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Αν ο «πανικός του χρήµα-
τος» θα είναι η µία, εξαιρετικά 
ισχυρή, δοκιµασία για µια εν-
δεχόµενη κυβέρνηση Τσίπρα, 
η «σύγκρουση µε ταξικά συν-
δικάτα» θα είναι το δεύτερο, 
ταυτόχρονο και εξίσου συντα-
ρακτικό µέτωπο. Ο κ. Τσίπρας 
έχει ρητώς υποσχεθεί τη χω-
ρίς περικοπές «επαναφορά» 
του συνόλου των ρυθµίσεων 
στην αγορά εργασίας. Το σχέ-
διο των 100 πρώτων ωρών 
περιλαµβάνει «την επαναφορά 
των συλλογικών συµβάσεων 
και της µετενέργειας, την επα-
ναφορά του κατώτατου µισθού 
στα προ του Μνηµονίου επίπε-
δα, την επαναφορά των νόµων 
που ελέγχουν τις απολύσεις», 
επανέλαβε πρόσφατα («Η 
Αυγή», 18 Νοεµβρίου).

Το κοµµάτι αυτό της «κυ-
βερνητικής δουλειάς» θα το 
αναλάβουν, εφόσον οι ψηφο-
φόροι το επιλέξουν, στελέχη 

της οµάδας Λαφαζάνη. Ο κοι-
νοβουλευτικός εκπρόσωπος, 
που είναι ο γενικός εισηγητής 
των θεµάτων αυτών για το 
Πρόγραµµα του κόµµατος είχε, 
χαρακτηριστικά, υπογραµµίσει: 
«Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένα αστικό 
κόµµα που τάζει παροχές, δίνει 
πελατειακές υποσχέσεις και 
εξαγγέλλει ρουσφετολογικές 
εξυπηρετήσεις».

Υπάρχουν εργοδοτικοί κύ-
κλοι, συνεπικουρούµενοι από 
ανώτερα στελέχη επιχειρή-
σεων, που πιστεύουν ότι, από 
πρακτική άποψη, η άσκηση της 
κυβερνητικής εξουσίας από 
την οµάδα Τσίπρα δεν ενέχει 
περισσότερους κινδύνους από 
εκείνους που συνόδευσαν, το 
1981, την άνοδο στην εξουσία 
του Ανδρέα Παπανδρέου.

Είναι γνωστός ο µιµητικός 
θαυµασµός του κ. Τσίπρα στις 
ενέργειες Παπανδρέου οι 
οποίες καθιέρωσαν το ΠΑΣΟΚ 

στη µνήµη των ψηφοφόρων 
των λαϊκών τάξεων. Η µεµιάς 
κατάργηση όλων των µετα-
µνηµονιακών ρυθµίσεων θα 
µπορούσε να µοιάζει µε την 
«υπουργική απόφαση» που 
αύξησε «µέσα σε µια νύχτα» τις 
κατώτατες αµοιβές.

Υπάρχουν, όµως, σηµαντι-
κές διαφορές συγκυρίας. Τότε, 

την πληθωριστική επίπτωση 
την υπέστη η δραχµή, που 
αρχικώς διολίσθησε και τον 
Ιανουάριο 1983 υποτιµήθηκε 
επισήµως. Τότε, η σηµαντική 
άνοδος της ανεργίας, που προ-
κάλεσε το µέτρο, µετριάστηκε 
επειδή έγιναν αθρόες προσλή-
ψεις στο ευρύτερο ∆ηµόσιο.

Στην πράξη, το ζητούµενο 
για τους επιτελείς του ΣΥΡΙΖΑ 
δεν είναι τόσο η «αποκατά-

σταση µιας αδικίας», αλλά η 
ενδιαφέρουσα πολιτική ευ-
καιρία να δέσουν µια µάλλον 
ασταθή ψήφο. Πιστεύουν –και 
ορθώς– ότι θα χρειαστούν την 
υποστήριξη των πολιτών όταν 
θα γίνουν εµφανείς οι επιπτώ-
σεις της πολιτικής που θέλουν 
να εφαρµόσουν.

