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Πολλές από τις ιδέες του κειμένου τις έχω συζητήσει με εκατοντάδες 

ακαδημαϊκούς, πολιτικούς, συνδικαλιστές και απλούς πολίτες. Θα μπορούσα να πω, 

μετά βεβαιότητας, ότι λίγοι θα συμφωνούσαν με τις υποθέσεις, τα συμπεράσματα και 

κυρίως με το ύφος της μελέτης. Οι συζητήσεις ήταν είτε άτυπες, είτε μέσα στο 

πλαίσιο πολλών ακαδημαϊκών και πολιτικών εκδηλώσεων που έχω οργανώσει. Τους 

ευχαριστώ όλους και είναι πολλοί για να τους κατονομάσω. Θα κάνω μόνο μία 

εξαίρεση: τον αείμνηστο Δημήτριο Κυριαζή. Πολύωρες συζητήσεις μαζί του, στο 

πλαίσιο θεσμικών μας ρόλων και φιλικών συναντήσεων, με βοήθησαν να καταλάβω 

καλύτερα την μεταπολεμική ανάπτυξη της Ελλάδος, κυρίως την βιομηχανική. Με 

κανέναν τρόπο δεν θα ασπαζόταν όλες τις απόψεις που εκφράζω στο παρόν κείμενο 

και σίγουρα όχι το ύφος μου.  

Επίσης, πολλές από τις ιδέες που εκφράζονται στο κείμενο σφυρηλατήθηκαν στο 

πλαίσιο πραγματοποίησης μελετών, που μου έδωσαν την δυνατότητα να έρθω σε 

επαφή, σε όλη την Ελλάδα, με εκπροσώπους όλων των οικονομικών κλάδων. Θα 

ήθελα να αναφέρω τις εξής μελέτες (βλέπε βιβλιογραφία στο τέλος της εργασίας στις 

οποίες ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει για τα ονόματα όλων 

εκείνων που με βοήθησαν, έχοντας συνεχείς και πολύωρες συζητήσεις μαζί τους): (α) 

οι επιπτώσεις του ευρώ στην ελληνική οικονομία για λογαριασμό της Ελληνικής 

Κυβέρνησης (Υπουργείο Ανάπτυξης) το 1997, (β) σειρά μελετών για λογαριασμό του 

Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων του Ξενοδοχειακού  

Επιμελητηρίου της Ελλάδος από το 1999 έως το 2005, (γ) Πολυαπασχόληση των 

Αμπελοκαλλιεργητών και Ανάπτυξη της Υπαίθρου για λογαριασμό του Συνδέσμου 

Ελληνικού Οίνου το 2000, και (δ) Αναπτυξιακές Επιδράσεις των Ολυμπιακών 

Αγώνων 2004: Μεταολυμπιακή Αξιοποίηση των Υποδομών και του Εξοπλισμού το 

2004 για λογαριασμό της Ελληνικής Κυβέρνησης (Υπουργείο Πολιτισμού - Γενική 

Γραμματεία Ολυμπιακών Αγώνων). 

Ιδιαιτέρως, ευχαριστώ όλους τους συμμετέχοντες στις διεθνείς ειδικές 

εκδηλώσεις που οργάνωσε για την οικονομική κρίση το Αθηναϊκό Ινστιτούτο 

Εκπαίδευσης και Έρευνας (ΑΘΙΝΕΕ) με την συμμετοχή πολλών καθηγητών από το 

εξωτερικό, και συγκεκριμένα τις εξής: (α) "The Current Crisis in Greece and in the 

Other European Countries: Challenges and Prospects for a United Europe" (21 

Ιουνίου 2011), (β) "Euro and Europe’s Recent Economic Crisis" (25 Ιουλίου 2011), 

(γ) "The Global Crisis and its Regional and National Impacts" (17 Μαρτίου 2012), (δ) 

"The Global Economy and Society" (8 Μαΐου 2012), (ε) "The Future of the European 

Union and the Eurozone" (18 Ιουνίου 2012), (στ)  "The New Global Economic Order 

after the Crisis" (17 Δεκεμβρίου 2012), (ζ) "European Union" (17 Ιουνίου 2013), (η) 

"National (Country) Impacts and Responses to Global Challenges" (19 Δεκεμβρίου 

2013). Οι λεπτομέρειες και μερικές από τις εισηγήσεις αυτών των εκδηλώσεων είναι 

διαθέσιμες στον ιστότοπο του ΑΘΙΝΕΕ και συγκεκριμένα στην διεύθυνση: 

http://www.atiner.gr/events.htm. 
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έκανε παρατηρήσεις επί των αρχικών σχεδίων της παρούσης μελέτης. Οι πολύωρες 

συζητήσεις που είχα μαζί του ήταν πολύτιμες στο ξεκαθάρισμα των σκέψεών μου. 

Επίσης, ο κ. Χρήστος Σακελλαρίου, Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών του 

Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Νανιάνγκ (Nanyang Technological University) της 

Σιγκαπούρης προσέφερε χρήσιμες παρατηρήσεις σε ένα αρχικό σχέδιο του κειμένου.   

Φίλοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό διάβασαν ένα πιο προχωρημένο σχέδιο 

του βιβλίου και μου έκαναν σχόλια και παρατηρήσεις που τα έλαβα υπόψη. Με 

αλφαβητική σειρά αυτοί είναι ο κ. Νικόλαος Αδάμου, Καθηγητής Επιχειρηματικών 

Σπουδών, το Πανεπιστήμιο της Πόλης της Νέας Υόρκης (The City University of New 

York), ΗΠΑ, ο κ. Παναγιώτης Ανδρικόπουλος, Καθηγητής Χρηματοοικονομικής, 

Πανεπιστήμιο Ντε Μόνφορτ (De Montfort University), Ηνωμένο Βασίλειο, ο κ. 

Νίκος Γεωργακόπουλος, Καθηγητής Νομικής, Πανεπιστήμιο Ιντιάνα (Indiana 

University), ΗΠΑ, ο κ. Τάκης Γιαννόπουλος, Καθηγητής Μάρκετινγκ και 

Επιχειρηματικής Στρατηγικής, Πανεπιστήμιο Μπροκ (Brock University), Καναδάς, ο 

κ. Πέτρος, Ιωαννάτος, Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο 

Κέτερινγκ (Kettering University), ΗΠΑ, ο κ. Γιώργος Καλούδης, Καθηγητής & 

Διευθυντής του Προγράμματος Ιστορίας, Κολέγιο Ρίβιερ (Rivier College), ΗΠΑ, ο κ. 

Γιώργος Καρράς, Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Ιλινόις του 

Σικάγου, (University of Illinois at Chicago), ΗΠΑ, ο κ. Ευάγγελος Κρητικός, 

Σύμβουλος Επιχειρήσεων, ο κ. Ιωάννης Μπουρνάκης, Καθηγητής Οικονομικών 

Επιστημών, Πανεπιστήμιο Μίντλσεξ (Middlesex University), Ηνωμένο Βασίλειο, η 

κα Ζωή Μπουτσιώλη, Διδάσκουσα, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Ελλάδος, ο κ. 

Απόστολος Ξανθόπουλος, Καθηγητής Χρηματοοικονομικής, Πανεπιστήμιο Λογιόλα 

του Σικάγου (Loyola University Chicago), ΗΠΑ, ο κ. Νικόλας Παπαδόπουλος, 

Καθηγητής Μάρκετινγκ και Διεθνών Επιχειρηματικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο 

Κάρλετον (Carleton University), Καναδάς, ο κ. Λάμπρος Πυργιώτης, Πρόεδρος, 

Σύνδεσμος Ελλήνων Περιφερειολόγων, ο κ. Γιάννης Ρουφαγάλας, Καθηγητής 

Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Τρόι (Troy University), ΗΠΑ, ο κ. Ηλίας 

Σανιδάς, Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό Πανεπιστήμιο της Σεούλ 

(Seoul National University), Νότιος Κορέα, ο κ. Γιάννης Στιβαχτής, Καθηγητής 

Πολιτικών Επιστημών και Διευθυντής του Προγράμματος Διεθνών Σπουδών, 

Πολιτειακό Πανεπιστήμιο και Πολυτεχνικό Ινστιτούτο της Βιρτζίνια (Virginia 

Polytechnic Institute and State University), ΗΠΑ, και ο κ. Δημήτριος Συρράκος, 

Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών, Μητροπολιτικό Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ 

(Metropolitan Manchester University), Ηνωμένο Βασίλειο.  

Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω όλους για τον χρόνο που αφιέρωσαν στο 

διάβασμα της μελέτης μου και για τις παρατηρήσεις τους. Τα σχόλιά τους έκαναν το 

κείμενο καλύτερο και εμένα σοφότερο. Αυτονόητο είναι ότι τα λάθη, οι παραλείψεις, 

το ύφος και οι ιδεολογικές εμμονές βαραίνουν αποκλειστικά τον συγγραφέα.  
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Περίληψη 
 

Αντικείμενο του βιβλίου είναι η τρέχουσα ελληνική οικονομική κρίση. Η 

ανάλυση γίνεται από τη σκοπιά της αντίθεσης μεταξύ προνομιούχων και μη 

προνομιούχων τάξεων. Η διάκριση αυτή έχει χρησιμοποιηθεί στο ελληνικό πολιτικό 

λεξιλόγιο της αριστεράς, τουλάχιστον από την δεκαετία του 1970. Εδώ η 

κατηγοριοποίηση αυτή διευρύνεται για να συμπεριλάβει τις αλλαγές που έχουν 

επέλθει μετά το 1980. Διακρίνονται τέσσερις προνομιούχες τάξεις που κοινό τους 

χαρακτηριστικό είναι ο παρασιτισμός και ο κρατικοδιαιτισμός.  

Αυτό το υπόδειγμα ανάπτυξης, που εύστοχα αποκαλέστηκε κρατικοδίαιτος 

καπιταλισμός, φαίνεται ότι έχει εξαντλήσει τα όρια του. Αφορμή για την μελέτη 

έδωσε η οικονομική κρίση και τα μνημόνια που την ακολούθησαν. Η κρίση δεν 

ξεκίνησε από την Ελλάδα. Ωστόσο, την έπληξε πιο σκληρά από οποιαδήποτε άλλη 

χώρα. Πολλοί ισχυρίζονται ότι δημιούργησε τόση φτώχεια και τόση δυστυχία που 

ποτέ δεν γνώρισε η Ελλάδα σε χρόνια ειρήνης. Η άποψη αυτή έρχεται σε αντίθεση με 

τα μακροοικονομικά στοιχεία και με τα στοιχεία διανομής του εισοδήματος. 

Η περίοδος μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αποτελεί τον σύγχρονο χρυσό 

αιώνα της ελληνικής οικονομίας. Ποτέ άλλοτε η ελληνική οικονομία δεν ήταν τόσο 

ισχυρή, τόσο πλούσια, και τόσο δίκαιη στην κατανομή του εισοδήματος μεταξύ 

πλούσιων και φτωχών πολιτών και περιοχών. Ανεξάρτητα τι λέγεται, ακόμη και η 

τρέχουσα οικονομική κρίση δεν επηρέασε αυτές τις επιδόσεις που συνεχίστηκαν 

ακατάπαυστα και στον τρέχοντα αιώνα. Το μικρότερο ΑΕΠ και το μικρότερο κατά 

κεφαλή εισόδημα του 21
ου

 αιώνα είναι μεγαλύτερα από τις αντίστοιχες μέγιστες 

επιδόσεις ολόκληρου του 20
ου

 αιώνα. Ακόμη και η διανομή του εισοδήματος έγινε 

λιγότερο άνιση μετά την κρίση. Αυτές είναι κατακτήσεις της Ελλάδος. Θα πρέπει να 

προβάλλονται εντός και εκτός αυτής. Αυτές οι επιτυχίες μπορούν και πρέπει, όχι 

μόνο να συνεχιστούν, αλλά και να βελτιωθούν έτι περαιτέρω. Το υπόδειγμα 

ανάπτυξης που προτείνεται εδώ έχει αυτό το σκοπό. 

Απορίας άξιο είναι, τότε, γιατί θορυβούν τα ΜΜΕ, οι συνδικαλιστικοί φορείς και 

όλα ανεξαιρέτως τα κόμματα, εντός και εκτός Βουλής, ότι τα μνημόνια έφεραν την 

μεγαλύτερη φτώχεια και δυστυχία, που τέτοια ποτέ άλλοτε δεν έχει γνωρίσει ο 

ελληνισμός. Ίσως να είναι η πρώτη φορά στην ελληνική πολιτική ιστορία που όλα τα 

κόμματα μηδενός εξαιρεμένου είναι ενάντια στα μνημόνια. Γιατί άραγε; Η απάντηση 

αυτής της εργασίας είναι ότι τα δύο μνημόνια που εφαρμόστηκαν από την τρόικα για 

να αντιμετωπίσουν την κρίση, στρέφονται ενάντια στις παρασιτικές και 

κρατικοδίαιτα πλουτοκρατικές τάξεις της Ελλάδος. Τα ελληνικά ΜΜΕ και τα 

πολιτικά κόμματα, ως γνήσιοι και έντιμοι εκφραστές αυτών των συμφερόντων, 

τάσσονται ενάντια στα μνημόνια. Γι' αυτό φωνάζουν. Η θέση του κειμένου είναι ότι η 

αριστερά θα πρέπει να παλεύει για πιο "σκληρά" μνημόνια. Αυτό θα επιτευχθεί μόνο 

μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ευρωζώνη. Κάθε άλλη στρατηγική αποτελεί 

εθνική ταπείνωση και δημιουργεί προϋποθέσεις οικονομικής εξάρτησης. Αυτό δεν 

είναι θέσφατο. Άλλες χώρες μπορούν να αναπτυχθούν καλύτερα εκτός Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και ευρωζώνης, η Ελλάδα όχι.  
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Η βασική πρόταση αυτής της μελέτης είναι ότι η Ελλάδα χρειάζεται την 

ανάπτυξη ενός υγιούς καπιταλιστικού συστήματος που θα βασίζεται στις οικονομίες 

κλίμακος και φάσματος, χωρίς απολύτως καμία κρατική παρέμβαση. Απαιτούνται 

μεγάλες για τα ελληνικά δεδομένα υγιείς καπιταλιστικές μονάδες, απαλλαγμένες από 

κάθε κρατική ενίσχυση και δικαιώματα προσοδοθηρίας. Η μεγάλη πληγή της χώρας 

είναι ο κρατικοδιαιτισμός και ο παρασιτισμός. Η επούλωση των πληγών θα 

επιτευχθεί με την εργατικοποίηση των παρασιτικών και κρατικοδίαιτα 

πλουτοκρατικών τάξεων της Ελλάδος. Αυτή ταυτίζεται με την δημιουργία μιας 

πολυπληθούς μεσαίας (αστικής-εργατικής) τάξης στο πλαίσιο μιας υγιούς 

καπιταλιστικής ανάπτυξης, εφάμιλλης των πιο προηγμένων καπιταλιστικών χωρών. 

Αυτές τις χώρες πρέπει να ανταγωνίζεται η Ελλάδα, και έχει τη δύναμη να τις 

ξεπεράσει.   

H υγιής (προοδευτική) καπιταλιστική ανάπτυξη αποτελεί απαραίτητη 

προϋπόθεση για την οποιαδήποτε προοδευτική μετακαπιταλιστική κοινωνική και 

οικονομική ανάπτυξη. Η αριστερά της Ελλάδος θα πρέπει να διευκολύνει, με όλα τα 

μέσα, την υγιή καπιταλιστική ανάπτυξη και τη δημιουργία μιας μη παρασιτικής και 

μη κρατικοδίαιτης εργατικής-αστικής τάξης που θα απολαμβάνει κατώτατους 

μισθούς (minimum wages) ανάλογους με αυτούς των προηγμένων καπιταλιστικών 

κρατών και δημόσιες υπηρεσίες στους τομείς της πρόνοιας, υγείας και παιδείας που 

θα ανταγωνίζονται τα πιο προηγμένα καπιταλιστικά κράτη. Αυτή η πολυπληθέστατη 

μη κρατικοδίαιτη εργατική τάξη θα κτίσει μια προοδευτική μετακαπιταλιστική κοινω-

νία. Το τελευταίο είναι το καθήκον της αριστεράς. Προοδευτική μετακαπιταλιστική 

κοινωνία σημαίνει πιο αποδοτική, πιο αποτελεσματική, πιο ανταγωνιστική, πιο 

δημοκρατική από την πιο προηγμένη καπιταλιστική κοινωνία. Αν δεν γίνει, αργά ή 

γρήγορα, θα καταρρεύσει. 
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Προλεγόμενα και Εξηγήσεις για να 

Αποφευχθούν Παρερμηνείες και Παρεξηγήσεις 
 

Η παρούσα εργασία μου είναι περιγραφική και εν πολλοίς βιωματική. Κυρίως, 

όμως, θέλει να αναδείξει την ιδεολογική θέση μου σε ό,τι αφορά τα τεκταινόμενα 

στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, μετά την οικονομική κρίση και τα μνημόνια. Δεν 

θα υπήρχε καμία απολύτως ανάγκη να γραφτεί αυτό το πόνημα, αν οι θέσεις που 

εκφράζονται από όλα τα ελληνικά πολιτικά κόμματα δεν ήταν τόσο διαμετρικά 

αντίθετες με τις δικές μου, κυρίως σε ό,τι αφορά τα μνημόνια. Γράφτηκε ως μία 

αγανακτισμένη αντίδραση στις θέσεις όλων των πολιτικών κομμάτων, κυρίως 

όμως της ελληνικής αριστεράς, η οποία και με ενδιαφέρει.  

Για πρώτη φορά στην σύγχρονη ελληνική ιστορία οι απόψεις όλων των 

κομμάτων, εντός και εκτός βουλής, ταυτίζονται. Όλοι είναι ενάντια στα μνημόνια. 

Ακόμη και αυτό το φασιστικό μόρφωμα είναι ενάντια στα μνημόνια. Κάτι δεν πάει 

καλά. Πεποίθησή μου είναι ότι, συνειδητά ή ασυνείδητα, η ελληνική αριστερά 

εκπροσωπεί τα συμφέροντα της ελληνικής μικρής και μεσαίας παρασιτικής και 

κρατικοδίαιτης πλουτοκρατίας που δυστυχώς, σε μεγάλο βαθμό, ταυτίζονται με τα 

συμφέροντα της μεγάλης παρασιτικής πλουτοκρατίας και της άρχουσας κρατικο-

δίαιτης τάξης της Ελλάδος. Για διαφορετικούς ιδεολογικούς λόγους, η δεξιά και η 

ακροδεξιά στην Ελλάδα εξυπηρετούν ακριβώς τα ίδια συμφέροντα. Ποτέ οι απόψεις 

μου δεν ήταν τόσο διαμετρικά αντίθετες με την ελληνική αριστερά, όσο σήμερα. 

Παραμένει δε αγεφύρωτο, και έχει διευρυνθεί έτι περαιτέρω, το χάσμα μου με την 

ελληνική κεντροδεξιά και φυσικά με αυτό το φασιστικό μόρφωμα της Χρυσής Αυγής 

που αποτελεί όνειδος για το Έθνος, την Πατρίδα και τον Λαό. 

Η οικονομική κρίση και τα μνημόνια έδωσαν την ευκαιρία στην ελληνική 

αριστερά να πάρει θέση. Δυστυχώς, πήρε τη θέση υπέρ της μικρής και μεσαίας παρα-

σιτικής πλουτοκρατίας. Το χειρότερο είναι ότι κατηγορεί όσους έχουν αντίθετη θέση 

ως "δεξιούς", "μνημονιακούς", και μερικοί "φασίστες της αριστεράς" φθάνουν να 

τους αποκαλούν "προδότες" και "δοσίλογους", με χυδαίο ύφος που είναι απόρροια 

του ήθους τους. Επί της ουσίας, όμως, έχω ακριβώς την αντίθετη άποψη, συμπερι-

λαμβανομένου και του ζητήματος της "προδοσίας". Θεωρώ προδότες του Έθνους, της 

Πατρίδος και του Λαού όσους αντιμάχονται τα δύο μνημόνια που ήδη εφαρμόστηκαν 

και τα ακόμη πιο σκληρά μνημόνια που πρέπει να τα ακολουθήσουν. 
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Η ορολογία που χρησιμοποιείται αποτελεί κώδικα επικοινωνίας με την αριστερά, 

στην οποία, κατά βάση, απευθύνεται η μελέτη, και όχι διότι αισθάνομαι άνετα με 

αυτούς τους όρους. Και δεν αισθάνομαι άνετα διότι αυτοί οι όροι έχουν απαξιωθεί, 

κυρίως από αυτούς που πραγματικά θα έπρεπε να τους λαμβάνουν σοβαρά υπόψη. 

Τέτοιοι όροι είναι "πλουτοκρατία", "άρχουσα τάξη", "καπιταλισμός", "φασισμός" 

κ.λπ. Επίσης, απέφυγα να χρησιμοποιήσω τους όρους σοσιαλισμό και κομμουνισμό, 

διότι οι όροι αυτοί έχουν βάναυσα κακοποιηθεί από όλους εκείνους που ήθελαν να 

τους υπηρετήσουν, εντός και, κυρίως, εκτός Ελλάδος. Η βαναυσότητα αφορούσε 

κυρίως την καταπάτηση της ελευθερίας του ατόμου και την δημοκρατία των θεσμών 

και του πολιτεύματος. Και τα δύο ήταν ανύπαρκτα σε οτιδήποτε επιχειρήθηκε που 

αποκαλέστηκε μετακαπιταλιστικό, και ήταν ένας από τους πολλούς λόγους που 

κατέρρευσαν. Χρησιμοποιώ τον όρο μετακαπιταλιστικοί κοινωνικοοικονομικοί 

μετασχηματισμοί για να αναφερθώ σε οτιδήποτε θα διαδεχθεί το καπιταλιστικό 

σύστημα. Όσο για τον όρο σοσιαλδημοκρατία προτιμώ να χρησιμοποιώ τον όρο υγιές 

ή προοδευτικό καπιταλιστικό σύστημα, που για μένα ταυτίζεται με την έννοια ενός 

σύγχρονου ανεπτυγμένου κράτους πρόνοιας, αντίστοιχου των πιο προηγμένων 

κρατών της Ευρώπης αλλά και άλλων χωρών, όπως του Καναδά. Οι χώρες αυτές 

έχουν πολλά προβλήματα ("εκμεταλλεύονται και τους μαύρους") αλλά είναι οι χώρες 

που όλοι οι πολίτες της υφηλίου ψηφίζουν με τα πόδια τους. Δηλαδή, σε αυτές 

επιζητούν να πάνε να ζήσουν, θέτοντας σε κίνδυνο ακόμη και την ζωή τους. Μία 

τέτοια χώρα θέλω να γίνει και η Ελλάδα. 

Το πρόβλημα είναι ο παρασιτισμός και ο κρατικοδίαιτος πλούτος και όχι ο υγιής 

καπιταλισμός, το υγιές κέρδος και η υγιής συσσώρευση πλούτου. Αυτά είναι απαραί-

τητα συστατικά του υποδείγματος προοδευτικής καπιταλιστικής ανάπτυξης που 

προτείνω εδώ και το θεωρώ απαραίτητη προϋπόθεση για την μετάβαση σε μία μετα-

καπιταλιστική κοινωνία. Μάλιστα, μεγάλα υγιή (μη κρατικοδίαιτα) κέρδη και μεγάλη 

συσσώρευση πλούτου δημιουργούν προϋποθέσεις μεγάλων αμοιβών για τους 

εργαζόμενους και ποιοτικών δημόσιων παροχών, στο πλαίσιο του καπιταλιστικού 

συστήματος. Αποτελεί πραγματικότητα σε άλλες χώρες και μπορεί να γίνει και στην 

Ελλάδα.  

Σε επίπεδο άμεσης στρατηγικής, η οικοδόμηση ενός σύγχρονου κράτους 

πρόνοιας είναι το σημερινό ζητούμενο της Ελλάδος, μέσω της ανάπτυξης ενός υγιούς 

(προοδευτικού) καπιταλισμού. Όπως προανέφερα και επαναλαμβάνω πολλές φορές 

στο βιβλίο, εκτίμησή μου είναι ότι αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για 
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οποιαδήποτε προοδευτική μετάβαση σε ένα μετακαπιταλιστικό σύστημα. Αυτό το 

ζητούμενο μπορεί και πρέπει να συσπειρώσει πολλούς υγιείς (προοδευτικούς) 

Έλληνες από όλο το φάσμα του πολιτικού κόσμου. Σήμερα, ο υγιής καπιταλισμός 

πρέπει να αφορά όλους, κυρίως την αριστερά, διότι τον θεωρώ ως το αναγκαίο και 

ικανό στάδιο της προοδευτικής μετακαπιταλιστικής μετάβασης. Η ιστορία έχει 

διδάξει ότι τα πηδήματα των σταδίων δεν φέρνουν καλά αποτελέσματα, και, αργά ή 

γρήγορα, επέρχεται η κατάρρευση. Συνεπώς, βήμα-βήμα ο μετασχηματισμός και 

σταθερή η μετάβαση. Προτιμώ την βελτίωση από την τελειότητα. Συνήθως, οι εν 

Ελλάδι τελειομανείς είτε δεν κάνουν τίποτε, είτε ό,τι επιχειρούν οδηγείται σε οικτρή 

αποτυχία, που την αποδίδουν σε οποιονδήποτε και σε οτιδήποτε πλην της δικής τους 

ανικανότητας. Μέρος της ανικανότητας είναι να μην λαμβάνονται υπόψη οι πιθανές 

αντιδράσεις και όλων των ειδών οι υπονομεύσεις. 

Το ύφος μου είναι επιδεικτικά κυνικό, αλλά ελπίζω και εύχομαι ο αναγνώστης να 

μην το ερμηνεύσει ως προσβλητικό, γιατί δεν είναι αυτές οι προθέσεις μου. Σε αυτή 

την περίπτωση, ζητώ προκαταβολικά συγγνώμη. Δεν ζητώ, όμως, καμία συγγνώμη 

από όλους εκείνους που αυτοπροσδιορίζονται ως αριστεροί, ενώ, συνειδητά ή 

ασυνείδητα, δόλια ή άδολα, στηρίζουν τα συμφέροντα της κρατικοδίαιτης και 

παρασιτικής ελληνικής πλουτοκρατίας. Πολλοί δε είναι και "σαρξ εκ της σαρκός" της 

μεγάλης κρατικοδίαιτης πλουτοκρατίας. Είμαι σίγουρος ότι αυτούς θα τους πονέσει 

το γράψιμό μου. Θα πονέσει, όμως, και άλλους που θεωρούν εαυτούς ως τους 

γνήσιους εκφραστές της εργατικής τάξης και της αριστεράς, ιερούς εκπροσώπους του 

Μαρξ επί της γης, και το κόμμα τους ως τη Μαρξιστική εκκλησία με όλη την 

ιεραρχία και τα παπικά τους αλάθητα. Αυτοί δεν σώνονται (πείθονται) με τίποτε! 

Τουλάχιστον βραχυχρόνια. Θα ανήκουν στην κατηγορία του "μια φορά η ντουντούκα 

και τρεις φορές εμείς!" Τέλος, οι αναφορές σε πολιτικά πρόσωπα αφορούν μόνο την 

πολιτική τους και όχι τους ίδιους ως χαρακτήρες, τους οποίους δεν γνωρίζω. Κρίνω 

το πολιτικό τους έργο και κυρίως τα λεγόμενά τους, τα οποία χρησιμοποιώ με 

αυτούσιες περικοπές. Και από αυτούς ζητώ συγγνώμη, αν τους προσβάλω με το 

γράψιμό μου. 

Χρησιμοποιώ στατιστικά στοιχεία για να τεκμηριώσω τις απόψεις μου μέσα σε 

ένα αναλυτικό-επιστημονικό πλαίσιο που θα μπορούσε να ειπωθεί ότι στηρίζεται 

αρκετά στα γραφόμενα του Μαρξ (όχι των Μαρξιστών), ως εργαλείου χρήσιμου για 

την ανάλυση του καπιταλισμού, αλλά δεν απορρίπτω σημαντικές οικονομικές 

αναλύσεις και μελέτες που έχουν κάνει ακαδημαϊκοί οικονομολόγοι όλων των 
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σχολών οικονομικής σκέψης. Είναι και αυτό πολύτιμο προϊόν των εργατών της 

διανόησης που μπορεί και πρέπει να αξιοποιηθεί. Αποφεύγω την παράθεση τέτοιων 

μελετών, αν έχουν χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενες έρευνές μου, στις οποίες ο 

ενδιαφερόμενος ακαδημαϊκός αναγνώστης της οικονομικής επιστήμης μπορεί να 

ανατρέξει. Παραπέμπω σε άλλες βιβλιογραφικές πηγές, κυρίως για θέματα που δεν 

έχω διερευνήσει ή για τα οποία υπάρχουν πιο πρόσφατες επιστημονικές μελέτες. 

Σε αυτό το σημείο θέλω να ξεκαθαρίσω την σχέση θεωρίας και πράξης. Όταν 

μιλάς με άσχετους περί τα οικονομικά, και είναι πολλοί, συνήθως σου απαντάνε, 

ενίοτε και προσβλητικά, ότι αυτά που λες είναι θεωρίες και δεν έχουν σχέση με την 

πραγματικότητα. Μία (οικονομική) θεωρία πρέπει να είναι λογική και να έχει σχέση 

με μία τοπικά και χρονικά προσδιορισμένη πραγματικότητα. Διαφορετικά δεν μπορεί 

να εκληφθεί ως επιστημονική θεωρία. Λογική σημαίνει ότι τα συμπεράσματά της δεν 

αντιτίθενται στις υποθέσεις της. Όλες ανεξαιρέτως οι οικονομικές θεωρίες κτίστηκαν 

για να εξηγήσουν την πραγματικότητα. Όλες οι οικονομικές θεωρίες ελέγχονται 

εμπειρικά, διαφορετικά δεν επιβιώνουν. Ακόμη και τα πάμπολλα θεωρητικά συμπε-

ράσματα του Μαρξ έχουν ελεγχθεί εμπειρικά. Επίσης, τα υποδείγματα του τέλειου 

ανταγωνισμού (perfect competition) και της γενικής ισορροπίας (general equilibrium) 

έχουν άμεση πρακτική σημασία, διότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μετρή-

σουν πόσο μακριά είναι μία πραγματική οικονομία από αυτό που μερικοί οικονο-

μολόγοι θεωρούν ως άριστο αποτέλεσμα.  

Αυτά τα θεωρητικά υποδείγματα έχουν σημαντική πρακτική σημασία, διότι 

καθοδηγούν τον σχεδιασμό της οικονομικής πολιτικής, δηλαδή πώς μία οικονομία 

μπορεί να γίνει πιο αποδοτική και πιο αποτελεσματική: να πραγματοποιείται 

"Βελτίωση κατά Pareto". Άρα, ακόμη και αυτές οι θεωρίες, που φαίνονται τόσο 

αφαιρετικές, έχουν σχέση με την πράξη, αρκεί κάποιος να γνωρίζει την αξία χρήσης 

τους. Πολλοί οικονομολόγοι απορρίπτουν το υπόδειγμα του τέλειου ανταγωνισμού, 

διότι δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Αν είναι καθηγητές, διδάσκουν 

την θέση αυτή και στους φοιτητές τους. Μάλλον αυτοί δεν έχουν καμία σχέση με την 

οικονομική επιστήμη.  

Η εμπειρική διερεύνηση έχει και αυτή τη δική της μεθοδολογία, δηλαδή τον 

τρόπο με τον οποίο πρέπει να γίνεται. Μία μέθοδος είναι και η στατιστική, που 

συμπεριλαμβάνει την συλλογή και την ταξινόμηση ποσοτικών στοιχείων που 

περιγράφουν μία μεταβλητή, την ανάπτυξη εμπειρικών υποδειγμάτων, τον έλεγχο 

των υποθέσεων που έχει προσδιορίσει η θεωρία και τέλος την εξαγωγή χρήσιμων 
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συμπερασμάτων που μπορούν να αξιοποιηθούν και για την άσκηση οικονομικής 

πολιτικής.  

Χρήσιμες είναι και οι προσωπικές εμπειρίες. Χρησιμοποιώ πολλές στο παρόν 

κείμενο με τη μορφή ανεκδοτολογικών αφηγήσεων. Όμως, συλλογή εμπειριών, χωρίς 

αναλυτικό-θεωρητικό πλαίσιο, είναι πλοήγηση χωρίς πυξίδα και χάρτη. Χώρια που οι 

προσωπικές εμπειρίες δεν είναι πάντοτε εφικτές. Φαντάσου κάποιον να διερευνά την 

αυτοκτονία, μέσω προσωπικής εμπειρίας! Υπάρχουν πολλά ανάλογα τέτοια 

παραδείγματα στην οικονομική επιστήμη όπως να θέλεις να αποκτήσεις εμπειρίες 

στις επιπτώσεις της προσφοράς χρήματος στην οικονομία!  

Τα λέω όλα αυτά για να εξηγήσω ότι η εμπειρία μου με αυτά που γράφω είναι 

πολύ μεγάλη, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Είτε ως ακαδημαϊκός, είτε 

ως ερευνητής φορέων και οργανισμών, είτε υπηρετώντας θεσμικές θέσεις, είχα την 

ευκαιρία να αποκτήσω εμπειρίες άμεσης εφαρμογής της οικονομικής και κλαδικής 

πολιτικής της Ελλάδος, αλλά και άλλων χωρών. Οδηγός μου πάντοτε ήταν οι 

οικονομικές θεωρίες και οι πιο πρόσφατες επιστημονικές οικονομικές μελέτες. Ποτέ 

δεν με πρόδωσαν! Αυτό προσπαθώ να κάνω και στην παρούσα μονογραφία. 

Για όσους δεν θεωρούν τον εαυτό τους αριστερό και απεχθάνονται την ορολογία 

του κειμένου, μπορούν να σκεφτούν σε όρους της κλασικής ή της ορθόδοξης ή της 

συμβατικής ή της οικονομικής ανάλυσης τύπου εγχειριδίου. Για παράδειγμα, η ταξική 

ανάλυση γίνεται ανάλυση συντελεστών παραγωγής και διανομής εισοδήματος. Ένας 

πιο πολιτικά ορθός όρος είναι αντί των τάξεων να χρησιμοποιηθεί ο όρος "ομάδες 

πίεσης". Στην περίπτωση της Ελλάδος, ένας καλύτερος όρος θα ήταν ομάδες 

"καταπίεσης". Όλες οι έννοιες που εισήγαγε ο Μαρξ μπορούν πολύ εύκολα να 

μεταφραστούν σε όρους συμβατικής οικονομικής και πολιτικής ανάλυσης. Χάνουν, 

όμως, σε ιδεολογικό (ταξικό) περιεχόμενο, κερδίζουν σε ακροαματικότητα και 

αναλυτική αυστηρότητα. Πολλές φορές, το τελευταίο είναι και το ζητούμενο. Σε κάθε 

περίπτωση, η ανάλυσή μου εδώ θα μπορούσε να γίνει άνετα χρησιμοποιώντας μία 

άλλη γλώσσα, λιγότερη κυνική και προκλητική. Αυτό μου επισημάνθηκε από 

πολλούς αναγνώστες του σχεδίου του βιβλίου. Νομίζω όμως ότι δεν θα εξέφραζε 

αυτό που θέλω να πω με τον καλύτερο τρόπο.  

Με τις παραπάνω εξηγήσεις, είναι βαθιά πλέον η πεποίθησή μου ότι στην 

Ελλάδα το πρόβλημα είναι ταξικό, αλλά όχι όπως το θέτει η αριστερά της χώρας. Το 

πώς και το γιατί εξηγούνται στα επιμέρους κεφάλαια αυτής της εργασίας. Για 

πολλούς, το διάβασμα αυτή της εργασίας δεν θα είναι ευχάριστο, εύχομαι, όμως, να 
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είναι χρήσιμο σε εκείνους στους οποίους κατά κύριο λόγο απευθύνεται. Τέλος, επειδή 

έχω "γνωρίσει" πολλούς αναγνώστες του βιβλίου μου, θα ήθελα να τους διαβεβαιώσω 

ότι εξυπηρετώ μόνο τον εαυτό μου και τίποτε άλλο. Κάθε άλλη υπόθεση θα 

αντιστοιχεί στο ευφυέστατο που λέγαμε όταν ήμασταν φοιτητές για μία συγκεκριμένη 

νεολαία κόμματος της αριστεράς: του δείχνουν το φεγγάρι και αυτός κοιτάει το 

δάκτυλο! Δεν υπάρχει κανένας ξένος δάκτυλος. Μόνο το δικό μου δάκτυλο ευθύνεται 

για τα το ότι γράφτηκε αυτό το βιβλίο.  

Ο λόγος δεν είναι ότι δεν ήθελα να εξυπηρετήσω "αλλότρια" και "υποχθόνια" 

συμφέροντα. Ήθελα πάρα πολύ να "ξεπουληθώ". Δυστυχώς, κανείς δεν ήθελε να με 

"αγοράσει" τουλάχιστον στην τιμή που ήθελα εγώ και θεωρούσα σύμφωνη με το 

κόστος ευκαιρίας μου. Αυτός είναι και ο μόνος λόγος που έμεινα να εκπροσωπώ 

μόνον τον εαυτό μου. Λόγω έλλειψη ζήτησης και όχι λόγω έλλειψης προσφοράς!  

Στη ζωή μου έχω γνωρίσει πολλούς "μη ξεπουλημένους" που μόλις δημιουργήθηκε 

και η ελάχιστη ζήτηση για τις "υπηρεσίες" τους, τα ξεπούλησαν όλα και όλους. Οι πιο 

πολλοί δεν είχαν και το καλύτερο τέλος. Τελικά, κανείς δεν πρέπει να υποτιμά την 

Θεία Πρόνοια! 
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Η μονογραφία αυτή έχει ως σκοπό να συμβάλλει στην συζήτηση για την 

πρόσφατη ελληνική οικονομική κρίση, υποστηρίζοντας ότι τα μνημόνια, κάτω από 

ορισμένες προϋποθέσεις που θα τα κάνουν πιο σκληρά (προοδευτικότερα), θα 

συμβάλουν στην ανάπτυξη ενός υγιούς (προοδευτικού) καπιταλισμού που είναι υπέρ 

των μη προνομιούχων τάξεων της Ελλάδος. Τα μνημόνια θίγουν τα συμφέροντα των 

προνομιούχων τάξεων κάτι που εξηγεί τον μεγάλο θόρυβο στα ΜΜΕ και στα 

πολιτικά κόμματα. Αν ήταν πιο σκληρά θα έθιγαν αποκλειστικά τις προνομιούχες 

τάξεις. Αυτός είναι και ο λόγος που η προσέγγισή μου εστιάζεται στην ταξική 

ανάλυση των μνημονίων. Το βιβλίο αυτό απευθύνεται, κατά κύριο λόγο, στην 

ελληνική αριστερά, με την ελπίδα ότι θα σχεδιάσει ένα πρόγραμμα πολιτικής που θα 

είναι υπέρ του συμφέροντος των μη προνομιούχων τάξεων της Ελλάδος. Μία 

προσπάθεια σχεδιασμού ενός τέτοιου προγράμματος γίνεται στο προτελευταίο 

κεφάλαιο του βιβλίου. 

Πάντως, η διαμάχη για τα αίτια που δημιούργησαν την ελληνική οικονομική 

κρίση του 2009-2014 θα συνεχίζεται ακατάπαυστα διότι συνδέεται άμεσα με τον 

ανταγωνισμό των πολιτικών κομμάτων, τα αιτήματα των συνδικαλιστικών φορέων 

και των κοινωνικών τάξεων που εκπροσωπούν. Γενικότερα, είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένη με την μελλοντική  ανάπτυξη της Ελλάδος, όχι μόνο ως οικονομίας 

αλλά και ως κοινωνίας, ως πολιτισμού, ως έθνους που θέλει και μπορεί να έχει έναν 

ηγετικό ρόλο μέσα στο παγκόσμιο και ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Κυρίως, η διαμάχη αυτή 

11  
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αντανακλά την πάλη μεταξύ των προνομιούχων και μη προνομιούχων τάξεων της 

Ελλάδος. Χαρακτηριστικό γνώρισμα των προνομιούχων τάξεων είναι ο παρασιτισμός 

και ο κρατικοδιαιτισμός, αρνητικά φαινόμενα της στρεβλής και ιδιότυπης καπιτα-

λιστικής ανάπτυξης της Ελλάδος.  

Μη προνομιούχες τάξεις είναι όλες οι άλλες. Να αναφέρω μερικά παραδείγματα. 

Ο μη κρατικοδίαιτος επιχειρηματίας που υποφέρει από τα παράσιτα της ελληνικής 

οικονομίας και αντιμετωπίζει αθέμιτο ανταγωνισμό από τους κρατικοδίαιτους ψευτο-

επιχειρηματίες ανήκει στους μη προνομιούχους. Μη προνομιούχοι είναι και όλοι οι 

εργαζόμενοι των μη κρατικοδίαιτων επιχειρήσεων όλων των οικονομικών κλάδων. 

Μη προνομιούχοι είναι και οι Έλληνες εφοπλιστές της παγκόσμιας ναυτιλίας όπως 

και οι Έλληνες του εξωτερικού. Εν γένει κάθε μη παρασιτικός και μη κρατικοδίαιτος 

Έλληνας της Ελλάδος και του εξωτερικού ανήκει σήμερα στην κατηγορία των μη 

προνομιούχων Ελλήνων. Είναι αυτοί που παράγουν υπεραξία (πλούτο) που χρόνια 

τώρα την καρπώνονται οι παρασιτικές και οι κρατικοδίαιτα πλουτοκρατικές τάξεις 

της χώρας. Σε αυτή τη φάση της καπιταλιστικής ανάπτυξης της Ελλάδας, οι τελευ-

ταίοι αποτελούν τον ταξικό εχθρό. Μετά βλέπουμε! 

Τα μνημόνια
1
, εφόσον οι στόχοι τους επιτευχθούν

2
, θα αποτελέσουν μία πρώτη 

νίκη των μη προνομιούχων κοινωνικών τάξεων και ήττα των διαφόρων εκφάνσεων 

                                                      
1
 Μία σοβαρή επιστημονική εξιστόρηση των ελληνικών μνημονίων δίνεται από τους Ardagna 

& Caselli (2014). Σε προσωπική επικοινωνία με τον Καθηγητή Μπουρνάκη μου επισήμανε 

ότι ".. οποιαδήποτε μεταρρύθμιση … θα πρέπει να εφαρμόζεται από την πολιτική εξουσία της 

χώρας· κανείς άλλος δεν ξέρει καλύτερα τι η χώρα χρειάζεται και πώς αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί". Η παρατήρηση αυτή είναι πολύ σημαντική διότι συνδέεται με αυτό που πολλοί 

λένε στην Ελλάδα ότι η τρόικα μας λέει τι να κάνουμε. Μα, εμείς καλέσαμε την τρόικα όχι 

μόνο να μας πει τι να κάνουμε αλλά και να το πληρώσει (χρηματοδοτήσει). Σωστά 

επισημαίνει ο Καθηγητής ότι οι στρεβλώσεις οφείλονταν στην αποφυγή του πολιτικού 

κόστους. Συμπεραίνω, λοιπόν, ότι η τρόικα ήταν μία καλή λύση. Φοβάμαι μόνο τώρα που θα 

φύγει ότι θα ξαναγυρίσουμε πάλι στο πολιτικό κόστος. 
2
 Ο Καθηγητής Ρουφαγάλας σωστά παρατηρεί σε προσωπική αλληλογραφία ότι στην 

εργασία μου δεν αναφέρω τα κίνητρα της τρόικας και των τάξεων των άλλων χωρών όπως 

της άρχουσας τάξης της Γερμανίας. Σκοπός μου δεν ήταν να αναλύσω ταξικά το ρόλο της 

τρόικας. Πάντως, αυτή η ανάλυση γίνεται πολύ εύκολη και έχει αναλυθεί από πολλούς στη 

διεθνή βιβλιογραφία, αν κανείς μελετήσει το ρόλο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Εξυπηρετούν τα 

συμφέροντα εκείνων των τάξεων που ευνοούνται από την παγκοσμιοποίηση των αγορών. Η 

ανάλυσή μου εδώ προσπαθεί να δείξει και να πείσει ότι οι μη προνομιούχοι Έλληνες έχουν 

ταξικό συμφέρον να συνταχθούν με την τρόικα και την επιτυχία των μνημονίων. Αυτό δεν 

σημαίνει ότι το ίδιο επιθυμούν και όλες οι τάξεις των άλλων χωρών. Για παράδειγμα, η 

άρχουσα τάξη της Γερμανίας επιθυμούσε την αποτυχία της Ελλάδος για λόγους που 
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των παρασιτικών και κρατικοδίαιτα πλουτοκρατικών τάξεων της Ελλάδος
1
. Στην 

παρούσα εργασία, οι δύο όροι - παρασιτικές και κρατικοδίαιτα πλουτοκρατικές - 

χρησιμοποιούνται με την λειτουργική τους σημασία και όχι προς δημιουργία 

εντυπώσεων. Είναι μετρήσιμες (λειτουργικές) έννοιες και αποκτούν ουσιαστικό και 

πρακτικό περιεχόμενο. Αποτελούν, δε, χρήσιμο εργαλείο στην πρόταση ενός νέου 

υποδείγματος (πρότυπου) καπιταλιστικής και μετακαπιταλιστικής ανάπτυξης της 

χώρας. Το υπόδειγμα της υγιούς (προοδευτικής) καπιταλιστικής ανάπτυξης 

προσαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα της διαφθοράς, του παρασιτισμού 

και του κρατικοδιαιτισμού αποτελεί αντικείμενο ανάλυσης. Αντιθέτως, το 

μετακαπιταλιστικό υπόδειγμα και η μετακαπιταλιστική κοινωνία δεν αναλύονται, αν 

και κάποιες σκέψεις εκφράζονται, κυρίως προς το τέλος της εργασίας
2
. 

Η διαμάχη για την οικονομική κρίση, όμως, δεν μπορεί να επηρεάσει την ουσία 

της εξόδου από αυτήν. Το μόνο που επιτυγχάνει είναι η αναδιανομή του βάρους των 

υποχρεώσεων είτε μεταξύ κοινωνικών τάξεων είτε μεταξύ γενιών. Μέχρι το 2009, το 

βάρος έπεφτε μόνο στις μέλλουσες ελληνικές γενιές. Μετά το 2009, η διαμάχη έγινε 

και παραμένει ταξική. Όσο και να φαίνεται παράδοξο, το επιτυχημένο μνημόνιο, εν 

τοις πράγμασι, στηρίζει τις μη προνομιούχες τάξεις της Ελλάδος και αντιτίθεται στις 

μέχρι τώρα καλοβαλμένες κοινωνικές ομάδες της χώρας, που ζούσαν με δανεικά σε 

                                                                                                                                                        

εξηγούνται παρακάτω. Απλά δεν το πέτυχε. Αυτή είναι η ομορφιά των ανταγωνισμών στο 

πλαίσιο της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας. Μόνο απομονωμένες οικονομίες, όπως της 

Βόρειας Κορέας, απολαμβάνουν την ησυχία της μοναξιάς.  
1
 Στο όγδοο κεφάλαιο της εργασίας, επιχειρείται μία ταξινόμηση των παρασιτικών και 

κρατικοδίαιτα πλουτοκρατικών τάξεων σε τέσσερις κατηγορίες και στο δωδέκατο τις 

παρουσιάζω και σχηματικά στο πλαίσιο ενός ελληνικού πολιτικού προγράμματος της 

αριστεράς. 
2
 Ο όρος μετακαπιταλισμός έχει χρησιμοποιηθεί από τον Peter Drucker το 1993 για να 

περιγράψει την κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας ως διακριτής κοινωνίας από αυτή 

του καπιταλισμού. Δεν ενστερνίζομαι αυτή την άποψη αν και είναι ιδιαίτερα ευφυής και 

χρήσιμη. Οι αριστεροί διανοητές ακόμη ψάχνουν απεγνωσμένα να προσδιορίσουν 

μετακαπιταλιστικές κοινωνίες, αλλά δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα κάποια πειστική 

απάντηση. Αυτό αιτιολογεί και τον κατακερματισμό της αριστεράς, με πιο απτό παράδειγμα 

την ελληνική αριστερά. Είναι πραγματικά κωμικοτραγικό οι σχέσεις μεταξύ όλων όσων 

αποκαλούνται αριστεροί στην Ελλάδα. Ο καθένας ξεχωριστά θεωρεί τον εαυτό του γνήσιο 

αριστερό και όλοι οι άλλοι είναι "ψευτοαριστεροί", αν δεν είναι προδότες και βαλτοί του 

καπιταλιστικού συστήματος. Υπάρχουν και χειρότερα. Δείτε τους κακομοίρηδες ακροδεξιούς 

"εθνικιστές" και φασίστες των διαφορετικών χωρών. Άντε να συνεργαστούν και ο καθένας να 

πιστεύει ότι το δικό του το έθνος και ο δικός του λαός είναι ο προνομιούχος. Για μένα, η 

ανάλυση της μετακαπιταλιστικής κοινωνίας από την σκοπιά μιας αριστερής πολιτικής 

αποτελεί λαμπρό πεδίο επιστημονικής έρευνας και πολιτικής πρακτικής. 



Γρηγόρης Θ. Παπανίκος "Η Οικονομική Κρίση της Ελλάδος: Μία Ταξική Ανάλυση Υπέρ των Μνημονίων" 

[18] 

 

βάρος των μελλουσών γενιών. Στο "άμες δε γεσόμεθα, πολλώ κάρρονες" της 

άδουσας μη προνομιούχας ελληνικής νεολαίας, η τρέχουσα ενήλικη γενιά των 

μπαταχτσήδων απαντούσε "ούτως ώστε, τα γευθησόμενα ημών, υμείς πληρώσετε". 

Αν υπάρχει κάτι στραβό με τα μνημόνια είναι ότι δεν ήταν πιο σκληρά 

(προοδευτικά), δηλαδή υπέρ των μη προνομιούχων τάξεων.  

Ανεξάρτητα της έντασης και της έκτασης της διαμάχης περί της οικονομικής 

κρίσης της Ελλάδος, η λύση είναι μονόδρομος σε ό,τι αφορά τα οικονομικά 

αποτελέσματα που πρέπει να επιτευχθούν, και ήδη τα πιο πολλά έχουν επιτευχθεί. 

Από οικονομικής άποψης, τα επιτευχθέντα θεωρούνται εντυπωσιακά, όπως θα 

καταδείξω  παρακάτω. Και ούτε η τρέχουσα οικονομική κρίση είναι η χειρότερη που 

έζησε ποτέ η Ελλάδα την μεταπολεμική περίοδο. Η περίοδος 1980-1993 ήταν 

χειρότερη. Η τρέχουσα κρίση είναι χειρότερη για τις παρασιτικές τάξεις και κυρίως 

για τις κρατικοδίαιτα πλουτοκρατικές τάξεις, και γι' αυτό γίνεται τόσο θόρυβος. Τα 

μνημόνια, είναι αλήθεια κτύπησαν αλύπητα τις πλουτοκρατικές τάξεις. Έχασαν πολύ 

πλούτο. Θα έπρεπε να τις κτυπήσουν ακόμη περισσότερο και μία τέτοια πρόταση, πιο 

σκληρού μνημονίου, γίνεται στο παρόν βιβλίο. 

Τέλος, θα πρέπει να ειπωθεί ότι η οικονομική κρίση δεν είναι ιδιοσυγκρασιακή 

των Ελλήνων. Ξεκίνησε από τις ΗΠΑ, και "κτύπησε" τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, 

ανεξαρτήτως μνημονίων. Και αυτό έχει τη δική του σημασία για οποιαδήποτε 

ανάλυση περί των γενεσιουργών αιτιών της κρίσης. Μία τέτοια ανάλυση δεν είναι επί 

του προκειμένου. Πάντως, δεν μπορεί να φταίει μόνο η Ελλάδα και ο πολιτικός της 

κόσμος. Μόνο όσοι φαντασιώνονται εμφύλιους και δικτατορίες θεωρούν υπεύθυνους 

τους πολιτικούς που κυβέρνησαν στο πρόσφατο παρελθόν και θέλουν να τους 

κρεμάσουν στο Σύνταγμα ή να τους εκτελέσουν στο Γουδή. Προς το παρόν, ας 

αναπαύονται στα κελιά των φυλακών. Δυστυχώς, αυτά τα λένε και αριστεροί, οι 

οποίοι στηρίζουν εκείνες τις τάξεις που αποτελούν εμπόδιο στην οικονομική και 

κοινωνική (ταξική) ανάπτυξη της χώρας
1
.  

                                                      
1
 Στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης τo 2013, ο 

Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ρωτήθηκε γιατί αυτός θα διαπραγματευθεί 

καλύτερα με τους Γερμανούς. Καμαρώστε απάντηση αριστερού ηγέτη! Είπε επί λέξει τα 

εξής: "Ακούστε να δείτε, εμείς δεν είμαστε στο τσεπάκι κανενός και γι΄ αυτό θα πετύχουμε τη 

διαπραγμάτευση. Δεν είμαστε ούτε στις λίστες του Χριστοφοράκου ούτε στις λίστες Λαγκάρντ, 

που τις έκρυβε στα συρτάρια του ο κ. Βενιζέλος δυο χρόνια και ως ανταμοιβή έγινε Υπουργός 

Εξωτερικών να εκπροσωπεί τη χώρα διεθνώς. Αυτή είναι η βασική αιτία που εμείς δεν 

πρόκειται να υποχωρήσουμε στις απολύτως ορθολογικές θέσεις και προτάσεις που θα δώσουν 
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Η παρούσα ανάλυση επιζητεί την τεκμηρίωση, μέσω των στατιστικών στοιχείων 

και δεδομένων, διότι καμία συζήτηση δε μπορεί να γίνει αν δεν συμφωνήσουμε στα 

θεμελιώδη στατιστικά στοιχεία της ελληνικής οικονομικής κρίσης. Χωρίς μία 

τέτοια συμφωνία, με όλες τις αδυναμίες που έχουν τα οποιαδήποτε στατιστικά 

δεδομένα, κάθε συζήτηση είναι ατελέσφορη και καταντάει συζήτηση καφενείου. Στο 

ελληνικό καφενείο, δύο Έλληνες είναι ικανοί να μιλάνε επί ώρες για διαφορετικό 

θέμα ο καθένας, αλλά και οι δύο να νομίζουν ότι μιλάνε για το ίδιο ακριβώς θέμα. 

Δηλαδή δύο παράλληλοι μονόλογοι ενός συνεχούς διακοπτόλογου, αντί μιας 

οργανωμένης συζήτησης.  

Αν το θέμα μας είναι η οικονομική κρίση, τότε πρέπει να την προσδιορίσουμε 

σαφώς, και να μην την συγχέουμε με όλες τις κρίσεις, πολιτισμικές, εθνικές, 

κοινωνικές, ακόμη και τις προσωπικές-ψυχολογικές, και με την πιο ακραία έκφρασή 

τους, την αυτοκτονία
1
. Όλα αλληλοεπηρεάζονται, αλλά δεν μπορούν όλα να 

αλληλοαναλυθούν. Συνεπώς, για μία συζήτηση περί της οικονομικής κρίσης, δύο 

ζητήματα είναι ουσιώδη. Πρώτον, οι πηγές και η μεθοδολογία συλλογής των 

στατιστικών δεδομένων που θα δείξουν το μέγεθος της κρίσης, και δεύτερον, η 

σωστή επιλογή των οικονομικών δεικτών που αναδεικνύουν την ουσία και την φύση 

                                                                                                                                                        

διέξοδο και προοπτική". Δηλαδή εκβιάζουν τον κ. Βενιζέλο, και αυτός πουλάει την πατρίδα 

του; Είναι προδότης του Έθνους ο Βενιζέλος και αυτός είναι ο πατριώτης; Μα, είναι 

απάντηση ταξική αυτή από αριστερό; Δηλαδή αυτός ξέρει ποιοι είναι στη λίστα; Του την 

έχουν δείξει; Και αν δεν ήταν οι άλλοι, θα μπορούσαν να διαπραγματευτούν; Πού διαφέρει 

τότε η πολιτική του; Πού διαφέρει η ιδεολογία του; Ανοησίες για να περνάει η ώρα. Για να 

μην πω τίποτε άλλο! Η ταξική απάντηση είναι απλή. Αυτοί εξυπηρετούν την Χ τάξη και εμείς 

την Ψ. Ο λόγος που δεν το είπε, ίσως να οφείλεται στο ότι το Χ≡Ψ. Εξυπηρετούν και οι δύο 

τις ίδιες τάξεις, οπότε η διαμάχη γίνεται για την καρέκλα! Γι' αυτό και ο φθόνος για την 

καρέκλα του Υπουργού Εξωτερικών.  
1
 Είναι ακραία η θέση όσων φωνάζουν ότι η οικονομική κρίση έφερε αυτοκτονίες. Η 

αριστερά δεν θα πρέπει να χρησιμοποιεί τέτοια επιχειρήματα. Το "Έτσι κι αλλιώς η γη θα 

γίνει κόκκινη από θάνατο ή κόκκινη από ζωή" δεν εκπροσωπεί την αριστερά. Επειδή η 

ελληνική αριστερά τραγουδάει αυτό το τραγούδι, που έγραψε ο Βολφ Μπίρμαν, δεν ξέρω αν 

σε αυτούς που κατηγορεί το ποίημα βλέπουν τον εαυτό τους και τις τάξεις που εκπροσωπούν. 

Το ποίημα τα βάζει κυρίως με τους μικροαστούς, όπως και η παρούσα εργασία. Σε αντίθεση 

με τον Μπίρμαν, πιστεύω ακράδαντα ότι το χρώμα της γης θα το καθορίσει η ζωή. Όσο για 

τις αυτοκτονίες, να τις σεβόμαστε και να μην τις χρησιμοποιούμε για να μαζεύουμε 

ψηφαλάκια. Ας το αφήσουν αυτό στην Χρυσή Αυγή. Σε κάθε περίπτωση, η επίπτωση της 

οικονομικής κρίσης στους θανάτους θέλει περαιτέρω ανάλυση. Μπορεί να αυξάνει τις 

αυτοκτονίες αλλά να μειώνει τα θανατηφόρα τροχαία ή να αυξάνει το προσδόκιμο της 

ηλικίας λόγω λιγότερης κατανάλωσης κόκκινου κρέατος. Απαιτείται μία μελέτη γενικών 

επιδράσεων και δεν είναι επί του παρόντος. 
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της οικονομικής κρίσης. Απαιτείται συμφωνία σε αυτά, πριν ξεκινήσουμε την 

συζήτηση.  

Σε ό,τι αφορά, λοιπόν, τα στατιστικά στοιχεία, θα χρησιμοποιήσω μόνο στοιχεία 

της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής (EUROSTAT), και συγκεκριμένα αυτά που είναι 

διαθέσιμα στην ηλεκτρονική βάση στατιστικών δεδομένων της AMECO 

(http://ec.europa.eu/economy_finance/ameco/user/serie/SelectSerie.cfm)
1
. Επίσης, μία 

χρήσιμη βάση δεδομένων είναι και αυτή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας 

και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Αλλά οι διεθνείς αυτοί οργανισμοί συνεργάζονται με τις 

Εθνικές Υπηρεσίες και της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής (EUROSTAT). Για 

παράδειγμα, ο ΟΟΣΑ κάνει εκτιμήσεις για την παγκόσμια διανομή του εισοδήματος, 

βλέπε OECD (2013a), όπου στις υποσημειώσεις αναφέρεται σαφώς ότι τα στοιχεία 

του προέρχονται από εθνικές πηγές και την Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή 

(EUROSTAT).  

Για όποιον γνωρίζει την στατιστική μεθοδολογία, τα στοιχεία αυτά είναι τα πιο 

αξιόπιστα που υπάρχουν. Επίσης, είναι τα στοιχεία που χρησιμοποιούν όλοι οι 

ερευνητές και οι κυβερνήσεις. Είναι τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη για να 

κριθούν οι χώρες της ευρωζώνης σε ό,τι αφορά τους στόχους που έχουν 

συναποφασίσει, με ή χωρίς μνημόνιο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η 

επιβεβαίωση του πρωτογενούς πλεονάσματος που ανέμενε η Ελληνική Κυβέρνηση 

από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή (EUROSTAT) το 2014. Σε κάθε περίπτωση, η 

στατιστική δεν λέει ποτέ ψέματα, οι άνθρωποι λένε ψέματα χρησιμοποιώντας 

την στατιστική! Πολλοί λένε ψέματα και χωρίς την ανάγκη των αριθμών. Αν 

χρειάζονται τους αριθμούς, τότε τους επινοούν, εν γνώσει τους ότι είναι πλαστοί. 

Δυστυχώς, όπως συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις που αφορούν την χρήση 

εργαλείων, το στατιστικό εργαλείο γίνεται "φονικό μαχαίρι" στα χέρια αδαών και 

"κακοποιών" της οικονομικής επιστήμης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, απαιτείται άμεσος 

αφοπλισμός. Αλλά ακόμη και ο αφοπλισμός θέλει τον ειδικό του. 

Το δεύτερο ζήτημα αφορά στην επιλογή των δεικτών. Είναι πολύ σημαντικό και 

απαιτεί γνώση της οικονομικής επιστήμης. Η επιλογή των δεικτών είναι ανάλογη της 

επιλογής των ιατρικών εξετάσεων που κάνει ένας γιατρός από την πληθώρα τέτοιων 

                                                      
1
Οποιαδήποτε στατιστική αρχή όπως η Eurostat, ο ΟΟΣΑ, το ΔΝΤ, και ο ΟΗΕ, δεν παράγουν 

πρωτογενή στοιχεία. Τα πρωτογενή στοιχεία συλλέγονται, κατά κύριο λόγο, από τις Εθνικές 

Στατιστικές Αρχές, όπως είναι η ΕΛΣΤΑΤ για την Ελλάδα. Οι διεθνείς οργανισμοί είναι 

χρήσιμοι διότι δημοσιεύουν συγκρίσιμα, μεταξύ χωρών, στοιχεία.  

http://ec.europa.eu/economy_finance/ameco/user/serie/SelectSerie.cfm
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εξετάσεων που είναι διαθέσιμες. Ο καλός γιατρός, όπως και ο καλός οικονομολόγος, 

πρέπει να έχει την ικανότητα όχι μόνο να επιλέγει τις σωστές εξετάσεις, ανάλογα με 

την περίπτωση, αλλά και να αναλύει τα αποτελέσματα αυτών των εξετάσεων, προτού 

συστήσει την κατάλληλη αγωγή. Εκτός και αν ο γιατρός υπηρετεί στο ΕΣΥ μέσω του 

ιδιωτικού του ιατρείου. Τότε συνταγογραφεί για όλα τα φάρμακα που λαμβάνει 

προμήθεια και παραπέμπει για όλες τις δυνατές εργαστηριακές και ακτινολογικές 

εξετάσεις, κατά προτίμηση σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα στα οποία μπορεί να 

είναι και μέτοχος. Τέτοιοι "γιατροί" υπάρχουν σε όλα τα επαγγέλματα, 

συμπεριλαμβανομένου και του οικονομολογικού
1
.  

Στην περίπτωση της Ελλάδος, δύο δείκτες δείχνουν την ουσία της οικονομικής 

κρίσης: το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και το έλλειμμα του 

κρατικού προϋπολογισμού. Με απλά λόγια, οι δείκτες αυτοί δείχνουν (α) το βαθμό 

εξάρτησης από το εξωτερικό για αγαθά ακόμη και πρώτης ανάγκης, όπως τα τρόφιμα 

και το πετρέλαιο, και (β) την εξάρτηση του ελληνικού κράτους από εγχώριους και 

κυρίως ξένους δανειστές, αφού ξοδεύει περισσότερα από τα έσοδά  του. Η λέξη 

κλειδί είναι εξάρτηση. Καμία χώρα δεν μπορεί να είναι Εθνικά Ανεξάρτητη αν έχει 

τέτοια ελλείμματα. 

Υπάρχει, όμως, ένας αδυσώπητος οικονομικός νόμος: τα δίδυμα αυτά 

ελλείμματα δεν μπορούν να συνεχίζονται για μακρύ χρονικό διάστημα, όταν μάλιστα 

είναι και πολύ μεγάλα. Αυτό συνέβη στην Ελλάδα των τελευταίων χρόνων. Τα 

ελλείμματα έγιναν μη διατηρήσιμα και αναπόφευκτα οδήγησαν σε κρίσεις, και είναι 

τυχερή η Ελλάδα που η τρέχουσα κρίση της παρέμεινε μόνο οικονομική. Και έγιναν 

μη διατηρήσιμα για τον απλό λόγο ότι κανείς δεν ήταν διατιθέμενος να δανείσει στην 

Ελλάδα, οδηγώντας τη σε χρεοκοπία
2
. Στο παρελθόν, οι ελληνικές χρεοκοπίες 

                                                      
1
Η αναλογική συγκρισιμότητα της ιατρικής και της οικονομικής επιστήμης έχει μεγάλη 

ιστορία και πηγαίνει πίσω μέχρι τους φυσιοκράτες του 18
ου

 αιώνα, με αντιπροσωπευτικό 

εκπρόσωπό τους τον οικονομολόγο και γιατρό Φρανσουά Κενέ (François Quesnay) και το 

"Tableau économique". Μία άλλη χρήσιμη αναλογία είναι μεταξύ της οικονομίας και του 

αθλητισμού, που επίσης θα χρησιμοποιηθεί σε αυτό το κείμενο. Τις χρησιμοποιώ διότι 

ξεκουράζουν τον αναγνώστη, ειδικά τον μη μυημένο στις οικονομικές αναλύσεις. 
2
Το 2010, πριν το Μνημόνιο, η Ελλάδα ζήτησε από τις αγορές 1 δισεκατομμύριο και δεν 

μπόρεσε να συγκεντρώσει ούτε τα μισά. Τέσσερα χρόνια αργότερα, ξαναβγαίνει στις αγορές 

και ζητά 2,5 δισεκατομμύρια και το ποσό υπερκαλύφθηκε. Αυτό λόγω της πετυχημένης 

εφαρμογής των μνημονίων. 
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συνοδευόταν από ταπεινωτικές ήττες σε πολεμικά μέτωπα, εθνικές εξαρτήσεις κάθε 

είδους και πολιτικές ανωμαλίες τύπου δικτατοριών και βασιλικών πραξικοπημάτων
1
. 

Η ουσία της ελληνικής οικονομικής κρίσης είναι κρίση των δίδυμων 

ελλειμμάτων (twin or double deficits). Τα ελλείμματα δημιούργησαν τεράστια 

εξωτερικά χρέη που πρέπει να εξοφληθούν
2
. Στόχος των μνημονίων ήταν να τα 

εξαλείψουν και αυτό είναι το μόνο κριτήριο αξιολόγησής τους. Αλλά αυτά τα 

μνημόνια δεν φθάνουν. Η Ελλάδα θέλει πολλά μνημόνια για να καταφέρει να φέρει 

στο προσκήνιο τις μη προνομιούχες τάξεις της χώρας, οι οποίες θα αμείβονται πολύ 

περισσότερο από ό,τι αμείβονται σήμερα και θα πληρώνουν λιγότερους φόρους. 

Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για να καταφέρει η Ελλάδα να διαδραματίσει 

έναν ηγετικό ρόλο στον παγκόσμιο καταμερισμό εργασίας. Και για να μην νομίζουν 

μερικοί ότι είμαι θιασώτης μιας νέας μεγάλης ιδέας, να πω ότι απλά έχω στο νου μου 

την ελληνική ναυτιλία, όπου οι Έλληνες κατέχουν ηγετική θέση στον παγκόσμιο 

ανταγωνισμό. Κάτι ανάλογο μπορεί να γίνει με τον τουρισμό, με τις εξορυκτικές 

δραστηριότητες και, γιατί όχι, με οικονομικές δραστηριότητες που βασίζονται σε 

τεχνολογίες αιχμής και επιστημονικής γνώσης
3
. Μου αναφέρθηκε ότι στην 

παγκόσμια έκθεση τουρισμού που γίνεται κάθε χρόνο στο Βερολίνο, φέτος (2014), η 

Ελλάδα "έδειχνε ακόμη περισσότερο τα δόντια της" με το περίπτερό της ως μία 

ηγέτιδα χώρα στον κλάδο του διεθνούς τουρισμού. Είναι μία παγκόσμια δύναμη και 

εξαρτάται μόνο από τους Έλληνες να γίνει μία υπερδύναμη. Το μπορεί! Εκεί έξω, στο 

παγκόσμιο χωριό, υπάρχει πολύ μεγάλη λανθάνουσα ζήτηση για Ελλάδα ως 

τουριστικό προορισμό και όχι μόνο.  

                                                      
1
 Η κρίση χρέους του 1932 έφερε την δικτατορία του Μεταξά. Η κρίση χρέους του 1893 

έφερε τον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 και τους Τούρκους έξω από την Λαμία. Ακόμη 

υποχωρούν οι υπερπατριώτες που τον προκάλεσαν. Εις εξ αυτών ήταν και ο Μεταξάς ο ίδιος. 
2
 Τα δίδυμα ελλείμματα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους. Εξ ορισμού, το έλλειμμα 

στο ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών ισούται με το ιδιωτικό έλλειμμα (αποταμιεύσεις-

επενδύσεις) συν το έλλειμμα του δημόσιου προϋπολογισμού.  
3
Πολλοί κρατικοδίαιτοι αναλυτές της ελληνικής οικονομίας επιχειρηματολογούν για κλάδους 

και δραστηριότητες όπου θεωρούν ότι η Ελλάδα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα, και 

προτρέπουν τους επενδυτές προς την μία ή άλλη κατεύθυνση. Σε μία παγκόσμια οικονομία 

που το κόστος μεταφοράς, πληροφόρησης και επικοινωνίας έχει μειωθεί σημαντικά, 

οποιαδήποτε επένδυση και σε οποιοδήποτε κλάδο μπορεί να είναι κερδοφόρα αρκεί να έχεις 

πελάτες.  Με άλλα λόγια αρκεί να μπορείς να πουλάς. Είναι αστείο που κρατικοδίαιτοι 

εμπειρογνώμονες προτείνουν πού να γίνουν κερδοφόρες επενδύσεις. Γιατί δεν τις κάνουν οι 

ίδιοι; Αυτός που θα βάλει τα λεφτά του και την τεχνογνωσία του θα αποφασίσει, όχι η 

ελληνική κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα. 
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Η Ελλάδα μπορεί να γίνει μεγάλη οικονομική δύναμη. Υπάρχει το αναγκαίο 

ανθρώπινο (εργατικό), φυσικό και χρηματοδοτικό κεφάλαιο, κυρίως από τους 

Έλληνες του εξωτερικού. Στο Papanikos (2012) εξηγώ - και δίνω την σχετική 

βιβλιογραφία - ότι ένας σημαντικός προσδιοριστικός παράγοντας των ξένων 

επενδύσεων είναι η πολιτισμική συνάφεια (cultural affinity), δηλαδή οι Έλληνες του 

εξωτερικού. Είναι τα παιδιά και τα εγγόνια αυτών που έδιωξε η παρασιτική και η 

κρατικοδίαιτη πλουτοκρατία της Ελλάδος για να πάνε να δουλέψουν εργάτες στις 

καπιταλιστικές χώρες της Δύσης
1
. Σε αυτούς πρέπει μία μη κρατικοδίαιτη 

καπιταλιστική Ελλάδα να απευθυνθεί, ζητώντας τους πρωτίστως μία συγγνώμη για το 

αμίμητο ότι η μετανάστευσή τους ήταν ευλογία. "Συνωστισμένοι" οι μη προνομιούχοι  

Έλληνες, έφευγαν κατά κύματα τους δύο τελευταίους αιώνες για να ευλογηθούν στις 

χώρες της δύσης και της ανατολής. Δεν είναι κακό κάποιος να πηγαίνει στο 

εξωτερικό να εργαστεί αλλά δεν θα πρέπει να είναι το αποτέλεσμα άστοχων 

ελληνικών οικονομικών πολιτικών. 

Χρειάζεται, όμως, μία άλλη πολιτική. Το πρώτο και άμεσο βήμα είναι τα 

ελλείμματα να γίνουν μεγάλα πλεονάσματα. Παρακάτω (Κεφάλαια 2 & 3) εξετάζω τα 

δύο αυτά ελλείμματα και το χρέος που έχουν δημιουργήσει, ξεκινώντας από το πιο 

σημαντικό που είναι το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Έπεται 

(Κεφάλαιο 4) η ανάλυση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και του χρέους που 

έχουν συσσωρεύσει. Μετά, στο Κεφάλαιο 5, θα δούμε ότι η οικονομική κρίση δεν 

ήταν τόσο καταστροφική όσο ισχυρίζονται τα φερέφωνα των προνομιούχων τάξεων 

της Ελλάδος. Το μνημόνιο δεν έφερε τόση φτώχεια και δυστυχία όπως οδύρονται οι 

"αγανακτισμένοι" κηφήνες των πλατειών, των πεδιάδων και των ορέων. Και φυσικά 

οι προβλέψεις τους για "εμφύλιο" πόλεμο δεν επαληθεύτηκαν
2
. Το μνημόνιο έφερε 

                                                      
1
Δεν αναφέρομαι σε αυτούς που οικιεοθελώς έφυγαν στο εξωτερικό, κυρίως για σπουδές. 

Ανήκουν σε μία άλλη κατηγορία και ο αριθμός τους είναι πολύ μικρός σε σχέση με την μάζα 

των εργατών που έφευγε στο εξωτερικό μέχρι και την δεκαετία του 1970. 
2
Οι "κορώνες" αυτές έκαναν μεγάλη ζημιά στον ελληνικό τουρισμό, δυσφημώντας την 

Αθήνα και την Ελλάδα στο εξωτερικό. Αλλά πότε αυτές οι παρασιτικές και κρατικοδίαιτες 

τάξεις σκέφτηκαν το εθνικό και λαϊκό συμφέρον για να το σκεφτούν και τώρα; Το αντίθετο 

μάλιστα, επιδιώκουν τη μεγαλύτερη δυνατή καταστροφή της χώρας, διότι μέσα από την 

καταστροφή αντλούν δύναμη και οικονομική ισχύ! Στο "Όσα παίρνει ο Άνεμος", η 

Μάργκαρετ Μίτσελ γράφει "…there were two times for making big money, one in the 

upbuilding of a country and the other in its destruction. Slow money on the upbuilding, fast 

money in the crack-up. Remember my words. Perhaps they may be of use to you some day". 

