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Ας γίνουμε λίγο πιο σαφείς όμως. Τον τελευταίο καιρό τα οικονομικά ιερογλυφικά όλο
και περισσότερο μιλάνε για διπλό ή παράλληλο νόμισμα. Του δίνουν διάφορα ονόματα,
άλλοτε το λένε Geuro (ελληνικό ευρώ ή τζούρο), άλλοτε IOU (χρεόγραφο ή ίου), άλλοτε
πάλι μιλάνε για την Μητέρα των Νομισμάτων, τη δραχμή (αμετάφραστο). Τι θέλουν να
πουν όμως οι μαστουρωμένοι προφήτες του χρηματιστικού κεφαλαίου;

Έστω ότι το ελληνικό κράτος αποφασίζει να εισάγει ένα δεύτερο ή παράλληλο νόμισμα.
Δεν θα εξετάσουμε τώρα τους λόγους για τους οποίους μπορεί να το κάνει αυτό γιατί
θα χαθούμε κι εμείς στην πορτοκαλί ομίχλη. Όπως και να το λένε πάντως (ας το πούμε
ίου), το δεύτερο νόμισμα θα έχει ένα πολύ βασικό καθήκον. Με αυτό θα πληρώνονται
οι μισθοί και οι συντάξεις που πληρώνει το κράτος. Με αυτό μετά θα γίνονται συναλ-
λαγές μόνο στο εσωτερικό της ελληνικής επικράτειας και πολύ πιθανό είναι ότι οι «σο-
βαρές» θα εξαιρούνται. Δηλαδή με ίου σπίτι δεν θα αγοράζεις. Αυτό θα έχει διάφορες
φαντασμαγορικές συνέπειες. Πρώτη και κύρια είναι ότι όλοι θα προτιμούν να πληρώ-
νονται σε ευρώ και να πληρώνουν σε ίου, μιας και το πρώτο θα επιτρέπει περισσότε-
ρες συναλλαγές και κυρίως θα επιτρέπει συναλλαγές με το εξωτερικό. Δηλαδή ακόμα και
να οριστεί από το κράτος η αναλογία 1 ευρώ προς 1, το ίου θα είναι εξ ορισμού και εξ
αρχής υποτιμημένο. Τα παραπάνω με τη σειρά τους θα υποτιμήσουν περαιτέρω το ίου
ακόμα κι αν το κράτος θα προσπαθεί να μας πείσει ότι όχι, όχι καλέ ακόμα 1 ευρώ είναι
ίσο με 1 ίου. Βέβαια, σύμφωνα με τους μαστουρωμένους προφήτες η υποτίμηση θα
είναι και επίσημη. Μια μπύρα από περίπτερο δηλαδή θα έχει 1,5 ευρώ ή 3 ίου. Αλλά το
πιθανότερο είναι πως στη μαύρη αγορά που θα στηθεί για την ανταλλαγή ευρώ και ίου
η αναλογία θα είναι ακόμα χειρότερη.1

Σε περίπτωση που τα παραπάνω σας φαίνονται ότι τα γράψαμε κι εμείς υπό την επήρεια,
να θυμίσουμε ότι έχουν συμβεί στην πραγματικότητα μερικές δεκαετίες πριν στην Ελλάδα
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Η ιστορία δε μας κάνει τη χάρη
να επαναλαμβάνεται. Μπορούμε
όμως, κοιτώντας το παρελθόν
μας, να καταλάβουμε την τωρινή
μας κατάσταση και αν προσπαθή-
σουμε λίγο παραπάνω να καταλά-
βουμε και τι μας περιμένει.