Πράγµατι, καµία ανοικτή οι-

κονοµία δεν µπορεί να απορ-
ροφήσει παρόµοιο σοκ. Με την 
απαγόρευση των απολύσεων 
στο επίπεδο της ηµέρας των 
εκλογών, όπως συζητούν οι 
θεµατοφύλακες της αριστε-
ροσύνης µέσα στον ΣΥΡΙΖΑ, 
η υποχρεωτική άνοδος των 
αµοιβών οδηγεί αµέσως σε 
σοβαρές ζηµίες, που υποβαθ-
µίζουν την ποιότητα των υφι-
σταµένων δανείων, αυξάνουν 

τον τραπεζικό κίνδυνο και 
σταµατούν ακόµη και τις επεν-
δύσεις συντήρησης. Επηρεα-
σµένοι από την ιδεολογία τους, 
υπό την πίεση του κοµµατικού 
οφέλους, παγιδευµένοι στο κύ-
κλωµα της κρατικής οικονοµί-
ας, οι επιτελείς οικονοµολόγοι 
του ΣΥΡΙΖΑ ερµηνεύουν τις 
αντιδράσεις της οικονοµίας µε 
στατικό τρόπο.

Οµως, όπως καλά γνω-
ρίζουν εκείνοι που, τόσον 
καιρό τώρα, αντιµετωπίζουν 
τις δυσκολίες της πραγµατι-
κής ιδιωτικής οικονοµίας, οι 
περισσότερες επιχειρήσεις 
έχουν επιβιώσει προσαρµό-
ζοντας το µοντέλο παραγω-
γής και, βεβαίως, το εργατικό 
κόστος. Υπάρχουν πολλές 
χιλιάδες επιχειρήσεις που, αν 
τους επιβάλλουν, όπως ονει-
ρεύονται άνθρωποι που δεν 
έχουν ποτέ τους µπει σε λογι-
στήριο, µια βίαιη αλλαγή στο 

κόστος λειτουργίας τους, δεν 
θα έχουν άλλη διέξοδο παρά 
να κατεβάσουν ρολά. Αφού 
προηγουµένως σταµατήσουν 
να πληρώνουν το κράτος, τα 
ταµεία, τις τράπεζες και τους 
προµηθευτές τους.

Η υπόσχεση Τσίπρα ότι, 
στις 100 πρώτες ώρες, θα έχει 
οδηγήσει την οικονοµία στην 
αύξηση κατά 15 - 20% της µι-
σθοδοτικής δαπάνης αποτελεί 
είτε χίµαιρα είτε ψέµα. Αν δεν 
εξηγήσουν, µε τρόπο κατανο-
ητό, τον χρονικό ορίζοντα και 
τις προϋποθέσεις που απαιτεί 
η αποκατάσταση των εισο-
δηµάτων των Ελλήνων, είναι 
σίγουρο ότι θα προκαλέσουν, 
για διάστηµα που θα ξεπερ-
νά και τις πρώτες 100 µέρες, 
αναταραχή και παρανοµία. Οσα 
έκανε ο Παπανδρέου τα έκανε 
µε φυλαγµένα τα (οικονοµικά) 
σύνορα και µε τον Χολαργό να 
τυπώνει χαρτονόµισµα!

Η δεύτερη δοκιµασία για µια κυβέρνηση Τσίπρα

Οικονοµική “τροµοκρατία” 
και τραπεζική “απληστία”

ΝΑ ΣΥΜΒΙΩΣΟΥΜΕ ΜΕ 
ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Του Μπάµπη Παπαδηµητρίου