Το έχουν διαβάσει καλά και τα θυμούνται τα λόγια της οι παρασιτικές και οι κρατικοδίαιτα 

πλουτοκρατικές τάξεις της Ελλάδος και έχουν επιλέξει να γίνουν γρήγορα πλούσιες, 
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χρέη που πρέπει να πληρωθούν, ανεξάρτητα ποιος τα έφαγε τα λεφτά. Το ερώτημα 

"πού πήγαν τα λεφτά;" απαντιέται στο Κεφάλαιο 6 της μελέτης. 

Όσοι αντιστρατεύονται τα μνημόνια στην Ελλάδα και επιδιώκουν με τις πράξεις 

και τις παραλείψεις τους να βγει η χώρα από το ευρώ θα βρουν συμμάχους την 

άρχουσα τάξη της Γερμανίας. Όπως εξηγώ στην παρούσα εργασία (Κεφάλαιο 7), η 

άρχουσα τάξη της Γερμανίας έχει οικονομικό (ταξικό) συμφέρον να βγει η Ελλάδα 

από το ευρώ. Το ίδιο θέλουν και οι παρασιτικές και οι κρατικοδίαιτα πλουτοκρατικές 

τάξεις της Ελλάδος. Το ποιοι ανήκουν σε αυτές τις τάξεις εξηγείται στο Κεφάλαιο 8 

της παρούσης εργασίας.  

Στο Κεφάλαιο 9 εκφράζω τις προσωπικές μου και ιδιότυπα ιδεολογικά 

επηρεασμένες απόψεις για το πώς η Ελλάδα θα μπορέσει να ακολουθήσει μία πορεία 

προοδευτικής οικονομικής ανάπτυξης προς την κατεύθυνση των συμφερόντων των 

μη προνομιούχων Ελλήνων, μέσω μιας διαδικασίας που την αποκαλώ 

"εργατικοποίηση" της παρασιτικής και κρατικοδίαιτης ελληνικής πλουτοκρατικής 

τάξης. Συνεχίζω, στο Κεφάλαιο 10, με την πρόταση της φορολόγησης του πλούτου, 

ως ένα παράδειγμα μέσου επίτευξης αυτού του στόχου, και κλείνω με την συζήτηση 

για τον αντιδραστικό ρόλο των ελληνικών κομμάτων στο Κεφάλαιο 11, ιδίως της 

αριστεράς. Συνοπτικά στο Κεφάλαιο 12 κωδικοποιώ τις σκέψεις μου κατά τρόπο που 

θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα πρόγραμμα, ένα είδος μανιφέστου της ελληνικής 

αριστεράς, πλήρως κοστολογημένο και με τα "ονόματα" όλων εκείνων που θα 

ωφεληθούν και θα ζημιωθούν. Και φυσικά δεν ισχυρίζομαι ότι αν δεν γίνουν αυτά 

που λέω εγώ θα έρθει η οικονομική καταστροφή. Η οικονομική μεγέθυνση της 

Ελλάδος (και όχι η ανάπτυξη που απαιτεί διαρθρωτικές αλλαγές) θα συνεχιστεί, αλλά 

πιστεύω όχι με το ρυθμό που θα μπορούσε.  

Στο τελευταίο μέρος της εργασίας, Κεφάλαιο 13, συνοψίζω τα επιχειρήματά μου 

και παρουσιάζω κάποιες επιπρόσθετες συμπερασματικές μου σκέψεις. Στο 

Παράρτημα Α παραθέτω ένα μέρος από την μελέτη που έκανα το 1997 για 

λογαριασμό της Ελληνικής Κυβέρνησης για τα κόστη του ευρώ, και στο Παράρτημα 

Β δίνω τα στοιχεία που χρησιμοποίησα στην παρούσα μελέτη και τις πηγές τους. 

                                                                                                                                                        

καταστρέφοντας τη χώρα τους. Πρέπει να τους σταματήσουν όλοι εκείνοι που θέλουν μεν να 

πλουτίσουν, βοηθώντας, όμως, τη χώρα τους να προοδεύσει. Αυτή είναι μία άλλη οπτική του 

υγιούς καπιταλισμού που χρησιμοποιώ εδώ. Η ιδιωτική συσσώρευση πλούτου δεν είναι 

κατακριτέα, αν συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Επιβάλλεται μάλιστα! 
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Εισήγαγε Πολύ Περισσότερα από Ό,τι Εξήγαγε 

 
 

 

 

 

 

Το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο είναι μία προοδευτική συμφωνία διόρθωσης 

δύο βασικών ανισορροπιών της ελληνικής οικονομίας: το έλλειμμα στο ισοζύγιο 

τρεχουσών συναλλαγών και το έλλειμμα του δημόσιου προϋπολογισμού. Προοδευτική 

διότι η διόρθωση βαρύνει αναλογικά περισσότερο τις προνομιούχες τάξεις. Θα 

μπορούσε να ήταν ακόμη πιο προοδευτικό αν έπληττε αποκλειστικά αυτές τις τάξεις. 

Και αυτό είναι δίκαιο, διότι, όπως θα περιγράψω παρακάτω, τα δίδυμα ελλείμματα τα 

δημιούργησαν, κατά κύριο λόγο, οι παρασιτικές τάξεις της ελληνικής κρατικοδίαιτης 

πλουτοκρατίας. Είναι αυτές που λυσσαλέα πολεμούν τα μνημόνια, διότι στρέφονται 

ενάντια στα ταξικά τους συμφέροντα. Ωστόσο, τα μνημόνια θα έπρεπε να ήταν πιο 

σκληρά (πιο προοδευτικά), έτσι ώστε να τις εξαφανίσουν οικονομικά και να 

απαλλάξουν την ελληνική οικονομία και κοινωνία από τον παρασιτικό τους ρόλο, 

που απομυζούν τους μη προνομιούχους Έλληνες από την εποχή της απελευθέρωσης 

της χώρας, το 1821.  

Στην προ ευρώ εποχή, οι κρατικοδίαιτα πλουτοκρατικές και παρασιτικές αυτές 

τάξεις διόρθωναν τις ανταγωνιστικές ανισορροπίες με υποτιμήσεις και με τύπωμα 

πληθωριστικού χρήματος
1
. Και τα δύο έπλητταν καίρια τους μη προνομιούχους 

                                                      
1
Στο Papanikos (2002) χρησιμοποιώ ένα μακροοικονομικό υπόδειγμα για την Ελλάδα για να 

εξηγήσω το διεθνές εμπόριο της Ελλάδος. Ενδιαφέρον έχουν και τα πρόσφατα εμπειρικά 

ευρήματα για την Ελλάδα των Gudmundsson & Zoega (2014), όπου το ισοζύγιο εξωτερικών 

συναλλαγών συνδέεται με το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδος. Ίσως το πιο σημαντικό 

θέμα που καλείται να αντιμετωπίσει η Ελλάδα στις επόμενες δεκαετίες και αξίζει μιας 

μελέτης. 
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Έλληνες. Το ευρώ έθεσε τέρμα σε αυτού του είδους τις πολιτικές. Στα πρώτα χρόνια 

του ευρώ βρήκαν άλλη λύση. Τον εξωτερικό δανεισμό. Και αυτό όμως φαίνεται πως 

τελείωσε.  

Το Διάγραμμα 1 δείχνει το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Τα 

τελευταία χρόνια το πρόβλημα έγινε βουνό. Το 2007 και το 2008 καταρρίφτηκαν όλα 

τα ιστορικά προηγούμενα και σπάσανε όλα τα βαρόμετρα σε εισαγωγές, 

δημιουργώντας τεράστια εξωτερικά ελλείμματα. Έφθασε η Ελλάδα να εισάγει 40 

δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερα από ό,τι εξήγαγε, χρηματοδοτώντας τα με δάνεια 

από το εξωτερικό
1
. Αυτό δεν μπορούσε να συνεχιστεί. Και δεν συνεχίστηκε.  

 

Διάγραμμα 1. 

Έλλειμμα Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών 
(σε δισεκατομμύρια ευρώ σταθερών τιμών του 2013) 
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Από το 2010 και μετά, το έλλειμμα άρχισε να πέφτει, και σύμφωνα με τις 

προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής μπορεί για πρώτη φορά στην 

                                                      
1
 Δεν μπόρεσα να βρω μία μελέτη που να δείχνει την διάθρωση αυτών των εισαγωγών ανά 

κοινωνική τάξη. Πεποίθησή μου είναι ότι η αύξηση αυτή των εισαγωγών οφείλεται στην 

αύξηση των εισοδημάτων, λόγω εξωτερικού δανεισμού, της ελληνικής μικρής και μεσαίας 

κρατικοδίαιτης πλουτοκρατίας. Οι ανήκοντες σε αυτές τις τάξεις έχουν υψηλή θετική μη 

γραμμική οριακή ροπή για εισαγωγές καταναλωτικών, κυρίως διαρκών αγαθών, όπως 

πολυτελή αυτοκίνητα. Μία ένδειξη αυτού είναι και η κατακόρυφη πτώση των εισαγωγών 

όταν, λόγω μνημονίου, κόπηκαν δραστικά οι μισθοί και οι συντάξεις τους και οι κάθε είδους 

κρατικές ενισχύσεις που λάμβαναν, και περιορίστηκε το κλέψιμο του δημόσιου τομέα που 

έκαναν. 
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ελληνική ιστορία, το 2015, οι εξαγωγές να ξεπεράσουν τις εισαγωγές. Το παραπάνω 

το έγραψα πριν τις 19 Φεβρουαρίου 2014, όταν δημοσιεύτηκαν τα προσωρινά 

στοιχεία του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της Τράπεζας της Ελλάδος. Το 2013 

το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ήταν πλεονασματικό κατά 1,24 δισεκατομμύρια 

ευρώ. Βοήθησε πολύ ο τουρισμός, αλλά κυρίως η μείωση των εισαγωγών, λόγω της 

μείωσης των εισοδημάτων της ελληνικής κρατικοδίαιτης πλουτοκρατίας. Αναμενόταν 

να συμβεί το 2015, αλλά συνέβη νωρίτερα.  

Το πλεόνασμα στο εξωτερικό ισοζύγιο πρέπει να θεωρηθεί μία μεγάλη επιτυχία 

της ελληνικής οικονομίας που αποβαίνει υπέρ της τάξης των μη προνομιούχων 

Ελλήνων. Δεν είναι τυχαίο ότι η κρίση κτύπησε τις εισαγωγές πολυτελών 

αυτοκινήτων, τα ταξίδια στο εξωτερικό και την αγορά πολυτελών κατοικιών, εντός 

και εκτός Ελλάδος. Τίποτε από αυτή την κατανάλωση δεν θα ήταν κακή αν ήταν το 

αποτέλεσμα της υγιούς καπιταλιστικής ανάπτυξης της χώρας και όχι το αποτέλεσμα 

αλόγιστου εξωτερικού δανεισμού. Είναι ένα από τα θετικά του μνημονίου, διότι 

κτύπησε την παρασιτική κατανάλωση της ελληνικής κρατικοδίαιτης πλουτοκρατίας 

και στρέφεται ενάντια στην άρχουσα βιομηχανική τάξη της Γερμανίας, όπως θα 

εξηγηθεί παρακάτω. 

Το Διάγραμμα 2 δείχνει μία άλλη όψη του ίδιου προβλήματος, αυτή της 

συσσώρευσης των ελλειμμάτων του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Στα 40 

χρόνια από το 1960 μέχρι το 2000, η συσσώρευση αυτή έφθασε τα 300 

δισεκατομμύρια ευρώ. Στην πρώτη δεκαετία του 21
ου

 αιώνα, η Ελλάδα κατάφερε να 

συσσωρεύσει περισσότερα εξωτερικά ελλείμματα από ό,τι στα τελευταία 40 χρόνια 

του 20
ου 

αιώνα.  

Το 2010 η συσσώρευση αυτών των ελλειμμάτων έφθασε τα 622 δισεκατομμύρια 

ευρώ. Αν οι Έλληνες την πρώτη δεκαετία του 21
ου

 αιώνα είχαν καταφέρει να 

πληρώνουν τις εισαγωγές τους με τις εξαγωγές τους, όχι μόνο δεν θα είχαν κανένα 

χρέος, αλλά θα είχαν συσσωρεύσει και πλεόνασμα για να το αφήσουν στις επόμενες 

γενιές. Η Γερμανία, προ ελληνικού μνημονίου, είχε καταφέρει να δημιουργήσει 

απίστευτα πλεονάσματα από ελλείμματα που είχε στο παρελθόν. Το Διάγραμμα 2 

δείχνει ότι τα τελευταία χρόνια των μνημονίων η συσσώρευση αυτών των 

ελλειμμάτων σταμάτησε. Η γραμμή έγινε ευθεία, οι εξαγωγές πλέον φθάνουν για να 

πληρώσουν τις εισαγωγές. Είναι από τα θετικά των μνημονίων. 

Όσο απίθανο αν φαίνεται, το πλεόνασμα στο ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών 

θα είναι μεγαλύτερο, ως επίτευγμα, και από την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού 
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Κυπέλλου Ποδοσφαίρου το 2004. Και στις δύο περιπτώσεις, Γερμανός ήταν ο 

προπονητής, αλλά στην περίπτωση του μνημονίου οι προθέσεις της Γερμανίδας 

προπονητού ήταν σατανικές. Είχε πουλήσει τον αγώνα της ελληνικής ομάδος, 

στοιχηματίζοντας, στην παράνομη αγορά στοιχημάτων που ανθεί στην Γερμανία, 

πολλά λεφτά υπέρ της ήττας της Ελλάδος. Και έχασε. Προετοιμάζεται να κερδίσει 

τον επαναληπτικό ο οποίος θα ξεκινήσει μετά τις ευρωεκλογές, όταν αναμένεται η 

Ελλάδα να βγει στις διεθνείς χρηματαγορές
1
.  

 

Διάγραμμα 2. 

Συσσώρευση των Ελλειμμάτων Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών 

(σε δισεκατομμύρια ευρώ σταθερών τιμών του 2013) 
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Η πληγή των ελλειμμάτων στο ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών δημιουργεί 

προϋποθέσεις εθνικών εξαρτήσεων. Αποτελεί πράξη ύψιστου εθνικού συμφέροντος 

οποιοδήποτε πρόγραμμα στοχεύει στην επούλωσή της. Η τρόικα είναι ο γιατρός και 

το μνημόνιο η γάζα που σκεπάζει και σιγά-σιγά επουλώνει την πληγή. Υπάρχει, 

όμως, και δεύτερη πληγή στο σώμα της Ελλάδος, αυτή των ελλειμμάτων του 

κρατικού προϋπολογισμού. Τα ελλείμματα αυτά εξετάζονται στο αμέσως επόμενο 

κεφάλαιο της παρούσας εργασίας. 

  

                                                      
1
 Το πρώτο βήμα έγινε στις 10 Απριλίου 2014. Η Ελλάδα ζήτησε 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ 

ομολογιακό δάνειο, συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των πιο σημαντικών θεσμικών επενδυτών 

που ξεπέρασαν το 20 δισεκατομμύρια και άντλησε 3 δισεκατομμύρια με ένα θεαματικό 

επιτόκιο της τάξης του 4,75%. Αποτελεί πολύ μεγάλη επιτυχία. 
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Το δεύτερο έλλειμμα αφορά τον δημόσιο προϋπολογισμό, και οφείλεται στο 

γεγονός ότι το κράτος σπαταλά περισσότερα από όσα εισπράττει. Σκοπίμως 

χρησιμοποιείται η λέξη σπαταλά και όχι δαπανά, διότι ανταποκρίνεται στην ελληνική 

πραγματικότητα. Το Διάγραμμα 3 δείχνει πόσο αδηφάγος είχε γίνει ο ελληνικός 

κρατικός Μινώταυρος. Τα τελευταία 15 χρόνια πολλοί ζήλεψαν το ρόλο του Θησέα, 

αλλά η Αριάδνη είχε πετάξει για άλλες πολιτείες. Την έφερε πίσω η τρόικα. Η 

σύγχρονη Αριάδνη θα κάνει ακόμη και τον πιο μέτριο πολιτικό να μοιάζει με Θησέα. 

Αυτούς τους μέτριους πολιτικούς έχει ήδη η Ελλάδα στην σημερινή κυβέρνηση 

και θα γίνουν μάγκες, λόγω πετυχημένης εφαρμογής του μνημονίου
1
. Εδώ το 

μνημόνιο έχει κάνει μάγκες πολιτικούς και κόμματα που δεν θα εκλέγονταν ούτε 

διαχειριστές στην πολυκατοικία τους. Αναφέρομαι στον ΣΥΡΙΖΑ, τους ΑΝΕΛ, την 

ΔΗΜΑΡ, το Ποτάμι και την Χρυσή Αυγή, που, χωρίς μνημόνιο, δεν θα είχαν λακίσει 

οι ελληνικές παρασιτικές και κρατικοδίαιτα πλουτοκρατικές τάξεις, κυρίως από το 

ΠΑΣΟΚ, για να βρουν στέγη και μελλοντική τροφή σε αυτά τα περίεργα πολιτικά 

                                                      
1
 Και επειδή από μικρό και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια, στην σημερινή κυβέρνηση την 

αλήθεια περί μνημονίου την λέει ο Υπουργός Υγείας. Μου τα χάλασε λίγο με τα φάρμακα, 

και είχα αρχίσει να τον συμπαθώ. Το περί μάγκες το είχα γράψει πριν τη σύνοδο του 

Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στις 6 Μαρτίου 2014 στο Δουβλίνο, όπου ο κ. Μπαρόζο 

ανέφερε ότι η Ελλάδα έχει πλεόνασμα χάρη στον κ. Σαμαρά. Μάγκας ο κ. Σαμαράς! Χάρη 

στην τρόικα η Ελλάδα έχει πλεονάσματα και όχι χάρις στον κ. Σαμαρά. Αυτό δεν σημαίνει 

ότι δεν πρέπει να του αναγνωρίσουμε ότι απροσδόκητα για πολλούς εκτελεί τις υποχρεώσεις 

του ως Πρωθυπουργός πολύ καλά.  

33  



Γρηγόρης Θ. Παπανίκος "Η Οικονομική Κρίση της Ελλάδος: Μία Ταξική Ανάλυση Υπέρ των Μνημονίων" 

[30] 

 

μορφώματα
1
. Δεν είναι τυχαίο ότι ψηφίζουν ομοιόμορφα στην Ελληνική Βουλή, 

αφού εξυπηρετούν τα ίδια ταξικά συμφέροντα των παρασιτικών και κρατικοδίαιτα 

πλουτοκρατικών ελληνικών τάξεων. Από ντροπή μονάχα, η αριστερά δεν θα έπρεπε 

να ψηφίζει με την Χρυσή Αυγή. Το έκανε μία φορά ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που 

απέσυρε τροπολογία όταν την υποστήριξε και η Χρυσή Αυγή. Μπράβο του!  

 

Διάγραμμα 3. 

Δαπάνες και Έσοδα της Ελληνικής Κυβέρνησης 

(σε τρέχουσες τιμές δισεκατομμυρίων ευρώ) 
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Πολύ φοβάμαι ότι στα υπόγεια του ΣΥΡΙΖΑ κάνουν ανόητους σχεδιασμούς, πως 

άμα ενισχύσουν την Χρυσή Αυγή θα πάρουν περισσότερα ψηφαλάκια από τη Νέα 

Δημοκρατία και θα κερδίσουν το πλεονέκτημα των 50 εδρών ως πρώτο κόμμα. 

                                                      
1
Αναφέρομαι απαξιωτικά σε αυτά τα κόμματα διότι θεωρώ ότι εξυπηρετούν προσωπικές 

φιλοδοξίες, που είναι θεμιτές μόνο όταν εντάσσονται στο πλαίσιο ευρύτερων κοινωνικών 

διεργασιών. Πολλοί από αυτούς που έφυγαν από το ΠΑΣΟΚ, με την ίδια ευκολία θα 

ξαναφύγουν και από τα άλλα κόμματα, όταν θα μειώνεται η πιθανότητα επανεκλογής τους. 

Για να γίνει σαφές αυτό, η βάση του ΠΑΣΟΚ δεν φαίνεται να μετακινείται κοινωνικά και 

συνδικαλιστικά διότι σε όλες τις εκλογές για τους επαγγελματικούς φορείς και τοπικές 

εκλογές το ΠΑΣΟΚ δεν χάνει από αυτές τις δυνάμεις. Έχει δίκιο ο κ. Βενιζέλος, όταν με την 

ευκαιρία της εξόδου της Ελλάδος στις αγορές για πρώτη φορά μετά από 4 χρόνια (10 

Απριλίου 2014) και αναφερόμενος στο ΣΥΡΙΖΑ είπε τα εξής: "Αποδεικνύεται ότι θέλουν το 

μνημόνιο, ότι ζουν ως πολιτικά παράσιτα λόγω του μνημονίου και δεν ξέρουν τι να πουν και τι 

να κάνουν αν λείψει το μνημόνιο".  Χαίρομαι που η λέξη παράσιτα εισάγεται στο ελληνικό 

πολιτικό λεξιλόγιο. Μόνο που είναι πολλά αυτά τα παράσιτα. Φυσικά διαφωνώ με τον κ. 

Βενιζέλο στο θέμα των μνημονίων. Εγώ δεν θέλω να βγούμε από αυτά. Τα θέλω σκληρότερα. 
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Κούνια που τους κούναγε! Μια ζωή αυτοκτονική η αριστερά της χώρας! Έτσι μόνο 

μπορώ να εξηγήσω την στάση μερικών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ για την άρση της 

ασυλίας των βουλευτών της Χρυσής Αυγής. Θεωρούν ότι όσο ανεβαίνει η Χρυσή 

Αυγή πέφτει η Νέα Δημοκρατία. Είναι αλήθεια, αλλά πιο αλήθεια είναι ότι μαζί 

κατρακυλάει και η Ελλάδα. Και για τους γνήσιους αριστερούς πατριώτες αυτό είναι 

πιο σπουδαίο από τα ψηφαλάκια. Προτιμώ μία Νέα Δημοκρατία του 50%, παρά την 

Χρυσή Αυγή στην Ελληνική Βουλή. 

Η πάνω γραμμή στο Διάγραμμα 3 δείχνει τα κρατικά έξοδα και η κάτω γραμμή 

τα έσοδα. Η διαφορά αποτελεί το δημόσιο έλλειμμα που δημιουργείται κάθε χρόνο. 

Το χάσμα μεταξύ εξόδων και εσόδων άρχισε να διευρύνεται στα χρόνια του ευρώ. 

Λόγω μνημονίου, πολύ γρήγορα θα έρθουν τα πάνω-κάτω: η κάτω γραμμή (τα έσοδα) 

θα έρθει από πάνω.  

Το Διάγραμμα 4 δείχνει αυτό το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού σε 

πραγματικές τιμές του 2013. Το 2009 το δημόσιο έλλειμμα ακούμπησε τα 30 

δισεκατομμύρια ευρώ. Μερικοί μπορεί να θεωρούν απίστευτα τα δισεκατομμύρια 

ευρώ που το ελληνικό κράτος σπαταλούσε παραπάνω από τα έσοδά του, αλλά το 

σημαντικό είναι ότι αυτό δεν μπορούσε να συνεχιστεί και δεν συνεχίστηκε. Αυτά τα 

30 δισεκατομμύρια προστέθηκαν στο δημόσιο χρέος του 2009. Συγκεκριμένα, όπως 

θα δούμε παρακάτω, το 2009 το δημόσιο χρέος σε πραγματικές τιμές του 2013, 

αυξήθηκε από 266 σε 296 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή κατά 30 δισεκατομμύρια 

ευρώ, που πήγαν να καλύψουν το δημόσιο έλλειμμα.  

Οι προβλέψεις για τα επόμενα χρόνια δείχνουν ότι το δημόσιο έλλειμμα θα 

εξαφανιστεί. Ο κρατικός προϋπολογισμός θα γίνει πλεονασματικός. Για το 2013, η 

τρόικα προέβλεπε μηδενικό προϋπολογισμό, αλλά η κυβέρνηση διαλαλεί ότι έχει 

πετύχει σημαντικό πρωτογενές πλεόνασμα, πλέον του 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ. Αν 

επαληθευτεί
1
, τότε επιτυγχάνεται πάλι κάτι εντυπωσιακό από την ελληνική 

οικονομία. Μαζί με την εξαφάνιση του ελλείμματος στο ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών, εξαφανίζεται και το πρωτογενές έλλειμμα του δημόσιου 

προϋπολογισμού. Είναι το δεύτερο τέρμα στον ποδοσφαιρικό αγώνα Γερμανίας-

Ελλάδος, μετά το τέρμα που πέτυχε η Ελλάδα με το πλεόνασμα στο ισοζύγιο 

εξωτερικών συναλλαγών. 

 

                                                      
1
 Στις 23 Απριλίου 2014 επιβεβαιώθηκε από την Eurostat ότι το πρωτογενές πλεόνασμα είναι 

1,5 δισεκατομμύριο, σύμφωνα με τους συντηρητικούς υπολογισμούς της τρόικα. 
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Διάγραμμα 4. 

Ελλείμματα του Ελληνικού Κρατικού Προϋπολογισμού, 1988-2015 

(σε δισεκατομμύρια ευρώ σταθερών τιμών του 2013) 
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Οι στόχοι του τρέχοντος μνημονίου επιτεύχθηκαν! Στόχος τώρα πρέπει να είναι 

περισσότερα και πιο αυστηρά (προοδευτικά) μνημόνια, για να γίνει η Ελλάδα μία 

ισχυρή οικονομικά χώρα. Αυτό αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για 

οποιαδήποτε μετάβαση σε ένα προοδευτικό μετακαπιταλιστικό σύστημα. Πρέπει 

απαραίτητα να πληρωθεί το χρέος που έχουν δημιουργήσει τα δημόσια ελλείμματα, 

χωρίς κουρέματα και ψευτοτσαμπουκάδες, που οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια σε 

εθνικές ταπεινώσεις, που τελικά τις πληρώνουν οι μη προνομιούχοι Έλληνες. Το 

χρέος εξετάζεται στο επόμενο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας. 
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1 

 
 

Τα Ελλείμματα Δημιουργούν Εξωτερικά Χρέη που 

Πρέπει να Πληρωθούν 

 
 

 

 

 

 

 
Τα δίδυμα ελλείμματα έχουν δημιουργήσει χρέη. Δεν αθροίζονται, διότι τα 30 

δισεκατομμύρια του δημόσιου ελλείμματος του 2009 που προστέθηκαν στο δημόσιο 

χρέος εμπεριέχουν και εισαγωγές, που δημιούργησαν και ελλείμματα στο ισοζύγιο 

τρεχουσών συναλλαγών. Για να γίνει κατανοητό αυτό, ας υποθέσουμε ότι μία ομάδα 

αθλητών, μαζί με οικογένειες και παράγοντες, συμμετέχει σε ένα παγκόσμιο 

πρωτάθλημα, που χρηματοδοτείται με 5 εκατομμύρια ευρώ από έκτακτη επιχορήγηση 

της ΓΓΑ. Η τελευταία ζητά τα χρήματα από το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο με 

τη σειρά του συνάπτει ομολογιακό δάνειο με δικαιούχους γερμανικές ή γαλλικές 

τράπεζες.  

Το χρέος αυξάνεται κατά 5 εκατομμύρια ευρώ, αλλά, επειδή το ταξίδι είναι στο 

εξωτερικό και όχι στο Καρπενήσι, αυξάνεται και το έλλειμμα των τρεχουσών 

συναλλαγών κατά 5 εκατομμύρια ευρώ, διότι τα ταξίδια στο εξωτερικό αποτελούν 

εισαγωγές. Αν τα χρήματα είχαν δαπανηθεί στο Καρπενήσι, σε αμιγώς ελληνικές 

υπηρεσίες και σε κατανάλωση ελληνικών προϊόντων, το δημόσιο έλλειμμα θα 

αυξανόταν κατά 5 εκατομμύρια ευρώ μαζί με το χρέος, αλλά οι εισαγωγές και 

συνεπώς και το ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών θα έμεναν αμετάβλητα. Με τέτοιες 

δαπάνες, που ήταν πολλές, αυξανόταν ασταμάτητα το ελληνικό δημόσιο χρέος. Αν 

προσθέσουμε σε αυτά τις απαιτήσεις των παρασιτικών τάξεων για μεγαλύτερους 

μισθούς και συντάξεις, τότε είναι να απορεί κανείς πώς κρατήθηκε τόσο χαμηλά το 

χρέος. Το ύψος αυτών των απαιτήσεων εξετάζεται στο επόμενο κεφάλαιο. 
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Το Διάγραμμα 5α δείχνει ότι το χρέος έγινε θηριώδες κύμα έτοιμο να καταπιεί 

την χώρα. Σε τιμές 2013, το δημόσιο χρέος έφθασε το 2011 στα 343 δισεκατομμύρια 

ευρώ, και λόγω κουρέματος έπεσε στα 296 δισεκατομμύρια το 2012. Το 2013 ήταν 

322 δισεκατομμύρια ευρώ. Μέχρι και το 2007, το χρέος, ως ποσοστό του ΑΕΠ, 

παραμένει σχετικά σταθερό, κάτω από το 107% του ΑΕΠ (βλέπε Διάγραμμα 5β). 

Μετά το 2007, το χρέος "αφήνιασε" και ξεπέρασε το 170% του ΑΕΠ το οποίο 

οφείλεται και στην απότομη μείωση του ΑΕΠ. 

Ο Ανδρέας Παπανδρέου, καλός γνώστης της οικονομικής επιστήμης, της 

ερευνητικής μεθοδολογίας και της ιστορίας, βλέποντας αυτό το διάγραμμα στις αρχές 

του 1990, όπου η κλίση της καμπύλης γίνεται πιο οξεία, είπε το ιστορικό «ή το Έθνος 

θα εξαφανίσει την υπερχρέωση της χώρας ή η υπερχρέωση θα αφανίσει το Έθνος»
1
. 

Φυσικά το ΠΑΣΟΚ και ο ίδιος προσωπικά είχε μεγάλη ευθύνη για το χρέος που 

παρέλαβε και το χρέος που παρέδωσε την δεκαετία του 1980 που κυβέρνησε. 

Τι θα έλεγε άραγε τον 21
ο
 αιώνα; Ένα είναι σίγουρο. Δεν θα το άφηνε ποτέ να 

φθάσει εκεί που έφθασε. Θα έκανε εκείνες τις παρεμβάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

και κυρίως στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και θα έσωνε την Ελλάδα και την 

Ευρώπη! Όχι διότι ήταν ΠΑΣΟΚ, αλλά γιατί ήταν ικανός. Είχε πείσει 

προσωπικότητες όπως τον Φρανσουά Μιτεράν και τον Χέλμουτ Σμιτ, για την 

αναγκαιότητα της μεταφοράς κονδυλίων προς την Ελλάδα. Έτσι ξεκίνησαν τα 

διαρθρωτικά προγράμματα, με τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα. Αλλά 

η ιστορία δεν γράφεται με τα αν, και η ζωή πρέπει να συνεχιστεί. Κυρίως, όμως, 

πρέπει να πληρωθούν τα χρέη. 

Και μια και ανέφερα τον Ανδρέα Παπανδρέου, θα ήθελα να πω δύο λόγια για 

αυτόν. Πραγματικά θλίβομαι βλέποντας πολίτες, που τόσο πολύ ευνοήθηκαν από το 

ΠΑΣΟΚ και τον Ανδρέα Παπανδρέου, να βρίζουν τόσο αυτόν όσο και το ΠΑΣΟΚ, 

με τον πιο χυδαίο τρόπο. Τάχα τους φταίει ο κ. Βενιζέλος, ο κ. Σημίτης και ο κ. 

Γιώργος Παπανδρέου. Μήπως οι ίδιοι δεν τους εξέλεξαν, και με φανατισμό μάλιστα; 

Τελικά, όπως θα έλεγε και ο Καλλίμαχος "Ουδείς αχαριστότερος του ευεργετηθέντος". 

Είναι οι ίδιοι που κόντευαν να με δείρουν όταν επεσήμαινα αστοχίες και παραλείψεις 

του Ανδρέα Παπανδρέου και του ΠΑΣΟΚ, που ήταν πολλές. Τώρα αναπαύονται στις 

                                                      
1
 Ο Ανδρέας Παπανδρέου το αναφέρει αυτό στην ομιλία που έκανε στο Υπουργικό 

Συμβούλιο στις 2 Δεκεμβρίου 1993. Είναι μία ιστορική ομιλία γιατί λέει πολλές αλήθειες και 

κυρίως αποτελεί μία αυτοκριτική του τι είχε κάνει το ΠΑΣΟΚ μέχρι τότε ως κυβέρνηση. 

Αξίζει να διαβαστεί από όλους γιατί είναι πολύ επίκαιρη. 
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αγκαλιές των κ. Τσίπρα, κ. Κουβέλη, κ. Καμμένου, ακόμη και του κ. Μιχαλολιάκου! 

Πόσο ντρέπομαι για την κατάντια τους!  

 

 

Διάγραμμα 5α. 

Συνολικό Δημόσιο Χρέος, 1990-2015 

(σε δισεκατομμύρια ευρώ του 2013)  
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Διάγραμμα 5β. 

Δημόσιο Χρέος, 1990-2015 

(% επί του ΑΕΠ) 
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Παρηγορούμαι μονάχα όταν σκέφτομαι ότι αυτοί είναι οι απόγονοι εκείνων που 

σκότωσαν τον Καποδίστρια και ζητωκραύγαζαν στην άφιξη του Όθωνα στο Ναύπλιο 

στις 25 Ιανουαρίου 1833, όταν ήρθε σε ηλικία 17 ετών μαζί με 3,5 χιλιάδες 

Γερμανούς στρατιώτες. Εδώ και αν μιλάμε για νέο αίμα. Και είναι αυτοί οι απόγονοι 

εκείνων που ανάγκασαν τον Χαρίλαο Τρικούπη και τον Ελευθέριο Βενιζέλο να 

πεθάνουν στο εξωτερικό. Απόγονοι αυτών ήταν και οι αγανακτισμένοι της Πλατείας 

Συντάγματος! Θα εξαφανιστούν όλοι αυτοί όταν εξαφανιστεί ο κρατικοδίαιτος 

καπιταλισμός, που δυστυχώς το ΠΑΣΟΚ δεν μπόρεσε να εξαλείψει. Ξέρω πολλούς 

μέσα στο ΠΑΣΟΚ και έξω από αυτό που ειλικρινώς, το ήθελαν, δεν το κατάφεραν 

όμως. 

Υπάρχουν πολλοί αγνώμονες πρώην ΠΑΣΟΚΟΙ που συγκρίνουν τον κ. Τσίπρα 

με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Τι θράσος! "Βροντάν όλα τα σίδερα, βροντά και η 

...σακοράφα!", λέει ο σοφός λαός μας. Είχα προβλέψει ότι τον κ. Γιώργο Παπανδρέου 

ο λαός θα τον έπαιρνε με τις ντομάτες στο πρώτο εξάμηνο, διότι λεφτά δεν υπήρχαν 

για να μοιράσει. Ήταν δε και ανίκανος να κυβερνήσει την χώρα. Τον κ. Τσίπρα, 

όμως, πραγματικά τον λυπάμαι γι' αυτό που θα του συμβεί αν ποτέ κυβερνήσει, και 

δεν εννοώ τίποτε για την σωματική του ακεραιότητα. Θα γελάει κάθε πικραμένος! 

Σουρωτήρι θα γίνει η κυβέρνησή του. Θα πηδάνε από κάθε ανοικτή τρύπα των 

κυβερνητικών κτιρίων για να αποδράσουν οι υπουργοί του και οι βουλευτές του. 

Ανεμομαζώματα-ανεμοσκορπίσματα!  
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1 

 
 

Ποιος Έφαγε τα Λεφτά και Ποιος Πρέπει να 

Πληρώσει τα Χρέη; 

 
 

 

 

 

 

Πώς δημιουργήθηκαν αυτά τα χρέη; Ωρύονται οι παρασιτικές τάξεις της Ελλάδος 

ότι κάποιοι τα "φάγανε" αυτά τα χρήματα και οι υπαίτιοι θα πρέπει να πάνε στην 

φυλακή. Το δυστύχημα είναι ότι αυτοί τα φάγανε και δεν τους χωράει όλους η 

φυλακή. Όχι όλοι οι Έλληνες, αλλά τα παράσιτα της Ελλάδος. Το 1999 το χρέος ήταν 

161 δισεκατομμύρια ευρώ σε τιμές 2013 ή 95% του ΑΕΠ. Το 2010 διπλασιάστηκε 

και έφθασε τα 322 δισεκατομμύρια ευρώ ή 148% του ΑΕΠ. Δημόσιο χρέος σημαίνει 

συσσώρευση δημοσίων ελλειμμάτων (βλέπε Διάγραμμα 4 παραπάνω και Παράρτημα 

Β). Πώς δημιουργήθηκαν τα δημόσια ελλείμματα; Δεν υπάρχουν άμεσα στοιχεία, 

αλλά θα επιχειρήσω έναν υπολογισμό.  

Θέλω, λοιπόν, να βρω πού πήγαν τα λεφτά του διπλασιασμού του χρέους από 

161 δισεκατομμύρια ευρώ το 1999 στα 322 δισεκατομμύρια ευρώ το 2010, το έτος 

που άρχισε το μνημόνιο. Με άλλα λόγια, ψάχνω να βρω ποιος "έφαγε" τα 161 (322-

161) δισεκατομμύρια ευρώ στον τρέχοντα αιώνα. Αφού δεν υπήρχαν πλεονάσματα 

στον κρατικό προϋπολογισμό, δεν μπορούσαν να πληρωθούν τα τοκοχρεολύσια των 

161 δισεκατομμυρίων ευρώ του δημόσιου χρέους που κληρονόμησε ο 20
ος

 αιώνας. 

Έπρεπε η Ελλάδα να δανειστεί. Δεν εξετάζω πώς δημιουργήθηκε αυτό το τεράστιο 

χρέος του προηγούμενου αιώνα, κυρίως διότι ο σκοπός μου είναι η ανάλυση της 

τρέχουσας οικονομικής κρίσης. 

Σύμφωνα με την AMECO, το μέσο μακροχρόνιο επιτόκιο της Ελλάδος, την 

περίοδο 2000-2010, ήταν 5,2%. Απαιτούνταν 8,4 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο για 
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τους τόκους αυτού του χρέους. Το 2010 το ποσό αυτό έφθασε αθροιστικά στα 92 

δισεκατομμύρια ευρώ. Συνεπώς, βρήκαμε πού πήγαν τα 92 από τα 161 

δισεκατομμύρια ευρώ. Μας μένει ένα υπόλοιπο 69 δισεκατομμύρια ευρώ. Πού πήγαν 

αυτά τα 69 δισεκατομμύρια; Ποιος τα έφαγε; Μήπως τελικά τα έφαγαν αυτοί που 

φωνάζουν στις πλατείες "πού πήγαν τα λεφτά;" και "φέρτε πίσω τα κλεμμένα". Μήπως 

θα πρέπει να ψάξουν στις τσέπες τους ή στην κατανάλωση των προηγούμενων ετών 

τους; 

Το κράτος πληρώνει μισθούς και συντάξεις. Αν αυτά αυξηθούν, χωρίς αντίστοιχη 

αύξηση των εσόδων, δημιουργούνται ελλείμματα, τα οποία με τη σειρά τους 

συσσωρεύουν δημόσια χρέη. Ας δούμε ποια ήταν η αύξηση των μισθών και 

συντάξεων που πλήρωνε το ελληνικό δημόσιο στα χρόνια του ευρώ. Δεν υπάρχουν 

στοιχεία, αλλά θα κάνω κάποιους υπολογισμούς, υποθέτοντας πάντοτε το σενάριο 

που δίνει το λιγότερο κόστος και συνεπώς υποεκτιμά τις δημόσιες δαπάνες. 

Οι δημόσιοι υπάλληλοι στην Ελλάδα, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, 

ανέρχονταν το Νοέμβριο του 2013 σε 660 χιλιάδες, από 700 χιλιάδες περίπου που 

ήταν το Δεκέμβριο του 2012. Η μείωση οφείλεται στο μνημόνιο. Ο αριθμός αυτός δεν 

περιλαμβάνει ΔΕΚΟ, ΝΠΙΔ και κρατικοδίαιτες επιχειρήσεις, ακόμη και τις ΜΚΟ. Η 

εκτίμησή μου είναι ότι οι απασχολούμενοι σε αυτές τις επιχειρήσεις ξεπερνούσαν τις 

500 χιλιάδες. Συνεπώς, περί το 1,2 εκατομμύριο ήταν αυτοί που εξαρτιόνταν από τον 

ελληνικό δημόσιο κορβανά πριν την κρίση. 

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου και 

Πληρωμών Συντάξεων
1
, οι συνταξιούχοι τον Φεβρουάριο του 2014 ήταν 2,65 

εκατομμύρια άτομα. Κοντά στις 700 χιλιάδες ήταν κάτω των 65 ετών. Το αστείο είναι 

ότι οι ηλικίες 51-65, που ξεπερνούν τις 600 χιλιάδες άτομα, έχουν και τις 

μεγαλύτερες μέσες συντάξεις, πάνω από 1000 ευρώ το μήνα. Αυτοί αποτελούν ένα 

μέρος των παρασιτικών τάξεων. Είναι κυρίως συνταξιούχοι του δημοσίου, ΔΕΚΟ και 

ΝΠΙΔ. Υποθέτω ότι γύρω στις 800 χιλιάδες, από τους 2,65 εκατομμύρια συντα-

ξιούχους, αποτελούν μέρος των παρασιτικών τάξεων. 

Συνεπώς, κάνω την υπόθεση ότι ο αριθμός των μισθωτών και συνταξιούχων που 

παρασιτικά τρέφονται από το ελληνικό δημόσιο, είναι γύρω στα 2 εκατομμύρια. Δεν 

περιλαμβάνει μόνο τους δημόσιους υπαλλήλους, αλλά και όλους εκείνους που άμεσα 

ή έμμεσα σιτοδοτούνται από το δημόσιο.  

                                                      
1
 Βλέπε http://www.idika.gr/files/9η_ΕΚΘΕΣΗ_ΗΛΙΟΣ_Φεβρουάριος_final.pdf 

http://www.idika.gr/files/9η_ΕΚΘΕΣΗ_ΗΛΙΟΣ_Φεβρουάριος_final.pdf
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 Ένας άλλος τρόπος ελέγχου του αριθμού είναι να δούμε το ποσοστό των 

κρατικών δαπανών στο σύνολο της οικονομίας. Αυτές ανέρχονταν, στην κορύφωση 

της κρίσης, στα 105 δισεκατομμύρια ευρώ ή 50,45% του ΑΕΠ. Το 2010, η συνολική 

απασχόληση ήταν 4,71 εκατομμύρια. Συνεπώς, πλέον των 2 εκατομμυρίων (2,38) 

ήταν κρατικοδίαιτοι.  

Η βάση δεδομένων της AMECO δίνει το σύνολο των αμοιβών των εργαζομένων 

της Ελλάδος σε δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό αφορά το σύνολο των εργαζομένων, 

δημόσιων και ιδιωτικών, εξαιρουμένων των αυτοαπασχολούμενων. Επίσης δίνει και 

τον αριθμό των εργαζομένων. Ο λόγος της αμοιβής δια του αριθμού εργαζομένων μας 

δίνει την μέση ετήσια αμοιβή. Η χρονολογική αυτή σειρά, σε πραγματικές τιμές του 

2013, δίνεται στο Διάγραμμα 6 και στο Παράρτημα Β. Το 1999 ήταν 24750 ευρώ το 

χρόνο ανά εργαζόμενο και το 2009 σκαρφάλωσε στα 29002 ευρώ. Το 2010 έπεσε στα 

26983, ενώ γκρεμίστηκε στα 22140 ευρώ το 2013. 

 

Διάγραμμα 6. 

Πραγματικές Αμοιβές Εργαζομένων, 1999-2015 

(σε ευρώ του 2013) 
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Αν οι πραγματικές αμοιβές των εργαζομένων παρέμεναν στα ίδια επίπεδα με 

αυτά του 1999, κάτι που συνέβη στη Γερμανία και σε άλλες χώρες της ευρωζώνης, 

ποιο θα ήταν το όφελος για τον κρατικό προϋπολογισμό; Με δεδομένο ότι είχαμε 

πάντοτε δημόσια ελλείμματα, πόσο λιγότερο θα ήταν το χρέος; Ο Πίνακας 1 δίνει 

αυτό το κόστος, σε ετήσια βάση, από το 2000 μέχρι το 2010. Οι επιπρόσθετες 
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αυξήσεις στοίχισαν 63,73 δισεκατομμύρια ευρώ.  Και επειδή οι ετήσιες αυξήσεις 

προστίθενταν στο χρέος,  κάθε χρόνο υπήρχε και μία επιπλέον επιβάρυνση για τόκους 

που έφθασε αθροιστικά στα 16,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Συνεπώς, βρήκαμε  80 (63,73 

συν 16,6) δισεκατομμύρια ευρώ. 

 

Πίνακας 1.  

Επιβάρυνση Δημοσίου Προϋπολογισμού από την Αύξηση Μισθών και  

Συντάξεων 

Έτος Εκατομμύρια Ευρώ Αθροιστικοί Τόκοι  

Περιόδου 2000-2010 

2000 1350 742 

2001 1511 755 

2002 5354 2409 

2003 6811 2724 

2004 7507 2627 

2005 6975 2092 

2006 6534 1633 

2007 7517 1503 

2008 7202 1080 

2009 8504 850 

2010 4467 223 

Σύνολο 63730 16642 
Πηγή: Ίδιοι Υπολογισμοί. 

 

Βρέθηκε πώς προέκυψε το επιπλέον δημόσιο χρέος των 161 δισεκατομμυρίων 

ευρώ. Τα 92 δισεκατομμύρια πλήρωσαν τους τόκους του χρέους που άφησε ο 20
ος

 

αιώνας και άλλα 80 δισεκατομμύρια σπαταλήθηκαν για μισθούς και συντάξεις. Από 

αυτά, τα 69 δισεκατομμύρια ήταν δάνεια από το εξωτερικό και αύξησαν το χρέος 

αντίστοιχα. Τα 11 δισεκατομμύρια μπορεί να θεωρηθεί ότι προέρχονται από την 

αύξηση του ΑΕΠ στην πρώτη δεκαετία του 21
ου

 αιώνα. Κάποιοι θα μπορούσαν να 

ισχυριστούν ότι την περίοδο αυτή έχουμε μία άνευ ιστορικού προηγούμενου αύξηση 

της παραγωγικότητας των δημόσιων υπαλλήλων και δικαίως είχαν αυτές τις 

αυξήσεις. Μόνο ως ανέκδοτο λέγεται.  

Να λοιπόν πού πήγαν τα λεφτά. Δεν τα φάγαμε όλοι μαζί! Κανονικά, τα 11 

δισεκατομμύρια ευρώ έπρεπε να διατεθούν για την αποπληρωμή του χρέους που 

κληρονομήθηκε από τον 20
ο
 αιώνα. Εδώ, θα πρέπει να σημειώσω κάτι που ακούγεται 

από πολλούς αδαείς περί τα οικονομικά, ακόμη και από Έλληνες Οικονομολόγους 

Καθηγητές Πανεπιστημίων. Υπάρχει μία λανθασμένη άποψη περί Κέυνς και 

κεϋνσιανισμού. Ο Κέυνς δεν υποστήριξε ποτέ τον εξωτερικό δανεισμό. Η θεωρία του 
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ήταν πολύ απλή. Αν οι αποταμιεύσεις δεν επενδύονται, τότε δημιουργείται ύφεση που 

το κράτος μπορεί να διορθώσει, δημιουργώντας  ενεργή ζήτηση, π.χ. δημόσιες 

επενδύσεις. Δηλαδή το κράτος δανείζεται τις αποταμιεύσεις των πολιτών του για να 

δημιουργήσει ζήτηση. 

Η πολιτική αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από πλεονάσματα όταν υπάρχει 

οικονομική μεγέθυνση. Δηλαδή, η Ελλάδα μέχρι και το 2007 θα έπρεπε να 

δημιουργεί πλεονάσματα, διότι ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ ήταν από τους 

μεγαλύτερους της ευρωζώνης. Το αντίθετο συνέβαινε. Δημιουργούσε ιστορικά 

μεγάλα ελλείμματα. Αυτό δεν είναι κεϋνσιανή πολιτική. Είναι αυτοκτονία! Οι πιο 

σοβαροφανείς από αυτούς τους αδαείς, αν δεν είναι πονηροί, είναι του Ινστιτούτου 

Εργασίας της ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ. Γιατί δεν φώναζαν υπέρ της δημιουργίας δημόσιων 

πλεονασμάτων όταν η ελληνική οικονομία είχε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης; Μόνο 

απονήρευτοι μπορούν να τους πιστέψουν. Δυστυχώς, στην Ελλάδα πολλοί είναι αυτοί 

που είναι άσχετοι ή κάνουν τους άσχετους (το κορόιδο). Οι βλακείες αυτές 

αναπαράγονται τακτικότατα από τα ΜΜΕ.  

Πάντως, σε επίπεδο μακροοικονομικής ανάλυσης υπάρχουν τουλάχιστον πέντε 

διαφορετικά σχολεία οικονομικής σκέψης με διαφορετικό ιδεολογικό περιεχόμενο, 

όπως τα έχω εξετάσει στο Papanikos (1993). Το κεϋνσιανό είναι ένα από αυτά και 

δεν είναι πάντοτε το ενδεδειγμένο. Εφαρμόζεται σε πραγματικότητες με συγκε-

κριμένα χαρακτηριστικά και σήμερα η Ελλάδα δεν μπορεί να ακολουθήσει μία τέτοια 

πολιτική. Στην Ελλάδα χρησιμοποιείται ως πανάκεια, ακόμη και από αυτούς που 

θεωρούν τον εαυτό τους αριστερό διανοητή (ινστρούχτορα). Είναι το υπόδειγμα που 

κυριαρχεί στους θεσμούς των συνδικαλιστών και στα ΜΜΕ. Φωνάζουν "αυξήστε 

τους μισθούς των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα και των κρατικοδίαιτων 

επιχειρήσεων για να δημιουργηθεί ζήτηση". Καλό ακούγεται όταν δεν έχεις χρέη. 

Υπάρχει και άλλη λύση. Να μειωθούν κατά 10 δισεκατομμύρια ευρώ οι μισθοί των 

υπαλλήλων του δημόσιου τομέα και των κρατικοδίαιτων επιχειρήσεων και να δοθούν 

στους εργάτες του πραγματικού ιδιωτικού τομέα, του μη κρατικοδίαιτου τομέα. 

Εκτός από την αποκατάσταση της ισότητας και της δικαιοσύνης, θα αυξηθεί και η 

συνολική ζήτηση. Γιατί δεν το προτείνουν; 

Τέλος πάντων! Το συμπέρασμα (αποτέλεσμα) είναι ότι με την είσοδο της 

Ελλάδος στην ευρωζώνη στήθηκε ένα ατελείωτο πάρτι από τις παρασιτικές και 

κρατικοδίαιτα πλουτοκρατικές τάξεις της χώρας, οι οποίες δανείζονταν ασύστολα και 

ανερυθρίαστα από το εξωτερικό για να αυξάνουν τους μισθούς και τις συντάξεις 
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τους, στέλνοντας τον λογαριασμό στις επόμενες γενιές και στις μη προνομιούχες 

τάξεις της χώρας.  

Το χρέος, όμως, πρέπει να πληρωθεί, ανεξάρτητα ποιος το δημιούργησε. Και 

αυτό για λόγους εθνικού και λαϊκού συμφέροντος, διότι πάλι οι παρασιτικές και 

κρατικοδίαιτα πλουτοκρατικές τάξεις της τρέχουσας γενιάς θέλουν να μετακυλήσουν 

την πληρωμή του χρέους στις μελλοντικές γενιές των Ελλήνων. Πώς μπορεί να 

πληρωθεί αυτό το χρέος; Τέσσερις τρόποι υπάρχουν για να πληρωθεί και εξετάζονται 

παρακάτω. 

 

1. Συνεχής ανακύκλωση και κούρεμα των δανείων 

Η ανακύκλωση των δανείων με νέα δάνεια δημιουργεί μεγάλη εξάρτηση, διότι 

κάθε ανακύκλωση έχει και συνέπειες, όπως συνέπειες έχει και το κούρεμα. Κανείς 

δεν σου χαρίζει λεφτά χωρίς αντάλλαγμα. Το κούρεμα δημιουργεί εθνικές 

εξαρτήσεις. Και όσοι το στηρίζουν πολιτικά θα πρέπει να αποτιμήσουν το εθνικό 

κόστος. Το κούρεμα στιγματίζει τις μελλοντικές γενιές των Ελλήνων και θα το 

πληρώσουν οικονομικά, διότι το κόστος προσέλκυσης επενδύσεων και το κόστος 

των μελλοντικών δανείων θα είναι μεγαλύτερο με κούρεμα. Λέγεται και 

ασφάλιστρο κινδύνου (risk premium). Όσοι στηρίζουν το κούρεμα, στηρίζουν την 

μετακύληση του κόστους στις μελλοντικές γενιές.  

Σήμερα το χρέος είναι 320 δισεκατομμύρια ευρώ. Ας υποθέσουμε ότι επέρχεται 

κούρεμα κατά 100 δισεκατομμύρια ευρώ και μένει ένα χρέος 220 δισεκατομμύρια, 

το οποίο διακανονίζεται να πληρωθεί σε 30 χρόνια. Ποιο θα είναι το ασφάλιστρο 

κινδύνου που θα απαιτούν οι πιστωτές για το υπόλοιπο του χρέους;  Αν είναι 3%, 

τότε σε 15 χρόνια θα έχουν πάρει πίσω τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ του 

κουρέματος και θα έχουν και ένα όφελος άλλα 100 δισεκατομμύρια για τα υπόλοιπα 

15 χρόνια μέχρι τα 30. Αυτά θα τα πληρώσουν οι μελλοντικές γενιές. Αν είναι 2% 

το ασφάλιστρο κινδύνου, τα 100 θα τα πάρουν πίσω σε 22 χρόνια και θα 

εισπράξουν άλλα 50 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν είναι 1,5%, τότε τα 100 

δισεκατομμύρια θα τα εισπράξουν σε 30 χρόνια, αλλά το ασφάλιστρο θα μείνει για 

το υπόλοιπο δάνειο και τα μελλοντικά που θα έχει ανάγκη η χώρα. Θα ήθελα να δω 

μία τέτοια έρευνα από αυτούς που είναι υπέρ του κουρέματος. Για να τους το κάνω 

και απλό, τους προτείνω κούρεμα με επιτόκια για τα υπόλοιπο μέρος του δανείου, 

με ασφάλιστρο κινδύνου όμοιο με της Γερμανίας. Μπορούν; Αν το πετύχουν, θα 

τους βγάλω το καπέλο! Θα τους ψηφίσω κιόλας! 
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2. Άμεση δημιουργία μεγάλων πλεονασμάτων  

Αν η Ελλάδα πετύχει πλεονάσματα της τάξης των 10 δισεκατομμυρίων ή και 

παραπάνω στο δημόσιο προϋπολογισμό και αντίστοιχα πλεονάσματα στο ισοζύγιο 

τρεχουσών συναλλαγών, τότε η αποπληρωμή του χρέους είναι εφικτή. Πρακτικά 

αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα θα μπορεί να δανείζεται στα χαμηλότερα δυνατά 

επιτόκια και να κάνει επιλεκτικές εξοφλήσεις χρέους. Αυτή είναι η καλύτερη λύση 

και γίνεται και αριστερή (ταξική), αν το χρέος το πληρώσουν αυτοί που το 

δημιούργησαν, δηλαδή οι παρασιτικές και οι κρατικοδίαιτα πλουτοκρατικές τάξεις 

της Ελλάδος. Τα 10 δισεκατομμύρια πλεόνασμα είναι εύκολο να δημιουργηθούν. 

Να περικοπούν ισόποσα οι μισθοί των υπαλλήλων του δημοσίου και των κρατικο-

δίαιτων επιχειρήσεων που δημιούργησαν τα χρέη.  

 

3. Πώληση ελληνικών περιουσιακών στοιχείων 

Οι ξένοι αγοράζουν ελληνικές δημόσιες επιχειρήσεις, νησιά κ.λπ. και τα έσοδα 

χρησιμοποιούνται για να ξεπληρώσουν το χρέος. Δεν υπάρχει, όμως, και μεγάλο 

ενδιαφέρον. Δεν θέλει να τα αγοράσει κανείς σοβαρός καπιταλιστής, διότι δεν 

αξίζουν τα λεφτά που του ζητούν. Μόνο απατεώνες θα προσελκύονται. Απαιτείται 

μία άλλη πολιτική στο πλαίσιο ενός υγιούς (προοδευτικού) καπιταλιστικού υπο-

δείγματος ανάπτυξης για να προσελκύσει σοβαρούς, και όχι απατεώνες, αγοραστές 

ελληνικής δημόσιας περιουσίας. Μία τέτοια αριστερή πολιτική περιγράφεται 

παρακάτω, κυρίως στο Κεφάλαιο 12. 

 

4. Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ) 

Και σε αυτή την περίπτωση, επίσης, δεν υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον
1
. Κανείς 

σοβαρός επενδυτής δεν θέλει να επενδύσει στην Ελλάδα. Ας το καταλάβουν μερικοί 

                                                      
1
 Στα μέσα της δεκαετίας του 1990, γνωστό στέλεχος του ΠΑΚ Τορόντο, μου ζήτησε να 

αναλάβω μία προσπάθεια να φέρουμε μία ξένη (καναδική) επένδυση την Ελλάδα. Είχε μία 

καλή άκρη στο Δ.Σ. της εταιρίας. Η εταιρία ήταν κολοσσός. Στη σύσκεψη στο Τορόντο 

κατάλαβα ότι όλα γίνονταν για τυπικούς λόγους (ξεχρέωναν κάποια προσωπική υποχρέωση) 

και τους το έθεσα ευθέως. Όταν ο γνωστός μου έφυγε για λίγο από την συνάντηση, μου 

απάντησαν και αυτοί ευθέως ότι δεν ενδιαφερόντουσαν. Δεν τους συνέφερε να έρθουν στην 

Ελλάδα. Την είχαν ήδη απορρίψει προ πολλού. Τέτοιες προσωπικές εμπειρίες μπορώ να 

διηγηθώ πολλές, αλλά το πιστοποιούν και οι ιστορίες με τις αποκρατικοποιήσεις. Κανείς δεν 

έρχεται. Μόνο Έλληνες ή/και λάμιες ενδιαφέρονται, π.χ. ΟΠΑΠ, Ελληνικό κ.λπ. Δεν έχει 

κανείς παρά να ρωτήσει τους Εμπορικούς Ακολούθους των Ελληνικών Προξενείων και 
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που φαντασιώνονται ξένους που θέλουν να έρθουν και να "πιουν το αίμα του λαού". 

Βρίσκουν καλύτερης ποιότητας αίμα αλλού! Της Ελλάδος είναι μολυσμένο, χρόνια 

τώρα, από τα παράσιτα των κρατικοδίαιτων πλουτοκρατικών τάξεων της χώρας. 

Αυτά τα παράσιτα έγιναν "σκουλήκια" στο στομάχι της χώρας. Απαιτείται άλλη 

πολιτική, όπως έχω εξηγήσει στο Papanikos (2012). Μερικά παραδείγματα αναφέρω 

παρακάτω. 

Υπάρχει και ο άλλος τρόπος "απελευθέρωσης" από το εξωτερικό χρέος, του δεν 

πληρώνω-δεν πληρώνω. Τον δοκίμασε ο Θόδωρος Δεληγιάννης μετά την κρίση 

χρέους του 1893 και ο Βλαντιμίρ Ίλιτς Ουλιάνοφ το 1917. Και στις δύο περιπτώσεις 

είχαμε πόλεμο. Ένας πόλεμος βολεύει τους βολεμένους, κυρίως εκείνους που 

ασχολούνται με ακτοπλοϊκές και λατομικές επιχειρήσεις. Σε έναν πόλεμο θα 

θησαύριζαν, όπως πάντοτε έκαναν στο παρελθόν. Αυτούς θα βόλευε και η επιστροφή 

στη δραχμή. Θα επρόκειτο για μία μορφή πολέμου, και το επιδιώκουν διότι το 

οικονομικό όφελός τους θα ήταν τεράστιο και γρήγορο, γιατί συνδυάζεται με την 

καταστροφή της χώρας. Το Σχέδιο Β εξορύχτηκε σε τέτοια λατομεία και μεταφέρεται 

σε καράβια ελληνικών ακτοπλοϊκών γραμμών ως γλαύκα εις Αθήνας, ενώ στην 

πραγματικότητα είναι ένας επικίνδυνος μπούφος.  

Λατομικές και ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις βρέθηκαν σε χέρια ιδιωτών μετά από 

παραχώρηση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης του ελληνικού κράτους. Αποτελούν 

μερικά από τα πολλά μέλη των Ελλήνων προσοδοθήρων. Λυσσαλέα αντιμάχονται το 

άνοιγμα νέων λατομείων και την απελευθέρωση των εγχώριων ακτοπλοϊκών 

γραμμών. Τους βολεύει η επιστροφή στη δραχμή και η στρεβλή ανάπτυξη της χώρας. 

Βαφτίζουν, μάλιστα, το σχέδιο αυτό προοδευτικό, οικολογικό και αριστερό. Είναι ό,τι 

πιο συντηρητικό υπάρχει, και στηρίζει τα συμφέροντα των παρασιτικών κοινωνικών 

τάξεων της Ελλάδος, που είναι και οι ιδιοκτήτες εγχώριων λατομείων και ακτο-

πλοϊκών ναυτιλιακών εταιρειών. Είναι και κρατικοδίαιτοι πλουτοκράτες δηλαδή. Αν 

τα λατομεία κάνουν ζημιά στο περιβάλλον, τότε να κλείσουν όλα τα λατομεία της 

χώρας. Γιατί δεν το ζητάνε; Μα, αυτοί είναι οι ιδιοκτήτες τους και ζητούν να μην 

ανοίξουν άλλα λατομεία για να μην έχουν ανταγωνισμό
1
. Επίσης, λυσσαλέα 

                                                                                                                                                        

Πρεσβειών και θα μάθει πολλά. Ελκυστική η Ελλάδα, αλλά τα παράσιτά της δεν την 

αφήνουν να μεγαλουργήσει. 
1
Πριν πολλά χρόνια, πρώην αντιπρόεδρος του ΣΕΒ μου διηγιόταν μία σχετική  ενδιαφέρουσα 

ιστορία που δεν μπόρεσα, όμως, να διασταυρώσω. Πριν την δικτατορία, μεταλλευτική  

εταιρεία της Ελλάδος, για να αποτρέψει επικείμενη δραστηριοποίηση μεγάλης πολυεθνικής, 
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αντιμάχονται και οι ακτοπλοϊκές εταιρείες κάθε προσπάθεια έκδοσης άδειας για 

επιχειρήσεις που θίγει τα συμφέροντά τους, όπως τα υδροπλάνα. Μάλιστα, ο γενικός 

διευθυντής της εταιρείας που θέλει να φέρει τα υδροπλάνα στην Ελλάδα, είπε επί 

λέξει σε πρόσφατη εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Πειραιά "Δεν είμαστε ανταγωνιστικό 

μέσο, ούτε με τα πλοία ούτε με τα αεροπλάνα, αλλά συμπληρωματικό". Φυσικά και 

είναι ανταγωνιστικό μέσο και γι' αυτό έχει βαλτώσει η επένδυση 10 χρόνια τώρα. Δεν 

θα τα αφήσουν να γίνουν και να επεκταθούν οι κρατικοδίαιτα πλουτοκρατικές τάξεις 

της Ελλάδος. Μόνο πιο σκληρά (προοδευτικά) μνημόνια θα επιτρέψουν τέτοιες 

επενδύσεις.  

Πραγματικός πόλεμος δεν φαίνεται στον ορίζοντα. Για μερικούς στην Ελλάδα, 

που έκαναν προετοιμασίες και ασκήσεις με πραγματικά πυρά για ένα τέτοιο 

ενδεχόμενο, ισχύει το ρητό "τα σίδερα της φυλακής είναι για τους λεβέντες". Στις 

φυλακές θα βρουν και τους άλλους λεβέντες της κλεψιάς και της απατεωνιάς. Ας 

είναι καλά τα μνημόνια, γιατί, χωρίς αυτά, θα συνέχιζαν να κλέβουν, και οι άλλοι θα 

συνέχιζαν να ετοιμάζονται για εμφύλιο πόλεμο και δικτατορίες.  

Δεν είναι τυχαίο που συνδικαλιστο-πατέρας έπνεε τα μένεα εναντίον του 

μνημονίου διότι, λόγω του μνημονίου, έπνεε τα λοίσθια το λαθρεμπόριο πετρελαίου 

που έκανε. Έφυγε από το ΠΑΣΟΚ γιατί έφερε το μνημόνιο (από τα λίγα καλά που 

έκανε το ΠΑΣΟΚ τον 21
ο
 αιώνα), θίγοντας τα συμφέροντα της μεσοαστικής τάξης 

των κρατικοδίαιτων κηφήνων που εκπροσωπεί. Σε επιστολή του στο Ριζοσπάστη, που 

δημοσιεύτηκε παρακαλώ, αναφέρει, ο αθεόφοβος, επί λέξει «Νιώθω αηδιασμένος, 

απογοητευμένος και προδομένος από αυτά που έζησα και τη ζοφερή πραγματικότητα 

που μας επέβαλαν οι μνημονιακές – καπιταλιστικές – νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις της 

ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ». Πάντως, αυτός είχε αρκετό πετρέλαιο για να ζεσταθεί σε αυτά 

τα κρύα χρόνια του μνημονίου. Το να μπουν στη φυλακή οι κλέφτες είναι από τα 

                                                                                                                                                        

έβαλε το εργατικό συνδικάτο, που ελεγχόταν από την αριστερά, να "φωνάζει" ενάντια στις 

ξένες πολυεθνικές και τα μονοπώλια. Μόλις τα είδαν αυτά οι ξένοι επενδυτές, ψήφισαν με τα 

πόδια τους και εξαφανίστηκαν. Αν είχαν έρθει, οι εργάτες θα είχαν περισσότερες επιλογές 

και κατά συνέπεια μεγαλύτερους μισθούς. Δεν ξέρω αν αληθεύει, αλλά είναι ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς οι λεγόμενοι προοδευτικοί αντιστρατεύονται την 

πρόοδο της χώρας και την πρόοδο των εργατών, των οποίων  υποτίθεται ότι τα συμφέροντα 

εξυπηρετούν. Δεν το κάνουν πάντοτε λόγω δόλου, το κάνουν και λόγω βλακείας. Η αριστερά 

στην Ελλάδα πρέπει να προσκαλεί τις μεγάλες πολυεθνικές να έρθουν στην Ελλάδα. Να τους 

εγγυάται εργασιακή ειρήνη. Οι γνήσιοι εργάτες της Ελλάδος θα έχουν πολύ μεγαλύτερους 

μισθούς. 
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καλά του μνημονίου, αλλά αυτό δε λύνει το πρόβλημα του χρέους, αν και κάποια 

βοήθεια δίνει. 

Η σημερινή αποπληρωμή του χρέους βαραίνει τις μελλοντικές γενιές των 

Ελλήνων που θα μείνουν να δουλέψουν στην Ελλάδα και θα πληρώνουν φόρους. 

Αυτοί που εκδημούν εις Κύριον ή αποδημούν εις την Εσπερίαν δεν θα πληρώσουν 

τίποτε. Μάλιστα, αυτοί που πήραν το ταξίδι χωρίς επιστροφή και δεν άφησαν παιδιά 

πίσω τους θα έχουν και την ευχαρίστηση "αι αμαρτίαις τους" να μην "παιδεύουσι τα 

τέκνα τους". Αιωνία αυτών η μνήμη, καλά φάγανε, καλά ήπιαν στο μάταιο τούτο 

κόσμο, με δανεικά τα οποία θα ξεπληρώσουν οι μελλοντικές γενιές των Ελλήνων.  

Για μας τους υπολοίπους που ο Θεός μας άφησε να ζούμε ακόμη και δεν 

αποδημήσαμε εις αναζήτηση άλλων πατρίδων, να ευχόμαστε να μας έχει καλά ο 

Μεγαλοδύναμος, να ζήσουμε πολλά χρόνια, να δουλεύουμε, αν μας έχει μείνει και 

λίγο φιλότιμο, για να ελαφρύνουμε το χρέος των παιδιών μας
1
, το οποίο δημιούργησε 

η τρέχουσα γενιά των Ελλήνων, δηλαδή αυτοί που κυρίως γεννήθηκαν στις δεκαετίες 

που ακολούθησαν τον πόλεμο του 1940.  

Μάλιστα είναι αυτή η γενιά, η χειρότερη από όλες που έχει γνωρίσει ο 

ελληνισμός, η οποία έχει το θράσος να ζητά την συνταξιοδότησή της από την ημέρα 

που γεννήθηκε. Τον 19
ο
 αιώνα ζήταγαν διορισμό μόλις γεννιόταν άρρεν, τώρα δεν 

κάνουν διακρίσεις, ζητούν κατευθείαν σύνταξη ανεξαρτήτως φύλου. Είναι τόσο 

τεμπέληδες και καλοπερασάκηδες, που όχι μόνο δεν έκαναν παιδιά
2
, αλλά και τους 

                                                      
1
Ένας γνωστός μου, ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε σε ηλικία λίγο πάνω από 50 ετών από ΔΕΚΟ 

και λάμβανε σύνταξη 2500 ευρώ, προ μνημονίου, μου παραπονιόταν ότι τα παιδιά του δεν 

μπορούσαν να βρουν δουλειά, και όπου έβρισκαν δεν τους έδιναν πάνω από 500 ευρώ το 

μήνα για πλήρη απασχόληση. Αυτά πριν μνημονίου. Του είπα ότι ο εργοδότης τους δίνει 

τουλάχιστον τα διπλάσια στον καθένα. Πώς με ερώτησε; Είναι τα λεφτά που παίρνεις εσύ. 

Γιατί ποιος νομίζεις ότι σε πληρώνει εσένα; Σε πληρώνουν αυτοί που δουλεύουν και 

λαμβάνουν πολύ μικρή αμοιβή. Ήταν έξυπνος και αριστερός και κατάλαβε αμέσως την σχέση 

των δύο μισθών με τη δική του σύνταξη. Το χειρότερο είναι να συζητάς με αριστερό και 

βλάκα! Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο αριθμός αυτών των περιπτώσεων σαν τη δική του, μπορεί 

να ξεπερνά και το ένα εκατομμύριο. Προ μνημονίου βεβαίως! 
2
 Δυστυχώς, υπάρχουν πολλοί σημερινοί Έλληνες οι οποίοι από τεμπελιά δεν κάνουν παιδιά 

και το δικαιολογούν ότι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα οικονομικά. Στο χωριό μου λένε 

της "κοντής της βούρτσας της φταίνε οι τρίχες". Σύμφωνα με δικούς μου υπολογισμούς, που 

δεν επιδέχονται καμία αμφισβήτηση, μία τετραμελής αγαπημένη οικογένεια μπορεί να τα 

βγάλει πέρα με όχι περισσότερα από 800 ευρώ το μήνα, με ενοίκιο, με δύο φορές κρέας και 

δύο φορές ψάρι την βδομάδα, και θα περισσεύει και κάτι για αποταμίευση. Αυτό δεν 

σημαίνει ότι 800 ευρώ είναι δίκαιος μισθός. Πάντως, η αριστερή πρότασή μου στο Κεφάλαιο 
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γέρους γονείς τους εγκατέλειψαν. Αλλά και αυτοί που έκαναν παιδιά, τα πέταξαν σε 

κάποια αλλοδαπή να τα φυλάει. Τους δε γέρους γονείς τους, αν δεν τους έχουν 

εγκαταλείψει σε καμία αλλοδαπή, τους πέταξαν στα γηροκομεία, τα οποία 

πληρώνουν με κλεψιμαίικα που στην ουσία ήταν δανεικά από το εξωτερικό, αν 

βέβαια δεν τα πληρώνει η σύνταξη των γονιών τους. Τα γηροκομεία τους περιμένουν 

και αυτούς. Αλλοίμονο, στην Ελλάδα τα γηροκομεία θεωρούνται μία από τις πιο 

κερδοφόρες επιχειρήσεις του μέλλοντος
1
. Είναι αυτοί που φωνάζουν πιο πολύ κατά 

των μνημονίων. Είναι και αυθάδεις συν τοις άλλοις. 

Κανονικά σε αυτούς θα πρέπει να τους αφαιρεθεί το δικαίωμα της σύνταξης. Να 

τους επιβληθεί η ποινή της καταναγκαστικής εργασίας. Να δουλεύουν μέχρι να 

πεθάνουν για να ξεχρεώσουν μέρος του βάρους που έχουν αφήσει να πληρωθεί από 

τις μελλοντικές γενιές των Ελλήνων. Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούν να 

κάνουν για να ξεχρεώσουν τα χρέη τους. Για παράδειγμα, συνταξιούχοι δάσκαλοι και 

καθηγητές να κάνουν δωρεάν ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά, όπως έκαναν τόσα 

χρόνια με μαύρα αφορολόγητα χρήματα. Να ξεπληρώσουν για τους μισθούς που 

ελάμβαναν χωρίς να παράγουν τα ανάλογα και που, φυσικά, το ελληνικό κράτος τους 

πλήρωνε με δανεικά από το εξωτερικό. Αφού δεν δούλεψαν για το μισθό τους, ας 

δουλέψουν για την σύνταξή τους, μπας και ελαφρυνθεί το βάρος του χρέους που 

άφησαν για τις επόμενες γενιές. 

Αναφέρομαι στους δασκάλους και καθηγητές διότι αποτελούν τους λιγότερο 

προνομιούχους από τις προνομιούχες τάξεις της Ελλάδος. Φυσικά σε αυτούς που 

πατούσαν σε αίθουσες και όχι σε αυτούς που είχαν μόνιμη απόσπαση κάπου αλλού, 

συμπεριλαμβανομένης και της συνδικαλιστικής άδειας
2
. Γνωρίζω πολλούς από 

αυτούς, που έχουν παιδιά, και τα βοηθούν ποικιλοτρόπως. Φυλάνε τα εγγόνια τους 

για να μην πληρώνουν για την φύλαξη, πληρώνουν από τη σύνταξή τους μέρος των 

παγίων εξόδων των παιδιών τους, όπως ενοίκια, δάνεια, κ.λπ. Αποπληρώνουν, με 

αυτό τον τρόπο, μέρος του χρέους τους. 

