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Απορούν τα κόµµατα της αντιπολίτευσης µε την 
απόφαση των βουλευτών της συµπολίτευσης 
(εξαιρείται η κ. Κατριβάνου) να ψηφίσουν το 
άθλιο, ανάλγητο και αντιλαϊκό πολυνοµοσχέδιο 
που προβλέπει µέτρα-φωτιά για τα λαϊκά και τα 
µεσαία στρώµατα, υποθηκεύει το µέλλον της χώ-
ρας, ξεπουλάει τη δηµόσια περιουσία, καθιστά 
τον Σόιµπλε κυρίαρχο και εξαφανίζει τα τελευ-
ταία υπολείµµατα εθνικής αξιοπρέπειας.
Τους εγκαλούν επειδή δεν άκουσαν τη φωνή της 
συνείδησής τους και τους προειδοποιούν ότι το 
τέλος τους θα είναι κακό - τους περιµένει το σκα-
µνί. Πάλι καλά που είναι γενναιόδωροι και δεν 
τους στέλνουν κατευθείαν στο εκτελεστικό από-
σπασµα χωρίς την περιττή πολυτέλεια µιας δίκης.
Τι θα γινόταν λοιπόν αν η κυβέρνηση δεν έφερ-
νε αυτό το νοµοσχέδιο; ∆εν θα περνούσαµε την 
αξιολόγηση, δεν θα παίρναµε τη δόση, δεν θα 
πληρώναµε τις υποχρεώσεις µας στους θεσµούς, 
η χώρα θα χρεοκοπούσε και µε τη βούλα πια και 
το Grexit θα ήταν το επόµενο στάδιο. Θα ήθελαν 
κάτι τέτοιο; Πιπέρι στη γλώσσα.
Ας δούµε τι άλλο θα µπορούσε να κάνει η κυ-
βέρνηση. Να κατέθετε ένα τελείως διαφορετικό 
πολυνοµοσχέδιο χωρίς άµεσους και έµµεσους 
φόρους, µε µειωµένο θεαµατικά τον ΕΝΦΙΑ, µε 
παροχές στους χειµαζόµενους πολίτες και βεβαί-
ως µε ένα Ταµείο αποκρατικοποιήσεων ξεδο-
ντιασµένο. Το πώς θα αντιδρούσαν οι θεσµοί το 
φανταζόµαστε; Θα το επέστρεφαν ως απαράδεκτο 
και θα απαιτούσαν από την κυβέρνηση να συµ-
µορφωθεί προς τα υποδείξεις τους και να τιµήσει 
την υπογραφή που έβαλε στη συµφωνία του Αυ-
γούστου του 2015, αλλιώς θα αποχαιρετήσει το 
ευρώ που ήξερε.
Πώς όµως θα αντιδρούσαν αυτοί που σήµερα εί-
ναι πολύ θυµωµένοι; Θα έβγαζαν αφρούς από το 
στόµα και θα φώναζαν για απαράδεκτες µονοµε-

ρείς ενέργειες που εκθέτουν τη χώρα και προκα-
λούν µεγάλη κρίση στις σχέσεις της µε τους εταί-
ρους.
Οι πιο φανατικοί του µετώπου τού «ναι» θα έκα-
ναν λόγο για το κρυφό σχέδιο του Τσίπρα που 
οδηγεί σκοπίµως στη δραχµή. Θα υποστηρίξει 
κάποιος ότι δεν εξαντλούνται εδώ οι υποθέσεις 
εργασίας, αφού υπάρχει και η εκδοχή του άλλου 
µείγµατος, όπως διατυµπανίζει ο Κ. Μητσοτάκης. 
Σωστό. Μήπως όµως να µας την έλεγε για να 
βγάλουµε και εµείς συµπέρασµα; Το ότι δεν τη 
λέει µας κάνει καχύποπτους.
Ή δεν έχει άλλο σχέδιο και απλώς πουλάει φύ-
κια για µεταξωτές κορδέλες ή πράγµατι έχει αλλά 
κρίνει φρόνιµο να µη µας το δείξει για να µην 
ξεσηκωθούν και οι πέτρες. Για να µην κοροϊδευ-
όµαστε.
Το άλλο µείγµα (αν το έχουν επεξεργαστεί) είναι 
εξίσου, αν όχι περισσότερο, σκληρό µε το τρέχον 
πρόγραµµα γιατί ρίχνει το βάρος του στη µείωση 
των δαπανών, δηλαδή στους µισθούς, τις συντά-
ξεις, τις απολύσεις και στο υποτίθεται σπάταλο 
κοινωνικό κράτος.
Υφεση θα υπάρξει µε το ένα µείγµα, ύφεση και 
µε το άλλο. Αρα ο καβγάς γίνεται για το πάπλω-
µα, για το ποιος δηλαδή θα διοικεί µια χώρα που 
είναι σε επιτροπεία. Οπότε, ας αφήσουν κατά 
µέρος τα περί εξουσιοµανίας του Τσίπρα αυτοί 
που κυβέρνησαν τη χώρα επί σαράντα χρόνια και 
σήµερα δεν µπορούν να δαµάσουν το στερητικό 
σύνδροµο που τους ταλαιπωρεί κι ας έχουν περά-
σει µόλις 16 µήνες από τότε που αποµακρύνθη-
καν από τις καρέκλες της εξουσίας.
Επιπλέον τα κόµµατα της αντιπολίτευσης έχουν 
και ένα άλλο πρόβληµα. ∆εν συµφωνούν µε τις 
εκτιµήσεις των αδελφών κοµµάτων στην Ευρώ-
πη. Ολοι οι αξιωµατούχοι της Ε.Ε. και αρκετά 
πρωτοκλασάτα στελέχη της συντηρητικής παρά-