Η καθηµερινή συζήτηση στα κεντρικά ΜΜΕ 
περί του νέου επαχθούς φόρου κατά των ακινή-
των στην Ελλάδα και περί άρσης των πλειστηρια-
σµών σε βάρος χιλιάδων δανειοληπτών, αφενός 
µεν, στοχεύει στην οικονοµική «τροµοκρατία» 
και ψυχική «εξάντληση» των πολιτών, οι οποίοι, 
στις προηγούµενες δεκαετίες, έλαβαν στεγαστι-
κά δάνεια για να αποκτήσουν κατοικία, αφετέρου 
δε, καταδεικνύει τη βαθύτατα αντιπαραγωγική 
και εξοντωτική πολιτική της σηµερινής µνηµο-
νιακής κυβέρνησης, αλλά και την αναλγησία 
του τραπεζικού τοµέα. Ο τελευταίος, αν και στα 
χρόνια της δυστυχίας, της καταστροφής και της 
«λεηλασίας» της χώρας από τα «απόνερα» της 
καπιταλιστικής κρίσης στην Αµερική το 2008 έως 
σήµερα, έχει λάβει από το Ελληνικό ∆ηµόσιο 150 
δισ. ευρώ περίπου, χωρίς να συµπεριλαµβάνο-
νται σ’ αυτά τα 50 δισ. ευρώ της πρόσφατης ανα-
κεφαλαιοποίησης µε τα οποία επιβαρύνεται ο 
ελληνικός λαός, τα 18 δισ. ευρώ από το λεγόµενο 
PSI και τα 125 δισ. ευρώ, που, σύµφωνα µε τις 
τραπεζικές εκθέσεις (Έκθεση Eurobank 2012), 
έχουν λάβει οι τράπεζες µε τη µορφή ρευστότη-
τας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, µε-
τατρέπεται σε «δυνάστη» και «δαµόκλειο σπάθη 
στα κεφάλια» των Ελλήνων.

Το «εκτρωµατικό» αυτό σκηνικό στην Ελλάδα, 
όπου έχει χαθεί κάθε νόµιµο όριο συνταγµατι-
κότητας και νοµιµότητας, εν σχέσει µε τις «φο-
ροεπιδροµές» και τις ασκούµενες εξοντωτικές 
πολιτικές σε βάρος των χαµηλών και µεσαίων 
στρωµάτων, αποτυπώνει την τεράστια µετακίνη-
ση του πλούτου της χώρας από την πλειονότητα 
του ελληνικού λαού στα χέρια µιας µικρής παρα-
σιτικής οικονοµικής ολιγαρχίας της παρακµής, 
που δρα υπό την προστασία και υπέρ της παγκό-
σµιας χρηµατοπιστωτικής «ελίτ» των δανειστών, 
µε «εκτελεστικό όργανο» το απαξιωµένο µνηµο-
νιακό πολιτικό προσωπικό του.

Είναι χαρακτηριστικό ότι για τα 28 ακίνητα του 

∆ηµοσίου, που πωλήθηκαν µέσω του ΤΑΥΠΕ∆ 
έναντι 280 δισ. ευρώ σε θυγατρικές εταιρείες 
ακινήτων των χρεωκοπηµένων δηµοσίων τρα-
πεζών, για τις οποίες ο ελληνικός λαός, σ’ αυτή 
τη µεγάλη κρίση, χρεώθηκε για να ανακεφαλαι-
οποιηθούν, προκειµένου από τις θυγατρικές των 
δηµοσίων τραπεζών το «ζεστό χρήµα» των 280 
δισ. να πάει απευθείας στον λογαριασµό απο-
πληρωµής του χρέους, σύµφωνα µε τις επιταγές 
του δεύτερου Μνηµονίου, υπήρξε συµφωνία να 
καταβάλει το ∆ηµόσιο, µε χρήµατα του ελληνι-
κού λαού, ενοίκια για 20 χρόνια σε αυτά τα ακί-
νητα, ύψους 600 εκατοµµυρίων ευρώ!!!

Αναµφισβήτητα, πρόκειται για «πλιατσικολό-
γηµα», που παραπέµπει στην πρώτη, άγρια κα-
πιταλιστική περίοδο της πρώιµης συσσώρευσης 
τύπου «Φαρ Ουέστ», χωρίς την τήρηση ακόµα 
και των στοιχειωδέστερων καπιταλιστικών οικο-
νοµικών κανόνων.

Την ώρα που εκποιείται µε τον παραπάνω τρό-
πο η δηµόσια περιουσία, η παρασιτική οικονοµι-
κή ολιγαρχία της παρακµής, το «θλιβερό» µνη-
µονιακό πολιτικό προσωπικό και το «άπληστο» 
τραπεζικό σύστηµα, αρνούνται να προχωρήσουν 
στην οφειλόµενη «σεισάχθεια», αντίστοιχου, δη-
λαδή, «κουρέµατος» των στεγαστικών δανείων 
και τραπεζικών χρεών, µε βάση την «πολεµικού 
τύπου» ύφεση στην οικονοµία και την πραγµα-
τική σηµερινή εµπορική αξία των ακινήτων και 
ετοιµάζονται, µέσω της άρσης των πλειστηρια-
σµών, να υφαρπάξουν τις οικονοµίες των Ελλή-
νων πολιτών, που είχαν διοχετευθεί στα ακίνητα.