                                                                                                                                                        

12 αυτά τα νοικοκυριά ενισχύει, "καταληστεύοντας" τις παρασιτικές και κρατικοδίαιτες 

προνομιούχες τάξεις. 
1
Δεν μπορώ να εντοπίσω που το άκουσα, αλλά πολλοί, λόγω της οικονομικής κρίσης, 

έβγαλαν τους γέρους γονείς από τα γηροκομεία για να μοιράζονται την σύνταξή τους. Είναι 

και αυτό ένα από τα καλά των μνημονίων: φέρνει πιο κοντά τα μέλη των οικογενειών. 
2
 Θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό που έκανα τρία χρόνια δημοτικό στο χωριό μου και τρία στην 

Αθήνα, την δεκαετία του 1960. Πόσο διαφορετικοί ήταν οι δάσκαλοι! Και με μισθούς πάρα 

πολύ χαμηλούς. Οι δάσκαλοι στο χωριό έμεναν στο χωριό. Σήμερα εξαφανίζονται. 
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Το προείπε ο Ησίοδος πάνω από 2500 χρόνια τώρα, στο Έργα και Ημέρες, για τη 

σημερινή γενιά των Ελλήνων (στ. 185-196, μτφρ Δ.Ν. Μαρωνίτης): 

 

Θα τους καταφρονούν τους γέροντες γονείς οι απόγονοί τους, 

θα τους χλευάζουν ξεστομίζοντας λόγια βαριά, 

άσπλαχνοι, ανίδεοι μπροστά στον φόβο του θεού· 

σ᾽ εκείνους που τους γέννησαν, όταν γεράσουν, δεν θα αποδώσουν 

τα τροφεία τους· καμιά αρετή ευορκίας, δικαιοσύνης, 

καλοσύνης· αντίθετα, θα δείχνουν την εκτίμησή τους 

σ᾽ όποιον θα πράξει το κακό· το δίκιο καθενός η δυνατή γροθιά· 

θα λείψει κι η ντροπή· θα βλάφτει ο τιποτένιος τον καλύτερό του, 

με δόλια λόγια ξεγελώντας τον, και θα ορκίζεται αποπάνω· 

ο φθόνος μόνον θα συντροφεύει τους ανθρώπους μες στη συμφορά τους  

κακόγλωσσος, χαιρέκακος, μνησίκακος. 

 

Αλλά επειδή τον κακομοίρη τον Ησίοδο τον θεωρούν απαισιόδοξο, υπάρχει ένας 

πολύ ωραίος στίχος που δείχνει την αισιοδοξία και την εμπιστοσύνη του στις 

μελλοντικές γενιές (στ. 174-177):  

 

Άμποτε να μη ζούσα εγώ σ᾽ αυτήν την πέμπτη γενεά, 

με τους ανθρώπους της· καλύτερα να ᾽χα πεθάνει πιο μπροστά 

ή να γεννιόμουν ύστερα. Γιατί έφτασε τώρα η ώρα 

του γένους του σιδήρου. 

 

Το "ή να γεννιόμουν ύστερα" σημαίνει ότι το χρέος θα ξοφληθεί και οι 

μελλοντικές γενιές των Ελλήνων θα είναι καλύτερες από τη σημερινή γενιά. Χωρίς 

χρέη, διότι θα είναι δουλευταράδες. Ήδη αυτή η γενιά ενηλικιώνεται, αλλά φοβάμαι 

ότι θα την διώξουν στο εξωτερικό τα παράσιτα της ελληνικής κοινωνίας. Το γένος 

του σιδήρου είναι η Χρυσή Αυγή με τη "δυνατή γροθιά" και την έλλειψη ντροπής. Θα 

εξαφανιστεί και αυτή πολύ γρήγορα μαζί με τα χρέη και τα ελλείμματα. Το "νους 

υγιής εν σώματι υγιεί" έγινε στα χρυσά τους χέρια "σώματι καλά γυμνασμένω, εν 

νου διεστραμμένω"! Ο ψυχίατρος που τους έδινε κάποια δικαιολογητικά μπορεί να 

γνωρίζει περισσότερα. 

Παρακάτω εξετάζεται ένα άλλο θέμα δημοφιλές στις πλατείες και τα ΜΜΕ. 

Διαλαλούν ότι "η Ελλάδα ζει σε συνθήκες φτώχειας και δυστυχίας, άνευ ιστορικού 

προηγούμενου σε συνθήκες ειρήνης". Αφού το έπαιξαν πολύ στα ΜΜΕ και 

ξεθύμαναν, μερικοί άρχισαν να συγκρίνουν την τρέχουσα περίοδο και με την πείνα 
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του 1942 στην Αθήνα. Αλήθεια, είναι συμμετρικό το συμπέρασμά τους; Αν δηλαδή 

το ΠΑΣΟΚ και η Ν.Δ. που κυβέρνησαν, δεν έφεραν την δυστυχία και την φτώχεια 

και αν συνέβηκε το αντίθετο, μπορούμε να πούμε ότι το ΠΑΣΟΚ και η Ν.Δ. έφεραν 

πλούτο και ευμάρεια τον 21
ο 
αιώνα, που ανάλογο δεν έχει γνωρίσει η Ελλάδα από την 

απελευθέρωση του 1821; Χμ! Τι λένε τότε τα ΜΜΕ; Υπάρχει, όμως, λύση και για 

αυτό. Αν τα στοιχεία (η πραγματικότητα δηλαδή) δεν επιβεβαιώνουν αυτά που λέω, 

τόσο το χειρότερο για την πραγματικότητα. Αυτή η πραγματικότητα δεν υπάρχει! Τα 

στοιχεία λένε ψέματα.  

Σε αντίθεση με το τι λένε τα φερέφωνα της ελληνικής κρατικοδίαιτης 

πλουτοκρατίας, το ΑΕΠ της Ελλάδος δεν ήταν ποτέ τόσο μεγάλο όσο ήταν τον 21
ον 

αιώνα, τόσο το συνολικό όσο και το κατά κεφαλήν. Ποτέ η Ελλάδα δεν ήταν πιο 

πλούσια, ακόμη και στην αποκορύφωση της κρίσης. Στο αμέσως επόμενο μέρος της 

παρούσης εργασίας εξετάζεται πόσο "φτώχεια", "πείνα", "δυστυχία", "καταστροφή" 

και "εξαθλίωση" έφερε η οικονομική κρίση και τα μνημόνια. 
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Η Οικονομική Κρίση και τα Μνημόνια δεν  

Έφεραν Φτώχεια και Καταστροφή 

 
 

 

 

 

 

 
Ένα από τα βροντερά επιχειρήματα των αντιμνημονιακών δυνάμεων της χώρας, 

δηλαδή όλων των πολιτικών κομμάτων, είναι ότι ποτέ η χώρα σε περιόδους ειρήνης 

δεν γνώρισε τέτοια φτώχεια και δυστυχία. Τι είναι άραγε αλήθεια και τι είναι ψέμα; 

Αναφέρθηκε παραπάνω ότι η στατιστική δεν λέει ποτέ ψέματα. Οι άνθρωποι λένε 

ψέματα, σκόπιμα ή από άγνοια, χρησιμοποιώντας την στατιστική. Στο κεφάλαιο αυτό 

που μπορεί να θεωρηθεί και η καρδιά του όλου ζητήματος επιχειρώ μία σύντομη 

ανασκόπηση των βασικών οικονομικών στοιχείων της Ελλάδος από το 1960 έως 

σήμερα και μέσα από αυτή προσπαθώ να αναδείξω το μέγεθος της "φτώχειας" και της 

"δυστυχίας" που έφερε η τρέχουσα οικονομική κρίση και τα μνημόνια. 

 

Ο Χρυσούς Αιώνας της Ελληνικής Οικονομίας, 1950-2015 

Την μεταπολεμική περίοδο η Ελλάδα μπήκε σε τροχιά πρωτοφανούς οικονομικής 

ανάπτυξης σε ένα περιβάλλον παρατεταμένης ειρήνης, χωρίς ιστορικό προηγούμενο. 

Όλοι μιλούσαν για ένα οικονομικό θαύμα της Ελλάδος
1
. Το Ακαθάριστο Εγχώριο 

                                                      
1
 Μία σοβαρή οικονομική αποτίμηση της άμεσης περιόδου μετά τον πόλεμο γίνεται από τους 

Adelman & Chenery (1966). Ο Ανδρέας Παπανδρέου στην ομιλία του 1993 που προανέφερα, 

λέει επί λέξει τα εξής για αυτή την περίοδο: "Στην εικοσαετία 1950-1970, η Ελληνική 

οικονομία προχωρώντας με ρυθμό αύξησης εθνικού προϊόντος 7% το χρόνο, ταχύτερα από το 

μέσο ευρωπαϊκό 5%, πραγματοποίησε ένα τεράστιο άλμα προς τον οικονομικό εκσυγχρονισμό. 

Αλλά οι κρατικοί θεσμοί δεν παρακολούθησαν από κοντά την οικονομική μεταμόρφωση. 

Ιδιαίτερα το φορολογικό μας σύστημα δεν προσαρμόστηκε στις γρήγορες κοινωνικές 

ανακατατάξεις της ταχύρρυθμης ανάπτυξης του 1950-1970". Στην παρούσα μελέτη δίνεται μία 

66  
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Προϊόν, το Κατά Κεφαλή Εισόδημα, η Διανομή του Εισοδήματος και η Ανεργία είναι 

οι μεταβλητές (δείκτες) που συνθέτουν την οικονομική εικόνα της Ελλάδος. Έμφαση 

δίνεται στα τελευταία χρόνια, διότι η παρούσα εργασία εστιάζεται στην πρόσφατη 

οικονομική κρίση. 

Είναι αλήθεια ότι η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια είχε μεγάλη πτώση του ΑΕΠ, 

αλλά, αθροιστικά, τον 21
ο
 αιώνα (από το 2000 μέχρι σήμερα) καταγράφεται θετική 

συνολική οικονομική μεγέθυνση (βλέπε Διάγραμμα 7 και τα στοιχεία του Παραρτή-

ματος Β). Η κλίση της καμπύλης του Διαγράμματος 7 (η εφαπτομένη σε κάθε σημείο) 

δίνει το ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ. Τη δεκαετία του 1960, ο ρυθμός αύξησης του 

ΑΕΠ ήταν ο υψηλότερος της περιόδου, που μπορεί να συγκριθεί μόνο με αυτόν του 

τέλους του 20
ου

 αιώνα και των πρώτων χρόνων του 21
ου

 αιώνα. Τις δεκαετίες του 

1970 και του 1980 το ΑΕΠ αυξανόταν, αλλά με χαμηλότερους ρυθμούς. 

 

Διάγραμμα 7. 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), 1960-2015 

(σε δισεκατομμύρια ευρώ σταθερών τιμών του 2013) 
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Το 1999 το ΑΕΠ της Ελλάδος ήταν 169,76 δισεκατομμύρια ευρώ σε σταθερές 

τιμές του 2013. Αυτό ήταν το μέγιστο ΑΕΠ που είχε πετύχει ποτέ η ελληνική 

                                                                                                                                                        

εξήγηση γιατί συνεχίστηκε αυτό. Η πρότασή μου για αλλαγή του καπιταλιστικού 

υποδείγματος ανάπτυξης και της φορολόγησης του πλούτου μπορεί να θεραπεύσει αυτές τις 

παθογένειες που αναφέρει ο Ανδρέας Παπανδρέου. 
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οικονομία μέχρι τότε. Ποτέ το ΑΕΠ της Ελλάδος δεν ήταν τόσο υψηλό. Ποτέ η 

οικονομία της Ελλάδος δεν ήταν τόσο ισχυρή. Εύγε σε όσους το πέτυχαν λοιπόν!
1
  

Το 2000 το ΑΕΠ αυξήθηκε και έφθασε στα 177,36 δισεκατομμύρια ευρώ, νέο 

ιστορικό ρεκόρ όλων των εποχών. Συνέχισε να αυξάνει, και το 2007 έφθασε στο 

υψηλότερο σημείο της ιστορίας της ελληνικής οικονομίας, στα 236,16 

δισεκατομμύρια ευρώ. Μετά άρχισε η πτώση. Το 2013 έπεσε στα 181,73 

δισεκατομμύρια
2
. Το 2013 είχαμε το μικρότερο ΑΕΠ του 21

ου
 αιώνα, που όμως 

είναι μεγαλύτερο από το ΑΕΠ του 2000. Αν και ο ρυθμός πτώσης ήταν ιστορικά 

πολύ μεγάλος, η ελληνική οικονομία παρήγαγε το έτος 2013 περισσότερα αγαθά και 

υπηρεσίες από οποιοδήποτε έτος του 20
ου 

αιώνα. Η ελληνική οικονομία ήταν τόσο 

φτωχή ή τόσο πλούσια όσο ήταν και το 2000. 

Συνεπώς, τα περί κατοχής και τα άλλα γραφικά, είναι καλά για τα πρωτοσέλιδα 

των εφημερίδων, τις διαμάχες των τηλεοπτικών καναλιών και των ραδιοφωνικών 

σταθμών. Δυστυχώς, χρησιμοποιούνται και στην Ελληνική Βουλή.  Δεν έχουν όμως 

καμία σχέση με την πραγματικότητα. Αποτελεί, δε, μεγάλη ιεροσυλία και προσβολή 

της μνήμης των νεκρών της κατοχής όταν κάποιοι για τα ψηφαλάκια τους συγκρίνουν 

τις δύο εποχές. Υποψιάζομαι ότι αυτοί που κάνουν την σύγκριση είναι οι απόγονοι 

των μαυραγοριτών, των δοσίλογων και των γερμανοτσολιάδων, οι οποίοι 

αισθάνονται ενοχές για εκείνη την περίοδο και θεωρούν ότι έτσι απενοχοποιούν τους 

προγόνους τους, αφού η ιστορία επαναλαμβάνεται. Ανεξαρτήτως προθέσεων, τα 

επιχειρήματά τους ρίχνουν νερό στο μύλο των εχθρών του έθνους και του λαού. 

Τελικά, ο μεγάλος εχθρός του ελληνικού λαού είναι ο εαυτός του. Δείτε τα σχόλια 

των διεθνών ΜΜΕ που αναπαρήγαγαν τα περί φτώχειας στην Ελλάδα. 

                                                      
1
Επειδή έχω άλλες προσωπικές προτεραιότητες, που δεν εξαρτώνται από το ποιος κυβερνά 

την Ελλάδα ή τι είναι του συρμού σήμερα, αισθάνομαι ελεύθερος να λέω εύγε και μπράβο σε 

όποιον πολιτικό κρίνω ότι πέτυχε κάτι. Συνεπώς, το επιχείρημα του κ. Σημίτη περί ισχυρής 

Ελλάδος, αν εννοούσε την οικονομία της, είναι αληθές. Όσο για το χρηματιστήριο, δεν είμαι 

χαιρέκακος, αλλά χαίρομαι που έχασαν λεφτά και περιουσίες οι αριστεροί, "επενδύοντας" 

στο καπιταλιστικό χρηματιστήριο. Καλά να πάθουν! Όσο για τους μη αριστερούς, έμαθαν 

πώς λειτουργεί ο καπιταλισμός. Τι να κάνουμε, έχει τα ρίσκα του το σύστημα! Αυτή είναι και 

η ομορφιά του! Εγώ και πολλοί όμοιοι μου ούτε χάσαμε ούτε κερδίσαμε, απλά γιατί δεν 

παίξαμε! Παρεμπιπτόντως, δεν είμαι ενάντια στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου που 

συμπεριλαμβάνουν και τις μετοχές. Εμένα δεν μου αρέσει να επενδύω, κυρίως τα λεφτά 

άλλων. 
2
 Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία για μικρότερη ύφεση το 2013, το ΑΕΠ θα είναι λίγο 

μεγαλύτερο. 
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Αν υπάρχει πείνα και δυστυχία στην Ελλάδα, αυτό οφείλεται στο ρόλο των 

παρασιτικών τάξεων της χώρας, που δεν επιτρέπουν την ακόμη μεγαλύτερη 

ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και κυρίως την δικαιότερη διανομή του 

εισοδήματος και του πλούτου. Τον 21
ο
 αιώνα η Ελλάδα είχε τόσα λεφτά όσα δεν 

είχε σε οποιοδήποτε έτος του 20
ου

 αιώνα.  

Να δώσω ένα παράδειγμα για να γίνει σαφές αυτό που εννοώ. Η πείνα και η 

φτώχεια του 2013, αν είναι μεγαλύτερη της πείνας και της φτώχειας του 2000 ή 

οποιουδήποτε έτους του 20
ου

 αιώνα, τότε το πρόβλημα δεν είναι έλλειψη παραγωγής 

αλλά πρόβλημα διανομής. Προτείνω, λοιπόν, το εξής. Στην Ελλάδα υπάρχουν 4 

εκατομμύρια νοικοκυριά. Αν το 25% ζει σε συνθήκες φτώχειας και πείνας, να 

πάρουμε 30 δισεκατομμύρια (15% του ΑΕΠ) αναλογικά από τα πλουσιότερα 75% 

των ελληνικών νοικοκυριών και να τα δώσουμε στα χαμηλότερα στρώματα. Το 

δέχεται η αριστερά της χώρας; Όχι γενικά και αόριστα. Η πρόταση πρέπει να είναι 

συγκεκριμένη για να ξέρουν όλοι από ποιον θα αφαιρεθεί εισόδημα και σε ποιον θα 

δοθεί. Και αυτή η γνωστοποίηση να γίνει πριν τις εκλογές. 

Σε παρακάτω κεφάλαιο προτείνω συγκεκριμένο τρόπο υλοποίησης αυτής της 

πρότασης. Ας την ενσωματώσει στο πρόγραμμά της η αριστερά της χώρας. Θα 

δυσκολευτεί διότι το 75% αποτελείται από αυτούς των οποίων τα συμφέροντα η 

αριστερά έχει αποφασίσει να στηρίξει. Με άλλα λόγια είναι τα μέλη τους. Στο 

ανώτερο 75% ανήκουν. Πολύ φοβάμαι ότι ανήκουν και σε ακόμη υψηλότερα 

στρώματα. Έχει ενδιαφέρον να γίνει μία ανάλυση της ανθρωπογεωγραφίας των 

μελών και των ηγετικών τους στελεχών των αριστερών κομμάτων της Ελλάδος. Το 

95% θα ανήκει στις προνομιούχες τάξεις, κυρίως της ηγετικής τους ομάδας. 

Ενδιαφέρον θα είχε και ένα διδακτορικό για την κοινωνική προέλευση αυτών των 

στελεχών, πηγαίνοντας πίσω μέχρι τον 19
ο
 αιώνα. Μην φοβούνται. Για επιστημο-

νικούς λόγους θα γίνει και θα κρατηθεί αυστηρά η ανωνυμία. 

Όπως θα δούμε παρακάτω, η οικονομική κρίση και τα μνημόνια βελτίωσαν μεν 

την σχετική οικονομική θέση των μη προνομιούχων Ελλήνων, χειροτέρεψαν δε την 

απόλυτη θέση τους και αυτό διότι δεν εφαρμόστηκε ένα πιο σκληρό (προοδευτικό) 

μνημόνιο που να υποχρεώνει τις παρασιτικές και τις κρατικοδίαιτα πλουτοκρατικές 

τάξεις της Ελλάδος να φέρουν το αποκλειστικό βάρος της πληρωμής των χρεών, 

αφού αυτές το δημιούργησαν. Για να γίνει αυτό, απαιτείται μία άλλη αναπτυξιακή 

προσέγγιση, όπως θα δείξω παρακάτω. Αυτή η ανάπτυξη θα δώσει μεγαλύτερους 

μισθούς για τους μη προνομιούχους Έλληνες και υψηλά έσοδα για το δημόσιο. Αυτά 
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τα έσοδα, που θα είναι βιώσιμα, θα επιτρέψουν την ανοικοδόμηση ενός σύγχρονου 

προοδευτικού κράτους πρόνοιας. Θα συντελέσει στην δημιουργία μιας βιώσιμης (όχι 

παρασιτικής) και πολυπληθούς μεσαίας (αστικής-εργατικής) τάξης που αποτελεί τη 

βάση ενός υγιούς (προοδευτικού) καπιταλιστικού συστήματος. Οτιδήποτε άλλο είναι 

συντήρηση και οπισθοδρόμηση. 

 

Το Κατά Κεφαλή ΑΕΠ Αύξανε Συνεχώς 

Είναι, όμως, η οικονομική μεγέθυνση ο σωστός δείκτης για να αναλύσουμε την 

φτώχεια και τη δυστυχία που λένε οι βολεμένοι ότι έφερε η οικονομική κρίση; Ο 

ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ και το ύψος (μέγεθος) του ΑΕΠ δεν λένε πολλά πράγματα 

για την φτώχεια μιας χώρας. Οι οικονομολόγοι σωστά μετρούν το πόσο φτωχή ή 

πλούσια είναι μία χώρα με το κατά κεφαλή εισόδημα. Δηλαδή το ΑΕΠ μιας χώρας 

διαιρούμενο με τον πληθυσμό της. Ενδιαφέρον θα είχε και μία μέτρηση του κατά 

κεφαλή πλούτου, που, όμως, δεν μπορεί να καταγραφεί τόσο εύκολα όσο το εισό-

δημα. Οι πιο πολλές μετρήσεις θεωρούν τον πλούτο ως ένα σταθερό πολλαπλάσιο 

του εισοδήματος. Αυτή η μεθοδολογία χρησιμοποιείται παρακάτω και στην παρούσα 

μονογραφία. 

Το Διάγραμμα 8 (βλέπε και Παράρτημα Β για τα στοιχεία) απεικονίζει το κατά 

κεφαλή ΑΕΠ από το 1960 μέχρι σήμερα. Μέχρι το 2007, το κατά κεφαλή εισόδημα 

συνεχώς αυξανόταν. Έφθασε τα 21 χιλιάδες ευρώ το 2007, αλλά έπεσε στα 16,1 

χιλιάδες ευρώ το 2013, ενώ αναμένεται να αυξηθεί το 2014 και το 2015. Πάντως, και 

η πτώση ρεκόρ του 2013 θα είναι χαμηλότερη, λόγω της μικρότερης ύφεσης του 

2013. Ακόμη και έτσι, το κατά κεφαλή ΑΕΠ του 2013, της μικρότερης τιμής του 

21
ου

 αιώνα, είναι μεγαλύτερο από το οποιοδήποτε κατά κεφαλή ΑΕΠ του 20
ου

 

αιώνα. Άλλο ένα εύγε σε όσους το πέτυχαν λοιπόν!  

Το 1999 το κατά κεφαλή ΑΕΠ της Ελλάδος έφθασε στο ύψος ρεκόρ για τον 20
ο
 

αιώνα των 15,6 χιλιάδων ευρώ, που είναι, όμως, μικρότερο από τη χαμηλότερη τιμή 

του 21
ου

 αιώνα. Αυτά περί καταστροφής λόγω της οικονομικής κρίσης και του 

μνημονίου. Ίσως αυτός να είναι και ο αντικειμενικός λόγος που η επανάσταση 

που πολλοί περίμεναν, δεν ήρθε ποτέ.  

Μάλιστα, η Ελλάδα συγκέντρωσε το διεθνές ενδιαφέρον των "καθέδρας 

επαναστατών". Το 2012 οργάνωσα μία εκδήλωση για την κρίση
1
. Καθηγητής της 

                                                      
1
 Βλέπε (http://www.atiner.gr/events/17March2012.doc). 

http://www.atiner.gr/events/17March2012.doc
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"επανάστασης", από τις ΗΠΑ, κατέληξε στο εξής "πρωτότυπο" για αριστερό 

διανοητή συμπέρασμα: "Economic remedies to save the system from collapse are 

bound to fail so long as they remain within the framework of the existing capitalist 

system". Παρουσίασε στοιχεία όπου φαινόταν ότι ο καπιταλισμός από το 1820 μέχρι 

το 1970 κατάφερνε να αυξάνει τους μισθούς συνεχώς. Μετά άρχισαν να πέφτουν, γι' 

αυτό ανέμενε την επανάσταση. Για φανταστείτε επίτευγμα του καπιταλισμού των 

ΗΠΑ να αυξάνει τους μισθούς επί 150 χρόνια! Πάει η θεωρία του Μαρξ περί 

εξαθλίωσης της εργατικής τάξης. Τον απογοήτευσα όταν του είπα ότι η επανάσταση 

δεν θα ξεκινήσει από την Ελλάδα, γιατί ο κόσμος δεν πεινάει, τον στενοχώρησα 

πολύ.  

 

Διάγραμμα 8. 

Κατά Κεφαλή Εισόδημα, 1960-2015 

(σε ευρώ σταθερών τιμών του 2013) 
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Το γεμάτο στομάχι κάνει τους στρατιώτες της επανάστασης δυσκίνητους και 

απρόθυμους. Το πολύ-πολύ να ρίχνουν καμία μολότοφ σε ώρες υψηλής τηλεοπτικής 

ακροαματικότητας και μετά να γεμίζουν τα τριγύρω φαγάδικα για τσίπουρο, κρασί 

και μπύρες. Επειδή δεν έχω χάσει σχεδόν καμία συγκέντρωση που γίνεται στο κέντρο 

της Αθήνας, είτε από ενδιαφέρον ως πολίτης είτε ως "ερευνητής", έχω γίνει αυτήκοος 

μάρτυρας πολλών συμμετεχόντων να κανονίζουν το πού θα πιούν τα τσίπουρα μετά 

αν είναι χειμώνας και τις μπύρες αν είναι καλοκαίρι. Οι πιο μερακλήδες, συνήθως 

"εργαζόμενοι" των ΔΕΚΟ, πίνουν τσίπουρα χειμώνα - καλοκαίρι. Το τερπνόν (η 
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διαδήλωση) μετά του ωφελίμου (τα τσίπουρα και οι μπύρες). Με άλλα λόγια, 

φαίνονται οι άνθρωποι ότι δεν πεινάνε και δεν κάνουν για επανάσταση. 

Παρεμπιπτόντως, δεν είμαι ενάντια σε μία επανάσταση με νόημα, με προοπτική την 

προοδευτική καπιταλιστική ή μετακαπιταλιστική μετάβαση. Είναι ένα άλλο θέμα και 

πολύ σοβαρό μάλιστα. Απαιτεί μία ξεχωριστή ανάλυση. 

Το συμπέρασμα της παραπάνω περιγραφής είναι ότι η οικονομική κρίση δεν 

έφερε ούτε φτώχεια ούτε δυστυχία. Αν υπάρχει φτώχεια και δυστυχία αυτό οφείλεται 

στις παρασιτικές τάξεις και τις κρατικοδίαιτα πλουτοκρατικές τάξεις της Ελλάδος. 

Ταχύτατα λύνεται με άμεση διανομή του εισοδήματος και πλούτου. Μακροχρόνια θα 

βελτιωθεί όλων η οικονομική θέση αρκεί να θέλουν να δουλέψουν για την ανάπτυξη 

του υγιούς (προοδευτικού) καπιταλισμού.  

 

Η Πρόσφατη Κρίση δεν Είναι η Χειρότερη 

Πριν εγκαταλείψω αυτό το θέμα, έχει ενδιαφέρον να συγκρίνουμε την τρέχουσα 

περίοδο (2000-2013) με μία άλλη περίοδο οικονομικής κρίσης, του 1980-1993. Ο 

Πίνακας 2 συγκρίνει τις οικονομικές επιδόσεις των δύο περιόδων. Η μέση οικονομική 

μεγέθυνση της τρέχουσας περιόδου ήταν 0,57%, χαμηλότερη από την οικονομική 

μεγέθυνση του 0,71% της περιόδου 1980-2013. Άρα, σε όρους οικονομικής 

μεγέθυνσης, η τρέχουσα κρίση ήταν χειρότερη. Αν όμως χρησιμοποιηθεί ο σωστός 

δείκτης, που είναι ο ρυθμός αύξησης του κατά κεφαλή ΑΕΠ, τότε, την περίοδο του 

2000-2013, το κατά κεφαλή ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,3%, ενώ την περίοδο 1980-1993 

αυξήθηκε κατά 0,06%. Η οικονομική κρίση του 1980-1993 ήταν χειρότερη από την 

τρέχουσα κρίση της περιόδου 2000-2013. Μάλιστα, το κατά κεφαλή ΑΕΠ αυξήθηκε 

4,2% στα 14 έτη της περιόδου 2000-2013. Το αντίστοιχο ποσοστό ήταν μόνο 0,79% 

στα 14 χρόνια της περιόδου 1980-1993.  

Μία άλλη οπτική είναι να αθροίσουμε τις διαφορές των ΑΕΠ, καθώς και των 

κατά κεφαλή ΑΕΠ των δύο περιόδων. Την πρώτη περίοδο, προσθέτοντας τις ετήσιες 

μεταβολές του πραγματικού ΑΕΠ σε τιμές 2013,  βρίσκουμε ότι το ΑΕΠ της Ελλάδος 

αυξήθηκε κατά 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Η αντίστοιχη αύξηση της δευτέρας 

περιόδου ήταν 12 δισεκατομμύρια ευρώ. Συνεπώς, υπάρχει μία διαφορά ενός 

δισεκατομμυρίου ευρώ. Η εικόνα αλλάζει όταν χρησιμοποιείται το κατά κεφαλή 

ΑΕΠ. Στην πρώτη περίοδο το κατά κεφαλή ΑΕΠ αυξήθηκε αθροιστικά 65 ευρώ. Την 

δεύτερη περίοδο αυξήθηκε κατά 497 ευρώ. Συνεπώς, η πρόσφατη οικονομική κρίση 



Γρηγόρης Θ. Παπανίκος "Η Οικονομική Κρίση της Ελλάδος: Μία Ταξική Ανάλυση Υπέρ των Μνημονίων" 

[58] 

 

χαρακτηρίζεται από αύξηση του κατά κεφαλή ΑΕΠ κοντά στα 500 ευρώ, ενώ την 

περίοδο 1980-1993, η αθροιστική αύξηση του κατά κεφαλή ΑΕΠ ήταν μόνο 65 ευρώ. 

 

Πίνακας 2.  

Συγκριτικά Οικονομικής Μεγέθυνσης και Αύξησης του Κατά Κεφαλή  

Εισοδήματος των Περιόδων 1980-1993 και 2000-2013 (%) 

 1980-1993 2000-2013 

 ΑΕΠ Κατά Κεφαλή 

ΑΕΠ 

ΑΕΠ Κατά Κεφαλή 

ΑΕΠ 

 Μέσος Όρος  0,71 0,06  0,57  0,30 

 Μέγιστη Τιμή  4,29  3,91  5,94  5,60 

 Ελάχιστη Τιμή -2,26 -2,58 -7,11 -7,04 

 Τυπική Απόκλιση  2,14  2,19  4,71  4,57 

 Σύνολο Περιόδου  9,98  0,79  7,97  4,20 

Πηγή: Ίδιοι Υπολογισμοί 

 

Φωνάζουν οι Παρασιτικές και οι Κρατικοδίαιτα Πλουτοκρατικές Τάξεις 

Γιατί, λοιπόν, τόσος θόρυβος για την περίοδο 2000-2013 σε σχέση με την 

περίοδο 1980-1993; Τουλάχιστον τέσσερις λόγοι εξηγούν γιατί φωνάζουν οι 

ελληνικές παρασιτικές και κρατικοδίαιτα πλουτοκρατικές τάξεις της Ελλάδος ενάντια 

στα μνημόνια, το ευρώ, και την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Πρώτον, η πτώση στο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ και του κατά κεφαλή ΑΕΠ ήταν 

πιο οξείες (απότομες) την δεύτερη περίοδο. Αυτό φαίνεται από την διπλάσια 

διακύμανση της οικονομικής μεγέθυνσης και του ποσοστού αύξησης του κατά 

κεφαλή ΑΕΠ (βλέπε Πίνακα 2). Φαίνεται, επίσης, και από την ελάχιστη τιμή του -

7,11% της δευτέρας περιόδου σε σχέση με το  -2,26% της πρώτης περιόδου. Αντίθετη 

είναι η εικόνα για τις μέγιστες τιμές, η δεύτερη περίοδος καταγράφει υψηλότερες 

τιμές. Με άλλα λόγια, τους ήρθε απότομα. 

Δεύτερον, η πρόσφατη οικονομική κρίση αιφνιδίασε την ελληνική κοινωνία διότι 

δεν την περίμενε
1
. Τους ήρθε ξαφνικά. Η ψυχολογία των Ελλήνων ήταν διαφορετική. 

Υπήρχε μία ευφορία από την πετυχημένη τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων και την 

κυκλοφορία του ευρώ. Η οικονομική κρίση ήταν κάτι ξαφνικό που δεν μπόρεσαν 

εύκολα να χωνέψουν. Την θεωρώ μία πολύ καλή εξήγηση. Κυρίως από την θεσμική 

θέση που κατείχα μπόρεσα να το διαπιστώσω ότι αυτή η ευφορία διαπερνούσε όλα τα 

κοινωνικά στρώματα. Λεφτά υπήρχαν, μόνο που ήταν δανεικά από το εξωτερικό. 

                                                      
1
Ο λόγος αυτός μου επισημάνθηκε σε προσωπική αλληλογραφία από τον Καθηγητή 

Μάρκετινγκ κ. Νικόλα Παπαδόπουλο του Πανεπιστημίου Κάρλετον του Καναδά. 
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Οι δύο παραπάνω λόγοι, λίγο-πολύ επηρέασαν όλους τους Έλληνες. 

Δικαιολογούν τον θόρυβο αλλά όχι τον τόσο μεγάλο θόρυβο. Οι δύο επόμενοι λόγοι 

πραγματικά πάτησαν στο λαιμό την ελληνική παρασιτική και κρατικοδίαιτη 

πλουτοκρατία. Αυτός είναι ο λόγος που σκούζει. 

Τρίτον, η τρέχουσα οικονομική κρίση μείωσε την αξία του πλούτου της 

κρατικοδίαιτης πλουτοκρατίας. Δεν υπάρχουν στοιχεία αλλά μπορούμε να κάνουμε 

κάποιες υποθέσεις και εκτιμήσεις. Σύμφωνα με τους Piketty & Zucman (2013), η 

σχέση πλούτου και εισοδήματος είναι 600%-700%. Από το 2007 έως το 2013, το 

ΑΕΠ της Ελλάδος μειώθηκε κατά 54 δισεκατομμύρια ευρώ (βλέπε Παράρτημα Β: το 

2007 ήταν 236 δισεκατομμύρια και το 2013 έπεσε στα 182 δισεκατομμύρια). Αν ο 

πλούτος είναι τουλάχιστον εξαπλάσιος του εισοδήματος, τότε η αξία του πλούτου 

μειώθηκε κατά 324 δισεκατομμύρια ευρώ. Πρακτικά αυτό επιβεβαιώνεται από την 

μεγάλη μείωση στις αξίες των ακινήτων. Κάτι που δεν συνέβη την περίοδο 1980-

1993. Είναι πολλά τα λεφτά και γι' αυτό φωνάζουν ενάντια στα μνημόνια όσοι 

κατέχουν πλούτο. Δικαιολογείται. Το θέμα αυτό έχει ενδιαφέρον και εξετάζεται 

παρακάτω στην πρότασή μου για την φορολόγηση του πλούτου.  

Μέρος του πλούτου τους είναι και οι τόκοι των καταθέσεων τους. Τα παράσιτα 

και οι κρατικοδίαιτοι πλουτοκράτες, κλέβοντας το ελληνικό κράτος, έφτιαξαν γερό 

κομπόδεμα σε καταθέσεις. Το 2009-2010 έβγαλαν τα λεφτά τους έξω ή τα έκρυψαν 

στα σεντούκια τους με την ελπίδα να γυρίσει η Ελλάδα στη δραχμή και να τα 

επαναφέρουν πίσω, αποκομίζοντας μεγάλα κέρδη. Πάντα έτσι έκαναν στο παρελθόν 

λίγο πριν τις αναμενόμενες υποτιμήσεις. Δεν έγινε και όπως αναφέρω παρακάτω αυτό 

τους στοίχισε τουλάχιστον 13 δισεκατομμύρια σε απώλεια τόκων. Αν προσθέσουμε 

και τα ενοίκια που έχασαν από τον πλούτο των ακινήτων τους, η απώλειά τους μπορεί 

να άγγιξε τα 350 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι να μην φωνάζουν ενάντια στα 

πετυχημένα μνημόνια; Έχουν δίκιο, και μόνο ως "επαναστάτες" χωρίς αιτία δεν 

μπορούν να κατηγορηθούν. 

Τέταρτον, δεν έχω στοιχεία διανομής του εισοδήματος, αλλά νομίζω ότι η 

τρέχουσα κρίση πόνεσε την ελληνική κρατικοδίαιτη πλουτοκρατία περισσότερο από 

ό,τι η κρίση της πρώτης περιόδου. Τα μνημόνια αφαίρεσαν περισσότερο εισόδημα 

από τις προνομιούχες τάξεις σε σχέση με τις μη προνομιούχες τάξεις.  Γι' αυτό 

ουρλιάζουν τα ΜΜΕ και τα ελληνικά πολιτικά κόμματα που εκφράζουν τις 

προνομιούχες τάξεις. Αυτό το θέμα χρειάζεται περισσότερη διερεύνηση. Δυστυχώς, 

δεν υπάρχουν στοιχεία διανομής πλούτου στην Ελλάδα και μία τέτοια έρευνα θα είχε 
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πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας. Παρακάτω 

επιχειρώ έναν τέτοιο υπολογισμό, που αν και αυθαίρετος εξυπηρετεί τις ανάγκες 

υπολογισμού, με πρακτικό παράδειγμα, της φορολόγησης της ελληνικής 

κρατικοδίαιτης πλουτοκρατίας και του πλούτου που κατέχουν (βλέπε Κεφάλαιο 10). 

Είχα τελειώσει το γράψιμο αυτού του μέρους, όταν τα ελληνικά ΜΜΕ (14-15 

Μαρτίου 2014) άρχισαν να μεταδίδουν ότι σύμφωνα με το ΔΝΤ, τα μνημόνια τα 

πλήρωσαν το 10% των φτωχότερων Ελλήνων. Και ας λέει επί λέξει το ΔΝΤ (σελ. 45) 

τα εξής: "In Greece, there was also a larger drop in incomes of the poorest ten 

percent of the population, but the overall effect was progressive, as the second to 

fourth decile experienced relatively low decreases in their incomes" (προστέθηκε η 

έμφαση).  Το ΔΝΤ λέει ότι η επίδραση ήταν προοδευτική, δηλαδή οι πλουσιότεροι 

πλήρωσαν περισσότερα. Για μένα, δίκαιο θα ήταν οι φτωχότεροι να μην 

πλήρωναν τίποτε. Αυτός είναι ο λόγος που είμαι υπέρ ενός πιο σκληρού 

(προοδευτικού) μνημονίου. Ένα μνημόνιο που θα κτυπά καίρια τις παρασιτικές και 

κρατικοδίαιτα πλουτοκρατικές τάξεις της Ελλάδος και θα αφήνει τουλάχιστον 

ανέπαφες τις μη προνομιούχες τάξεις.  

Το κατώτερο 10% περιλαμβάνει άτομα που δεν δηλώνουν το πραγματικό τους 

εισόδημα και άτομα, που, όντας δηλωμένα ως άνεργα, εργάζονται κανονικά, έστω και 

αν ετεροαπασχολούνται. Περισσότερα για την ανεργία παρακάτω, στο τέλος αυτού 

του κεφαλαίου. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δει κανείς τα στοιχεία της μελέτης του 

ΔΝΤ για να καταλάβει γιατί ωρύονται οι παρασιτικές και οι κρατικοδίαιτα 

πλουτοκρατικές τάξεις της Ελλάδος μαζί με τα πολιτικά και συνδικαλιστικά τους 

φερέφωνα ενάντια στα μνημόνια.  

Τα Διαγράμματα 9 και 10 είναι από την μελέτη του ΔΝΤ. Δείχνουν (α) την 

σωρευτική μείωση των διαθέσιμων εισοδημάτων την περίοδο της οικονομικής κρίσης 

και των μνημονίων, 2008-2012, ανά δεκατημόρια, δηλαδή ανά 10% του πληθυσμού, 

ξεκινώντας από τα φτωχότερα στρώματα, και (β) τα συγκριτικά στοιχεία διανομής 

του εισοδήματος σε σχέση με άλλες χώρες. 

Το Διάγραμμα 9 είναι αποκαλυπτικό. Κατά μέσο όρο το διαθέσιμο εισόδημα 

μειώθηκε κατά 11,6%. Αν αφαιρέσει κανείς το κατώτερο δεκατημόριο, τα μνημόνια 

μείωσαν τα εισοδήματα των φτωχότερων Ελλήνων πολύ λιγότερο από τον μέσο όρο. 

Από την άλλη πλευρά, το 30% των πλουσιότερων Ελλήνων είδε τα εισοδήματά τους 

να μειώνονται πλέον του 15%, και κοντά στο 15% το 6
ο
 και 7

ο
 δεκατημόριο. Αυτός 

είναι και ο λόγος που φωνάζουν. Η οικονομική κρίση και τα μνημόνια που 
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επιβλήθηκαν από την τρόικα για να την αντιμετωπίσουν, βελτίωσαν τη διανομή του 

εισοδήματος. 

 

Διάγραμμα 9. 

Ποσοστιαία Μεταβολή του Διαθέσιμου Εισοδήματος της Ελλάδος, 2008-2012 
 

 
Πηγή: IMF (2014, σ. 47) 

 

Ένα πιο σκληρό μνημόνιο έπρεπε να κτυπήσει αλύπητα αυτό το 50% των 

πλουσιότερων Ελλήνων. Η πρότασή μου είναι πολύ συγκεκριμένη. Πρώτον, αφαιρώ 

το χαμηλότερο 10% γιατί έχει πολλούς απατεώνες που αποκρύπτουν τα εισοδήματά 

τους. Με ενδιαφέρουν αυτοί που ανήκουν στα κατώτερα κοινωνικοοικονομικά 

στρώματα, από το 2
ο
 έως το 5

ο 
δεκατημόριο. Υποθέτω ότι η συντριπτική πλειονότητα 

του 40% των υψηλότερων εισοδημάτων ανήκουν στις παρασιτικές και κρατικοδίαιτες 

πλουτοκρατικές τάξεις της ελληνικής οικονομίας, όπως θα τις ορίσω παρακάτω, στο 

Κεφάλαιο 8. Προτείνω, λοιπόν, την μεγαλύτερη μείωση των εισοδημάτων, επιπλέον 

10%, που θα δοθεί στις τέσσερις (2-5 δεκατημόρια) μη προνομιούχες εισοδηματικές 

ομάδες, κατά τρόπο που το εισόδημά τους να αυξηθεί. Θα χρηματοδοτηθεί από την 

ακόμη μεγαλύτερη μείωση των εισοδημάτων της ελληνικής παρασιτικής και 

κρατικοδίαιτης πλουτοκρατίας. Αυτό που χρειάζεται είναι ένα πιο σκληρό 

(προοδευτικό) μνημόνιο. 

Ελπίζω και εύχομαι ένα αριστερό πολιτικό κόμμα να υιοθετήσει αυτή την 

πολιτική. Από οικονομοτεχνικής πλευράς είναι πανεύκολο να γίνει μέσω της 

φορολόγησης του πλούτου, όπως προτείνεται με συγκεκριμένο παράδειγμα 

παρακάτω. Από πολιτικής (ταξικής) αντίδρασης είναι σχεδόν αδύνατο. Χρειάζεται 

μεγάλος ταξικός αγώνας των μη προνομιούχων Ελλήνων ενάντια στις παρασιτικές 
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και κρατικοδίαιτα πλουτοκρατικές τάξεις. Δυστυχώς, σε αυτόν τον ταξικό αγώνα τα 

αριστερά κόμματα της Ελλάδος συντάσσονται με τις προνομιούχες τάξεις. 

 

Διάγραμμα 10. 

Μεταβολές στο Δείκτη Διανομής Εισοδήματος (Gini ), 2008-2012 

 

 

Πηγή: IMF (2014, σ. 47) 

 

Ωστόσο, όπως δείχνει το Διάγραμμα 10, η Ελλάδα, την περίοδο της κρίσης, των 

μνημονίων και της τρόικα, είναι πρωταθλήτρια, συγκρινόμενη με άλλες χώρες, στην 

μείωση των ανισοτήτων ή στην μετακύληση του κόστους των μνημονίων στις 

προνομιούχες τάξεις της. Μπράβο στο μνημόνιο, διότι αν δεν υπήρχε και είχε 

κηρυχθεί μονομερής στάση πληρωμών, το κόστος της οικονομικής κρίσης, που θα 

ήταν και παραπάνω και πιο επώδυνο, θα το είχαν πληρώσει οι μη προνομιούχοι 

Έλληνες. Τα στοιχεία δείχνουν ότι το μνημόνιο βελτίωσε την σχετική θέση των μη 

προνομιούχων. Γι' αυτό "επαναστατούν" οι παρασιτικές και κρατικοδίαιτα πλουτο-

κρατικές τάξεις της Ελλάδος. Είναι αυτές οι παρασιτικές τάξεις της Ελλάδος που 

λυσσαλέα αντιδρούν στην εφαρμογή του μνημονίου. Θέλουν με κάθε τρόπο να 

αποτύχει.  

 

Η Οικονομική Κρίση και τα Μνημόνια δεν Έφεραν Ανεργία 

Η παραπάνω ανάλυση δείχνει ότι οι δείκτες της οικονομικής μεγέθυνσης, του 

κατά κεφαλή εισοδήματος και της διανομής του εισοδήματος, δεν δικαιολογούν το 

μεγάλο θόρυβο ενάντια στα μνημόνια. Πολλοί καταφεύγουν στην ανεργία για να 

δείξουν την καταστροφή και την φτώχεια που έφεραν τα μνημόνια, η οποία το 2013 
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σκαρφάλωσε στο 27,3%, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Είναι λίγο περίεργη η 

ανεργία στην Ελλάδα. 

Το Διάγραμμα 11 δείχνει την απασχόληση και το ΑΕΠ σε σταθερές τιμές του 

2013. Το 1999 το ΑΕΠ της χώρας ήταν 169,76 δισεκατομμύρια ευρώ σε τιμές 2013 

και το παρήγαγαν 4,235 εκατομμύρια εργαζόμενοι. Το 2013, στην κορύφωση της 

επίσημης ανεργίας του 27,3%, το ΑΕΠ της Ελλάδος ήταν 181,73 δισεκατομμύρια 

ευρώ, 12 δισεκατομμύρια περισσότερα ή 7% περισσότερα αγαθά και υπηρεσίες από 

αυτά που παρήχθησαν το 1999, όταν η ανεργία ήταν 12%. Το ΑΕΠ του 2013 το 

παρήγαγαν λιγότεροι εργαζόμενοι (3,925 εκατομμύρια), μία μείωση εργαζομένων 

κατά 7,3% σε σχέση με το ΑΕΠ του 1999. Πώς μπορεί να εξηγηθεί αυτή η αντίφαση; 

Η εύκολη απάντηση θα ήταν η μεγάλη αύξηση της παραγωγικότητας. Μόνο ως 

ανέκδοτο ακούγεται. 

Διάγραμμα 11. 

Απασχόληση και ΑΕΠ, 1960-2015 

Δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση του μεγέθους της δηλούμενης ανεργίας. Είναι, 

όμως, πλασματική, κυρίως των νέων. Και αυτό για πολλούς λόγους. Πρώτον, η κρίση 

χρέους έφερε αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών και της φορολογίας εισοδήματος, 

με αποτέλεσμα πολλοί εργοδότες να μην προσλαμβάνουν εργαζόμενους νόμιμα, αλλά 

να χρησιμοποιούν ανασφάλιστη εργασία. Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, το 44% 

των Ελλήνων καταφεύγουν στην αδήλωτη εργασία, διότι υπάρχει ελλιπής έλεγχος, 

και το 33% των Ελλήνων απαντούν ότι το κάνουν, διότι έχουν αυξηθεί οι φόροι και 

οι ασφαλιστικές εισφορές.  
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Ας πάρουμε για παράδειγμα μία τουριστική μονάδα. Στην προ κρίσης εποχή, με 

λιγότερες ασφαλιστικές εισφορές και φόρους, δήλωνε περισσότερους εργαζόμενους 

σε σχέση με αυτούς που δηλώνει μετά την κρίση. Με αυτό τον τρόπο κρατά σταθερή 

την δαπάνη των ασφαλιστικών εισφορών και των φόρων. Το ΑΕΠ που παράγει, 

όμως, δηλώνεται κανονικά, τουλάχιστον τόσο κανονικά όσο και πριν. Αν όλοι το 

κάνουν αυτό, που το έκαναν, τότε τα επίσημα στοιχεία μπορούν να εξηγήσουν 

αύξηση του ΑΕΠ με πτώση της επίσημης απασχόλησης και συνεπώς αύξηση της 

δηλούμενης ανεργίας. 

Δεύτερον, η οικονομική κρίση αυξάνει την παραοικονομία. Σε αυτή την 

περίπτωση, εκτός από την απασχόληση δεν καταγράφεται και το ΑΕΠ. Στην 

προηγούμενη περίπτωση το ΑΕΠ καταγράφονταν. Πολλοί δηλώνουν άνεργοι για να 

έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν τα προγράμματα επιδότησης της 

απασχόλησης ανέργων, κυρίως των νέων. Σύμφωνα με το τελευταίο Ευρωβαρόμετρο, 

η παραοικονομία της εργασίας αυξήθηκε σημαντικά την περίοδο της κρίσης, από 

17% το 2007 στο 30% το 2013. Αυτή η διαφορά ισοδυναμεί με 407 χιλιάδες άτομα 

που δηλώνονται ως άνεργοι το 2013 ενώ δεν ήταν. Συνεπώς, η επίσημη ανεργία των 

νέων είναι πλασματική, διότι πολλοί από αυτούς δουλεύουν στην παραοικονομία, π.χ. 

παραδίδοντας ιδιαίτερα μαθήματα ή κάνοντας άλλες δουλειές του ποδαριού
1
. 

Σκοπίμως δεν αναφέρομαι στα ποσοστά ανεργίας των νέων διότι πολλοί από 

αυτούς εργάζονται χωρίς ασφάλιση και καταγράφονται ως άνεργοι. Ακριβώς και γι' 

αυτό τον λόγο δεν αναφέρομαι στο ΑΕΠ που δημιουργεί η παραοικονομία. Αν το 

30% του ΑΕΠ δημιουργείται στην παραοικονομία, αυτό παράγεται από κάποιο 

                                                      
1
Μου στέλνουν ασταμάτητα να προσλάβω άνεργους μέσω των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ, 

πτυχιούχους και με μεταπτυχιακά μάλιστα. Ούτε ένας δεν ήταν ουσιαστικά άνεργος. Οι πιο 

πολλοί παρέδιδαν ιδιαίτερα μαθήματα ή έκαναν άλλες δουλειές του ποδαριού. Όλοι αυτοί 

είναι ετεροαπασχολούμενοι και γίνονται αντικείμενο άγριας εκμετάλλευσης από 

παρασιτικούς και κρατικοδίαιτα πλουτοκρατικούς "επιχειρηματίες".  Την πιο σωστή ανάλυση 

για τον ΟΑΕΔ την είδα σε αφίσα μιας προφανώς αριστερίστικης οργάνωσης (www.erad.gr). 

Εκτιμούν ότι "[Μ]ια θάλασσα φτηνών και απελπισμένων εργατών, διαθέσιµων να δουλέψουν 

οπουδήποτε, ακόµα και για ψίχουλα αντί για µισθό. …  Την διαχείρισή τους έχει αναλάβει το 

“µεγαλύτερο γραφείο ενοικίασης εργαζοµένων στην Ελλάδα”: ο ΟΑΕΔ". Συμφωνώ απόλυτα 

μαζί τους. Με μία διαφορά. Αν η Ελλάδα ήταν πραγματικά μία ανεπτυγμένη καπιταλιστική 

χώρα, η εκμετάλλευση των εργατών θα ήταν μεγαλύτερη, αλλά τα ψίχουλα θα ήταν μεγάλο 

καρβέλι. Το ζητούμενο για αυτήν την οργάνωση αλλά και για όλες τις οργανώσεις της 

αριστεράς είναι πως βλέπει κανείς να επιτυγχάνεται η μετάβαση από μία καπιταλιστική 

κοινωνία σε μία μετακαπιταλιστική. Πολύ σημαντικό θέμα για συζήτηση. Πάντως, ο ΟΑΕΔ 

πρέπει να κλείσει και όλες αυτές οι κεκαλυμμένες ενισχύσεις των παράσιτων και 

κρατικοδίαιτα πλουτοκρατικών επιχειρηματιών πρέπει να σταματήσουν. 
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εργατικό δυναμικό, συνήθως νέους και μετανάστες. Αν υποθέσουμε ότι η μέση 

παραγωγικότητα μεταξύ φανερής και αφανούς οικονομίας είναι η ίδια, τότε αυτό το 

30% του ΑΕΠ, περί τα 60 δισεκατομμύρια, θέλει 1,2 εκατομμύρια εργαζόμενους για 

να παραχθεί. Όσοι και οι καταγεγραμμένοι άνεργοι!  

Πολλές από τις δουλειές της παραοικονομίας είναι εποχικές ή μερικής 

απασχόλησης, οπότε ο αριθμός των ατόμων που εισπράττουν εισοδήματα είναι πολύ 

μεγαλύτερος του 1,2 εκατομμυρίων. Και κατά τη γνώμη μου αυτό είναι το 

πρόβλημα της απασχόλησης των νέων σήμερα: η ετεροαπασχόληση
1
 και όχι η 

ανεργία. Η ετεροαπασχόληση αφορά κυρίως ανασφάλιστες εργασίες και πολλοί από 

αυτούς συνεχίζουν να δηλώνουν ότι είναι άνεργοι
2
. Αλλά το θέμα της ανεργίας δεν 

απασχολεί αυτή τη μελέτη, διότι η πρόταση της ανάπτυξης ενός υγιούς 

(προοδευτικού) καπιταλισμού όχι μόνο θα εξαλείψει το πρόβλημα της ανεργίας αλλά 

θα φέρει πίσω και πολλούς Έλληνες που αναγκάστηκαν να φύγουν στο εξωτερικό. Η 

ανεργία λύνεται πολύ εύκολα και άμεσα αν λυθεί η ταξική διάσταση της ανάπτυξης 

του ελληνικού καπιταλισμού. Αυτή είναι η δυσκολία και όχι η ανεργία. 

Τρίτον, μειώθηκε η απασχόληση διότι μειώθηκε ο αριθμός των δημόσιων 

υπαλλήλων, είτε λόγω απόλυσης, είτε λόγω συνταξιοδότησης. Όχι μόνο δεν μειώθηκε 

                                                      
1
Αυτό το είδος της ανεργίας συνδέεται και με την ανεργία τριβής διότι κάποιος εργάζεται 

προσωρινά, ψάχνοντας ταυτόχρονα για μία καλύτερη θέση που θα ανταποκρίνεται 

περισσότερο στα προσόντα του και τις φιλοδοξίες του. Επίσης, το θέμα αυτό συνδέεται με 

την επιστημονική βιβλιογραφία των καλών και κακών εργασιών (Good Jobs, Bad Jobs). 

Βλέπε Davis & Harrigan (2011) για μία ενδιαφέρουσα οικονομική μελέτη για την επίδραση 

της απελευθέρωσης του εμπορίου στην καταστροφή προστατευόμενων "καλών" θέσεων 

εργασίας.  Όπως εξηγείται παρακάτω, η πρότασή μου εδώ για έναν υγιή (προοδευτικό) 

καπιταλισμό θα δημιουργήσει καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, καταστρέφοντας τις 

παρασιτικές θέσεις εργασίας. 
2
Ένας νέος σε ηλικία υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε άνεργος και 

ταυτόχρονα ότι έκανε διάφορες δουλειές του ποδαριού και της παραοικονομίας. Το "παιδί" 

δεν ξέρει την διαφορά μεταξύ ανεργίας και ετεροαπασχόλησης. Έψαξα το βιογραφικό του. 

Δεν δηλώνει καμία εργασία πλην αυτής της απασχόλησής του στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, 

δηλαδή ένας κρατικοδίαιτος κηφήνας. Με καμάρι στο βιογραφικό του δηλώνει ότι "[Ξ]όδεψε 

πολλές μέρες (και νύχτες) της φοιτητικής του ζωής για το φοιτητικό κίνημα και τη μάχη για 

δημόσια δωρεάν παιδεία, διατελώντας εκπρόσωπος φοιτητών στα όργανα συνδιοίκησης και τη 

Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Φοιτητών 

Φιλοσοφικής". Πότε κοιμόταν αυτό το παιδί και πότε διάβαζε; Μάλλον όταν ήταν όρθιος το 

πρώτο και ποτέ το δεύτερο διότι αξιοποίησε τον κλασικό ελληνικό τρόπο: τα πτυχία copies 

κτώνται! Όπως εξηγώ παρακάτω, αυτά τα κρατικοδίαιτα παράσιτα της ελληνικής κοινωνίας, 

μία αριστερά στην εξουσία πρέπει να τα εξαφανίσει. Δυστυχώς, η ελληνική αριστερά θέλει 

να τα φέρει στην εξουσία. 
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το ΑΕΠ, αλλά αντίθετα αυξήθηκε. Ίσως αυτό να εξηγείται αν το οριακό προϊόν των 

εργαζομένων στο δημόσιο τομέα δεν ήταν μόνο χαμηλό, αλλά και αρνητικό. Οπότε 

διώχνοντας μερικούς, ανέβηκε το ΑΕΠ. Υπάρχουν πολλές ανεκδοτολογικές ιστορίες 

εργαζομένων που εμποδίζουν νέους εργαζόμενους να δουλέψουν για να μην 

χαλάσουν την πιάτσα. Επίσης, όσο πιο πολλοί είναι μέσα σε ένα γραφείο, τόσο 

λιγότερο έργο παράγουν διότι "κουτσομπολεύουν" με τις ώρες. Από μόνος του ένας 

εργαζόμενος παράγει περισσότερο από ό,τι 2 ή περισσότεροι μαζί. Τέλος, όσο 

μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των εργαζομένων, τόσο δυσκολότερη είναι και η 

διοίκησή τους. Ίσως αυτό να εξηγεί γιατί η ελληνικής δημόσια διοίκηση έχει 

περισσότερους προϊστάμενους από ό,τι απλούς υπαλλήλους. Όλα αυτά απαιτούν 

ιδιαίτερη έρευνα. Στο Διάγραμμα 11 φαίνονται ξεκάθαρα οι αθρόες προσλήψεις που 

έγιναν στο ελληνικό δημόσιο και στις κρατικοδίαιτες επιχειρήσεις πριν την κρίση. 

Εκτοξεύτηκε η γραμμή της απασχόλησης το ίδιο έγινε και στις κρατικές δαπάνες, 

όπως έδειξα προηγούμενα (βλέπε Διάγραμμα 3).  

 

Το ΠΑΣΟΚ και τα Επιτεύγματά του 

Η παραπάνω ανασκόπηση της μακροοικονομικής ιστορίας της Ελλάδος αξίζει να 

κλείσει με μία αναφορά στο ΠΑΣΟΚ, διότι σχετίζεται με τα οικονομικά 

αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν κυρίως επί κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ. Ο Γεώργιος 

Παπανδρέου έλεγε στη δεκαετία του 1960, στην πρώτη πρωθυπουργία του 

Κωνσταντίνου Καραμανλή, ότι «όταν οι αριθμοί ευημερούν, οι άνθρωποι δυστυχούν», 

και φυσικά εννοούσε ότι η μεγάλη οικονομική μεγέθυνση της εποχής εκείνης (τη 

δεκαετία του 1960) ευνοούσε τις ανώτερες κοινωνικές τάξεις. Είχε δίκιο. Υπήρχε 

πρόβλημα διανομής του εισοδήματος και κυρίως διανομής του πλούτου. Επί ΠΑΣΟΚ 

αυτό διορθώθηκε, αλλά δεν εξαλείφτηκε. Και επειδή έχει γίνει του συρμού να το 

βρίζουν οι προερχόμενοι από το ΠΑΣΟΚ νεοπαγείς ΣΥΡΙΖΑΙΟΙ, αξίζει να 

καταγράψουμε τι πέτυχε το ΠΑΣΟΚ, και κατά ένα μεγάλο μέρος ο ιδρυτής του στα 

χρόνια διακυβέρνησής του, αφού του χρεώνουν όλη την περίοδο μετά το 1980. 

Πέτυχε η Ελλάδα τα εξής: 

 

1. Σταθεροποιήθηκε η κοινοβουλευτική δημοκρατία. Εδώ τα εύσημα πηγαίνουν σε 

όλα τα πολιτικά κόμματα της Ελλάδος αλλά καταλυτικά στον Κωνσταντίνο 

Καραμανλή. Η περίοδος μετά το 1974, αποτελεί τον σύγχρονο χρυσό αιώνα της 

Ελλάδος. Ποτέ άλλοτε η Ελλάδα δεν είχε τόση μακρά περίοδο ειρήνης, τόση 
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δημοκρατία και τόση κοινωνική ευημερία. Θα πρέπει να προβάλλεται αυτό, 

εντός και εκτός Ελλάδος. Εντός Ελλάδος, δε, οι Έλληνες θα πρέπει να αγωνίζο-

νται για μεγαλύτερες τέτοιες επιτυχίες: συνέχιση της ειρήνης, ακόμη 

περισσότερης δημοκρατίας και μεγαλύτερης ευημερίας. 

2. Το ΑΕΠ της χώρας συνεχώς ανέβαινε, άλλοτε με γοργούς ρυθμούς και άλλοτε με 

πιο αργούς. Ποτέ η Ελλάδα δεν είχε τόσο ισχυρή οικονομία. 

3. Το ίδιο και το κατά κεφαλή ΑΕΠ. Ποτέ άλλοτε το κατά κεφαλή ΑΕΠ της χώρας 

δεν ήταν τόσο μεγάλο. Ποτέ οι Έλληνες δεν ήταν τόσο πλούσιοι. 

4. Βελτιώθηκε η διανομή του εισοδήματος. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ
1
 και το ΔΝΤ, ο 

συντελεστής Gini μειώθηκε στην Ελλάδα στα χρόνια διακυβέρνησης από το 

ΠΑΣΟΚ. Ποτέ η Ελλάδα δεν ήταν τόσο οικονομικά δίκαιη απέναντι στους 

πολίτες της. Παραμένει, όμως, άνιση σε σχέση με άλλες χώρες. Παρακάτω 

προτείνω μία άμεση λύση αυτού του προβλήματος. 

5. Σύμφωνα με δική μου έρευνα, βλέπε Papanikos (2004a), στην πρώτη δεκαετία 

κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, βελτιώθηκε η διανομή του εισοδήματος μεταξύ των 

φτωχότερων και πλουσιότερων περιοχών της χώρας. Ποτέ η Ελλάδα δεν είχε 

μειώσει τόσο την οικονομική ανισότητα μεταξύ φτωχών και πλούσιων 

περιοχών της. Εξάλλου αυτό φαίνεται δια γυμνού οφθαλμού όταν κάποιος που 

έζησε σε χωριό στη δεκαετία του 1970 και το βλέπει πόσο αναπτύχθηκε σήμερα. 

6. Οι Έλληνες του εξωτερικού γύριζαν πίσω. Ποτέ άλλοτε η Ελλάδα στην ιστορία 

της δεν είχε καταγράψει τέτοια επίπεδα επαναπατρισμού, λόγω έλξης της 

Ελλάδος και όχι λόγω εξώθησης του ελληνισμού από άλλες χώρες, όπως 

στην περίπτωση της μικρασιατικής καταστροφής. Τελευταία αντιστράφηκε 

το ρεύμα της παλιννόστησης. Φεύγουν οι άξιοι και μένουν τα παράσιτα. Τα 

τελευταία δεν τα θέλει και καμία χώρα. Γι' αυτό, όμως, δεν φταίνε τα μνημόνια. 

Τα πιο σκληρά (προοδευτικά) μνημόνια θα τους φέρουν πίσω αυτούς και 

πολλούς άλλους που διώχνουν, δύο αιώνες τώρα, οι παρασιτικές και 

κρατικοδίαιτα πλουτοκρατικές τάξεις της Ελλάδος.  

 

Το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να πετύχει πολύ περισσότερα και μπορεί να του γίνει 

μεγάλη κριτική, αλλά είναι ανήθικο, για κάποια ψηφαλάκια, να απαξιώνουν μερικοί 

ένα σημαντικό έργο.  Δυστυχώς, το ΠΑΣΟΚ προδόθηκε από τις παρασιτικές και τις 

                                                      
1
 Βλέπε OECD (2011 & 2013a) & IMF (2014). 
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κρατικοδίαιτα πλουτοκρατικές τάξεις που σε ένα μεγάλο βαθμό το ίδιο έθρεψε. Αυτοί 

ήταν και οι πρώτοι που σκορπίστηκαν δεξιά και αριστερά. Για άλλη μία φορά 

επαναλαμβάνεται "Ούς έθρεψε το μάννα, εκίνησαν την πτέρναν, κατά του ευεργέτου". 

Αυτοί που έφυγαν είναι και αυτοί που δημιούργησαν τα χρέη. Νομίζουν ότι άμα 

έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση θα τους δώσει μεγαλύτερους μισθούς, θα 

αναλαμβάνουν δημόσια έργα και θα προσλάβει τα παιδιά τους στο δημόσιο. 

Εξάλλου, ανοήτως ο ΣΥΡΙΖΑ τους το υπόσχεται. Πολλοί μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ το 

πιστεύουν κιόλας.  

Οι κακομοίρηδες δεν έχουν καταλάβει ότι οι εποχές έχουν αλλάξει και ότι τα 

παιδιά τους θα πληρώσουν τα χρέη που άφησαν αυτοί. Πιστεύουν ακόμη ότι μπορούν 

να αυξάνουν τους μισθούς τους και να λαμβάνουν τις μίζες τους με δάνεια από το 

εξωτερικό. Μερικοί από αυτούς πιστεύουν ότι άμα βγει η Ελλάδα από το ευρώ και 

γυρίσει στην δραχμή θα μπορέσουν να συνεχίσουν τον παρασιτισμό τους. Η 

καταστροφή της χώρας τους αφήνει αδιάφορους. Την καταστροφή της Ελλάδος την 

εύχεται και η άρχουσα τάξη της Γερμανίας για άλλους λόγους, που εξετάζονται στο 

αμέσως επόμενο κεφάλαιο της εργασίας. 
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Η Άρχουσα Τάξη της Γερμανίας Θέλει την  

Ελλάδα Εκτός Ευρώ 

 
 

 

 

 

 

Η φαιδρότητα των αντιμνημονιακών κομμάτων της Ελλάδος είναι τέτοια που 

επινοεί μεταφυσικές εξηγήσεις για να ερμηνεύσει  την συμπεριφορά της κας Μέρκελ 

έναντι της Ελλάδος. Και όμως, η απάντηση είναι απλή, ταξική και καθόλου 

μεταφυσική. Η άρχουσα τάξη της Γερμανίας θέλει την Ελλάδα εκτός ευρώ, διότι 

αυτό εξυπηρετεί τα συμφέροντά της. Και καλά κάνουν. Συμφέρον να βγάλουν την 

Ελλάδα εκτός ευρώ έχει και ένα μέρος των παρασιτικών και κρατικοδίαιτα 

πλουτοκρατικών τάξεων της χώρας. Αυτός είναι και ο λόγος που στηρίζουν το 

ΣΥΡΙΖΑ διότι έχει κυβερνητικές προοπτικές. Τα συμφέροντά τους ταυτίζονται με 

αυτά της άρχουσας τάξης των Γερμανών. 

Όπως πολύ σωστά μου επισημάνθηκε
1
, η ανάλυσή μου εδώ διαφοροποιείται 

σημαντικά από την ανάλυση των ΜΜΕ της Ελλάδος και της Γερμανίας αλλά και των 

επιστημονικών ερευνών που έχουν δημοσιευτεί επί του θέματος. Οικονομικές έρευνες 

εστιάζονται περισσότερο στην παραγωγικότητα των εργατών της Ελλάδος, στις 

διαρθρωτικές αλλαγές που δεν έγιναν κ.λπ. Είναι σωστές, αλλά η παρούσα ανάλυση 

δίνει και μία άλλη διάσταση σε αυτόν το διάλογο περί της οικονομικής κρίσης. 

Εισάγει την ταξική ανάλυση στο πλαίσιο μιας παγκοσμιοποίησης, μέρος της οποίας 

είναι και η ευρωζώνη. Συνεπώς, το πρόβλημα δεν είναι μεταξύ Γερμανίας και 

                                                      
1
 Προσωπική αλληλογραφία με τον κ. Γιάννη Στιβαχτή, Καθηγητής Πολιτικών Επιστημών 

και Διευθυντής του Προγράμματος Διεθνών Σπουδών, Πολιτειακό Πανεπιστήμιο και 

Πολυτεχνικό Ινστιτούτο της Βιρτζίνια (Virginia Polytechnic Institute and State University), 

ΗΠΑ. 
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Ελλάδος, αλλά μεταξύ κοινωνικών τάξεων ανεξαρτήτως χώρας. Μία τέτοια 

προσέγγιση επιτρέπει μια κριτική (ταξική) αξιολόγηση της στάσης της ελληνικής 

αριστεράς διότι η κατάργηση των μνημονίων και η έξοδος της Ελλάδος από το ευρώ 

εξυπηρετούν τα ταξικά συμφέροντα της άρχουσας τάξης της Γερμανίας αλλά και 

μερικών παρασιτικών τάξεων της Ελλάδος. Στην πρώτη περίπτωση η γερμανική 

οικονομία γίνεται πιο ισχυρή και πλουτίζει η άρχουσα τάξη χωρίς να καταστρέφεται 

η χώρα τους και συνεπώς χωρίς να την πληρώνουν οι μη προνομιούχες τάξεις της 

Γερμανίας. Στην περίπτωση της Ελλάδος, το αποτέλεσμα είναι το αντίθετο. Μέρος 

της άρχουσας τάξης της Ελλάδος θα ωφεληθεί καθώς και τα παράσιτα, αλλά θα 

καταστραφεί οικονομικά η χώρα και το μάρμαρο θα το πληρώσουν οι μη 

προνομιούχες τάξεις. Είναι το ίδιο αποτέλεσμα με τις γερμανικές μίζες. Στην 

γερμανική οικονομία κάνουν καλό γιατί πουλάν και μάλιστα ακριβά. Την ελληνική 

οικονομία την καταστρέφουν. 

Η γερμανική άρχουσα τάξη δεν μπορεί και δεν θέλει να μας βγάλει έξω από το 

ευρώ με το ζόρι. Θέλει να φανεί ότι είναι αποτέλεσμα της ανικανότητας της Ελλάδος 

να εφαρμόσει τα μνημόνια. Ή να φανεί ως "ατύχημα". Λένε στο γερμανικό λαό: 

"βλέπετε, εμείς τους βοηθάμε αλλά αυτοί είναι ανίκανοι να βοηθηθούν"
1
. Από μέσα 

τους προσεύχονται να αποτύχει η Ελλάδα. Επίσης, βάζοντας την Ελλάδα να παίξει 

ένα παιγνίδι, κέρδιζαν και τον απαραίτητο χρόνο για να προετοιμαστούν για την 

αναμενόμενη εκδίωξη της Ελλάδος από το ευρώ. 

Φαίνεται, όμως, ότι ο πρώτος αγώνας που διεξήχθη στο Βερολίνο, στην έδρα της 

Γερμανίας, κερδήθηκε από την Ελλάδα με 2-0. Τα δύο τέρματα είναι τα δίδυμα 

ελλείμματα που φαίνεται ότι γίνονται πλεονάσματα και συνεπώς ελληνικά 

πλεονεκτήματα για τον επαναληπτικό που θα γίνει στην Αθήνα, που πολύ πιθανόν θα 

αρχίσει μετά τις εκλογές για την ευρωβουλή. Και επειδή οι Γερμανοί είναι καλοί 
                                                      
1
 Το είχα ήδη γράψει αυτό όταν διάβασα το άρθρο των Ardagna & Caselli (2014), που 

αναμένεται να δημοσιευτεί στο διεθνούς κύρους περιοδικό της Αμερικανικής Οικονομικής 

Ένωσης Macroeconomics. Γράφουν επί λέξει τα εξής "… there might have been a potential 

blame-shifting value to postpone default. Giving Greece a difficult task and waiting for the 

inevitable failure to accomplish it, and then blaming the default on Greece's lack of 

discipline, might have appeared a politically astute manoeuvre". Άσοι οι Γερμανοί στις 

μανούβρες ειδικά του Προέδρου της Μπάγερν, παλιά δόξα του γερμανικού ποδοσφαίρου,  

που τώρα ξεκουράζεται στη φυλακή, αλλά και οι Έλληνες δεν πάνε πίσω. Αν δεν είχε η 

Ελλάδα και τους Εφιάλτες της, τους αντιμνημονιακούς, τι ωραίο ποδόσφαιρο που θα έπαιζε! 

Πάντως και η Ελλάδα έβαλε Πρόεδρο ΠΑΕ στην φυλακή. Θα ήθελα να το ερμηνεύσω ότι 

είναι λόγω μνημονίου. Η συνέχεια θα δείξει. Και πριν προλάβω να στείλω το βιβλίο στο 

τυπογραφείο διάβασα ότι αποφυλακίστηκε με εγγύηση ο Πρόεδρος. 
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αντίπαλοι ξέρουν να χάνουν. Η πρόσφατη επίσκεψη της κας Μάρκελ στην Ελλάδα 

στις 11 Απριλίου 2014 αποτελεί αναγνώριση της ήττας της στον πρώτο αγώνα. Να 

θυμάστε πάντα ότι οι Γερμανοί δεν παρατάνε έναν αγώνα μέχρι ο διαιτητής να 

σφυρίξει την λήξη, και αυτό συμπεριλαμβάνει και τον επαναληπτικό. Η κα Μέρκελ 

πάει να κερδίσει τον αγώνα με διαφορετικό τρόπο. Μία απλή ανάγνωση της 

τοποθέτησής της στην κοινή συνέντευξη τύπου αναδεικνύει την πρότασή της για το 

αναπτυξιακό υπόδειγμα της Ελλάδος που αυτή επιθυμεί
1
. Αυτό βολεύει και τις 

παρασιτικές και κρατικοδίαιτα πλουτοκρατικές τάξεις της Ελλάδος. Βολεύει και την 

άρχουσα τάξη της Γερμανίας. Ο τρόπος που προτείνουν είναι ο κρατικοδίαιτος 

καπιταλισμός. Δεν βολεύει τις μη προνομιούχες τάξεις της Ελλάδος αυτός ο τρόπος. 

