέλει «τέχνη»  να παράγει μια 
ολόκληρη κοινωνία να υπάρχουν τέτοιες πρωτόγνωρες τεχνολογικές δυνατότητες και 
την ίδια στιγμή να συνθλίβονται δικαιώματα, το επίπεδο ζωής και την ίδια στιγμή να 
καταρρέει η οικονομική απόδοση.  

Δείχνει παράλογο αλλά δεν είναι.  

Είναι πέρα για πέρα λογική εξέλιξη. Ιστορικά (έστω και αν δεν μπορούμε να 
προσδιορίσουμε με μαθηματική ακρίβεια αριθμητικά)  ανάλογες καταστάσεις και 
εξελίξεις συναντάμε αρκετές. Είναι οι εποχές που τα εκάστοτε οικονομικά συστήματα 
και κρατικές δομές καταρρέουν. Εποχές που κάθε πρωτοβουλία των κυρίαρχων ελίτ να 
επαναφέρουν την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική αποδοχή με παλιές- καλές- 
δοκιμασμένες λύσεις καταλήγουν σε ακόμα μεγαλύτερη όξυνση του προβλήματος. Σε 
όλες τις παραπάνω περιπτώσεις οι κυρίαρχες οικονομικές και πολιτικές ελίτ 
στρέφονται σε επιλογές που αυξάνουν την επιτελικότητα και την βία των κρατών τους. 
Με άλλα λόγια αυξάνουν αυτό που ονομάζουμε  «αναγκαστικά έξοδα επιβολής». Αυτή 
η διαδικασία βαθαίνει ακόμα περισσότερο τις αντιθέσεις και την κρίση. Το καρκίνωμα 
στην βάση της οικονομίας, αντί να μειώνεται, αυξάνεται ραγδαία καλύπτοντας όλες τις 
πλευρές της κοινωνικής ζωής.  

Το «έργο» με τον περιορισμό δικαιωμάτων δεν είναι λοιπόν κάτι το νέο. Τόσο παλιό και 
σάπιο όπως οι κρατικές δομές.  

Ας δούμε την μεγάλη εικόνα.  

Ποιόν βολεύουν όλα αυτά; Ποιος κερδίζει και ποιος χάνει; Οι μόνοι χαμένοι είναι 
σίγουρα εκείνοι που με την πνευματική ή χειρωνακτική εργασία τους παράγουν αξίες 
και πλούτο. Κερδισμένοι μια χούφτα παράσιτα που στις μέρες μας σε αντίθεση με τις 
προϊστορικές και τις ιστορικές περιόδους είναι τραγικά ελάχιστοι. Για αυτούς τους 
τραγικά ελάχιστους κερδισμένους γίνονται όλα αυτά. Εδώ αποκαλύπτεται το ποσό 
κούφιο είναι το επιχείρημα ότι η απογοήτευση των ελεύθερων  λαϊκών διαμαρτυριών 
γίνεται για την προστασία  από τις μειοψηφίες.  

Οι πραγματικές μειοψηφίες είναι αυτές που κατέχουν την απόλυτη οικονομική εξουσία 
και καθορίζουν τις όποιες πολιτικές επιλογές.  Είναι αυτές οι πραγματικές μειοψηφίες 
που είναι υπεύθυνες για όλη την σήψη και την βία που κυριαρχεί γύρω μας. 

Προσπαθούν αγωνιωδώς να μας πείσουν ότι η όλη ανατροπή που προκαλούν οι 
πολιτικές τους επιλογές στις ζωές των ανθρώπων και στην φύση αποτελεί 
κανονικότητα. 



«Έβγαλε βρώμα η ιστορία» ότι.... «τελείωσε»...θα μπορούσε κανείς να πει κανείς 
διαβάζοντας  σε δημοτική διάλεκτο  τον χουντικό νόμο που επιβάλουν. 

Ο τόπος αυτός  που γέννησε Σωκράτη, Ηράκλειτο, Πλάτωνα, Διογένη, Αριστοφάνη, η 
φύση που αγκάλιασε τις σκέψεις του Ρήγα, των επαναστατών του 21, των αγωνιστών 
της αντιφασιστικής αντίστασης, του  Καζαντζάκη, Ρίτσου, Σεφέρη, Χατζηδάκη, και 
τόσους άλλους που θες βιβλίο να γράψεις για να μην αδικήσεις κανένα, μας λένε ότι 
πρέπει να μπει στο «ψυγείο».  

