
1) Έχουν περάσει 5 χρόνια από το ξέσπασµα της οικονοµικής κρίσης. Μέσα σε αυτό το 
χρονικό διάστηµα είχαµε 3 µνηµόνια, νοµοσχέδια, βουλευτικές εκλογές, τρόικες. Και 
βλέπουµε συνεχώς τις ζωές µας να συρρικνώνονται. Πριν µερικά χρόνια λέγονταν ότι η 
Ελλάδα είναι η «µαύρη τρύπα» της ΕΕ και ότι µε αυτή τη λογική η στρατηγική της λιτότητας 
θα έλυνε το πρόβληµα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σήµερα βλέπουµε πως και άλλες χώρες έχουν 
υποστεί παρόµοιες πολιτικές. Ποιο είναι λοιπόν, το σχέδιο που υλοποιείται αυτή τη στιγµή;  

Ας µην το ονοµάζουµε «σχέδιο». Υλοποιείται µια αντιδραστική αναδιάρθρωση της σχέσης του 
κεφαλαίου σε βάρος του κόσµου της εργασίας. Η εκµετάλλευση γίνεται πιο έντονη, αυξάνει το 
ποσοστό υπεραξίας µέσω της µείωσης των µισθών και της αύξησης των ωρών εργασίας για 
όσους εργάζονται κυρίως, το κέρδος βγαίνει από την εκµετάλλευση λιγότερων εργαζόµενων 
καθώς αρκετοί απολύονται. Πρόκειται για µια διαδικασία που συµβαίνει όταν υπάρχει κρίση 
υπερσυσσώρευσης. Ο κόσµος της εργασίας όµως αντιδρά και το αποτέλεσµα της σύγκρουσης 
σχετικά µε το αν τελικά θα εφαρµοστεί αυτή η αναδιάρθρωση ή θα συµβεί κάτι άλλο, δεν είναι 
από τα πριν δεδοµένο. 

2) Γιατί έχει επιλεχθεί αυτή η στρατηγική; Έρχεται να απαντήσει σε κακή διαχείριση; Σε  
υπερτροφικό δηµόσιο; Σε µεγάλα ελλείµµατα και χρέη;  

Όχι βέβαια, αυτή όµως είναι η ρητορική ή αν θες η αναγκαία µορφή αυτής της στρατηγικής για 
να µπορεί να εµφανιστεί ότι γίνεται για το «κοινό καλό». Ούτε το δηµόσιο ήταν υπερτροφικό σε 
σχέση µε το µέσο όρο της ΕΕ, παρότι είχε τα γνωστά προβλήµατα λειψής εξυπηρέτησης των 
κοινωνικών αναγκών. Το χρέος είναι σχετικό µέγεθος, δεν καθορίζει απόλυτα την κατάσταση 
της οικονοµίας, άλλωστε όπως είχαµε προβλέψει αυτές οι πολιτικές αύξησαν το χρέος ως 
ποσοστό του ΑΕΠ, και το έλλειµµα αντιµετωπίζεται φυσικά και µε άλλους κοινωνικά δίκαιους 
τρόπους, όπως την αναδιάρθρωση του φορολογικού συστήµατος προς όφελος των χαµηλότερων 
στρωµάτων. 

3) Οι αλλαγές που έχουν προκληθεί τα τελευταία χρόνια τόσο στο οικονοµικό, όσο και στο 
κοινωνικό επίπεδο, στο όνοµα της αντιµετώπισης της κρίσης, είναι αλλαγές κάθε άλλο παρά 
παροδικές. Μειώσεις και καταργήσεις µισθών, κατάργηση συλλογικών συµβάσεων εργασίας, 
µόνιµες αλλαγές στην εκπαίδευση, ξεπούληµα δηµόσιας περιουσίας είναι µερικές από αυτές. 
Πού αποσκοπεί τελικά αυτή η πολιτική; 

