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Μια λέξη μονοπωλεί εδώ και δυο χρόνια τις συζητήσεις, από τα καφενεία και
τα τηλεοπτικά πάνελ μέχρι τις λέσχες των θινκ τανκ και τα συμβούλια των
ισχυρών αυτού του κόσμου: ΚΡΙΣΗ, αποτέλεσμα της κατάρρευσης ενός μέρους
του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος όπως παρουσιάζεται. Η κρίση
όμως δεν είναι κάτι καινούργιο για τον καπιταλισμό. Ο αντιφατικός χαρακτή‑
ρας του καπιταλιστικού συστήματος είναι αυτός που οδήγησε σε αυτή αλλά και
σε όλες τις άλλες, μικρές ή μεγάλες, ιστορικά. Μέχρι στιγμής, το σύστημα έχει
καταφέρει, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, να ξεπεράσει τα αδιέξοδά του, επου‑
λώνοντας, έστω και επιφανειακά τις κατά καιρούς ρηγματώσεις που εμφανί‑
ζονται, είτε μέσω των πολέμων (κατά κύριο λόγο) είτε μέσω της εξάπλωσης των
αγορών και, κατ’ επέκταση, της λεηλασίας των πλουτοπαραγωγικών πηγών
της καπιταλιστικής περιφέρειας.
Στην ουσία, η κρίση είναι η υπερσυσσώρευση κεφαλαίων και η αδυναμία κινη‑
τικότητάς τους, γεγονός που μεταφράζεται σε πάγωμα των αγορών και, τελικά,
σε κρίση της αναπαραγωγής των καπιταλιστικών κοινωνικών σχέσεων. Το κε‑
φάλαιο προσπάθησε να ξεπεράσει την κρίση τα τελευταία χρόνια εκδίδοντας
μια υπερπληθώρα δανείων. Προώθησε και ουσιαστικά επέβαλε σε μεγάλα κομ‑
μάτια του πληθυσμού τη λογική της σύναψης δανείων, προκειμένου να καλυ‑
φθούν οι συνεχώς διευρυνόμενες καταναλωτικές ανάγκες που το ίδιο το
σύστημα δημιουργεί. Αν η παραγωγή έμενε στα ράφια, τα αφεντικά δεν θα μπο‑
ρούσαν να εισπράξουν την υπεραξία που αποσπάνε από τους εργαζόμενους‑
εκμεταλλευόμενους μέσω της μισθωτής σκλαβιάς. Σε αυτό το σημείο ήρθαν τα
δάνεια (ένα είδος ψεύτικου χρήματος, το οποίο δημιουργούν οι τράπεζες, μέσω
πιστώσεων και υποσχέσεων), για να δώσουν λύση στο αδιέξοδο του καπιταλι‑
σμού. Αποτέλεσμα αυτής της τακτικής ήταν τα δάνεια να καθορίζουν πλέον
την καθημερινότητα ενός όλο και μεγαλύτερου μέρους της κοινωνίας, καθώς
όλο και περισσότεροι έχουν ανάγκη τα δάνεια για να μπορέσουν να αγοράσουν
έστω και τα βασικά είδη διατροφής. Η υπερπαραγωγή ψεύτικου χρήματος, το
οποίο δεν είχε αντίκρισμα ή το αντίκρισμα (οι εγγυήσεις δηλαδή που ζητούν οι
τράπεζες ώστε να είναι σίγουρες ότι θα τους επιστραφεί το δανεισμένο χρήμα