Οι αναφορές μας στις χρυσές
λίρες δεν είναι τυχαίες. Οι χρυσές
λίρες ήταν ίσως το πιο πρόσφατο
εργαλείο του ελληνικού κράτους
που μπορεί να μας δώσει μια ιδέα
για το τι σημαίνει «διπλό νόμι-
σμα» και υποτίμηση με σχέδιο. Οι
χρυσές λίρες μπήκαν στην ελλη-
νική οικονομία με διάφορους φαν-
τεζί τρόπους. Τις έριχναν οι
άγγλοι στους αντάρτες με αερο-
πλάνα, τις έφερναν οι ίδιοι οι ναζί
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Όσοι έχουν το κουράγιο να διαβάζουν εφημερίδες και μάλιστα τις πορτοκαλί σελίδες

τους, θα έχουν διαπιστώσει τουλάχιστον δύο βασικά πράγματα. Πρώτον, η γλώσσα

των αφεντικών είναι επίτηδες και από κατασκευής στριφνή και δυσνόητη για μας και δεύ-

τερον, μας περνάνε για μαλάκες.

Το μεγαλύτερο χαρτονόμισμα σε
δραχμές που τυπώθηκε την εποχή
που ξεκίνησε η φάση με τις χρυσές
λίρες (το συγκεκριμένο έχει ημερο-
μηνία έκδοσης 1944). Όπως και με
τα ίου, αυτό το νόμισμα είχε διά-
φορα ονόματα όπως «μεσογειακή
δραχμή». Κάποιες γιαγιάδες που τα
γνώρισαν πρώτο χέρι τα λένε και
«Τσολάκογλου» από τον πρωθυ-
πουργό της περιόδου.

ΚΡ
ΑΤ

ΟΣ
 Κ

ΑΙ
 Ε

ΣΩ
ΤΕ

ΡΙ
ΚΟ

Σ 
ΕΧ

ΘΡ
ΟΣ



με τις χρυσές λίρες Αγγλίας. Οι περισσότεροι από μας για τις χρυσές λίρες Αγγλίας ό,τι
ξέρουμε το ξέρουμε από τις ασπρόμαυρες ελληνικές ταινίες όπου για να παντρευτείς ή
να πάρεις σπίτι έβγαιναν οι λίρες από κανά σεντούκι ή ήταν θαμμένες στον κήπο. Η πραγ-
ματικότητα ήταν πως λίρες και δραχμές ήταν παράλληλα νομίσματα, όπου λίρες βλέπε
ευρώ και όπου δραχμές βλέπε πιθανά, μελλοντικά ίου. Επίσης η πραγματικότητα τότε δεν
ήταν λατέρνα-φτώχια-και-φιλότιμο. Άμα δεν είχες χρυσές λίρες να σε ξελασπώσουν στη
δύσκολη στιγμή (που σιγά μην είχες δηλαδή) τότε δεν πέρναγες καθόλου καλά.

ΤΙ ΜΑΣ ΝΟΙΑΖΕΙ ΕΜΑΣ;

Κρυμμένο μέσα στις αναλύσεις των οικονομικών μαντείων, τους ξεφεύγει πού και πού
αυτό που αφορά εμάς:

η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων θα μειωθεί στο μισό έως το ένα τρίτο από το σημε-
ρινό επίπεδο2

Γενικά μη μασάτε με το γενικόλογο «Ελλήνων», το αφηρημένο «αγοραστική δύναμη» ή
το θλιμμένο ύφος του μαστουρωμένου προφήτη. Είπαμε, η γλώσσα αυτή των αφεντικών
είναι φτιαγμένη για να Θολώνει τα πράγματα. Αυτό που εννοεί το μαντείο είναι ότι η δυ-
νατότητά μας να ανασυστήνουμε και να αναπαράγουμε την εργατική μας δύναμη θα
υποτιμηθεί ως εκεί που δεν πάει. Οι μισθοί και οι συντάξεις θα μειωθούν κι άλλο, όχι
ονομαστικά αλλα στην πράξη, στον αληθινό κόσμο. Γιατί μπορεί τη μία μέρα να παίρ-
νεις μισθό 700 ευρώ (άτσα η ελίτ της εργατικής τάξης), αλλά την επόμενη θα παίρνεις
700 ίου που στον έξω κόσμο θα σου αγοράζουν πράγματα αξίας, ας πούμε, 250 ευρώ.
Αυτό σημαίνει «μείωση της αγοραστικής δύναμης στο μισό ή εν τρίτο», σημαίνει πραγ-
ματική (αν όχι και ονομαστική) μείωση του μισθού στο μισό ή εν τρίτο. Και γαμώ; Και
γαμώ!