Το συμφέρον των μη προνομιούχων είναι ο μη κρατικοδίαιτος και ο μη παρασιτικός 

καπιταλιστικός τρόπος ανάπτυξης. Βολεύει όμως τις προνομιούχες τάξεις, και να 

θυμηθείτε ότι αυτό το υπόδειγμα καπιταλισμού που προτείνει η κα Μέρκελ (διάβαζε 

άρχουσα τάξη της Γερμανίας) θα το υιοθετήσει πλήρως όλο το φάσμα της ελληνικής 

αριστεράς. Τα πρώτα σημάδια επιβεβαιώνουν τους φόβους μου με δηλώσεις τύπου να 

ενισχύσουμε τις ελληνικές δημόσιες επενδύσεις. Αυτό θέλει και η κα Μέρκελ, και 

μάλιστα μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων που θα τα διαχειρίζονται ελληνικοί 

δημόσιες φορείς. 

Αν τα στοιχεία των δίδυμων ελλειμμάτων (πλεονασμάτων πλέον) επαληθευτούν 

και συνεχιστούν, τότε οι στόχοι των μνημονίων επιτεύχθηκαν. Όσο και αν φαίνεται 

παράξενο, το μνημόνιο ήταν το σχοινί που μας πούλησε η Γερμανία για να την 

κρεμάσουμε. Οι ιστοί της κρεμάλας, το Γάμα των δοκαριών, αποτελείται από τις δύο 

σανίδες των δημόσιων πλεονασμάτων. Και για να γίνει κατανοητό πόσο σημαντικό 

είναι αυτό, η ίδια η ευρωζώνη (διάβαζε Γερμανία) στην Έκθεσή της, τον Σεπτέμβριο 

του 2013, έγραφε στη σελ. 17, επί λέξει, τα εξής: 

 

                                                      
1
Την ίδια μέρα που ανακοινώθηκε το χαρμόσυνο γεγονός του δημοσιονομικού πλεονάσματος 

των 3,4 δισεκατομμυρίων ευρών (1,5 σύμφωνα με την τρόικα), ήρθε και λυπητερή της 

εξάρτησης. Η Γερμανία αφού απέτυχε να μας βγάλει έξω από το ευρώ, θέλει τώρα να 

ενισχύσει το παρασιτικό και κρατικοδίαιτο καπιταλισμό της Ελλάδος που τόσο την βολεύει. 

Οι δύο κυβερνήσεις ίδρυσαν το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο για να συνεχίζουν να 

κρατικοτρέφουν τα παράσιτα των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων. Οι υγιείς 

(προοδευτικές) επιχειρήσεις δεν θέλουν καμία ενίσχυση. Αν θέλει να βοηθήσει η Γερμανία, 

να φέρει μεγάλες επιχειρήσεις να κάνουν εργοστάσια στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές που αναφέρω παρακάτω. Και αν δεν θέλει, υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές 

που κάνουν πορτοκάλια. 
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Greece is approaching the point where it will move from primary fiscal 

deficit to a surplus. At that point it will no longer need external funding 

for its day-to-day activities. Greece would then be in a position to make 

an increasingly credible threat of exiting the Eurozone, if a new 

government deemed this to be the least bad alternative. 

 

Αν και το παραπάνω έχει πολλές ερμηνείες και μπορεί να διαβαστεί 

ποικιλοτρόπως, στην Ελλάδα ένας που έχει συμφέρον να βγάλει την χώρα από το 

ευρώ μπορεί να το διαβάσει ότι δεν θα είναι και μεγάλο το κόστος να βγει η χώρα 

από το ευρώ. Το λένε και οι Γερμανοί. Συνεπώς, δικαιώνεται το σύνθημα "καμία 

θυσία για το ευρώ". Μιας και το new government αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, το παραπάνω 

είναι σα να τους προτρέπει να βγάλουν την χώρα από το ευρώ διότι "αυτό είναι το 

λιγότερο κακό από όλες τις διαθέσιμες επιλογές".  

Όσο και να φαίνεται παράδοξο, το μνημόνιο οδήγησε πολύ γρήγορα στην 

(οικονομική) εθνική ανεξαρτησία της Ελλάδος. Το παραδέχεται και η παραπάνω 

παραπομπή από την έκθεση (Greece would then be in a position). Πότε ήταν η 

Ελλάδα σε θέση να επιλέξει μετά από μία εκ των πραγμάτων χρεοκοπία; Ποτέ. Από 

την επανάσταση του 1821 πάντοτε μία χρεοκοπία οδηγούσε σε εξάρτηση. Και αυτό 

πρώτη φορά χωρίς πόλεμο, εθνικό ή εμφύλιο! Στο παρελθόν, τα εξωτερικά χρέη 

οδηγούσαν σε ταπεινωτικές εθνικές ήττες στα πολεμικά μέτωπα, ή σε οδυνηρούς 

εμφύλιους σπαραγμούς. Σε εθνικούς πολέμους νικάς ή χάνεις, σε εμφύλιο μόνο 

χάνεις. Για αυτό όλα τα διεθνή ΜΜΕ και τα ντόπια φερέφωνά τους ήθελαν να 

ωθήσουν την Ελλάδα σε εμφύλιο πόλεμο. Τους βόλευε αλλά η Ελλάδα τους 

διέψευσε. Τα κόλπα των παρασιτικών και κρατικοδίαιτα πλουτοκρατικών τάξεων της 

Ελλάδος δεν έπιασαν. Οι μη προνομιούχοι Έλληνες δεν τσίμπησαν. Περισσότερο από 

ένστικτο παρά από γνώση. Οι πλατείες έμειναν άδειες. Οι κινητοποιήσεις έγιναν του 

τύπου "αραιά-αραιά να φαινόμαστε καμιά κατοσταριά" ή καλύτερα δεκαριά. Και αυτό 

αν οι καιρικές συνθήκες είναι ευοίωνες
1
. Στα χρόνια των μνημονίων έγιναν 20 

χιλιάδες τέτοιες κινητοποιήσεις.   

                                                      
1
Φίλος μου, πρόεδρος μεγάλου φορέα των παρασιτιών και κρατικοδίαιτα πλουτοκρατικών  

τάξεων μου έλεγε για την μεγάλη κινητοποίηση που ετοίμαζαν στο Σύνταγμα. Μισή ώρα πριν 

την "επανάσταση" έπιασε καταρρακτώδης βροχή. Ήμουν ο μόνος επί της Πλατείας 

Συντάγματος στην ώρα της προγραμματισμένης "επανάστασης". Κανείς άλλος. Οι πιο 

γελοίες από όλες είναι οι "επαναστατικές" κινητοποιήσεις της ΑΔΕΔΥ. Δεν μαζεύεται 

κανένας.   
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Αν κανείς αναλογιστεί ότι το πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 

οφείλεται στο ότι η Ελλάδα εισπράττει από τους Γερμανούς, πουλώντας κάτι που 

ποτέ δεν ίδρωσε να παράγει (θάλασσα και ήλιο), μειώνοντας ταυτόχρονα σημαντικά 

τις εισαγωγές γερμανικών βιομηχανικών προϊόντων που με κόπο παράγουν οι εργάτες 

στη Γερμανία
1
 (και στις πέριξ αυτής χώρες), και που άλλωστε, η πλειονότητα των 

αγαθών αυτών ποτέ δεν αποτελούσαν είδη πρώτης ανάγκης για τους μη 

προνομιούχους Έλληνες, τότε εύλογα βγαίνει το συμπέρασμα ότι η επίτευξη των 

δύο στόχων που έθεσε το μνημόνιο, στρέφεται ενάντια στη γερμανική οικονομία 

και υπέρ της ελληνικής οικονομίας.  

Συνεπώς, όσοι αντιτίθενται στα μνημόνια εξυπηρετούν τα συμφέροντα της κας 

Μέρκελ και του "Γερμανικού Δ' Ράιχ", και δικαίως μπορούν να θεωρηθούν προδότες 

του Ελληνικού Έθνους. Κατηγορούν για "προδοσία" και τρομοκρατούν όσους 

ψελλίζουν ότι τα μνημόνια μπορεί να έχουν και κάποια θετικά στοιχεία. Δυστυχώς, 

δεν είναι η πρώτη φορά που οι προδότες αποκαλούν τους γνήσιους πατριώτες 

"προδότες". Δείτε ποιοι πολέμησαν τους Γερμανούς στην κατοχή και ποιοι τους 

αποκαλούσαν προδότες του έθνους ή του λαού μετά. Φωνάζει ο κλέφτης για να 

φοβηθεί ο νοικοκύρης! Ιστορικά, οι μεγαλύτερες καταστροφές στο ελληνικό έθνος 

προκλήθηκαν από Έλληνες, που, καλόβουλα ή κακόβουλα, θεωρούσαν τους εαυτούς 

τους πατριώτες αν ήταν αριστεροί και εθνικόφρονες αν ήταν δεξιοί, και δικαίωναν τις 

πράξεις τους χαρακτηρίζοντάς τες ως πατριωτικό ή εθνικό καθήκον. Οδήγησαν το 

έθνος σε εθνικές περιπέτειες και σε απώλεια εθνικών εδαφών
2
.  

                                                      
1
Σκοπίμως αναφέρομαι στους εργάτες της Γερμανίας και όχι στους Γερμανούς εργάτες. Οι 

εργάτες της Γερμανίας είναι άλλων εθνοτήτων, συμπεριλαμβανομένων και Ελλήνων τους 

οποίους η ελληνική κρατικοδίαιτη πλουτοκρατία έστειλε στα εργοστάσια της Γερμανίας, και 

μαζί με την άρχουσα τάξη της Γερμανίας καρπώνεται την υπεραξία που δημιουργούν με την 

εργατική τους δύναμη. Η ελληνική πλουτοκρατία καρπωνόταν τα εμβάσματα των 

μεταναστών. Αυτό σταμάτησε λόγω του ευρώ, αλλά και λόγω του γεγονότος ότι η δεύτερη 

γενιά Ελλήνων στην Γερμανία και αλλαχού δεν στέλνει πλέον συνάλλαγμα. Δεν θέλουν καν 

να επενδύσουν στην χώρα των γονιών τους και των παππούδων τους, που τόσο, όμως, 

αγαπούν. 
2
 Έχω στο μυαλό μου ότι επί δικτατορίας χάθηκε το 40% της Κύπρου. Οι υπερπατριώτες της 

δικτατορίας κυβερνούσαν. Γιατί δεν έκαναν πόλεμο να διώξουν τους Τούρκους; Με 

λερωμένες και κατεβασμένες τις περισκελίδες τους παρέδωσαν την εξουσία στον 

Κωνσταντίνο Καραμανλή. Δείτε τι έγινε με τους φασίστες της Ουκρανίας. Θα χάσουν εδάφη! 

Να τα βλέπουν οι δικοί μας οι φασίστες και όσοι ψευτοεθνικόφρονες τους ακολουθούν. Θα 

τα κάνουν πάνω τους και θα εξαφανιστούν όταν θα χάνουν την Θράκη με τον ίδιο τρόπο που 

η Ουκρανία χάνει την Κριμαία! Και θα τρέχουν οι αριστεροί και γνήσιοι εθνικόφρονες να 

κάνουν απελευθερωτικούς αγώνες πάλι! Υπάρχουν και έξυπνοι φασίστες. Ο Μεταξάς έκανε 
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 Ένα πετυχημένο μνημόνιο, όπως το ελληνικό, προάγει την Εθνική Ανεξαρτησία 

και την Λαϊκή Κυριαρχία. Κανένα κράτος δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητο ή λαϊκά 

κυρίαρχο όταν έχει δίδυμα ελλείμματα. Αποτελεί δε την έσχατη πράξη εθνικής 

προδοσίας όταν λες "δεν θα πληρώσω τα χρέη μου στους ξένους δανειστές", διότι 

αυτό ισοδυναμεί με κήρυξη πολέμου ή στην καλύτερη περίπτωση δυσφήμιση της 

χώρας σου, με σημαντικές οικονομικές απώλειες κυρίως στον τουρισμό, σε μία 

χρονική στιγμή που η χώρα βρίσκεται στο κατώτερο δυνατό σημείο της. Λόγω χρεών 

αδυνατεί να διεξάγει οποιοδήποτε πόλεμο, πραγματικό ή μεταφορικό. Ο λαός  λέει 

"καλύτερα να σου βγει το μάτι παρά το όνομα". Τις παρασιτικές και κρατικοδίαιτα 

πλουτοκρατικές τάξεις της Ελλάδος δεν τις νοιάζει αν γινόμαστε ρεζίλι ως χώρα, 

διότι δεν έχουν ούτε φιλότιμο ούτε ντροπή. Οι Έλληνες του εξωτερικού, που έχουν 

φιλότιμο, ντροπή και μεγάλη αγάπη για την πατρίδα τραβάνε το λούκι της 

δυσφήμησης της χώρας τους. Εδώ δεν έχουν ντροπή και ζητούν να κουρευτεί το 

χρέος που οφείλεται στους λαούς των άλλων χωρών της Ευρωζώνης. Ως γνωστόν το 

80% του ελληνικού χρέους το κατέχουν οι φορολογούμενοι αυτών των λαών. Μα, 

που είναι επιτέλους αυτό το περιλάλητο ελληνικό φιλότιμο; Εξαφανίστηκε!  

Η οικειοθελής έξοδος από το ευρώ αποτελεί πράξη εσχάτης προδοσίας για τα 

συμφέροντα του έθνους και του λαού. Αποτελεί εγκατάλειψη της μάχης, και όσοι το 

κάνουν θα πρέπει να έχουν την τύχη των ριψάσπιδων της αρχαιότητας. Θα τρίζουν τα 

κόκκαλα των 300 Σπαρτιατών και κυρίως των 700 ηρωικών Θεσπιέων
1
 που έδωσαν 

την ζωή τους για να φυλάξουν τα στενά των Θερμοπυλών. Αν κάποια χώρα πρέπει να 

                                                                                                                                                        

την σωστή επιλογή και η Ελλάδα κέρδισε εδάφη που της ανήκαν. Πήγε αντίθετα στην 

ιδεολογία του, αλλά κέρδισαν το Έθνος, η Πατρίδα και ο Λαός. Έβγαλε τους αριστερούς από 

την φυλακή να πάνε να πολεμήσουν γιατί άμα περίμενε από τα δικά του τα "παλικάρια", 

ακόμη θα υποχωρούσαν. Είχε και την εμπειρία των παλικαριών του το 1897. Και αυτό θα 

πρέπει να του αναγνωριστεί, για να τελειώνει και αυτή η ιστορική εκκρεμότητα που την 

εκμεταλλεύονται οι φασίστες προς όφελός τους, που είναι οι τελευταίοι που πρέπει να 

ομιλούν. Για όσους, δε, βρέθηκαν στην Χρυσή Αυγή από ¨ατύχημα¨ και όχι από ιδεολογία, 

αλλά πιστεύουν στο Έθνος, ένας χρήσιμος οδηγός είναι να κάνουν ακριβώς τα αντίθετα από 

αυτά που τους λένε εκεί που μαζεύονται. Θα εξυπηρετήσουν το Έθνος! Διαφορετικά θα είναι 

προδότες του Έθνους! 
1
Είναι αλήθεια παράξενο πώς γράφτηκε η ιστορία της μάχης των Θερμοπυλών. Όλοι 

εξυμνούν τον Λεωνίδα και τους 300 Σπαρτιάτες που έμειναν στην μάχη και κανείς δεν 

αναφέρεται στο Δημόφιλο, αρχηγό των 700 Θεσπιέων, υπερδιπλάσιων των 300 Σπαρτιατών. 

Και αυτό παρά την αναφορά του Ηρόδοτου ότι αυτοί έμειναν επειδή το ήθελαν, ενώ οι 

Σπαρτιάτες δεν είχαν άλλη επιλογή αφού τους κατέτρεχε το "ή ταν ή επί τας". Δόξα και τιμή 

στους Θεσπιείς λοιπόν! 
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βγει από το ευρώ, αυτή πρέπει να είναι η Γερμανία και τα φερέφωνά της μέσα στην 

ευρωζώνη. Όχι η Ελλάδα! 

Ίσως κανείς να αναρωτηθεί γιατί η κα Μέρκελ επέμενε στο μνημόνιο εφόσον 

είναι ενάντια στα συμφέροντα της γερμανικής οικονομίας. Η απάντηση είναι απλή 

και αναφέρθηκε παραπάνω. Η κα Μέρκελ δεν πίστευε ότι η Ελλάδα θα τα καταφέρει. 

Θεωρούσε βέβαιο ότι η Ελλάδα θα οδηγούνταν από μόνη της έξω από το ευρώ και 

ίσως και σε "εμφύλιο" πόλεμο. Είναι αλήθεια ότι το προσπάθησαν πολύ, κυρίως η 

δεξιά και η ακροδεξιά της. Κάτι ανάλογο γίνεται στην Ουκρανία. Η Γερμανία οδηγεί 

την χώρα στο διχασμό και σε πραγματικό εμφύλιο. Κινδυνεύει η Εθνική της 

Ανεξαρτησία και δεν υπάρχει καμία Λαϊκή Κυριαρχία. Όλα τα ουκρανικά 

φασιστοειδή βγήκαν σαν βρικόλακες από το παρελθόν. Η οικειοθελής έξοδος της 

Ελλάδος από το ευρώ, είτε λόγω επικράτησης δυνάμεων της κρατικοδίαιτης 

άρχουσας τάξης της Ελλάδος είτε λόγω αποτυχίας εφαρμογής του μνημονίου, βόλευε 

τη Γερμανία για δύο τουλάχιστον λόγους.  

Πρώτον, μία έξοδος της Ελλάδος από το ευρώ θα οδηγούσε στη δημιουργία ενός 

εγχώριου ελληνικού νομίσματος υπερβολικά υποτιμημένου (οι οικονομολόγοι το 

αποκαλούν undershooting), κάτι που θα μείωνε το κόστος αναπαραγωγής του 

εργατικού δυναμικού της Γερμανίας, εξασφαλίζοντας φθηνότερες διακοπές. Πολλοί 

επιχειρηματολογούν ότι το μνημόνιο επιβλήθηκε για να αγοράσουν την Ελλάδα 

φθηνά οι ξένοι, λόγω εσωτερικής υποτίμησης. Πιο φθηνά θα αγοράσουν, όμως, αν 

βγει από το ευρώ. Η Ελλάδα τότε θα είχε ανάγκη "σκληρού" ξένου συναλλάγματος, 

όπως του ευρώ και του δολαρίου, και θα έκανε τα πάντα για να το αποκτήσει. Θα 

ήταν το χειρότερο δυνατό σενάριο, από κάθε άποψη. Θα ξαναεμφανίζονταν οι 

μαυραγορίτες της κατοχής και τα "καπέλα" του Παπαδόπουλου της δικτατορίας. Θα 

οδηγούσε τη χώρα σε μία οδυνηρή εθνική ήττα και εξάρτηση, η οποία θα βόλευε τις 

παρασιτικές τάξεις των κρατικοδίαιτων καπιταλιστών, εφοπλιστών και τραπεζιτών, 

διότι μέσω των υποτιμήσεων θα μετακυλούσαν το οποιοδήποτε κόστος στους μη 

προνομιούχους Έλληνες. Με το ευρώ δεν μπορούν να το κάνουν. 

Δεύτερον, με ένα πετυχημένο μνημόνιο, η Ελλάδα ισχυροποιείται μέσα στην 

ευρωζώνη και μπορεί να επιβάλλει ισοτιμίες του ευρώ, ακόμη και στο πλαίσιο της 

ελεύθερης αγοράς συναλλάγματος, που δεν θα είναι προς το συμφέρον της 

Γερμανίας. Η Γερμανία θέλει ένα υπερτιμημένο ευρώ και η Ελλάδα ένα ευρώ με 
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χαμηλότερη ισοτιμία, κυρίως απέναντι στο δολάριο και τη λίρα
1
. Από μόνο του το 

γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μέλος της ζώνης του ευρώ ασκεί πίεση προς τα κάτω στην 

ισοτιμία του ευρώ προς τα άλλα νομίσματα. Αντικειμενικά, και όχι μεταφυσικά, το 

συμφέρον της Ελλάδος μέσα στην ζώνη του ευρώ έρχεται σε αντίθεση με τα 

συμφέροντα της άρχουσας τάξης στην Γερμανία. 

Γιατί η Γερμανία θέλει ένα υπερτιμημένο ευρώ; Η Γερμανία πουλά αγαθά και 

υπηρεσίες που προέρχονται από μονοπωλιακές και ολιγοπωλιακές επιχειρήσεις, όπως 

η Ζήμενς. Μία αύξηση της τιμής του ευρώ δεν μειώνει αντίστοιχα την ζήτηση και δεν 

γκρινιάζουν και οι πελάτες της, επειδή τιμολογεί σε ευρώ. Από την άλλη πλευρά, 

επειδή η παραγωγική της διαδικασία χρησιμοποιεί την εξωτερική ανάθεση των 

ενδιάμεσων εισροών (outsourcing) στις πέριξ χώρες εκτός ευρώ, την συμφέρει μία 

υψηλή τιμή του ευρώ, διότι τους εργάτες των χωρών αυτών τους πληρώνει στο 

υποτιμημένο εγχώριο νόμισμά τους. Συνέπεια αυτού είναι να καταπιέζονται και οι 

μισθοί στην ίδια την Γερμανία. Αυτή η πολιτική στα χρόνια του ευρώ κατέστησε την 

Γερμανία από τον ασθενή της Ευρώπης
2
 σε υπέρλαμπρο αστέρι, μόνο που φωτίζεται 

από το λίπος των "γουρουνιών" της ευρωζώνης. Ένα από τα "γουρούνια" είναι και η 

Ελλάδα και όσο θα είναι ενάντια στα μνημόνια, θα κυλιέται στην λάσπη της 

γερμανικής άρχουσας τάξης. 

Από την άλλη πλευρά, η Ελλάδα θέλει ένα ευρώ με χαμηλή τιμή, αν γινόταν 

ακόμη και στην τιμή του 2000, όταν ένα ευρώ αγοραζόταν με λιγότερο από ένα 

δολάριο.  Την Ελλάδα την συμφέρει τον Φεβρουάριο κάθε έτους να ανακοινώνει ότι 

σκέφτεται να βγει από το ευρώ και ότι την τελική απόφαση θα την λάβει τον 

Οκτώβριο του ίδιου έτους. Η τιμή του ευρώ έναντι του δολαρίου και της λίρας θα 

                                                      
1
Η παρούσα μελέτη δεν έχει ως σκοπό να εξετάσει το συνολικό ρόλο της Γερμανίας μέσα 

στην ευρωζώνη και πώς αυτό έχει επηρεάσει την ελληνική οικονομική κρίση, αλλά και τις 

άλλες χώρες της ζώνης του ευρώ. Το ίδιο ισχύει και για το γενικότερο παγκόσμιο οικονομικό 

περιβάλλον. Αλλά αυτά η αριστερά της Ελλάδος πρέπει να τα λαμβάνει ως δεδομένα, και 

ανάλογα να πράττει. Δεν μπορεί να τα επηρεάσει και ας βαυκαλίζονται μερικοί ότι η 

παγκόσμια επανάσταση θα αρχίσει από την Ελλάδα ή έστω από τις χώρες της Νότιας 

Ευρώπης. Απλά, δεν πρόκειται να γίνει. 
2
Αυτό ήταν και το αντικείμενο πρόσφατου άρθρου στο περιοδικό της Αμερικανικής 

Οικονομικής Εταιρείας, Journal of Economic Perspectives, βλέπε Dustmann et al (2014). 

Ήδη πριν, το 2000, ο διεθνούς κύρους οικονομολόγος Feldstein στα πρώτο χρόνο υποτίμησης 

του ευρώ δεν βοήθησε την οικονομία της Γερμανίας διότι "… the sharp decline of the euro 

has meant an equally sharp increase in the cost of production and a corresponding loss of 

competitiveness" (p. 347). Η Γερμανία θέλει ένα σχετικά με τις άλλες χώρες υπερτιμημένο 

ευρώ. 
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πέφτει τους τουριστικούς μήνες. Τον Οκτώβριο θα ανακοινώνει ότι δεν θα βγει από 

το ευρώ, διότι καλά πήγαν τα έσοδα από τον τουρισμό και την ναυτιλία. Αυτό λέγεται 

και αυτοεκπληρούμενες προφητείες.  

Η Ελλάδα μπορεί να βρει και άλλους τέτοιους τρόπους για να αντιμετωπίσει τα 

κόλπα και τον αθέμιτο ανταγωνισμό της Γερμανίας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το 

θέμα και καθόλου αστείο. Η επίδραση των χειραγωγούμενων ειδήσεων είναι μέσα 

στο παιγνίδι της παγκόσμιας οικονομίας. Μία ολόκληρη επιστημονική βιβλιογραφία 

έχει δημιουργηθεί για την επίδραση των καλών και κακών ειδήσεων στις 

συναλλαγματικές ισοτιμίες
1
. Τις δημιουργούν αυτές τις ειδήσεις και καλά κάνουν! Ας 

κάνει και η Ελλάδα το ίδιο! 

Μέσα στο ευρώ, η Ελλάδα θα μπορεί να επιβάλλει και μία γεωπολιτική 

στρατηγική ένταξης όλων των χωρών της γειτονιάς της στη ζώνη του ευρώ, κυρίως 

της Τουρκίας, που με τόση λύσσα αντιμάχεται η Γερμανία. Αυτό απαιτεί το εθνικό 

και το λαϊκό (ταξικό) ελληνικό συμφέρον, και όποιος καταλαβαίνει, καταλαβαίνει! 

Είναι αυτονόητο ότι η Τουρκία και οι άλλες χώρες της γειτονιάς της Ελλάδος δεν 

μπορούν να εισέλθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ευρωζώνη με τις σημερινές 

δομές. Πρέπει να αλλάξει και η Τουρκία. Η Ελλάδα πρέπει να είναι σύμμαχός της σε 

αυτή την προσπάθεια. 

Η Ελλάδα είναι τυχερή που έχει δίπλα της την Τουρκία, μία πληθυσμιακά 

μεγάλη χώρα, που αν μπει στο ευρώ, η Ελλάδα θα γίνει η ηγέτιδα οικονομία της 

περιοχής. Πρακτικά, η Ελλάδα θα μετατρέψει το ιστορικό ατύχημα της 

γειτνίασής της με την Τουρκία σε μεγάλο οικονομικό και εθνικό πλεονέκτημα
2
. 

Οι Έλληνες έχουν ένα πολύ μεγάλο παγκόσμιο συγκριτικό πλεονέκτημα και μπορεί 

να γίνουν οι ηγέτες πολλών οικονομικών δραστηριοτήτων
3
, όπως ήταν για αιώνες 

τώρα. Ίσως να μην είναι τυχαίο ότι αυτό το κατάφεραν όταν δεν είχαν κράτος και 
                                                      
1
 Βλέπε Neely & Dey (2010) για μία πρόσφατη ανασκόπηση αυτής της βιβλιογραφίας. 

2
 Συγκεκριμένα, οι Alesina & Barro (2002) παρουσίασαν ένα υπόδειγμα  όπου η μακροχρόνια 

βιωσιμότητα μιας μικρής οικονομίας μέσα στο ευρώ εξαρτάται αν η χώρα έχει "… a history 

of high inflation and is close in a variety of ways to a large and monetarily stable country" 

(σελ. 435). Συνεπώς, βασιζόμενος σε αυτό, πιστεύω ότι η Τουρκία, μέσα στο ευρώ, αποτελεί 

μεγάλο οικονομικό πλεονέκτημα για την Ελλάδα και πρέπει να το εκμεταλλευτεί. Η Τουρκία 

μέσα στο ευρώ θα αποκτήσει μία νομισματική σταθερότητα. 
3
 Το μεγάλο πλεονέκτημα έγκειται και στην μεγάλη παγκόσμια ελκυστικότητα που έχουν η 

Ελλάδα και οι Έλληνες, που πρέπει, επιτέλους, να αξιοποιηθεί. Αυτή η ελκυστικότητα 

ενισχύεται και από το σημαντικό ρόλο των Ελλήνων του εξωτερικού κυρίως των ΗΠΑ. Ο 

τουρισμός είναι ένας κλάδος που έχει τεράστιες δυνατότητες αξιοποίησης αυτής της 

ελκυστικότητας όπως αναφέρουμε παρακάτω. 
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ελληνικό δημόσιο τομέα. Μήπως πρέπει να καταργηθεί σήμερα οτιδήποτε είναι 

ελληνικό δημόσιο; Οι Έλληνες για να μεγαλουργήσουν θέλουν ελευθερία κινήσεων. 

Δεν το λέω από εθνικισμό, αλλά είναι μία απλή διαπίστωση, πλήρως τεκμηριωμένη 

από την μακροχρόνια παραμονή μου στο εξωτερικό και των χιλιάδων επαφών που 

έχω τις τελευταίες δεκαετίες στο πλαίσιο του φορέα που είμαι πρόεδρος. 

Η κα Μέρκελ ρίσκαρε και έχασε, και θα χάσει ακόμη περισσότερα αν η Ελλάδα 

εφαρμόσει ένα ακόμη πιο σκληρό (προοδευτικό) μνημόνιο που θα ευνοεί τις μη 

προνομιούχες τάξεις σε βάρος των κρατικοδίαιτων κηφήνων της αστικής τάξης, η 

οποία απομυζά τον μη προνομιούχο Έλληνα από την επανάσταση του 1821. 

Φανταστείτε το 2014 να έχει η Ελλάδα 10 δισεκατομμύρια πλεόνασμα στο ισοζύγιο 

τρεχουσών συναλλαγών και 10 δισεκατομμύρια στον κρατικό προϋπολογισμό! Και 

είναι εύκολο να το πετύχει, αρκεί να δουλέψουν οι Έλληνες λίγο παραπάνω και να 

κλέβουν λιγότερο, τόσο το κράτος όσο και τους τουρίστες. Σε αυτή την περίπτωση, η 

Ελλάδα θα μεγαλουργήσει μέσα στην ευρωζώνη, την Ευρωπαϊκή Ένωση και στην 

ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα γίνει ο 

φόβος και ο τρόμος της άρχουσας τάξης της Γερμανίας! Και για την τεκμηρίωση του 

πράγματος, δείτε ποιοι προπαγάνδιζαν και προπαγανδίζουν στην Γερμανία την έξοδο 

της Ελλάδος από το ευρώ και ποιοι προδότες το στήριζαν και το στηρίζουν στην 

Ελλάδα. Όταν η ακροδεξιά της Γερμανίας και της Ελλάδος θέλει την Ελλάδα εκτός 

ευρώ, ο Έλληνας αριστερός γίνεται ο φανατικότερος οπαδός της συμμετοχής της 

Ελλάδος στην ευρωζώνη. 

Σε ποδοσφαιρικούς όρους, το μνημόνιο του 2010-2014 ήταν ο πρώτος αγώνας 

εθνικών ομάδων ποδοσφαίρου Γερμανίας-Ελλάδος, και μάλιστα έγινε στην έδρα της 

Γερμανίας, στο Βερολίνο. Η Ελλάδα κέρδισε 2-0 και οι καλύτεροι παίκτες της 

Γερμανίας κιτρινίστηκαν, κοκκινίστηκαν και αποκλείστηκαν από τον επαναληπτικό 

της Αθήνας. Να είναι λοιπόν καλά το μνημόνιο! Ο επαναληπτικός, όμως, μπορεί να 

γίνει εκτός μνημονίου και αυτό θέλει προσοχή. Ήδη η άρχουσα τάξη της Γερμανίας 

προσπαθεί να αποπροσανατολίσει και ισχυρίζεται ότι η Ελλάδα είναι μία ισχυρή 

ομάδα και θα τα καταφέρει ακόμη και χωρίς μνημόνιο. Όπως ήδη είπα, η έκθεση της 

ευρωζώνης αναφέρει ότι το καλύτερο από τα χειρότερα σενάρια είναι και η 

εγκατάλειψη του ευρώ. Με ζώνουν τα μαύρα φίδια!  

Η Ελλάδα πρέπει να κάνει σκληρότερη προπόνηση με πιο σκληρά (προοδευτικά) 

μνημόνια, και το 2014 να δημιουργήσει πλεονάσματα ακόμη και μεγαλύτερα των 10 

δισεκατομμυρίων ευρώ, και να συνεχίσει έτσι μέχρι το τέλος αυτής της δεκαετίας. Αν 
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το κάνει, στον επαναληπτικό αγώνα της Αθήνας, θα τους πάρει και τις φανέλες, που 

πολύ πιθανόν να γράφουν Made in Greece.  

Φοβάμαι, όμως, την αντίδραση της άρχουσας κρατικοδίαιτης τάξης της Ελλάδος. 

Δεν θέλει το μνημόνιο γιατί στρέφεται ενάντια στα συμφέροντά της. Δεν θέλει ούτε 

το ευρώ, διότι αν καταφέρουν και βγάλουν την χώρα από αυτό, θα ρουφήξει 

ευκολότερα το αίμα των μη προνομιούχων Ελλήνων. Θα εισπράττει δολάρια και 

ευρώ, και θα πληρώνει με χαρτάκια που θα τα τυπώνει κατά βούληση και σε 

ανεξέλεγκτες ποσότητες στον Χολαργό. Το έχει κάνει με μεγάλη επιτυχία στο 

παρελθόν. Είχαν καλομάθει! Όπως θα έλεγε και ο Αριστοτέλης "Έξις δευτέρα φύσις".  

Φοβάμαι ότι στον επαναληπτικό αγώνα η άρχουσα τάξη της Ελλάδος θα 

δημιουργήσει επεισόδια και θα μπει μέσα στο γήπεδο. Η ελληνική ομάδα θα 

μηδενιστεί. Έτσι, εύκολα, η Γερμανία θα πάρει την πρόκριση και θα πάει στράφι το 

2-0 του πρώτου αγώνα. Ελπίζω τελικά να επικρατήσουν οι μη προνομιούχες 

κοινωνικές τάξεις, επιβάλλοντας ακόμη πιο σκληρά (προοδευτικά) μνημόνια, μέχρι 

την τελική τους επικράτηση ως κυρίαρχης τάξης, ιδεολογίας και νοοτροπίας.  

Ας πάρουν λοιπόν τα μέτρα τους οι μη προνομιούχοι Έλληνες. Να αποφασίσουν 

από μόνοι τους ο επαναληπτικός αγώνας να γίνει κεκλεισμένων των θυρών! Η 

αριστερά της χώρας μπορεί να βοηθήσει και να προφυλάξει τον επαναληπτικό αγώνα. 

Έχουν γνώση και εμπειρία στην περιφρούρηση λαϊκών μαζώξεων και στην 

απομόνωση των προβοκατόρων! Πρώτα, όμως, πρέπει η ίδια η αριστερά να βάλει τις 

θέσεις της στην σωστή (ταξική) βάση. Για αρχή, να σταματήσει να υποστηρίζει και 

να εξυπηρετεί τα ταξικά συμφέροντα των παρασιτικών και κρατικοδίαιτα 

πλουτοκρατικών τάξεων, που εξετάζονται στο επόμενο κεφάλαιο του βιβλίου. 
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Οι Παρασιτικές και οι Κρατικοδίαιτα 

Πλουτοκρατικές Τάξεις της Ελλάδος 
 

 

 

 

 

 

Το μείζον πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας είναι η ύπαρξη ενός μεγάλου 

αριθμού ατόμων που συνιστούν τις παρασιτικές κοινωνικές τάξεις. Ο ελληνικός 

καπιταλισμός είναι ένας κρατικοδίαιτος καπιταλισμός, που έχει καταφέρει να 

επιβιώσει λόγω της ιδιαιτερότητας της Ελλάδος να μπορεί να εξάγει τα περισσότερα 

μέλη των μη προνομιούχων τάξεών της ως εργάτες χεριών και νου στις χώρες της 

Δύσης και της Ανατολής, καθώς και ως ναύτες στα καράβια της ελληνικής ναυτιλίας, 

μιας ηγέτιδας και κυρίαρχης δύναμης στον παγκόσμιο καταμερισμό εργασίας. 

Δισεκατομμύρια δολάρια και λίρες έστελναν οι Έλληνες μετανάστες και ναυτικοί, 

που τα καρπώνονταν οι παρασιτικές τάξεις της Ελλάδος. Οι παρασιτικές αυτές τάξεις 

μπορούν να ταξινομηθούν σε τέσσερις κατηγορίες. 

 

1. Οι μικροαστικές τάξεις  

Μέλη της είναι κυρίως ιδιοκτήτες γης στον αγροτικό και τουριστικό τομέα, 

κάτοχοι κινητής περιουσίας (αυτοκίνητα, σκάφη, κοσμήματα), με μικρές και 

μεγάλες καταθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, κατείχαν και ίσως να κατέχουν 

μετοχές του ελληνικού χρηματιστηρίου
1
, καρπώνονται αγροτικές και άλλες 

                                                      
1
Σκούζουν για τα λεφτά που έχασαν στο χρηματιστήριο. Πόσο λυπάμαι αλήθεια όταν βλέπω 

"αριστερούς" να το χρησιμοποιούν ως επιχείρημα ότι έφαγαν τα λεφτά του κοσμάκη! Ποιου 

κοσμάκη; Δηλαδή της ελληνικής παρασιτικής πλουτοκρατίας. Αιδώς Αργείοι (αριστεροί)! Να 

φοβάστε μην χάσετε τα ψηφαλάκια των μικροαστικών και μεσοαστικών παρασιτικών και 

88  
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επιδοτήσεις, βοηθούν στην "απορρόφηση" των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης 

(ΚΠΣ)
1
 με ψεύτικα παραστατικά και με επιδεικτική κατανάλωση (conspicuous 

consumption). Μέρος αυτών είναι και αυτοί που με ψεύτικα παραστατικά έλαβαν 

συντάξεις αναπηρίας και τυφλότητας. Το μνημόνιο και η τρόικα έχουν επιτελέσει 

θαύματα που ο Χριστός ο ίδιος δεν έκανε ποτέ! Χιλιάδες τυφλοί είδαν το φως τους 

και ανάπηροι περπάτησαν. Αποτελούν μία πολυπληθής τάξη. 

 

2. Οι μεσαίες τάξεις  

Μέλη τους είναι οι σύγχρονοι τελώνες και φαρισαίοι, δηλαδή οι υπάλληλοι του 

δημοσίου όλων των επιπέδων (κυβέρνησης, περιφερειών - νομαρχιών και δήμων) 

και των κρατικοδίαιτων επιχειρήσεων. Είναι ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας, 

κυρίως αστικών ακινήτων και εξοχικών, κάτοχοι κινητής περιουσίας (αυτοκίνητα, 

σκάφη, κοσμήματα), μετοχών, με καταθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό και 

σημαντικού ρευστού προς κατανάλωση, που προέρχεται από μίζες και φακελάκια. 

Σε επίπεδο υλοποίησης της ΕΓΣΣΕ, μόνο αυτούς αφορά η καθιέρωση ελάχιστων 

μισθών. Δεν λαμβάνουν βέβαια τον κατώτερο μισθό, αλλά ο μισθός τους είναι 

αναλογικός του κατώτερου μισθού. Η Ελλάδα έχει την μεγαλύτερη αναλογία μέσου 

μισθού προς κατώτερο μισθό. Ξεπερνά το 50%. Ο κατώτερος μισθός δεν 

διασφαλίζει τις μη προνομιούχες τάξεις διότι η μικρή και μεσαία πλουτοκρατία, που 

είναι οι εργοδότες τους, μένουν στο απυρόβλητο. Πληρώνουν χαμηλότερους των 

θεσμοθετημένων κατώτερων μισθών, αυξάνοντας τις ώρες εργασίας τους. Και όλα 

αυτά και με την στήριξη των αριστερών κομμάτων που είναι υπέρ αυτών των 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Αποτελούν την πολυπληθέστερη κοινωνική 

τάξη. 

 

 

 

                                                                                                                                                        

κρατικοδίαιτα πλουτοκρατικών τάξεων της Ελλάδος. Αλήθεια ποιος Αίαντας θα τους το 

έλεγε σήμερα; Προφανώς κανένας. 
1
Τα ΚΠΣ έχουν κάνει μεγάλη ζημιά στην ελληνική οικονομία και θα πρέπει να καταργηθούν, 

διότι ενισχύουν τον παρασιτικό κρατικοδίαιτο καπιταλισμό της Ελλάδος και συνεισφέρουν 

στον αθέμιτο ανταγωνισμό που διώχνει κάθε υγιή αυτοδύναμη (μη κρατικοδίαιτη) 

καπιταλιστική οικονομική δραστηριότητα. Στην γλώσσα των οικονομολόγων αποκαλείται 

crowding out effect (το αποτέλεσμα του παραγκωνισμού). Γενικότερα θα πρέπει να 

καταργηθούν όλες οι κρατικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις. Όλες! 
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3. Οι ανώτερες τάξεις 

Αυτή η κατηγορία είναι η πιο ετερογενής αλλά πολύ συμπαγής στην προώθηση 

των ταξικών της συμφερόντων. Περιλαμβάνει όλους του επαγγελματίες: γιατρούς, 

μηχανικούς, δικηγόρους, οικονομολόγους, κ.ά. Είναι ιδιοκτήτες μεγάλης ακίνητης 

περιουσίας, μέτοχοι (ιδιοκτήτες) μικρών και μεσαίων κρατικοδίαιτων επιχειρήσεων, 

με μεγάλες καταθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, που προέρχονται από μη 

δηλωθέν εισόδημα. Συνδράμουν με το μεγαλύτερο ποσοστό στην ελληνική 

παραοικονομία. Πολλοί από αυτούς δηλώνουν μηδενικά εισοδήματα και ανήκουν 

στο χαμηλότερο 10% του ελληνικού πληθυσμού στην καμπύλη της διανομής 

εισοδήματος του Διαγράμματος 9 που εξετάσθηκε παραπάνω. Αποτελούν μέρος των 

"φτωχότερων" Ελλήνων. Είμαι σίγουρος ότι πολλοί από αυτούς εισπράττουν κάθε 

λογής ενισχυτικά επιδόματα. Είναι αυτοί που εκδίδουν κάθε είδους παράνομο 

πιστοποιητικό έναντι χρηματικού ανταλλάγματος. Οι γιατροί χορηγούν 

πιστοποιητικά αναπηρίας, οι μηχανικοί χαρτιά για την πολεοδομία και οι δικηγόροι 

ό,τι μπορεί να βάλει ο νους του ανθρώπου σε απάτες. Είναι αλήθεια όχι όλοι, αλλά 

εκτιμώ η μεγάλη πλειονότητα
1
. 

 

4. Η κρατικοδίαιτη άρχουσα τάξη των βιομηχάνων, εφοπλιστών και τραπεζιτών 

Είναι ιδιοκτήτες πολύ μεγάλης ακίνητης περιουσίας και μεγαλομέτοχοι 

(ιδιοκτήτες) κρατικοδίαιτων επιχειρήσεων. Τα έχουν όλα. Πριν το 1981, ίσως 300 

οικογένειες να αποτελούσαν την κρατικοδίαιτη άρχουσα τάξη. Το ΠΑΣΟΚ μπορεί 

να πρόσθεσε άλλες τόσες. Σε μεγάλο βαθμό ορίζουν το πολιτικό και κομματικό 

παιγνίδι. Δεν έχουν τόση δύναμη όσοι οι ίδιοι νομίζουν ή τους αποδίδουν τα 

αριστερά κόμματα της Ελλάδος. Το ευρώ τους αποδυνάμωσε ακόμη περισσότερο. 

 

Εκτιμώ ότι ο πληθυσμός αυτών των παρασιτικών και κρατικοδίαιτα 

πλουτοκρατικών τάξεων μπορεί να ξεπερνά τα δύο εκατομμύρια. Και φυσικά δεν 

έχουν όλοι τον ίδιο πλούτο: γη, ακίνητα, καταθέσεις, μετοχές, κ.λπ. Και φυσικά 

ψηφίζουν όλα τα πολιτικά κόμματα, αλλά λίγη σημασία έχει αυτό, διότι ο 

αντικειμενικός προσδιορισμός της τάξης όπου ανήκουν καθορίζει την συμπεριφορά 

                                                      
1
Έλεγα σε μηχανικό γιατί λαδώνει δημόσιους υπαλλήλους και δεν μπορεί να αναλάβει 

δημόσια ή ιδιωτικά έργα χωρίς μίζες. Μου απάντησε ότι το δίλημμα δεν είναι μεταξύ μίζας 

και μη μίζας αλλά μεταξύ να ασκώ το επάγγελμα του μηχανικού ή να μην το ασκώ. Το 

επάγγελμα του μηχανικού χωρίς μίζες είναι απαγορευμένο στην Ελλάδα! Δεν υπάρχει. 
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τους, και όχι η υποκειμενική τους πολιτική τοποθέτηση και κομματική προτίμηση. 

Αυτός είναι και ο λόγος που όλα τα κόμματα είναι ενάντια στα μνημόνια. Αυτή η 

ταξική τους θέση αντανακλά τις θέσεις των μελών τους, που ανήκουν σε μία από τις 

παραπάνω τάξεις. Διαφοροποιούνται σε άλλα θέματα αλλά όχι στα μνημόνια. Τα 

μνημόνια τους ενώνουν διότι αποτελούν την πιο σημαντική ταξική πολιτική ενάντια 

στα συμφέροντα τους. Μία διαφοροποίηση αφορά και την συμμετοχή μας στο ευρώ. 

Τα πολύ μεγάλα παράσιτα και οι μεγάλοι κρατικοδίαιτοι πλουτοκράτες έχουν 

συμφέρον να βγάλουν τη χώρα από το ευρώ. 

Οι πιο πολυπληθείς τάξεις είναι οι δύο πρώτες. Η πρώτη (π.χ. αγρότες) κυριαρχεί 

στην ύπαιθρο και η δεύτερη (π.χ. δημόσιοι υπάλληλοι) στην Αθήνα και στις άλλες 

μεγάλες πόλεις. Οι τάξεις αυτές δημιουργήθηκαν μέσω μιας διαδικασίας 

ενσωμάτωσής τους στον κρατικοδίαιτο καπιταλισμό της Ελλάδος από το 1980 και 

μετά. Πριν το 1980 αποτελούσαν αυτό που ο Μαρξ αποκάλεσε "εφεδρικό στρατό των 

ανέργων" ("reserve army of unemployment") ή αυτό που ο Μίλτον Φρίντμαν 

αποκάλεσε φυσικό επίπεδο ανεργίας ("natural rate of unemployment")
1
. Η μόνη λύση 

που είχαν ήταν να φύγουν στο εξωτερικό. Μετά το 1980, οι κάτοχοι αγροτικής γης, 

που απέκτησε κάποια τουριστική αξία, κατάφεραν με δάνεια και επιδοτήσεις που 

έφθαναν και το 120% του επενδυόμενου κεφαλαίου
2
, να την κάνουν ξενοδοχεία και 

κάθε είδους παρασιτικό τουριστικό κατάλυμα και κατάστημα. Στις μη τουριστικές 

περιοχές, οι κάτοχοι αγροτικής γης τρέφονται από τις αγροτικές επιδοτήσεις. Όλοι 

τους αποτελούν μέρος των παρασιτικών τάξεων που τρέφονται από κάθε είδους 

κρατικές ενισχύσεις, δεν πληρώνουν φόρους και χρησιμοποιούν ανασφάλιστη 

εργασία, πληρώνοντας τους κατώτερους δυνατούς μισθούς, πολύ πιο κάτω από τον 

ελάχιστο μισθό. 

                                                      
1
Είμαι σίγουρος ότι ο Μαρξ θα αισθανόταν πολύ άνετα με τον πραγματικά καταπληκτικό 

ορισμό του Μίλτον Φρίντμαν με μία απλή αντικατάσταση του natural με το capitalist. Αυτό 

μου θυμίζει κάτι που μου έλεγε ο πατέρας μου. Στη διάρκεια της γερμανικής κατοχής και σε 

ηλικία κάτω των είκοσι ετών ήταν ενταγμένος στο ΕΑΜ και το ΚΚΕ. Ανέθεσαν σε αυτόν και 

σε έναν φίλο του να βγάλουν λόγο σε μία κομματική σύναξη. Με το ζόρι είχαν τελειώσει το 

δημοτικό. Τι λόγο να γράψουν. Πήραν λοιπόν έναν λόγο του Μεταξά και όπου αυτός έλεγε 

Εθνικός αυτοί έβαλαν Λαϊκός! Τέλειος λόγος. 
2
Ξενοδοχειακή μονάδα σε νησί του βόρειου Αιγαίου που επίσημα χρηματοδοτείτο με 80%, 

λόγω των υπερτιμολογήσεων έβαλε ένα δισεκατομμύριο δραχμές και πήρε επιδότηση 1,2 

δισεκατομμύρια δραχμές. Το ξενοδοχείο δεν λειτούργησε ποτέ. Ο "επενδυτής" έβαλε στην 

τσέπη 200 εκατομμύρια δραχμές. Για αυτούς και πολλούς άλλους λόγους, η Ελλάδα πρέπει 

να καταργήσει όλες τις κρατικές ενισχύσεις των επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων και των 

φορολογικών απαλλαγών. 
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Από την άλλη πλευρά, όσοι δεν ασχολήθηκαν με αυτά τα επαγγέλματα, μέσω της 

ανώτατης και ανώτερης εκπαίδευσης, ελάμβαναν "πλαστά"
1
 πτυχία, χωρίς 

ουσιαστικές γνώσεις και με αντιγραφές, και τα χρησιμοποιούσαν για να στελεχώσουν 

τον ελληνικό δημόσιο τομέα. Πολλοί από αυτούς απέκτησαν πλούτο, κλέβοντας το 

δημόσιο και εισπράττοντας μίζες και φακελάκια. Στην συντριπτική τους πλειονότητα 

στήριζαν το ΠΑΣΟΚ και τη Ν.Δ. αλλά και τα κόμματα της αριστεράς. 

Χρησιμοποιούσαν τα πολιτικά κόμματα, κυβερνητικά και μη κυβερνητικά, για να 

προωθούν τα ταξικά τους συμφέροντα.  

Ένα από τα συχνά επιχειρήματα των αριστερών κομμάτων είναι οι 

ρουσφετολογικές προσλήψεις σε όλο το δημόσιο και τις κρατικοδίαιτες δημόσιες 

επιχειρήσεις. Μα αν είναι έτσι, πώς είναι δυνατόν η δύναμη των κομμάτων της 

αριστεράς να είναι τόσο μεγάλη σε όλο το συνδικαλιστικό του δημόσιου φορέα και 

των κρατικοδίαιτων επιχειρήσεων; Πολύ μεγαλύτερη από την εκλογική τους δύναμη. 

Δείτε τις εκλογές των παρατάξεων της ΑΔΕΔΥ. Έχω παρακολουθήσει συνέδριο της 

ΑΔΕΔΥ. Πολύ επανάσταση. Πώς διορίστηκαν όλοι αυτοί οι επαναστάτες στο 

καπιταλιστικό ελληνικό δημόσιο; Κάθε μέρα απεργία με τους απεργούς να 

πληρώνονται κανονικά είναι πολύ εύκολο και βολικό. Δείτε ποιοι στελεχώνουν την 

ηγεσία των αριστερών κομμάτων: καθηγητές πανεπιστημίου των ελληνικών ΑΕΙ και 

ΤΕΙ. Μα πώς διορίστηκαν αυτοί σε μία περίοδο που η Ελλάδα πέρασε δικτατορία, 

την επάρατη δεξιά και το "χουντικό" ΠΑΣΟΚ; Υπάρχει "αριστερός" και 

"επαναστάτης" καθηγητής της Νομικής Σχολής Αθηνών που διορίστηκε καθηγητής 

σύμφωνα με το βιογραφικό του το 1973. Ποιος άραγε κυβερνούσε το 1973 την 

Ελλάδα;  

Είναι ενδιαφέρον να δει κανείς τα βιογραφικά των Καθηγητών Πανεπιστημίων 

που διαδραματίζουν ηγετικό ρόλο στα κόμματα της αριστεράς, κυρίως των 

                                                      
1
Τα πλαστά πτυχία δεν αφορούν μόνο τα πτυχία με αντιγραφές που εκτιμώ ότι ανήκουν το 

90% των πτυχίων των Ελληνικών ΑΕΙ και ΤΕΙ αλλά και την πραγματική πλαστογράφηση 

των πτυχίων, των πιστοποιητικών ξένων γλωσσών, ακόμη και πιστοποιητικών γέννησης. 

Δάσκαλος με μεταπτυχιακές σπουδές στις ΗΠΑ μου έλεγε, τη δεκαετία του 1980 που 

υπηρετούσε στην Πρεσβεία του Καναδά ως Μορφωτικός Ακόλουθος, ότι η πλειονότητα των 

δασκάλων ελάμβανε επίδομα ξένης γλώσσας, κυρίως λόγω δηλωμένων και πιστοποιημένων 

γνώσεων αγγλικών. Όταν ήρθε μία αποστολή από τις ΗΠΑ, ζήτησε να μπει σε μία αίθουσα 

δημοτικού της Αθήνας. Δεν μπορούσαν να βρουν ούτε έναν δάσκαλο που να ήξερε αγγλικά 

για να συνεννοηθεί. Προσποιήθηκε αυτός τον δάσκαλο της τάξης για να υποδεχτεί την ξένη 

αντιπροσωπεία των δασκάλων. Λύθηκε το πρόβλημα της αποστολής των ΗΠΑ. Έμεινε και 

παραμένει άλυτο το πρόβλημα της ελληνικής δημόσιας παιδείας. 
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οικονομολόγων που μπορώ να αξιολογήσω. Αποτελούν απτό παράδειγμα 

παρασιτισμού και κρατικοδιαιτισμού που αναφέρω εδώ. Είναι απορίας άξιο πώς 

έγιναν καθηγητές πανεπιστημίου διότι οι πιο πολλοί είναι ανύπαρκτοι επιστημονικά. 

Είναι απορίας άξιο πώς έγιναν καθηγητές πανεπιστημίου, όντας αριστεροί, από ένα 

καθεστώς που ήταν δεξιό και καπιταλιστικό. Κάτι βρωμάει. Απελπιστική είναι η 

κατάσταση στα ΤΕΙ
1
. Η Νεολαία ΠΑΣΟΚ το 1991 που γύρισα από το εξωτερικό είχε 

ίσως την καλύτερη πρόταση: επαναξιολόγηση των καθηγητών. Είχα καλύτερη 

πρόταση. Να δημιουργηθεί μία Ακαδημία Τοξικών Καθηγητών και να τους 

μεταθέσουν εκεί. Να τους απαγορεύσουν να πλησιάζουν στο πανεπιστήμιο. Κάνουν 

πολύ κακό και εξυπηρετούν τα συμφέροντα των προνομιούχων τάξεων από τις οποίες 

και προέρχονται οι περισσότεροι. 

Όλοι αυτοί οι "αριστεροί" του δημοσίου αποτελούν ό,τι πιο συντηρητικό έχει 

αναδείξει η ελληνική κοινωνία. Δεν χρειάζεται μεταρρύθμιση το ελληνικό δημόσιο. 

Χρειάζεται κατάργηση. Ένα πραγματικό αριστερό πρόγραμμα πρέπει να ξεκαθαρίσει 

ότι θα καθαρίσει αυτά τα παράσιτα του ελληνικού πολιτικού συστήματος. Αποτελούν 

τις πιο αντιδραστικές προνομιούχες τάξεις, δυστυχώς καλυπτόμενοι με τον μανδύα 

του αριστερού. Ένα νέο δημόσιο θα πρέπει κτιστεί. Θα καταργηθεί το ΑΣΕΠ. Τριών 

ειδών προσλήψεις θα γίνονται: (α) με κλήρωση για τα στελέχη πρώτης γραμμής με 

αυστηρή θητεία 5 ετών που δεν θα ανανεώνεται
2
 (β) με GMAT ή GRE για τα 

διοικητικά στελέχη με αυστηρή θητεία 10 ετών που δεν θα ανανεώνεται, και (γ) 

επιστημονικά - ερευνητικά στελέχη για μία 5ετία κατόπιν διεθνούς αξιολόγησης των 

πανεπιστημιακών πτυχίων τους και του ερευνητικού τους έργο σύμφωνα με τα διεθνή 

                                                      
1
Διαπραγματευόμουν με ένα από τα χειρότερα ΜΒΑ αγγλικού πανεπιστημίου για την 

συνδιοργάνωση κοινού μεταπτυχιακού προγράμματος με το μεγαλύτερο ΤΕΙ της χώρας. 

Συνάντησα τον υπεύθυνο του προγράμματος (dean) και μου είπε ότι δεν μπορούν να 

συνεργαστούν διότι τους καθηγητές του συγκεκριμένου τμήματος δεν θα τους δέχονταν ούτε 

ως φοιτητές, πόσο μάλλον να τους αφήσουν να διδάξουν κιόλας. Εκτός του γεγονότος ότι δεν 

ήξεραν και αγγλικά, και ας έγιναν καθηγητές πιστοποιώντας την επάρκεια της αγγλικής 

γλώσσας. Δεν ξέρω αν αληθεύει, αλλά καθηγητές ΤΕΙ πιστοποίησαν επάρκεια αγγλικής ή 

άλλης γλώσσας επειδή είχαν δημοσίευση στην γλώσσα αυτή. Συγχώρησε με, Θεέ μου, για τις 

αμαρτωλές σκέψεις που κάνω!   
2
 Ας υποθέσουμε ότι ο εκτελεστικός διευθυντής ενός νοσοκομείου με δικαίωμα πρόσληψης - 

απόλυσης και δικαίωμα προϋπολογισμού χρειάζεται έναν κηπουρό. Απαραίτητη προϋπόθεση 

το δημόσιο νοσοκομείο να έχει κήπο αρκετά μεγάλο για να δικαιολογεί πλήρους 

απασχόλησης κηπουρό. Ο διοικητής θα προσλαμβάνει όποιον θέλει από τον κατάλογο των 

κληρωθέντων κηπουρών, προφανώς και μέσω συνέντευξης και φυσικά θα έχει δικαίωμα να 

τον απολύσει επειδή έτσι θέλει, εφαρμόζοντας πάντοτε την εργατική νομοθεσία του κράτους 

που θα επιλέξει να υπάγεται. Όχι βέβαια της ελληνικής νομοθεσίας. 
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πρότυπα που και ένας απόφοιτος λυκείου μπορεί να εφαρμόσει. Σε όποιον 

δυσκολεύεται να του δείξω
1
. Θα απαγορεύεται αυστηρώς όλα τα κόλπα αλλαγής 

θέσης: μετάταξης, μετάκλησης και οτιδήποτε σκαρφιστεί ο διεστραμμένος νους των 

Ελλήνων πολιτικών. Καθηγητές ΑΕΙ που θέλουν να προσφέρουν στο Έθνος θα 

παραιτούνται από τη θέση τους. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να σωθεί η Δημόσια 

Παιδεία, δυστυχώς με κόστος την καταστροφή οπουδήποτε θα πάνε να υπηρετήσουν 

το δημόσιο συμφέρον. 

Αυτές οι παρασιτικές τάξεις του δημοσίου είχαν και τις πιο αποτελεσματικές 

θεσμικές εκπροσωπήσεις. Έχω παρακολουθήσει το έργο όλων των φορέων που 

εκπροσωπούν τις παραπάνω τάξεις για 14 χρόνια από το 1997 μέχρι το 2011, σχεδόν 

σε καθημερινή βάση. Γνώρισα όλες τις ηγεσίες τους και μίλησα ατέλειωτες ώρες μαζί 

τους. Θαύμαζα τον τρόπο που προωθούσαν τα ταξικά τους συμφέροντα. Ανεξάρτητα 

του πολιτικού κόμματος στο οποίο ανήκε η ηγεσία τους, το συμφέρον της τάξης τους 

ήταν πάνω από όλα. Πολυπληθείς δε οργανώσεις, όπως η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ, 

διαδραμάτιζαν σημαντικό ρόλο στην εκλογή αρχηγών κομμάτων και μετέπειτα 

πρωθυπουργών έναντι σημαντικών ανταλλαγμάτων για την τάξη τους. Μπράβο τους! 

Θα πρέπει να αναφερθεί εδώ ότι αυτές οι τάξεις έχουν τελειοποιήσει την 

διαδικασία της εμπορίας ψήφων, γνωστή στην βιβλιογραφία και ως vote trading ή 

logrolling. Από μόνη της η κάθε τάξη δεν έχει την πολιτική δύναμη να επιβάλλει τα 

ταξικά της συμφέροντα. Όταν, όμως, συνεργάζονται μπορούν να επιβάλλουν 

πολιτικές πλειοψηφίες που η κάθε μία ωφελεί μία συγκεκριμένη τάξη. Συνολικά 

βλάπτονται όλοι οι Έλληνες ως καταναλωτές, και ως παραγωγικές μονάδες οι μη 

προνομιούχοι Έλληνες. Χειρότερο όλων ήταν η χρηματοδότηση αυτών των 

απαιτήσεων με δάνεια από το εξωτερικό, δηλαδή τα χρέωναν στις μέλλουσες γενιές 

των Ελλήνων. Τη διαδικασία του "ψήφισε για την πρότασή μου για να ψηφίσω και τη 

δική σου" την έζησα ζωντανά σε καθημερινή βάση για 14 χρόνια, από το 1997 έως το 

2011, στις επιτροπές που συμμετείχα για όλα ανεξαιρέτως τα οικονομικά, 

φορολογικά και αναπτυξιακά νομοσχέδια που συζητήθηκαν στην Ελληνική Βουλή. 

                                                      
1
Υπουργός μας παρουσίαζε ένα νομοσχέδιο για τις προσλήψεις στο δημόσιο. Ο άνθρωπος 

ήταν άσχετος. Τώρα είναι αριστερός τιμητής των μνημονίων και ας τα ψήφισε. Του 

επεσήμανα μία από τις πολλές βλακείες του σχεδίου του που τελικά έγινε νόμος του κράτους. 

Το διδακτορικό είχε την ίδια αξία είτε προήρχετο από τη σχολή δημόσιας διοίκησης του 

Χάρβαρντ είτε από το Πανεπιστήμιο του Άγνωστου Στρατιώτη. Μου απάντησε, ειλικρινώς ο 

αθεόφοβος, ότι το σκέφτηκαν στο Υπουργείο του αλλά δεν βρήκαν λύση. Απίστευτος! 

Νομίζω την ίδια απάντηση θα μου έδινε αν του έλεγα ότι υπάρχει ο τροχός.  
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Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο λειτουργούν και οι τροποποιήσεις επί των νομοσχεδίων 

με την στήριξη βουλευτών. Λέει ο ένας στον άλλο "στήριξέ με και εγώ θα σε στηρίξω 

όταν εσύ το χρειαστείς". Υπογράφουν χωρίς να ξέρουν τι υπογράφουν. 

Στην εποχή του ευρώ το παιγνίδι ανοίχτηκε πολύ, έγινε ευρωπαϊκό, και εκεί 

άρχισαν να περιορίζονται οι δυνατότητες προώθησης των ταξικών τους 

συμφερόντων. Δυσκολεύτηκε ο παρασιτισμός τους διότι η χρηματοδότηση 

προερχόταν από εξωτερικά δάνεια, κάτι που δεν μπορούσε να συνεχιστεί. Το 

μνημόνιο στρέφεται ενάντια στα ταξικά τους συμφέροντα. Μείωσε σημαντικά τους 

μισθούς και τις συντάξεις της δεύτερης τάξης για να δημιουργηθούν δημοσιονομικά 

πλεονάσματα και για να μειωθεί η ζήτηση για εισαγωγές. Τώρα ήρθε η σειρά των 

άλλων παρασιτικών τάξεων.  

Το μνημόνιο ζητά διαρθρωτικές αλλαγές, όπως αυτές έχουν προταθεί από τον 

ΟΟΣΑ
1
. Οι αλλαγές αυτές είναι προς την σωστή κατεύθυνση για το κτίσιμο ενός 

υγιούς (προοδευτικού) καπιταλιστικού συστήματος. Οι αλλαγές στρέφονται ενάντια 

στις τέσσερις παρασιτικές και κρατικοδίαιτα πλουτοκρατικές τάξεις. Το μνημόνιο και 

η τρόικα επιδιώκουν το κτίσιμο ενός μη κρατικοδίαιτου καπιταλισμού, γι' αυτό 

έρχεται σε αντίθεση με τα συμφέροντα των παραπάνω τάξεων. Τα αριστερά κόμματα 

θα πρέπει να την συνδράμουν, διότι ο μη κρατικοδίαιτος καπιταλισμός θα 

δημιουργήσει έναν υγιή (προοδευτικό) καπιταλισμό, που, με τη σειρά του, θα 

βοηθήσει στο κτίσιμο μιας προοδευτικής μετακαπιταλιστικής κοινωνίας. Το  

τελευταίο δεν είναι ο στόχος της τρόικας
2
, αλλά ο υγιής καπιταλισμός είναι. Στην 

                                                      
1
Βλέπε OECD (2013b). Όπως ήδη αναφέρθηκε, ο ΟΟΣΑ χρησιμοποιεί εθνικές πηγές και 

συνεργάζεται με εθνικούς φορείς. Στην έκθεση αυτή συνεργάστηκε με την Ελληνική 

Επιτροπή Ανταγωνισμού. Η μελέτη αυτή πρέπει να διδάσκεται στα ιδεολογικά σεμινάρια της 

αριστεράς και στα δημοτικά σχολεία. Θα αναδείξει πλήρως ποιες είναι οι παρασιτικές τάξεις, 

οι οποίες, χρησιμοποιώντας το διεφθαρμένο κράτος που τους επιτρέπει νόμιμη και παράνομη 

προσοδοθηρία, έχουν γίνει και πλουτοκρατικές.  
2
Στο παρόν βιβλίο δεν με ενδιαφέρουν οι στόχοι της τρόικα. Απλά να αναφέρω ότι συμφωνώ 

με την ανάλυση του ΚΚΕ ότι η τρόικα εξυπηρετεί το παγκόσμιο κεφάλαιο που έρχεται σε 

αντίθεση με μέρος του εθνικού κεφαλαίου της Ελλάδος που είναι κρατικοδίαιτο και 

παρασιτικό. Με άλλα λόγια, η διεθνής τάξη του κεφαλαίου συγκρούεται με τις προνομιούχες 

τάξεις της Ελλάδος. Διαφέρω με την θέση του ΚΚΕ. Εγώ είμαι υπέρ του διεθνούς κεφαλαίου 

και ενάντια στις προνομιούχες τάξεις της Ελλάδος, δηλαδή ενάντια στο κρατικοδίαιτο εθνικό 

κεφάλαιο. Το διεθνές κεφάλαιο έχει αποδείξει ότι στις αναπτυγμένες χώρες, όπως η Ελλάδα, 

πληρώνει πολύ μεγαλύτερους μισθούς για την εργατική τάξη. Αυτό θέλω να κάνει και στην 

Ελλάδα. Επιπλέον, είναι ισχυρή πεποίθησή μου ότι οποιασδήποτε μορφής προοδευτική 

μετακαπιταλιστική μετάβαση θα προέλθει μέσω της ανάπτυξης ενός υγιούς καπιταλισμού 

που το διεθνές κεφάλαιο μπορεί να πετύχει όπως έχει ήδη πετύχει σε πολλές χώρες. Το ΚΚΕ 
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περίπτωση αυτή, η τακτική του σαλαμιού είναι παραγωγική, απλώς φαίνεται ότι οι 

Έλληνες αριστεροί το σαλάμι το κόβουν με το αριστερό χέρι και αυτοτραυματίζονται. 

Αντί να κόψουν ό,τι πιο δεξιό υπάρχει, κόβουν το δεξί τους χέρι και το βαφτίζουν 

επανάσταση και εργατική κατάκτηση. 

Ας δούμε μερικά παραδείγματα από την τελευταία διαπραγμάτευση της 

Ελληνικής Κυβέρνησης με την τρόικα (Μάρτιος 2014). Η τρόικα ζητά την 

απελευθέρωση της αγοράς γάλακτος για να μειωθεί η τιμή του. Πλήττει την πρώτη 

παρασιτική τάξη και ωφελεί όλους όσους καταναλώνουν γάλα, κυρίως τα φτωχά 

νοικοκυριά. Θα έχει και ένα άλλο όφελος, πιο σημαντικό, διότι μακροχρόνια θα 

αναγκάσει αυτές τις παρασιτικές τάξεις να εγκαταλείψουν την δραστηριότητα και θα 

δημιουργηθούν μεγάλες παραγωγικές μονάδες που θα μειώσουν έτι περαιτέρω την 

τιμή του γάλακτος. Η ταξική κυβέρνηση στηρίζει την παρασιτική παραγωγή των 

γαλακτοπαραγωγών και η τρόικα τους μη προνομιούχους Έλληνες. Ωρύονται ότι θα 

εξαφανιστούν οι αγελαδοτρόφοι. Να εξαφανιστούν. Το ελληνικό γάλα θα υπάρχει, 

καλύτερο και φθηνότερο
1
. Όχι μόνο θα καλύψει την εγχώρια κατανάλωση, αλλά θα 

γίνονται και εξαγωγές. Ένα εμπόδιο, είναι οι σημερινοί αγελαδοτρόφοι και τα 

φερέφωνά τους στην Ελληνική Βουλή. 

Δεύτερο παράδειγμα. Η τρόικα ζητά να πωλούνται τα φάρμακα από τα 

καταστήματα υπεραγορών. Εγώ θα πρόσθετα και από τα περίπτερα. Τον παλιό καλό 

καιρό, ο φαρμακοποιός ήταν παρασκευαστής φαρμάκων. Σήμερα τα φάρμακα είναι 

σε κουτάκια, πας με συνταγή γιατρού και τα αγοράζεις. Καμία αξία δεν προσθέτει ο 

φαρμακοποιός, πλην της υπαλληλικής εξυπηρέτησης. Την ίδια δουλειά μπορεί να την 

κάνει και ένας υπάλληλος παντοπωλείου, περιπτέρου, προποτζίδικου. Συνεπώς, 

συνταγογραφούμενα και μη συνταγογραφούμενα φάρμακα πρέπει να διατίθενται από 

κάθε πιθανό μέρος λιανικής πώλησης, συμπεριλαμβανομένων και των βενζινάδικων. 

Αλλά το μεγάλο κτύπημα είναι αν πωλούνται μέσω διαδικτύου. Αλήθεια, γιατί τα 

ασφαλιστικά ταμεία δεν μου επιδοτούν την αγορά φαρμάκων που αγοράζω μέσω 

διαδικτύου από οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, με συνταγή Έλληνα γιατρού, όταν 

μάλιστα είναι και φθηνότερα; Γιατί μπορώ να αγοράζω βιταμίνες και συμπληρώματα 

                                                                                                                                                        

πιστεύει ότι αυτό θα έρθει μέσω της φτωχοποίησης. Αυτός είναι και ο λόγος που από 

φοιτητής δεν εντάχθηκα στο ΚΚΕ ή σε άλλα κομμουνιστικά σχήματα. Πάντως, θλίβομαι 

βλέποντας συμφοιτητές μου που πουλούσαν "κομμουνισμό" και "αριστερισμό" την δεκαετία 

του 1970, πώς κατάντησαν μετά τα τριάντα τους, είτε έφυγαν είτε έμειναν στο κόμμα τους. 
1
 Για παράδειγμα στις ΗΠΑ, από το 2001 μέχρι το 2009, οι παραγωγοί γάλακτος μειώθηκαν 

κατά 33%. Η παραγωγή του γάλακτος αυξήθηκε κατά 15%. Βλέπε Perry et al (2014).  
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διατροφής; Οι φαρμακοποιοί κήρυξαν απεργίες αντιδρώντας στις προτάσεις της 

τρόικα, διότι θα μειωθούν τα κέρδη τους μέσω της απελευθέρωσης των τιμών και των 

σημείων πώλησης. Η κυβέρνηση είναι με τους φαρμακοποιούς. Ποιους βλάπτει όμως; 

Φυσικά τους μη προνομιούχους Έλληνες, διότι πληρώνουν τα φάρμακα σε 

υψηλότερες τιμές. Συνεπώς, η τρόικα είναι με τους μη προνομιούχους Έλληνες και η 

κυβέρνηση με τις παρασιτικές και τις κρατικοδίαιτα πλουτοκρατικές τάξεις.  

Τρίτο παράδειγμα. Η τρόικα θεωρεί ότι το δημόσιο έχει πολλά περιθώρια 

περικοπής δαπανών. Η δική μου εμπειρία λέει ότι τα περιθώρια είναι απεριόριστα, 

ξεκινώντας από την δραστική μείωση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων. 

Αναφέρει η τρόικα ότι πρέπει να περικοπούν τα οδοιπορικά και τα εκτός έδρας. Εδώ 

έχει ενδιαφέρον να αναφέρω προσωπικές εμπειρίες. Η τρόικα αναφέρει την ημερήσια 

αποζημίωση και όχι την συνολική δαπάνη ανά ταξίδι. Το πόσες μέρες διαρκεί ένα 

ταξίδι επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό όχι μόνο με την επιπλέον ημερήσια 

αποζημίωση, αλλά και με το κόστος διανυκτέρευσης. Σφαγή γίνεται ποιος θα κάνει 

ταξίδια στον δημόσιο τομέα και ο καθένας προσπαθεί να αιτιολογήσει περισσότερες 

ημέρες διαμονής. Ο Θεόφραστος, στους Χαρακτήρες του, αυτή την συμπεριφορά την 

αποκαλεί αισχροκέρδεια
1
.  

Στις παραπάνω περιπτώσεις οι παρασιτικές και οι κρατικοδίαιτα πλουτοκρατικές 

τάξεις, των οποίων τα συμφέροντα θίγει η τρόικα, το παρουσιάζουν στα ΜΜΕ ότι 

δήθεν θα πληγούν οι φτωχοί Έλληνες καταναλωτές. Μα τόσο ενδιαφέρον για τους μη 

προνομιούχους Έλληνες από τις παρασιτικές και κρατικοδίαιτα πλουτοκρατικές 

τάξεις! Όχι άλλο σώσιμο! Καταργήστε τα προνόμια και αφανίστε τους 

προσοδοθήρες! Οι τάξεις αυτές είναι παρασιτικές και πλουτοκρατικές επειδή κλέβουν 

νόμιμα ή παράνομα το ελληνικό δημόσιο, δηλαδή τον Έλληνα πολίτη. Παρακάτω 

οριοθετώ την έννοια της παρασιτικής τάξης και της κρατικοδίαιτα πλουτοκρατικής 

τάξης. 