υπερπολλαπλάσιο ‑ π.χ. ένα ακίνητο) είχε χάσει την αξία του, μαζί με την αδυ‑
ναμία αποπληρωμής των δανείων δημιούργησε την κρίση στο χρηματοπιστω‑
τικό σύστημα και οδήγησε σε μεγαλύτερο αδιέξοδο το χρηματοοικονομικό
σύστημα και, κατ’ επέκταση, ολόκληρο τον καπιταλισμό. Έτσι λοιπόν, η περι‑
γραφή της κατάστασης την οποία βιώνουμε με απλά λόγια έχει ως εξής: τα
αγαθά ακριβαίνουν, οι μισθοί παραμένουν σταθεροί (άρα μικραίνει η αξία τους
καθώς μικραίνει η αγοραστική τους δύναμη), η διάθεση των δανείων συναντά
τα όριά της, καθώς οι δανειολήπτες δεν τα αποπληρώνουν, και οι στρόφιγγες
του ψεύτικου χρήματος, με το οποίο κινείται σχεδόν αποκλειστικά η αγορά τα
τελευταία χρόνια, κλείνουν ή στενεύουν πάρα πολύ. Το αποτέλεσμα αυτής της
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επιδιώκεται να εξοντωθεί και να εξαφανιστεί. Καταλαβαίνουμε ότι τα όρια της
δημοκρατίας φθάνουν μέχρι τα προνόμια και τα κέρδη κράτους και κεφαλαίου,
ενώ όποιος τα αμφισβητεί θα έρχεται σε αντιπαράθεση με ένα ολοένα και πιο
ολοκληρωτικό δημοκρατικό καθεστώς και θα βρίσκεται αντιμέτωπος με τους
ολοένα και περισσότερο στρατιωτικοποιημένους μηχανισμούς καταστολής.
Η δεινή θέση της υπό κατάρρευση οικονομίας, οι επερχόμενες αντιδράσεις στα
νέα μέτρα, τα οποία οδηγούν σε όξυνση της εκμετάλλευσης και της καταπίεσης,
η φτώχεια και η εξαθλίωση, η έξαρση των φαινόμενων παραβατικότητας μέσα
σε περιβάλλον συνεχώς εντεινόμενης οικονομικής ανέχειας και πάνω απ' όλα η
εξέγερση του Δεκέμβρη, η οποία κατέδειξε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι
τα πάντα μπορούν να αλλάξουν και ότι το όραμα μιας άλλης κοινωνίας δεν είναι
ουτοπία ‑αντιθέτως ουτοπία είναι να πιστεύει κανείς ότι ο κόσμος του καπιταλι‑
σμού μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει‑ ρίχνουν βαριά τη σκιά τους πάνω στο κα‑
θεστώς της Δημοκρατίας. Η ίδια η Δημοκρατία, από τη μεριά της, προσπαθεί
ανεπιτυχώς να μας πείσει ότι αποτελεί τη μοναδική λύση, λαμβάνοντας όλο και
περισσότερο διαστάσεις ενός ολοκληρωτικού καθεστώτος. Η προηγούμενη κυ‑
βέρνηση δεν κατάφερε να αντεπεξέλθει στις παραπάνω προκλήσεις και, λειτουρ‑
γώντας σε ένα συντηρητικό πλαίσιο, το μόνο που πέτυχε ήταν να βαθαίνει την
πόλωση και να ρίχνει συνεχώς λάδι στις φωτιές της κοινωνικής ανυπακοής.