ταξης αξιολογούν ως πολύ θετική τη συµφωνία 
και εκφράζουν την ανακούφισή τους που αντι-
µετωπίστηκε µε θετικό τρόπο µια πολύ σοβαρή 
εκκρεµότητα.
Η Νέα ∆ηµοκρατία στην επίσηµη ανακοίνωσή 
της κάνει λόγο για ταπεινωτική συνθηκολόγηση. 
Τέτοιου τύπου χαρακτηρισµοί ταιριάζουν σε ητ-
τηµένη χώρα που παραδίδεται άνευ όρων στους 
εχθρούς της. Είναι για τη Ν.∆. εχθροί οι εταίροι; 
Εµείς νοµίζαµε, µε βάση αυτά που υποστηρίζει 
συστηµατικά, ότι είναι φίλοι, συµπαραστάτες, 
µεγαλόψυχοι, αλληλέγγυοι και µας βοηθούν να 
βγούµε από το βάραθρο.
Εχει αλλάξει κάτι στην ανάλυση της Ν.∆.; Μή-
πως αποφάσισε να γίνει αντιµνηµονιακή και ευ-
ρωσκεπτικιστική; Θα ήταν όντως πολύ ενδιαφέ-
ρουσα εξέλιξη αν συνέβαινε κάτι τέτοιο. Αλλά, ας 
µην ανησυχούν οι οπαδοί της Ν.∆., ούτε συµβαί-
νει ούτε πρόκειται να συµβεί. Για ανάπηρη αντι-
πολιτευτική τακτική πρόκειται.
Οι Ευρωπαίοι σοσιαλδηµοκράτες (Ολάντ, Μο-
σκοβισί, Σαπέν, Ντάισελµπλουµ, Γκάµπριελ, 
Σουλτς, Πιτέλα) δεν κρύβουν τον ενθουσιασµό 
τους για τη συµφωνία. Την ίδια στιγµή ο εγχώρι-
ος εκπρόσωπός τους (∆ηµοκρατική Συµπαράτα-
ξη) δηλώνει ότι «η κυβέρνηση τα έδωσε όλα και 
πήρε τίποτα».
Αν τα έδωσε όλα, σε ποιους τα έδωσε; Στους 
ανάλγητους και νεοφιλελεύθερους Ευρωπαίους; 
Αυτά τα λένε το ΚΚΕ, η ΛΑ.Ε. και η εξωκοινοβου-
λευτική Αριστερά. ∆ικαιούνται να τα λένε γιατί 
έχουν µια τελείως διαφορετική αντίληψη για την 
Ευρώπη. Επιστρέφει το ΠΑΣΟΚ στην εποχή που 
θεωρούσε την ΕΟΚ σφηκοφωλιά των µονοπωλί-
ων και την ευρωπαϊκή σοσιαλδηµοκρατία το µα-
κρύ χέρι του αµερικανικού ιµπεριαλισµού; Οχι 
δα. Και εδώ έχουµε να κάνουµε µε µια αµήχανη 
αντιπολίτευση.
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Αν τα πράγματα είχαν γίνει αλλιώς...

Η αναδιανομή της μιζέριας
Κάποτε ο δεξιός Ουίνστον Τσώρ-
τσιλ είχε πει ότι «το εγγενές ελάτ-
τωµα του καπιταλισµού είναι η 
άνιση κατανοµή της ευλογίας του. 
Η εγγενής αρετή του σοσιαλισµού 
είναι η ίση κατανοµή της µιζέριας 
του». Αυτόν ήρθε να επιβεβαιώσει 
ο αριστερός βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ 
Γιώργος Κυρίτσης, ο οποίος σε άρ-
θρο του επισηµαίνει: «Αν πρέπει να 
κρατήσουµε µια ανάλυση της σηµε-
ρινής πραγµατικότητας µέσα από τα 
µάτια του αστικού στρατοπέδου, ας 
το κάνουµε µέσα από τα λόγια του 
προέδρου της Ν.∆.: “Η κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ διεξάγει έναν ακήρυκτο τα-
ξικό πόλεµο υπέρ των χαµηλότερων 
στρωµάτων και εις βάρος των ευπο-
ρότερων”.
Γι’ αυτό ακριβώς ψηφίστηκε τον Σε-
πτέµβριο, για να µετακυλήσει όσο 
µπορεί τα βάρη στους µενουµευ-
ρωπαίους, και αυτό ακριβώς κάνει» 
(Αυγή 26.5.2016).
Η πρώτη ανάγνωση αυτού του άρ-
θρου µάς οδηγεί σε µαύρες σκέ-
ψεις. Στη ∆ηµοκρατία η κυβέρνηση 

