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Μια από τις προίκες που μας κληροδότησε η μεταπολίτευση είναι κι η μυθολογία περί ευημερίας. Αναφερόμαστε στον ενο-

ποιητικό εκείνο μύθο που λέει ότι από τη δεκαετία του '80 και μετά, στην ωραία μας χώρα βρισκόταν σε εξέλιξη ένα αέναο

πάρτι που κατά κάποιον τρόπο μάς χωρούσε όλους. Κι επειδή το πάρτι ήταν ξέφρενο και κράτησε πολύ, κάποια στιγμή οι γείτο-

νες πήραν τηλέφωνο την αστυνομία να έρθει να μας πει να μαζευτούμε και να μας αναγκάσει να πληρώσουμε τις ζημιές.

Σαν να λέμε, στη μαγική
αυτή εσχατιά της Ευρώ-
πης δεν υπήρχε καπιταλι-
σμός, η ελληνική κοινωνία δεν
ήταν ταξική (αφού όλοι μπορού-
σαν να κάνουν τα ίδια πράγματα, δεν
υπήρχαν ταξικές διαφορές, ε;) και το
ελληνικό κράτος είχε πάψει να είναι το
κόμμα των αφεντικών κι ήταν το καφε-
νείο των αιώνιων εφήβων. Κι όμως· όσο
κι αν ο μύθος αυτός φαντάζει ανώδυνος
και κάπως αστείος, δεν θα έπρεπε να
υποτιμηθεί ως προς τη δυναμική των
αποτελεσμάτων του. Για να το
πούμε αλλιώς, με παρόμοιες
εξόφθαλμα κωμικοτραγικές
αφηγήσεις είναι που χτί-
ζεται η ψευδαίσθηση του
κοινού παρελθόντος.
Ενός παρελθόντος ανι-
στορικού και διαταξικού
που θέτει στο επίκεντρο τη
συλλογική ευθύνη κι ενοχή.
Είμαστε, λοιπόν, όλοι υπεύθυνοι
κι ένοχοι γιατί τρώγαμε περισσότερες
καραμέλες απ' όσες μας αντιστοιχούσαν.
Το επιχείρημα αυτό καθεαυτό είναι
τόσο απλοϊκό που κανονικά θα ξένιζε
τον οποιοδήποτε. Αλλά πού; Η διαχρο-
νική του επιτυχία, άλλωστε, οφείλεται
σε μεγάλο βαθμό ακριβώς στην απλοϊ-
κότητά του. Δεν υπάρχουν κοινωνικές
σχέσεις, δεν υπάρχει ταξική διαστρω-
μάτωση που καθορίζει ποιος λέει πόσες

είναι οι καραμέλες και πώς
θα μοιράζονται. Υπάρχουν

μόνο τα λαίμαργα παιδάκια
κι η νουνεχής μητερούλα. 

Στο σημείο αυτό αξίζει, νομίζουμε, να
αναφέρουμε ότι η εν λόγω μυθολογία
δεν έκανε την εμφάνισή της εξαιτίας
της κρίσης. Ο Πάγκαλος, ο Βενιζέλος, οι
αρθρογράφοι των εφημερίδων κι όλος
αυτός ο συρφετός των οικονομολόγων
και ειδικών αναλυτών που μας χτυπάει
συγκαταβατικά την πλάτη ξερνώντας τό-

νους αρλούμπες δεν ανακάλυψαν τον
τροχό. Όπως θα δούμε και πα-

ρακάτω τα ίδια έλεγε, εκεί
στα μέσα της δεκαετίας
του '80, ο Ανδρέας Πα-
πανδρέου και οι συν
αυτώ. Τότε, δηλαδή, που
το ελληνικό κράτος τα είχε

