
Ζήτω το δημόσιο χρέος, η φτώχεια και η ανεργία! Ζήτω!

του Γιάννη Μηλιού

Αυτήή ν τήν εβδομάή δά δήμοσιευή θήκάν τά επιήσήμά στοιχειήά γιά τήν πορειήά

του ελλήνικουή  δήμοή σιου χρεήους. Ποιο ειήνάι το ποιοτικοή  συμπεήράσμά άποή  τους

άριθμουή ς; Το χρεήος άυξήή θήκε τους τελευτάιήους 12 μήή νες κάι πάράμεήνει περιήπου

το ιήδιο  σε άποή λυτες  τιμεής  με  το 2010.  Λοή γω οή μως τής μειήωσής του ΑΕΠ,  το

κλάή σμά που χρήσιμοποιειήτάι ως ποσοτικοή  μεήτρο γιά νά κριθειή άν ειήνάι βιωή σιμο

το χρεήος (χρεήος/ΑΕΠ) άυξήή θήκε! 

Μοή λις δήμοσιευή θήκάν τά επιήσήμά στοιχειήά που άποδεικνυή ουν ξεκάή θάρά

οή τι οι πολιτικεής λιτοή τήτάς δεν μειωή νουν το δήμοή σιο χρεήος, άμεήσως άκολουή θήσάν

οι  δήλωή σεις  του  κ.  Ντάή ισελμπλουμ  συή μφωνά  με  τις  οποιήες  «το  χρεήος

ενδεχομεήνως θά άπομειωθειή  το 2014, αν η χώρα τηρήσει τις δεσμεύσεις της». Τι

μάς λεήει δήλάδήή  ή ελλήνικήή  κυβεήρνήσή μεήσω του κ. Ντάή ισελμπλουμ; Μάς λεήει,

στά ιήσιά, οή τι ή πολιτικήή  τής δεν κάή νει άυτοή  που λεήει οή τι κάή νει. Μάς λεήει οή τι οή λή ή

ρήτορικήή  άυτωή ν  των τριωή ν  ετωή ν  περιή  άπεξάή ρτήσής τής χωή ράς άποή  το χρεήος

ειήνάι εήνά θήριωή δες ψεήμά, οή τι προή κειτάι γιά μιά γκάιμπελικήή  πράκτικήή . Μάς λεήει

οή τι ή πολιτικήή  άυτήή  εήχει ως σκοποή  τή διάτήή ρήσή του χρεήους σε υψήλάή  επιήπεδά

γιά νά ειήνάι πολιτικάή  εξάρτήμεήνή κάή θε κυβεήρνήσή άποή  τις άγορεής. Μάς λεήει οή τι

το υψήλοή  χρεήος τελικάή  ειήνάι ο στοή χος! 

Οι κ.κ. Ντάή ισελμπλουμ, Σάμάράή ς κάι Κουβεήλής πάνήγυριήζουν κάθήμερινάή

γιά τις εξελιήξεις. Το κεφάή λάιο εήχει κήρυή ξει τον ποή λεμο στον κοή σμο τής εργάσιήάς

κάι ή τροή ικά εσωτερικουή  κάι εξωτερικουή  ειήνάι ικάνοποιήμεήνες επειδήή  ο ποή λεμος

άυτοή ς πάή ει κάλάή . 

Ας  δουή με  πιο  προσεκτικάή  άυτοή ν  τον  γκάιμπελικοή  τροή πο  με  τον  οποιήο

πάρουσιάή ζουν τις επιτυχιήες τους σ’ άυτοή ν τον ποή λεμο: Μάς λεήνε οή τι οή λά πάή νε

κάλάή  επειδήή  μειήωσάν τις κράτικεής δάπάή νες, μειήωσάν το δήμοσιονομικοή  εήλλειμμά

κάι  βελτιήωσάν  το  ισοζυή γιο  τρεχουσωή ν  συνάλλάγωή ν.  Πράή γμάτι,  άν  τά

άσφάλιστικάή  τάμειήά δεν πλήρωή νουν τιήποτά σε κάνεήνάν άποή  τον Ιάνουάή ριο, άν οι

κάτωή τεροι μισθοιή  κάι  συντάή ξεις ειήνάι κάή τω άποή  το οή ριο τής φτωή χειάς, άν το
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δήμοή σιο  κήρυή σσει  στάή σή πλήρωμωή ν  σε κάή θε  προμήθευτήή  του,  άν οι  άή νεργοι

χωριής επιήδομά ειήνάι τετράπλάή σιοι άποή  τους άή νεργους με επιήδομά, τοή τε οή λά πάή νε

κάλάή  γιά τις κράτικεής δάπάή νες κάι το δήμοσιονομικοή  εήλλειμμά. Πάή νε τοή σο κάλάή

που επεήρχετάι συή ντομά εήνά μεγάή λο κράχ! Το κράχ άυτοή  θά χρήσιμοποιήθειή  γιά

νά λήφθουή ν νεήά μεήτρά.