 

 

                                                      
1
 Η συνέχεια ενός λαού δεν κρίνεται από τα χαρίσματα αλλά από τα ελαττώματά του. Αυτά 

κυριαρχούν μέσα από την κληρονομική διαδικασία. Θυμήθηκα τον Θεόφραστο και τον 

χαρακτήρα του περί αισχροκέρδειας όταν βλέπω την ίδια συμπεριφορά σήμερα. Λέει, λοιπόν 

ο Θεόφραστος, "Ὅταν ὡς πρεσβευτὴς μεταβαίνῃ εἰς ξένην χώραν μὲ ἔξοδα τοῦ δημοσίου, τὰ 

μὲν ὁδοιπορικὰ ποὺ ἔλαβε ἀπὸ τὴν πόλιν τὰ ἀφήνει εἰς τὸ σπίτι του, ζητεῖ δὲ δανεικὰ ἀπὸ 

τοὺς συμπρεσβευτάς του". (Ακαδημία Αθηνών, Μετάφραση Εμμανουήλ Δαυίδ, 1940). Το 

έζησα αυτό 2500 χρόνια μετά τον Θεόφραστο στις αποστολές μου στο εξωτερικό. 
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Η Έννοια της Παρασιτικής Τάξης 

Οι τάξεις αυτές είναι παρασιτικές διότι κερδίζουν πολύ παραπάνω από ό,τι 

παράγουν, λόγω της διαπλοκής τους με το ελληνικό σύστημα του κρατικοδίαιτου 

καπιταλισμού. Τα μέλη αυτών των τάξεων στηρίζονται στο ελληνικό κράτος για να 

κερδίζουν εισόδημα και πλούτο
1
. Τις πιο πολλές φορές τα κλέβουν, διότι γνωρίζουν 

ότι η πιθανότητα να συλληφθούν είναι πολύ μικρή και ακόμη μικρότερη είναι η 

πιθανότητα να καταδικαστούν
2
. Η τρόικα το γνωρίζει αυτό, γι' αυτό επιμένει σε μία 

γρήγορη απονομή δικαιοσύνης ώστε να μπουν στην φυλακή όσοι χρωστούν στο 

δημόσιο. Χάρη στην τρόικα έχουμε πλέον ποινές ισοβίων σε εφοριακούς για 

παράνομες επιστροφές ΦΠΑ. Ναι, ισόβια! Ας είναι καλά η τρόικα! 

Σε όρους αριστερής ιδεολογίας, πολλοί από αυτούς πληρώνονται με μισθούς 

τόσο υψηλούς που δεν αφήνουν καμία υπεραξία ή αφήνουν αρνητική υπεραξία. Σε 

όρους νεοκλασικής οικονομικής ανάλυσης, πληρώνονται με μισθούς υψηλότερους 

από την χρηματική αξία του φυσικού οριακού προϊόντος τους. Την διαφορά την 

καλύπτει ο μισθός των μη προνομιούχων Ελλήνων. Οι τελευταίοι πληρώνονται πολύ 

κατώτερα από την χρηματική αξία του φυσικού τους οριακού προϊόντος. Είναι οι 

περιπτώσεις των αποτυχιών της αγοράς (market failures). Και πιο πρόσφατα, επειδή η 

υπεραξία που δημιουργούσαν οι μη προνομιούχοι Έλληνες δεν έφθανε, οι 

παρασιτικές τάξεις πληρωνόντουσαν με δανεικά από το εξωτερικό. Τώρα "σκούζουν" 

διότι το μνημόνιο τους τα έκοψε.  

Ένα από τα πιο γελοία επιχειρήματα που έχω ακούσει από τα χείλη των 

εκπροσώπων της τάξης των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα και των κρατικοδίαιτων 

επιχειρήσεων είναι ότι οι μισθοί που λαμβάνουν δεν τους φθάνουν για να ζήσουν. Μα 

είναι μισθός 1500 ευρώ το μήνα; Αναρωτιούνται ρητορικά! Για μένα, τους απαντώ, 

                                                      
1
Ο Λουκιανός, στο Διάλογο Περί Παρασίτου που έγραψε τον 2

ο
 Αιώνα μ.Χ., βάζει τον 

Τυχιάδη να ρωτά τον παράσιτο Σίμωνα τα εξής "Δεν μου εξηγείς, Σίμων, γιατί ενώ όλοι οι 

άλλοι άνθρωποι, ελεύθεροι και δούλοι, γνωρίζουν ο καθένας μία τέχνη με την οποία και  στους 

εαυτούς τους και στους άλλους γίνονται χρήσιμοι, συ δεν έχεις κανένα έργο με το οποίο να 

γίνεσαι ωφέλιμος στον εαυτό σου ή στους άλλους;" 
2
Η κλοπή έχει πολλές διαστάσεις. Γιατί, για παράδειγμα, το ποσοστό αργοπορημένων 

προσελεύσεων και απουσιών είναι μεγαλύτερο στο δημόσιο από ό,τι στον ιδιωτικό τομέα; Η 

διαφορά είναι κλοπή και είναι πολύ μεγάλη. Έχω ισχυριστεί ότι οι Έλληνες δημόσιοι 

υπάλληλοι είναι οι πιο παραγωγικοί του κόσμου, αν η παραγωγή τους διαιρεθεί με τις 

πραγματικές ώρες που εργάζονται. Ήμουν αυτήκοος μάρτυρας του εξής περιστατικού στο 

ΚΑΤ. Μία μεσήλικη γυναίκα απευθύνεται στην υπάλληλο του γραφείου κίνησης ως εξής: 

"Και εγώ συνάδελφος δημόσιος υπάλληλος είμαι και ξέρω πολύ καλά πόσο χρόνο δουλεύετε!" 

Άφωνη η υπάλληλος. 
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ένας δίκαιος μισθός είναι 5000 ευρώ το μήνα. Με αυτόν θα περνάς καλά! Υπάρχει 

μία μικρή διαφορά. Λαμβάνεις 1500 ευρώ το μήνα και παράγεις μόνο 500 ευρώ. Την 

διαφορά την πληρώνουν οι μη προνομιούχοι Έλληνες και τα δάνεια από το 

εξωτερικό. Τα τελευταία θα τα πληρώσουν οι μελλοντικές γενιές των Ελλήνων. 

Στο σημείο αυτό αξίζει να γίνει ένα σχόλιο για τις διαφορές των μισθών μεταξύ 

των παρασιτικών τάξεων της χώρας και των μη παρασιτικών τάξεων. Μη παρασιτικές 

τάξεις είναι οι εργάτες και οι υπάλληλοι των ιδιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων 

του λιανεμπορίου, των λατομείων, κ.λπ.,  που δεν είναι, όμως, δημόσιες επιχειρήσεις, 

όπως ήταν ο Αστέρας Βουλιαγμένης, Τίθεται λοιπόν το ερώτημα: πρέπει ο μέσος 

μισθός των υπαλλήλων αυτών των κλάδων να είναι κατώτερος από τον μέσο μισθό 

των δημόσιων υπαλλήλων; Η απάντηση εξαρτάται από ποιανού τα (ταξικά) 

συμφέροντα θέλει κάποιος να υπηρετεί.  

Η δική μου πρόταση είναι κανένας δημόσιος υπάλληλος να μην λαμβάνει μισθό 

μεγαλύτερο από τον αντίστοιχης ειδικότητας διάμεσο μισθό του ιδιωτικού τομέα. Το 

επιχείρημα των κηφήνων και παράσιτων του ελληνικού κρατικοδίαιτου καπιταλισμού 

και των ΜΜΕ που τα σιτοτρέφουν είναι ότι άξια στελέχη θα φύγουν από το δημόσιο. 

Αναρωτιέμαι, μα επιτελούν δημόσιο λειτούργημα και θα τα παρατήσουν για κάποια 

ευρώ! Παραμύθια! Ας φύγουν! Κανένας δεν θα φύγει. Την πιο εύκολη κινητικότητα 

την έχουν οι καθηγητές πανεπιστημίου, που οι άξιοι έχουν μεγάλο κόστος ευκαιρίας 

να μένουν στην Ελλάδα. Οι μισθοί τους, λόγω μνημονίου, μειώθηκαν σημαντικά. 

Λίγοι έφυγαν
1
.  

Αλλά επί του θέματος έχω πολύ καλύτερη πρόταση. Επειδή οι δημόσιοι 

υπάλληλοι της Ελλάδος πραγματικά θυσιάζονται για το κοινό καλό και προσφέρουν 

με αυταπάρνηση, θα πρέπει να δοθεί σε όλους τους Έλληνες να νοιώσουν αυτή την 

ευχαρίστηση της κοινωνικής προσφοράς. Κανένας δημόσιος υπάλληλος να μην 

υπηρετεί πλέον της πενταετίας, αν υπάρχει ενδιαφέρον από άλλους Έλληνες πολίτες 

να προσφέρουν και αυτοί ως δημόσιοι υπάλληλοι. Δάσκαλοι, καθηγητές λυκείων και 

                                                      
1
 Μία προσωπική εμπειρία. Το 1991 επέστρεψα στην Ελλάδα και δίδαξα για πολλά χρόνια σε 

ΤΕΙ και Πανεπιστήμια. Είχα ήδη αποκτήσει πανεπιστημιακή διδακτική εμπειρία σε τρία 

πανεπιστήμια του εξωτερικού. Επειδή είμαι μανιακός με την ατομική μου παραγωγικότητα, 

την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα, υπολόγισα ότι στην Ελλάδα η παραγωγή 

μου ήταν κάτω του 30% του αντίστοιχου του εξωτερικού, κυρίως διότι δεν γίνονταν 

μαθήματα. Δεν θυμάμαι ούτε ένα εξάμηνο που να έγιναν όλα τα μαθήματα που προέβλεπε το 

πρόγραμμα. Σε περιφερειακά ΤΕΙ και πανεπιστήμια γίνονται ελάχιστα μαθήματα για να μην 

πω καθόλου.  
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πανεπιστημίων να απαλλάσσονται από αυτό το βάρος της προσφοράς μετά από πέντε 

χρόνια και την θέση τους να την καταλαμβάνουν άλλοι που βρίσκονται σε αναμονή. 

Έτσι όλος ο ελληνικός λαός θα έχει τη δυνατότητα να θυσιαστεί για το κοινό καλό, 

προσφέροντας ως δημόσιος υπάλληλος! 

Συνδικαλιστής των ηλεκτρολόγων μου έλεγε ότι στη δεκαετία του 1960 κανείς 

καλός ηλεκτρολόγος δεν πήγαινε να δουλέψει στη ΔΕΗ, διότι οι μισθοί ήταν πολύ 

χαμηλότεροι από αυτά που έβγαζε στην ελεύθερη αγορά. Μετά το 1980, οι μισθοί 

των ηλεκτρολόγων της ΔΕΗ ήταν υπερδιπλάσιοι από τους μισθούς των 

ηλεκτρολόγων της ιδιωτικής οικονομίας. Στους μισθούς συμπεριλαμβάνονται όλα τα 

οφέλη, ακόμη και οι κοπάνες, τα φακελάκια για να σου κάνουν γρήγορα τις 

συνδέσεις ρεύματος κ.λπ. Τα ίδια με τον ΟΤΕ, την ΕΥΔΑΠ, την Κρατική Ολυμπιακή 

και ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός. 

Το επιχείρημά τους είναι ότι αυτοί παλεύουν για να αυξηθούν οι μισθοί όλης της 

εργατικής τάξης και συνεπώς το θέμα είναι να ανέβουν των άλλων οι μισθοί και όχι 

να κατέβουν οι δικοί τους. Καλά, μέχρι να γίνει αυτό, ας κατεβάσουν τους δικούς 

τους κάτω από το μέσο όρο των μισθών του μη κρατικοδίαιτου ιδιωτικού τομέα και 

μετά βλέπουμε. Γιατί δεν θέλουν να παραδεχτούν, αν και πολλοί το γνωρίζουν, ότι 

ένας από τους λόγους που οι μισθοί των μη προνομιούχων είναι τόσο χαμηλοί, κάτω 

από το κατώτερο μισθό, είναι ότι οι δικοί τους οι μισθοί είναι παρασιτικοί. Τρώνε την 

υπεραξία της εργασίας των μη προνομιούχων Ελλήνων και την υπεραξία των 

μελλουσών γενιών. Με το πολύ κλέψιμο και τον παρασιτισμό, οι τάξεις αυτές έγιναν 

και πλουτοκρατικές. 

 

Η Έννοια της Κρατικοδίαιτα Πλουτοκρατικής Τάξης 

Οι τάξεις αυτές εκτός από παρασιτικές είναι και πλουτοκρατικές, λόγω 

κρατικοδιαιτισμού. Ο πλούτος ορίζεται ως το άθροισμα της ακίνητης και κινητής 

περιουσίας, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών, των καταθέσεων, και του 

ρευστού που διαθέτει κάποιος, εντός και εκτός Ελλάδος. Ο πλουτοκράτης δεν 

πρέπει να συγχέεται με τον επιχειρηματία, ο οποίος είναι συνήθως ανεξάντλητα 

δουλευταράς, ξεκινάει φτωχός και χωρίς κεφάλαιο και γίνεται σπουδαίος και τρανός. 

Οι Έλληνες σε αυτό έχουν μεγάλη ιστορία, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλά τέτοια 

παραδείγματα. Κοινό χαρακτηριστικό όλων είναι ότι δεν ήταν κρατικοδίαιτοι και 

συνήθως μεγαλούργησαν εκτός Ελλάδος. 
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Όποιος κατέχει πλούτο είναι εξ ορισμού μέλος της πλουτοκρατίας, ανεξαρτήτως 

ιδεολογίας. Συνεπώς, και ο αριστερός είναι πλουτοκράτης, αν κατέχει πλούτο
1
. Το 

πρόβλημα δεν είναι ο πλούτος αλλά ο κρατικοδίαιτος πλούτος, που αποκτήθηκε με 

κλεψιές, νόμιμες και παράνομες. Ο προσοδοθηρισμός είναι νόμιμος και έχει 

δημιουργήσει τεράστια πλούτη στις παρασιτικές τάξεις. Για παράδειγμα πρόεδρος 

κόμματος της Βουλής που ωρύεται ενάντια στα μνημόνια ενοικιάζει ακίνητά της 

οικογένειάς του στο δημόσιο έναντι απίστευτου ενοικίου που θα ζούσε 30 φτωχές 

οικογένειες. Έχει λάβει δε ο αθεόφοβος και επιδοτήσεις για να κτίσει το εξοχικό του 

που το βάφτισε τουριστική επιχείρηση. Πραγματικά απίστευτο! Τα μνημόνια θα τα 

κόψουν αυτά από τη ρίζα. Αυτός δικαιολογημένα ωρύεται και αποκαλεί την τρόικα 

κατοχή, διότι τα μνημόνια θίγουν τα προσωπικά του οικονομικά συμφέροντα. Δεν 

αποτελεί την εξαίρεση αλλά τον κανόνα του πώς προσοδοθήρες έφτιαξαν πλούτο. Οι 

μη προνομιούχες τάξεις την τρόικα θα πρέπει να την υποδεχτούν ως απελευθερωτές 

από αισχρούς καταπιεστές σαν και αυτόν.  

Συνεπώς, οι παραπάνω τέσσερις τάξεις είναι πλουτοκρατικές επειδή κατέχουν 

πλούτο. Παρασιτικές δε, διότι ο πλούτος αυτός αποκτήθηκε με λιγότερη δουλειά από 

ό,τι ο Μαρξ θα έλεγε "κοινωνικά αναγκαίος χρόνος για την παραγωγή του". Διαβάστε 

αυτή την περικοπή από το 3
ο
 Τόμο του Κεφαλαίου (πρόσθεσα την έμφαση): 

 

"The credit system, which has its focus in the so-called national banks and 

the big money-lenders and usurers surrounding them, constitutes 

enormous centralisation, and gives to this class of parasites the fabulous 

power, not only to periodically despoil industrial capitalists, but also to 

interfere in actual production in a most dangerous manner – and this 

gang knows nothing about production and has nothing to do with it. The 

Acts of 1844 and 1845 are proof of the growing power of these bandits, 

who are augmented by financiers and stock-jobbers". 

 

                                                      
1
Αρχηγός αριστερού κόμματος ανήκε στην ανώτερη αστική τάξη της πλουτοκρατίας με 

μετοχές σε λατομία και ναυτιλιακές εταιρείες. Δεν φταίει αυτός, τα κληρονόμησε. Αυτός και 

η τάξη που ανήκει έχουν μεγάλο συμφέρον να επιστρέψει η Ελλάδα στη δραχμή και σε κάθε 

είδους προστατευτισμό. Θα θησαυρίσουν σε βάρος των μη προνομιούχων Ελλήνων. Κατά 

την γνώμη μου, κανένας αριστερός ηγέτης δεν πρέπει να κατέχει πλούτο. Να τον δωρίσει! 

Έτσι, εκτός από το προσωπικό-υποκειμενικό ενδιαφέρον του, που δεν το αμφισβητώ, θα έχει 

και αντικειμενικό συμφέρον, αφού δεν θα κατέχει πλούτο. Τότε θα παλεύει όχι μόνο για τις 

μη προνομιούχες τάξεις, αλλά και για τον εαυτό του. Έχω την πεποίθηση ότι αυτό θα τον 

κάνει καλύτερο και πιο γνήσιο αριστερό. 
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Στα παράσιτα του Μαρξ του 19
ου

 αιώνα  έχουν προστεθεί και άλλα παράσιτα 

όπως ανέφερα παραπάνω που έχουν δημιουργήσει την πλουτοκρατία των απατεώνων. 

Αλλά ο δικός μας ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης ήταν πιο αιχμηρός από τον Μαρξ. 

Στους χαλασοχώρηδες, αναφέρει επί λέξει τα εξής: 

 

Η πλουτοκρατία ήτο, είναι και θα είναι ο μόνιμος άρχων του κόσμου, ο 

διαρκής Αντίχριστος. Αύτη γεννά την αδικίαν, αύτη τρέφει την κακουργίαν, 

αύτη φθείρει σώματα και ψυχάς. Αύτη παράγει την κοινωνικήν σηπεδόνα. 

Αύτη καταστρέφει κοινωνίας νεοπαγείς. 

 

Το σωστό είναι η κρατικοδίαιτη πλουτοκρατία η οποία φαίνεται στο υπόδειγμα 

του Παπαδιαμάντη περί αιτίου και αποτελέσματος. Ο κρατικοδίαιτος πλούτος στην 

Ελλάδα παράγεται κυρίως ως εξής: 

 

Η αργία εγέννησε την πενίαν. 

Η πενία έτεκεν την πείναν. 

Η πείνα παρήγαγε την όρεξιν. 

Η όρεξις εγέννησε την αυθαιρεσίαν. 

Η αυθαιρεσία εγέννησε την ληστείαν. 

Η ληστεία εγέννησε την πολιτικήν. 

Ιδού η αυθεντική καταγωγή του τέρατος τούτου. 

 

 

Θέλω να κάνω μία σημείωση για την αργία. Απεχθάνομαι την αργία δηλαδή το 

καθισιό. Στην Ελλάδα πολλοί νέοι είναι άεργοι και όχι άνεργοι. Η διαφορά αεργίας 

και ανεργίας είναι πολύ σημαντική. Σήμερα στην Ελλάδα υπάρχουν πολλοί άεργοι 

(τεμπέληδες, καφενόβιοι, φραπεδιασμένοι κ.λπ.) και λίγοι άνεργοι. Υπάρχουν πολλές 

δουλειές για άεργους και δυστυχώς στέρεψαν οι δουλειές για τους άνεργους. Η 

ελληνική ύπαιθρος διψάει για εργατικά χέρια και δεν βρίσκει. Την ανάγκη αυτή την 

καλύπτει με τους νόμιμους και παράνομους μετανάστες. Τι είμαι και θα πάω να 

δουλέψω για 30 ευρώ την ημέρα; αναρωτιέται σήμερα ο νέος της εποχής. Όχι όλοι 

βέβαια. Η συντριπτική πλειονότητα όμως. Και να σταματήσει η αριστερά να "γλύφει" 

τους τεμπέληδες νέους για τα ψηφαλάκια.  

Έχω εξετάσει πιο αναλυτικά και ίσως πιο επιστημονικά την τριχοτόμηση ή την 

βαλκανιοποίηση της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα στο Papanikos (2014). Όλες 

αυτές οι τάξεις επιβιώνουν και συντηρούνται ως παράσιτα ενός διαφθαρμένου 
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ελληνικού κράτους, που δημιουργεί συνθήκες οικονομικών προσόδων (economic 

rents) και για τις τέσσερις τάξεις.  

Το κράτος αυτό δεν θέλει μεταρρύθμιση, θέλει κατάργηση. Και επειδή αυτό 

δεν μπορεί να γίνει εύκολα, θα πρέπει να περιοριστεί σε όσο το δυνατόν λιγότερες 

δραστηριότητες. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος οποιουδήποτε προοδευτικού 

(αριστερού) πρότυπου υγιούς καπιταλιστικής και μετακαπιταλιστικής ανάπτυξης. Η 

αριστερά στην Ελλάδα ηδονίζεται με ό,τι είναι δημόσιο και αυτό πρέπει να οφείλεται 

σε μία διαστροφική σχέση μαζί του. Φαντασιώνεται ότι μία δημόσια ΔΕΗ είναι 

προοδευτική και μέρος ενός μετακαπιταλιστικού συστήματος που ονειρεύεται, ενώ 

μία ιδιωτική ΔΕΗ είναι οπισθοδρόμηση.  

Στην Ελλάδα του σήμερα οτιδήποτε δημόσιο είναι παρασιτικό και στρέφεται 

ενάντια στα ταξικά συμφέροντα των μη προνομιούχων Ελλήνων και υπέρ των 

παρασιτικών τάξεων. Είναι αντιδραστικό διότι εμποδίζει την υγιή (προοδευτική) 

καπιταλιστική ανάπτυξη της χώρας. Κάνει δε μεγάλη ζημιά και στην ίδια την ιδέα της 

δημόσιας περιουσίας, που για πολλούς αποτελεί το κύριο συστατικό στοιχείο των 

προοδευτικών μετακαπιταλιστικών κοινωνικοοικονομικών συστημάτων.  

Βλέπει σήμερα ο κόσμος τις ελληνικές δημόσιες επιχειρήσεις, τα δημόσια 

σχολεία και τα δημόσια νοσοκομεία και θλίβεται. Τα αριστερά κόμματα ισχυρίζονται 

ότι το χάλι τους οφείλεται στα λίγα λεφτά που τους δίνει η κυβέρνηση και ζητάνε 

περισσότερα. Αλλοίμονο, είναι μακριά νυχτωμένοι, αν δεν κοροϊδεύουν τον κόσμο 

για τα ψηφαλάκια. Ποιος έπαιρνε μεγαλύτερο μισθό, ο δάσκαλος της δεκαετίας του 

1960 ή ο δάσκαλος της δεκαετίας του 1990; Πότε ήταν οι σχολικές υποδομές 

καλύτερες, στη δεκαετία του 1960 ή στη δεκαετία του 1990; Πότε ήταν καλύτερα τα 

δημόσια σχολεία, στη δεκαετία του 1960 ή στη δεκαετία του 1990; Οι ερωτήσεις 

είναι ρητορικές. Οι δημόσιες υπηρεσίες στην Ελλάδα θέλουν κατάργηση. Κάνουν 

μεγάλη ζημιά στην έννοια του δημοσίου, του κοινωνικού και εν γένει της ιδέας του 

λαϊκού. Η καθολική και δωρεάν παροχή δημόσιων αγαθών στους μη προνομιούχους 

Έλληνες ή σε όλους τους Έλληνες μπορεί να συνεχιστεί χωρίς δημόσια παραγωγή, 

π.χ. κουπόνια. 

Όλες αυτές οι παρασιτικές και κρατικοδίαιτα πλουτοκρατικές τάξεις έχουν 

απαξιώσει κάθε είδους χειρωνακτική (εργατική) απασχόληση, δουλειές που κάνουν 

όσοι μη προνομιούχοι Έλληνες έχουν μείνει στην Ελλάδα, αλλά κυρίως τα δύο 
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εκατομμύρια νόμιμων και παράνομων μεταναστών
1
. Αυτοί είναι οι εργάτες, που 

δυστυχώς κανένα πολιτικό κόμμα δεν εξυπηρετεί τα ταξικά τους συμφέροντα και 

φυσικά δεν ανήκουν στις τέσσερις παραπάνω τάξεις
2
.  

Ο ελληνικός κρατικοδίαιτος καπιταλισμός τρέφεται και τρέφονταν από την 

υπεραξία που δημιουργούσαν (α) οι εργάτες που δούλευαν για την μικρή, μεσαία και 

μεγάλη εγχώρια κρατικοδίαιτη πλουτοκρατία (β) οι Έλληνες εργάτες στα εργοστάσια 

του εξωτερικού, από όπου έστελναν μέρος της υπεραξία τους ως μεταναστευτικό 

συνάλλαγμα, που το καταλήστευαν οι προνομιούχες τάξεις δίνοντάς τους χαρτάκια 

που τα ονόμαζαν δραχμές, και (γ) οι εργάτες της ποντοπόρας ναυτιλίας, που έστελναν 

δολάρια ως ναυτιλιακό συνάλλαγμα και τους έδιναν και αυτούς τα ίδια χαρτάκια ως 

αντάλλαγμα. Τα ίδια χαρτάκια θέλουν να τα επαναφέρουν με την έξοδο της χώρας 

από το ευρώ. 

Δεν θεωρώ την ελληνική ναυτιλία που δραστηριοποιείται εκτός Ελλάδος και 

τους εφοπλιστές κρατικοδίαιτους. Το αντίθετο μάλιστα! Πολλοί από αυτούς θα 

μπορούσαν να διαδραματίσουν ηγετικό ρόλο στο κτίσιμο ενός υγιούς, μη 

παρασιτικού και μη κρατικοδίαιτου, καπιταλιστικού υποδείγματος. Συμμάχους σε 

αυτή την προσπάθεια θα πρέπει να βρουν και το πλήθος των υγιών Ελλήνων 

επιχειρηματιών του εξωτερικού. Για να συμβούν αυτά πρέπει να εφαρμοστούν πιο 

σκληρά (προοδευτικά) μνημόνια. 

Πολύ φοβάμαι ότι τελικά οι παραπάνω προνομιούχες τάξεις θα καταφέρουν να 

εκδιώξουν τα μνημόνια από την Ελλάδα
3
. Αυτό μπορεί να αποφευχθεί μόνο με την 

επικράτηση εκείνων των δυνάμεων που θα ενισχύσουν την σωστή ανάπτυξη του 

καπιταλισμού στην Ελλάδα και θα ευνοήσουν την αντικατάσταση του παρασιτικού 

                                                      
1
Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τους μετανάστες, νόμιμους και παράνομους, που δεν είναι επί 

του παρόντος. Η Ελλάδα πρέπει να φτιάξει ένα σχέδιο αύξησης του πληθυσμού της που το 

2050 να ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια. Δεν μπορεί να γίνει με αυτούς που αφήνει η Ελλάδα να 

μπαίνουν ανεξέλεγκτα μέσα. Από οικονομικής και μόνο άποψης το κόστος είναι τεράστιο. 

Δεν είναι, όμως, αυτό το θέμα μου, αλλά πάντως σχετίζεται άμεσα με το υπόδειγμα 

ανάπτυξης ενός μη κρατικοδίαιτου καπιταλισμού που προτείνω εδώ. 
2
 Ακόμη και το ΣτΕ τους αφαίρεσε το δικαίωμα να ψηφίζουν. 

3
 Έχουν απαγορεύσει στην τρόικα να δίνει συνέντευξη τύπου, διότι, αν εξηγήσουν τι ζητάνε, 

θα καταλάβουν όλοι τι θέλουν αυτοί και τι εκπροσωπεί η ελληνική κυβέρνηση. Η τρόικα 

εξυπηρετεί τα συμφέροντα των μη προνομιούχων Ελλήνων με το να ζητά την ανάπτυξη ενός 

υγιούς καπιταλιστικού συστήματος. Η κυβέρνηση εξυπηρετεί τα συμφέροντα των 

παρασιτικών και κρατικοδίαιτα πλουτοκρατικών τάξεων της Ελλάδος. Ελπίζω να 

επικρατήσει η τρόικα και να επιβάλλει πιο σκληρά μνημόνια. Η αριστερά πρέπει να την 

βοηθήσει. 
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αστικού ελληνικού κράτους με ένα σύγχρονο καπιταλιστικό κράτος. Θα ισιώσει την 

στρεβλή ανάπτυξη, σταματώντας να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των παρασιτικών και 

κρατικοδίαιτα πλουτοκρατικών τάξεων.  

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την δραστική μείωση του αριθμού των 

παρασιτικών πλουτοκρατικών τάξεων της χώρας. Με την μείωση της οικονομικής 

τους και συνεπώς της πολιτικής τους δύναμης. Στο επόμενο μέρος εξετάζεται μία 

τέτοια διαδικασία και προοπτική. 
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Η Εργατικοποίηση των Παρασιτικών Τάξεων 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το μνημόνιο είναι προς την σωστή κατεύθυνση, αν και ένα πιο σκληρό 

(προοδευτικό) μνημόνιο, όπως ήταν το πρώτο, θα ήταν ακόμη καλύτερο και 

δικαιότερο για τις μη προνομιούχες κοινωνικές τάξεις της Ελλάδος. Υπό 

συγκεκριμένες προϋποθέσεις, τα μνημόνια μπορεί να οδηγήσουν στην 

εργατικοποίηση των παρασιτικών τάξεων της Ελλάδος, μέσω της υγιούς 

καπιταλιστικής ανάπτυξης. Στόχος είναι η σημαντική μείωση του αριθμού των μελών 

των παρασιτικών τάξεων, που τρέφονται με δανεικά, με την δουλειά των μη 

προνομιούχων Ελλήνων και την εκμετάλλευση των νόμιμων και παράνομων 

μεταναστών
1
.  

Αυτό θα το πετύχει η ανάπτυξη ενός μη κρατικοδίαιτου καπιταλισμού. Θα πρέπει 

να ξεκαθαριστεί ότι η εργατικοποίηση των παρασιτικών και κρατικοδίαιτα 

πλουτοκρατικών τάξεων δεν σημαίνει φτωχοποίηση των τάξεων και ούτε σημαίνει 

πως η δημιουργία πλούτου και κερδών είναι κατακριτέα. Το αντίθετο, μάλιστα. Υγιής 

καπιταλισμός σημαίνει κέρδη, δημιουργία πλούτου και υψηλών εισοδημάτων για 

τους ανθρώπους της εργασίας. Και ούτε η πρόταση της εργατικοποίησης σημαίνει ότι 

όλοι θα λαμβάνουν τους ίδιους μισθούς. Σήμερα συμβαίνει αυτό στον ελληνικό 

                                                      
1
Η ελληνική γεωργία θα είχε εξαφανιστεί αν δεν υπήρχαν οι μετανάστες. Τα παιδιά των 

παρασιτικών και κρατικοδίαιτα πλουτοκρατικών τάξεων σιχαίνονται τις αγροτικές και 

κτηνοτροφικές δουλειές. Αντί να μεγαλώνουν κτήνη, τρώνε και μεγαλώνουν σαν κτήνη, αν 

λάβει κανείς υπόψη του τα στοιχεία της παχυσαρκίας της ελληνικής νεολαίας!  
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δημόσιο τομέα και στις κρατικοδίαιτες επιχειρήσεις. Όλοι λαμβάνουν, λίγο-πολύ, 

τους ίδιους μισθούς, διαφοροποιούνται μόνο στο κλέψιμο. Άλλοι κλέβουν λίγα και 

άλλοι πολλά. Όλοι, όμως, δεν δουλεύουν, ή καλύτερα, δεν παράγουν γι' αυτά που 

λαμβάνουν ως μισθούς. 

Η υγιής (προοδευτική) καπιταλιστική ανάπτυξη θα δημιουργήσει μία ανεξάρτητη 

από το κράτος αστική (μεσαία) τάξη, όπως έχουν όλες οι ανεπτυγμένες 

καπιταλιστικές χώρες. Η δημιουργία μιας πολυπληθούς και υγιούς μεσαίας τάξης 

είναι το άμεσο ζητούμενο, διότι αυτό θα δώσει μεγαλύτερους μισθούς για όλους και 

θα δημιουργήσει προϋποθέσεις οποιασδήποτε προοδευτικής μετακαπιταλιστικής 

μετάβασης. Εκτός από αυτό, η δημιουργία μίας υγιούς μεσαίας τάξης, στο πλαίσιο 

του υγιούς καπιταλιστικού συστήματος, σημαίνει θεσμικές αλλαγές που βοηθούν 

στην καταπολέμηση της διαφθοράς, στην βελτίωση των δημοκρατικών θεσμών, με 

άμεσες κοινωνικές πολιτικές, πολιτικές υγείας και εκπαίδευσης. Η εξαφάνιση των 

παρασιτικών τάξεων και η αντικατάστασή τους με μία υγιή μεσαία (αστική) τάξη 

σημαίνει απελευθέρωση της αγοράς και του εμπορίου από τους κρατικοδίαιτους 

προσοδοθήρες
1
. Σημαίνει υγιή καπιταλισμό. 

Είναι η ιδεολογική μου πεποίθηση ότι η υγιής (προοδευτική) καπιταλιστική 

ανάπτυξη είναι αναγκαία για την μετάβαση σε ένα νέο κοινωνικοοικονομικό 

σύστημα, που θα είναι ανώτερο του καπιταλιστικού συστήματος. Το νέο 

σύστημα θα στηρίζεται στην πλήρη αξιοποίηση των παραγωγικών δυνάμεων, 

κυρίως της εργατικής δύναμης, και θα πρέπει να είναι πιο αποδοτικό, πιο 

αποτελεσματικό, πιο ανταγωνιστικό και πιο δημοκρατικό
2
 και από το ανώτερο 

καπιταλιστικό σύστημα του κόσμου για να καταστεί αναπόφευκτη ιστορική 

νομοτέλεια. Διαφορετικά θα καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος.  

Η διαδικασία της μετάβασης δεν είναι εύκολο να αναλυθεί. Η ιστορική εμπειρία 

έχει δείξει ότι δύο συστήματα που ανήγγειλαν την μετάβασή τους σε 

μετακαπιταλιστικά κοινωνικοοικονομικά συστήματα δεν είχαν αίσιο τέλος. Το 

σοβιετικό κατέρρευσε και το κινέζικο μεταλλάχθηκε. Αυτό το θέμα με απασχολούσε 

                                                      
1
 Τα ευρήματα αυτά προέρχονται από την μελέτη των Loayza et al (2012). 

2
Και οι τέσσερις είναι ποσοτικά μετρήσιμες μεταβλητές και έχουν χρησιμοποιηθεί για 

συγκρίσεις οικονομιών και συστημάτων. Για παράδειγμα, το 2000 η Ευρώπη έθεσε το 

ζήτημα της καπιταλιστικής της ανάπτυξης σε ρυθμούς που θα ξεπερνούσαν τις ΗΠΑ. 

Συμμετείχα σε κάποιες τέτοιες συζητήσεις και θέση μου ήταν ότι δεν επρόκειτο ποτέ η ΕΕ να 

φθάσει τις ΗΠΑ. Η ανταγωνιστικότητα της τελευταίας είναι πολύ μεγάλη, βλέπε και 

Παπανίκος (2005α). Η ΕΕ είναι πολύ μακριά από τις ΗΠΑ. 
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από την δεκαετία του 1970. Πώς, δηλαδή, μπορεί να επιβιώσει ένα προοδευτικό 

μετακαπιταλιστικό σύστημα. Δεν πίστεψα την πλάκα που μας έκανε ο Ανδρέας 

Παπανδρέου και εκθείαζε το σύστημα του Ζίβκοφ και του Τσαουσέσκου. Θεώρησα 

ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν πρώτα αναπτυχθεί ένα υγιές καπιταλιστικό 

σύστημα (ένα σύγχρονο καπιταλιστικό κράτος πρόνοιας). Στην αρχή της 

ακαδημαϊκής μου καριέρας τη δεκαετία του 1980, προσπάθησα, σε θεωρητικό 

επίπεδο, να συμπληρώσω τη σχετική βιβλιογραφία της δημόσιας παραγωγής, βλέπε 

Papanikos (1990). Χρησιμοποίησα δε μία ανεπτυγμένη καπιταλιστικά χώρα όπως ο 

Καναδάς για την οικονομετρική διερεύνηση του θέματος, βλέπε Papanikos (1991). 

Τα προγράμματα πολιτικής της ίδιας χώρας χρησιμοποίησε το ΠΑΣΟΚ για να 

συντάξει το κυβερνητικό του πρόγραμμα το 1980. Απλά δεν κατάφερε να το 

εφαρμόσει στην Ελλάδα.  

Ούτε και εγώ κατάφερα να λύσω το επιστημονικό πρόβλημα της μετάβασης. Δεν 

είναι, όμως, επί του προκειμένου η ανάλυση της μετάβασης σε μετακαπιταλιστικές 

κοινωνίες, αλλά πιστεύω ότι για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να αξιοποιηθεί πλήρως 

εκείνη η εργατική δύναμη που παράγει νέα γνώση και καθιστά ενδογενή (δηλαδή 

μέρος του παραγωγικού συστήματος) την τεχνολογική ανάπτυξη και πρόοδο
1
. Αυτό 

το νέο μετακαπιταλιστικό σύστημα δεν μπορεί να το φέρουν οι παρασιτικές και 

κρατικοδίαιτα πλουτοκρατικές τάξεις. Θα το φέρει η εργατική δύναμη. Αλλά για να 

γίνει αυτό στην Ελλάδα, πρέπει πρώτα η χώρα να αποκτήσει εργάτες
2
. Γι' αυτό είναι 

                                                      
1
Σε θεωρητικό μακροοικονομικό επίπεδο προσπάθησα να εξηγήσω τις επιδράσεις της 

ενδογενούς τεχνολογικής προόδου, βλέπε Papanikos (1994). Πρόσφατα ο Olsen (2014) 

προσπάθησε να εξηγήσει την μεγάλη οικονομική ανάπτυξη των ΗΠΑ, χρησιμοποιώντας τις 

ίδιες κατηγορικές έννοιες και μεταβλητές, όπως της ενδογενούς τεχνολογικής προόδου. Και 

επειδή ο Μαρξ δεν είναι θεός και τα γραπτά του δεν είναι Ευαγγέλια, με όλο το σεβασμό 

στους πιστούς του, δεν φαίνεται πολύ πειστική η προσέγγισή του ότι η μετακαπιταλιστική 

κοινωνία θα επέλθει νομοτελειακά, διότι τα κέρδη πέφτουν και οι εργάτες φτωχοποιούνται. 

Τα 200 χρόνια καπιταλισμού  δείχνουν το αντίθετο. Άρα, η μετακαπιταλιστική κοινωνία έχει 

πολύ δρόμο ακόμη. 
2
Ένα περιστατικό αξίζει να αναφερθεί. Πριν κάποιες δεκαετίες εξηγούσα, ως υπεύθυνος 

διαφώτισης ιστορικής τοπικής πολιτικής οργάνωσης του εξωτερικού, την ανάγκη η Ελλάδα 

να αποκτήσει εργάτες και εργατικό κίνημα. Το ακροατήριο είχε πολλούς Έλληνες εργάτες 

του εξωτερικού. Κάποιος που είχε δουλέψει χρόνια ως εργάτης μετανάστης στην Γερμανία 

και τότε ήταν στον Καναδά, με πλησίασε στο τέλος κάπως φοβισμένα και πολύ ευγενικά με 

ρώτησε το εξής "Καλά ρε σύντροφε, εμείς τόσα χρόνια παλεύουμε για να μείνουμε μια ζωή 

εργάτες;". Έμεινα άφωνος. Ακόμη δεν έχω απάντηση. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον 

σκεπάζει εκεί στην ξενιτιά. Εργάτης πέθανε αλλά με ωραίο σπίτι - βίλα για τα ελληνικά 

δεδομένα, με ένα σύστημα υγείας και παιδείας από τα καλύτερα των υπαρκτών κοινωνικών 
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αναγκαίο αυτό που αποκαλώ εργατικοποίηση των παρασιτικών και κρατικοδίαιτα 

πλουτοκρατικών τάξεων.  

Όλα τα σημερινά ελληνικά πολιτικά κόμματα, που είτε αντιτίθενται στα 

μνημόνια είτε τα θεωρούν αναγκαίο κακό και πασχίζουν να μας βγάλουν το 

γρηγορότερο από αυτά, εκπροσωπούν - θελημένα ή αθέλητα, συνειδητά ή 

ασυνείδητα, δόλια ή άδολα - τα συμφέροντα όλων των εκφάνσεων των παρασιτικών 

και κρατικοδίαιτα πλουτοκρατικών τάξεων της χώρας, τις οποίες προσδιόρισα 

παραπάνω. Και γι' αυτό το λόγο, για το σημερινό πρόβλημα της Ελλάδος την ευθύνη 

την έχουν όλοι, αυτοί που κυβέρνησαν και αυτοί που δεν κυβέρνησαν. Κυρίως όμως 

η αριστερά, που συντηρεί πολιτικά και ιδεολογικά την παρασιτική μικροαστική και 

μεσοαστική τάξη της Ελλάδος, ενώ θα έπρεπε να στηρίζει την εργατικοποίησή της. 

Πώς, όμως, μπορεί να επιτευχθεί αυτό στο πλαίσιο του συστήματος; Δύσκολο, αλλά 

όχι ακατόρθωτο. 

Όπως αναφέρθηκε, ο καπιταλισμός στην Ελλάδα είναι κρατικοδίαιτος, 

παρασιτικός και έχει δημιουργήσει ένα ιδιότυπο υπόδειγμα ανάπτυξης, που φαίνεται 

να έχει φθάσει στα όρια του. Στο παρελθόν, το σύστημα αυτό είχε τη δυνατότητα να 

στέλνει τους εργάτες του στο εξωτερικό και να τους εκμεταλλεύεται, απομυζώντας 

την υπεραξία που δημιουργούσαν μέσω των μεταναστευτικών και ναυτιλιακών 

εμβασμάτων. Τα τελευταία χρόνια άρχισε να απομυζά το μέλλον των παιδιών του, 

δανειζόμενο, μέχρι τελικής πτώσης, από το εξωτερικό. Φαίνεται ότι αυτά έχουν 

τελειώσει. 

Χρειάζεται, λοιπόν, ένα νέο υπόδειγμα ανάπτυξης. Χαρακτηριστικό γνώρισμα 

της υγιούς (προοδευτικής) καπιταλιστικής ανάπτυξης θα είναι η δημιουργία μεγάλων 

μονάδων παραγωγής, με αναπόφευκτη και επιθυμητή συνέπεια την εργατικοποίηση 

της παρασιτικής μικροαστικής και μεσοαστικής ελληνικής τάξης
1
. Τα παιδιά των 

μικροαστών και μεσοαστών θα αναγκαστούν να δουλέψουν ως εργάτες, από 

τεμπέληδες που είναι σήμερα. Δειλά-δειλά το βλέπουμε να γίνεται, αλλά θα πρέπει να 

                                                                                                                                                        

και οικονομικών συστημάτων του κόσμου. Η αριστερά της χώρας διαδραμάτισε σημαντικό 

ρόλο στο κτίσιμο αυτού του προοδευτικού καπιταλιστικού κράτους. Το ίδιο θέλω να κάνει 

και η ελληνική αριστερά. 
1
 Ένας τομέας που θα ευνοηθεί τα μέγιστα από τη δημιουργία μεγάλων μονάδων παραγωγής 

είναι ο αγροτικός, όπου η εφαρμογή νέων τεχνολογιών μπορεί να γίνει μόνο σε πολύ μεγάλες 

μονάδες. Μιλάμε για αγροτικές εκμεταλλεύσεις πάνω από 500 στρέμματα. Βλέπε το 

πρόσφατο αφιέρωμα του Journal of Economic Perspectives, Volume 28, No 1, Winter 2014, 

και ιδιαίτερα τα άρθρα των Alston & Pardey (2014) και Sumner (2014).  
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εντατικοποιηθεί η δημιουργία πολύ μεγάλων μη κρατικοδίαιτων καπιταλιστικών 

μονάδων, κυρίως στον αγροτικό και τουριστικό κλάδο
1
. Το βλέπουμε να γίνεται στο 

λιανεμπόριο. Πραγματικά χαίρομαι που το Κολωνάκι έχει τόσα μικρομάγαζα 

ξενοίκιαστα. Αν φανταστεί κανείς το τι ενοίκια και τι αέρα εισέπρατταν οι 

πλουτοκράτες ιδιοκτήτες τους χωρίς να τα δηλώνουν στην εφορία, είναι να μην 

απορείς πώς αυτός ο παρασιτικός καπιταλισμός άντεξε τόσα χρόνια. Τα έκλεισε το 

μεγάλο πολυκατάστημα και η οικονομική κρίση. Καλά έκανε! Όλα πρέπει να 

κλείσουν, εκτός από τα λεγόμενα φθηνά φαγάδικα για να τρώει η εργατική τάξη της 

χώρας. Ήδη αυτό γίνεται, και επί της Πλατείας Κολωνακίου μάλιστα! 

Είχε γραφτεί αυτό το μέρος, όταν στο Βήμα της Κυριακής, 16 Μαρτίου 2014, 

δημοσιεύτηκε συνέντευξη του Προέδρου της Τράπεζας Πειραιώς κ. Σάλλα. Είπε επί 

λέξει τα εξής: "Όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, χρειάζεται να γίνουν συγχωνεύσεις σε 

πολλούς κλάδους, αυξήσεις κεφαλαίων εταιρειών και αναδιαρθρώσεις ενεργητικού, με 

στόχο να σχηματιστούν εθνικοί πρωταθλητές οι οποίοι θα μπορούν να υποκαταστήσουν 

εισαγωγές ή να βγουν ανταγωνιστικά στις διεθνείς αγορές για να διαθέσουν τα 

προϊόντα τους. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να δημιουργηθούν επιχειρήσεις 

μεγαλύτερης οικονομίας κλίμακας και υψηλής εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Αν 

δημιουργήσουμε τέτοιες επιχειρήσεις, τότε θα μπορούν και οι μικρότερες, στο πλαίσιο 

της αναβάθμισης των κλάδων τους, να λειτουργήσουν με ένα πολύ πιο ανταγωνιστικό 

τρόπο". (προστέθηκε η έμφαση).  

Έχει δίκιο ο κ. Σάλλας με τις εξής παρατηρήσεις όμως. Οι πιο πολλές μικρές 

επιχειρήσεις θα κλείσουν, έτσι και αλλιώς, διότι είναι παρασιτικές. Η υψηλή 

προστιθέμενη αξία θα φέρει και μεγάλους μισθούς. Ο κ. Σάλλας πρότεινε ένα νέο 

υπόδειγμα ανάπτυξης σε ομιλία του στον ΣΕΒ στις 15 Ιανουαρίου 2014 και τους 

καλούσε να συνεισφέρουν. Μα, απευθύνεται στους κρατικοδίαιτους. Αυτοί δεν 

μπορούν να φέρουν επενδύσεις. Οι πιο πολλοί είναι και μπατίρηδες και τρέφονται 

από το δημόσιο. Υπάλληλοι σε κρατικοδίαιτες επιχειρήσεις είναι! Στο εξωτερικό 

υπάρχουν υγιείς καπιταλιστές ή επιχειρηματίες, όπως θέλει να τους αποκαλεί ο κ. 

Σάλλας. Σε αυτούς πρέπει να απευθυνθεί, αλλά θα πρέπει πρώτα να απαλλαγεί η 

Ελλάδα από τους κρατικοδίαιτους καπιταλιστές τύπου ΣΕΒ. Μήπως, όμως, είναι και 

                                                      
1
Σε μελέτες που έκανα για το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος και το Σύνδεσμο 

Ελληνικού Οίνου είχα την ευκαιρία να ερευνήσω, σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, τις 

δυνατότητες αυτών των δύο κλάδων: τουριστικού και αγροτικού. Βλέπε Παπανίκος (2005β, 

2002, 2001α, 2001β, 2000 & 1999). 
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ο ίδιος κρατικοδίαιτος; Για αρχή, να τους κόψει το κράτος όλες τις κρατικές 

επιχορηγήσεις και τις αμειβόμενες εκπροσωπήσεις. Πού ακούστηκε να εκπροσωπούν 

την άρχουσα τάξη της Ελλάδος και να λαμβάνουν επιχορηγήσεις από το κράτος 

τύπου προγραμμάτων έρευνας; Είναι μία αμαρτωλή ιστορία της ελληνικής 

κρατικοδίαιτης βιομηχανίας, που ξεζούμισε, με νόμο μάλιστα, τις καταθέσεις των 

Ελλήνων πολιτών εντός και εκτός Ελλάδος Να επαναλάβω, δεν είμαι ενάντια στους 

επιχειρηματίες. Το αντίθετο μάλιστα. Στο μοντέλο που προτείνω, οι υγιείς 

επιχειρηματίες και καπιταλιστές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Εργατικοποίηση 

δεν μπορείς να έχεις χωρίς υγιείς επιχειρηματίες και καπιταλιστές.  

Η εργατικοποίηση των παιδιών των παρασιτικών τάξεων είναι το ζητούμενο και 

σήμερα μπορεί να είναι η ευκαιρία, αν η ανεργία (δηλαδή ετεροαπασχόληση), κυρίως 

των νέων, είναι μεγάλη, διότι θα αποτελέσουν την δεξαμενή της νέας και υγιούς 

εργατικής δύναμης της χώρας. Θα γίνουν η αιχμή του δόρατος για μία επαναστατική 

πολιτική αναδιανομής της γης. Αυτό θα συναντήσει την λυσσαλέα αντίδραση της 

μικροαστικής τάξης του αγροτικού και τουριστικού τομέα. Θα βάλουν τους εργάτες 

τους και συμπαραστάτη τα κόμματα και τους συνδικαλιστικούς φορείς που τους 

εκπροσωπούν να φωνάζουν "έξω οι πολυεθνικές του αγροτοδιατροφικού και 

τουριστικού τομέα"
1
. Και ας πληρώνουν διπλάσιους μισθούς και ασφαλιστικές 

εισφορές από την εγχώρια πλουτοκρατία. Και ας καθιστούν ευκολότερη την 

μετάβαση σε μία μετακαπιταλιστική κοινωνία. Όπως είναι φυσικό (διάβαζε 

καπιταλιστικό), σε μία υγιή καπιταλιστική ανάπτυξη, η εκμετάλλευση της εργατικής 

τάξης θα είναι πολύ μεγάλη, δηλαδή θα δημιουργεί μεγάλη υπεραξία, λόγω των 

οικονομιών κλίμακας και φάσματος που αποφέρουν οι μεγάλες παραγωγικές 

μονάδες. Λόγω του μικρού μεγέθους της ελληνικής αγοράς, αυτές οι επιχειρήσεις θα 

είναι από την φύση τους εξαγωγικές. Αυτό θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις αυτές να 

προσφέρουν σχετικά πολύ μεγάλους μισθούς
2
.  

                                                      
1
Στα μέσα της δεκαετίας του 1990, λίγα χρόνια μετά την άφιξή μου από το εξωτερικό, 

γνώρισα σε ένα συνέδριο στην Καλαμάτα τον Καπετάν-Κωνσταντακόπουλο και καθίσαμε 

δίπλα-δίπλα στο επίσημο τραπέζι. Δεν τον ήξερα και μου έλεγε τον καημό του για την ΠΟΤΑ 

που ετοίμαζε στην περιοχή. Είναι ένα παράδειγμα που θα πρέπει να διδάσκεται στα 

σεμινάρια διαφώτισης της αριστεράς.  
2
Οι μεγάλες επιχειρήσεις πληρώνουν μεγαλύτερους μισθούς λόγω της υψηλής 

παραγωγικότητας εργασίας, βλέπε Ringuede (1998) και Temouri et al  (2013).  Οι διαφορές 

είναι τεράστιες, μεγαλύτερες και από τις διαφορές των αμοιβών ποδοσφαιριστών της ίδιας 

ποδοσφαιρικής ομάδας ή μεταξύ των προϋπολογισμών των ποδοσφαιρικών ομάδων. Το 
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Από την άλλη πλευρά, η πλειονότητα των μικρών επιχειρήσεων της Ελλάδος 

είναι παρασιτικές. Εκτός από τους χαμηλούς μισθούς και τα εξαντλητικά ωράρια, 

αυτές οι επιχειρήσεις μπορούν μόνο να επιβιώνουν κλέβοντας το ελληνικό δημόσιο. 

Το κλείσιμό τους, μέσω της δημιουργίας μεγάλων καπιταλιστικών μονάδων, θα 

συνεισφέρει σημαντικά έσοδα στο ελληνικό δημόσιο για το κτίσιμο ενός υγιούς 

καπιταλιστικού κράτους πρόνοιας, που δεν θα το κλέβουν, νόμιμα ή παράνομα, οι 

παρασιτικές μικροαστικές και μεσοαστικές τάξεις. Σε έναν υγιή καπιταλισμό, ο 

αριθμός των ατόμων που ανήκουν σε αυτές τις παρασιτικές τάξεις θα μειωθεί, και θα 

ήταν ευχής έργον αν μπορούσε να μηδενιστεί.   

Κατά ένα παράδοξο τρόπο, η θεσμοθέτηση ενός πολύ υψηλού ελάχιστου μισθού, 

αλλά μόνο για τον αμιγώς μη κρατικοδίαιτο τομέα της οικονομίας, θα οδηγήσει στο 

κλείσιμο των μικροαστικών επιχειρήσεων, διότι αυτές πληρώνουν τους χαμηλότερους 

μισθούς για να μπορέσουν παρασιτικά να επιβιώσουν
1
.  Η θεσμοθέτηση ενός τέτοιου 

πολύ μεγάλου κατώτερου μισθού θα πρέπει να αφορά μόνο αυτές τις μεγάλες 

καπιταλιστικές μονάδες
2
. Θα αποτελεί και κίνητρο για την εργατικοποίηση των 

παρασιτικών μικροαστικών και μεσοαστικών τάξεων. Για να γίνει αυτή η μετακίνηση 

θα πρέπει οι μισθοί που δίνει το δημόσιο να είναι κατώτεροι των μισθών του 

ιδιωτικού τομέα. Με απλά ελληνικά, αυτές οι τάξεις, κυρίως η εγχώρια νεολαία, θα 

πρέπει να σκέπτονται ότι ήρθε η ώρα να δουλέψουν και λίγο. Πιο σημαντικό, όμως, 

είναι ότι θα επιστρέψει η άξια ελληνική νεολαία που μετανάστευσε στο εξωτερικό, 

διότι αυτή είναι που είχε το μεγάλο κόστος ευκαιρίας. Απαιτούνται νέα μνημόνια, πιο 

σκληρά (προοδευτικά) από τα προηγούμενα, για να μπορέσει να επιτευχθεί η 

                                                                                                                                                        

τελευταίο γίνεται δεκτό από την κοινή γνώμη χωρίς να την ενοχλεί. Στις ΔΕΚΟ και τα 

νοσοκομεία την ενοχλεί. 
1
Βλέπε Danziger (2010). Πρέπει όμως να πω ότι στην περίπτωση της Ελλάδος υπάρχει μία 

ιδιαιτερότητα, γι' αυτό και οι συνδικαλιστικοί φορείς των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν 

αντιδρούν τόσο ισχυρά στην θεσμοθέτηση υψηλού κατώτερου μισθού. Πολλές από αυτές τις 

επιχειρήσεις είναι οικογενειακές επιχειρήσεις και δεν απασχολούν κανένα εργαζόμενο ή  

απασχολούν ανασφάλιστους εργαζόμενους. Δεν τους νοιάζει ο ελάχιστος μισθός, διότι δεν 

τους επηρεάζει. Επιβιώνουν κλέβοντας το δημόσιο: δεν πληρώνουν ΦΠΑ, δεν δηλώνουν 

εισόδημα και λαμβάνουν και όλες τις ενισχύσεις που μπορούν να λάβουν ως παράσιτα που 

είναι. 
2
Χωρίς να έχω κάνει κάποια επιστημονική μελέτη, εκτίμηση μου είναι ότι ο κατώτερος 

μισθός σε αυτές τις μεγάλες μη κρατικοδίαιτες καπιταλιστικές επιχειρήσεις μπορεί να 

ξεπερνά τα 1200 ευρώ το μήνα. Με αυτό τον τρόπο, θα αναγκάσει και τις παρασιτικές 

επιχειρήσεις να δώσουν τους ίδιους μισθούς ή να κλείσουν. Το τελευταίο είναι και το 

επιθυμητό. Δεν καταλαβαίνω γιατί το Βέλγιο, η Γαλλία, η Ιρλανδία, η Ολλανδία να έχει 

κατώτερο μισθό πάνω από 1200 ευρώ και η Ελλάδα να μην έχει. 
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εργατικοποίηση των μικροαστικών και μεσοαστικών παρασιτικών και κρατικοδίαιτα 

πλουτοκρατικών τάξεων της Ελλάδος.  

Το ζητούμενο είναι η δημιουργία μεγάλων καπιταλιστικών μονάδων παραγωγής, 

μέσω της αξιοποίησης της ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας. Μακάρι να μπορούσε 

να ξεπουλήσει η Ελλάδα την δημόσια περιουσία της. Ακόμη και δωρεάν δεν την    

θέλει κανένας έντιμος καπιταλιστής, κυρίως Έλληνας, διότι ξένος δεν την παίρνει 

έτσι και αλλιώς. Μόνο απατεώνες ή βλάκες θα προσελκύει η ελληνική δημόσια 

περιουσία. Και επειδή δύσκολα βρίσκονται τέτοιοι βλάκες, μόνο απατεώνες θα 

προσελκύονται. Ο λόγος είναι απλός. Αν ένας σοβαρός οικονομολόγος κάνει την 

ανάλυση PEST και SWOT, για οποιοδήποτε ελληνικό ακίνητο, θα βρει ότι δεν 

βγαίνει οικονομικά
1
.  Με άλλα λόγια, αν δεν αλλάξει ριζικά το ελληνικό κράτος, στην 

ουσία αν δεν καταργηθεί, οι σοβαροί επενδυτές θα είναι λίγοι. 

 Ήμουν μέλος της επιστημονικής ομάδας που διερεύνησε για λογαριασμό της 

Ελληνικής Κυβέρνησης το 2003 την μεταολυμπιακή αξιοποίηση των ολυμπιακών 

υποδομών, συμπεριλαμβανομένης της έκτασης των 6200 στρεμμάτων στο Ελληνικό, 

βλέπε Παπανίκος (2004). Είναι αστείο που μερικοί ζητούν να γίνει πάρκο. Δεν 

βγαίνει με τίποτε. Το είπα στην κυβέρνηση. Πρότεινα μία μεικτή χρήση και είχα 

εξασφαλίσει την υλοποίηση του έργου. Με προειδοποίησαν να μην προτείνω τίποτε 

άλλο πλην αυτών που προέβλεπε το Π.Δ. Ως συνήθως, και αυτή μου η μελέτη έκανε 

κύριους τίτλους σε εφημερίδες αλλά πέραν τούτου μηδέν. Γέλαγα όταν υπουργός της 

κυβέρνησης βρήκε Άραβες που θα αγόραζαν το Ελληνικό για 5 δισεκατομμύρια ευρώ 

και μάλιστα θα έκλεινε η συμφωνία σε 6 μήνες. "Επαναστάτης" καθηγητής ελληνικού 

ΑΕΙ ήταν και αυτός. 

Αναρωτήθηκα ποιους αλήθεια εξυπηρετεί αυτή η πολιτική. Αφού δεν θα γινόταν 

τίποτε στο τέλος. Σίγουρα όχι τους μη προνομιούχους Έλληνες. Εξυπηρετεί την 
                                                      
1
 Ελληνοαμερικανικός μου ανέθεσε να κάνω μία οικονομοτεχνική μελέτη για την δημιουργία 

μίας σχετικά μεγάλης για τα ελληνικά  δεδομένα επένδυσης. Την ανέλαβα διότι δεν ήταν να 

υπαχθεί σε κανέναν αναπτυξιακό νόμο. Αυτές οι επιδοτήσεις θα πρέπει να καταργηθούν. Του 

έβγαλα το συμπέρασμα ότι δεν πρέπει να την κάνει. Τον απέτρεψα ήδη από την ανάλυση 

PEST και δεν χρειάστηκε να κάνω περαιτέρω ανάλυση. Του είπα μάλιστα ότι απορώ πώς 

έγιναν και πώς συνεχίζουν να επιβιώνουν τέτοιες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Με την κρίση 

αρκετές χρεοκόπησαν και αρκετές φυτοζωούν, κλέβοντας το δημόσιο. Θα πρέπει να με 

ευγνωμονεί. Θα είχε χάσει τα λεφτά του. Αυτή μου η εμπειρία και άλλες πολλές τέτοιες με 

έχουν οδηγήσει σε ένα συμπέρασμα: όταν γίνεται μία προκήρυξη εκμετάλλευσης δημόσιας 

έκτασης ή πώλησης δημόσιας επιχείρησης και δεν εκδηλώνουν ενδιαφέρον επιχειρήσεις των 

ΗΠΑ, θα πρέπει να δημιουργείται προβληματισμός στους ιθύνοντες. Κάτι δεν πάει καλά με 

τον διαγωνισμό. 
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παρασιτική μικροαστική και μεσοαστική ελληνική πλουτοκρατία. Αυτοί έχουν τις 

ψήφους. Αυτοί ελέγχουν τα συνδικάτα και εκλέγουν υποψήφιους πρωθυπουργούς. 

Έχουν περάσει 11 χρόνια και δεν έγινε τίποτε και ούτε πρόκειται να γίνει. Με το 

σημερινό καθεστώς του κρατικοδίαιτου καπιταλισμού δεν συμφέρει. Με τις σκέψεις 

των "αριστερών" της χώρας τύπου ΣΥΡΙΖΑ δεν βγαίνει με τίποτε. Έτσι θα ρημάζει! 

Ακόμη και οι πρόσφατες εξελίξεις με την προσφορά του Ομίλου Λάτση δεν αλλάζουν 

αυτή την εκτίμηση, εκτός αν το σχέδιο του Ομίλου είναι να κλέψει και να 

παρανομήσει. Τότε βγαίνει. Όλοι οι άσχετοι εκτιμούν ότι η τιμή που έδωσε ο Όμιλος 

είναι ξεπούλημα και αξίζει περισσότερα. Γιατί δεν το αγοράζουν αυτοί; Γιατί δεν 

βρίσκουν αγοραστές που θα δώσουν περισσότερα; Πώς μπορεί να εκτιμηθεί η αξία 

μιας εγκατάστασης όταν δεν γνωρίζουμε τι του επιτρέπεται να γίνει εκεί; Αστειότητες 

που το κόστος πληρώνουν οι μη προνομιούχοι Έλληνες. 

Πολλοί αριστεροί, βλακωδώς, αναφέρονται ότι θα έρθουν οι ξένοι και θα μας 

αγοράσουν. Κανείς σοβαρός επενδυτής δεν ενδιαφέρεται να έρθει και όσοι έρχονται, 

φεύγουν τρέχοντας. Πολύ κοντά στο Ελληνικό υπάρχει το νησάκι Πάτροκλος, 5200 

στρεμμάτων. Είναι ιδιωτικό και ανήκει σε Έλληνα. Δεκαετίες πουλιέται, αλλά κανείς 

δεν ενδιαφέρεται. Γιατί άραγε; Η απάντηση είναι απλή. Η ελληνική παρασιτική 

κρατικοδίαιτη πλουτοκρατία δεν αφήνει να γίνει καμία τέτοια επένδυση. Πλακώνουν 

τις προσφυγές και μέχρι να εκδικασθεί στο ΣτΕ, οι σοβαροί επενδυτές έχουν φύγει. 

Το ίδιο θα γίνει με το Ελληνικό, με τον Αστέρα Βουλιαγμένης και με κάθε άλλη 

μεγάλη επένδυση.  

Μόνο τα σκληρότερα (προοδευτικότερα) μνημόνια θα καταφέρουν να φέρουν 

μεγάλες επενδύσεις. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι αυτή η επένδυση θα 

υπάγεται σε άλλο εθνικό δίκαιο και θα ισχύουν οι ρυθμίσεις π.χ. της Γερμανίας, 

όποιες είναι αυτές: περιβαλλοντολογικές, δασικές, πολεοδομικές, φορολογικές, 

εργασιακές κ.λπ. Προσφυγές θα γίνονται στα δικαστήρια της Γερμανίας. Είναι προς 

το εθνικό συμφέρον της Ελλάδος να αποφεύγεται το εθνικό της δίκαιο. Η απονομή 

δικαιοσύνης από ελληνικά δικαστήρια βλάπτει σοβαρά τα λαϊκά συμφέροντα. 

Καλύτερα τα ξένα δικαστήρια να διευθετούν τα ελληνικά ζητήματα. Και αν από 

μερικούς μπορεί να θεωρηθεί παραχώρηση εθνικής κυριαρχίας, προσωπικά το θεωρώ 

ότι θέτει τις βάσεις της Εθνικής Ανεξαρτησίας και της Λαϊκής Κυριαρχίας
1
.  

                                                      
1
Στις 23 Απριλίου 2014 που υπεγράφη η συμφωνία μεταξύ Γερμανίας-Ελλάδος για το 

Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο (φιλί ζωής για το παρασιτικό και κρατικοδίαιτο καπιταλισμό 

της Ελλάδος, εξαρτώμενο από την Γερμανία) αποφασίστηκε να ισχύει το δίκαιο της 
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Ένα άλλο παράδειγμα είναι ακόμη πιο χαρακτηριστικό. Πρόσφατα πουλήθηκε ο 

Αστέρας Βουλιαγμένης. Ούρλιαξε η αστική τάξη της Βουλιαγμένης ότι 

καταστρέφεται δάσος, διότι έδωσαν επιπλέον δόμηση 40 χιλιάδων τετραγωνικών 

μέτρων. Έπεσε κυριολεκτικά ξύλο στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Αττικής από 

τους αριστερούς εκφραστές των μικροαστών και μεσοαστών παρασιτικών και 

κρατικοδίαιτα πλουτοκρατών Ελλήνων για να μην δοθεί αυτός ο παραπάνω 

συντελεστής. Ούρλιαξε ο δήμαρχος των 3Β (Βουλιαγμένη - Βάρη - Βάρκιζα), 

προερχόμενος από την δεξιά, για την καταστροφή του δάσους της Βουλιαγμένης. 

Όλοι τους εκπροσωπούν τις προνομιούχες τάξεις της Ελλάδος, που ένα από τα πολλά 

ταξικά τους χαρακτηριστικά είναι ότι μένουν σε περιοχές με δάση, πάρκα και χώρους 

πρασίνου. Πολλοί από αυτούς την έχουν καταπατήσει και νομιμοποιήσει εκ των 

υστέρων. 

Ποια πολιτική θα ήταν προς το συμφέρον των μη προνομιούχων τάξεων; Το 

ιδεολογικά σωστό από ταξικής πλευράς θα ήταν να δοθούν άλλα 100 χιλιάδες 

τετραγωνικά μέτρα δόμησης στον Αστέρα Βουλιαγμένης, δηλαδή  να καταστραφούν 

τουλάχιστον 50 στρέμματα πευκοδάσους, το πιο ωραίο κομμάτι της περιοχής
1
. Αυτό 

θα έφερνε τουλάχιστον 500 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον έσοδα, σύμφωνα με τους πιο 

συντηρητικούς υπολογισμούς
2
. Με 500 εκατομμύρια αγόραζες (απαλλοτρίωνες) μία 

έκταση 200 στρεμμάτων στο κέντρο της Αθήνας, ας πούμε στο Μεταξουργείο. Στην 

περιοχή ο συντελεστής δόμησης είναι 3. Άρα σε ένα στρέμμα έχουν κτιστεί το πολύ 

3000 τ.μ. Σήμερα η μέση τιμή στην περιοχή, σε τιμές πωλητή, είναι κάτω από 500 

ευρώ το τ.μ.  Συνεπώς, ένα στρέμμα θα στοίχιζε 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Αγοράζεις 

200 στρέμματα με 300 εκατομμύρια ευρώ. Χρησιμοποιείς 50 εκατομμύρια ευρώ για 

να τα γκρεμίσεις, κρατώντας ό,τι κτίριο έχει ενδιαφέρον, και 100 εκατομμύρια για να 

                                                                                                                                                        

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα ομόλογα ισχύει το Αγγλικό δίκαιο. Το μνημόνιο των Ολυμπιακών 

Αγώνων ήταν η πιο σημαντική παραχώρηση Εθνικής Κυριαρχίας και καλώς έγινε. Και στο 

ποδόσφαιρο δεν ισχύει το εθνικό δίκαιο. Πρέπει να γενικευτεί. Συμφέρει τις μη προνομιούχες 

τάξεις να μην ισχύει το ελληνικό δίκαιο.  Και ότι συμφέρει τους μη προνομιούχες Έλληνες 

είναι πραγματικά Εθνικό.  
1
Το γράφω αυτό ειρωνικά διότι όλη η Ελλάδα είναι ωραία. Αν αυτό ήταν το κριτήριο, τότε 

πουθενά αλλού δεν θα γινόταν τίποτε. Αλλοίμονο, το ωραίο δεν εξασφαλίζει από μόνο του 

πελάτες. Το Λας Βέγκας δεν είναι ωραίο. Το ότι το Λας Βέγκας άρχισε να δημιουργείται 

χωρίς κρατικές ενισχύσεις και ως καταφύγιο κυνηγημένων δεν είναι καθόλου τυχαίο. Τέτοια 

καταφύγια "κυνηγημένων" χρειάζονται πολλά στην Ελλάδα. 
2
Οι υπολογισμοί είναι κατ' εκτίμηση. Αλλά νομίζω η ουσία του επιχειρήματος δεν αλλάζει. 

Φυσικά θα μπορούσε να γίνει και πιο πρακτικό για τον επενδυτή. Ζητάς από τους επενδυτές 

πόσο δάσος θέλουν να καταστρέψουν και με τι αντάλλαγμα.  
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τα δασώσεις. Τα 100 από τα 200 στρέμματα τα κάνεις δάσος, πράσινο, πάρκο, κ.λπ. 

Συνεπώς τα 50 στρέμματα του δάσους της Βουλιαγμένης μεταφέρθηκαν στο 

Μεταξουργείο εις διπλούν. Περισσεύουν και χρήματα για να φτιαχτούν σχολεία 

ανάλογα αυτών των προηγμένων καπιταλιστικών κρατών, νοσοκομεία και άλλες 

κοινωφελείς εγκαταστάσεις σε 50 στρέμματα. Τα υπόλοιπα 50 στρέμματα τα δίνεις 

δωρεάν στα παγκόσμια μονοπώλια του τουρισμού για να κτίσουν δύο μεγάλα 

επτάστερα ξενοδοχεία από 2000 δωμάτια και πάνω το καθένα, δίπλα στο σταθμό του 

τρένου. Οι όροι και προϋποθέσεις αυτού του "ξεπουλήματος" της δημόσιας 

περιουσίας εξηγούνται παρακάτω.  

Τέτοιες ενέργειες προωθούν την βιώσιμη ανάπτυξη. Στην αρχή έχεις έργα 

κατασκευής με υψηλό πολλαπλασιαστή. Μετά έχεις επιπρόσθετη τουριστική 

ανάπτυξη, λόγω των επτάστερων ξενοδοχείων, που θα προσελκύσουν συνέδρια, 

εκθέσεις, αθλητικά γεγονότα, κ.λπ., που δεν μπορεί να προσελκύσει η Αθήνα με την 

ξενοδοχειακή υποδομή που έχει σήμερα
1
. Δημιουργούνται έσοδα για να συντηρηθεί 

το δάσος του Μεταξουργείου. Φυσικά το δάσος θα είναι ιδιωτικό διότι αν είναι του 

ελληνικού δημοσίου θα ρημάξει όπως έχει ρημάξει το Πεδίο του Άρεως. Προκαλώ 

οποιονδήποτε να επισκεφτεί το Πεδίο του Άρεως για να δει το χάλι του, ακόμη και 

μετά την ανακαίνιση.  

Δυστυχώς, η παραπάνω, εφικτή από οικονομικής πλευράς πολιτική δημιουργίας 

μεγάλων καπιταλιστικών τουριστικών μονάδων και πρασίνου εκεί που χρειάζονται 

περισσότερο, δεν μπορεί να εφαρμοστεί με το σύστημα του κρατικοδίαιτου 

καπιταλισμού που έχει η Ελλάδα
2
. Οι προνομιούχοι Έλληνες και τα κόμματα που 

                                                      
1
Η πιο σημαντική επίδραση των Ολυμπιακών Αγώνων είναι η ανάπτυξη του συνεδριακού 

τουρισμού. Μελετητικά το έχω αναλύσει για λογαριασμό του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου 

της Ελλάδος στο Παπανίκος (1999). Πρακτικά το έχω υλοποιήσει οργανώνοντας στην Αθήνα 

50 τέτοια συνέδρια κάθε χρόνο. Δυστυχώς, μικρά, διότι τα μεγάλα δεν μπορεί να τα 

φιλοξενήσει η Αθήνα με τις ξενοδοχειακές και άλλες υποδομές που έχει. Η λανθάνουσα 

ζήτηση για τέτοια συνέδρια είναι τεράστια. Καμία πόλη στον κόσμο δεν μπορεί να συγκριθεί 

με την Αθήνα. Είναι η καλύτερη. Και καμία πόλη στον κόσμο δεν μπορεί να συγκριθεί με 

τους "άσχετους" που κυβερνούν την πόλη: δήμος, περιφέρεια, εθνική κυβέρνηση. Είναι οι 

χειρότεροι για τέτοια πόλη. Θέλει ικανότητα που δεν την έχουν. Ούτε έχουν και την 

εξυπνάδα να μην ανακατεύονται διότι κάνουν περισσότερη ζημιά. Όσοι έχουν προσφερθεί να 

με βοηθήσουν τους έχω ζητήσει ότι θα προσφέρουν τα μέγιστα στην πόλη αν δεν κάνουν 

απολύτως τίποτε για την ανάπτυξή της. Να μαζεύουν τα σκουπίδια. Τίποτε άλλο. 
2
Επειδή όλα θα γίνουν με την μέθοδο του BOT (Build-Operate-Transfer), το ελληνικό 

δημόσιο θα εισπράξει χρήματα αμέσως και φυσικά δεν θα δώσει καμία ενίσχυση. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι να παρακαμφθεί τελείως το εθνικό δίκαιο, 



Γρηγόρης Θ. Παπανίκος "Η Οικονομική Κρίση της Ελλάδος: Μία Ταξική Ανάλυση Υπέρ των Μνημονίων" 

[110] 

 

τους εκπροσωπούν θα αντισταθούν λυσσαλέα, παρόλο που όχι μόνο θα διπλασιαστεί 

ο χώρος δασών, πρασίνου και πάρκων, αλλά θα βελτιωθεί και η κατανομή τους. Το 

τελευταίο είναι που τους ενοχλεί, διότι στρέφεται ενάντια στην ατομική τους 

ιδιοκτησία. 