ξαναβρεί μπαστούνια (τη-
ρουμένων των αναλογιών) κι

ήταν με το ένα πόδι στο ΔΝΤ.
Τότε που με κρατική παρέμβαση οι μι-
σθοί κατρακυλούσαν κι οι τιμές των βα-
σικών αγαθών τραβούσαν την ανηφόρα.
Κι εντάξει· ας πούμε ότι από τα μέσα
της δεκαετίας του '90 και μετά όντως
αυτό που οι ευαίσθητοι αριστεροί κοι-
νωνιολόγοι αποκαλούν «άκρατος κατα-
ναλωτισμός» ήταν ορατό με γυμνό μάτι.
Ότι όντως όλο και μεγαλύτερα κομμάτια
της ελληνικής κοινωνίας αποκτούσαν
πρόσβαση σε υπηρεσίες και αγαθά που
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Σαν να λέμε,
στη μαγική αυτή

εσχατιά της Ευρώ-
πης δεν υπήρχε
καπιταλισμόςΤο 1985, το ελληνικό κράτος ήταν ένα

βήμα πριν το ΔΝΤ και μπορεί ο Παπαν-
δρέου να χάιδευε «αδούλωτα» αυτά-
κια με εθνικοπατριωτικές ρητορείες
του είδους «Δεν νομίζω ότι ο οποιοσ-
δήποτε πρωθυπουργός της Ελλάδας
ποτέ θα καλούσε το ΔΝΤ. Εμείς έχουμε
τις πόρτες μας ανοικτές για να μας κοι-
τάξει, όποτε θέλει. Αλλά δεν είναι
ποτέ στις προθέσεις μας να καλέσουμε
κανένα παράγοντα από το εξωτερικό»
(Καθημερινή, 03/09/1985), όμως το
ζήτημα ήταν υπαρκτό. Τα ελληνικά
αφεντικά είχαν βάσανα.

τα
προβλήματα
του ελληνικού

καπιταλισμού δεν 
τελειώνουν με το 
να κόψουν τους 

μισθούς 

ΚΡ
ΑΤ

ΟΣ
 Κ

ΑΙ
 Ε

ΣΩ
ΤΕ

ΡΙ
ΚΟ

Σ 
ΕΧ

ΘΡ
ΟΣ



μέχρι πρότινος θεωρούνταν
απαγορευτικά. Τη δεκαετία
του '80, όμως, τι είχε πάει
στραβά; Τι γινόταν και πάλι
«όλοι ζούσαμε πάνω από τις δυ-
νάμεις μας», αφού ακόμα δεν είχαν
σκάσει μύτη τα καταναλωτικά δάνεια,
τα διακοποδάνεια και τα τέσσερα αυτο-
κίνητα ανά οικογένεια; Και κάπου εδώ
έρχεται η απλοϊκότητα του επιχειρήμα-
τος που λέγαμε και παραπάνω να προ-
σφέρει ένα χέρι βοηθείας. Το ζήτημα
δεν είναι να αποδείξει κανείς με αριθ-
μούς και ορθολογικές αναλύσεις ότι
τρώγαμε ή δεν τρώγαμε πολύ. Το ζή-
τημα ήταν και παραμένει να μιλάμε για
τον ελληνικό καπιταλισμό και το ελλη-
νικό κράτος σαν να μιλάγαμε για τα κα-
πρίτσια κακομαθημένων ανηλίκων.

«ΜΙΑ ΑΠΛΗ ΑΛΗΘΕΙΑ. ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ
ΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΑΠ' ΟΣΑ ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ»

Μια σύντομη έστω ματιά στις εφημερί-
δες της εποχής μπορεί να μας πείσει για
τη διαχρονικότητα των επιχειρημάτων
που συνθέτουν τον κυρίαρχο λόγο, αλλά
και για τη διαχρονικότητα των προβλη-
μάτων των ελληνικών αφεντικών. Ας γί-
νουμε, λοιπόν, πιο συγκεκριμένοι. Το
φθινόπωρο του 1985, λίγους μόλις
μήνες από τις εκλογές του Ιουνίου και
με τη δεύτερη τετραετία του ΠΑΣΟΚ να
έχει μόλις ξεκινήσει, ο δημιουργικός λο-
γιστής και τότε υπουργός Οικονομικών,
Κώστας Σημίτης, έστειλε έγγραφο με
τίτλο «Οικονομικές εξελίξεις και περιο-
ριστικοί παράγοντες» στη ΓΣΕΕ, την
ΑΔΕΔΥ, τον ΣΕΒ κι άλλες εργοδοτικές
οργανώσεις όπου εξέφραζε τα βάσανά
του: 