Μήή πως  οή μως  τουλάή χιστον  «πάή με  κάλάή »  στις  εξάγωγεής;  Μήή πως

υλοποιειήτάι ή νεήά μεγάή λή ιδεήά (του κεφάλάιήου), ή «εξωστρεήφειά»; Νάι, ο λοή γος

εξάγωγωή ν/εισάγωγωή ν άυξάή νετάι άλλάή  κυριήως γιάτιή  μειωή νοντάι οι εισάγωγεής,

δήλάδήή  επειδήή  φτωή χυνάν οι μισθωτοιή, οι συντάξιουή χοι, οι άυτοάπάσχολουή μενοι,

οι άγροή τες, με άή λλά λοή γιά οή λοι εκειήνοι που δεν εήχουν εξάγωγικεής επιχειρήή σεις!

Αλλάή  κάι ή μικρήή  άυή ξήσή των εξάγωγωή ν πουή  οφειήλετάι; Στο οή τι ή κάτάή ρρευσή

τής εσωτερικήή ς  ζήή τήσής ωθειή  τις (μεγάή λες κυριήως) επιχειρήή σεις νά στράφουή ν

προς τήν εξωτερικήή  άγοράή . Όμως προσοχήή , δεν εήχει υλοποιήθειή άρκετάή  το οή ράμά

τής  «εξωστρεήφειάς».  Μάς  το  υπενθυή μισε  ο  πρωή ήν  γενικοή ς,  ο  κ.  Μεήργος,  ο

«λάγοή ς» τής κυβερνήτικήή ς πολιτικήή ς. 

Η «λογικήή » τους ειήνάι άπλήή : Πρεήπει νά μειωθουή ν κι άή λλο οι μισθοιή κάι οι

συντάή ξεις, νά πεήσει κι άή λλο ή εσωτερικήή  ζήή τήσή ωή στε οι εγχωή ριοι πάράγωγοιή (οι

κάπιτάλιστικεής  επιχειρήή σεις)  νά  στράφουή ν  εντονοή τερά  προς  τις  άγορεής  του

εξωτερικουή .  Δεν  μπορουή ν  νά  ζήή σουν  οι  εργάζοή μενοι,  λιμοκτονουή ν  κι

άυτοκτονουή ν  οι  άή νεργοι;  Κάνεήνά  προή βλήμά,  οή λά  πάή νε  κάλάή ,  «γινοή μάστε»  με

γρήή γορους  ρυθμουή ς  «εξωστρεφειής»,  συή μφωνά  με  το  οή ράμά  του Σάμάράή ,  του

Ράχοή ι, τής Μεήρκελ ...

Ο ΣΥΡΙΖΑ βροντοφωνάή ζει άποή  τήν άρχήή :  Η πολιτικήή  άυτήή  ειήνάι τάξικήή .

Ειήνάι ενάή ντιά στήν πλειοψήφιήά τής κοινωνιήάς κάι υπεήρ των λιήγων, του μεγάή λου

κεφάλάιήου. Σκοποή ς τους δεν ειήνάι νά άπάλλάγειή  το κράή τος άποή  το χρεήος του,

άλλάή  νά άπάλλάγειή  το μεγάή λο κεφάή λάιο άποή  τήν οή ποιά ελάή χιστή υποχρεήωσή

ειήχε νά συνεισφεήρει στήν άνάπάράγωγήή  τής κοινωνιήάς.  Σκοποή ς τους ειήνάι  νά

μήν πλήρωή νουν άσφάλιστικεής εισφορεής οι εργοδοή τες, νά μειωθειή  ή φορολογιήά

των κερδωή ν, νά φορτωθειή ο κοή σμος τής εργάσιήάς οή λά τά δεινάή  τής κριήσής κάι νά

κλειήσουν  οι  μικρεής  επιχειρήή σεις,  νά  συγκεντρωθειή  το  κεφάή λάιο  σε  λιγοή τερά

χεήριά γιά νά μπορειή νά άξιοποιήθειή κάλυή τερά.
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Γι’  άυτουή ς  δεν  υπάή ρχει  ενάλλάκτικήή  διεήξοδος,  there  is  no  alternative

(TINA). Γιά τον κοή σμο τής εργάσιήάς κάι τής άνεργιήάς άποή  τήν άή λλή πλευράή  δεν

μπορειή  νά  συνεχιστειή  άυτοή ς  ο  δροή μος.  Η  μετάτροπήή  του  εργάζοή μενου  σε

«τοξικομάνήή  του χρεήους»1 ειήνάι άνάή γκή νά άνάστράφειή άή μεσά. Μοή νο ή πολιτικήή

άνάτροπήή ,  ή κυβεήρνήσή τής Αριστεράή ς που θά στήριήζετάι άποή  τήν κοινωνικήή

πλειοψήφιήά, μπορειή νά πετυή χει άυτήή ν τήν άνάστροφήή .

1 Δες το άρθρο του Νίκου Καρανίκα στην Αυγή της 23ης Μαΐου 2013: 
http://www.avgi.gr/article/342966/xreomenoi
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