Όπως είπαµε και στην αρχή αποσκοπεί στην µεγαλύτερη ένταση και εµβάθυνση της 
εκµετάλλευσης. Όταν ιδιωτικοποιείται κρατική περιουσία, το ιδιωτικό κεφάλαιο βρίσκει νέα 
πεδία κερδοφορίας στα οποία προηγουµένως δεν είχε πρόσβαση. Συνήθως οι υπηρεσίες τότε 
γίνονται ακριβότερες και οι εργασιακές σχέσεις στις επιχειρήσεις αυτές χειρότερες. Γι’ αυτό 
είναι χαµένος ο κόσµος της εργασίας από τέτοιου είδους αλλαγές. Τώρα το αν οι αλλαγές θα 
είναι µόνιµες ας αφήσουµε να το αποφασίσει η ταξική πάλη. 

4)  Ένα διαφορετικό µοντέλο αντιµετώπισης της κρίσης στο σήµερα, θα µπορούσε να είναι 
εφικτό; Με ποιες προϋποθέσεις, δεδοµένης βέβαια και της στρατηγικής που ακολουθεί η ΕΕ; 

Γίνεται κάθε µέρα που περνάει ολοένα και πιο σαφές ότι πρέπει να αλλάξει αυτή η πολιτική. 
Αλλά αλλαγή χωρίς αλλαγή συσχετισµών δε γίνεται. Πιστεύουµε βάσιµα ότι µια πολιτική αλλαγή 
στην Ελλάδα θα αποτελέσει τη θρυαλλίδα για µια µεγάλη πολιτική ανατροπή στην Ευρώπη. 
Τότε η στρατηγική της ΕΕ θα αλλάξει, η ΕΕ θα γίνει κάτι εντελώς διαφορετικό. Εξάλλου, αν 
συνεχίσει µε τη νεοφιλελεύθερη στρατηγική αυτο-υπονοµεύεται όπως δείχνει και η εξέλιξη στην 
Κύπρο. Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση της Αριστεράς θα ξεκινήσει µε την επαναφορά του 



κατώτατου µισθού στα 751 ευρώ, την αποκατάσταση των συλλογικών διαπραγµατεύσεων, και 
µέτρα για την άµεση αναδιανοµή πλούτου αρχίζοντας από το 1% της κοινωνίας στην 
βάση της πυραµίδας. 

5) Η κατάσταση στην Κύπρο έχει δηµιουργήσει πολλά ερωτήµατα. Ποια είναι η άποψή σας 
για την Κύπρο; Τι συµπεράσµατα µπορούµε να βγάλουµε;  

Για µένα η κατάσταση είναι καθαρή. Μια µνηµονιακή κυβέρνηση συµφώνησε απευθείας, αν δεν 
το πρότεινε η ίδια, στο ανήκουστο: στη δήµευση καταθέσεων κάτω από 100.000 ευρώ. Στη 
συνέχεια αυτό δεν κατέστη εφικτό να εφαρµοστεί από τις κοινωνικές αντιδράσεις. Αλλά η 
κυβέρνηση συνέχισε στην ίδια πορεία. Κούρεψε τις καταθέσεις πάνω από 100.000, αν και θα 
πρέπει να περιµένουµε να δούµε τι άλλο θα γίνει τελικά, π.χ. πότε θα προωθήσει ένα σκληρό 
µνηµόνιο. Οι ευθύνες του ΑΚΕΛ είναι επίσης µεγάλες που έβαλε την Κύπρο σ’ αυτό το δρόµο 
εξαρχής. Το συµπέρασµα από την Κύπρο είναι ότι µόνο ένας λαός που έχει το σθένος να 
αντιδράσει µαζί µε µια αποφασισµένη αριστερή κυβέρνηση µπορούν να ανακόψουν την 
τροµοκρατία του νεοφιλελευθερισµού. Δηλαδή, ότι έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ από την αρχή.	  	  

	  

	  