Με «βασιλικό» διάταγμα το σύγχρονο αστικό κράτος λίγο καιρό μετά την «αριστερή» 
κατάργηση των  κοινωνικών-δημοκρατικών ελευθεριών στους χώρους εργασίας, 
απαγορεύει  τώρα μέσω του "δεξιού" διαχειριστή στους πολίτες του ακόμα και την 
ελεύθερη διαμαρτυρία. «…άλλαξαν λέει τα ανεμολόγια και οι ορίζοντες / μας κάνουν 
χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε/ τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο 
οι γνωρίζοντες».  

 Δεν έχει φυσικά περάσει πολύς καιρός από τότε που η πολιτική ελίτ του τόπου 
κατηγορούσε υποκριτικά τον Ερντογάν ως «Σουλτάνο» που περιορίζει τις κοινωνικές 
ελευθερίες των πολιτών του και απαξιώνει τα μνημεία. Η ελληνική κυβέρνηση έρχεται 
να αντιγράψει στην ουσία την πολιτική Ερντογάν βάζοντας ταυτόχρονα και από την 
τσέπη της.  Τυχαίο; 

Όλα αυτά εξελίσσονται σε περιβάλλον έντονων γεωπολιτικών διεργασιών και πιέσεων 
από τον Βορειοατλαντικό άξονα για την συνδιαχείριση εμπορίου και 
πλουτοπαραγωγικών πηγών στο Αιγαίο και στην ανατολική Μεσόγειο, σε περιβάλλον 
βαθιάς οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που ο λαός παλεύει για το ψωμί του και για 
την προστασία του της φύσης και της ιστορικότητας του τόπου του .  

Σε μια εποχή που παλεύει για την υπεράσπιση της εθνικής του ακεραιότητας και 
ανεξαρτησίας. Σε μια εποχή που διεθνείς όμιλοι και το κεφάλαιο έχουν αρχίσει να 
καταστρέφουν εκτός από τις ζωές των ανθρώπων και την ίδια την φύση με τα μνημεία 
της θέλοντας να την μετατρέψουν σε νέο «πάρκο» κερδοφορίας για τις μετοχικές αξίες 
τους. Μετοχικές, ομολογιακές «αξίες" που φυσικά δίχως την κρατική χρηματοδότηση 
από τους φόρους των πολλών δεν αντέχουν στον διεθνή ανταγωνισμό ούτε μία μέρα.  

Αυτήν εδώ την εποχή διάλεξαν για να φέρουν αυτό το νομικό τερατούργημα που από 
τους δικαστές και τους δικηγόρους ως τους εργάτες στα γιαπιά θεωρούν απαράδεκτο.  

Οι αρχαιολόγοι, οι επιστήμονες των ανθρωπιστικών επιστημών, φυσικά και δεν 
εκπλήσσονται. Το έργο το έχουν δει στο πέρασμα της ιστορίας εκατοντάδες φορές. Οι 
της κυβέρνησης δεν είναι καθόλου πρωτότυποι. Ιστορικά σε κάθε περίοδο βαθιάς 
κρίσης όπως η σημερινή αποκαλύπτεται η ανικανότητα εφαρμογής πολιτικών 
διαχείρισης χωρίς χρήση βίας. Σε κάθε τέτοια περίοδο η σήψη των πολιτικών και 
οικονομικών ελίτ θέτει υπό αμφισβήτηση τις κυρίαρχες πολιτικές επιλογές και έχουμε 
ραγδαία μεταβολή των κρατικών δομών σε αυταρχική, επιτελική κατεύθυνση. Η όποια 
δημοκρατική επίφαση εξαφανίζεται για να δώσει την θέση της στην επιτελικότητα στον 
αυταρχισμό και στην βία κατά του ανθρώπου παραγωγού αξιών και της φύσης. 

Η βία που και σήμερα κυριαρχεί σε σχέση με την φύση, σε σχέση με τον άνθρωπο 
εργαζόμενο δεν μπορεί φυσικά να σταθεί χωρίς την βία σε πολιτικό, νομικό επίπεδο . 

Ευτυχώς όμως.  

Η ίδια η επιστήμη της ιστορίας, της αρχαιολογίας αποδεικνύει επίσης ότι τέτοιες 
επιλογές είναι μεν για τις οικονομικές και πολιτικές ελίτ μια λύση ανάγκης για να 



επιβάλουν στην κοινωνία τις επιλογές τους αλλά αποτελούν ταυτόχρονα το κύκνειο 
άσμα τους. Θέμα χρόνου είναι... 

