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Άρθρο Γνώμης 

Νο 4 
Μάρτιος 2013 

Τραπεζοκρατία η Δημοκρατία ; 

του Κώστα Ήσυχου  

Μέλους της Συντονιστικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ,  

Υπεύθυνου για την Εξωτερική Πολιτική και Άμυνα 

Οι προβλέψεις για το 2013 αλλά και για το άμεσο μέλλον στην Ε.Ε. δεν είναι απλά δυσοίωνες αλλά εάν συνεχιστούν 

οι σημερινές πολιτικές της είναι βέβαιο ότι η οικονομική, κοινωνική  και πολιτική κρίση της ηπείρου θα αποκτήσουν 

μεγαλύτερη ένταση και βάθος. Το γεγονός αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πρωτοφανή ιστορική οπισθοδρόμηση το 

πολιτικό και κοινωνικό εγχείρημα που δεκαετίες βιώνουμε στην Ευρώπη. Πρόκειται για μια κρίση που έχει συστημικά 

χαρακτηριστικά, όπου ωφελούμενες χώρες είναι η Γερμανία, οι μεγάλες βιομηχανίες της και το χρηματοπιστωτικό της 

σύστημα, κατά κύριο λόγο. Ο Ευρωπαϊκός Νότος έχει δεχτεί τις πιο σκληρές μονεταριστικές πολιτικές με τεράστιες 

επιπτώσεις στο βιοτικό επίπεδο των λαών, με πρώτο «πειραματόζωο» την Ελλάδα. Η μαζική ανεργία, η γρήγορη 

αποβιομηχάνιση, η βίαια «προσαρμογή» των οικονομικών δεδομένων οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια σε 

απρόβλεπτες κοινωνικές εκρήξεις, αλλά ταυτόχρονα σε ακροδεξιές και νέο-ναζιστικού τύπου αναβιώσεις στον 21ο 

αιώνα, με αστάθμητες  έως τώρα καταστροφικές συνέπειες. 

Η πρόσφατη παρέμβαση της Κομισιόν στην Κύπρο με το «κούρεμα» καταθέσεων στερεί την Κύπρο από μια βασική 

αναπτυξιακή επιλογή που εδώ και πολλά χρόνια έχει οδηγήσει την οικονομία της σε ανοδική τροχιά. Η μετατροπή της 

σε διεθνές χρηματοπιστωτικό κέντρο με χαμηλή φορολόγηση, με την ταυτόχρονη προοπτική της να καταστεί 

σημαντικός «ενεργειακός παίκτης», με τα πλούσια κοιτάσματα υδρογονανθράκων, δεν έγινε ανεκτό από την 

κυρίαρχη οικονομική και πολιτική τάξη της Ευρώπης. Οδηγείται η χώρα, με ταχυτάτους ρυθμούς σε οικονομικό 

μαρασμό και κοινωνική εξαθλίωση με αποτέλεσμα ο ενεργειακός της πλούτος να οδηγηθεί σε «πλειστηριασμό» και 

λεηλασία από ισχυρά Ευρωπαϊκά και διεθνή κέντρα. 

Ο κανόνας της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε. έχει καταργηθεί και εκμηδενιστεί, αφού η έννοια της 

εθνικής κυριαρχίας και της αυτοτελούς οικονομικής ανάπτυξης αποτελούν ιστορικά «μνημεία» για τις κυρίαρχες 

πολιτικές της Ε.Κ.Τ. και της Κομισιόν με την αναγκαία τεχνογνωσία και συνδρομή του Δ.Ν.Τ. 

Η ύφεση που συνεχίζεται για την χώρα μας για 6η χρονιά, σε συνδυασμό με την ταχύτατη συρρίκνωση του ΑΕΠ 

κατά 20%, δεν αφήνει κανένα περιθώριο αναχαίτισης της ακραίας νέο-φιλελεύθερης «θύελλας» που σαρώνει την 

Ευρώπη στο Νότο, ενώ σίγουρα θα επεκταθεί στο κέντρο και τον Βορρά. Τα εργασιακά δικαιώματα αφαιρούνται, 

βήμα, βήμα, προς όφελος του κεφαλαίου και οι συσχετισμοί αλλάζουν τόσο ραγδαία και με τέτοιες πολιτικές 

ταχύτητες που ένας αιώνας νομοθετημάτων για την κοινωνική προστασία της εργασίας και των πολιτικών 

δημοκρατικών ελευθεριών καταστρέφονται σε λίγους μήνες με χειρουργικού τύπου επιστημονικές, πολιτικές και 

μηντιακές παρεμβάσεις.  