εκλέγεται από κάποιους, αλλά είναι 
κυβέρνηση όλων• οφείλει να ελα-
φρύνει το σύνολο των πολιτών και 
όχι να επιβαρύνει κάποιους. Μόνο 
τα δικτατορικά καθεστώτα τιµωρούν 
τους πολιτικούς αντιπάλους. ∆εν 
ισχυριζόµαστε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 
στόχο να µετατρέψει την Ελλάδα σε 
σοβιετική δικτατορία, από αυτές που 
µοίρασαν χουβαρνταλίδικα τη µιζέ-
ρια σε όλη την Ανατολική Ευρώπη. 
Είναι ανίκανοι, ακόµη και γι’ αυτό. 
Θα πούµε όµως ότι «ο πνιγµένος 
από τα µαλλιά του πιάνεται». Η ηγε-
τική οµάδα του είχε µόνο µία ιδέα, 
κι αυτή ήταν λάθος: εκβιάζουµε τους 
εταίρους, παίρνουµε τα λεφτά τους, 
τα σκορπάµε από το ελικόπτερο, 
διορίζουµε τους κολλητούς και κυ-
βερνάµε δόξη και τιµή. ∆εν είχαν 
καµιά πρόταση για διόρθωση των 
χρόνιων παθογενειών, ούτε κάποια 
σκέψη για παραγωγική ανασυγκρό-
τηση. Τίποτε. Μόνο «πάρε τα λεφτά 
και σκόρπα...». Θα σχίσουµε το µνη-
µόνιο µε ένα νόµο κι ένα άρθρο κι 
όλα καλά...

Αφού δεν δούλεψε αυτό, και για να 
δικαιολογήσουν στον σκληρό πυ-
ρήνα του κόµµατος τις πολλαπλώς 
καταστροφικές αυταπάτες τους, το 
γύρισαν στο «ταξικό τσάµικο». ∆ύο 
µαρξιστικά κολλυβογράµµατα έµα-
θαν οι οπαδοί τους και µ’ αυτά η 
ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να 
δικαιολογήσεις τις φούρλες της. 
Φτιάχνουν νέες αυταπάτες, οι οποίες 
επίσης θα αποδειχθούν καταστροφι-
κές. Μην ξεχνάµε ότι η αναδιανοµή, 
η ενίσχυση του κράτους πρόνοιας, 
χρειάζεται κάποιο σχέδιο. Απαιτεί 
διάβασµα και δουλειά κι όχι στασίδι 
στα τηλεκαφενεία.
Το θέµα όµως είναι βαθύτερο από 
τις εξάψεις του κ. Κυρίτση. Το πρό-
βληµα είναι ότι αυτές οι ανοησίες 
φλόγισαν επί µακρόν τις τάξεις της 
αυτοαποκαλούµενης «Προόδου». 
Ολόκληρες στρατιές αγράµµατων 
αριστερών λιάνισαν σε συνθήµατα 
την πλούσια µαρξιστική παράδοση 
και ονειρεύονται «ταξικούς πολέ-
µους» (σε µια χώρα που δύο στους 
τρεις είναι µικροµεσαίοι), «δικτα-

τορίες του προλεταριάτου» σε έναν 
τόπο που οι αστοί πήραν των οµµα-
τιών τους κι έφυγαν, ενώ οι µόνοι 
προλετάριοι είναι οι µετανάστες• 
και ούτε καν το σύνολο αυτών: η 
πρώτη γενιά Αλβανών µεταναστών 
–όσοι τέλος πάντων έµειναν εδώ– 
έγιναν προκοµµένοι µικροµεσαίοι.
Πολλές χώρες καταστράφηκαν επει-
δή µεταµόρφωσαν τη µαρξιστική θε-
ωρία σε ουτοπία, η Ελλάδα θα είναι 
η µόνη που καταστρέφεται επειδή 
η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ µετατρέπει τη 
µαρξιστική θεωρία σε ανοησία. ∆εν 
έχουν κάνει καµία –έστω λάθος– 
επεξεργασία µετάβασης σε µια πιο 
δίκαιη κοινωνία. Απλώς τσαλαβου-
τούν σε απαρχαιωµένα συνθήµατα 
και παλιά γινάτια της σταλινικής 
Αριστεράς. ∆εν κατανοούν καν ότι 
το πρώτο πρόβληµα της χώρας είναι 
η παραγωγή και έπεται η αναδιανο-
µή. Αναδιανοµή χωρίς πλεόνασµα 
δικαιώνει τον Ουίνστον Τσώρτσιλ. 
Και µε τα µυαλά που κουβαλάει αυτή 
η κυβέρνηση, το µόνο που µπορεί 
να αναδιανείµει είναι η µιζέρια.
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