Σήμερα όμως παρατηρούμε να πληθαίνουν τα κοινωνικά κομμάτια που εκτοπί‑
ζονται και αποκλείονται κοινωνικά και κατά συνέπεια έρχονται αντιμέτωπα με
το αληθινό πρόσωπο της δημοκρατίας, η οποία δεν έχει πλέον να τους υποσχεθεί
τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο από τα χειρότερα. Έτσι δημιουργείται
μια εκρηκτική κοινωνική κατάσταση, η οποία δεν έχει προδιαγεγραμμένη πο‑
ρεία, και είναι λάθος να κινείται κανείς με βάση βεβαιότητες για το μέλλον,
καθώς η ιστορία έχει αποδείξει ότι δεν είναι γραμμική και ότι ο πολιτικός χρόνος
έχει τους δικούς του ρυθμούς. Ζούμε, λοιπόν σε ένα κοινωνικό πεδίο το οποίο το
χαρακτηρίζει από όλες τις απόψεις η αβεβαιότητα. Τίποτα δεν έχει κριθεί και σί‑
γουρα η ιστορία δεν έχει τελειώσει. Αυτό που έχει τελειώσει είναι η ελπίδα ότι ο
καπιταλιστικός κόσμος, που δεν έχει πλέον τίποτα άλλο να προσφέρει και να
υποσχεθεί πέρα από μιζέρια, θάνατο, καταπίεση, εξαθλίωση, εκμετάλλευση και
καταστροφή, μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει και να κινείται όπως είναι. Αν, λοι‑
πόν, δεν προσπαθήσουμε να ανατρέψουμε την πραγματικότητα και να φτιά‑
ξουμε ένα κόσμο καλύτερο και ανθρώπινο, θα μας καταστρέψουν οι κυρίαρχοι,
που λυμαίνονται τόσους αιώνες τις ζωές μας και τον πλανήτη. Απέναντι λοιπόν
στην ολομέτωπη επίθεση του κράτους και του κεφαλαίου στην κοινωνία, δεν
έχουμε να υποσχεθούμε τίποτε άλλο πέρα από την όξυνση του κοινωνικού και
ταξικού πολέμου, μέσα από αυτοοργανωμένους αγώνες, με όπλο την αλληλεγ‑
γύη μεταξύ των καταπιεσμένων και των εκμεταλλευόμενων.
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κότητα παρουσιάζεται κατά το δοκούν, καθώς όμως οι νέοι διαχειριστές εξα‑
κολουθούν να συναντούν την αντίδραση των εκμεταλλευομένων στα επιβαλ‑
λόμενα μέτρα η επιβεβλημένη συναίνεση χάνει τα όποια χαρακτηριστικά
αποδοχής και τείνει σταθερά προς την υποταγή. Έτσι λοιπόν, καταλαβαίνουμε
ότι η καταστολή και η προπαγάνδα, η οποία προσπαθεί να μας πείσει ότι η
πραγματικότητα είναι αυτή των δελτίων ειδήσεων, αποτελούν τα τελευταία
στηρίγματα του καθεστώτος.
Επιστρατεύονται, για ακόμα μια φορά, μια σειρά από μπαμπούλες όπως η
«εθνική ανάγκη», ο κίνδυνος «χρεοκοπίας της χώρας», οι κακοί ξένοι κερδοσκό‑
ποι, οι κακοί αμερικάνοι που επιδιώκουν την υποβάθμιση του ευρώ και την ισχυ‑
ροποίηση του δολαρίου, οι ευρωπαίοι εταίροι που δεν μας στηρίζουν και διάφορες
δακρύβρεχτες επικεφαλίδες προκειμένου να καμφθούν οι κοινωνικές αντιστάσεις
και να περάσουν τα νέα μέτρα. Θα ήταν παράλογο να αντιπαραθέσουμε μια
στείρα άρνηση στα παραπάνω, καθώς και διακρατικοί ανταγωνισμοί υφίστανται
και θα υφίστανται (έτσι κι αλλιώς πλήρης συμφωνία και συστράτευση των εθνι‑
κών κρατών υπάρχει μόνο σε επίπεδο καταστολής και αντιμετώπισης των κοι‑
νωνικών αντιστάσεων. Σε όλα τα άλλα επίπεδα, π.χ. αυτό της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης, υπάρχουν μονάχα λυκοφιλίες) αλλά και η ελληνική οικονομία
νοσεί και κερδοσκόποι υπάρχουν (καπιταλισμό έχουμε άλλωστε) και η ευρω‑
παϊκή ένωση δεν είναι διατεθειμένη να χρηματοδοτήσει το ελληνικό κράτος και
κεφάλαιο. Πίσω όμως από τα συγκινητικά ρεπορτάζ και τις «σθεναρές αντιστά‑
σεις» των ελλήνων κρατικών αξιωματούχων στις απαιτήσεις της Ε.Ε. κρύβονται
τα κέρδη, το ξεζούμισμα του ντόπιου και ξένου προλεταριάτου, οι επενδύσεις στα
Βαλκάνια και οι στρατιωτικές εκστρατείες στην υφήλιο, η καταλήστευση των
ασφαλιστικών ταμείων, η χρηματοδότηση των τραπεζών με χρήματα του δημο‑
σίου και γενικότερα οι επιλογές και οι σχεδιασμοί του ελληνικού κράτους και κε‑
φαλαίου, που πλέον φαλίρισαν. Το κράτος και το κεφάλαιο φαλίρισαν και όχι
εμείς και τώρα μας καλούν να θυσιαστούμε για το κοινό καλό τους.