Είναι βέβαιο ότι δεν υπολογίζουν ορθά ότι ο 
συνδυασµός της «εξτρεµιστικής φοροεπιδρο-
µής» και της µαζικής εκποίησης των ακινήτων 
µέσω πλειστηριασµών, µπορεί να αποτελέσει 
την απαρχή µιας de facto νέας ριζοσπαστικοποί-
ησης της ελληνικής κοινωνίας, όταν αυτή θα συ-
νειδητοποιήσει ότι «δεν έχει να χάσει τίποτε άλλο 
πέρα από τις αλυσίδες της».

Μία από τις διαχρονικές ελληνικές 
κακοδαιµονίες είναι η γενικευµένη 
πεποίθηση ότι τα κοινωνικά ζητήµατα 
µπορούν να επιλύονται µε όρους πλειο-
ψηφίας και µειοψηφίας: οι πολλοί έχουν 
δίκιο, οι λίγοι έχουν άδικο. Με τον τρόπο 
αυτόν εξακολουθούν να βλέπουν πολλοί 
και το αίτηµα της επέκτασης του συµ-
φώνου συµβίωσης στα οµόφυλα ζευγά-
ρια. Το επιχείρηµα είναι απλό: εφόσον η 
πλειοψηφία ενοχλείται από τέτοιου εί-
δους σχέσεις, δεν είναι νοητή η εξίσωση 
µε τα ετερόφυλα ζευγάρια.

Οµως τέτοια ζητήµατα δεν λύνονται 
µε όρους πλειοψηφίας και µειοψηφί-
ας. Πρέπει να ρυθµίζονται στη βάση 
της ισοτιµίας, ώστε να διασφαλίζεται 
ότι όλοι οι πολίτες έχουν την ίδια αντι-
µετώπιση από τον νόµο. Αυτό ακριβώς 
– και τίποτε περισσότερο – αφορά το 
σύµφωνο συµβίωσης: έχει να κάνει, για 
παράδειγµα, µε τα ασφαλιστικά και κλη-
ρονοµικά δικαιώµατα δύο ανθρώπων οι 
οποίοι έχουν αποφασίσει να συνδέσουν 
τη µοίρα τους. 

Η πρόσφατη καταδίκη της Ελλάδας 

στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρωπί-
νων ∆ικαιωµάτων θα έπρεπε να λει-
τουργήσει ως καµπανάκι για την πολι-
τική ηγεσία: δεν νοείται να κινδυνεύει 
η Ελλάδα µε συνεχή πρόστιµα επειδή 
αρνείται να εναρµονιστεί µε την ευρω-
παϊκή πρακτική σε ένα κοινωνικό ζήτη-
µα. Είναι προφανές ότι η επέκταση του 
συµφώνου συµβίωσης στα οµόφυλα 
ζευγάρια πρέπει να προχωρήσει. Είναι 
όµως εξίσου προφανές ότι δεν επιτρέ-
πεται το ζήτηµα αυτό να µεταβληθεί σε 
πεδίο κοµµατικής αντιπαράθεσης: προ-
έχει η νηφάλια ενηµέρωση των πολιτών 
για να ξεπεραστούν στερεότυπα και 
προκαταλήψεις που δεν έχουν σχέση µε 
την ουσία του θέµατος. 

Ας το αντιληφθούµε: η ελευθερία του 
ενός τελειώνει εκεί όπου αρχίζει η ελευ-
θερία του άλλου. Οι πάντες έχουν τα ίδια 
δικαιώµατα στην Ελλάδα του 21ου αιώ-
να. Ας µη συνεχίσουµε να κλείνουµε τα 
µάτια στην κοινωνική πραγµατικότητα. 
Ας µη συνεχίσουµε να την κρύβουµε 
κάτω από το χαλί. Ας την αποδεχθούµε, 
για να µπορέσουµε να συνυπάρξουµε

Του Γεωργίου Παπασίµου