Κάθε τόσο διαδίδεται ότι θα είναι η τελευταία χρονιά με ύφεση και η «ανάπτυξη» είναι προ των πυλών. Πρόκειται για 

επικοινωνιακές λογικές με «κοντά ποδάρια», αφού ο κανόνας της νεοφιλελεύθερης συνταγής με ένα "σκληρό ευρώ", 

ωφελεί, μόνο τις χώρες που διαθέτουν βιομηχανικά και χρηματοπιστωτικά πλεονεκτήματα έναντι των αδυνάτων. Η 
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ιστορική σύγκρουση με τον σκληρό πυρήνα της μονεταριστικής πολιτικής της ΕΚΤ είναι αναπόφευκτη. 

Η ποθούμενη  Ευρωπαϊκή συνταγματική θέσπιση του χρυσού κανόνα, σε άλλες χώρες και σε ένα μελλοντικό 

"Ευρωπαϊκό σύνταγμα" δηλαδή της πρωτοκαθεδρίας της τραπεζοκρατίας με την πολιτική ουσία και διαδικασία, να 

υποτάσσεται στους ανεξέλεγκτους κανόνες της χρηματοπιστωτικής ζούγκλας και αγοράς, δεν έχει καμία σχέση ακόμα 

και με τους εμπνευστές της «Ευρωπαϊκής ιδέας», που ενώ συγκαταλέγονται στην συντηρητική ιδεολογία, δεν 

φαντάστηκαν ποτέ την σημερινή κατάληξη ενός «ιού» που μπορεί να επεκταθεί και να προσβάλει ολόκληρο τον 

πλανήτη, βυθίζοντας τον σε ακραίες και επικίνδυνες πτυχές.  

Η άμεση ανάγκη να τερματιστούν αυτές οι πολιτικές σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ιστορικά αναγκαίες. Πως 

μπορεί να γίνει αυτό;  

Με έναν απλό και ιστορικά αποδεδειγμένο αποτελεσματικό τρόπο. Όπου ο αστάθμητος παράγοντας της λαϊκής 

δυναμικής και ανατροπής παίρνει την σκυτάλη της ιστορίας στα χέρια του. Στην συγκεκριμένη περίπτωση με μια 

χώρα, ή και σειρά χώρων στον Ευρωπαϊκό Νότο να αμφισβητήσουν το δόγμα  του "ισχυρότερου" στο νόμο της 

σημερινής «ζούγκλας». Να επιστραφούν οι εκβιασμοί, να οδηγήσουν οι λαοί και οι κυρίαρχες πολιτικές τους, με 

σωφροσύνη  και λογική το οικοδόμημα των λαών της Ευρώπης σε μια νέα αρχιτεκτονική, νομισματική, πολιτική και 

κοινωνική, που θα διασφαλίσει την κοινωνική δικαιοσύνη και την πραγματική ανάπτυξη. Με την καθυπόταξη της 

τραπεζοκρατίας και του πολιτικού της προσωπικού. Κάθε «γέννα» του νέου και ελπιδοφόρου έχει επώδυνους 

τοκετούς. Κάθε στιγμή που η ανατροπή της σημερινής άνισης και κοινωνικά καταστροφικής πολιτικής καθυστερεί, η 

επομένη μέρα θα έχει μεγαλύτερες δυσκολίες. Το σίγουρο είναι ότι, η «λατινοναμερικανοποίηση» της Ευρώπης δεν 

μπορεί να συνεχιστεί όπως έγινε σε άλλες ιστορικές περιόδους στην άλλη όχθη του Ατλαντικού. Εξ’ άλλου το 

ιστορικό παράδειγμα μιας άλλης πολιτικής συμβατή με τον ανθρωποκεντρισμό και την κοινωνική δικαιοσύνη είναι 

απτή και ζωντανή σε αρκετές χώρες και κοινωνίες που επιλέγουν την ανάπτυξη, την συλλογική ιστορική ευθύνη, 

αφήνοντας πίσω τα «μουσεία των κοινωνικών γενοκτονιών του νεοφιλελευθερισμού». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ELIAMEP)- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ 

Βασ. Σοφίας, 10676 Αθήνα, | Tηλ. +30 210 7257 110 | Fax +30 210 7257 114 | E-mail info@crisisobs.gr     

Μάθετε περισσότερα για το έργο μας – Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.crisisobs.gr     

Το ΕΛΙΑΜΕΠ δεν υιοθετεί ως ίδρυμα πολιτικές θέσεις. Καταβάλλει μάλιστα προσπάθεια να παρουσιάζονται στα πλαίσια των 

εκδηλώσεών του και στο μέτρο του δυνατού όλες οι υπάρχουσες απόψεις. Υπό το πρίσμα αυτό, οι αναλύσεις και οι γνώμες 

που δημοσιεύονται στις σειρές του θα πρέπει να αποδίδονται αποκλειστικά στους συγγραφείς και να μην θεωρείται ότι 

αντιπροσωπεύουν απαραίτητα τις απόψεις του Ιδρύματος. 
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