Η ΚΑΡΤΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΥ ΚΟΛΛΑΕΙ;

Η Κάρτα μπορεί να μοιάζει φαινομενικά άσχετη αλλά είναι ένα παρεμφερές εργαλείο. Την
Κάρτα Αλληλεγγύης θα την χορηγεί το ελληνικό κράτος σε όσους πληρούν τα κριτήρια
και σ' αυτή θα πιστώνονται κάθε μήνα κάποια λεφτά.3 Όπως λέει η Εθνική Τράπεζα μέσω
του κ. Χαντζανδρέου:

άτομα με χαμηλό εισόδημα, θα χρησιμοποιούν την κάρτα αλληλεγγύης προκειμένου να ικα-
νοποιήσουν τις άμεσες και ανελαστικές δαπάνες επιβίωσης όπως η διατροφή4

Μισό να μεταφράσουμε πάλι από πορτοκαλικά σε ανθρώπινα. Τα «άτομα με χαμηλό ει-
σόδημα» είμαστε εμείς οι εργάτες. Οι «άμεσες και ανελαστικές ανάγκες» είναι αυτά που
δεν μπορούν να μας κόψουν γιατί θα πεθάνουμε. Μην ψαρώνετε, δε μας λυπούνται.
Απλά, δυστυχώς γι’ αυτούς, μας χρειάζονται ακόμα. Η Κάρτα λοιπόν θα δουλεύει ως
εξής: κάποιες δεκάδες χιλιάδες οικογένειες θα παίρνουν αντί κάποιου επιδόματος, ηλε-
κτρονικά λεφτά σε μια κάρτα που δεν θα μπορούν να τα ξοδέψουν σε τίποτα άλλο εκτός
από φαγητό. Άμεση επιβίωση δηλαδή. Ούτε τσιγάρο, ούτε μπύρα από περίπτερο ρε
βρωμιάρη προλετάριε. Ένα κομμάτι του μισθού μας, και άρα η ανασύσταση της εργατι-
κής μας δύναμης, θα είναι αυστηρά ελεγχόμενη από το κράτος.

για τις «ανάγκες τους», τις έφερνε
η Τράπεζα της Ελλάδος με επίση-
μες εισαγωγές, τις έφερναν μα-
φιόζοι και μαυραγορίτες με
«ανεπίσημες» και τέλος, τις έφερ-
ναν και οι αμερικάνοι του Τρού-
μαν (αυτουνού με το δόγμα).
Πριν έρθει μάλιστα ο κ. Τρούμαν
με τα χρυσά του νομίσματα και το
μίσος προς τους κομμουνιστάς, η
ελληνική επικράτεια βρέθηκε με
7,5 εκατομμύρια χρυσές λίρες. Η
ισοτιμία ήταν γύρω στις 130.000
δραχμές η κάθε χρυσή λίρα και
σταθερά ανέβαινε. Η υποτίμηση
που λέγαμε. Το ελληνικό κράτος
έριξε κι άλλες στην αγορά με τη
βοήθεια του αμερικανικού και η
ισοτιμία πέρασε τις 230.000.
Άγρια υποτίμηση. Αυτά λίγο πολύ
θα τα πουν όλοι όσοι ξέρουν κάτι
για εκείνη την περίοδο. Αυτό που
λείπει ή μάλλον κρύβεται επιμε-
λώς από αυτές τις αφηγήσεις,
είναι πως αυτό δεν ήταν ένα απο-
τυχημένο σχέδιο. Συγκεκριμένα,
πολλοί ιστορικοί θα πουν ότι το
ελληνικό κράτος προσπάθησε έτσι
να ανακόψει την καλπάζουσα οι-
κονομική κρίση του αλλά απέτυχε.
Μούφες. Ο στόχος αυτού του οι-
κονομικού εργαλείου ήταν η άγρια
υποτίμηση της εγχώριας εργατι-
κής τάξης:

οι πωλήσεις χρυσών λιρών απο-
τελούσαν μια πολυδάπανη και
αναποτελεσματική χρήση του
ξένου συναλλάγματος, αλλά η
συνέχισή τους ως ένα προσω-
ρινό μέτρο μπορεί να είναι επι-
θυμητή έως ότου η οικονομία
να αρχίσει να λειτουργεί μ' ένα
πιο κανονικό τρόπο.5

Μόλις δηλαδή ο ελληνικός καπι-
ταλισμός γρασαριστεί καλά με τα
πτώματά μας.
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Οι χρυσές λίρες συνόδευαν για
χρόνια την ελληνική κοινωνία κι
αυτό πέρασε και στην πολιτι-
σμική της παραγωγή. Εδώ
σκηνή από την ταινία «Η κάλ-
πικη λίρα» παραγωγής του
1955 με ιστορίες διάφορων
φτωχοδιαβόλων που περιστρέ-
φονται γύρω από το αντικείμενο
του τίτλου. Οι συγκεκριμένοι
μάλλον αντί για φαγητό θα
φάνε αγάπη και τους πίνακες
στο φόντο.



ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΙΔΙΟ ΜΕ ΤΑ ΙΟΥ;

Η Κάρτα Αλληλεγγύης δεν είναι το ίδιο με το παράλληλο νόμισμα. Το παράλληλο νόμι-
σμα μπορεί να παράξει βαθιά υποτίμηση της εργατικής μας δύναμης. Θα είναι ένα οι-
κονομικό εργαλείο του κράτους με μεγάλη εμβέλεια που στις στοχεύσεις του σίγουρα
θα συμπεριλαμβάνεται και η προσπάθεια να αυξηθεί η ρευστότητα και να κινηθεί η
αγορά. Γύρω του θα αναπτυχθεί μαύρη αγορά και μαφία, πράγματα που το ελληνικό κρά-
τος τα έχει παλιά του τέχνη κόσκινο. Από την άλλη, η Κάρτα θα υποτιμάει την εργατική
μας δύναμη, μιας και τα εικονικά ευρώ που θα έχει μέσα, δεν θα μπορούμε να τα ξο-
δέψουμε σε ό,τι θέλουμε άρα θα είναι εξ ορισμού υποτιμημένα χρήματα. Το κράτος θα
καθορίζει δηλαδή πού και πώς θα μπορούμε να ξοδεύουμε ένα κομμάτι του μισθού μας.
Είναι ένα μικρότερης εμβέλειας εργαλείο, το οποίο αρχικά στοχεύει σε ένα συγκεκριμένο
τμήμα της εργατικής τάξης που απλά θα επιβιώνει φυτοζωώντας, αλλά παράλληλα προ-
ετοιμάζει την κοινωνία για το κοντινό μέλλον. Γιατί δηλαδή να μη λέει σε όλους μας το
κράτος πως να ξοδέψουμε το μισθό μας; Μοιάζουν λοιπόν αλλά δεν είναι ίδια εργαλεία.
Το μόνο σίγουρο είναι πως και τα δύο είναι μέθοδοι παραγωγής υποτίμησης. 

Τα παραπάνω είναι, προς το παρόν, σενάρια. Μπορεί να μην χρησιμοποιηθεί κανένα ή
να χρησιμοποιηθούν και τα δύο. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε από την περιπέτειά
μας μέσα στην πορτοκαλί ομίχλη είναι ότι το ελληνικό κράτος δεν θα αφήσει για κανένα
λόγο την υποτίμησή μας να εξελιχθεί χωρίς σχέδιο. Επιτέλους δηλαδή, να ζήσουμε κι
εμείς όπως οι ήρωες των ασπρόμαυρων ελληνικών ταινιών, να ψάχνουμε με το χάρτη
πού είναι θαμμένα τα χρυσά ευρώ της προγιαγιάς. Ωραία θα περάσουμε.