Οι εκκλήσεις τους όπως φαίνεται δεν πείθουν και πολλούς, και έτσι το ελληνικό
κράτος και η νέα του πολιτική διαχείριση εφαρμόζει, όπως προαναφέρθηκε, το
παλιό ρητό, «όπου δεν πίπτει λόγος πίπτει ράβδος». Έτσι λοιπόν όποιος δεν συ‑
στρατεύεται στον εθνικό τους σκοπό και δεν είναι διατεθειμένος να θυσιάσει
τον μισθό του, τον εαυτό του, ακόμα και την ίδια την ζωή του για να ανακάμψει
η ελληνική οικονομία ανακηρύσσεται εχθρός της Ελλάδος. Ταυτόχρονα, όποιος
δεν εξαντλείται σε καθώς πρέπει διαμαρτυρίες και επικλιτικά ψηφίσματα και
κατεβαίνει στο δρόμο μαχητικά για να διεκδικήσει τα αυτονόητα ορίζεται ως
«εσωτερικός εχθρός» και εχθρός της δημοκρατίας. Γενικότερα λοιπόν, όπως
προαναφέραμε, ό,τι δεν συμβαδίζει με τις επιταγές της εξουσίας λοιδορείται,
επιχειρείται να απομονωθεί κοινωνικά, κτυπιέται αμείλικτα με κάθε μέσο και
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διαδικασίας, η περιβόητη οικονομική κρίση, δεν οφείλεται παρά στη μόνιμη επι‑
δίωξη του κέρδους, που αποτελεί το δομικό λίθο του καπιταλιστικού συστήματος.
Ανεξάρτητα, όμως, από τη φύση και τις αιτίες της κρίσης, το μόνο σίγουρο είναι
ότι αυτή θα αποτελέσει όχημα στα χέρια κράτους και κεφαλαίου για την όξυνση
της επίθεσης στις κοινωνίες. Μια σειρά μέτρων που παρουσιάζονται σαν σχέδιο
εξόδου από αυτήν αφορούν τη διάσωση των κερδών και συνάμα την αύξηση
του πλούτου των μεγάλων αφεντικών του πλανήτη. Βλέπουμε λοιπόν το τελευ‑
ταίο διάστημα κράτος και αφεντικά να αναδιοργανώνουν τους όρους της μι‑
σθωτής σκλαβιάς, θεσμοθετώντας την ελαστικοποίηση της εργασίας και
διευρύνοντας το μοντέλο επισφαλούς εργασίας, αυξάνοντας τα όρια συνταξιο‑
δότησης, προχωρώντας σε μαζικές απολύσεις και κλεισίματα επιχειρήσεων και
εργοστασίων, μειώνοντας τους μισθούς, αναγκάζοντας σε διαθεσιμότητα ερ‑
γαζόμενους, καταργώντας δώρα και επιδόματα, κάνοντας περικοπές στις δη‑
μόσιες δαπάνες (εκτός βέβαια από εκείνες που αφορούν την πρόσληψη ακόμη
περισσότερων μπάτσων), αυξάνοντας τους φόρους, αποδομώντας κατά αυτό
τον τρόπο τα υπολείμματα του κοινωνικού κράτους και καταργώντας τόσο ερ‑
γατικά όσο και ασφαλιστικά κεκτημένα των εργαζομένων. Όλα αυτά αποτε‑
λούν μέρος της «νόμιμης» επίθεσης των αφεντικών, το πλαίσιο της νομιμότητας
της οποίας, φυσικά, έχουν ορίσει τα ίδια τα αφεντικά. Σε όλα τα παραπάνω πρέ‑
πει να προσθέσουμε την μαύρη εργασία, τις απλήρωτες υπερωρίες, την εργο‑
δοτική τρομοκρατία, τις μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές, τις κλεμμένες
αποζημιώσεις... Όμως, όπως πολύ καλά γνωρίζουν και τα ίδια τα αφεντικά, τα
μέτρα αυτά, μπορούν απλώς να δώσουν μια παράταση χρόνου, καθώς συγκρα‑
τούν μεν σταθερά ή αυξάνουν πρόσκαιρα τα κέρδη τους, ταυτόχρονα όμως εν‑
τείνούν την αφαίμαξη των εργαζομένων με συνέπεια την μείωση της αγοραστι‑
κής δύναμής τους, ενώ παράλληλα αυξάνουν τις κοινωνικές αντιδράσεις και
πυροδοτούν την συσσωρευμένη κοινωνική οργή.