Αμέσως μετά αμέσως το πρώτο μνημόνιο σε μεγαλύτερη ένταση από το παρελθόν η 
βία από τον βάθεμα των αντιθέσεων στο επίπεδο της οικονομίας  κάλυψε τα πάντα 
γύρω μας.  

Σήμερα με τις εξώσεις από τα σπίτια εκείνων που έβαλαν πλάτη για την σωτηρία των 
τραπεζιτών, με το χτύπημα των κοινωνικών και δημοκρατικών ελευθεριών, με την 
καταστροφή του φυσικού- ιστορικού μας πλούτου απ' άκρη σ' άκρη στην Ελλάδα, με 
την αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων από το ίδιο το κράτος, η βία και η 
επιτελικότητα του κράτους αποτελεί για την άρχουσα τάξη μονόδρομο. 

 Αυτό που ξεχνούν όμως  οι ελίτ είναι ότι η μόνη και μοναδική σταθερά στο διάβα της 
ιστορίας είναι η ίδιοι οι άνθρωποι παραγωγοί αξιών και ο τόπος. Η φύση.  Οι άρχουσες 
τάξεις και τα κράτη ιστορικά έρχονται και φεύγουν.  
Εξαφανίζονται τόσο γρήγορα  όπως ακριβώς ήρθαν στο προσκήνιο. 

Αν νομίζουν ότι ο άνθρωπος θα σταματήσει να αγωνίζεται για το ψωμί του με ένα 
διάταγμα είναι βαθιά γελασμένοι. Αν νομίζουν πως οι άνθρωποι στους χώρους 
εργασίας ή οι άνθρωποι της υπαίθρου θα ζητάνε άδεια συμμόρφωσης από την 
αστυνομία για να υπερασπιστούν τον ιδρώτα τους και τον τόπο τους από τον 
οδοστρωτήρα της εργασιακής ευελιξίας και της «πράσινης ανάπτυξης» είναι βαθιά 
γελασμένοι. 

Αν νομίζουν πως ο λαός μας θα παραχωρήσει έστω και εκατοστό πατρίδας του για να 
κάνουν μπίζνες κάποιοι με τους Τούρκους και τους ΝΑΤΟικους ομόσταυλούς τους είναι 
βαθιά γελασμένοι... 

Τέτοιοι χουντικοί, κατασταλτικοί «νόμοι» δεν πιάνουν.  

Ο λαός μας θα συνεχίσει να παλεύει για τα δίκαιά του χωρίς άδειες συμμόρφωσης από 
την πολιτική ελίτ και την αστυνομία... Είναι τέτοια μάλιστα η κατάντια, η σήψη και η 
γελοιότητα της υπόθεσης που ακόμα και η επίσημη ιδεολογία του κυβερνώντος 
κόμματος ο «ριζοσπαστικός φιλελευθερισμός» μπορεί να χαρακτηριστεί από κάποια 
μελλοντική κυβέρνηση ως «τρομοκρατική ιδεολογία». Η βία εξάλλου απέναντι στους 
ανθρώπους και στην φύση πάρα πολύ εύκολα μπορεί να αποδειχθεί νομικά. 

Οι επιστήμονες των ανθρωπιστικών επιστημών δεν θα ξεχάσουν ούτε την μεθοδολογία 
τους, ούτε αυτά που γνωρίζουν για τον άνθρωπο, την κοινωνία και την φύση για 
γυρίσουν πίσω σε οπτικές και λογικές που κυριαρχούσαν στα χρόνια των 
«φωτισμένων» ηγετών και της Ιερής Συμμαχίας ή σε σκοτεινές εποχές της σύγχρονης 
ιστορίας. Δεν θα γίνουν χειροκροτητές αυτής της κατάστασης. 

Κανένα καθεστώς ιστορικά  δεν μπόρεσε και δεν θα μπορέσει να επιβάλει κάτι τέτοιο. 

Ο λαός μας τέτοια χουντικά εκτρώματα θα τα καταργήσει όπως έχει καταργήσει στην 
πράξη και δεκάδες Μεταξικές διατάξεις που όλως τυχαίως η πολιτική ελίτ «δεν είχε την 
ώρα» να τις καταργήσει.  

Ας θυμηθούμε εδώ τα λόγια του Λουντέμη:  
 «…χρειάστηκαν εκατομμύρια χρόνια για να γίνουν τα τέσσερα πόδια δύο. Δε θα τα 
κάνουμε πάλι τέσσερα …» 


