
Αλληλεγγυη στουs Ελληνεs που αντιστεκονται στη λιτοτητα − Ο αγωναs τουs ειναι και δικοs    
µαs

Αυτο που συµβαινει σηµερα στην Ελλαδα ειναι µονο η πιο ακραια εκφανση ενοs παγκοσµιου  
φαινοµενου: οι οικονοµικεs και πολιτικεs ελιτ που ειναι υπευθυνεs για τη σηµερινη οικονοµικη
κριση επιθυµουν να κανουν εµαs να πληρωσουµε για την κριση αυτη, χωριs να ενδιαφερονται 
για το τεραστιο κοινωνικο και ανθρωπινο κοστοs αυτηs τουs τηs επιλογηs.  Αλλα η Ελλαδα ει−
ναι επισηs παραδειγµα τηs αποφασιστικηs αντιστασηs εκατοµµυριων καθηµερινων ανθρωπων 
οι  οποιοι αρνουνται να πληρωσουν για µια κριση την οποια αλλοι εχουν προκαλεσει.

Η Ελλαδα υποκειται σε ενα εξαιρετικα βαρβαρο προγραµµα λιτοτηταs το οποιο καταστρεφει    
τη ζωη τηs µεγαληs πλειοψηφιαs του πληθυσµου τηs.  ∆ρακοντια µετρα, τα οποια υπαγορευουν
 Ευρωπαιοι τραπεζιτεs και πολιτικοι, και τα οποια εφαρµοζονται απο την ελληνικη κυβερνηση,
 εχουν επιβαλλει δραµατικεs περικοπεs σε µισθουs, συνταξειs, κοινωνικεs δαπανεs και εργασι−
ακα δικαιωµατα.  Η φτωχεια και η πεινα καλπαζουν και οι αυτοκτονιεs ανθρωπων που δεν       
µπορουν  πλεον να αντεξουν τη δραµατικη επιδεινωση των συνθηκων διαβιωσηs τουs εχουν     
γινει καθηµερινο φαινοµενο.  Τα νοσοκοµεια στερουνται βασικων ιατρικων υλικων ενω η µει−
ωση των κοινωνικων δαπανων καθιστουν αδυνατη την προσβαση µεγαλου µερουs του πληθυ−
σµου στα φαρµακα απο τα οποια η υγεια και η ζωη τουs εξαρτωνται.  Η επισηµη ανεργια ξε−   
περνα το 23%, αλλα στην πραγµατικοτητα ειναι πιο κοντα στο 30%, ενω η ανεργια των νεων ε−
χει ξεπερασει το 50%.

Παραλληλα η ελληνικη κυβερνηση συνεχιζει την υποστηριξη των τραπεζων και το ξεπουληµα
 δηµοσιαs περιουσιαs σε εξευτελιστικεs τιµεs.  Για τιs παγκοσµιεs ελιτ η Ελλαδα ειναι εργα−     
στηριο τηs πιο βαρβαρηs µορφηs νεοφιλελευθερισµου, η οποια περιλαµβανει την ιδιωτικοποι− 
ηση  καθε δηµοσιου αγαθου, την απορρυθµιση των αγορων και τη µετατροπη των εργαζοµενων
 σε ενα αποδυναµωµενο και οικονοµικα εξαθλιωµενο πρεκαριατο, το οποιο εξαρταται απολυτα
 απο τουs εργοδοτεs.

Αλλα οι Ελληνεs αρνουνται το ρολο του πειραµατοζωου.  Η αντισταση του ελληνικου λαου     
ειναι πηγη εµπνευσηs για ολουs µαs.  Η αντισταση αυτη περιλαµβανει διαδοχικεs γενικεs α−    
περγιεs, µαζικεs διαδηλωσειs και καταληψειs, και αυξανοµενη υποστηριξη ενοs κοµµατοs τηs 
Αριστεραs, του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποιοs ηγειται τηs αντιστασηs κατα τηs λιτοτηταs ενω εχει και µεγα
− λεs πιθανοτητεs να κερδισει τιs εποµενεs εκλογεs.