1) Η βιομηχανική παραγωγή παραμένει
στάσιμη. 2) Τα ελλείμματα του δημο-
σίου διευρύνονται και η εκτέλεση του
προϋπολογισμού θα παρουσιάσει μεγα-
λύτερο άνοιγμα απ' ό,τι είχε προβλε-

φθεί. 3) Ο πληθωρισμός εξακολουθεί
να παραμένει σε υψηλά επίπεδα, τρι-
πλάσιος του μέσου όρου των χωρών
της ΕΟΚ υπονομεύοντας καίρια την αν-
ταγωνιστικότητα της οικονομίας μας.
Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι τα
κρίσιμα διαρθρωτικά προβλήματα της
ελληνικής οικονομίας απαιτούν συνο-
λική και συντονισμένη αντιμετώπιση
αφού η αλληλεξάρτηση των προβλημά-
των αυτών γίνεται ακόμα πιο έντονη σε
μια ιδιαίτερα ανοιχτή οικονομία, όπως
η ελληνική. Χρειάζεται επομένως να
επιδιωχθεί η σταθεροποίηση της οικο-
νομίας μας και η επίτευξη υψηλών ρυθ-
μών ανάπτυξης, πράγμα που σημαίνει
ότι πρέπει να μειωθούν τα ελλείμματα
που οφείλονται σε καταναλωτικές δα-
πάνες και ο ρυθμός αύξησης των επεν-
δύσεων να γίνει μεγαλύτερος από τον
ρυθμό αύξησης του ακαθάριστου εγχώ-
ριου προϊόντος.

Μείωση δαπανών, διαρθρωτικές αλλα-
γές, ανταγωνιστικότητα, μείωση των ελ-
λειμμάτων, βρε τι μας θυμίζουν όλα
αυτά; Όλες εκείνες οι λέξεις που τελευ-
ταία μάς αγκαλιάζουν στοργικά δεν γεν-
νήθηκαν το 2010. Οποία έκπληξις! Και
για τη συνέχεια, ο λόγος στον τότε
Πρωθυπουργό:

Πρέπει να αντιληφθούμε ότι βρισκόμα-
στε σε μια αποφασιστική καμπή. Πρέ-
πει να αντιληφθούμε όλοι μας μια απλή
αλήθεια. Δεν μπορούμε να καταναλώ-
νουμε περισσότερα απ' όσα παρά-
γουμε.

Με το ίδιο, δηλαδή, επιχείρημα του
«τρώμε περισσότερες καραμέλες απ'

όσες μας αντιστοιχούν», το
ελληνικό κράτος προσπα-

θούσε να βγει από την κρίση
της εποχής υποτιμώντας την

εργατική δύναμη και προσδίδον-
τας μια κάπως στρυφνή σημασία στη

λέξη «ευημερία». Να υπενθυμίσουμε
ότι τον Οκτώβρη του 1985 μπήκε σε
εφαρμογή το «Πρόγραμμα σταθερότη-
τας» που προέβλεπε, μεταξύ άλλων,
την υποτίμηση της δραχμής κατά 15%,
την αύξηση των τιμών σε προϊόντα κα-
θημερινής κατανάλωσης, όπως και το
πάγωμα των συντάξεων. Τα προϊόντα ει-
σαγωγής (αυτοκίνητα, ηλεκτρικές συ-
σκευές, παιχνίδια, κ.ά) ακρίβυναν κατά
25% περίπου και γι' αυτό τις πρώτες
μέρες της επιβολής των μέτρων, όταν
ακόμα δεν είχαν αλλάξει οι τιμές σε όλα
τα μαγαζιά, έγινε ένας μικρός πανικός
για το ποιος θα προλάβει να ψωνίσει με
τις παλιές τιμές:

Πληθύνθηκαν τις τελευταίες μέρες οι
ηλεκτρικές συσκευές που φιγουράρουν
στις βιτρίνες των καταστημάτων με την
ταμπέλα «πουλήθηκαν». Λίγες τηλεο-
ράσεις, πλυντήρια, βίντεο έχουν μείνει
χωρίς να πουληθούν αφού τα ηλε-
κτρικά ήταν από τα πρώτα είδη που
έσπευσαν να προμηθευτούν οι κατανα-
λωτές στις παλιές τιμές.

ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΤΟ ΙΔΙΟ, 
ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΥΘΥΝΗ

Αυτό που προσπαθούμε να πούμε εδώ
είναι ότι ο λόγος (ή έστω ένας από τους
λόγους) που δυσκολευόμαστε να κατα-
λάβουμε τι στο καλό είναι αυτό το
πράγμα που προέκυψε από τις εκλογές
του Γενάρη και υποτίθεται ότι θα μας
σώσει από τη σκλαβιά των δανειστών,
είναι ότι μας λείπει μια συλλογική αφή-
γηση για το τι ήταν η περίοδος που
έχουμε συνηθίσει να ονομάζουμε «με-
ταπολίτευση». Μας λείπει για την ακρί-
βεια μια ανταγωνιστική αφήγηση που
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Οκτώβρης '81, νίκη του ΠΑΣΟΚ με 48%.
Αυτά είναι ποσοστά, κι αυτοί είναι χα-

ρούμενοι και ξέγνοιαστοι οπαδοί. Τι
να πιάσουν μπροστά τους οι χιπ-
στεροσυριζαίοι;
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δεν θα κοιτάει ούτε νο-
σταλγικά, αλλά ούτε και
απολογητικά το πρόσφατο
παρελθόν και δεν θα μπουρδου-
κλώνεται μέσα στα πλοκάμια της κυ-
ρίαρχης μυθολογίας περί «καλών
εποχών». Με άλλα λόγια, είναι απαραί-
τητο να καταδείξουμε ότι ο ελληνικός
καπιταλισμός δεν ήρθε για πρώτη φορά
αντιμέτωπος με αδιέξοδα το 2010 κι ότι
η επίθεση που έχει εξαπολύσει το ελ-
ληνικό κράτος την τελευταία πενταετία
δεν είναι βέβαια αποτέλεσμα παρθενο-
γένεσης, αλλά ούτε και πρωτοβουλία
του κάθε Ζορό που θέλει να πατάξει την
υπερκατανάλωση. Η ρητορική περί
«απληστίας», η καταγγελτική κραυγή
του «μαζί τα φάγαμε» είναι προ-
σβλητικές και απαξιωτικές
για την εργατική τάξη,
καθώς την αντιμετωπί-
ζουν σαν κακομαθημένο
μυξιάρικο, τη βουλιά-
ζουν σε μια ατέλειωτη
ηθικολογία και κατά συνέ-
πεια την καθηλώνουν σε
μια ενοχική και απολογητική
στάση. Ας κάτσουμε, λοιπόν, σαν
κουταβάκια στη γωνίτσα μας κι ας δε-
χτούμε την τιμωρία του αφέντη ως θε-
ραπεία που θα μας φέρει ένα βήμα πιο
κοντά στη λύτρωση. Ας συμφωνήσουμε
ότι μας κόβουν τους μισθούς κι ότι μας
στριμώχνουν από δέκα πλευρές επειδή
δεν ήμασταν φρόνιμοι. Ας μη μιλάμε για

τάξεις με αντιτιθέμενα
συμφέροντα κι ας μιλάμε

για καλούς γονείς και κακά
παιδιά. 