Γίνεται σαφές ότι υπάρχουν πολλές τέτοιες δημόσιες εκτάσεις σε προνομιούχες 

περιοχές της Αττικής και σε όλη την Ελλάδα, που θα μπορούσαν να ανταλλαγούν 

προς όφελος των μη προνομιούχων τάξεων, αλλά και προς όφελος του 

περιβάλλοντος. Είναι προς το ταξικό συμφέρον των μη προνομιούχων τάξεων της 

Ελλάδος. Θα δημιουργηθούν μη κρατικοδίαιτες θέσεις εργασίας και θα βελτιωθεί  η 

ποιότητα των υποβαθμισμένων περιοχών της Αθήνας. Αυτό θα γίνει σε βάρος 

περιοχών όπου κατοικεί η πλουτοκρατία. Και επειδή η αριστερή πλουτοκρατία έχει 

πάντοτε έτοιμο το επιχείρημα: να γίνει και εκεί και εδώ. Η απάντηση είναι να γίνει 

πρώτα εκεί (Μεταξουργείο) και ας καταστρέψουμε λίγο από το εδώ (Βουλιαγμένη), 

γιατί έτσι θα γίνει στο εκεί (Μεταξουργείο), στον τρέχοντα αιώνα.  

Η πολιτική αυτή έχει και νόημα από πλευράς ορθόδοξης οικονομικής 

προσέγγισης, για όσους σιχαίνονται την ταξική ανάλυση. Σκοπός είναι να 

μεγιστοποιηθεί το δημόσιο (λαϊκό) όφελος, εξισώνοντας τις οριακές αξίες των 

περιοχών. Περιοχές με μεγάλες αξίες, όπως η Βουλιαγμένη, θα πρέπει να 

αξιοποιηθούν μέχρι το σημείο που οι τιμές της γης να εξισωθούν με τις τιμές των 

υποβαθμισμένων περιοχών της Αθήνας. Θα πέφτουν της Βουλιαγμένης, αλλά η 

πτώση θα υπεραποζημιώνεται (overcompensation) από την αύξηση των τιμών στις 

υποβαθμισμένες περιοχές. Το πρόσημο θα είναι θετικό
1
. Γιατί δεν εφαρμόζεται; Διότι 

το ζήτημα είναι ταξικό και οι προνομιούχες τάξεις της Ελλάδος στηρίζονται σε όλα 

τα πολιτικά κόμματα. Δείτε την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ που προανέφερα για τον 

Αστέρα Βουλιαγμένης. Έπεσε ξύλο στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Λογικό είναι, οι 

                                                                                                                                                        

διότι εκπροσωπεί τα συμφέροντα της ελληνικής παρασιτικής και κρατικοδίαιτης 

πλουτοκρατίας. Ας ισχύσει το δίκαιο των ΗΠΑ, του Καναδά, ή της Γερμανίας. Θα είναι προς 

το Εθνικό συμφέρον της Ελλάδος, διότι η ελληνική νομοθεσία βλάπτει τα εθνικά και λαϊκά 

συμφέροντα, όχι μόνο με τις μεταβαλλόμενες διατάξεις της, αλλά και με την εφαρμογή τους. 

Ένα ξένο δίκαιο, είναι προς το συμφέρον του Ελληνικού Λαού και του Ελληνικού Έθνους. Η 

παραχώρηση "Εθνικής Κυριαρχίας" (διάβαζε γραφειοκρατίας) στους ξένους είναι προς το 

συμφέρον τους ελληνικού έθνους συνολικά και στηρίζει το ταξικό συμφέρον των μη 

προνομιούχων Ελλήνων. Βλάπτει τα συμφέροντα της κρατικοδίαιτης άρχουσας τάξης. 
1
 Αυτή είναι και η αρχή της αποζημίωσης σύμφωνα με το κριτήριο αποδοτικότητας του 

Καλντορ-Χικς (Kaldor-Hicks efficiency), γνωστή στα οικονομικά της ευημερίας. 
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"σύντροφοι" μάχονται "υπέρ βωμών και εστιών". Στην Βουλιαγμένη και σε 

αντίστοιχα προάστια μένουν και αυτοί
1
. Εκεί έχουν τον πλούτο των ακινήτων τους. 

Χρειάζεται ένα σκληρό (προοδευτικό), σκληρότατο (προοδευτικότατο) 

μνημόνιο, που θα επιβάλει την άμεση υγιή (προοδευτική) καπιταλιστική 

εκμετάλλευση όλου του δημόσιου και ιδιωτικού πλούτου της χώρας. Η μη 

κρατικοδίαιτη και υγιής καπιταλιστική ανάπτυξη είναι αυτή που διασφαλίζει την 

μέγιστη προστασία του περιβάλλοντος. Πάντως, ανάπτυξη χωρίς αρνητικές 

περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις δεν υπάρχει. Όλα τα φουγάρα των εργοστασίων 

καπνίζουν! Όσοι τα αντιμάχονται και είναι αριστεροί, να τους επιβάλλεται αυστηρή 

χρηματική ποινή για κάθε βιομηχανικό προϊόν που χρησιμοποιούν. Θα ήθελα να ξέρω 

πόσοι από αυτούς που διαμαρτύρονται για το μεταλλείο χρυσού στις Σκουριές
2
 δεν 

έχουν χρησιμοποιήσει χρυσό ποτέ στη ζωή τους. Ελάχιστοι υποθέτω. Αλήθεια, από 

πού βγαίνει ο δικός τους ο χρυσός; Από τα μαρούλια; Η υγιής (προοδευτική) 

καπιταλιστική ανάπτυξη πάντοτε διασφαλίζει την αντιστρεψιμότητα των επιπτώσεων.  

Τα σκληρά (προοδευτικά) μνημόνια είναι προς το συμφέρον του μη 

κρατικοδίαιτου καπιταλισμού και προς όφελος της πραγματικής άνεργης ελληνικής 

νεολαίας. Και ο τρόπος είναι απλός. Η  άγρια φορολόγηση του ιδιωτικού αδρανούς ή 

παρασιτικού πλούτου, που θα φθάνει στην έμμεση και άμεση δήμευσή του, είναι ένα 

μέσο για την επίτευξη αυτού του στόχου. Συντελεί και στην αποστέωση των 

μικροαστικών και μεσοαστικών παρασιτικών τάξεων της ελληνικής πλουτοκρατίας, 

κυριολεκτικά και μεταφορικά. Ας χάσουν λίγο βάρος, καλό θα τους κάνει!  

Η πρόταση ενός αριστερού κόμματος πρέπει να είναι η δημιουργία μεγάλων 

καπιταλιστικών μονάδων. Οι μεγάλες μονάδες μεγιστοποιούν τις οικονομίες 

κλίμακος και φάσματος. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η μεγιστοποίηση της 

καπιταλιστικής υπεραξίας και αμοιβή των εργατών με υψηλούς μισθούς. Θα 

                                                      
1
Προτείνω όσοι αριστεροί διεκδικούν την ψήφο του λαού στην ευρύτερη περιοχή της 

Αθήνας, να μένουν υποχρεωτικά μαζί με τις οικογένειες τους στις πιο υποβαθμισμένες 

περιοχές της Αθήνας, π.χ. στον Άγιο Παντελεήμονα. Τα παιδιά τους να πηγαίνουν στα 

δημόσια σχολεία της περιοχής. Η αστυνομία να ελέγχει κάθε βράδυ, αν μένουν εκεί, διότι δεν 

τους έχω εμπιστοσύνη ότι θα μένουν. Διαφορετικά, να τους αφαιρεθεί το δικαίωμα του 

εκλέγεσθαι ως αριστερών.  
2Δεν γνωρίζω το θέμα στις Σκουριές και μπορεί να έχουν δίκιο όσοι το αντιμάχονται, διότι η 

όλη διαδικασία έχει να κάνει με την ελληνική δικαιοσύνη που την εμπιστεύομαι απολύτως 

ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντα των παρασιτικών και κρατικοδίαιτα πλουτοκρατικών τάξεων 

της χώρας. Γι' αυτό έχω και τις αμφιβολίες μου για το έργο. Οι κάτοικοι θα πρέπει να 

προσφύγουν στα δικαστήρια του Καναδά. Εκεί θα βρουν το δίκιο τους, αν έχουν. 
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αναφερθώ στον αγροτικό και τουριστικό κλάδο για να γίνει κατανοητό για τι 

μεγέθους διαφορές μιλάμε.  

 

Καπιταλιστικοποίηση της Ελληνικής Αγροτικής και Κτηνοτροφικής Παραγωγής 

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
1
, η απασχόληση 

στον ελληνικό πρωτογενή τομέα ήταν 513 χιλιάδες. Η γεωργική γη εκτιμάται σε 34,8 

στρέμματα και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις σε 717 χιλιάδες. Η μέση αγροτική 

εκμετάλλευση αντιστοιχεί σε 49 στρέμματα. Στην Ευρώπη η μέση αγροτική γη είναι 

146 στρέμματα. Η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία στην Ελλάδα είναι 5,3 

δισεκατομμύρια ευρώ ή 10,3 χιλιάδες ευρώ ανά εργαζόμενο. Αν υπολογίσεις και τους 

παράνομους μετανάστες, τότε η προστιθέμενη αξία ανά εργαζόμενο είναι 

χαμηλότερη. Η προστιθέμενη αξία ανά εργαζόμενο μετρά την παραγωγικότητα του 

εργάτη. Με τέτοιες επιδόσεις εργατικής παραγωγικότητας, δεν είναι να απορεί κανείς 

για τις τεράστιες εισαγωγές αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων που 

πραγματοποιεί η Ελλάδα. Απαιτείται άμεση εξαφάνιση όλων των Ελλήνων 

μικροϊδιοκτητών γης. Η αριστερά δεν μπορεί να τους χαϊδεύει τα αφτιά. Αποτελούν 

την συντήρηση.  

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ελληνικό. Η μικρή παραγωγή, "φεουδαρχικού" 

τύπου όπως η ελληνική, είναι ασύμφορη. Η δημιουργία μεγάλων μονάδων και το 

κλείσιμο των μικρών θα αυξήσει την παραγωγή. Αναφέρθηκε ήδη ότι στις ΗΠΑ 

μειώθηκαν οι αγελαδοτρόφοι κατά 33% μέσα στην τελευταία δεκαετία και αυξήθηκε 

και η παραγωγή κατά 15% (βλέπε Perry et al., 2014). Σε μελέτη που αναμένεται να 

δημοσιευτεί στην διεθνούς φήμη επιστημονική επιθεώρηση (American Economic 

Review) της Αμερικανικής Οικονομικής Ένωσης, οι Adamopoulos & Restuccia 

(2014) βρήκαν ότι η παραγωγικότητα αυξάνει με το μέγεθος της αγροτικής 

εκμετάλλευσης τόσο μεταξύ χωρών όσο και μέσα στην ίδια τη χώρα. Στις ΗΠΑ η 

διαφορά παραγωγικότητας μεταξύ μεγάλων και μικρών αγροτικών εκμεταλλεύσεων 

είναι 16 φορές μεγαλύτερη. Απίστευτες διαφορές! Το ίδιο συμβαίνει και σε άλλες 

χώρες. Και όπως συμπεραίνουν οι συγγραφείς αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα της 

διαθεσιμότητας της γης (land scarcity), του εδάφους, των γεωγραφικών συνθηκών, 

της διάρθρωσης της γεωργίας και του είδους της αγροτικής εκμετάλλευσης.  

                                                      
1
 Βλέπε European Commission (2012, p. 48). 
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Τεράστιες διαφορές στην παραγωγικότητα της εργασίας ανάλογα με το μέγεθος 

της αγροτικής γης ισχύει και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρησιμοποιώντας τα 

στοιχεία της μελέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προαναφέρθηκε, με μία απλή 

ματιά, βγαίνει το συμπέρασμα ότι αν στην Ελλάδα αυξηθεί το μέσο μέγεθος της 

αγροτικής έκτασης από 49 στρέμματα στα 600 στρέμματα, τότε η παραγωγικότητα 

των απασχολούμενων στον αγροτικό τομέα θα πλησιάσει τις 30 χιλιάδες από 10 

χιλιάδες ευρώ που είναι σήμερα. Και επειδή αυτά τα στοιχεία αφορούν μέσους όρους, 

δηλαδή μικρές και μεγάλες αγροτικές εκμεταλλεύσεις, οι ενδοχώριες διαφορές 

μεταξύ μικρών και μεγάλων είναι δεκαπλάσιες.  

Πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό; Χρειάζεται επανάσταση και έντονη ταξική πάλη 

για να τσακιστεί ο μικροαστισμός και ο μικροϊδιοκτήτης. Αλλά η αρχή μπορεί να 

γίνει από τα εύκολα. Η αριστερά θα πρέπει να συντάξει ένα πρόγραμμα πλήρους 

αξιοποίησης της δημόσιας αγροτικής γης προς την κατεύθυνση της δημιουργίας 

μεγάλων καπιταλιστικών αγροτικών μονάδων. Για να την βοηθήσω, κατέγραψα εγώ 

δημόσια έκταση στο χωριό μου, τα Σαρδίνια της Επαρχίας Βάλτου της Ακαρνανίας. 

Στο πρόγραμμα της αριστεράς θα συμπεριλαμβάνεται ότι στο χωριό Σαρδίνια 

"ξεπουλιέται" δημόσια έκταση 10 χιλιάδων στρεμμάτων με ωραίες βελανιδιές, των 

οποίων τα βελανίδια από το 1960 δεν μαζεύει κανείς γιατί είναι τεμπέληδες, αλλά 

κοστίζει στο δημόσιο σε πυροσβεστικές, δασικές, πολεοδομικές, αστυνομικές και 

άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Η έκταση αυτή έχει δημιουργήσει μηδέν έσοδα και σιγά-

σιγά την καταπατάνε διάφοροι κρατικοδίαιτοι οργανισμοί που επιβαρύνουν έτι 

περαιτέρω τα δημόσια ελλείμματα. Παρεμπιπτόντως, το ίδιο μοντέλο της 

καταπάτησης θέλουν να εφαρμόσουν και στο Ελληνικό. Προφανώς, ο δήμαρχος 

Ελληνικού θα δίνει τις άδειες και θα κάνει τους έλεγχους με τον ίδιο τρόπο που το 

έκανε και στη άδεια που έδωσε για το λούνα παρκ που σκοτώθηκε το παιδάκι.  

Η πρόσκληση θα απευθύνεται αποκλειστικά σε μεγάλα και "αδίστακτα" 

παγκόσμια μονοπώλια του αγροτικού τομέα, π.χ. για την ανάπτυξη της 

αγελαδοτροφίας ή οτιδήποτε άλλο θέλουν. Τα αριστερά κόμματα θα προσφέρουν 

πολυετή εργασιακή ειρήνη διότι έτσι θα μεγιστοποιηθεί η καπιταλιστική 

εκμετάλλευση. Θα επιλεγεί η πιο μεγάλη καπιταλιστική προσφορά. Με μία 

προϋπόθεση: συμμετρική εφαρμογή της οδηγίας Μπολκεστάιν. Για παράδειγμα, ο 

κατώτερος (ελάχιστος) μισθός των εργατών θα είναι 1200 ευρώ το μήνα ή όποιος 

μισθός ισχύει στην έδρα του αιματορουφηκτικού μονοπωλίου, συμπεριλαμβανομένου 

και του δικαίου της χώρας προέλευσης. Εναλλακτικά θα μπορούσε να εφαρμοστεί το 
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δίκαιο των τριών λιγότερο διαφθαρμένων χωρών του κόσμου. Είναι αυτονόητο ότι 

όλες οι θέσεις εργασίας θα είναι πλήρους απασχόλησης χωρίς "υπερωρίες" ή 

ψευτοδιευθυντικά ωράρια, για τους λόγους που έχω εξηγήσει στο Παπανίκος (2005γ). 

Αν έρθει το Δ' Ράιχ των Γερμανών, ο κατώτερος μισθός θα είναι 8,5 ευρώ την 

ώρα ή 1360 ευρώ το μήνα. Μόνο τέτοιοι μισθοί εξασφαλίζουν ότι το αδίστακτο 

μονοπώλιο θα μεγιστοποιεί την εκμετάλλευση των εργατών, κλέβοντας την υπεραξία 

τους. Όσοι εργαζόμενοι δεν το αντέχουν ιδεολογικά, θα τους εξασφαλίζεται μία θέση 

στο ελληνικό δημόσιο ή σε κρατικοδίαιτες επιχειρήσεις με 500 ευρώ το μήνα. Στο 

ελληνικό δημόσιο έχει καταργηθεί η αδίστακτη καπιταλιστική εκμετάλλευση. Εκεί η 

υπεραξία που δημιουργούν οι εργαζόμενοι είναι μηδέν, σε πολλές περιπτώσεις τόση 

είναι και η παραγωγή τους.  

Καμία άδεια δεν θα δίνεται από τις ελληνικές αρχές, απολύτως καμία. Οι 

Γερμανοί θα κάνουν τον έλεγχο. Το αδίστακτο μονοπώλιο θα κτίσει και θα 

λειτουργήσει κάνοντας αντιγραφή (copy paste) μία μονάδα που έχει στην Γερμανία, 

στις ΗΠΑ ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Τους απλοποιείς τα πράγματα και είναι ο 

μόνος τρόπος για να έρθουν. Με δικαστική εντολή θα απαγορεύεται σε κάθε Έλληνα 

δημόσιο λειτουργό (πρωθυπουργό, υπουργό, περιφερειάρχη, δήμαρχο, εφοριακό, 

δασάρχη, αστυνόμο, πολεοδόμο κ.λπ.) να πλησιάσει σε απόσταση χιλιομέτρων από 

τη μονάδα, αντίστοιχη με αυτές που εκδίδονται για τους βιαστές. Όλοι αυτοί μόλις 

δουν μία οικονομική μονάδα κάτι παθαίνουν σαν αμόκ και μπαίνουν μέσα για να (εκ) 

βιάσουν.  

Αν δεν τηρεί τους νόμους της Γερμανίας ή των ΗΠΑ η μονάδα, οι διαφορές θα 

εκδικάζονται μετά από καταγγελίες στα γερμανικά ή στα αμερικάνικα δικαστήρια. 

Φυσικά και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είναι πάντα διαθέσιμο. Προς Θεού, όχι τα 

Ελληνικά Δικαστήρια! Θα φύγουν τρέχοντας οι άνθρωποι. Και για να γίνω πιο 

επιστημονικός, τι νομίζουν ότι κάνει η ανάλυση PEST & SWOT; Αυτά τα πράγματα 

αναλύει. Με την PEST ανάλυση έχουν φύγει όλοι δεν χρειάζεται να προχωρήσουν 

στην SWOT. Και για να δώσουμε και μία ευκαιρία στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση 

και στην Ελληνική Δικαιοσύνη, θα υπάρχει ρήτρα στην συμφωνία με τα αιμοσταγή 

διεθνή μονοπώλια, που θα λέει ότι αν η διαφθορά του ελληνικού δημόσιου τομέα 

μειωθεί και γίνει η Ελλάδα μία από τις τρεις καλύτερες χώρες του κόσμου με τη 

λιγότερη διαφθορά, και αν αντίστοιχα η ελληνική δικαιοσύνη γίνει μία από τις τρεις 

καλύτερες του κόσμου στην γρήγορη και λιγότερο διεφθαρμένη στην απονομή 

δικαίου, τότε το ελληνικό δημόσιο και η ελληνική δικαιοσύνη θα αποκτήσουν 
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αρμοδιότητα. Η απάντηση των εξυπνάκηδων της αριστεράς είναι ότι άμα έρθει ο 

λαός στην εξουσία αυτά θα διορθωθούν. Όσο διορθώθηκαν και εκεί που ήρθε είναι η 

απάντηση, δηλαδή πουθενά. 

Η προσέγγιση αυτή θα γενικευτεί. Η νεολαία του αριστερού κόμματος θα 

εξαπλωθεί σε όλη τη χώρα, ψάχνοντας για δημόσιες εκτάσεις. Δεν θα απαιτείται να 

φορούν ομοιόμορφη στολή, αν και είναι μία σκέψη. Θα καταγράψουν όλες τις 

διαθέσιμες εκτάσεις. Αυτό θα έκανε και το κτηματολόγιο: ζήσε Μάη μου να φας 

τριφύλλι. Τουλάχιστον μία καταγραφή σε κάθε χωριό. Όσο μεγαλύτερες τόσο 

καλύτερες. Αυτές οι καταγραφές θα ενσωματωθούν στο πρόγραμμα του αριστερού 

κόμματος πριν τις εκλογές. Ταυτόχρονα θα καλούνται με προσωπική επιστολή των 

αριστερών ηγετών τα τρισκατάρατα διεθνή μονοπώλια να έρθουν να ρουφήξουν το 

αίμα των Ελλήνων. 

Χρησιμοποιώντας την παραπάνω ανάλυση και τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, μία τέτοια μονάδα θα δεκαπλασιάσει την παραγωγικότητα της εργασίας 

μέσω οικονομιών κλίμακος και προφανώς και φάσματος. Εκεί που δεν παρήγαγαν 

τίποτε σε αυτή την γη, τώρα θα παράγεται δεκαπλάσια ποσότητα ανά στρέμμα από 

ότι παράγει μία μικρή μονάδα. Η απασχόληση θα αυξηθεί μαζί με την συνολική 

αύξηση της αγροτικής παραγωγής. Οι τιμές θα πέσουν. Για παράδειγμα, στην 

Γερμανία η μέση αγροτική εκμετάλλευση είναι 560 στρέμματα, απασχολεί συνολικά 

685 χιλιάδες εργαζόμενους και παράγει συνολικά 52 δισεκατομμύρια ευρώ. Η 

Ελλάδα απασχολεί 513 χιλιάδες άτομα (το 75% της Γερμανίας) και παράγει το 20% 

της αντίστοιχης Γερμανικής παραγωγής. Και μην σκεφτεί ο κουτοπόνηρος Έλληνας 

αναγνώστης, "άλλη η Γερμανία και άλλη η Ελλάδα", διότι η πρόταση είναι να 

καλέσουμε Γερμανούς στην Ελλάδα, προσφέροντας τους την αντίστοιχη έκταση και 

το δίκαιο της Γερμανίας. Η μελέτη των Adamopoulos & Restuccia (2014) έδειξε ότι 

οι διαφορές στην παραγωγικότητα οφείλονται στο μέγεθος και όχι στην χώρα. Να 

τελειώσουν τα παραμύθια ότι εδώ είναι Ελλάδα και Βαλκάνια. Είναι διότι η ελληνική 

αριστερά θέλει να είναι, εξυπηρετώντας τα συμφέροντα των παρασιτικών και 

κρατικοδίαιτα πλουτοκρατικών τάξεων. 

Και για να κλείσω με την αγροτική έκταση του χωριού μου, τα 10 χιλιάδες 

στρέμματα μπορούν να γίνουν μεγάλες μονάδες τουλάχιστον 600 στρεμμάτων η κάθε 

μία. Η παραγωγικότητα θα δεκαπλασιαστεί. Αν ισχύει ο μέσος όρος των 10 χιλιάδων 

ευρώ που είναι σήμερα, η παραγωγικότητα θα φθάσει στις 100 χιλιάδες. Αν το 30% 

είναι το εργατικό κόστος ο μέσος μισθός θα είναι 30 χιλιάδες ευρώ το χρόνο και το 
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αίμα που θα του ρουφάει ο αδίστακτος καπιταλιστής θα είναι 70 χιλιάδες ευρώ. Και 

όταν με το καλό έρθει η ώρα της εργατικής επανάστασης, στο χωριό μου θα υπάρχει 

η πραγματική εργατική τάξη για να την κάνει. Τώρα έχει κρατικοδίαιτους 

συνταξιούχους, παρασιτικούς αγρότες και κτηνοτρόφους. Όπως όλη η Ελλάδα 

δηλαδή. Η νεολαία που έχει απομείνει, με πολύ λίγες εξαιρέσεις, είναι 

φραπεδιασμένη, τσιπουριασμένη και έχει καταντήσει λαπαδιασμένη.  

 

Καπιταλιστικοποίηση της Ελληνικής Τουριστικής Βιομηχανίας 

Αντίστοιχα με τα αγροτικά προβλήματα είναι και τα τουριστικά. Υπάρχουν 

πολλές μικρές μονάδες που είναι ασύμφορες οικονομικά, ζούνε παρασιτικά, 

κλέβοντας το κράτος και τον ξένο τουρίστα. Θέλουν κλείσιμο, ή πιο ευγενικά, 

απαιτείται η απόσυρσή τους. Έχω δείξει αλλού, σε μελέτη που έκανα για το 

Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο, ότι οι μεγάλες μονάδες έχουν απεριόριστη δυνατότητα 

ανάπτυξης (βλέπε Παπανίκος, 2000). Παραπάνω αναφέρθηκα στο παράδειγμα του 

Αστέρα Βουλιαγμένης και του Μεταξουργείου. Η Αθήνα χρειάζεται γκρέμισμα και 

κτίσιμο από την αρχή. Χρειάζεται μέσα στο ιστορικό κέντρο χώρους πρασίνου και 

επτάστερα ξενοδοχεία με μεγάλο αριθμό δωματίων. Το έχω ήδη περιγράψει. Η 

λανθάνουσα ζήτηση για την τουριστική ανάπτυξη της Αθήνας είναι τεράστια. Όχι 

μόνο το έχω ερευνήσει επιστημονικά (ακαδημαϊκά), το έχω υλοποιήσει και 

επιχειρηματικά. Αυτονόητο είναι ότι πέτυχε διότι η επιχείρηση δεν ήταν 

κρατικοδίαιτη. Αυτονόητο ήταν ότι πέτυχε διότι την στήριξαν οι Έλληνες καθηγητές 

πανεπιστημίων του εξωτερικού. Όπως θα μπορούσαν να στηρίξουν ανάλογες 

προσπάθειες οι Έλληνες επιχειρηματίες του εξωτερικού, κυρίως αυτοί που 

γεννήθηκαν στο εξωτερικό. 

Για το υπόλοιπο της χώρας θα πρέπει να προσδιοριστούν τεράστιες περιοχές 

όπου θα υπάρχει ολοκληρωμένη τουριστική ανάπτυξη. Αναφέρθηκα ήδη στην ΠΟΤΑ 

της Μεσσηνίας. Πολλά τέτοια παραδείγματα μπορούν να αναφερθούν. Το ζητούμενο 

είναι να γίνουν ξενοδοχεία-πόλεις που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν και 15 

χιλιάδες τουρίστες την βραδιά. Θα επιτευχθούν τεράστιες οικονομίες κλίμακος και 

απίστευτες παροχές υπηρεσιών ποιότητας, όπως δέκα διαφορετικά είδη πρωινού, 

όλων των ειδών τα εστιατόρια κ.λπ. Ο ελληνικός τουρισμός να ξεχάσει τα ψεύτικα 

επιχειρήματα των επιμηκύνσεων των τουριστικών περιόδων και των εναλλακτικών 

μορφών τουρισμού. Αυτές είναι προφάσεις για τις κρατικοδίαιτες τουριστικές 

μονάδες. Το μέλλον της Ελλάδος είναι ο πολύ μαζικός τουρισμός. Τα έχω συζητήσει 
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με εκατοντάδες ανθρώπους του τουρισμού που έχουν ασπρίσει τα μαλλιά τους στο 

χώρο. Όλοι φοβούνται τους μικρούς ξενοδόχους και ενοικιαστές δωματίων γιατί 

δίνουν τα ψηφαλάκια.  

Η αριστερά της Ελλάδος πρέπει να κάνει την επανάσταση στην οργάνωση του 

τουρισμού. Θα καλέσει τα παγκόσμια μεγαθήρια του κλάδου να επενδύσουν, 

ξεπουλώντας δημόσια γη. Αν είναι δάσος, θα το καταστρέψει με το μοντέλο του 

Μεταξουργείου που προαναφέρθηκε. Δηλαδή, για κάθε ένα στρέμμα δάσους που θα 

καταστρέφει η τουριστική ανάπτυξη, θα δημιουργούνται δύο στρέμματα σε 

περιβαλλοντολογικά υποβαθμισμένες περιοχές. Δεν είναι τυχαίο ότι σε αυτές τις 

περιοχές μένουν και οι μη προνομιούχες τάξεις της Ελλάδος. 

Η παραπάνω ανάλυση αναφέρεται στη δημόσια γη. Πρέπει να αξιοποιηθεί και η 

ιδιωτική γη με την εξαφάνιση των μικροϊδιοκτητών.  Η άγρια, η αδυσώπητη και η 

ανελέητη φορολόγηση του πλούτου των μικροαστών και μεσοαστών, είναι ένα μέσο 

για την εργατικοποίηση των παρασιτικών μικροαστικών και μεσοαστικών τάξεων της 

Ελλάδος, που θα επιτευχθεί με τη δημιουργία μεγάλων μη κρατικοδίαιτων 

καπιταλιστικών μονάδων. Η φορολογία του πλούτου περιλαμβάνει τα ακίνητα, 

αστικά και μη αστικά, με ιδιαίτερη βαρύτητα της μικρής και αδρανούς αγροτικής και 

αστικής γης. Αυτή η φορολογία εξετάζεται στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο του 

βιβλίου. 
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Η Φορολόγηση του Πλούτου και της Πλουτοκρατίας 
 

 

 

 

 

 

 

Η φορολογία του πλούτου, του εισοδήματος και της κατανάλωσης είναι τρεις 

βασικές πηγές δημόσιων εσόδων και έχουν γίνει αντικείμενο εκτενούς οικονομικής 

ανάλυσης
1
. Πέντε είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός καλού φορολογικού 

συστήματος. Πρώτον, οι φόροι δεν πρέπει να εμποδίζουν την οικονομική λειτουργία 

και αν είναι δυνατόν να την προάγουν. Δεύτερον, πρέπει να είναι δίκαιοι, δηλαδή 

αυτοί που κατέχουν περισσότερα να φέρουν αναλογικά και μεγαλύτερο βάρος των 

φόρων. Τρίτον, το φορολογικό σύστημα θα πρέπει να σχεδιάζεται με τέτοιο τρόπο 

που να ελαχιστοποιεί το κόστος συμμόρφωσης των υπόχρεων και είσπραξης των 

φόρων. Τέταρτον, το σύστημα πρέπει να είναι ευέλικτο και να προσαρμόζεται στις 

νέες συνθήκες. Πέμπτον, το σύστημα πρέπει  να είναι πολιτικά διαφανές.  

Η οικονομική επιστήμη δεν έχει καταλήξει σε κάποιο σύστημα φορολόγησης που 

να ικανοποιεί τα πέντε κριτήρια, και να είναι γενικής εφαρμογής. Φαίνεται ότι η κάθε 

χώρα πρέπει να υιοθετεί ένα σύστημα που ικανοποιεί τις δικές της προτιμήσεις περί 

δικαιοσύνης και ανάπτυξης, αλλά και το δικό της φορολογικό μηχανισμό. Έχοντας 

(α) διδάξει χρόνια το μάθημα των Δημοσίων Οικονομικών στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό, πλέον των δύο δεκαετιών, (β) έχοντας δημοσιεύσει σε διεθνή περιοδικά 

                                                      
1
Δημόσια Έσοδα μπορούν να προέλθουν και από αγαθά και υπηρεσίες που πουλά το κράτος, 

όπως τα κέρδη μιας Δημόσιας Επιχείρησης. Σε επίπεδο εγχειριδίου, υπάρχουν πολλά βιβλία 

που αναλύουν τα Δημόσια Οικονομικά, όπως του Νομπελίστα Joseph E. Stigler Economics of 

the Public Sector, το οποίο έχει μεταφραστεί και στα ελληνικά. Ένα από τα καλύτερα 

εγχειρίδια, αν όχι το καλύτερο, είναι των Musgrave & Musgrave (1989). 
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στο ίδιο αντικείμενο, (γ) έχοντας υπηρετήσει σε διευθυντική θέση στο Υπουργείο 

Οικονομικών και Θησαυροφυλακίου στο Τορόντο του Καναδά πριν έρθω στην 

Ελλάδα το 1991, και (δ) έχοντας συμμετάσχει σε επιτροπές για όλα τα φορολογικά 

και αναπτυξιακά νομοσχέδια
1
 που συζήτησε η Ελληνική Βουλή από το 1997 έως το 

2011, έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι αυτό που προτείνω εδώ είναι οικονομικά 

εφικτό και εξυπηρετεί τους σκοπούς (α) της φορολόγησης της πλουτοκρατίας, (β) της 

εξαφάνισης των παρασιτικών τάξεων, (γ) της ανάπτυξης του υγιούς (προοδευτικού) 

καπιταλισμού (σύγχρονου κράτους πρόνοιας), και (δ) της δημιουργίας προϋποθέσεων 

μετάβασης σε ένα μετακαπιταλιστικό κοινωνικοοικονομικό σύστημα
2
. Και όλα αυτά, 

εξαλείφοντας την γραφειοκρατία
3
 και την διαφθορά, το δικέφαλο τέρας που τρέφεται 

από την παραοικονομία, και ελαχιστοποιώντας το κόστος είσπραξης των φόρων. Το 

ζήτημα δεν είναι οικονομικό αλλά πολιτικό και ταξικό. 

Η φορολογία του πλούτου
4
 ισοδυναμεί με την φορολογία των καταθέσεων, των 

μετοχών (το κεφάλαιο και όχι το μέρισμα), των κινητών αξιών (π.χ. αυτοκίνητα, 

                                                      
1
Όπως έχω ήδη αναφέρει, με θεσμική ιδιότητα συμμετείχα σε γνωμοδοτικές επιτροπές όλων 

ανεξαιρέτως των φορολογικών νομοσχεδίων και των αναπτυξιακών νόμων από τον 

Φεβρουάριο του 1997 μέχρι τον Αύγουστο του 2011. Στις ίδιες επιτροπές συμμετείχαν και 

εκπρόσωποι όλων των παρασιτικών και κρατικοδίαιτα πλουτοκρατικών τάξεων που 

προανέφερα. Η υποστήριξη της τάξης τους ήταν ιδιαιτέρως συγκινητική, έντιμη και 

ειλικρινής. Λυσσαλέα ήταν η αντίδρασή τους σε οτιδήποτε ακουμπούσε το εισόδημα και τον 

πλούτο τους. Τους θαύμαζα! 
2
Γίνεται σαφές ότι ένα φορολογικό σύστημα εξυπηρετεί ιδεολογία και συγκεκριμένες 

κοινωνικές τάξεις. Οι εκπρόσωποι των καθεστηκυίων τάξεων απαντούν ότι αυτά είναι 

ανέφικτα. Απαντώ ότι με 2-3 τρόικες και μερικά μνημόνια ακόμη, οι μη προνομιούχες τάξεις 

θα απελευθερωθούν. Εξάλλου η τρόικα των μεγάλων δυνάμεων έδωσε το τελειωτικό 

κτύπημα στον ξένο δυνάστη τον Οθωμανό, στην Ναυμαχία του Ναβαρίνου στις 20 

Οκτωβρίου 1827. Μήπως η σύγχρονη τρόικα δώσει το τελειωτικό κτύπημα στον ντόπιο 

δυνάστη; Οψόμεθα. 
3
 Όσο πιο πολλές επισκέψεις και δηλώσεις κάνει κάποιος στην εφορία, τόσο μεγαλύτερη 

είναι και η πιθανότητα διαφθοράς. Ακόμη και σήμερα μία επιχείρηση πρέπει να κάνει περί τις 

50 δηλώσεις-επισκέψεις στην εφορία. Συν τοις άλλοις, η γραφειοκρατία αποτελεί και κόστος 

λειτουργίας για την επιχείρηση. Σε έρευνα που έκανα για τις επιχειρήσεις της 

Αιτωλοακαρνανίας, βλέπε Papanikos (2004c), βρήκα ότι το 32,5% του χρόνου του 

επιχειρηματία αφιερωνόταν σε γραφειοκρατικές εργασίες που σχετίζονταν με το δημόσιο. 

Μάλιστα, οι κριτές του αμερικάνικου επιστημονικού περιοδικού, όπου τελικά δημοσιεύτηκε 

το άρθρο, δεν μπορούσαν να το πιστέψουν και μου ζητούσαν διευκρινίσεις. Τους φαινόταν 

απίστευτο! 
4
Στην μεταπολεμική περίοδο η αριστερά, που ήταν πολύ πιο αριστερά από ό,τι είναι η 

σημερινή, είχε υιοθετήσει την φορολόγηση του πλούτου. Το Εργατικό Κόμμα της Αγγλίας 

κέρδισε τις εκλογές του 1974 υποσχόμενο την φορολόγηση του πλούτου. Δεν την εφήρμοσε 

ποτέ. Μία ενδιαφέρουσα ανάλυση του πώς και του γιατί, δίνει ο Ομότιμος Καθηγητής του 
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σκάφη, αεροπλάνα, κ.λπ.), αλλά κυρίως αφορά την φορολόγηση ακινήτων (κτιρίων, 

διαμερισμάτων, καταστημάτων κ.λπ.) και της αστικής, αγροτικής, δασικής και 

λατομικής γης. Ιδιαιτέρως, ακινήτων και γης που δεν αξιοποιούνται καπιταλιστικά.  

Και ακόμη πιο ειδικά την φορολόγηση της αγροτικής γης που είναι μικρή και 

αδρανής
1
. Η τελευταία, πρέπει, μέσω της φορολογίας, σχεδόν να δημευθεί. Αυτός 

είναι ο λόγος που θεωρώ ότι το χαράτσι στα ακίνητα θα πρέπει να επεκταθεί και να 

είναι αναλογικά μεγαλύτερο για μικρές και οικονομικά ανεκμετάλλευτες ιδιοκτησίες.  

 Το μνημόνιο έφερε το χαράτσι στα ακίνητα, ό,τι πιο προοδευτικό έχει γίνει στο 

ελληνικό φορολογικό σύστημα από την επανάσταση του 1821. Η είσπραξή του μέσω 

των λογαριασμών της ΔΕΗ πρέπει να επεκταθεί και μέσω των λογαριασμών της 

ύδρευσης και των τηλεφώνων. Ο φόρος αυτός είναι υπέρ-προοδευτικός και 

εξυπηρετεί τα συμφέροντα των μη προνομιούχων τάξεων για τους εξής λόγους.  

 

 Πρώτον, όσοι δεν έχουν ακίνητα, δηλαδή δεν είναι πλουτοκράτες, δεν 

φορολογούνται. Ο φόρος αυτός δεν αγγίζει τους μη έχοντες ακίνητη περιουσία 

και, μάλιστα, αν επεκταθεί, και γίνει η κύρια πηγή δημόσιων εσόδων, θα 

ωφεληθούν ακόμη περισσότερο οι μη προνομιούχοι Έλληνες, όπως εξηγώ 

παρακάτω με παράδειγμα. 

                                                                                                                                                        

London School of Economics, Glennerster (2012). Ο διάλογος για την φορολόγηση του 

πλούτου ξανάνοιξε λόγω της κρίσης χρέους και της μεγάλης ανισότητας στην διανομή του 

πλούτου, μεγαλύτερης και από αυτής του εισοδήματος.  Επί του θέματος αξίζει να διαβαστεί 

το άρθρο του Καθηγητή των ΗΠΑ Lavoie (2014), με τον πολύ ωραίο τίτλο Dreaming the 

Impossible Dream: Is a Wealth Tax Now Possible in America?  Έχει πολύ ενδιαφέρον, 

ιδιαιτέρως η πρότασή του: "The goal is not to “soak the rich” but to protect society from an 

overconcentration of them. The idea is to ultimately expand the ranks of the very wealthy so 

that the group becomes more fluid, and potentially obtainable, to all citizens. In broad 

outline, this article proposes a yearly graduated tax on the net wealth of all individuals in 

excess of $100 million. The rate would be 5% on the excess up to $500 million and then 10% 

thereafter. Within the 10% bracket alone such a tax would only impact approximately 

[20,000] households, but would raise in excess of [$300] billion in revenue". Λίγο πολύ αυτή 

είναι και η δική μου πρόταση εδώ. 
1Ο Ανδρέας Παπανδρέου στην ομιλία του 1993 που προανέφερα, λέει επί λέξει τα εξής "Η 

φορολογία που στηριζόταν σχεδόν αποκλειστικά στους κατοίκους των πόλεων, όταν στην 

ύπαιθρο επικρατούσε απ' άκρου σ' άκρο φτώχεια, ουδέποτε προσαρμόστηκε στη νέα 

πραγματικότητα: Στην άνοδο των δυνατοτήτων των κατοίκων της υπαίθρου να συνεισφέρουν 

και αυτοί στα κοινά βάρη". Αυτό λέω και εγώ, με τα δικά μου λόγια διότι πάντοτε ήμουν από 

τους καλύτερους φοιτητές, εντός και εκτός Ελλάδος. Ο καλός φοιτητής δεν είναι παπαγάλος. 

Ο καθηγητής οικονομικών επιστημών Ανδρέας Παπανδρέου μιλάει στην παραπάνω 

περικοπή. Και εγώ απλώς τον αναπαραγάγω ως καλός φοιτητής που είμαι. 
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 Δεύτερον, ο φόρος είναι ανάλογος του πλούτου που κατέχει κάποιος. Αν έχει 

τρία ακίνητα, θα πληρώσει περισσότερο φόρο από ό,τι αν έχει ένα ακίνητο.  

 Τρίτον, ο φόρος των ακινήτων που πληρώνεται άμεσα από τους λογαριασμούς 

κοινής ωφέλειας αποτελεί θανατηφόρο κτύπημα στην παρασιτική τάξη των 

εφοριακών και άλλων δημόσιων "λειτουργών", οι οποίοι απομυζούν τον 

ελληνικό λαό με μίζες και φακελάκια. Οι μη προνομιούχες τάξεις δεν έχουν 

εύκολη πρόσβαση στη διαπλοκή και τους στοιχίζει η συναλλαγή με το δημόσιο. 

Πολλά μέλη της πλουτοκρατίας έχουν πρόσβαση και καταφέρνουν να 

πληρώνουν λιγότερο φόρο, διότι φοροδιαφεύγουν και φοροαποφεύγουν. Και αν 

ποτέ ελεγχθούν, εξυπηρετούνται με διακανονισμούς και με δόσεις, ακόμη και 

όταν έχουν παρανομήσει. Δείτε τις διευθετήσεις για τα αυθαίρετα.  

 Τέταρτον, το χαράτσι είναι δίκαιο διότι φορολογεί πλούτο που δημιουργήθηκε 

από εισοδήματα του παρελθόντος, τα οποία δεν φορολογήθηκαν ποτέ. Αυτό 

κτυπά την καρδιά της ανώτερης τάξης των "μαύρων" και της μίζας που τα έκανε 

ακίνητα και καταθέσεις. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν μηχανικοί, γιατροί, 

δικηγόροι και όλοι όσοι προσφέρουν υπηρεσίες που τους δίνουν τη δυνατότητα 

να αποκρύπτουν το εισόδημά τους. Όλα αυτά τα εισοδήματα έγιναν πλούτος και 

επιδεικτική κατανάλωση. Σπίτια, αυτοκίνητα, εξοχικά, ταξίδια και καταθέσεις 

έγιναν τα χρήματα που κανονικά θα έπρεπε να εισπραχθούν από το δημόσιο ως 

φόροι εισοδήματος και ΦΠΑ. 

 

Για τον τελευταίο λόγο θα πρέπει να κάνω ειδική αναφορά, διότι είναι η πηγή 

πολλών προβλημάτων, κυρίως, όμως, της παραοικονομίας, της φοροδιαφυγής, της 

φοροαποφυγής και όλων των ειδών μιζών και κομπίνων. Την καλύτερη τεκμηρίωση 

αυτών που λέω την προσφέρει ο Ανδρέας Παπανδρέου, ως πρωθυπουργός της χώρας, 

στην ομιλία του το 1993, που έχω ήδη αναφέρει. Λέει, λοιπόν, τα εξής: "Η 

οικονομική ανάπτυξη ανέβασε στο προσκήνιο, σε μεγάλους, αριθμούς, τους 

επαγγελματίες: Μηχανικούς, γιατρούς, δικηγόρους, τους ανθρώπους που προσφέρουν 

διαφόρων ειδών υπηρεσίες. Ο φορολογικός μηχανισμός στάθηκε ανίκανος να εντάξει 

τα στρώματα αυτά στο σώμα των φορολογούμενων, κατά τρόπο ανάλογο με το 

εισόδημά τους". Εγώ ως καλός φοιτητής ερμηνεύω τον καθηγητή οικονομικών 

επιστημών Ανδρέα Παπανδρέου, ότι αυτό που θέλει να πει είναι πως έκλεβαν και 

κλέβουν το δημόσιο. Μήπως κάνω λάθος; Είναι άλλο θέμα τι έκανε ως 
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πρωθυπουργός ο Ανδρέας Παπανδρέου. Πολλοί πιστεύουν ότι δεν ήθελε. Εγώ 

πιστεύω ότι δεν μπορούσε. 

Για λόγους αβροφροσύνης και για τις ανάγκες του παραδείγματος που αναφέρω 

παρακάτω θα πρέπει να πω εδώ κάτι που δεν πιστεύω ότι ισχύει: "είναι αλήθεια ότι 

υπάρχουν γιατροί, μηχανικοί, δικηγόροι και άλλων συναφών επαγγελμάτων που είναι 

έντιμοι και πληρώνουν τους φόρους τους, δηλώνοντας τα πραγματικά τους 

εισοδήματα". Οι έντιμοι θεωρούνται τα κορόιδα από τους συναδέλφους τους και η 

πρόταση μου εδώ για την φορολόγηση του πλούτου διορθώνει αυτή την αδικία. Ας 

δώσω ένα παράδειγμα. Δύο συνάδελφοι γιατροί τελείωσαν μαζί την ιατρική. 

Ξεκίνησαν την επαγγελματική τους καριέρα με ιδιωτικό ιατρείο ας πούμε στα 38 τους 

χρόνια. Ας υποθέσουμε και οι δύο ξεκίνησαν με μηδενικό πλούτο και οι δύο έχουν 

την ίδια οικογένεια. Επιπλέον, για να απλοποιήσουμε τους υπολογισμούς ας 

υποθέσουμε ότι βγάζουν 500 χιλιάδες ευρώ εκτιμώμενα σε σημερινές τιμές. Σήμερα 

είναι 58 χρονών και ο ένας δήλωνε εισοδήματα που πλήρωνε μηδενικό φόρο. Ο 

άλλος πλήρωνε κανονικά το φόρο του, δηλώνοντας όλα του τα εισοδήματα και ας 

υποθέσουμε ότι ο φόρος είναι 20%. Και οι δύο δαπανούσαν 300 χιλιάδες ευρώ το 

χρόνο για κατανάλωση. Μετά από 20 χρόνια, ο ένας έχει συσσωρεύσει 2 

εκατομμύρια ευρώ περιουσία και ο άλλος, ο απατεώνας, 4 εκατομμύρια ευρώ. Ας 

υποθέσουμε ότι καταργούμε όλους τους φόρους και τους αντικαθιστούμε με 5% φόρο 

επί του πλούτου. Στην περίπτωση του έντιμου γιατρού ο φόρος θα είναι 100 χιλιάδες 

ευρώ, όσα πλήρωνε και πριν. Ο ανέντιμος γιατρός θα πληρώσει 200 χιλιάδες ευρώ 

από το τίποτε που πλήρωνε τόσα χρόνια. Σε είκοσι χρόνια θα έχει διορθωθεί η αδικία. 

Οι αριθμοί δεν έχουν σημασία και μπορεί να σχεδιαστεί αλλιώς ο φόρος πλούτου και 

η αδικία να διορθωθεί σε λιγότερα χρόνια. 

Δεν είναι τυχαίο ότι "σκούζουν" οι παρασιτικές τάξεις της ελληνικής 

κρατικοδίαιτης πλουτοκρατίας ενάντια σε αυτό το φόρο και τον αναθεματίζουν τα 

πολιτικά τους φερέφωνα μέσα στην Bουλή. Δεν είναι τυχαίο ότι και αυτός που τον 

εισήγαγε, ο κ. Βενιζέλος, είπε απολογητικά ότι θα είναι προσωρινός και θα αποσυρθεί 

το συντομότερο δυνατόν. Το χαράτσι πρέπει να επεκταθεί και να αποτελέσει την 

κύρια πηγή δημόσιων εσόδων. Η πρόταση είναι απλή. Το ελληνικό κράτος χρειάζεται 

έσοδα. Δεν είναι επί τους παρόντος πώς πρέπει να τα δαπανά αυτά τα έσοδα, αλλά 

είναι σίγουρο ότι δεν θα πρέπει να τα σπαταλά σε μισθούς και συντάξεις. Όλα τα 

έσοδά του θα πρέπει να προέρχονται από την φορολόγηση του πλούτου: ακίνητης 

περιουσίας, κινητής περιουσίας, καταθέσεις εντός και εκτός Ελλάδος, κ.λπ.  
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Θα πρέπει να καταργηθούν όλοι οι έμμεσοι φόροι, διότι είναι οι πιο άδικοι όλων 

των φόρων. Στην Ελλάδα, δε, αποτελούν και εστία διαφθοράς. Κατάργηση όλων των 

φόρων επί ροών, δηλαδή όλων των φόρων επί των εισοδημάτων που δημιουργούνται 

στην διαδικασία της παραγωγής. Κατάργηση, δηλαδή, όλων των φόρων των νομικών 

και φυσικών προσώπων και όλων των φόρων επί της εργασίας, όπως οι ασφαλιστικές 

εισφορές
1
. Και αυτοί οι φόροι στην Ελλάδα αποτελούν εστία διαφθοράς. 

Αντικατάστασή τους με την φορολόγηση του πλούτου. Από οικονομοτεχνικής 

πλευράς, η φορολόγηση του εισοδήματος ισοδυναμεί με την φορολόγηση του 

πλούτου, όταν λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα όλης της διάρκειας ζωής του ατόμου 

(lifetime income). Το πρόβλημα είναι ότι το εισόδημα αποκρύπτεται, γι' αυτό 

εμφανίζονται τόσες εύπορες κοινωνικές ομάδες να δηλώνουν μηδενικά εισοδήματα.  

Με δεδομένο ότι τα φορολογικά έσοδα θα παραμένουν σταθερά, η φορολόγηση 

του πλούτου θα μειώσει το κόστος συλλογής των φόρων. Όλοι θα πληρώνουν φόρο 

ανάλογα με τον πλούτο που έχουν δημιουργήσει. Η φοροδιαφυγή δεν θα μειωθεί, θα 

εξαλειφτεί. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι κανένας μισθωτός που δεν έχει κλέψει 

(αποκρύψει εισόδημα) στο παρελθόν, δεν θα πληρώνει περισσότερο φόρο από ό,τι 

πληρώνει τώρα. Θα πληρώνει πολύ λιγότερα. Και θα πληρώσουν φόρο όλες εκείνες 

οι παρασιτικές και οι κρατικοδίαιτες τάξεις της Ελλάδος που κατέχουν τον πλούτο 

της χώρας. 

Ένα παράδειγμα θα δείξει πόσο προοδευτικός είναι αυτός ο φόρος. Μία 

πραγματικά φτωχή οικογένεια, που δεν ανήκει στην πλουτοκρατία, και τα φέρνει 

βόλτα με την μάνα να δουλεύει λαντζέρα σε ξενοδοχείο της Κρήτης, που ανήκει σε 

ιδιοκτήτη μέλος της πρώτης παρασιτικής τάξης της ελληνικής πλουτοκρατίας που 

αναφέρθηκε παραπάνω, και ο πατέρας ναύτης στην ναυτιλιακή εταιρία, που ανήκει 

στην τέταρτη παρασιτική τάξη της ελληνικής πλουτοκρατίας, μαζεύουν με το ζόρι 10 

χιλιάδες ευρώ το χρόνο, τα οποία καταναλώνουν εξ ολοκλήρου για να μπορέσουν να 

ζήσουν αυτοί και τα δύο παιδιά τους. Υποθέτουμε ότι ο εργοδότης τους βάζει ΙΚΑ ή 

                                                      
1
 Καμία σύνταξη δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 500 ευρώ και θα πρέπει να δίνεται σε 

όλους στην ηλικία μεγαλύτερης των 65 ετών. Το παραμύθι των παράσιτων ότι τους έγινε 

παρακράτηση όταν δούλευαν, μόνο ως αυθάδικο αστείο ακούγεται. Αν ήταν σε αμιγώς 

ιδιωτικές εταιρείες, τότε να τους δοθεί παραπάνω. Στις κρατικοδίαιτες με τίποτε. Σε μία 

επιτροπή για το ασφαλιστικό, από τις πολλές που έχω συμμετάσχει, έθεσα το εξής ερώτημα: 

αν αύριο ανακαλυφθεί ένα χαπάκι που αυξάνει το προσδόκιμο κατά 20 χρόνια, ποιος θα 

πληρώσει τις επιπλέον συντάξεις; Και επειδή το αύριο δεν απέχει πολύ, όποιος λύσει αυτό το 

πρόβλημα χωρίς μείωση συντάξεων και αύξηση του χρόνου εργασίας τον περιμένει το 

Νόμπελ των οικονομικών επιστημών. 
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τους πληρώνει με εργόσημο. Δεν είναι ιδιοκτήτες γης, σπιτιού ή οποιουδήποτε άλλου 

ακινήτου.  

Το ελληνικό κράτος που εξυπηρετεί την μικρή και μεγάλη πλουτοκρατία, τον 

αναγκάζει να πληρώσει όχι μόνο το φόρο που φαίνεται, δηλαδή φόρο εισοδήματος, 

αλλά και φόρο που δεν φαίνεται και αντιστοιχεί στο ΦΠΑ και τις ασφαλιστικές 

εισφορές, που μπορεί να φθάσει και τα 2000 ευρώ. Η πρόταση της κατάργησης 

αυτών των φόρων θα απαλλάξει την φτωχή οικογένεια από αυτά τα πραγματικά 

χαράτσια. Συνεπώς, οι μη κατέχοντες πλούτο δεν θα πληρώνουν φόρο. Το διαθέσιμο 

εισόδημά τους θα αυξηθεί σημαντικά.  

Είναι πολύ εύκολο να δείξει κανείς ότι ακόμη και αν κάποιος έχει ένα μικρό 

ακίνητο θα τον συμφέρει να πληρώνει το χαράτσι και να γλυτώνει το ΦΠΑ και το 

φόρο εισοδήματος. Η φορολογία αυτή ευνοεί όλους εκείνους που πληρώνουν ΦΠΑ 

περισσότερο από ό,τι θα πλήρωναν αν θεσμοθετείτο πλήρως το χαράτσι επί του 

πλούτου. Πού ανήκουν όλοι αυτοί; Μα βεβαίως στις μη προνομιούχες τάξεις, με 

καθόλου ή λίγη ιδιοκτησία. Και επειδή ο πλούτος και ο βήχας δεν κρύβεται, ο 

πλούτος είναι εύκολο να φορολογηθεί. Το εισόδημα, όμως, κρύβεται. Για αυτό 

ωρύεται η πλουτοκρατία ενάντια στα χαράτσια, διότι θίγει τα παρασιτικά της 

συμφέροντα.  

Αυτός ο φόρος βοηθάει και τους πλουτοκράτες να γίνουν πιο ευτυχισμένοι. Μία 

αγαπημένη τετραμελής οικογένεια ζει άνετα με 800 ευρώ το μήνα, πληρώνοντας και 

ενοίκιο, χωρίς καμία ουσιαστική οικονομία στo φαγητό τους. Απλώς αυτή η 

οικογένεια θέλει τον νοικοκύρη της και την νοικοκυρά της. Σίγουρα θα είναι πιο 

ευτυχισμένες τέτοιες οικογένειες από ό,τι εκείνες των κλεπτοκρατών των Βόρειων 

Προαστίων. Το θέμα της ευτυχίας και του εισοδήματος έχει αποκτήσει ιδιαίτερο 

ερευνητικό ενδιαφέρον στην οικονομική ανάλυση, βλέπε Easterlin (2013) για μία 

ανασκόπηση της σχετικής εμπειρικής βιβλιογραφίας.  

Το ότι τα χρήματα δεν φέρνουν την ευτυχία έχει πλέον και την οικονομική 

επιστημονική τεκμηρίωση. Το θέμα είναι πολύ παλιό και έχει να κάνει με την 

αντικατάσταση της θεωρίας της οριακής χρησιμότητας με τις καμπύλες αδιαφορίας 

στην μικροοικονομική ανάλυση
1
. Αν η οριακή χρησιμότητα του πλούτου μειώνεται 

όσο αυξάνεται ο πλούτος, τότε μία κοινωνία γίνεται ευτυχισμένη όταν αφαιρείται 

πλούτος από τους πλούσιους, όπου η οριακή χρησιμότητά του είναι χαμηλή, και 
                                                      
1
Μία εξαιρετική ανασκόπηση αυτού του θέματος δίνεται από τους Cooter & Rappoport 

(1984). 
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δίνεται στους φτωχούς όπου η οριακή χρησιμότητα του είναι πολύ μεγάλη. Σε 

μερικές περιπτώσεις των πολύ πλουσίων, η οριακή χρησιμότητα μπορεί να είναι και 

αρνητική. Αυτό, ίσως, να εξηγεί γιατί οι πολύ πλούσιοι μοιράζουν τον πλούτο τους σε 

φιλανθρωπίες. Με αυτό τον τρόπο μεγιστοποιούν την ευτυχία τους. Το κάνουν για 

τον εαυτό τους δηλαδή! Ας τους βοηθήσει και το κράτος με την φορολόγηση του 

πλούτου τους. Για το καλό τους και την ευτυχία τους θα είναι! Τελικά, ο Χριστός με 

το "ο έχων δύο χιτώνες να δίνει τον ένα" δεν εξασφαλίζει μόνο την μεταθανάτιο 

ευτυχία στους ουρανούς αλλά και την επίγεια.  

Έχω υπολογίσει ότι δεν χρειάζονται πάνω από 1000 εφοριακοί για να 

εισπράττουν τους φόρους του κράτους. Αυτό που απαιτείται είναι να γίνονται 400 

χιλιάδες έλεγχοι το χρόνο (4 εκατομμύρια είναι τα ελληνικά νοικοκυριά, όσο και τα 

ακίνητα). Δηλαδή περί τους 2 ελέγχους την ημέρα ανά εφοριακό της ομάδας των 

1000 εφοριακών. Οι υπάρχοντες εφοριακοί δεν κάνουν για την δουλειά αυτή, όχι 

μόνο λόγω διαφθοράς, αλλά και λόγω ανικανότητας. Ήμουν ο μόνος εξεταστής του 

μαθήματος Δημόσια Οικονομικά στις πρώτες εξετάσεις του ΑΣΕΠ. Δράμα οι γνώσεις 

όλων αυτών που διορίστηκαν στο δημόσιο. Δεν με εξέπληξαν, διότι γνωρίζω πώς 

παίρνει το πτυχίο τους η συντριπτική πλειονότητα. Οι άνθρωποι αυτοί όχι μόνο δεν 

ξέρουν οικονομικά, αλλά είναι και εμποτισμένοι στη διαφθορά, διότι έτσι πήραν το 

πτυχίο τους, κυρίως με αντιγραφές (σκονάκια). Από αυτούς βγήκε το γνωμικό ότι τα 

"πτυχία copies κτώνται". Θα ήταν ευχής έργον οι 1000 να μην μιλούσαν ελληνικά και 

να χρησιμοποιείται διερμηνέας στους ελέγχους του πλούτου των Ελλήνων. Με το 

δικό μου σχέδιο, σε 10 χρόνια θα έχουν ελεγχτεί όλα τα ελληνικά νοικοκυριά. Φυσικά 

ο έλεγχος θα γινόταν και σε όλες τις μεταβιβάσεις κληρονομιάς. Ε, ρε γλέντια, που θα 

έλεγε και ο Καραγκιόζης! Η πρότασή μου θα σηκώσει θύελλα αντιδράσεων και πιο 

συνηθισμένη αιτιολογία είναι ότι αυτή είναι ανεφάρμοστη (θεωρητική). Είναι 

αλήθεια ότι οι εφοριακοί της χώρας δεν μπορούν να την εφαρμόσουν, ακόμη και αν 

ήθελαν. Ξέρω πολλούς της πιάτσας των φοροτεχνικών που μπορούν. Παρακάτω δίνω 

μερικά παραδείγματα γελοίων επιχειρημάτων κατά των χαρατσιών. 

Φωνάζουν τα ΜΜΕ και οι διάφοροι φοροτεχνικοί που τους βγάζουν στα κανάλια 

για να ενημερώσουν τον ελληνικό λαό, ότι ο φόρος στα χαράτσια είναι άδικος διότι 

μπαίνει στην αντικειμενική αξία και όχι στην αγοραία. Βέβαια στα χρόνια της 

πλασματικής ευμάρειας λόγω δανεικών δεν φώναζαν που οι φόροι μεταβίβασης και 

τα άλλα τέλη υπολογιζόταν επί αντικειμενικών αξιών που ήταν και 50% κάτω από 

την αγοραία αξία των ακινήτων, ιδιαίτερα τα ακίνητα της σημερινής πλουτοκρατίας. 
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Θυμάστε κανέναν από αυτούς να βγαίνει στα κανάλια ή τα ΜΜΕ να τους εγκαλούν 

για την μεγάλη αυτή κλεψιά του δημοσίου; Όχι βέβαια! Ποιος θα τα βάλει με τους 

Έλληνες πλουτοκράτες, ιδιαιτέρως τους κρατικοδίαιτους; Κανείς!  

Αλλά εκτός από αυτό, το επιχείρημα είναι και ηλίθιο, αν δεν κρύπτει ιδιοτέλεια. 

Με δεδομένο ότι το σύνολο του φόρου που θα εισπραχθεί από τα ακίνητα παραμένει 

σταθερό και δεν αλλάζει η σχετική κατάταξη των αντικειμενικών αξιών των 

ακινήτων, το σύνολο του φόρου που θα πληρώσει κάποιος παραμένει σταθερό. Με 

άλλα λόγια, αν οι αντικειμενικές αξίες μειωθούν στο μισό, ο συντελεστής του φόρου 

θα διπλασιαστεί. Πιστεύω περισσότερο στην ηλιθιότητα αυτών που μιλούν για 

αντικειμενικές αξίες, παρά στην  ιδιοτέλειά τους
1
. Ιδιοτέλεια θα ήταν να ανατρέψουν 

την σχετική κατάταξη των αντικειμενικών αξιών, πολύ πιθανόν, υπέρ των τάξεων που 

εξυπηρετούν.  Ίσως αυτοί που τους έβαλαν να φωνάζουν, αυτό να είχαν στο μυαλό 

τους. Γενικά, όμως, δεν πιστεύω στις θεωρίες συνωμοσίας, πιστεύω περισσότερο 

στην έλλειψη γνώσεων και στην ηλιθιότητα που είναι ατελείωτη. 

Αυτό συνδέεται και με ένα άλλο πιο σοβαρό πρόβλημα. Πώς μπορούν να 

υπολογιστούν οι αντικειμενικές αξίες έτσι ώστε να μην διαφέρουν σημαντικά από την 

αγοραία αξία του ακινήτου. Υπάρχουν πολλοί οικονομικοί τρόποι υπολογισμού της 

πραγματικής (αγοραίας) αξίας ενός ακινήτου. Προτιμώ μία μοναδική πρόταση για 

την Ελλάδα που είναι δίκαιη και θα βολέψει τον πωλητή. Κάθε πώληση να αναρτάται 

σε ειδική ιστοσελίδα από την συμβολαιογράφο και μέσα σε 15 μέρες ο οποιοσδήποτε 

προσφέρει μεγαλύτερη τιμή (ας πούμε τουλάχιστον 10% μεγαλύτερη), να το 

αγοράζει. Θα υπάρχει ένα κίνητρο να αποκαλύπτεται η πραγματική τιμή του 

διαμερίσματος. Πριν την απορρίψουν οι κάθε λογής άσχετοι να σκεφτούν ότι αυτό 

ήδη γίνεται μέσω των αγγελιών. Απλώς οι αγγελίες ακινήτων δίνουν την τιμή του 

πωλητή, που κατά κανόνα είναι η ανώτατη τιμή.  

Ένα άλλο επιχείρημα ενάντια στο χαράτσι είναι ότι μερικοί μπορούν να έχουν 

πλούτο αλλά δεν έχουν εισόδημα. Και αυτό λύνεται με την φορολόγηση να 

ακολουθεί έναν κυλιόμενο μέσο όρο ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, ας 

πούμε μιας πενταετίας. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα θα πρέπει να έχει 

πληρώσει το φόρο που του αναλογεί και μάλιστα με τόκο. Αν η μείωση του 

εισοδήματος είναι μόνιμη και όχι προσωρινή όπως θα έλεγε και ο Μίλτον Φρίντμαν, 

                                                      
1
 Όπως είπε και ο Αϊνστάιν “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and 

I'm not sure about the universe” ή το λιγότερο γνωστό του “The difference between genius 

and stupidity is that genius has its limits”. 
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τότε πρέπει να εκποιήσουν πλούτο για να ζήσουν. Αυτό μπορεί να συνδεθεί και με 

τον οικονομικό κύκλο, οπότε οι φόροι θα μειώνονται αυτόματα όταν θα υπάρχει 

ύφεση και θα αυξάνονται όταν θα υπάρχει ανάκαμψη. Θα τον λατρέψουν όσοι 

επιχειρηματολογούν κεϋνσιανά.  

Αναφέρθηκε παραπάνω ότι το μνημόνιο στρέφεται ενάντια στις παρασιτικές και 

κρατικοδίαιτα πλουτοκρατικές τάξεις της Ελλάδος και είναι υπέρ των μη 

προνομιούχων τάξεων. Αυτό φαίνεται και με το επίτευγμά του να μειώσει τον λόγο 

έμμεσων/άμεσων φόρων. Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του ελληνικού 

προϋπολογισμού, με την εφαρμογή του μνημονίου ο λόγος έμμεσων/άμεσων φόρων 

μειώθηκε από 1,53 το 2010 σε 1,23  το 2013 και προβλέπεται να μειωθεί στο 1,12 το 

2014. Αύξησε όμως τους φόρους επί της περιουσίας, παρά τις υστερήσεις που 

παρατηρούνται στην πραγματοποίηση των εισπράξεων. Η πλουτοκρατία της 

Ελλάδος, μικρή και μεγάλη, αντιδρά λυσσαλέα στον φόρο επί του πλούτου και έχει 

ως συμπαραστάτη όλα τα ΜΜΕ, τα πολιτικά κόμματα και τους θεσμικούς τους 

εκπροσώπους.  

Ας δούμε πώς μπορεί να κτιστεί ένα απλό φορολογικό σύστημα το οποίο θα έχει 

ως μοναδικά έσοδα τον φόρο επί του πλούτου. Ας υποθέσουμε ότι το σύνολο των 

δημόσιων δαπανών είναι 50 δισεκατομμύρια ευρώ. Το ακριβές ποσό μπορεί να 

προσδιοριστεί μέσα από την εκλογική διαδικασία αλλά προσωπική μου άποψη είναι 

ότι το ποσό αυτό είναι υπεραρκετό. Αυτά πρέπει να εισπραχθούν από τον πλούτο των 

τεσσάρων εκατομμυρίων ελληνικών νοικοκυριών. Τα ελληνικά νοικοκυριά 

προσφέρουν εργατική δύναμη που σήμερα αντιστοιχεί περίπου σε 5,5 εκατομμύρια 

εργαζόμενους σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής 

(EUROSTAT-AMECO), αλλά θα πρόσθετα και 1,5 εκατομμύρια παράνομους 

μετανάστες και όλους εκείνους που εργάζονται στην παραοικονομία. Το εισόδημά 

τους δεν καταγράφεται, αλλά ο πλούτος τους είναι εύκολο να βρεθεί. Κατανέμω αυτά 

τα νοικοκυριά σε πέντε τάξεις. Ο Πίνακας 3 είναι ενδεικτικός του πώς μπορεί να 

οργανωθεί μία τέτοια φορολογία. Ο ακριβής προσδιορισμός των αριθμών απαιτεί 

κάποια έρευνα, αλλά μπορεί και να μην απέχουν πολύ από την πραγματικότητα αυτά 

που χρησιμοποιώ ως παράδειγμα. 

Μερικές παρατηρήσεις επί της πρότασης που παρουσιάζεται στον Πίνακα 3. Η 

υιοθέτηση μίας τέτοιας πρότασης κτυπά την φοροδιαφυγή. Οι φόροι είναι χαράτσια 

και εισπράττονται από τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, νερό, τηλέφωνα). 

Η τελευταία στήλη είναι η ουσία της πρότασης. Πρώτον, οι κατώτερες τάξεις 
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πληρώνουν μόνο 48 ευρώ φόρο από τα 2240 ευρώ που πληρώνουν σήμερα. Φυσικά 

μπορεί να γίνει και μηδέν ο φόρος τους. Αν υποθέσουμε ότι τα νοικοκυριά αυτά 

έχουν και μέσο αριθμό μελών μεγαλύτερο του μέσου όρου των 2,75 μελών, τότε αυτό 

θα επηρεάσει πάνω από τέσσερα εκατομμύρια άτομα. Ισοδυναμεί με μία μέση 

αύξηση των διαθέσιμων εισοδημάτων τους κοντά στο 30%.  

Τα νοικοκυριά των μικροαστικών τάξεων τα υποθέτω σε 800 χιλιάδες (20% του 

συνόλου) και σύμφωνα με την πρόταση θα επιβαρυνθούν με 320 ευρώ επιπλέον το 

χρόνο. Οι μεσαίες τάξεις, που περιλαμβάνουν τους κρατικοδίαιτους υπαλλήλους, 

υποθέτω ότι ανέρχονται σε 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά (30% του συνόλου) και θα 

επιβαρυνθούν με 240 ευρώ επιπλέον. Οι ανώτερες τάξεις αποτελούν το 20% των 

νοικοκυριών και θα επιβαρυνθούν με 800 ευρώ επιπλέον του φόρου που πληρώνουν. 

Αυτές οι τάξεις περιλαμβάνουν τους επαγγελματίες, αποτελούν την κύρια πηγή της 

φοροδιαφυγής, φοροαποφυγής και είναι οι προσοδοθήρες της ελληνικής οικονομίας, 

λόγω των κλειστών επαγγελμάτων που έχουν καταφέρει, με αγώνες είναι αλήθεια, να 

κατοχυρώσουν. Αυτά είναι τα λεγόμενα κεκτημένα δικαιώματα. Υποθέτω ότι η 

άρχουσα τάξη της Ελλάδος αποτελεί το 1,25% του συνόλου, δηλαδή 50 χιλιάδες 

νοικοκυριά. Αυτά τα νοικοκυριά θα πληρώσουν 19 χιλιάδες ευρώ παραπάνω φόρο 

από αυτά που πληρώνουν σήμερα. Σε όλες τις περιπτώσεις, ο φόρος του πλούτου θα 

είναι αναλογικός.  

Μία λεπτομερής πρόταση θα περιλαμβάνει την πλήρη κατάταξη των 4 

εκατομμυρίων νοικοκυριών, ανάλογα με τον πλούτο τους. Επί του πλούτου αυτού να 

κτιστεί και το φορολογικό σύστημα ενός αριστερού κόμματος. Είναι πολύ εύκολο να 

γίνει. Τόσο εύκολο όσο και το χαράτσι στα ακίνητα. Όπως, όμως, και με το χαράτσι, 

έτσι λυσσαλέα θα είναι η αντίδραση των παρασιτικών και κρατικοδίαιτα 

πλουτοκρατικών τάξεων της χώρας.  

Όσο και να φαίνεται περίεργο αν ο φόρος επί του πλούτου είχε εφαρμοστεί 

αμέσως για να αντιμετωπισθεί η κρίση, το 2010 δηλαδή, δεν θα χρειαζόταν η επιβολή 

μνημονίων από το εξωτερικό. Όπως ανέφερα σε προηγούμενο κεφάλαιο, το 2013 το 

ΑΕΠ της χώρας ήταν κατά 54 δισεκατομμύρια λιγότερο της τιμής του 2007. 

Σύμφωνα με τον υπολογισμό του πλούτου του Πίνακα 3, η μείωση της αξίας του 

πλούτου της Ελλάδος ανήλθε στα 324 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή έχασαν οι 

κάτοχοι πλούτου ένα πολύ μεγάλο ποσό που αντανακλάται κατά τον καλύτερο τρόπο 

στην πτώση της τιμής των ακινήτων, και όχι μόνο. 
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Έχασαν και από τις καταθέσεις τους στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα της κρίσης τα 

επιτόκια που έδιναν οι Τράπεζες για καταθέσεις ταμιευτηρίου ξεπερνούσαν και το 

10% για μεγάλα ποσά. Υποθέτω ότι η διαφορά επιτοκίων μεταξύ των ελληνικών 

τραπεζών και των ξένων τραπεζών ήταν 5% κατά μέσο όρο για το σύνολο της 

περιόδου κρίσης. Αν υποθέσουμε ότι έφυγαν στο εξωτερικό 50 δισεκατομμύρια 

καταθέσεων, τότε στα πέντε χρόνια της κρίσης, 2009-2013, οι "έξυπνοι" 

πλουτοκράτες έχασαν άλλα 13 δισεκατομμύρια ευρώ μαζί με τους τόκους των τόκων. 

Και τώρα αρχίζουν τα υποθετικά. Αν το τέλος του 2009, μία αριστερή κυβέρνηση 

καλούσε τους πλουτοκράτες και τους έλεγε ότι θα σας επιβάλλω έναν φόρο πλούτου 

(χαράτσι) 5%, θα ήταν προς όφελός τους ή όχι; Η απάντηση είναι ένα σίγουρο ναι. Το 

δύσκολο είναι πώς θα το επέβαλες ταξικά, μιας και αυτοί ελέγχουν τον πλούτο και 

συνεπώς όλα τα κόμματα της Ελλάδος. 