Η Ελλαδα ειναι σε χειροτερη θεση απο τιs αλλεs αναπτυγµενεs χωρεs αλλα η περιπτωση τηs     
δεν ειναι µοναδικη.  Η παγκοσµια κριση, την οποια οι πολιτικεs λιτοτηταs επιδεινωνουν, χει−   
ραγωγειται για την καταργηση κοινωνικων και εργασιακων δικαιωµατων παντου.  Αν και οι     
περισσοτερεs χωρεs δεν εχουν δει πολιτικεs τοσο ακραιεs οσο αυτεs στην Ελλαδα, η ανεργια σε
 ολεs τιs χωρεs του ΟΟΣΑ παραµενει υψηλη, ενω οι περικοπεs οδηγουν σε µαζικεs απολυσειs    
και τα δηµοσια ελλειµατα χρησιµοποιουνται ωs δικαιολογια για την επιθετικη περικοπη των     
δηµοσιων δαπανων.  Στιs ΗΠΑ οι τραπεζεs εχουν κατασχει εκατοµµυρια σπιτιων, οι φοιτητεs   
βουλιαζουν κατω απο τεραστια χρεη τα οποια δεν µπορουν να αποπληρωσουν ενω ηδη εχει     
ξεκινησει µια βαρβαρη επιθεση στο δικαιωµα συλλογικηs διαπραγµατευσηs των υπαλληλων    
του ∆ηµοσιου.

Οι πολιτικεs ακραιαs λιτοτηταs ειναι επισηs απειλη κατα τηs δηµοκρατιαs.  Ολοενα και περισ−
σοτερο οι οικονοµικεs και πολιτικεs ελιτ προσπαθουν να διατηρησουν την οικονοµικη πολιτι−
κη εκτοs καθε δηµοκρατικου ελεγχου.  Απο τη δικια τουs οπτικη, οι Ελληνεs και οι καθηµερινοι
 ανθρωποι σε αλλα µερη του πλανητη δεν ειναι διατεθειµενοι να λειτουργησουν υπευθυνα και 
εποµενωs δεν δικαιουνται τη δηµοκρατια.  Για τιs ελιτ η λιτοτητα ειναι αναγκαια οχι µονο για  
την επιλυση τηs κρισηs αλλα και για την απορρυθµιση των αγορων, µε αποτελεσµα βεβαια την
 ισχυροποιηση αυτων ακριβωs των συνθηκων που εχουν οδηγησει στη σηµερινη οικονοµικη    
και κοινωνικη καταρρευση.  Γι αυτο και οι οικονοµικεs και πολιτικεs ελιτ δεν δειχνουν καµια 
ανοχη σε οσουs αδυνατουν να αναγνωρισουν τα θεσφατα τηs νεοφιλελευθερηs ιδεολογιαs.

Παραλληλα, οµωs, η δηµοκρατικη αντισταση απο τα κατω εντεινεται.  Απεργιεs, διαδηλωσειs 
 και καταληψειs δηµοσιων χωρων εκτυλισσονται οχι µονο στην Ελλαδα αλλα και στην Αιγυ−   
πτο, την Ισπανια, τη Χιλη, τη Νοτια Αφρικη, το Μεξικο, την Κινα, το Κεµπεκ, το Γουισκονσιν   
και, µε την εµφανιση και του κινηµατοs Occupy, σε καθε γωνια του πλανητη.

Στην Ελλαδα η Αριστερα µαχεται και εναντια στην αποπειρα τηs νεοναζιστικηs Χρυσηs Αυ−   
γηs να στρεψει την αγανακτηση των καθηµερινων ανθρωπων εναντια στουs µεταναστεs.  Τα    
βιαια πογκροµ τηs Χρυσηs Αυγηs εκτυλισσονται παραλληλα µε το διωγµο απο την ελληνικη    
κυβερνηση µεταναστων, ανεξαρτητωs αν αυτοι εχουν αδεια παραµονηs στην Ελλαδα η οχι.  Η 
κριση  εχει οδηγησει στην ανοδο τηs Ακροδεξιαs και στην Ευρωπη και στιs ΗΠΑ αλλα και στη 
ξενοφοβικη δηµαγωγια και απο αλλεs, λιγοτερο ακραιεs πολιτικεs δυναµειs.  Εναs ακοµα λογοs,
λοιπον, να υποστηριξουµε την ελληνικη Αριστερα και να επιδιωξουµε και αλλου την εφαρµο− 
γη των ριζοσπαστικων δηµοκρατικων τηs προτασεων περι φορολογησηs του πλουτου, εθνικο−  
ποιησηs των τραπεζων, περικοπηs των στρατιωτικων δαπανων, στηριξηs των µισθων και των    
δηµοσιων υπηρεσιων και ενδυναµωσηs των εργασιακων δικαιωµατων.