Να το ξαναπούμε για να μην ξεχνιόμα-
στε: τα επιχειρήματα που τρέφουν και
συντηρούν τους μύθους και τα οποία
κάνουν θραύση τα τελευταία χρόνια και
αναπαράγονται από πολλά και διαφορε-
τικά κομμάτια της ελληνικής κοινωνίας,
προσπαθούν να λειτουργήσουν ενοποι-
ητικά μέσα σε μια χρονική περίοδο που
παράγει πόλωση και κοινωνική δυσαρέ-
σκεια με το τσουβάλι. Μπορεί δηλαδή
να μας τη βιδώνει που ο μισθός (όταν
υπάρχει) δεν φτάνει μέχρι το τέλος του

μήνα, αλλά όταν ανοίγουμε το στόμα
μας δεν βρίζουμε το αφεντικό·

βρίζουμε την κακή μας τη
μοίρα, το «ένοχό μας πα-
ρελθόν», τους «κερατάδες
τους γερμανούς». Απο-
κτάμε έτσι μια κοινή
γλώσσα, η οποία όμως δεν

είναι δική μας· είναι η
γλώσσα στην οποία μας μι-

λάνε τα αφεντικά και την οποία
χρησιμοποιούμε κι εμείς, στερούμενοι
κάθε άλλης. Μιλάμε σαν να έχουμε
κοινό παρελθόν, παρόν και μέλλον με
αυτούς που μας ρίχνουν τις κατακεφα-
λιές. 

Βέβαια, το να πει κανείς απλώς και μόνο
πως επιχειρήματα του είδους «ζούμε

πάνω από τις δυνάμεις μας» είναι χαζά
κι ακόμα πιο χαζοί οι φορείς τους (από
τον Ανδρέα Παπανδρέου μέχρι τον γιο
του κι ακόμα παραπέρα), δεν είναι αρ-
κετό. Γιατί τα πρόσωπα, όσο ηλίθια, γε-
λοία ή άχρηστα κι αν είναι, είναι
κομμάτια ευρύτερων μηχανισμών και
δεν δρουν σε κενό αέρος. Γι' αυτό και
τα όσα λένε και κάνουν δεν είναι ση-
μαντικά αυτά καθεαυτά, αλλά αποκτούν
σημασία επειδή λέγονται και γίνονται
από άτομα που εκπροσωπούν την τάξη
των αφεντικών. Αυτό, άλλωστε, είναι το
δυνατό τους σημείο κι όχι η ορθότητα ή
εγκυρότητα των επιχειρημάτων και των
κινήσεών τους. Γι' αυτό μας δίνουν τις
λέξεις που χρησιμοποιούμε στην καθη-
μερινότητά μας, την ώρα που εμείς κά-
νουμε σβούρες σα ζαλισμένα κοτόπουλα,
μην μπορώντας να επιλέξουμε τις λέξεις
και τις πράξεις μας. 

1. «Δραματικό ΣΟΣ απευθύνει ο κ. Κώστας Ση-
μίτης προς όλες τις παραγωγικές τάξεις», Κα-
θημερινή, 07/09/1985.
2. Καθημερινή, ό.π.
3. «Αγορά φουρτουνιασμένη», Ελευθεροτυπία,
08/11/1985.

Ο νες καφέ αυξήθηκε κατά 18%.
Ίσως το ελληνικό κράτος να νοι-
αζόταν για την ψυχολογική κατά-
σταση των πολιτών. Σου λέει,
κόψτε τους τον καφέ και να μην
έχουν νεύρα και να μην αράζουν
όλη μέρα. Μπας και δουλέψουν
και ποτέ...

ο ελληνικός
καπιταλισμός δεν
ήρθε για πρώτη

φορά αντιμέτωπος
με αδιέξοδα το

2010