Η κατάργηση των έμμεσων και άμεσων φόρων και η αντικατάστασή τους με τον 

φόρο επί του πλούτου, θα ευνοήσει και την ανάπτυξη ενός υγιούς (προοδευτικού) 

καπιταλισμού, με τη δημιουργία μεγάλων μη κρατικοδίαιτων καπιταλιστικών 

μονάδων. Θα μειωθεί σημαντικά ο αριθμός της παρασιτικής μικροαστικής και 

μεσοαστικής τάξης. Αυτό θα γίνει με την φορολόγηση της αδρανούς ιδιοκτησίας 

αγροτικής γης, την μείωση των "τρυπών" δημιουργίας οικονομικών προσόδων 

(economic rents), την κατάργηση όλων των κλειστών επαγγελμάτων που αποτελούν 

τον στρατό των προσοδοθήρων, και την "άγρια εκμετάλλευση" (στην 

πραγματικότητα την υγιή καπιταλιστική αξιοποίηση) όλης της δημόσιας περιουσίας, 

μέσω της προσέλκυσης ξένων επενδύσεων. Έχω εξετάσει αλλού το πώς η Ελλάδα 

μπορεί να προσελκύσει Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ), κυρίως μικρές και πολύ 

μικρές, που είναι αυτές που κυρίως χρειάζεται, βλέπε Papanikos (2012). Οι μικρές και 

πολύ μικρές ΑΞΕ είναι οι πολύ μεγάλες καπιταλιστικές μονάδες που αναφέρω στην 

παρούσα εργασία. Μεγάλες για την Ελλάδα, μικρές και μεσαίες για την παγκόσμια 

οικονομία. 

Με αυτό τον τρόπο θα κτιστεί στην Ελλάδα ένα υγιές (προοδευτικό) 

καπιταλιστικό σύστημα που θα προάγει την οικονομική ανάπτυξη και θα 

χρηματοδοτεί ένα σύγχρονο και ανεπτυγμένο κράτος πρόνοιας. Μόνο τότε θα 

μπορεί η Ελλάδα να γίνει Εθνικά Ανεξάρτητη και Λαϊκά Κυρίαρχη. Μόνο τότε 

θα μπορεί κανείς να σχεδιάζει την μετακαπιταλιστική κοινωνία. Όλα τα άλλα είναι 

οπισθοδρόμηση και συντήρηση.  
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Ο Πίνακας 3 δείχνει και την δυσκολία του εγχειρήματος. Οι παρασιτικές και 

πλουτοκρατικές τάξεις χάνουν με την φορολόγηση του πλούτου και κυρίως με την 

κατάργηση της διαφθοράς. Αποτελούν μία συμπαγή πλειοψηφία, έχουν και πολιτική 

δύναμη, μέσω των κομμάτων και των συνδικαλιστικών τους φορέων. Τα πολιτικά 

κόμματα είναι τα φερέφωνά τους, ενώ η μόνη ελπίδα για τις μη προνομιούχες τάξεις 

είναι τα σκληρότερα (προοδευτικότερα) μνημόνια, που μπορούν να επιβληθούν μόνο 

από το εξωτερικό. Με αυτή την έννοια, ο αγώνας είναι ταξικός και η τάξη των μη 

προνομιούχων Ελλήνων πρέπει να στηρίξει τα μνημόνια και την τρόικα.  

Οι διεθνείς και οι ευρωπαϊκές συνθήκες είναι ευνοϊκές. Οι μη προνομιούχες 

τάξεις της Ελλάδος θα πρέπει να συμμαχήσουν με τις διεθνείς δυνάμεις της τρόικα 

και άλλων τάξεων του εξωτερικού (π.χ. της παγκόσμιας άρχουσας τάξης), διότι έτσι 

μόνο θα μπορέσουν να νικήσουν τον ταξικό εχθρό που είναι οι παρασιτικές και οι 

κρατικοδίαιτα πλουτοκρατικές τάξεις της Ελλάδος. Οι τελευταίες έχουν συμμάχους 

τα ελληνικά πολιτικά κόμματα, που ο ρόλος τους εξετάζεται στο επόμενο κεφάλαιο, 

επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον μου περισσότερο στα αριστερά κόμματα.  

Και για να μην μπλέκουμε σε βαθυστόχαστες αναλύσεις, αριστερά είναι όλα τα 

κόμματα που θέλουν να λέγονται αριστερά. Γιατί αν χρησιμοποιηθεί το κριτήριο 

ποιες τάξεις εξυπηρετούν, τότε δεν υπάρχουν αριστερά κόμματα στην Ελλάδα. 

Συνεπώς, η αριστερά της Ελλάδος ξεκινά από το ΠΑΣΟΚ, συμπεριλαμβάνει όλα τα 

κόμματα και τα αποκόμματα της ανοήτως λεγόμενης κεντροαριστεράς: την ΔΗΜΑΡ, 

το ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ, το ΠΟΤΑΜΙ, την ΑΝΤΑΡΣΥΑ και όλα τα άλλα κόμματα της 

εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς. Η μελέτη αυτή απευθύνεται στα μέλη και φίλους 

αυτών των κομμάτων που θεωρούν τον εαυτό τους αριστερό. Φυσικά και στις ηγεσίες 

τους, αλλά αυτό δεν είναι το ουσιαστικό. Οι ηγεσίες αυτών των αριστερών κομμάτων 

θεωρούν τα άλλα κόμματα "προδότες" του λαϊκού και εργατικού κινήματος και 

εξυπηρετούν τα συμφέροντα των καπιταλιστών. Αυτό δεν συμβαίνει με την βάση 

τους όμως όπως αποδεικνύεται από τις μετακινήσεις τους όταν ψηφίζουν. Συγκρίνετε 

τα αποτελέσματα των κομμάτων αυτών στις διπλές εκλογές του 2012.  

Η σημερινή αριστερά έχει κάνει λάθος εκτίμηση για την ταξική διάσταση της 

οικονομικής κρίσης και γενικότερα για τα προβλήματα ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονομίας. Δεν είναι η πρώτη φορά που κάνει λάθος εκτιμήσεις η ηγεσία της 

ελληνικής αριστεράς. Τα θύματα είναι τα απλά μέλη και οι απλοί ψηφοφόροι. 

Ιστορικές θα μείνουν δύο σημαντικές βαθυστόχαστες πολιτικές εκτιμήσεις της 

ελληνικής αριστεράς. Πρώτον, ο Ριζοσπάστης μία μέρα πριν τα Δεκεμβριανά 
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φιλοξενούσε δηλώσεις του Άγγλου Προξένου ότι η Αγγλία δεν πρόκειται να 

αναμειχθεί στα εσωτερικά της Ελλάδος. Το τι έγινε το γνωρίζουμε πολύ καλά 

σήμερα. Η ημέρα των Δεκεμβριανών έχει καθιερωθεί να γιορτάζεται ως Εθνική 

Επέτειος από τους δοσίλογους της χώρας. Μπήκαν στο Γουδή ως εγκληματίες 

πολέμου και σε μία νύκτα βγήκαν ως υπερασπιστές της ελευθερίας της Ελλάδος. Το 

κωμικοτραγικό είναι ότι ο Λεωνίδας Σπαής, που τους έβγαλε από την φυλακή, τους 

έντυσε και τους όπλισε ενάντια στην αριστερά, ήταν υποψήφιος με την αριστερά στις 

εκλογές του 1961. Είναι να τρελαίνεται κανείς με την ιστορία της ελληνικής 

αριστεράς.  

Το δεύτερο αφορά την βαθυστόχαστη εκτίμηση της ηγεσίας της ελληνικής 

αριστεράς για την επερχόμενη δικτατορία του 1967. Η Αυγή εξηγούσε σε όλη την 

αρθρογραφία της πριν την 21
η
 Απριλίου του 1967 ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει 

δικτατορία. Το 1967 δεν είναι 1936 εκτιμούσαν, και φυσικά έπεσαν έξω. Πολλοί 

μάλιστα χρεώνουν σε αυτές τις βαθυστόχαστες αναλύσεις της Αυγής, την σχεδόν 

ανύπαρκτη αντίσταση του ελληνικού λαού κατά της δικτατορίας.  

Μπορώ να αναφέρω πολλά τέτοια παραδείγματα βαθυστόχαστων πολιτικών 

αναλύσεων από την αριστερά για την Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο όλον. Οι 

ηγεσίες τους δεν κλονίζονται με τίποτε. Σε αυτό το πλαίσιο, ακλόνητες δηλαδή, 

εντάσσονται και οι αναλύσεις τους για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ευρωζώνη. 

Έχουν για άλλη μία φορά κάνει λάθος εκτίμηση. Όπως και στο παρελθόν, όποιος 

τους το λέει, και εγώ θέλω να τους το πω πολύ βροντερά, είναι "προδότης" του 

λαϊκού κινήματος. Δυστυχώς, άθελά τους αυτοί είναι οι προδότες του λαϊκού 

κινήματος, όπως ήταν πολλές φορές στο παρελθόν. Αλλά επειδή αυτό είναι πολύ 

σημαντικό, το επόμενο κεφάλαιο εξετάζει το ρόλο των ελληνικών πολιτικών 

κομμάτων.  
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Ποιους Εκπροσωπούν τα Ελληνικά Πολιτικά 

Κόμματα; 
 

 

 

 

 

Τα αριστερά κόμματα εντίμως προσπαθούν να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα 

των μη προνομιούχων τάξεων, είναι όμως αντιφατική η δράση τους, διότι 

ταυτόχρονα, και με μεγαλύτερη ένταση θα έλεγα, εξυπηρετούν τα συμφέροντα των 

τεσσάρων παρασιτικών τάξεων που προανέφερα. Εξυπηρετούν την κρατικοδίαιτη 

πλουτοκρατία. Άλλοι την μικρή, άλλοι την μεσαία και άλλοι την μεγάλη. Υπάρχει, 

αλήθεια, έστω και ένα κόμμα που να μην εξυπηρετεί την κρατικοδίαιτη, μικρή και 

μεγάλη, πλουτοκρατία των αγροτών; Πόσοι νόμιμοι και παράνομοι μετανάστες 

εργάζονται στους ελληνικούς αγρούς, υπηρετώντας αυτούς τους σύγχρονους μικρούς 

και μεγάλους σύγχρονους "φεουδάρχες";  

Στο πρόσφατο νομοσχέδιο της φορολόγησης της αγροτικής γης ούρλιαξαν όλα 

τα κόμματα της κρατικοδίαιτης πλουτοκρατίας στην Ελληνική Βουλή. Δεν είναι επί 

του παρόντος, αλλά μία αριστερή πολιτική θα πρέπει να ξεκαθαρίσει ότι η γη ανήκει 

στο λαό και δεν θα πρέπει να μεταβιβάζεται κληρονομικά. Γιατί δεν το λένε; Γιατί 

δεν προτείνουν κρατικοποίηση γαιών και δημιουργία μεγάλων μονάδων; Κανένα 

αριστερό κόμμα δεν τολμά να το προτείνει. Τα ψηφαλάκια σκέφτονται και το αστείο 

είναι ότι δεν τα παίρνουν κιόλας.  

Σε ένα μεταβατικό στάδιο, η αριστερά πρέπει να στηρίζει μόνο τις μεγάλες 

ιδιωτικές ιδιοκτησίες αγροτικής και κτηνοτροφικής γης. Σήμερα στηρίζει τα 

μικροσυμφέροντα των αγροτών και κτηνοτρόφων που εμποδίζουν την ανάπτυξη του 

υγιούς καπιταλισμού στον πρωτογενή τομέα παραγωγής. Το "μάρμαρο" το 

πληρώνουν οι εργάτες γης, που λαμβάνουν πολύ μικρότερους μισθούς (η έννοια του 

1111  
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ελάχιστου μισθού δεν έχει νόημα εδώ γιατί γελάει κάθε πικραμένος) σε άθλιες 

συνθήκες εργασίας, και οι καταναλωτές που πληρώνουν πολύ μεγαλύτερες τιμές. 

Μεγάλες ιδιωτικές ιδιοκτησίες είναι αναγκαίες σε οποιαδήποτε διαδικασία μετάβασης 

σε ένα μετακαπιταλιστικό σύστημα, αλλά και επιβίωσης σε ένα καπιταλιστικό 

παγκοσμιοποιημένο καθεστώς
1
. Όλα τα άλλα είναι εκ του πονηρού, και η στήριξη 

των μικροϊδιοκτητών από την αριστερά γίνεται για τα ψηφαλάκια. 

Τα ταξικά συμφέροντα αυτών που εργάζονται στην Ελλάδα είναι εκ διαμέτρου 

αντίθετα με τις παρασιτικές μικροαστικές και μεσοαστικές τάξεις της χώρας. 

Εξάλλου, αυτές οι τάξεις είναι οι εργοδότες των νόμιμων και παράνομων 

μεταναστών, που απασχολούνται είτε ως εργάτες γης, είτε ως υπάλληλοι στις 

τουριστικές επιχειρήσεις, είτε ως οικιακοί βοηθοί, είτε ως φύλακες παιδιών και 

νοσοκόμες ηλικιωμένων, είτε ως υπάλληλοι σε διάφορα μικρά και μεγάλα μαγαζιά. 

Ελάχιστοι πληρώνουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές. Είναι ζήτημα, αν το 5% 

πληρώνει εργόσημο για τις υπηρεσίες τους. Δεν ξέρουν καν τι είναι το εργόσημο!  

Τα συμφέροντα των παρασιτικών μικροαστικών και μεσοαστικών τάξεων είναι 

πιο κοντά στα συμφέροντα της κρατικοδίαιτης άρχουσας τάξης της Ελλάδος, και 

πολύ μακριά από τα συμφέροντα των μη προνομιούχων τάξεων. Αυτό καθιστά 

αντικειμενικά πολύ δύσκολη την πολιτική εκπροσώπηση της μη προνομιούχας τάξης. 

Δυστυχώς, η αριστερά στην Ελλάδα έχει κάνει το ιστορικό λάθος να μην εκπροσωπεί 

τα ταξικά συμφέροντα των μη προνομιούχων. Δεν αποτελεί ιστορική πρωτοτυπία. Ο 

Ένγκελς σε γράμμα του στον Κάουτσκι απαντάει ότι τα συμφέροντα των Άγγλων 

εργατών
2
 ταυτίζονται με αυτά της αστικής τάξης.  

Το ΚΚΕ το θεωρώ ως το πιο συνεπές κόμμα του ελληνικού κοινοβουλίου, που 

γνήσια θέλει να εκφράσει τα συμφέροντα της εργατικής τάξης της Ελλάδος, αλλά 

έχει οδηγηθεί σε μία αντίφαση στην τακτική του με το να επιμένει να βγει η Ελλάδα 

                                                      
1
Δεν μπόρεσα να το διασταυρώσω, αλλά μου ειπώθηκε ότι μεγαλοαγροτοσυνδικαλιστής του 

κάμπου, με την κατάρρευση του σοβιετικού συστήματος της νοτιοανατολικής Ευρώπης, 

αγόρασε ή ενοικίασε μεγάλες αγροτικές εκτάσεις προς εκμετάλλευση. Έστειλε μάλιστα και 

το γιο του να σπουδάσει εκεί. Στην χώρα του πουλούσε συνδικαλισμό στους παρασιτικούς 

κρατικοδίαιτους μικροϊδιοκτήτες γης.  
2
 Το γράμμα γράφτηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 1881 και η σχετική περικοπή λέει τα εξής "You 

ask me what the English workers think about colonial policy. Well, exactly the same as they 

think about politics in general: the same as what the bourgeois think. There is no workers' 

party here, there are only Conservatives and Liberal-Radicals, and the workers gaily share 

the feast of England's monopoly of the world market and the colonies". (πρόσθεσα την 

έμφαση). 
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από τα μνημόνια, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ
1
. Μόνο τα μνημόνια, η 

Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ προάγουν την υγιή καπιταλιστική ανάπτυξη της 

Ελλάδος και την "εργατικοποίηση" των παρασιτικών τάξεων, η οποία θα επιτευχθεί 

μόνο με την ανάπτυξη μεγάλων μη κρατικοδίαιτων καπιταλιστικών μονάδων. Από 

άποψης τακτικής, η ανάπτυξη μεγάλων καπιταλιστικών μονάδων είναι το 

προοδευτικό ζητούμενο. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, οτιδήποτε δημόσιο θα πρέπει να 

καταργηθεί, διότι δεν είναι λαϊκό και εξυπηρετεί τα συμφέροντα της παρασιτικής και 

κρατικοδίαιτης πλουτοκρατίας.  

Αξίζει να γίνουν κάποια σχόλια επί του θέματος, διότι η αριστερά βαυκαλίζεται 

με τις δημόσιες υπηρεσίες. Θα αναφερθώ σε δύο υπηρεσίες που θα μπορούσαν να 

ήταν δημόσιες: η υγεία και η παιδεία. Έχω οργανώσει πλέον των 30 ετήσιων διεθνών 

συνεδρίων στην Αθήνα με τη συμμετοχή περισσοτέρων των 3000 ακαδημαϊκών, 

ερευνητών και υπεύθυνων πολιτικής, με αντικείμενο τα δύο θέματα, και έχω 

επιμεληθεί την έκδοση 15 βιβλίων με το ίδιο αντικείμενο
2
. Το συμπέρασμα είναι ένα 

και μοναδικό: ο δημόσιος ή ο ιδιωτικός χαρακτήρας του συστήματος δεν εξαρτάται 

από το πόσο αριστερή ή δεξιά είναι μία κυβέρνηση.  

Το να υπάρχει δημόσια υγεία, δημόσια παιδεία ακόμη και δημόσιες επιχειρήσεις 

δεν καθιστά ένα σύστημα προοδευτικό και μετακαπιταλιστικό. Ο Καναδάς, για 

παράδειγμα, έχει ένα τέτοιο σύστημα και το σύστημά του είναι καπιταλιστικό. Στην 

Ελλάδα μόνο κατ' όνομα είναι δημόσιες αυτές οι υπηρεσίες. Αυτός είναι ο λόγος που 

πρέπει να καταργηθούν, διότι δεν εξυπηρετούν τους μη προνομιούχους Έλληνες. 

Εξυπηρετούν μόνο τους εργαζόμενους σε αυτές, που αποτελούν μέλη των 

παρασιτικών τάξεων της Ελλάδος, καθώς και τις κρατικοδίαιτα πλουτοκρατικές 

τάξεις, που διατηρούν πελατειακές σχέσεις με αυτές, π.χ. προμηθευτές. Με άλλα 

λόγια, τροφοδοτούν τον παρασιτισμό. Το θέμα αυτό είναι σημαντικό και πρέπει 
                                                      
1
Ακριβώς την ίδια θέση έχει και το όνειδος του Έθνους, η Χρυσή Αυγή. Διαφωνώ και με το 

ΚΚΕ και με την Χρυσή Αυγή. Υπάρχει μία σημαντική διαφορά. Με την Χρυσή Αυγή 

διαφωνώ κάθετα με την στρατηγική της, την τακτική της και με την αισθητική της. Με το 

ΚΚΕ διαφωνώ με την τακτική του. Επίσης, σε επίπεδο μελών δεν μπορεί να γίνει καμία 

σύγκριση όχι μόνο σε επίπεδο αισθητικής, αλλά και σε επίπεδο ιδεολογικού περιεχομένου. 

Μέρα με την νύκτα η διαφορά. Τα γράφω αυτά διότι μερικοί έντιμοι δεξιοί προσπαθούν να 

μιλήσουν για δύο άκρα. Κάνουν λάθος! Την καλύτερη θέση επί του θέματος είχε πάντοτε το 

ΠΑΣΟΚ, σχεδόν από την ίδρυσή του. 
2
Ο κατάλογος των βιβλίων, των οποίων έχω επιμεληθεί την έκδοση, είναι διαθέσιμος στο 

http://www.atiner.gr/docs/BOOKS-PAPANIKOS.htm. Βλέπε Papanikos (2013a, 2013b, 

2011a, 2011b, 2010a, 2010b, 2010c, 2008, 2006a, 2006b, 2005, 2004, 2003a, 2003b, 2003c, 

2003d, 2002). 

http://www.atiner.gr/docs/BOOKS-PAPANIKOS.htm
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επιτέλους να ξεκαθαρίσει. Η αρχή της καθολικότητας στην δημόσια υγεία και την 

δημόσια παιδεία εξυπηρετεί τα συμφέροντα των παρασιτικών τάξεων που εργάζονται 

στην δημόσια υγεία και δημόσια παιδεία. Κανέναν άλλον! Τι πρέπει να γίνει; 

Πρώτον, θα πρέπει να αποστασιοποιηθεί η δημόσια παροχή υπηρεσιών από 

ιδεοληψίες. Δεν κάνει καλό στην ιδεολογία εκείνων που πιστεύουν ότι κτυπούν τον 

καπιταλισμό με το να στηρίζουν την δημιουργία δημόσιων επιχειρήσεων και 

οργανισμών ως «μετακαπιταλιστικών οάσεων» μέσα σε ένα εθνικό και παγκόσμιο 

καπιταλιστικό σύστημα. Το αντίθετο, μάλιστα, σε χώρες, όπως η Ελλάδα, η παροχή 

ενός προϊόντος ή υπηρεσίας μέσω μιας δημόσιας επιχείρησης βλάπτει σοβαρά την 

ιδεολογία όλων εκείνων που πιστεύουν στο δημόσιο (λαϊκό) χαρακτήρα των 

παραγωγικών δραστηριοτήτων. Για να το πω πιο λαϊκά, βλέπει ο κόσμος τα χάλια 

τους και φεύγει μακριά, ιδεολογικά εννοείται. Σε ακραίες περιπτώσεις, δε, πάει πολύ 

μακριά. Πολλοί που με αντικειμενικά κριτήρια ανήκουν στις μη παρασιτικές και μη 

πλουτοκρατικές τάξεις, αναφωνούν ότι μία δικτατορία θα βάλει τάξη. Ψηφίζουν 

Χρυσή Αυγή. 

Με την ευκαιρία να πω και δύο λόγια για την δικτατορία, διότι η αριστερά δεν 

έχει μάθει τίποτε από την ιστορία και επαναλαμβάνει τις ίδιες λανθασμένες 

προκατασκευασμένες ερμηνείες. Είναι αλήθεια ότι το πραξικόπημα του Παπαδό-

πουλου το δέχτηκαν πολλοί με ανακούφιση γιατί η Αθήνα είχε πνιγεί στα σκουπίδια 

και στις συνεχείς απεργίες, κάτι που το διαπίστωσα, ιδίοις όμμασι, στην αριστερή 

γειτονιά που μεγάλωσα, που πιο αριστερή δεν γινόταν. Λαϊκός κόσμος δηλαδή που 

δεν αντέδρασε καθόλου στην επιβολή της δικτατορίας. Πολλοί είναι αυτοί που 

ωρύονται ότι η δικτατορία κατήργησε την δημοκρατία και βασάνισε πολλούς 

αριστερούς. Το πρόβλημα αυτό δεν ήταν και μεγάλο, διότι η δημοκρατία στην 

Ελλάδα, πριν το 1967, δεν ήταν και στα καλύτερά της. Τα βασανιστήρια υπήρχαν και 

πριν την δικτατορία, όπως και οι εκτελέσεις αριστερών. 

Αλλού ήταν το πρόβλημα. Η δικτατορία δημιούργησε τις προϋποθέσεις να 

κτιστεί ένα διεφθαρμένο καθεστώς. Χάρισε τα δάνεια των αγροτών και έλαβε και 

άλλα φιλολαϊκά μέτρα για να μπορέσει να σταθεί. Κατέστρεψε την Αθήνα με την 

επέκταση του δικαιώματος της αντιπαροχής και αύξησης του συντελεστή δόμησης. 

Τα "καπέλα" στις τιμές είχαν φθάσει μέχρι τα γόνατα. Και άλλα πολλά! 

Δυστυχώς, δύο εγκλήματα έχουν γίνει στην μεταπολεμική Ελλάδα, που δεν 

τιμωρήθηκαν ποτέ. Πρώτον, δεν τιμωρήθηκαν ποτέ οι συνεργάτες των ναζί και 

δεύτερον δεν τιμωρήθηκαν ποτέ τα λαμόγια του Παπαδόπουλου. Για το πρώτο φταίει 
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ο εμφύλιος για το δεύτερο η ελληνική δικαιοσύνη, που έκρινε το έγκλημα της 21
ης

 

Απριλίου στιγμιαίο και όχι διαρκές.  

Όσο και να φανεί περίεργο, από μαθητής δημοτικού θεωρούσα τον 

Παπαδόπουλο, τον Μακαρέζο, και τον Παττακό "έντιμους" και "πατριώτες". Είναι 

αλήθεια ότι δεν έφαγαν λεφτά και δεν έκαναν αυτό που έκαναν για πλουτισμό, αλλά 

διότι ειλικρινώς πίστευαν ότι υπήρχε κίνδυνος εισβολής "κουμμουνιστικοσυμ-

μοριτών" από την Σοβιετική Ένωση και κινδύνευε η πατρίδα τους. Ανεξαρτήτως 

ιδεολογίας, δεν υπάρχει πιο επικίνδυνος από τον βλάκα που αποκτάει εξουσία. Τους 

φάγανε την Κύπρο, χωρίς να το καταλάβουν! Όταν ο βλάκας είναι πολύ βλάκας δεν 

καταλαβαίνει καν την βλακεία του. Σημερινοί απόγονοί τους είναι αυτοί της Χρυσής 

Αυγής. Επειδή σπούδασα σε ένα από τα καλύτερα μεταπτυχιακά Διεθνών Σπουδών 

του Καναδά, στα σεμινάρια μας διδάσκανε αυτά που σήμερα μου επιτρέπουν να πω 

μετά βεβαιότητας ότι αν ποτέ κυβερνήσει η Χρυσή Αυγή, η Ελλάδα θα χάσει και την 

Θράκη, εκτός από την Κύπρο! Και αν συνεχίσει να κυβερνά η Χρυσή Αυγή, τα 

ελληνικά Δωδεκάνησα, πολύ πιθανόν, θα γίνουν Πεντάνησα. Όχι γιατί είναι 

προδότες, απλώς είναι βλάκες.  

Η αριστερά θα πρέπει να ξεχωρίσει την βλακεία από την ταξική θέση. Η Χρυσή 

Αυγή, σήμερα, ανήκει στην πρώτη κατηγορία, και να σταματήσει η αριστερά να τη 

θεωρεί εναλλακτική του καπιταλιστικού συστήματος. Προς το παρόν, το ιδιότυπο 

ελληνικό κρατικοδίαιτο καπιταλιστικό σύστημα νοιώθει πολύ ασφαλές με τις 

αντιμνημονιακές θέσεις της ελληνικής αριστεράς. Τρίβουν τα χέρια τους οι Έλληνες 

κρατικοδίαιτοι καπιταλιστές, τραπεζίτες και εφοπλιστές με την αριστερά που έχουν· 

δεν τους χρειάζεται η Χρυσή Αυγή! Μήπως και η Χρυσή Αυγή ενάντια στα μνημόνια 

δεν είναι! Οι προνομιούχες τάξεις της Ελλάδος που θίγονται από τα μνημόνια 

προτιμούν τον αντιμνημονιασμό των αριστερών κομμάτων. Δένει καλύτερα. 

Δεύτερον, η παροχή αποτελεσματικών και αποδοτικών υπηρεσιών από 

δημόσιους οργανισμούς προϋποθέτει ότι οι «παραγωγοί» και οι «καταναλωτές» 

αυτού του συστήματος έχουν την ελάχιστη κοινωνική παιδεία που θα κάνει κάτι 

τέτοιο εφικτό. Κοινωνική παιδεία σημαίνει καλός πολίτης, με όλη τη σημασία της 

έννοιας. Η αλλαγή του συστήματος, δεν μετατρέπει τους κακούς πολίτες σε καλούς 

πολίτες. Τους ανάγωγους δεν τους κάνει ευγενικούς. Κοινωνική παιδεία δεν υπάρχει 

στην Ελλάδα. Και αυτό δεν αλλάζει άμεσα και ούτε με διοικητικά μέτρα ούτε με 

θεόπνευστες υπουργικές αποφάσεις. Όσα συνέδρια και αν γίνουν και όσες επιτροπές 

«σοφών» και αν συσταθούν, καμία βελτίωση δεν αναμένεται στην ποιότητα των 
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δημόσιων υπηρεσιών, αν δεν αλλάξει η κοινωνική παιδεία των εμπλεκομένων. Και 

επειδή αναφερθήκαμε και σε υπουργούς, θα πρέπει να πούμε ότι δεν έχουν καμία 

ικανότητα να αλλάξουν τα πράγματα, αλλά και αν είχαν δεν θα μπορούσαν. 

Μπορούν, όμως, να τα χειροτερέψουν, και σε αυτό πολλοί υπουργοί καταγράφουν 

σημαντικό έργο.  

Τρίτον, οι διοικητές των νοσοκομείων και οι πρόεδροι ή οι διευθύνοντες 

σύμβουλοι δημόσιων οργανισμών, όπως η ΔΕΗ, είναι πραγματικά για λύπηση
1
. Αυτό 

έχει δύο αναγνώσεις. Από τη μία πλευρά, το κάθε κόμμα (ή μάλλον ο κάθε υπουργός) 

θέλει να βολέψει κάποιους, οι οποίοι έχουν χαμηλό κόστος ευκαιρίας, δηλαδή είναι 

άχρηστοι να κάνουν οτιδήποτε άλλο. Αποτελούν τις «υποχρεώσεις» των κομμάτων ή, 

ακόμη χειρότερο, των συγκεκριμένων υπουργών απέναντι σε κάποιους ανθρώπους. 

Δεν τους λαμβάνει κανείς σοβαρά υπόψη, ούτε και ο ίδιος ο υπουργός που τους 

διόρισε, αλλά ούτε και οι εργαζόμενοι του οργανισμού που διοικούν. Από την άλλη, 

ακόμη και ικανοί να ήταν, που δεν είναι, είναι να τους λυπάται κανείς, διότι  τους 

στέλνουν να διοικήσουν έναν οργανισμό ή μία δημόσια επιχείρηση χωρίς να έχουν 

δύο βασικά εργαλεία στα χέρια τους: το δικαίωμα πρόσληψης-απόλυσης 

εργαζομένων και το δικαίωμα του προϋπολογισμού. Χωρίς αυτά τα δύο δικαιώματα, 

είναι σκέτο ανέκδοτο ο ρόλος τους.  

Τέταρτον, ο ρόλος των οργανωμένων συντεχνιών (γιατρών, νοσοκομειακού 

προσωπικού, κηπουρών χωρίς κήπους κ.λπ) είναι ενισχυτικός των παραπάνω 

αδυναμιών του ελληνικού δημόσιου τομέα. Δεν είναι οι βασικές αιτίες των 

αδυναμιών του συστήματος. Είναι ο τελευταίος κρίκος ενός γενικότερου κοινωνικού 

περιβάλλοντος. Είναι γνήσια τέκνα της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας. Φυσικά δεν 

πρόκειται να λύσει το πρόβλημα η αύξηση ή η μείωση του μισθού τους. Το θέμα 

αυτό δεν σχετίζεται καθόλου με την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. Η παροχή 

δημόσιων υπηρεσιών υγείας είναι λειτούργημα και απαιτεί κοινωνική παιδεία. 

Υπάρχει λύση; Βραχυχρόνια και μεσοχρόνια καμία. Μακροχρόνια, όταν κτιστεί 

μία άλλη κοινωνία, όμοια με αυτή των προηγμένων ευρωπαϊκών χωρών, τότε μαζί με 

την δημόσια υγεία θα λυθούν και άλλα προβλήματα, όπως της δημόσιας παιδείας. Το 

                                                      
1
Πραγματικά λυπήθηκα έναν αξιόλογο Πρόεδρο της ΔΕΗ να τον βρίζει σκαιότατα ο 

Πρόεδρος του Συνδικάτου της ΔΕΗ. Τα έχω δει όλα. Θυρωρός να πιάνει τους όρχεις του όταν 

περνούσε ο Πρόεδρος του οργανισμού του την στιγμή που τον έβλεπε. Δεν μπορούσε να τον 

απολύσει. Έχω τις δικές μου προσωπικές εμπειρίες που ίσως καταγράψω σε ένα διδακτικό 

εγχειρίδιο στο μέλλον.  
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κόστος υγείας μπορεί να μειωθεί, αλλά η ποιότητα των παροχών δεν πρόκειται να 

αλλάξει. Να το πω απλά, δεν μπορείς να υποχρεώσεις τον γιατρό να χαμογελά και να 

είναι ευγενικός με έναν ασθενή του ελληνικού δημόσιου συστήματος υγείας. Θέλει 

άλλη κοινωνική παιδεία, και απλά του λείπει. Το ίδιο ισχύει για τους κηπουρούς, τις 

νοσοκόμες, το διοικητικό προσωπικό κ.λπ.  

Πολλοί απορούν, ενώ δεν πρέπει, πώς ο ίδιος ο γιατρός που είναι αγενής το πρωί 

στο δημόσιο νοσοκομείο, γίνεται ευγενέστατος στον ίδιο ασθενή, όταν τον 

επισκέπτεται στο ιδιωτικό του ιατρείο το απόγευμα. Στην πρώτη περίπτωση, το 

εισόδημά του δεν επηρεάζεται (κίνδυνος απόλυσης δεν υπάρχει), ενώ στη δεύτερη, το 

εισόδημά του αυξάνει. Απλά πράγματα οικονομικής ανάλυσης. Μάλιστα, τα πρωινά 

«μούτρα» του αποφέρουν περισσότερους πελάτες στο ιδιωτικό του ιατρείο το 

απόγευμα. Επισκεφτείτε έναν "καλό" γιατρό στο δημόσιο νοσοκομείο και στο 

ιδιωτικό ιατρείο του και θα διαπιστώσετε τη διαφορά. Ο ίδιος άνθρωπος είναι, τα 

οικονομικά κίνητρα είναι διαφορετικά. 

Η ιδιωτικοποίηση των δημόσιων νοσοκομείων θα ήταν μία λύση, αλλά και ο 

ελληνικός ιδιωτικός τομέας έχει τα προβλήματά του. Είναι, όμως, καλύτερος από το 

δημόσιο τομέα. Το πρόβλημα είναι ότι ο ιδιωτικός τομέας δεν θα μπορούσε να 

αντέξει οικονομικά, αν δεν υπήρχε το δημόσιο σύστημα υγείας. Από εκεί 

χρηματοδοτείται και αυτός. Και όπως όλες οι μεγάλες (μονοπωλιακές) επιχειρήσεις 

στην Ελλάδα, έτσι και αυτές είναι κρατικοδίαιτες και κρατικοσυντηρούμενες. 

Πάντως, στα ελληνικά ιδιωτικά νοσοκομεία, όπως και στα ιδιωτικά ιατρεία των 

γιατρών του ελληνικού ΕΣΥ, το κόστος του να μην χαμογελά κάποιος στους ασθενείς 

(πελάτες) είναι μεγάλο. Ο εργαζόμενος μπορεί να απολυθεί και απολύεται όταν απλά 

δεν χαμογελά και δεν είναι ευγενικός. Στη θέση τους προσλαμβάνονται άλλοι. Και αν 

δεν γίνει αυτό, το ιδιωτικό νοσοκομείο θα οδηγηθεί σε χρεοκοπία.  

Συνεπώς, όπως σε πολλές περιπτώσεις αγαθών που μπορούν να παρέχονται από 

το κράτος και τον ιδιωτικό τομέα ταυτόχρονα (υγεία, παιδεία, κ.λπ.), αναπόφευκτα 

δημιουργείται η σύγκριση που είναι συντριπτικά υπέρ του ιδιωτικού τομέα όταν το 

κριτήριο είναι η μεγιστοποίηση της ωφέλειας που απολαμβάνουν οι καταναλωτές. 

Από την άλλη πλευρά, η δημόσια παραγωγή υπερτερεί όταν το κριτήριο είναι η 

ικανοποίηση των εργαζομένων. Δεν είναι τυχαίο που πουθενά στον κόσμο δεν ζητούν 

οι εργαζόμενοι να ιδιωτικοποιηθεί η επιχείρηση στην οποία εργάζονται. Και δεν 

υπάρχει καμία ιδιωτικοποίηση που να μην αντιμετώπισε την αντίδραση των 

εργαζομένων της. Και όλα αυτά σε βάρος του κοινωνικού συνόλου. 
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Η λύση είναι μία. Κατάργηση του δημόσιου χαρακτήρα όλων των παροχών 

υγείας, παιδείας κ.λπ. Θα κάνει καλό στην αριστερή ιδεολογία και στο κτίσιμο μιας 

υγιούς μετακαπιταλιστικής κοινωνίας. Η κατάργηση της δημόσιας παραγωγής δεν 

σημαίνει και κατάργηση της δημόσιας κατανάλωσης της υγείας και παιδείας. 

Πεποίθησή μου είναι ότι όλοι οι Έλληνες θα πρέπει να έχουν δωρεάν παιδεία και 

δωρεάν υγεία, απλά αυτή δεν πρέπει να παράγεται από το σημερινό ελληνικό κράτος. 

Η δωρεάν υγεία και παιδεία δεν χρειάζεται αριστερή ιδεολογία για να αιτιολογηθεί. 

Υπάρχουν πολλοί οικονομολόγοι, οι οποίοι δεν ασπάζονται την αριστερή ιδεολογία, 

αλλά μπορούν να τεκμηριώσουν την αναγκαιότητα της δωρεάν παροχής υγείας και 

παιδείας ως επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο με κοινωνικά οφέλη και κόστη που 

ξεπερνούν τα ιδιωτικά κόστη και οφέλη, λόγω αποτυχιών της αγοράς. Ο ίδιος ο 

Άνταμ Σμιθ ήταν υπέρ της εκπαίδευσης όλων, κυρίως των παιδιών των εργατών. Η 

θέση του αυτή δεν τον έκανε αριστερό. 

Αντιφατική είναι και η στάση του ΚΚΕ και των άλλων μικρών αριστερών 

κομμάτων απέναντι στις ηγεσίες των "εργατικών" συνδικάτων της Ελλάδος όταν 

θεωρούν ότι έχουν "ξεπουληθεί" και έχουν παγιδεύσει τους εργαζόμενους. Τους 

έχουν κοροϊδέψει τους κακομοίρηδες τους εργάτες, τις αθώες περιστερές. Το ΚΚΕ 

πιστεύει ότι οι "εργάτες" που εκπροσωπεί η ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ έχουν 

αποπροσανατολισθεί και γι' αυτό δεν δραστηριοποιούνται στο κόμμα τους. Γι' αυτό 

έχουν μικρά εκλογικά ποσοστά. Η ταξική ανάλυση εδώ δίνει άλλη εξήγηση. Οι 

οργανώσεις αυτές και τα πολιτικά τους φερέφωνα εξυπηρετούν στο ακέραιο τα 

ταξικά συμφέροντα αυτών των παρασιτικών τάξεων. Το γνωρίζουν αυτό οι "εργάτες" 

και γι' αυτό εκλέγουν την ηγεσία που τους εξυπηρετεί καλύτερα. Δεν είναι αθώες 

περιστερές, ούτε μωρές παρθένες. Αλλά ούτε και το ΚΚΕ είναι ταξικό κόμμα. Η 

συντριπτική πλειονότητα των μελών του βρίσκεται εκεί για συναισθηματικούς λόγους 

και όχι για ταξικούς
1
. Αυτό είναι το πρόβλημα των αριστερών στην Ελλάδα, το 

θυμικό κυριαρχεί του ταξικού συμφέροντος. 

Τα δύο τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα είναι γνήσιοι και έντιμοι 

εκπρόσωποι των συμφερόντων των παρασιτικών τάξεων, κυρίως  της παρασιτικής 

τάξης των τελώνων και των φαρισαίων, δηλαδή των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα, 

                                                      
1
 Μεγάλωσα σε μία γειτονιά της Αθήνας με πολλά μέλη του ΚΚΕ στις  δεκαετίες του 1960 

και 1970, και γνώρισα πολλούς που ήταν συναισθηματικά δεμένοι με το ΚΚΕ λόγω 

οικογενειακών ταλαιπωριών στην ελληνική δημοκρατία του μεταπολέμου. Πολύ σεβαστό ως 

συναίσθημα! Όμως, δεν είναι ταξική θέση! 
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των δημόσιων επιχειρήσεων και των κρατικοδίαιτων ελληνικών επιχειρήσεων. Από 

την μακρόχρονη εμπειρία μου παρακολούθησης του τρόπου λειτουργίας αυτών των 

τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων, των ομοσπονδιών και σωματείων, 

μπορώ να διαβεβαιώσω ότι και οι δύο οργανώσεις είναι ό,τι πιο αποτελεσματικό 

υπάρχει στην ελληνική κοινωνία στην προώθηση των συμφερόντων των παρασιτικών 

τάξεων που εκπροσωπούν.  

Μόνο το μνημόνιο τους τα χάλασε, και ευτυχώς η ύπαρξη του ευρώ ανέστειλε 

την απεριόριστη δυνατότητα που είχαν στο παρελθόν να αυξάνουν τους μισθούς τους 

και τα προνόμιά τους σε βάρος των μη προνομιούχων Ελλήνων. Το μνημόνιο έβαλε 

τέλος στη παρασιτική τους πρακτική και ελπίζω να μην καταφέρουν να επανέλθουν. 

Το μνημόνιο έβαλε τέρμα και στην αναπαραγωγή τους μέσω νέων προσλήψεων. Με 

αυτό τον τρόπο, η Ελλάδα θα αποκτήσει γνήσιους εργάτες και γνήσιο εργατικό 

κίνημα που δεν θα στηρίζεται στον κρατικοδιαιτισμό
1
. Θα απαιτήσει, όμως, πρώτα 

εκείνες τις παρεμβάσεις που θα εργατικοποιήσουν τις παρασιτικές μικροαστικές και 

μεσοαστικές τάξεις, όπως εξήγησα σε προηγούμενο κεφάλαιο. 

Σε μία αποστροφή του λόγου της στην Ελληνική  Βουλή, η ηγέτης του ΚΚΕ είπε 

ότι ποτέ το κόμμα της και τα μέλη της δεν θα στραφούν ενάντια στα δημόσια και 

ιδιωτικά κτίρια και υποδομές, διότι σε μία κοινωνία, όπου θα επικρατήσει η λαϊκή 

εξουσία, αυτά θα χρησιμοποιηθούν προς όφελος του λαού. Με βρίσκει απολύτως 

σύμφωνο αυτή η τοποθέτηση, και ακριβώς γι' αυτό το λόγο προτείνω την δημιουργία 

ακόμη περισσοτέρων και μεγαλύτερων τέτοιων ιδιωτικών υποδομών, ώστε το έργο 

αυτό να γίνει ακόμη πιο εύκολο, όταν εκείνη η μέρα ξημερώσει.  

Ακόμη πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι στην διαδικασία αυτής της 

"εργατικοποίησης" που προτείνω, και συνεπώς της εξαφάνισης της παρασιτικής 

μικροαστικής και μεσοαστικής τάξης της Ελλάδος, η μετάβαση θα συναντήσει την 

λιγότερη δυνατή αντίδραση, διότι είναι γνωστό ότι ο χειρότερος εχθρός των 

αναμενόμενων και για πολλούς αναπόφευκτων μετακαπιταλιστικών κοινωνικών 

σχηματισμών είναι ο μικροαστισμός. Όσο πιο γρήγορα παταχθεί, τόσο το καλύτερο. 

Αποτελεί τροχοπέδη για οτιδήποτε προοδευτικό επιχειρείται να γίνει.  

Υπάρχει και άλλος, πιο σοβαρός, λόγος που δικαιολογεί την πρότασή μου 

εξαφάνισης των παρασιτικών μικροαστικών και μεσοαστικών τάξεων. Είναι ιστορικά 

τεκμηριωμένο ότι ξεπεσμένοι μικροαστοί τροφοδοτούν την ανάπτυξη του φασισμού 
                                                      
1
 Τουλάχιστον αυτό ελπίζω, και στη χειρότερη περίπτωση θα μου μείνει η χαρά, διότι όπως 

σοφά λέει ο λαός "ο φτωχός ελπίζοντας, πεθαίνει χαίροντας". 
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σε κάθε χώρα που διέρχεται οικονομική κρίση. Η οικονομική τους εξαφάνιση (και όχι 

η φυσική τους εξόντωση) πρέπει να αποτελεί υψηλή προτεραιότητα κάθε αριστερού 

κόμματος που σέβεται τον εαυτό του. Δυστυχώς, στην Ελλάδα, τα αριστερά κόμματα 

της Βουλής είναι οι γνήσιοι εκφραστές των ταξικών συμφερόντων της παρασιτικής 

μικροαστικής τάξης, αλλά και των άλλων παρασιτικών τάξεων που αναφέρθηκαν 

παραπάνω
1
. Άλλα κόμματα το κάνουν εν γνώσει τους και άλλα ασυνείδητα. 

Αυτός είναι και ο λόγος που τόσο πολύ αντιτάχθηκαν στο πρώτο μνημόνιο, διότι 

αν εφαρμοζόταν, τότε σίγουρα θα ήταν πιο δίκαιο για τις κατώτερες κοινωνικές 

τάξεις της Ελλάδος. Αλλά όλα τα κόμματα της Βουλής, που είναι αντιμνημονιακά και 

υποστηρικτικά των διαφόρων εκφάνσεων των παρασιτικών τάξεων της Ελλάδος, 

αντέδρασαν λυσσαλέα και κατάφεραν να το αλλάξουν υπέρ των συμφερόντων των 

διαφόρων στρωμάτων της αστικής τάξης που εκπροσωπούν, και σε βάρος των μη 

προνομιούχων κατοίκων αυτής της χώρας που δυστυχώς η φωνή τους δεν μπορεί να 

ακουστεί στη Βουλή. Το πρώτο μνημόνιο προέβλεπε απόλυση 200 χιλιάδων 

δημοσίων υπαλλήλων. Η πρόταση η δική μου είναι πιο απλή. Το ίδιο αποτέλεσμα θα 

είχε και αν μειωνόταν η μισθολογική επιβάρυνση σε έναν αριθμητικό μέσο όρο ας 

πούμε των 650 ευρώ το μήνα και με μία μέγιστη τιμή όχι μεγαλύτερης των 1200 

ευρώ. Έτσι και αλλιώς δεν παράγουν περισσότερο!  

Να επαναλάβω ότι όλα τα κόμματα στην Ελληνική Βουλή είναι αντιμνημονιακά. 

Διαφοροποιούνται μόνο στο εξής: όσα κόμματα αναλαμβάνουν κυβερνητική ευθύνη, 

λένε ότι το μνημόνιο είναι αναγκαίο κακό και πασχίζουν να μας βγάλουν γρήγορα 

έξω από αυτό
2
. Όσα είναι εκτός κυβέρνησης δίνουν όρκο πως όταν θα γίνουν αυτοί 

                                                      
1
 Και για να μην παρεξηγηθώ, τα εξωκοινοβουλευτικά κόμματα είναι ακόμη μεγαλύτεροι 

υπηρέτες αυτής της παρασιτικής και κρατικοδίαιτης αστικής τάξης της Ελλάδος. Όσο για τις 

λεγόμενες αναρχικές και "τρομοκρατικές" οργανώσεις, αυτές είναι τα ώριμα τέκνα των 

ανώτερων παρασιτικών κοινωνικών τάξεων που τριαντάρησαν χωρίς να έχουν ιδρώσει ποτέ 

σε χώρους δουλειάς, με εξαίρεση την γυμναστική που έκαναν στα ακριβά ιδιωτικά 

γυμναστήρια όπου πήγαιναν από μικροί και πλήρωναν με κλεψιμαίικα οι γονείς τους. Ένα 

σύνθημα τοίχου των Εξαρχείων έγραφε "φωτιά στις βίλες των βόρειων προαστίων". Αν τις 

κάψουν, πολλοί από αυτούς θα κάψουν και τα παιδικά τους υπνοδωμάτια.  Τουλάχιστον να 

προλάβουν να πάρουν τα "αρκουδάκια" τους! Αλήθεια έχετε δει να καταστρέφουν με 

βανδαλισμούς τα πιο ακριβά προάστια της Αθήνας; Ποτέ. Εκεί μένουν.  
2
 Έχει δίκιο το ΚΚΕ όταν λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κοροϊδεύει τον ελληνικό λαό, ισχυριζόμενος ότι 

θα παραμείνει στο ευρώ αλλά θα σκίσει τα μνημόνια και θα σταματήσει τη "φασιστική" 

επιτήρηση της τρόικας. Τρόικα σημαίνει Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ). Το τελευταίο είναι και το πιο αδιάφορο και θέλει 

γρήγορα να απεμπλακεί. Οι δύο άλλοι φορείς, όμως, θα συνεχίσουν την επιτήρηση σε ό,τι 
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κυβέρνηση θα το σκίσουν. Κανένας δεν θέλει να μείνουμε σε αυτό, πόσο μάλλον να 

το κάνουμε ακόμη πιο σκληρό (προοδευτικό), δηλαδή υπέρ των συμφερόντων των μη 

προνομιούχων τάξεων της Ελλάδος. Ο λόγος είναι απλός. Θέλουν να εξυπηρετήσουν 

τα συμφέροντα των κρατικοδίαιτων προνομιούχων τάξεων της Ελλάδος.  

Ήδη το πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού θέλουν να το μοιράσουν στα 

κατώτερα μεν, προνομιούχα δε, κοινωνικά στρώματα της Ελλάδος, αντί να το δώσουν 

για απαλλοτριώσεις και τη δημιουργία μεγάλων αγροτικών και τουριστικών 

εκμεταλλεύσεων που είναι προς όφελος των μη προνομιούχων κοινωνικών τάξεων. 

Με άλλα λόγια, να το εκμεταλλευτούν για την προσέλκυση επενδύσεων που θα 

επιτρέψουν μεγαλύτερους μισθούς στις μη προνομιούχες τάξεις.  

Το είχα γράψει αυτό το μέρος όταν το Μάρτιο του 2014 η τρόικα ζήτησε το 

πλεόνασμα να χρησιμοποιηθεί για αναπτυξιακούς σκοπούς και να μην δοθεί σε 

ένστολους και χαμηλοσυνταξιούχους. Η κυβέρνηση επιμένει να δοθούν τα χρήματα 

στα ψηφαλάκια τους. Τα συμπεράσματα, πλέον, είναι του αναγνώστη. 

Παρεμπιπτόντως, γιατί δεν δίνονται στους εργάτες του ιδιωτικού τομέα; Και αν του 

πρωθυπουργού της Ελλάδος του αρέσουν οι στολές, γιατί δεν τα δίνει στους 

ένστολους των ιδιωτικών εταιρειών παροχής ασφάλειας, τους "σεκιουριτάδες" 

δηλαδή
1
; Μα αυτοί δεν είναι παρασιτικοί!  

Εκτός αν υιοθετηθεί μία πιο επαναστατική πρόταση. Επειδή οι δημόσιοι 

υπάλληλοι προσφέρουν σημαντικό κοινωνικό λειτούργημα, θυσιάζονται για την 

πατρίδα δηλαδή, θα πρέπει κάθε πέντε χρόνια να δίνουμε τη δυνατότητα και στους 

άλλους Έλληνες να προσφέρουν για την πατρίδα. Για παράδειγμα, οι ένστολοι του 

δημοσίου να αλλάζουν θέση με τους ένστολους του ιδιωτικού τομέα. Οι καθαρίστριες 

μιας ιδιωτικής εταιρείας ανυπομονούν να θυσιαστούν για να καθαρίσουν τις σκάλες 

των κτιρίων των Υπουργείων, ως δημόσιοι υπάλληλοι εννοείται. Ας τους δώσουμε τη 

δυνατότητα να προσφέρουν. Ας αφήσουμε όλες τις σκούπες να σκουπίσουν! Οι 

δάσκαλοι των ιδιωτικών δημοτικών, με κρύα καρδιά είναι αλήθεια, θα παρατήσουν 

                                                                                                                                                        

αφορά τα δημοσιονομικά και τις διαρθρωτικές αλλαγές. Όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για 

όλες τις χώρες. Η θέση μου είναι ότι έτσι πρέπει να γίνει, διότι αυτό εξυπηρετεί τα ταξικά 

συμφέροντα των μη προνομιούχων Ελλήνων. Έτσι θα κτιστεί ένας υγιής καπιταλισμός. 

Οτιδήποτε άλλο εξυπηρετεί τα συμφέροντα των παρασιτικών και κρατικοδίαιτα 

πλουτοκρατικών τάξεων. Μέρος αυτών των τάξεων θέλει την Ελλάδα και εκτός ευρώ. 
1
 Οι "ένστολοι" του ιδιωτικού τομέα έχουν μηνιαίο μισθό 600 ευρώ και συνθήκες εργασίας 

χειρότερες από τους δημόσιους ένστολους. Ποιοι είναι οι μη προνομιούχοι που πρέπει να 

βοηθηθούν; Γιατί τα κόμματα της αριστεράς δεν φωνάζουν να δοθούν στους "ένστολους" του 

ιδιωτικού τομέα; 
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τις καλοπληρωμένες θέσεις του ιδιωτικού δημοτικού για να διδάξουν τα φτωχά 

παιδιά του Έθνους που παρακολουθούν το δημόσιο σχολείο. Για να καταλάβετε πόσο 

υποφέρουν οι δασκάλες των δημοσίων σχολείων, η πλειονότητα λαμβάνει άδεια λόγω 

προβληματικής εγκυμοσύνης. Δεν μπορούν να μπουν σε αίθουσες διότι υπάρχει 

κίνδυνος αποβολής. Τέτοια ζημιά έχουν πάθει, δουλεύοντας για το δημόσιο σχολείο. 

Δείτε τις συναδέλφους τους στα ιδιωτικά σχολεία που δεν έχουν τέτοια προβλήματα. 

Ας αφήσουμε όλο το λαό να υποφέρει, προσφέροντας στο δημόσιο! 

Γιατί δεν φωνάζουν όλοι οι εκπρόσωποι των παρασιτικών και κρατικοδίαιτα 

πλουτοκρατικών τάξεων ενάντια στην τέτοια αξιοποίηση του πλεονάσματος; Αυτοί 

που έχουν πάρει νόμπελ αναλύοντας τον Κέυνς, γιατί δεν διαμαρτύρονται και δεν 

κάνουν κινητοποιήσεις να δοθούν τα χρήματα εκεί όπου ο πολλαπλασιαστής έχει την 

μεγαλύτερη επίδραση, όπως είναι οι επενδύσεις, ή στους σεκιουριτάδες και στους 

υπαλλήλους των υπεραγορών τροφίμων; Δεν μπορούν τώρα διότι διεκδικούν την 

ψήφο του ελληνικού λαού ως υποψήφιοι των πιο σκληρών, δεξιών και αριστερών, 

αντιμνημονιακών κομμάτων. Αλλά αν δοθούν εκεί θα ευνοηθούν οι μη προνομιούχοι 

Έλληνες και όχι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Με τις επενδύσεις, η ελληνική οικονομία 

εξασφαλίζει και μεγαλύτερη μελλοντική οικονομική μεγέθυνση. Αλλά, είπαμε, μπρος 

στο συμφέρον τους οι παρασιτικές τάξεις θυσιάζουν και το συμφέρον της ελληνικής 

οικονομίας. Το δυστύχημα είναι ότι αυτό το στηρίζουν και τα αριστερά κόμματα.  

Ακόμη και ο πρωθυπουργός που μας έβαλε στο μνημόνιο το 2010
1
, σε ομιλία του 

στους Έλληνες αποφοίτους του Χάρβαρντ στις 20 Φεβρουαρίου 2014, 

απολογούμενος γιατί έφερε το μνημόνιο, τους είπε ότι δεν το ήθελε αυτός αλλά τον 

                                                      
1
 Για να μην δημιουργηθεί καμία παρεξήγηση, θα πρέπει να πω ότι δεν έχω καμία προσωπική 

αντιπάθεια με τον Πρωθυπουργό εκείνης της εποχής. Είναι αξιοσέβαστος αφού τον εξέλεξε ο 

ελληνικός λαός. Και δεν ειρωνεύομαι. Πιστεύω, όμως, ότι ήταν και είναι ανίκανος γι' αυτή 

την δουλειά. Είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ με το γραφείο του στην οργάνωση μιας 

εκδήλωσης - συζήτησης για τα οικονομικά της Ελλάδος και το ρόλο των κοινωνικών τάξεων 

(εταίρων το λένε αυτοί). Η εκδήλωση έγινε στο Ζάππειο στις αρχές του 2010. Η Ελλάδα 

καιγόταν και αυτός μας έπρηξε πώς θα τον δείχνει η τηλεόραση και ποιός θα κάθεται δίπλα 

του. Τα ανόητα κοριτσάκια και αγοράκια που είχε μαζέψει δίπλα του, δείχνουν και την 

ικανότητά του να επιλέγει συνεργάτες. Θυμάμαι ότι τρεις φορές με πήραν τηλέφωνο από το 

γραφείο του για να μου πουν ποιος θα κάθεται δίπλα του και αν θα "γράφει" στην τηλεόραση. 

Εδώ ισχύει απόλυτα "Των οικιών ημών εμπιπραμένων ημείς άδομεν". Μετά από δύο μήνες 

οργάνωσα μία ανάλογη εκδήλωση συζήτηση για την αγροτική πολιτική σε συνεργασία με την 

Υπουργό. Οι συνεργάτες της ήταν υψηλού επιπέδου και ούτε μία φορά δεν μου έθεσαν θέμα 

πώς θα κάθεται η κα Υπουργός και ποιος θα κάθεται δίπλα της για να γράφει στην 

τηλεόραση.  
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ανάγκασε η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή η κα Μέρκελ. Ας την έχει, λοιπόν, καλά ο 

Θεός την κα Μέρκελ, αν και αυτή άλλα είχε στο μυαλό της, απλώς δεν της βγήκε, 

όπως ανέφερα προηγούμενα.  

Ανέφερε ο Πρωθυπουργός του 2010 ότι "… τα χρέη και τα ελλείμματα στην 

Ελλάδα ήταν μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Το θανάσιμο μεν σύμπτωμα, αλλά όχι το 

βαθύτερο αίτιο. Το πραγματικό πρόβλημα ήταν αυτό της χρηστής, ευνομούμενης 

διακυβέρνησης, ήταν η αποτυχία των δημοκρατικών θεσμών". Τα ελλείμματα δεν 

είναι η κορυφή του παγόβουνου, είναι το παγόβουνο! Και υπάρχουν για να 

εξυπηρετούν τα συμφέροντα των προνομιούχων κοινωνικών τάξεων της Ελλάδος, 

μέρος των οποίων είναι και οι απόφοιτοι του Χάρβαρντ. Θα πρέπει να γίνουν μεγάλα 

πλεονάσματα, διότι εγγυώνται την Εθνική Ανεξαρτησία και τη Λαϊκή Κυριαρχία. 

Πάντως του δίνω συγχαρητήρια του πρώην πρωθυπουργού! Ξέρει να πετάει την 

μπάλα στην εξέδρα! Εκτός αν κάνει ειλικρινή αυτοκριτική και θεωρεί αποτυχία των 

δημοκρατικών θεσμών το γεγονός ότι εκλεγόταν βουλευτής, και μάλιστα πρώτος 

σε σταυρούς, από τότε που απολύθηκε από φαντάρος! Και εκτός από υπουργός και 

πρωθυπουργός δεν έχει κάνει άλλο επάγγελμα
1
. Δεν νομίζω, όμως, ότι έχει το "γνώθι 

σαυτόν". Νομίζει ότι λόγω του ονόματός του οι Έλληνες είναι υποχρεωμένοι να τον 

υπηρετούν. Τώρα τρέχει για να βρει μέρος να κρυφτεί, σε Ελλάδα και εξωτερικό! 

Αναρωτιέμαι τι θα συνέβαινε αν πήγαινε στις πρόσφατες κινητοποιήσεις των 

αγροτών στον Πειραιά να διαδηλώσει μαζί τους. Αλήθεια, πόσο χαμηλά μπορεί να 

πέσει κάποιος για την εξουσία του πρωθυπουργού! Είναι πραγματικά για λύπηση. 

 Ένα είναι σίγουρο: ο πρωθυπουργός και να ήθελε, δεν μπορούσε να αποφύγει το 

μνημόνιο. Όσο για την βλακεία του δημοψηφίσματος, όταν χρωστάς στους ξένους 

δεν ζητάς να γίνει δημοψήφισμα στην Ελλάδα, αλλά στους πολίτες των χωρών 

που χρωστάς. Και επειδή η ανοησία είναι διακομματική, το ίδιο βλακώδες είναι το 

δημοψήφισμα που θα ζητήσει ο ΣΥΡΙΖΑ αν κερδίσει τις εκλογές. Θα βάλει τους 

Έλληνες να ψηφίσουν ναι ή όχι στο μνημόνιο ή στη συμφωνία ή στο ευρώ ή σε ό,τι 

τον βολεύει. Και το εννοεί αυτό ως δημοκρατία. Και η γερμανική κυβέρνηση θα 

κάνει δημοψήφισμα αν συμφωνεί ο λαός της να χαρίσει τα δάνεια στους Έλληνες. 

Και θα έχουμε όχι στην Ελλάδα και όχι στην Γερμανία. Και τα δύο πολύ 

                                                      
1
Είναι απορίας άξιο γιατί τον κατακρίνουν που διδάσκει σε διάφορα μέρη της αλλοδαπής. 

Είναι η πρώτη φορά στη ζωή του που βγάζει έντιμα και μη παρασιτικά τα προς το ζην. Του 

δίνω τα εύσημα διότι θα μπορούσε να ασχολείται με το ξεκοκάλισμα εριφίων και σφυρίδων 

στις διάφορες ταβέρνες των Αθηνών και περιχώρων. Και δεν ειρωνεύομαι! 
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δημοκρατικά αποτελέσματα θα είναι και θα πρέπει να γίνουν αποδεκτά. Καλά 

ξεμπερδέματα.  Τελικά, η Ελλάδα έχει πραγματική αντιπροσωπευτική δημοκρατία. 

Σε κάθε χρονική στιγμή εκλέγει τους πολιτικούς που της αξίζουν. Είναι η πεμπτουσία 

της πραγματικής αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας! Και η Ελλάδα την έχει! 

Και ο πρωθυπουργός του 2010 συνέχισε απτόητος "Συγκρούστηκα με νοοτροπίες, 

με συμφέροντα, κατεστημένα", και τον χειροκροτούσαν αυτοί που κατ' εξοχή 

εκπροσωπούν τις νοοτροπίες, τα συμφέροντα και τα κατεστημένα, οι απόφοιτοι του 

Χάρβαρντ και του κάθε Χάρβαρντ δηλαδή
1
. Και θέτει μόνος του το ερώτημα "Μετά 

το Μνημόνιο, τι;" Και περίλυπος απαντάει "Ξανά Μνημόνιο". Μακάρι, εύχομαι εγώ!  

Με 3-4 μνημόνια μπορεί να ξεμπερδέψουμε με τις παρασιτικές και κρατικοδίαιτες 

τάξεις της Ελλάδος, με όλες τις παραφυάδες της, που είναι υπεύθυνες, από το 1821 

μέχρι σήμερα, για τον ξεριζωμό τόσων φτωχών Ελλήνων, ως μεταναστών, στα 

πέρατα της γης, ή τον εγκλωβισμό τους μέσα στα τείχη του Θεμιστοκλή, να τραβούν 

το κουπί στις πέντε θάλασσες της υφηλίου και να στέλνουν εμβάσματα στην Ελλάδα, 

δολάρια και λίρες, που με έξυπνες υποτιμήσεις οι κοτζαμπάσικες τάξεις στην Ελλάδα 

τα καρπώνονταν.  

Το ευρώ έβαλε τέρμα σε αυτή την εκμετάλλευση του μεταναστευτικού και 

ναυτιλιακού συναλλάγματος των μη προνομιούχων Ελλήνων, που η ανέχεια τους 

ανάγκασε να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους και να δουλεύουν εργάτες και ναύτες 

στο εξωτερικό. Το ευρώ είναι η σωτηρία των μη προνομιούχων τάξεων της Ελλάδος. 

                                                      
1
 Έχει πολύ μεγάλο δίκιο ο κ.  Γιώργος Παπανδρέου όταν λέει ότι σήκωσε βάρος που δεν του 

αναλογούσε. Με αφορμή την πολύ πετυχημένη έξοδο της χώρας στις αγορές στις 10 

Απριλίου 2014 ανακοίνωσε και τα εξής: "Η έξοδος της χώρας στις αγορές, αποτελεί μια 

σημαντική και καθοριστική εξέλιξη προς την κατεύθυνση αυτή. Το κόστος της προσπάθειας θα 

μπορούσε να είναι πολύ μικρότερο και η έξοδος στις αγορές θα μπορούσε να έχει γίνει 

νωρίτερα, αν υπήρχε από την αρχή εθνική συνεννόηση. Το διάστημα που μεσολάβησε από την 

εκδήλωση της κρίσης, η χώρα ταλανίστηκε από ένα ψευτοδίλημμα - υπέρ ή κατά του μνημονίου, 

ως αυτό να ήταν το πρόβλημα και όχι ό,τι οδήγησε σε αυτό - στο οποίο υπέκυψε το σύνολο των 

πολιτικών δυνάμεων, πλην του ΠΑΣΟΚ και της κυβέρνησης του, που ανέλαβαν ευθύνες που δεν 

τους αναλογούσαν και σήκωσαν μόνοι το βάρος της προσπάθειας για να ανταποκριθούν σε 

αυτήν την αναγκαστική επιλογή. Τότε, η ΝΔ, χαρακτήριζε "λάθος" τις επιλογές της κυβέρνησης 

του ΠΑΣΟΚ, που οδήγησαν στο αποτέλεσμα που τώρα όλοι βλέπουμε και πρότεινε Ζάππεια και 

18 δις Ευρώ ισοδύναμα μέτρα. Σήμερα, πανηγυρίζει, αλλά ποτέ δεν έκανε πράξη κάτι από όσα 

είχε προτείνει. Τότε, ο ΣΥΡΙΖΑ, μας διαβεβαίωνε ότι, θα έσχιζε το μνημόνιο. Σήμερα, θέλει να 

συνεχίσουμε να δανειζόμαστε με βάση τις προβλέψεις του μνημονίου. Συμπέρασμα: οι 

πρωτεργάτες του αντιμνημονιακού αγώνα και του λαϊκισμού, ανέκρουσαν πρύμναν. Μπροστά 

στην αλήθεια και την πραγματικότητα, όλοι ήρθαν στα μέτρα τους. Μόνο που η χώρα έχασε δύο 

πολύτιμα χρόνια". Συμφωνώ απόλυτα μαζί του, με μία διαφορά. Πρόβλημα ήταν τα μνημόνια 

για τις παρασιτικές και κρατικοδίαιτα πλουτοκρατικές τάξεις της χώρας. 
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Πριν μπούμε στο ευρώ, οι παρασιτικές τάξεις της Ελλάδος στήριζαν την συμμετοχή 

μας σε αυτό, διότι το θεώρησαν μεγάλη ευκαιρία για ακόμη μεγαλύτερο δανεισμό με 

πολύ μικρότερα επιτόκια. Το παράκαναν όμως και δανείστηκαν μέχρι τελικής 

πτώσης. Και κορόιδευαν τους ξένους, λες και εκείνοι τρώνε κουτόχορτο
1
.  

Το ευρώ, όμως, έχει και υποχρεώσεις που γίνονται πολύ μεγάλες σε περιόδους 

οικονομικής κρίσης. Αυτό προειδοποιούσε η μόνη "επίσημη" έρευνα που έγινε για τις 

επιπτώσεις του ευρώ, πολύ πριν μπει η Ελλάδα στο ευρώ, για λογαριασμό της 

ελληνικής κυβέρνησης. Διαβάστηκε μάλιστα από τους ίδιους τους συντάκτες της 

στην τότε αρμόδιο υπουργό και απάντησαν και στις ερωτήσεις της. Η έρευνα, που 

έγινε το 1997 στο πλαίσιο του έργου "Το Μέλλον της Ελληνικής Βιομηχανίας" και 

είχε ως τίτλο το "Ενιαίο Ευρωπαϊκό Νόμισμα: Επιπτώσεις για την Ελληνική 

Βιομηχανία" (ΑΠ: Α/ΕΠΒ12054/403/Φ.6.1.3), προειδοποιούσε στην σελίδα 13 ότι σε 

περιόδους παγκόσμιων οικονομικών κρίσεων θα πρέπει να μειωθούν σημαντικά οι 

μισθοί για να αντιμετωπισθεί η ανεργία.  

Αλλά η ελληνική κοινωνία περί άλλα τύρβαζε. Ασχολούταν αν θα δουλέψουν οι 

ταμειακές μηχανές την πρώτη ημέρα του ευρώ. Για τις δυσκολίες στην οικονομία από 

την ανεξαρτητοποίηση της νομισματικής πολιτικής, χωρίς την ταυτόχρονη αυτόματη 

δημοσιονομική προσαρμογή, δεν ασχολούταν κανείς. Επειδή το θέμα αυτό είναι πολύ 

σοβαρό και θα επηρεάσει την Ελλάδα στο μέλλον ξανά, παραθέτω στο Παράρτημα Α 

το σχετικό απόσπασμα από αυτή την μελέτη που αναφέρεται στα κόστη από την 

συμμετοχή της Ελλάδος στην ζώνη του ευρώ. Δυστυχώς, αυτά που προέβλεπε η 

μελέτη ότι μπορούν να γίνουν, όχι μόνο έγιναν αλλά η Ελλάδα βρέθηκε τελείως 

απροετοίμαστη.  

Τα ΜΜΕ έχουν γεμίσει από οικονομολόγους, μάλιστα και καθηγητές ντόπιων 

και ξένων πανεπιστημίων, που όχι μόνο δεν έχουν κάνει καμία έρευνα για τις 

                                                      
1
Εκπροσωπώντας την Ελλάδα σε ευρωπαϊκή συνάντηση στις αρχές της προηγούμενης 

δεκαετίας, ομόλογός μου, που έγινε λίγα χρόνια αργότερα και υπουργός στη χώρα του, με 

πλησίασε στο περιθώριο της συνάντησης και μου είπε ότι η Ελλάδα κινδυνεύει με χρεοκοπία. 

Μου εξήγησε ότι δανειζόμαστε υπέρμετρα, δίνουμε μεγάλους μισθούς στο δημόσιο χωρίς 

αντίστοιχη αύξηση της παραγωγικότητας και σπαταλάμε τους πόρους των ΚΠΣ. 

Τεκμηριωμένη άποψη. Γύρισα πίσω και υιοθέτησα την άποψή του περί χρεοκοπίας. Το είπα 

και εισέπραξα το "λεφτά υπάρχουν". Το μόνο που έκανα ήταν να κόψω προσωπικά ταξίδια 

και δαπάνες, μπας και φιλοτιμηθούν και με μιμηθούν. Το αντίθετο συνέβη όχι μόνο στο δικό 

μου οργανισμό, αλλά σε όλη την Ελλάδα. Το περί χρεοκοπίας το είχαν πει και τρεις Έλληνες 

πρωθυπουργοί: ο κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο κ. Κώστας Σημίτης, και εμμέσως πλην 

σαφώς ο Ανδρέας Παπανδρέου. Κανείς δεν τους άκουγε, εμένα θα άκουγαν; 
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επιπτώσεις του ευρώ στην ελληνική οικονομία, αλλά φαίνεται, από αυτά που λένε, 

ότι δεν έχουν διαβάσει και τη σχετική βιβλιογραφία. Είναι άσχετοι οι άνθρωποι και 

δυστυχώς στελεχώνουν και πολιτικά κόμματα. Η οικονομική επιστήμη είναι σαν την 

ιατρική. Έχει τις ειδικότητές της. Θα πήγαινες σε έναν ορθοπαιδικό να σου κάνει 

εξαγωγή δοντιού; Πας στο χειρότερο οδοντίατρο, αλλά όχι στον νομπελίστα 

ορθοπαιδικό. Το πρόβλημα με την οικονομική επιστήμη είναι ότι ο αντίστοιχος 

ορθοπαιδικός όχι μόνο δεν δηλώνει αναρμοδιότητα, αλλά προχωράει και στην 

εξαγωγή του δοντιού. 

Ο κίνδυνος να βγούμε από το ευρώ είναι πολύ μεγάλος. Μία επιστροφή της 

Ελλάδος σε ένα εθνικό νόμισμα βολεύει κάποιες από τις παρασιτικές τάξεις της 

ελληνικής πλουτοκρατίας. Μπορεί να το θέλουν και κάποια πολιτικά κόμματα. Αυτό 

το πρόβλημα, όμως, είναι αντιμετωπίσιμο. Το μεγάλο πρόβλημα είναι η άρχουσα 

τάξη της Γερμανίας που θέλει την Ελλάδα εκτός ευρώ, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. 

Αυτή φοβάμαι ότι τελικά θα χρησιμοποιήσει τα αριστερά κόμματα της Ελλάδος για 

να εξυπηρετήσει τα ταξικά της συμφέροντα.  

Το συμπέρασμα, λοιπόν, είναι ότι η αριστερά στην Ελλάδα εκπροσωπεί τις 

προνομιούχες παρασιτικές και κρατικοδίαιτα πλουτοκρατικές τάξεις της Ελλάδος. Η 

ελληνική αριστερά πρέπει να αλλάξει μυαλά και να στηρίξει τις μη προνομιούχες 

τάξεις. Αυτό θα επιτευχθεί με την φορολόγηση του πλούτου και με την ανάπτυξη του 

υγιούς (προοδευτικού) και οικονομικά βιώσιμου καπιταλισμού. Αυτό είναι 

απαραίτητη προϋπόθεση για την οποιαδήποτε προοδευτική μετακαπιταλιστική 

μετάβαση. Με αυτό τον τρόπο η αριστερά θα δείξει στον κόσμο ότι παλεύει και ότι 

μπορεί να βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο των πραγματικά μη προνομιούχων Ελλήνων. 

Στο επόμενο κεφάλαιο σκιαγραφείται μία τέτοια αριστερή πολιτική. 
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Ένα Αριστερό Πρόγραμμα για την Ελλάδα 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ανάλυση των προηγούμενων κεφαλαίων πρέπει να έχει και μία πρακτική 

διάσταση σε επίπεδο πολιτικής εφαρμογής. Τα μεγαλύτερα εμπόδια στην εφαρμογή 

ενός προγράμματος πολιτικής είναι η χρηματοδότησή του. Από πού θα βρεθούν τα 

λεφτά; Ρωτούν οι αντίπαλοι. Το "λεφτά υπάρχουν", είναι καλό ως σύνθημα αλλά αν 

εκλεγείς και δεν υπάρχουν, θα σε κυνηγάνε και οι πεθαμένοι. Η αριστερά δεν μπορεί 

να κοροϊδεύει τον κόσμο για τα ψηφαλάκια. Θα πρέπει να εξηγήσει στον κόσμο ποιος 

θα πληρώσει το μάρμαρο αυτού που θέλει να πετύχει. Ο καθένας που θα περνά από 

το κόμμα της αριστεράς, θα λαμβάνει  ένα πιστοποιητικό, ονόμασέ το και συμβόλαιο 

με το λαό, με τις υποχρεώσεις του, κυρίως τις οικονομικές αλλά και τις πολιτικές. Για 

παράδειγμα θα λέει σε μέλος των παρασιτικών τάξεων ότι άμα μας ψηφίσεις θα 

πληρώσεις τόσα σε φόρους και θα μειωθεί ο μισθός σου με τόσα ευρώ. Αν είναι 

ιδιοκτήτης αχρησιμοποίητης αγροτικής γης θα φορολογηθεί βάναυσα, εκτός αν την 

εκμεταλλευτεί χωρίς να αναμένει κρατικές ενισχύσεις. 