Ειµαστε ολοι Ελληνεs!

 

Στην Ελλαδα εκτυλισσεται ενα βαρβαρο πειραµα µεσω του οποιου οι οικονοµικεs και πολιτι− 
κεs ελιτ προωθουν την απολυτη φτωχοποιηση των ανθρωπων και την αφαιρεση των κοινωνι−   
κων τουs δικαιωµατων ωs λυση στην οικονοµικη κριση.  Οι ιδιεs αυτεs ελιτ θελουν αυτο το       
πειραµα να εξαπλωθει σε ολοκληρο τον πλανητη.  Η προσπαθεια τουs να επιτυχουν το στοχο   
τουs αυτο εχει ηδη ξεκινησει.  Εµειs διατρανωνουµε την πεποιθηση µαs οτι αυτο το σχεδιο       
µπορει  να αποτραπει.  Στηριζουµε την αντισταση των Ελληνων στα προγραµµατα λιτοτηταs,  
οχι µονο για λογουs ηθικηs αλλα και γιατι η αντισταση αυτη δειχνει το δροµο για ενα αξιοπρε−
πεs µελλον για ολοκληρη την ανθρωποτητα. 

Το κειµενο αυτο ειναι πρωτοβουλια του Campaign for Peace and 
Democracy και µεταφραστηκε απο τα Αγγλικα απο τον Κωστα Παναγιωτακη.  Για το κειµενο     
στα Αγγλικα, δειτε http://www.cpdweb.org/stmts/1022/stmt.shtml.  Το κειµενο αυτο εχει υπογρα−
φει εωs τωρα απο 512  διανοουµενουs, δηµοσιογραφουs, συνδικαλιστεs, ακτιβιστεs και ενεργουs
 πολιτεs απο ολο τον κοσµο.  Σε αυτουs που εχουν υπογραψει συµπεριλαµβανονται οι:

Kamal Abbas (Αιγυπτιοs Συνδικαλιστηs)

Ali Abdi (Ιρανοs Ακτιβιστηs)

Mohamed Abdulnabi Al-Maskati (Ακτιβιστηs, Μπαχρειν)

Michael Albert (Συγγραφεαs, ZCom)

Stanley Aronowitz (City University of New York)

Hosam Bahgat (Αιγυπτιοs Ακτιβιστηs)

Etienne Balibar (Universite Paris-Ouest)

Medea Benjamin (CODEPINK)

Robert Brenner (UCLA)

Noam Chomsky (MIT)

Ariel Dorfman (Συγγραφεαs, Duke University)

Daniel Ellsberg (Ακτιβιστηs, ΗΠΑ)

Bill Fletcher, Jr. (Συγγραφεαs και ακτιβιστηs, ΗΠΑ)

Thomas Harrison (Campaign for Peace and Democracy, ΗΠΑ)



Doug Henwood (δηµοσιογραφοs, ΗΠΑ)

John Holloway (Benemrita Universidad Autonoma de Puebla, Μεξικο)

Robin Kelley (UCLA)

Michel Lowy (Centre National de la Recherche Scientifique)

Yanar Mohammed (Ιρακινη Ακτιβιστρια)

Κωσταs Παναγιωτακηs (City University of New York)

Leo Panitch, (Socialist Register)

Frances Fox Piven (City University of New York)

Vijay Prashad (Συγγραφεαs, ΗΠΑ)

Saskia Sassen (Columbia University)

Umit Senesen (Istanbul Technical University)

Marina Sitrin (City University of New York)

Μιχαληs Σπουρδαλακηs (Athens University)

Ελενη Βαρικα (Universite de Paris 8, Centre National de la Recherche Scientifique)

Immanuel Wallerstein (Yale University)

Cornel West (Union Theological Seminary)

Lennon Ying-Dah Wong (Συνδικαλιστηs, Ταιβαν)

Για τη λιστα µε τα ονοµατα ολων οσοι εχουν υπογραψει: http://www.cpdweb.org/stmts/1022/fulll
ist.shtml.  Για να υπογραψετε το κειµενο: http://cpdweb.info:890/cgi-
bin/db2www/cpdweb.org/signon.d2w/forms00?stmtid=1022.

 