Στο μεταξύ, τα κομμάτια της εργατικής τάξης που τόσο καιρό κρατά υποτιμημένα με
ξύλο και σφαίρες, δηλαδή τους μετανάστες, θα συνεχίσει να τα διαχειρίζεται έτσι. Στους
ντόπιους θα χρειαστεί να φερθεί με λίγο περισσότερο τακτ. Προς το παρόν. Εκτός αν
σταματήσουμε να δεχόμαστε να μας περνάνε για μαλάκες.
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Μια άλλη πολύ ευχάριστη ιστο-
ριούλα (σας έχουμε κάνει την

καρδιά περιβόλι), είναι αυτή με
τον κ. Φορντ και τους εργάτες του.
Ο Φορντ κάποια στιγμή, εκεί στις
αρχές του 20ου αιώνα, αποφάσισε
να διπλασιάσει το μεροκάματο
των εργατών του. Μη βιαστείτε να
σκεφτείτε ότι καλό ήταν αυτό για
τους εργάτες  τα αφεντικά ποτέ
δεν χαρίζουν τζάμπα λεφτά. Όχι,
το αφεντικό δεν τρελάθηκε. Το
αφεντικό ήξερε πολύ καλά τι
έκανε. Προφανώς από τον διπλα-
σιασμό του μεροκάματου δεν μπο-
ρούσαν να επωφεληθούν όλοι.
Δεν αφορούσε λοιπόν τους εργά-
τες με μικρή προϋπηρεσία (δη-
λαδή αυτούς που άλλαζαν
δουλειές άμα δεν τις γούσταραν),
τους νέους (γιατί ήταν άμαθοι
ακόμα στο να κάνουν ό,τι τους
λένε ή δεν είχαν οικογένειες με
πιεστικές ανάγκες ίσως) και τις γυ-
ναίκες (αυτές ο Φόρντ «ελπίζει να
παντρευτούν»).

Πέρα από αυτά, το αυξημένο με-
ροκάματο αφορούσε συγκεκριμένες
φιγούρες «καλής, ηθικής διαγω-
γής», καθαρούς και κόσμιους, που
να μην χρησιμοποιούν αλκοόλ ή
καπνό, να μην τζογάρουν, να μην
πηγαίνουν σε μπαρ ή «ανδρικά
μπαρ». Και πως τα επέβαλε όλα
αυτά ο κ. Φορντ; Χα! Μικρέ, φτωχέ
προλετάριε... Με μπάτσους και επι-
στήμονες προφανώς!

Πολύ νωρίς, ο Φορντ περιστοι-
χίζεται από ένα τμήμα κοινω-
νιολογίας και από ένα σώμα
επιθεωρητών και ελεγκτών.
Κύρια αποστολή τους: να ελέγ-
χουν, ερευνώντας επιτόπου, τις
εργατικές κατοικίες και τους
χώρους όπου συχνάζουν οι ερ-
γάτες, ποιά είναι η γενική συμ-
περιφορά τους και, ιδιαίτερα,
με ποιόν τρόπο ξοδεύουν το
μισθό τους.6

Ο Φορντ δηλαδή δεν διπλασίασε
το μισθό των εργατών του. Έβαλε
μπρος τη δημιουργία μιας και-
νούριας φιγούρας εργάτη, την
οποία φυσικά δεν την άφησε και
στην τύχη της. Ανέλαβε ενεργό
ρόλο στο πώς θα αναπαραγόταν η
εργατική τάξη. Σας θυμίζει κάτι;
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Εργάτες έξω από ένα από
τα εργοστάσια του Φορντ
το 1915, περίπου ένα
χρόνο μετά την ανακοί-
νωση του «five dollar
workday». Θα μπορούσε
κάποιος με μια καλλιτε-
χνική διάθεση να πει ότι
το εργοστάσιο μοιάζει να
παράγει εργάτες. Δεν θα
είχε και άδικο.