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να κάνω μία διευκρίνιση. Μέχρι τώρα έχω αποφύγει 

συστηματικά να προσδιορίσω σε τι συνίσταται η αριστερά. Πολλοί είναι αυτοί που 

δεν δέχονται την διάκριση αριστεράς και δεξιάς και την θεωρούν ξεπερασμένη. 

Μπορεί να έχουν και δίκιο. Για την παρούσα ανάλυση αυτό δεν είναι και τόσο 

σημαντικό. Για μένα, το να ενδιαφέρεσαι για τα (ταξικά) συμφέροντα των μη 

προνομιούχων νοικοκυριών, ας πούμε του κατώτερου 25%, αποτελεί αριστερή 

πολιτική. Αλλά και ο Ρόουλς θα ενδιαφερόταν για τα ίδια νοικοκυριά. Αυτό δεν το 

1122  
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κάνει αριστερό. Αριστερή είναι και η πολιτική να θέλεις να καταργήσεις την ιδιωτική 

ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής. Αριστερό είναι να επιδιώκεις ένα μείγμα πολιτικής 

που δίνει λιγότερη ανεργία και περισσότερο πληθωρισμό. Αριστερή είναι και η 

πολιτική να φορολογείς τον πλούτο. Γνωρίζω πολύ καλά την επιχειρηματολογία ότι 

αυτές οι πολιτικές μπορεί να έχουν ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα διότι τέτοιες 

πολιτικές μπορεί να μειώσουν τόσο πολύ την παραγωγή και το εισόδημα, που στο 

τέλος τα φτωχότερα νοικοκυριά θα βρεθούν σε χειρότερη θέση από εκείνη που θα 

βρισκόταν αν εφαρμοζόταν μία "δεξιά" πολιτική. Αυτά τα ζητήματα δεν απαντώνται 

σε αυτό το βιβλίο και θέλουν μεγαλύτερη επεξεργασία, αλλά δεν επηρεάζουν στο 

ελάχιστο την πρακτική εφαρμογή αυτών που προτείνω εδώ. 

Τι πρέπει και τι μπορεί να κάνει η ελληνική αριστερά; Στο κεφάλαιο αυτό 

επιχειρείται μία κωδικοποίηση όλων όσων αναφέρθηκαν παραπάνω με την μορφή 

μιας πολιτικής στρατηγικής που είναι άμεσα εφαρμόσιμη και στοχεύει (α) στην υγιή 

(προοδευτική) καπιταλιστική ανάπτυξη και (β) στην δημιουργία προϋποθέσεων 

μετάβασης σε προοδευτική μετακαπιταλιστική κοινωνία, οποιαδήποτε μορφή και αν 

αυτή λάβει.  

Σε ιδεολογικό επίπεδο, η αριστερά πρέπει να ξεκαθαρίσει ότι η φτωχοποίηση των 

μαζών δεν αποτελεί προϋπόθεση προοδευτικών αλλαγών. Η θεωρία ό,τι το 

μετακαπιταλιστικό σύστημα θα έρθει μέσα από την φτωχοποίηση των πολιτών δεν 

φαίνεται να τεκμηριώνεται ιστορικά. Το αντίθετο, φέρνει στην επιφάνεια ότι 

χειρότερο έχει να επιδείξει το ανθρώπινο είδος: το φασισμό.  

Σύμφωνα με τη δική μου πρόταση, το πρόγραμμα ενός αριστερού κόμματος της 

Ελλάδος θα πρέπει να περιέχει τα εξής: 

 

1. Η ανάπτυξη του υγιούς (προοδευτικού) καπιταλισμού είναι το ζητούμενο από 

πλευράς τακτικής, με στρατηγικό στόχο το κτίσιμο μιας μετακαπιταλιστικής 

κοινωνίας που θα δίνει την δυνατότητα της πλήρους αξιοποίησης του εργατικού 

δυναμικού μιας χώρας και όλων των φυσικών της πόρων. Αυτό θα πρέπει να 

είναι το ιδεολογικό περιεχόμενο και το στίγμα της ελληνικής αριστεράς. Στο 

πλαίσιο αυτό, η ιδεοληψία υπέρ του δημοσίου και κατά του ιδιωτικού πρέπει να 

τελειώσει. Ο δημόσιος τομέας της Ελλάδας θέλει γκρέμισμα διότι συντηρεί ό,τι 

πιο παρασιτικό και διεφθαρμένο υπάρχει στην ελληνική οικονομία και κοινωνία. 

Η αντίληψη ότι φταίνε τα πολιτικά κόμματα εξουσίας είναι λανθασμένη, διότι τα 

κόμματα εξουσίας είναι "σαρξ εκ της σαρκός" αυτών των τάξεων, εξ ου και το 
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συμπέρασμα του κρατικοδίαιτου καπιταλισμού. Όταν ξεριζωθούν τα παράσιτα 

του δημόσιου τομέα θα καταρρεύσουν και τα κόμματα που τα εκπροσωπούν. 

2. Στην περίπτωση της Ελλάδος, η επίτευξη του υγιούς (προοδευτικού) 

καπιταλισμού περνά μέσα από την πλήρη ενσωμάτωση της χώρας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση και την ευρωζώνη, δηλαδή στην πιο ανεπτυγμένη 

καπιταλιστική ένωση κρατών. Η Ελλάδα θα πρέπει να αναλάβει ηγετική 

πρωτοβουλία για να ενσωματωθούν το συντομότερο δυνατόν, όλες οι γειτονικές 

της χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη, κυρίως όμως, η Τουρκία. 

Δεν είναι τυχαίο ότι κανένα ακροδεξιό κόμμα της Ευρώπης δεν είναι υπέρ της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η άρχουσα τάξη της Γερμανίας θέλει να μείνει μακριά από 

μία ενοποιημένη Ευρώπη. Αυτός είναι και ο λόγος που αρνείται να αναλάβει 

έναν ηγετικό ρόλο στη διαμόρφωση μιας πιο ενοποιημένης Ευρώπης που φυσικά 

έχει και οικονομικές υποχρεώσεις.  

3. Η αριστερά θα αναλάβει να καταγράψει τις δημόσιες αγροτικές και τουριστικές 

εκτάσεις, που θα τις "ξεπουλήσει" στα μεγαλύτερα μονοπώλια του κόσμου για 

την δημιουργία της μεγαλύτερης δυνατής εκμετάλλευσης (δημιουργίας 

υπεραξίας) των εργατών που θα απασχολούνται σε αυτές. Ανεπτυγμένος 

καπιταλισμός σημαίνει μεγάλη εκμετάλλευση και δημιουργία τεράστιων 

υπεραξιών. Πουθενά αλλού δεν είναι μεγαλύτερη η εκμετάλλευση των εργατών 

από ό,τι σε αυτές τις επιχειρήσεις. Πουθενά αλλού δεν είναι τόσο μεγάλος ο 

μισθός τους όσο σε αυτές τις επιχειρήσεις.  Όπως ανέφερα, θα εφαρμόζεται 

συμμετρικά η οδηγία Μπολκενστάιν: οι μισθοί θα είναι ίδιοι με τους μισθούς της 

χώρας προέλευσης του "αιμοσταγούς μονοπωλίου". Δεν θα μείνει χωριό που δεν 

θα καταγραφεί η δημόσια γη. Κάθε χωριό θα έχει τουλάχιστον μία μεγάλη 

καπιταλιστική μονάδα. Αυτό θα είναι το σύνθημα της αριστεράς. Έτσι θα γεμίσει 

η Ελλάδα πραγματικούς εργάτες. Αυτό θα γίνει άμεσα από την νεολαία της 

ελληνικής αριστεράς που θα είναι και η άμεσα ωφελούμενη.  

4. Συμπληρωματικά σε αυτό θα βοηθήσει και η "άγρια φορολόγηση" των μικρών 

ιδιωτικών αδρανών αγροτικών εκμεταλλεύσεων μέχρι το σημείο της δήμευσης. 

Η αριστερά πρέπει να ξεκαθαρίσει ότι είναι ενάντια στους μικροαστούς 

ιδιοκτήτες αγροτικής γης. Η γη ανήκει στο σύνολο του λαού και ως τέτοια θα 

υφίσταται την μέγιστη δυνατή εκμετάλλευση, ώστε να αποδίδει τα μέγιστα για το 

λαό. Αυτό κάνει η πρόταση που ανέλυσα παραπάνω. Ο μικροϊδιοκτήτης, αν θέλει 

να κρατήσει την γη του, θα πρέπει να αποδίδει όσο και η μεγάλη καπιταλιστική 
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μονάδα. Μπορεί να ανταγωνιστεί με πολύ εξειδικευμένα αγροτικά προϊόντα που 

θα δημιουργήσουν τις δικές τους αγοραστικές "φωλιές" (marketing niche) στην 

παγκόσμια αγορά. Υπάρχουν εξαιρετικές τέτοιες μονάδες διάσπαρτες σε όλη την 

Ελλάδα και μπορούν να γίνουν μεγαλύτερες και περισσότερες. Και αυτές θα 

βοηθήσει η άγρια φορολόγηση της αδρανούς αγροτικής γης διότι θα μπορέσουν 

να επεκτείνουν την παραγωγή τους. Η αριστερά θα πρέπει να είναι υπέρ τέτοιων 

αγροτικών μονάδων εντάσεως προσωπικής εργασίας του ιδιοκτήτη. 

5. Τα παραπάνω απαιτούν έντονη ταξική πάλη. Η Ελλάδα έχει 4 εκατομμύρια 

νοικοκυριά. Άμεσα η αριστερά θα πρέπει να υιοθετήσει μία ανατρεπτική διανομή 

εισοδήματος υπέρ των μη προνομιούχων Ελλήνων (π.χ. του κατώτερου 25% των 

ελληνικών νοικοκυριών), φορολογώντας αναλογικά τον πλούτο του 75% των 

ανώτερων ελληνικών νοικοκυριών σύμφωνα με το παράδειγμα που εξετάσθηκε 

παραπάνω (βλέπε Πίνακα 3). Τότε θα γίνει πράξη το σύνθημα "την κρίση να 

πληρώσει η πλουτοκρατία" ή καλύτερα η κρατικοδίαιτη πλουτοκρατία. Τα 

νοικοκυριά αυτά πρέπει να αποκτήσουν ονοματεπώνυμο για να μην ψαρεύει η 

αριστερά σε θολά νερά, εξυπηρετώντας τα παράσιτα και τους κρατικοδίαιτους. 

Πριν τις εκλογές, η αριστερά θα ετοιμάσει ένα σχέδιο όπου το κάθε νοικοκυριό 

θα γνωρίζει τι θα πληρώσει σε φόρους και τι θα εισπράξει σε παροχές, όταν αυτή 

θα κυβερνήσει.  

6. Τα αριστερά κόμματα θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν σε όλες τις παρασιτικές και 

κρατικοδίαιτες τάξεις ότι δεν είναι καλοδεχούμενες. Θα πρέπει να ανοίξουν όλα 

τα κλειστά επαγγέλματα. Οι τάξεις των προσοδοθήρων πρέπει να εξαφανιστούν. 

Γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί, φαρμακοποιοί, οικονομολόγοι κ.λπ. που 

απομυζούν τον Έλληνα πολίτη, χρησιμοποιώντας τα προνόμια προστασίας που 

τους παρέχει το ελληνικό κράτος, θα πρέπει να γίνουν οι ταξικοί αντίπαλοι της 

αριστεράς. Η αριστερά έχει την ευθύνη να περάσει την χώρα από την ελληνική 

"φεουδαρχία" στον υγιή καπιταλισμό. Από τον συντεχνιακό καπιταλισμό στον 

προοδευτικό καπιταλισμό. Η αριστερά της Ελλάδος θα πρέπει να πάρει θέση και 

να σταματήσει να κοροϊδεύει, κυρίως, τον εαυτό της και την ιδεολογία της. Η 

θέση είναι μόνο μία. Να συντρίψει το φαινόμενο του παρασιτικού και 

κρατικοδίαιτου καπιταλισμού που βλάπτει τους μη προνομιούχους Έλληνες, 

αλλά πιο σημαντικό από όλα εμποδίζει την προοδευτική καπιταλιστική ανάπτυξη 

της χώρας.  
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7. Σε συνέχεια του προηγούμενου, η μισθολογική πολιτική του δημοσίου θα πρέπει 

να αλλάξει δραστικά. Κανένας δημόσιος υπάλληλος δεν θα λαμβάνει παραπάνω 

μισθό από τον αντίστοιχο μισθό υπαλλήλου του ιδιωτικού τομέα. Για αρχή, ο 

μέσος μισθός του δημοσίου δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 650 ευρώ το μήνα με 

ένα διάνυσμα μισθών από 500 έως 1200 ευρώ. Τα χρήματα που θα 

εξοικονομηθούν θα δοθούν στους "ένστολους" και σε κάθε "ένστολο" του 

ιδιωτικού τομέα. Αυτή η διανομή είναι συμπληρωματική της προηγούμενης 

πολιτικής φορολόγησης του πλούτου και μπορεί να φέρει μία συνολική 

μεταφορά 30 δισεκατομμυρίων ευρώ (15% του ΑΕΠ) από τα πλουσιότερα στα 

φτωχότερα νοικοκυριά. Εκτίμησή μου είναι ότι τα 10 δισεκατομμύρια θα 

προέλθουν από τις διαφορές μισθών δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και τα 20 

δισεκατομμύρια από την αναδιάρθρωση της φορολογίας. Για να το κάνω πιο 

απλό. Ο δάσκαλος του ιδιωτικού σχολείου θα λαμβάνει τον ίδιο μισθό με το 

δάσκαλο του δημόσιου σχολείου. Θα αφαιρεθεί η διαφορά του μισθού του 

δασκάλου του δημόσιου σχολείου και θα δοθεί στον δάσκαλο του ιδιωτικού. Με 

δεδομένο ότι ο πολλαπλασιαστής των νοικοκυριών που εργάζονται στον 

πραγματικό ιδιωτικό τομέα είναι μεγαλύτερος από εκείνων που εργάζονται στον 

δημόσιο τομέα, αυτή η πολιτική θα αυξήσει την ενεργό ζήτηση. Είμαι σίγουρος 

ότι όλη η αριστερά θα αγκαλιάσει αυτή την πρόταση μαζί με τους 

βαθυστόχαστους μελετητές των αστείρευτων "δεξαμενών σκέψης" (think tank) 

των εργατικών συνδικάτων. Τόσο κεϋνσιανισμό πουλάνε τρώγοντας τα λεφτά 

των ΚΠΣ μέσω  της εκπόνησης  βαθυστόχαστων "επιστημονικών" μελετών. Ας 

εφαρμοστεί ο Κέυνς τουλάχιστον μια φορά εκεί που τους πονάει! Το παραμύθι 

τους ότι αυτοί αγωνίζονται για να αυξηθούν όλων οι μισθοί δεν πουλάει. Μέχρι 

να αυξηθούν όλων, ας αυξηθούν του ιδιωτικού τομέα με αντίστοιχη μείωση των 

μισθών του δημοσίου, και μετά βλέπουμε. Εκτός αν εφαρμοστεί η πιο 

επαναστατική πρότασή μου της αντικατάστασης κάθε 5 χρόνια των δημόσιων με 

ιδιωτικούς υπαλλήλους. Η πρότασή μου θα διορθώσει άμεσα και την άνιση 

διανομή του εισοδήματος. Η Ελλάδα έχει την υψηλότερη ανισότητα από τις 

χώρες μέλη του ΟΟΣΑ. 

8. Με την άμεση εφαρμογή των παραπάνω θα προσκληθούν οι αποδεδειγμένα 

πετυχημένοι Έλληνες του εξωτερικού να επιστρέψουν στην πατρίδα τους είτε ως 

επενδυτές είτε ως εργάτες υψηλής εξειδίκευσης. Σε όλους τους Έλληνες του 

εξωτερικού θα παραχωρείται έκταση από την δημόσια γη για το κτίσιμο του 
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σπιτιού τους. Προτίμηση θα δοθεί στους Έλληνες που γεννήθηκαν και 

μεγάλωσαν στο εξωτερικό με χαλαρούς έως και ανύπαρκτους δεσμούς με την 

Ελλάδα. Είναι οι πιο πολλοί και οι καλύτεροι όλων. 

9. Αν οι παραπάνω πολιτικές εφαρμοστούν, η Ελλάδα θα καταγράψει υψηλούς 

ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης, αντίστοιχους με αυτούς που κατέγραψε τις 

πρώτες δεκαετίες του δεύτερο μισού του 20
ου

 αιώνα. Σε αυτήν την περίπτωση, οι 

μισθοί των εργαζομένων θα αυξάνονται έτσι ώστε η Ελλάδα να καταστεί μία από 

τις πλουσιότερες χώρες του κόσμου, με μισθούς αντίστοιχους με αυτούς των πιο 

προηγμένων χωρών της Ευρώπης. Τότε μόνο ο κατώτερος μισθός μπορεί να 

γενικευθεί και να ξεπεράσει τους μεγαλύτερους κατώτερους μισθούς των χωρών 

που ανήκουν στην ίδια ομάδα κρατών με την Ελλάδα, δηλαδή την ευρωζώνη. 

Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος της ελληνικής αριστεράς. Ο στόχος αυτός είναι 

εύκολος να επιτευχθεί με ένα μέσο όρο οικονομικής μεγέθυνσης της τάξης του 

5% κάθε χρόνο. Μέσα σε δέκα χρόνια, θα αυξηθεί το ΑΕΠ κατά 100 

δισεκατομμύρια ευρώ.  

 

Η εφαρμογή των παραπάνω, απαιτεί ένα πολύ σκληρό μνημόνιο που θα έχει ως 

σκοπό την εξαφάνιση των παρασιτικών και κρατικοδίαιτα πλουτοκρατικών τάξεων. 

Αποτέλεσμα θα είναι η εργατικοποίησή τους, σε συνθήκες όμοιες με αυτές των πιο 

ανεπτυγμένων καπιταλιστικών κρατών. Ο αγώνας θα είναι ταξικός, μεταξύ των μη 

προνομιούχων και προνομιούχων τάξεων. Η αριστερά πρέπει να έχει το θάρρος να 

σταματήσει να υποστηρίζει τις τελευταίες και να προσαρμόσει την στάση της υπέρ 

των συμφερόντων των μη προνομιούχων τάξεων. Τα ταξικά συμφέροντα των μη 

προνομιούχων δεν εκπροσωπούνται σήμερα από την ελληνική αριστερά. Καιρός να 

αλλάξει, διότι ο κόσμος θα αλλάξει χωρίς αυτήν.  

Σκοπίμως αποφεύγω να ονοματίσω τα κόμματα που κατά την γνώμη μου 

μπορούν να παίξουν ηγετικό ρόλο. Δεν έχει και μεγάλη σημασία όμως. Πιο 

σημαντικό είναι αυτό το αριστερό κόμμα να είναι ταξικό και εθνικό. Σε πρώτη φάση 

να στηρίξει με το πρόγραμμά του το κατώτερο 25% των ελληνικών νοικοκυριών 

(περί το ένα εκατομμύριο) που αποτελούν τις μη προνομιούχες τάξεις.  Αυτή είναι η 

ταξική διάσταση. Ταυτόχρονα να καλέσει σε πανστρατιά όλες τις αστείρευτες 

δυνάμεις του ελληνισμού, κυρίως του εξωτερικού, να επενδύσουν και να 

παλιννοστήσουν. Αυτή είναι η εθνική διάσταση. Εκτίμησή μου είναι ότι απαιτούνται 

γύρω στα 5 χιλιάδες ηγετικά στελέχη. Οι Έλληνες και οι Φιλέλληνες του εξωτερικού 
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πρέπει να αξιοποιηθούν. Το μοντέλο είναι πολύ εύκολο και το εφαρμόζουν άλλες 

προηγμένες χώρες που έχουν γίνει "κυνηγοί κεφαλών" και βρίσκουν ότι καλύτερο 

υπάρχει στην παγκόσμια αγορά στελεχών και το φέρνουν στην χώρα τους. Στην 

Ελλάδα εφαρμόζεται στον επαγγελματικό αθλητισμό. Θα χρησιμοποιηθούν οι 

σκάουτερς του ποδοσφαίρου και της καλαθοσφαίρισης για να μας φέρουν τους 

καλύτερους "παίκτες" στην Ελλάδα.  

Με την παραπάνω πολιτική το όφελος θα είναι μακροχρόνια καλό για όλες τις 

τάξεις, συμπεριλαμβανομένων των παρασιτικών και κρατικοδίαιτα πλουτοκρατικών 

τάξεων της χώρας. Οι μισθοί θα αυξηθούν για όλους και θα τεθούν οι βάσεις για να 

δημιουργηθεί ένα υγιές (προοδευτικό) κράτος πρόνοιας. Αυτό είναι η εθνική 

επιδίωξη. Ο αγώνας όμως για την αριστερά δεν θα έχει τελειώσει εκεί. Απομένει το 

ταξικό ζήτημα. Αυτό απαιτεί μία άλλη ανάλυση για τους όρους και τις προϋποθέσεις 

της μετάβασης σε ένα προοδευτικό μετακαπιταλιστικό σύστημα.  

Στην φάση αυτή κρίνω σκόπιμο να υπάρχει ένας ελεγκτής στην εφαρμογή του 

παραπάνω προγράμματος της αριστεράς. Η τρόικα πρέπει να αξιοποιηθεί. Γνωρίζουν 

πολύ καλά πλέον την Ελλάδα και η διατήρησή τους θα ήταν εγγύηση για την 

εφαρμογή του παραπάνω προγράμματος (σκληρού μνημονίου). Κάθε μήνα να 

έρχονται στην Ελλάδα και οι Υπουργοί της Ελληνικής Αριστερής Κυβέρνησης να 

απολογούνται στην τρόικα τι έκαναν στο πλαίσιο του προγράμματος. Η τρόικα να 

ενημερώνει τον Ελληνικό Λαό για το έργο των Υπουργών και την πρόοδο της 

εφαρμογής του σκληρού μνημονίου που περιέγραψα παραπάνω. Σε αντίθεση με αυτό 

που συμβαίνει τώρα, η αριστερή κυβέρνηση θα τους αφήνει να μιλήσουν. Για μένα η 

τρόικα είναι ο Ότε Ρεχάγκελ της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου του 2004. Όσο 

Εθνική Κυριαρχία χάσαμε με την ανάθεση της Εθνικής Ομάδας σε έναν Γερμανό 

τόση θα είναι και η απώλεια της Εθνικής Κυριαρχίας με το να αφήσουμε την Τρόικα 

όχι μόνο να μας λέει τι να κάνουμε αλλά και να ορίζει ποιοι θα παίζουν ως Υπουργοί 

και ποιοι θα αντικατασταθούν αν δεν παίζουν καλά. Όπως και ο Ρεχάγκελ, έτσι και η 

τρόικα θα κριθούν από τα αποτελέσματα. Στην οικονομία τα αποτελέσματα είναι πιο 

εμφανή από τα ποδοσφαιρικά αποτελέσματα. Όμως, όπως και στο ποδόσφαιρο, έτσι 

και στην διακυβέρνηση της χώρας, οι αποτυχίες μπορούν να αποδοθούν σε οτιδήποτε 

πλην της ανεπάρκειας και ανικανότητας των Ελλήνων Υπουργών. Οι δυνατότητες 

που έχει η ελληνική οικονομία είναι πολύ μεγάλες, μεγαλύτερες από την εθνική 

ομάδα ποδοσφαίρου. Απλώς η τρόικα πρέπει να κάνει κουμάντο και η αριστερά να 
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την στηρίξει διότι αυτό απαιτεί το εθνικό και λαϊκό συμφέρον της χώρας. Μόνο 

προδότες μπορούν να είναι ενάντια στην τρόικα. 

Ίσως ο καλύτερος τρόπος για να απεικονίσουμε την παραπάνω ανάλυση είναι με 

ένα γράφημα. Το Διάγραμμα 12 παρουσιάζει την παραπάνω ανάλυσή μου με τέσσερα 

σχήματα. Ο κάθετος άξονας μετρά τον πλούτο του νοικοκυριού ή το κατά κεφαλή 

εισόδημά του σε ευρώ. Στην Ελλάδα υπάρχουν 4 εκατομμύρια νοικοκυριά. Τα 

ιεραρχώ σύμφωνα με το μηνιαίο εισόδημά τους. Το αποτέλεσμα φαίνεται στο κάθε 

σχήμα του Διαγράμματος 12. Το πρώτο σχήμα είναι μία κανονική πυραμίδα όπως 

θέλουν να την βλέπουν τα αλλήθωρα μάτια της ελληνικής αριστεράς. Υπάρχουν τρεις 

τάξεις: οι εργαζόμενοι που είναι η βάση της πυραμίδας, μία ανώτερη-μεσαία τάξη και 

μία άρχουσα τάξη. Οι τυφλοί της αριστεράς δεν βλέπουν καν την ανώτερη-μεσαία 

τάξη. Βλέπουν εργάτες και άρχουσα τάξη. 

Το δεύτερο σχήμα είναι η ελληνική κοινωνία όπως θέλω να την βλέπω εγώ. Η 

πυραμίδα έχει τετραγωνοποιηθεί από τα παράσιτα και τα κρατικοδίαιτα νοικοκυριά 

που έχουν κολλήσει σαν βδέλλες στις μη προνομιούχες τάξεις της Ελλάδος. Τα 

διαγραμμισμένα μέρη του Σχήματος 2 αποτελούν τις προνομιούχες τάξεις. Η μη 

διαγραμμισμένη πυραμίδα στο κέντρο του Διαγράμματος απεικονίζει τις μη 

προνομιούχες τάξεις.   

Ο παρασιτισμός και ο κρατικοδιαιτισμός διαπερνά όλα τα εισοδηματικά 

στρώματα, ξεκινά από τα χαμηλότατα και φθάνει στα πιο υψηλά (βλέπε το 

διαγραμμισμένο μέρος του Σχήματος 2). Αυτός είναι και ο λόγος που όλα τα πολιτικά 

κόμματα στηρίζουν τις προνομιούχες τάξεις. Για παράδειγμα, κάποιος λαμβάνει μία 

σύνταξη 300 ευρώ το μήνα ως "ανοικτομάτης τυφλός". Έχει χαμηλό εισόδημα και 

τοποθετείται στη βάση της πυραμίδας. Μπορεί να είναι και φανατικός αριστερός 

(ΠΑΣΟΚ πριν το 2010, ΣΥΡΙΖΑ ή ΚΚΕ σήμερα). Είναι προνομιούχος διότι ζει με 

την υπεραξία που παράγουν οι μη προνομιούχοι Έλληνες. Ή κατά το κοινώς 

λεγόμενο ζει σε βάρος των κορόιδων (μη προνομιούχων). 
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Το Σχήμα 2 αποτελεί την ουσία της ανάλυσης μου. Έχουν πολύ μεγάλη σημασία 

για το οικονομικό υπόδειγμα που προτείνω εδώ οι αριθμοί των μελών των δύο 

κοινωνικών ομάδων: προνομιούχων και μη προνομιούχων. Εκτίμησή μου είναι ότι 

μέχρι και την πρόσφατη οικονομική κρίση, τα παράσιτα και οι κρατικοδίαιτοι ήταν η 

πλειονότητα. Αυτοί τρέφονταν από την υπεραξία που δημιουργούσαν οι μη 

προνομιούχοι Έλληνες της Ελλάδος, οι μετανάστες της Ελλάδος, οι Έλληνες του 

εξωτερικού και τελευταία τα δάνεια από το εξωτερικό που θα πληρωθούν από τις 

μελλοντικές γενιές των Ελλήνων. Αυτά φαίνεται να στερεύουν και το αποτέλεσμα θα 

είναι συρρίκνωση των προνομιούχων τάξεων. Αυτό είναι και η ευκαιρία για την 

υλοποίηση της πρότασης που έχω εξετάσει στο παρόν βιβλίο. Όπως γράφει και ένα 

σύνθημα τοίχου επί της Πανεπιστημίου: αν όχι τώρα, πότε; Αν όχι εμείς (η αριστερά 

λέω εγώ), ποιοι; 

Η πρόταση μου για την ανάπτυξη ενός υγιούς (προοδευτικού) καπιταλισμού 

ταυτίζεται με την απαλλαγή της ελληνικής οικονομίας από τις "βδέλλες" της και 

φυσικά τους "ανοικτομάτες τυφλούς" που μόνο η τρόικα και τα μνημόνια μπορεί να 

τους ξανακάνει να βρουν το φως τους. Ο τρόπος εξετάστηκε παραπάνω. Όταν γίνουν 

όλα αυτά, η Ελλάδα θα μεταβεί σε μία υγιή καπιταλιστική κοινωνία όπως αυτή του 

Σχήματος 3 του Διαγράμματος 12. 

Η πυραμίδα του Σχήματος 3 μετατοπίζεται προς τα πάνω. Ο ελάχιστος μηνιαίος 

μισθός ανά νοικοκυριό γίνεται 1200 ευρώ, όσο δηλαδή και στις άλλες υπαρκτές 

ανεπτυγμένες καπιταλιστικές κοινωνίες του σήμερα. Αυτός ο καπιταλισμός είναι ο 

υπαρκτός καπιταλισμός. Αυτό που έχει να κάνει η Ελλάδα είναι να τον αντιγράψει 

και είναι εύκολο για δύο λόγους. Πρώτον και βασικότερο, η παγκόσμια Ελλάδα έχει 

το ανθρώπινο κεφάλαιο που απαιτείται για κάτι τέτοιο, ένα από τα καλύτερα του 

κόσμου και το καλύτερο του κόσμου ως ποσοστό στο σύνολο του πληθυσμού. 

Δεύτερον, η Ελλάδα είναι η καλύτερη χώρα στον κόσμο σε ό,τι αφορά του φυσικούς 

της πόρους, που συμπεριλαμβάνουν την πολύ μεγάλη ελκυστικότητα της που δεν 

υπάρχει άλλη τέτοια στον κόσμο. Όπως ανέφερα η λανθάνουσα ζήτηση για Ελλάδα 

είναι τεράστια και πρέπει να την εκμεταλλευτεί για το κτίσιμο μιας προοδευτικής 

κοινωνίας.  

Το μόνο που χρειάζεται είναι μία αριστερά που θα υποστηρίξει τα ταξικά 

συμφέροντα των μη προνομιούχων Ελλήνων όπως εξήγησα παραπάνω. Στο Σχήμα 3 

υπάρχει ένα διαγραμμισμένο μέρος που δείχνει ότι στον υγιή (προοδευτικό) 

καπιταλισμό θα υπάρχουν και κρατικοδίαιτοι. Θα απολαμβάνουν τον κατώτερο μισθό 
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διότι θα είναι πραγματικά ανήμποροι. Το υγιές καπιταλιστικό σύστημα με την 

αριστερά στην κυβέρνηση θα κτίζει ένα πραγματικό κράτος πρόνοιας.  

Τέλος, έχω ενσωματώσει στο Διάγραμμα 12 (βλέπε Σχήμα 4) και την μετα-

καπιταλιστική προοπτική. Το μόνο που έχω αναφέρει για αυτή την κοινωνία στο 

παρόν βιβλίο είναι ότι πρέπει να είναι πιο αποδοτική, πιο αποτελεσματική, πιο 

ανταγωνιστική και πιο δημοκρατική από το πιο προηγμένο (προχωρημένο) υγιές 

καπιταλιστικό σύστημα. Αυτός είναι και ο λόγος που στέκει ψηλότερα στην 

οικονομική απόδοση. Πρέπει να δίνει υψηλότερο κατά κεφαλή εισόδημα και 

περισσότερο πλούτο. Διαφορετικά δεν μπορεί να επιβιώσει.  

Το έχω σχεδιάσει ως ρόμβο για να δείξω ότι ανισότητες θα υπάρχουν, αλλά θα 

είναι άλλης μορφής. Και αυτό χωρίς να είμαι σίγουρος. Θα υπάρχουν ανισότητες και 

στις δύο πλευρές του ρόμβου πλέον που ίσως να οφείλονται στις διαφορετικές 

ικανότητες και στην εργατικότητα (διάθεση για εργασία) του κάθε ατόμου. Είναι 

αλήθεια ότι φοβάμαι την ισότητα στο εισόδημα και τον πλούτο διότι παραπέμπει σε 

επίγειους παραδείσους που δεν υπάρχουν. Επίσης, η απειλή ότι θα χάσουν τον 

μεταθανάτιο παράδεισο δεν φαίνεται ικανή ως απειλή ακόμη και στους πιο θρήσκους. 

Τελικά άτιμο πράγμα ο πλούτος!  

Συνεπώς, μου φαίνεται ότι σε μία πρώτη μετακαπιταλιστική φάση, τα άτομα 

πρέπει να αμείβονται σύμφωνα με την εργασία τους και την ικανότητά τους. Δεν 

μπορώ να βρω άλλη λύση. Ο φόβος μου έγκειται στο γεγονός ότι αν δεν αμειφθούν οι 

ικανοί και οι εργατικοί, η κοινωνία δεν θα μεγιστοποιεί την παραγωγή της, με 

αποτέλεσμα την φτωχοποίησή της και την τελική της κατάρρευση. Και αυτό 

ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο ιδιοκτήτης των μέσων παραγωγής. Ας πούμε ότι η 

γη ανήκει στο κράτος μαζί με όλο το κεφάλαιο που απαιτείται. Ένα κομμάτι γης 

δίνεται σε δέκα άτομα ως ομάδα που μοιράζονται ίσα την παραγωγή. Ένα ίδιο 

κομμάτι δίνεται σε άλλα δέκα άτομα που ο καθένας δουλεύει ξεχωριστά το 1/10 

κομμάτι γης που του αναλογεί. Θα υπάρχει διαφορά στο σύνολο της παραγωγής; Αν 

υποθέσουμε ότι όλοι λαμβάνουν την ίδια παραγωγή ας πούμε 1000 ευρώ το μήνα και 

το υπόλοιπο πηγαίνει σε κάποιο συλλογικό φορέα, τότε η δεύτερη μορφή 

μετακαπιταλιστικής οργάνωσης θα παράγει 1000 ευρώ και ίσως λίγο παραπάνω αν 

μερικοί είναι ιδεαλιστές ή θέλουν να εξασφαλίσουν μία θέση στον παράδεισο. Στην 

πρώτη περίπτωση μπορεί να παράγουν και λιγότερο από 1000 ευρώ το άτομο. Αν 

αλλάξουμε το κίνητρο και πούμε ότι ο καθένας θα συνεισφέρει 200 ευρώ στο κοινό 

ταμείο και οτιδήποτε παραπάνω θα κρατείται από τους εργαζόμενους, οι διαφορές θα 
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είναι απίστευτες, κυρίως μεταξύ της δεύτερης και πρώτης μορφής οργάνωσης της 

παραγωγής. Ένα άτομο μπορεί να παράγει 100 χιλιάδες ευρώ το μήνα και το άλλο 

2000 ευρώ το μήνα. Δεν άλλαξε η ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής αλλά άλλαξαν τα 

κίνητρα. Όποιος λύσει αυτό το πρόβλημα χωρίς να καταφύγει στην αλλαγή της 

(κοινωνικής) φύσης του ανθρώπου, τότε θα έχει λύσει και τον γρίφο της μετάβασης. 

Αν υποθέσουμε ότι η (κοινωνική) φύση των ανθρώπων αλλάζει αρκεί κάποιοι να το 

αποφασίσουν, τότε αυτοί οι κάποιοι θα έχουν πλησιάσει την δύναμη του Θεού ή του 

από μηχανής θεού. Από την αρχαιότητα (βλέπε και Μήδεια του Ευριπίδη) ο από 

μηχανής θεός έλυνε όλα τα προβλήματα. Τον ίδιο Θεό επικαλούνται και πολλοί 

σύγχρονοι Έλληνες αριστεροί, χρησιμοποιώντας ξύλινους γερανούς (διαβάζεται και 

ως ξύλινη γλώσσα). Νομίζω ότι μόνο ξύλινη δεν ήταν η δική μου γλώσσα. 
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Σύνοψη και Συμπερασματικές Σκέψεις 
 

 

 

 

 

 

 

 

Πεποίθησή μου είναι ότι η Ελλάδα χρειάζεται την ανάπτυξη ενός μη 

κρατικοδίαιτου και μη παρασιτικού καπιταλισμού. Ο πλούτος θα φορολογείται διότι, 

με τα δεδομένα της Ελλάδος, κάθε άλλη φορολογία στρέφεται ενάντια στις μη 

προνομιούχες κοινωνικές τάξεις και υπέρ των παρασιτικών και κρατικοδίαιτα 

πλουτοκρατικών τάξεων. Οι έμμεσοι φόροι και οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης πρέπει 

να καταργηθούν. Οι άμεσοι φόροι εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων 

πρέπει επίσης να καταργηθούν. Οι άμεσοι και οι έμμεσοι φόροι στην Ελλάδα είναι 

εστίες διαφθοράς που ευνοούν την μικρή, την μεσαία και την μεγάλη κρατικοδίαιτη 

πλουτοκρατία. Έχουν πολύ μεγάλο διοικητικό κόστος συλλογής. Θα 

αντικατασταθούν με "χαράτσια", δηλαδή με φόρους επί του πλούτου. Είναι οι πιο 

δίκαιοι φόροι, διότι οι φτωχότεροι των φτωχών δεν πληρώνουν τίποτε και η συλλογή 

των φόρων είναι ανέξοδη, εξαφανίζοντας την διαπλοκή και την διαφθορά. 

Προτείνω ένα άλλο υπόδειγμα οικονομικής ανάπτυξης, χωρίς καμία κρατική 

ενίσχυση. Αυτή η ανάπτυξη θα επιτευχθεί με την δημιουργία μεγάλων μη 

κρατικοδίαιτων καπιταλιστικών επιχειρήσεων. Η δημιουργία τέτοιων μονάδων θα 

δημιουργήσει το νέο και θα αξιοποιήσει το υπάρχον ελληνικό εργατικό δυναμικό της 

Ελλάδος και κυρίως του Έλληνες του εξωτερικού. Ο στόχος είναι η εργατικοποίηση 

της παρασιτικής και κρατικοδίαιτης μικροαστικής και μεσοαστικής τάξης της 

Ελλάδος, κυρίως της νεολαίας. Θα δημιουργηθεί μία νέα πολυπληθής υγιής εργατική 

και αστική (μεσαία) τάξη αντίστοιχη των ανεπτυγμένων καπιταλιστικών χωρών. 

1133  
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Αυτό το θεωρώ απαραίτητη προϋπόθεση για την μετάβαση σε ένα προοδευτικό 

μετακαπιταλιστικό υπόδειγμα παραγωγής. Κρίνω ότι το μνημόνιο και τα άλλα 

μνημόνια που πρέπει να το ακολουθήσουν, βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Με 

άλλα λόγια, είναι προοδευτικές πολιτικές και πρέπει να τύχουν της υποστήριξης των 

αριστερών κομμάτων. 

Σκοπός μου δεν ήταν να συζητήσω με λεπτομέρεια εναλλακτικές λύσεις του 

μνημονίου, διότι οτιδήποτε πλην του μνημονίου είναι χειρότερη λύση, μιας και ένα 

πιο σκληρό (προοδευτικό) μνημόνιο (α) θα ήταν πιο δίκαιο απέναντι στις μελλοντικές 

γενιές των Ελλήνων, (β) θα εξυπηρετούσε τα οικονομικά συμφέροντα των 

κατώτερων κοινωνικών τάξεων, και (γ) θα προωθούσε την Εθνική Ανεξαρτησία και 

την Λαϊκή Κυριαρχία, με όλη την ουσιαστική σημασία των λέξεων. Πρακτικά αυτό 

απαιτεί ριζικές ανατροπές (α) στην φορολογία του πλούτου των προνομιούχων 

Ελλήνων, (β) στις αμοιβές των δημόσιων υπαλλήλων, (γ) στο άνοιγμα όλων των 

επαγγελμάτων και (δ) στην πολιτική γης που αφορά την αξιοποίηση της ιδιωτικής και 

δημόσιας περιουσίας.  

Τα σκληρά μνημόνια είναι αυτά που θα δημιουργήσουν και κυρίως θα 

διατηρήσουν, για μεγάλο χρονικό διάστημα, πλεονάσματα στο ισοζύγιο εξωτερικών 

συναλλαγών και στον κρατικό προϋπολογισμό. Αυτά θα επιτευχθούν αν μειωθούν οι 

μισθοί, οι συντάξεις και τα θεσμοθετημένα (κρατικοδίαιτα) κέρδη των παρασιτικών 

και κρατικοδίαιτα πλουτοκρατικών τάξεων της Ελλάδος. Οι τελευταίες αποτελούν 

τους προσοδοθήρες ή όπως εύστοχα είπε ο Ανδρέας Παπανδρέου τις "ραντιέρικες" 

τάξεις της Ελλάδος. Μόνο έτσι η Ελλάδα θα ισχυροποιήσει την Εθνική της 

Ανεξαρτησία και θα θέσει τις βάσεις της Λαϊκής Κυριαρχίας.  

Σκοπός μου δεν ήταν, επίσης, να αναλύσω την ουσία και την έκταση των 

ευθυνών που έχει κάθε μία από τις παρασιτικές και κρατικοδίαιτα πλουτοκρατικές 

τάξεις της Ελλάδος. Σίγουρο είναι ότι η τρέχουσα γενιά των Ελλήνων, αυτοί που 

γεννήθηκαν στις δεκαετίες που ακολούθησαν τον πόλεμο του 1940, έχουν την μόνη 

εγχώρια ευθύνη, κανένας άλλος. Όχι όλοι, αλλά οι προνομιούχοι, που αγγίζουν τα 2 

εκατομμύρια παρασιτικών και τεμπέληδων Ελλήνων. Είναι αυτοί που έχουν 

απαξιώσει κάθε χειρωνακτική εργασία. Τεμπέλης δεν είναι μόνο ο άεργος, αλλά και 

εκείνος που πάει σε μία δουλειά, που, άμεσα ή έμμεσα, χρηματοδοτείται από το 

ελληνικό δημόσιο, εισπράττει δε πολύ περισσότερα από όσα παράγει. Πολλοί από 

αυτούς εργάζονται πυρετωδώς μόνο όταν κλέβουν το δημόσιο. Εξυπηρετούν τον 
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Έλληνα πολίτη γρήγορα και αποτελεσματικά μόνο όταν πληρώνονται με μίζες και 

φακελάκια.  

Παρά ταύτα και σε πείσμα αυτών των παθογενειών η ελληνική οικονομία 

προόδευε ασταμάτητα. Όποιος οικονομικός δείκτης και να χρησιμοποιηθεί, η 

ελληνική οικονομία του 21
ου

 αιώνα είναι πολύ καλύτερη από οποιαδήποτε χρονική 

περίοδο του 20
ου

 αιώνα. Σε κανένα έτος του 20
ου

 αιώνα η Ελλάδα δεν παρήγαγε τόσα 

αγαθά και υπηρεσίες όσο τον 21
ο
 αιώνα. Επίσης, ποτέ το κατά κεφαλή εισόδημα των 

Ελλήνων δεν ήταν τόσο υψηλό όσο τον 21
ο
 αιώνα. Η χειρότερη χρονιά του τρέχοντος 

αιώνα ήταν καλύτερη από την καλύτερη επίδοση του 20
ου

 αιώνα. Αυτό τον πλούτο 

τον παρήγαγαν (α) οι μη προνομιούχοι Έλληνες εργάτες που δουλεύουν σε μικρές και 

μεγάλες μη κρατικοδίαιτες επιχειρήσεις, (β) οι νόμιμοι μετανάστες, και (γ) οι 

παράνομοι μετανάστες. Εκτίμησή μου είναι ότι ο συνολικός τους αριθμός μπορεί να 

ξεπερνά τα τρία εκατομμύρια. Αυτοί θρέφουν τα δύο εκατομμύρια των παράσιτων 

που απαρτίζουν την μικρή, την μεσαία και την άρχουσα κρατικοδίαιτη πλουτοκρατία. 

Τα ταξικά συμφέροντα των τελευταίων, που υποστηρίζονται από όλα τα πολιτικά 

κόμματα, είναι αντίθετα με αυτά των μη προνομιούχων Ελλήνων και μεταναστών. 

Είναι αλήθεια, όμως, ότι το μνημόνιο και η οικονομική κρίση που το έφερε, 

πόνεσαν τις παρασιτικές τάξεις της ελληνικής κρατικοδίαιτης πλουτοκρατίας, που 

όλα τα κόμματα στη Βουλή πιστά υπηρετούν. Ακόμη χειρότερη εξυπηρέτηση 

προσφέρουν τα κόμματα εκτός Βουλής, μάλιστα εκείνα που υποστηρίζουν να βγει η 

χώρα από το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα τρίβει τα χέρια της η άρχουσα 

τάξη της Ελλάδος και της Γερμανίας αν αυτό επιτευχθεί. Είναι αλήθεια ότι το 

παλεύουν.  

Η Ελλάδα χρειάζεται συνέχεια στην εφαρμογή των μνημονίων, με την ίδια 

επιτυχία όπως τα πρώτα, για να εξαφανιστούν οι παρασιτικές και κρατικοδίαιτα 

πλουτοκρατικές τάξεις της. Είναι αυτές που έχουν σταθεί εμπόδιο σε οποιαδήποτε 

προσπάθεια μη κρατικοδίαιτης οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Επιβάλλεται η 

οικονομική εξαφάνισή τους. Αυτό θα επιτευχθεί αν επωμισθούν πλήρως όλο το βάρος 

του χρέους. Να τους αφαιρεθεί μισθός και πλούτος. Καμία απόλυση αν δουλεύουν 

στο δημόσιο και τις δημόσιες επιχειρήσεις, αλλά συντριπτική μείωση των 

παρασιτικών τους μισθών, με την ελπίδα, που δεν την βλέπω, να παρακινηθούν να 

φύγουν. Ποιος παρατάει μία δουλειά όπου δεν κάνει τίποτε;  

Μόνη μου ελπίδα και ισχυρή πεποίθησή μου είναι ότι η ελληνική αριστερά 

πρέπει να αλλάξει ρότα και να σταματήσει να εξυπηρετεί τα παρασιτικά ταξικά 
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συμφέροντα της μικρής και μεσαίας πλουτοκρατίας. Έτσι ενισχύει, με τον καλύτερο 

τρόπο, την μεγάλη πλουτοκρατία και καθιστά ανίκητη την κρατικοδίαιτη άρχουσα 

τάξη της Ελλάδος. Αν δεν γίνει αυτό, τότε οι Έλληνες της εργασίας και της προόδου 

θα εγκαταλείπουν την χώρα, όπως έκαναν πάντοτε στο παρελθόν. Αποτελεί, όμως, 

και αυτό ασφαλιστική βαλβίδα του συστήματος, που με μαεστρία ρυθμίζουν τα 

αριστερά ελληνικά κόμματα και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις. 

Καιρός είναι η ελληνική αριστερά να το σκεφτεί, διότι πιστεύω ακράδαντα ότι η 

πλειονότητα των αριστερών το κάνουν επειδή θεωρούν, εντίμως και ειλικρινώς, πως 

εξυπηρετούν τα συμφέροντα των μη προνομιούχων Ελλήνων. Φευ! Εξυπηρετούν ό,τι 

χειρότερο υπάρχει στην ελληνική κοινωνία από την επανάσταση του 1821 μέχρι 

σήμερα: τις παρασιτικές μικροαστικές και μεσοαστικές κρατικοδίαιτα πλουτο-

κρατικές τάξεις.  

Τα μνημόνια δίνουν την δυνατότητα επανατοποθέτησης όλων αυτών στην σωστή 

τους βάση και την ευκαιρία, με περισσότερα και σκληρότερα (προοδευτικότερα) 

μνημόνια, της οικοδόμησης ενός συστήματος μη κρατικοδίαιτου καπιταλισμού, το 

οποίο θα εργατικοποιήσει τις παρασιτικές μικροαστικές και μεσοαστικές τάξεις. Αυτή 

η εργατικοποίηση θα δημιουργήσει μία ισχυρή εργατική δύναμη και μία υγιή αστική 

(μεσαία) τάξη, που αποτελεί την αναγκαία προϋπόθεση για την μετάβαση σε ένα 

προοδευτικό μετακαπιταλιστικό κοινωνικοοικονομικό σύστημα.  

Οι λεπτομέρειες μιας τέτοιας μετάβασης δεν μπορούν να απεικονισθούν σε έναν 

"οδικό χάρτη". Γνωρίζουμε όμως δύο αποτυχίες συστημάτων που ισχυρίστηκαν ότι 

εγκαθίδρυσαν μετακαπιταλιστικά κοινωνικοοικονομικά συστήματα. Το ένα, το 

σοβιετικό, κατέρρευσε εν μία νυκτί. Το άλλο, το κινέζικο, μετατράπηκε σε 

καπιταλιστικό για να σωθεί, κρατώντας πολλά χαρακτηριστικά του προηγούμενου 

συστήματος, όπως για παράδειγμα την πολιτική γης.  

Κατά τη γνώμη μου, ένα μετακαπιταλιστικό σύστημα μπορεί να επιβιώσει, να 

κυριαρχήσει και να εξαπλωθεί μόνο αν είναι πιο αποδοτικό, πιο παραγωγικό, πιο 

ανταγωνιστικό και πιο δημοκρατικό από το πιο προηγμένο καπιταλιστικό σύστημα. 

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο όταν ο καπιταλισμός δώσει τα μέγιστα που έχει να 

δώσει και φθάσει σε εκείνο το σημείο ανάπτυξής του, που πλέον στέκεται εμπόδιο 

στην έτι περαιτέρω αξιοποίηση της εργατικής δύναμης, ιδιαιτέρως εκείνης που 

παράγει νέα γνώση και τεχνολογία. Αποτελεί ένα σοβαρό θέμα και αξίζει μιας άλλης 

μελέτης. Αυτός είναι και ο λόγος που στην παρούσα μελέτη προτείνω την ανάπτυξη 
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του υγιούς (προοδευτικού) καπιταλισμού στην Ελλάδα. Να δώσει όσα μπορεί να 

δώσει ο καπιταλισμός και μετά συζητάμε για τα περαιτέρω.  
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Παράρτημα Α: 

Τα Κόστη της ΟΝΕ 
 

Σελίδες 13-16 από την μελέτη "Ενιαίο Ευρωπαϊκό Νόμισμα: Επιπτώσεις για την 

Ελληνική Βιομηχανία" στο πλαίσιο του έργου "Το Μέλλον της Ελληνικής 

Βιομηχανίας" που εκπονήθηκε το 1997 για την Ελληνική Κυβέρνηση (Υπουργείο 

Ανάπτυξης) με Αριθμό Πρωτοκόλλου: Α/ΕΠΒ12054/403/Φ.6.1.3. [Σημείωση: Το 

μέρος αυτό γράφτηκε από τον κ. Γρηγόρη Θ. Παπανίκο, ενός από τους τρεις 

συγγραφείς της μελέτης]. 

 

Η αποδοχή του κοινού νομίσματος σημαίνει ότι το εθνικό νόμισμα καταργείται 

και μαζί με αυτό καταργείται ένα σημαντικό εργαλείο οικονομικής πολιτικής που 

είναι η νομισματική πολιτική, δηλαδή ο συστηματικός έλεγχος της προσφοράς 

χρήματος και των επιτοκίων μιας χώρας. Η δημιουργία του ευρώ μεταβιβάζει τον 

έλεγχο της προσφοράς χρήματος και των επιτοκίων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα. Το ίδιο αποτέλεσμα θα είχε και μία συμφωνία η οποία θα διατηρούσε το 

εθνικό νόμισμα αλλά η ισοτιμία του θα ήταν μόνιμα σταθερή με τα άλλα ευρωπαϊκά 

νομίσματα. Η μόνη διαφορά είναι ότι το κοινό νόμισμα δεν αφήνει καμία αμφιβολία 

ότι η παρούσα κατάσταση θα διατηρηθεί, ενώ το καθεστώς των σταθερών ισοτιμιών 

ενέχει πάντοτε την αμφιβολία ότι μία χώρα μπορεί πάντοτε να αθετήσει την 

συμφωνία. Έχει συμβεί στο παρελθόν και δεν υπάρχει τίποτε που να εμποδίζει την 

επανάληψή του στο μέλλον. 

Αντίθετα, αν οι ιθύνοντες της οικονομικής πολιτικής θεωρούνται αξιόπιστοι από 

τις οικονομικές μονάδες, η συμμετοχή σε μία νομισματική ένωση δεν χρειάζεται και 

αν γίνει μειώνει τις επιλογές που έχουν οι αρμόδιοι της οικονομικής πολιτικής της 

χώρας. Τα παραδείγματα του Βελγίου το 1982 αλλά και της Ελλάδος του 1953 είναι 

χαρακτηριστικά. Και στις δύο περιπτώσεις είχαμε υποτίμηση του εθνικού νομίσματος 

με ευεργετικές οικονομικές επιδράσεις. Είναι αλήθεια, όμως, ότι η υποτίμηση 

συνοδεύτηκε και από μία αυστηρή δημοσιονομική πολιτική και πολιτική μισθών. 

Η επιλογή της συμμετοχής σε μία νομισματική ένωση ή όχι εξαρτάται και από τις 

συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εργασίας. Αν οι μισθοί και η κινητικότητα των 

εργατών είναι άκαμπτοι, τότε το κόστος συμμετοχής στην ΟΝΕ θα είναι πολύ 

μεγάλο. Για να γίνει κατανοητό αυτό, ας συνεχίσουμε με το παράδειγμα της ξαφνικής 

πτώσης της συνολικής ζήτησης. Με σταθερές ισοτιμίες (κοινό νόμισμα), μία πτώση 

της συνολικής ζήτησης θα οδηγήσει σε ένα συνδυασμό πτώσης των μισθών και 

αύξησης της ανεργίας. Αν οι μισθοί δεν είναι ευέλικτοι αρκετά, δηλαδή δεν μπορούν 

να μειωθούν σημαντικά, τότε όλη η προσαρμογή θα γίνει από την αύξηση της 

ανεργίας. Το πρόβλημα αυτό δεν θα ήταν πολύ μεγάλο, αν η υπερπροσφορά εργασίας 

μπορούσε να μετακινηθεί σε περιοχές όπου υπάρχουν υψηλότερες αμοιβές και 

μεγαλύτερη ζήτηση για εργασία. Κάτι τέτοιο, αν και προβλέπεται από την ΟΝΕ, είναι 

πάρα πολύ δύσκολο να γίνει διότι υπάρχουν σημαντικά εμπόδια για τη μετακίνηση 

των εργατών μέσα στην Ευρώπη που οφείλονται σε πολιτισμικές και γλωσσικές 
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διαφορές. Διαφορές υπάρχουν και στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και 

επιδομάτων ανεργίας που δεν επιτρέπεται η μεταφορά τους από χώρα σε χώρα. Οι 

ΗΠΑ αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα απορρόφησης κραδασμών της 

συνολικής ζήτησης από την κινητικότητα των εργαζομένων από πολιτεία σε πολιτεία.  

Πώς επηρεάζεται το κόστος της ΟΝΕ όταν η οικονομία υποβάλλεται σε 

διαταράξεις που προέρχονται από την πλευρά της προσφοράς, όπως ήταν η 

περίπτωση της αύξησης της τιμής του πετρελαίου την περίοδο του 1979-1980; Η 

απάντηση εξαρτάται από την διάρθρωση των εργατικών συνδικάτων. Αν οι μισθοί 

καθορίζονται κεντρικά ή σε επίπεδο επιχείρησης, τότε η συμμετοχή στη νομισματική 

ένωση δεν θα έχει μεγάλο οικονομικό κόστος. Αντίθετα, σε χώρες όπου οι μισθοί 

καθορίζονται ενδιάμεσα σε επίπεδο κλάδων, η προσαρμογή σε μία διατάραξη που 

προέρχεται από την πλευρά της προσφοράς θα έχει μεγαλύτερο οικονομικό κόστος, 

διότι είναι πιο δύσκολη η προσαρμογή. 

Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι το κόστος συμμετοχής στην ΟΝΕ 

εξαρτάται από τον τρόπο που οργανώνονται τα εργατικά συνδικάτα. Όταν η 

οικονομία αντιμετωπίζει προβλήματα προσφοράς, οι επιπτώσεις θα είναι 

διαφορετικές για τους μισθούς και τις τιμές ανάλογα με τη μορφή οργάνωσης των 

εργατικών συνδικάτων. Σε αυτή την περίπτωση το κόστος της ΟΝΕ θα είναι 

διαφορετικό για κάθε χώρα. 

Η διαφορά στον τρόπο καθορισμού  των μισθών από τα εργατικά συνδικάτα δεν 

είναι η μόνη διαφορά που επηρεάζει το μέγεθος του κόστους συμμετοχής στην ΟΝΕ 

για κάθε χώρα. Διαφορές όπως στις προτιμήσεις των χωρών για πληθωρισμό και 

ανεργία, διαφορές στους ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης, διαφορές στο σύστημα  

εισπράξεων των φόρων είναι καθοριστικές για τον προσδιορισμό του κόστους 

συμμετοχής στην ΟΝΕ. 

Οι προτιμήσεις των χωρών για πληθωρισμό και ανεργία διαφοροποιεί το κόστος 

της ΟΝΕ. Χώρες που πριν τη συμμετοχή επιθυμούσαν μικρότερη ανεργία και 

μεγαλύτερο πληθωρισμό θα έχουν μεγαλύτερο κόστος προσαρμογής (αύξηση της 

ανεργίας) για τη συμμετοχή τους στην ΟΝΕ. Το κόστος αυτό εξαρτάται από το κατά 

πόσο η καμπύλη Phillips, που δίνει τη σχέση ανεργίας και πληθωρισμού, δεν 

μετακινείται μακροχρόνια προς τα δεξιά, έτσι ώστε η σχέση να μην μπορεί να γίνει 

αντικείμενο επιλογής των ιθυνόντων της οικονομικής πολιτικής. Επειδή το ερώτημα 

αυτό δεν έχει απαντηθεί θεωρητικά και οι εμπειρικές μελέτες δεν έχουν καταλήξει σε 

συγκεκριμένα συμπεράσματα είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο να εκτιμηθεί το 

κόστος αυτό. Στην περίπτωση της Ελλάδος, παρατηρείται, ιδιαίτερα τα τελευταία 

χρόνια, ότι υπάρχει αρνητική συσχέτιση μεταξύ ανεργίας και πληθωρισμού. Το 

κόστος της αντιπληθωριστικής πολιτικής είναι μία σημαντική αύξηση της ανεργίας. 

Η διαφορά στους ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης μιας χώρας με τις άλλες 

χώρες μέλη της ΟΝΕ δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στο ισοζύγιο εξωτερικών 

συναλλαγών. Η χώρα με την υψηλή οικονομική μεγέθυνση, μέσα στην ΟΝΕ, θα 

αυξήσει τις εισαγωγές της σε ρυθμό μεγαλύτερο από τις εξαγωγές της που δημιουργεί 

προβλήματα στο εμπορικό ισοζύγιο που δεν μπορούν να διορθωθούν από μία 

προσαρμογή της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Η μόνη λύση είναι η πτώση των 

εγχώριων τιμών, δηλαδή η εφαρμογή μιας περιοριστικής πολιτικής. Το αποτέλεσμα 



Γρηγόρης Θ. Παπανίκος "Η Οικονομική Κρίση της Ελλάδος: Μία Ταξική Ανάλυση Υπέρ των Μνημονίων" 

[171] 

 

θα είναι μία πτώση της οικονομικής μεγέθυνσης της χώρας. Στην περίπτωση αυτή 

έχουμε σύγκλιση προς τα κάτω. Το κόστος αυτό προϋποθέτει ότι δεν υπάρχουν 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των οριακών ροπών για εισαγωγές στις χώρες μέλη της 

ΟΝΕ. Επίσης, το κόστος αυτό δεν θα είναι πολύ μεγάλο, αν το εμπόριο μεταξύ των 

μελών της ΟΝΕ είναι ήδη πολύ μεγάλο. 

Τέλος, διαφορές στο δημοσιονομικό σύστημα κάθε χώρας καθορίζουν το ύψος 

του κόστους της συμμετοχής στην ΟΝΕ. Η χρηματοδότηση των δημοσιών δαπανών 

μπορεί να γίνει με δύο τρόπους, είτε με αύξηση της φορολογίας (άμεσης και έμμεσης) 

είτε με αύξηση του πληθωρισμού. Η αύξηση του πληθωρισμού αυξάνει τα 

πραγματικά δημόσια έσοδα διότι δεν τιμαριθμοποιούνται άμεσα και οι φορολογικοί 

συντελεστές. Τα έσοδα αυτά προέρχονται από αυτό που ονομάζεται φόρος 

πληθωρισμού (inflation tax). Ποιο είναι το άριστο μέγεθος των φόρων που θα πρέπει 

να συλλέγεται μέσω του φόρου του πληθωρισμού; Η απάντηση εξαρτάται από το 

σύστημα είσπραξης των φόρων. Σε μερικές  χώρες, όπως η Ελλάδα, το 

δημοσιονομικό σύστημα είναι ανεπαρκές που επιβαρύνει σημαντικά το κόστος 

συλλογής των άμεσων και έμμεσων φόρων. Η καταφυγή στον πληθωρισμό είναι από 

οικονομικής άποψης πιο αποτελεσματική. Η συμμετοχή στην ΟΝΕ σημαίνει ότι θα 

πρέπει να μειωθούν τα έσοδα που προέρχονται από το φόρο πληθωρισμού και να 

αυξηθούν τα έσοδα του δημοσίου από τους άμεσους και έμμεσους φόρους. Το 

αποτέλεσμα θα είναι μία αύξηση του κόστους συλλογής των δημοσίων εσόδων.  

Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την παραπάνω ανάλυση που 

αφορούν το κόστος της ΟΝΕ είναι τα εξής: 

 

1. Η συμμετοχή στην ΟΝΕ έχει ένα άμεσο κόστος που προέρχεται από την μετα-

τροπή ή αντικατάσταση ταμειακών μηχανών, την προσαρμογή των συστημάτων 

πληροφορικής, τη μετατροπή των υφιστάμενων συμβολαίων σε ευρώ, την 

εκπαίδευση του προσωπικού αλλά και την ενημέρωση των πελατών για τις 

επερχόμενες αλλαγές από τη χρήση του ευρώ κλπ. 

2. Για χώρες που στη μεταβατική περίοδο αντιμετωπίζουν υψηλό πληθωρισμό, το 

κόστος της ΟΝΕ θα περιλαμβάνει και την αύξηση της ανεργίας. Το πρόβλημα θα 

είναι οξύτερο σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από ακαμψία των μισθών και 

περιορισμένη μετακίνηση του εργατικού δυναμικού. Τα προτεινόμενα σύμφωνα 

απασχόλησης στην Ελλάδα λαμβάνουν υπόψη τους αυτούς τους παράγοντες. 

3. Το γεγονός ότι μια χώρα παραιτείται του εθνικού της νομίσματος σημαίνει ότι 

στην ουσία παραιτείται από έναν ισχυρό εργαλείο νομισματικής πολιτικής. Η 

χρήση των συναλλαγματικών ισοτιμιών είναι χρήσιμη διότι οι χώρες έχουν 

διαφορετικά διαρθρωμένη οικονομία. Βεβαίως, η πολιτική των υποτιμήσεων έχει 

και αυτή τα αρνητικά της αποτελέσματα, όπως πληθωρισμό, τον κίνδυνο μη 

επένδυσης  στον τομέα της αύξησης της παραγωγικότητας από πλευράς 

επιχειρηματιών με τη λογική ότι θα μπορούν να πωλούν σε χαμηλές τιμές κλπ. 

4. Το κόστος του κοινού νομίσματος σχετίζεται με τη διαφορετική επίδραση που 

μπορούν να έχουνε διάφορες εξωγενείς διαταραχές στις διάφορες χώρες της Ε.Ε. 
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Η παραπάνω ανάλυση βασίζεται άμεσα στο πόσο ανοικτή είναι μία οικονομία, 

δηλαδή τι ποσοστό στο ΑΕΠ αποτελούν οι εισαγωγές της και οι εξαγωγές της. Η 

ικανότητα που έχει μία χώρα να επηρεάζει την απασχόληση και την παραγωγή μέσω 

μια ευέλικτης συναλλαγματικής πολιτικής εξαρτάται από το πόσο ανοικτή είναι η 

οικονομία της και το είδος της οικονομικής κρίσης. Για παράδειγμα, αν όλες οι χώρες 

μέλη της ΟΝΕ αντιμετωπίζουν την ίδια κρίση, π.χ. αύξηση της τιμής του πετρελαίου, 

τότε όλες οι χώρες θα υποτιμούσαν το νόμισμα τους και η συνολική επίδραση θα 

ήταν η ίδια με αυτή της συμμετοχής στην ΟΝΕ. Αν, όμως, μία μόνο χώρα 

αντιμετωπίζει το πρόβλημα, τότε όσο πιο ανοικτή είναι η οικονομία της σε σχέση με 

τις άλλες χώρες τόσο μικρότερο είναι το κόστος του κοινού νομίσματος (σταθερών 

ισοτιμιών). Ο λόγος είναι διττός. Πρώτον, μια πτώση της οικονομικής 

δραστηριότητας σε μία χώρα μειώνει τις τιμές των προϊόντων που παράγει. Μέσω της 

ελεύθερης αγοράς στην περιοχή της ΟΝΕ, αυτόματα θα αυξηθεί η ζήτηση των 

προϊόντων της από τις άλλες χώρες. Το αποτέλεσμα θα είναι η αύξηση της 

απασχόλησης και της παραγωγής. Δεύτερον, αν εκτός από την ελεύθερη διακίνηση 

των εμπορευμάτων έχουμε και ελεύθερη διακίνηση των συντελεστών της παραγωγής, 

τότε το εργατικό δυναμικό και το κεφάλαιο της χώρας που είχε την οικονομική κρίση 

θα μετακινηθεί προς τις άλλες χώρες της ΟΝΕ διότι σε αυτές η αμοιβή των 

συντελεστών είναι μεγαλύτερη. Η διαδικασία αυτή θα συνεχιστεί μέχρι να έχουμε την 

εξισορρόπηση των μισθών και της αμοιβής του κεφαλαίου. Το συμπέρασμα λοιπόν 

είναι ότι υπάρχει αρνητική συσχέτιση μεταξύ του κόστους της ΟΝΕ και του βαθμού 

οικονομικής εξάρτησης με τις άλλες χώρες.  
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Παράρτημα Β: 

Στατιστικά Στοιχεία 
 

Σε παρενθέσεις είναι οι κωδικοί των μεταβλητών που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή 

Στατιστική Αρχή (EUROSTAT) στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων της AMECO.  

 

Δ1: Έλλειμμα Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών: Εισαγωγές-Εξαγωγές (σε 

δισεκατομμύρια ευρώ σταθερών τιμών του 2013). Χρησιμοποιήθηκαν οι 

ονομαστικές αξίες των εισαγωγών (UMGS) και εξαγωγών (UXGS) διαιρούμενες 

με τους αντίστοιχους αποπληθωριστές των εισαγωγών (PMGS) και εξαγωγών 

(PXGS) με έτος βάσης το 2013. 

Δ2: Συσσώρευση των Ελλειμμάτων Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών (σε 

δισεκατομμύρια ευρώ σταθερών τιμών του 2013). Υπολογίστηκε ως η 

συσσώρευση του Δ1. 

Δ3: Δαπάνες-Δ3α  (UUCG) και Έσοδα- Δ3β (URCG) της Ελληνικής Κυβέρνησης (σε 

τρέχουσες τιμές δισεκατομμυρίων ευρώ).  

Δ4. Ελλείμματα του Ελληνικού Κρατικού Προϋπολογισμού, 1988-2015 (σε 

δισεκατομμύρια ευρώ σταθερών τιμών του 2013). Υπολογίστηκε ως η διαφορά 

των Κρατικών Δαπανών-Δ3α  (UUCG) και Κρατικών Εσόδων- Δ3β (URCG) 

αποπληθωρισμένες με το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ZCPIN) με έτος βάσης το 

2013. 

Δ5α. Δημόσιο Χρέος (UDGG) αποπληθωρισμένο με τον αποπληθωριστή του ΑΕΠ 

(PVGD) με έτος βάσης το 2013. 

Δ5β. Δημόσιο Χρέος (UDGG) ως ποσοστό του ΑΕΠ (UVGD). 

Δ6. Πραγματικές Αμοιβές Εργαζομένων (σε ευρώ του 2013) που υπολογίστηκαν ως 

ονομαστικές αμοιβές (HWCDW) διαιρούμενες με το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή 

(ZCPIN) με έτος βάσης το 2013. 

Δ7. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) (σε δισεκατομμύρια ευρώ σταθερών τιμών 

του 2013) που υπολογίστηκε ως το ονομαστικό ΑΕΠ (UVGD διαιρούμενο με τον 

αποπληθωριστή του ΑΕΠ (PVGD) με έτος βάσης το 2013. 

Δ8. Κατά Κεφαλή Εισόδημα υπολογίστηκε ως Δ7 διά του Ελληνικού Πληθυσμού 

(NPTD) (σε ευρώ σταθερών τιμών του 2013). 

Δ11. Απασχόληση (ΝΕΤΝ) σε χιλιάδες. 
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Έτος Δ1 Δ2 Δ3α Δ3β Δ4 Δ5α Δ5β Δ6 Δ7 Δ8 Δ11 

1960 -1,115 -1,11      7972 37,13 4456 3645 

1961 -1,269 -2,38      8189 42,03 5005 3659 

1962 -1,876 -4,26      8757 42,18 4993 3623 

1963 -2,261 -6,52      9158 47,18 5564 3572 

1964 -3,386 -9,91      10288 51,62 6066 3525 

1965 -3,975 -13,88      11204 57,18 6687 3501 

1966 -3,082 -16,97      12020 60,89 7069 3469 

1967 -3,287 -20,25      12941 64,35 7410 3428 

1968 -4,221 -24,47      14161 68,98 7892 3386 

1969 -4,996 -29,47      15147 76,96 8772 3376 

1970 -5,004 -34,47      16004 83,83 9534 3373 

1971 -4,855 -39,33      16774 90,40 10237 3383 

1972 -4,994 -44,32      18107 99,59 11204 3400 

1973 -6,993 -51,32      18370 107,64 12055 3434 

1974 -4,483 -55,80      17273 100,71 11238 3437 

1975 -3,685 -59,48      18330 107,13 11842 3441 

1976 -3,528 -63,01      19928 114,47 12458 3482 

1977 -4,352 -67,36      21674 117,83 12659 3510 

1978 -3,566 -70,93      23710 126,37 13401 3524 

1979 -2,580 -73,51      24319 130,52 13670 3563 

1980 -2,518 -76,03      22531 131,41 13628 3613 

1981 -2,303 -78,33      21960 129,36 13296 3801 

1982 -5,153 -83,48      23110 127,90 13065 3760 

1983 -6,763 -90,25      23380 126,52 12849 3778 

1984 -4,461 -94,71      23849 129,06 13042 3769 

1985 -5,135 -99,84      24187 132,30 13318 3864 

1986 -5,293 -105,14      22029 132,98 13342 3878 

1987 -4,579 -109,71      21061 129,98 12997 3874 

1988 -7,100 -116,81 21,80 17,50 20,56   22273 135,56 13506 3938 

1989 -9,772 -126,59 25,00 19,15 24,60   24126 140,71 13946 3953 

1990 -13,315 -139,90 28,25 22,12 21,40 100,77 71,62 23628 140,71 13853 4005 

1991 -14,474 -154,37 29,69 25,20 13,14 107,39 74,03 22815 145,07 14144 3934 

1992 -12,558 -166,93 32,54 27,38 13,02 115,46 79,04 21959 146,08 14087 3991 

1993 -13,459 -180,39 35,58 29,40 13,63 142,49 99,13 21076 143,75 13735 4024 

1994 -12,199 -192,59 38,39 32,92 10,89 142,61 97,26 21087 146,62 13894 4099 

1995 -14,876 -207,47 41,65 35,52 11,20 146,59 97,92 21877 149,70 14077 4136 

1996 -16,882 -224,35 44,10 38,96 8,67 153,70 100,30 22006 153,23 14308 4120 

1997 -17,607 -241,95 47,23 44,39 4,54 154,83 97,50 23713 158,80 14736 4100 

1998 -20,597 -262,55 47,05 46,74 0,47 156,56 95,38 23843 164,14 15150 4221 

1999 -22,582 -285,13 51,09 51,84 -1,12 161,05 94,87 24750 169,76 15599 4235 

2000 -26,395 -311,53 55,58 55,34 0,34 185,18 104,41 25425 177,36 16245 4255 

2001 -27,265 -338,79 57,95 57,78 0,23 193,47 104,69 25505 184,80 16877 4261 

2002 -30,378 -369,17 62,24 61,12 1,50 196,09 102,58 27427 191,16 17398 4356 

2003 -31,299 -400,47 67,58 64,34 4,21 199,12 98,32 28155 202,52 18372 4408 

2004 -27,761 -428,23 73,02 67,49 6,98 210,92 99,79 28504 211,36 19108 4514 

2005 -25,219 -453,45 77,67 72,14 6,74 237,85 110,02 28237 216,18 19469 4650 

2006 -31,751 -485,20 84,94 76,69 9,75 245,89 107,80 28017 228,10 20460 4739 

2007 -40,578 -525,78 94,89 85,19 11,13 253,46 107,32 28508 236,16 21099 4807 

2008 -40,473 -566,25 104,78 89,61 16,73 266,08 112,91 28351 235,66 20971 4866 

2009 -31,803 -598,05 112,75 85,39 29,81 296,05 129,69 29002 228,27 20232 4836 

2010 -24,140 -622,19 105,37 85,48 20,69 321,84 148,32 26983 216,98 19189 4712 

2011 -18,317 -640,51 101,76 83,33 18,56 343,24 170,29 25232 201,57 17838 4447 

2012 -9,793 -650,30 90,99 81,37 9,55 295,99 156,85 23813 188,71 16715 4076 

2013 -4,154 -654,46 80,16 78,85 1,31 322,20 177,30 22140 181,73 16096 3925 

2014 -0,959 -655,42 80,40 78,91 1,50 323,61 177,02 21891 182,81 16192 3949 

2015 0,581 -654,84 78,98 80,03 -1,05 323,51 171,93 21826 188,16 16666 4052 
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