Εδώ αξίζει να επισημανθεί ένα σημαντικό στοιχείο για την κρίση βιώνουμε
σήμερα, καθώς εκτός της πολυσυζητημένης οικονομικής κρίσης, η κυριαρχία
καλείται να αντιμετωπίσει μια συνολικότερη κρίση στο εσωτερικό του καπιτα‑
λιστικού κόσμου. Μεγάλα κοινωνικά κομμάτια στέκονται πλέον από αδιάφορα
έως κριτικά, ακόμη και εχθρικά, απέναντι σε θεσμούς, άξιες και ιδεολογήματα
που αποτέλεσαν κατά καιρούς στηρίγματα του καθεστώτος. Οι συνήθεις τακτι‑
κές των κυρίαρχων να χρησιμοποιούν νέα ή παλαιά ιδεολογήματα (εθνική ακε‑
ραιότητα, εσωτερική ασφάλεια, εθνική ανάπτυξη, εθνικό όραμα...) και να
ενισχύουν την πίστη των υπηκόων του σε θεσμούς όπως η δικαιοσύνη, η θρη‑
σκεία, η πατρίδα, η οικογένεια, το κράτος, κτλ φαίνεται πως δεν αποτελούν
επαρκείς απαντήσεις στο ερώτημα που τίθεται όσον αφορά τη συνέχιση ύπαρξης
αυτού του συστήματος, πείθουν δε ακόμα λιγότερο, αφού ο καπιταλισμός στη
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σημερινή συνθήκη δεν επιλέγει (και δεν έχει τη δυνατότητα να επιλέξει) πολι‑
τικές αύξησης της κρατικής παρεμβατικότητας, που θα προέτασσαν το κοινω‑
νικό κράτος και θα υπόσχονταν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης.
Το αδιέξοδο, λοιπόν, το οποίο παρατηρείται σ’ αυτή την κρίση και η αδυναμία
να ξεπεραστεί, ενισχύει ακόμα περισσότερο τη ρευστότητα που υπάρχει στην
κοινωνία. Όλα αυτά που στο παρελθόν αποτέλεσαν στηρίγματα για το καθε‑
στώς σήμερα φαντάζουν πλέον περισσότερο σαθρά από ποτέ στα μάτια μιας
κοινωνίας, η οποία μέσα στη δίνη της γενικότερης κατάρρευσης των σταθερών
της και της εντεινόμενης ανασφάλειας σε όλα τα επίπεδα παλινδρομεί ανάμεσα
στη ριζοσπαστικοποίηση και την συντηρητικοποίηση, ανάμεσα στους φόβους,
τις ανασφάλειες και την αναγνώριση του αδιεξόδου στο οποίο μας οδηγούν οι
επιλογές των κυρίαρχων, ανάμεσα στην εξατομίκευση, τον συμβιβασμό, τον εκ‑
φασισμό και την αντίσταση, την συλλογικοποίηση των αντιστάσεων, την αλ‑
ληλεγγύη, το αγώνα για ελευθερία, τους φόβους που προκύπτουν από την
αποτίναξη των αλυσίδων της και την αναγκαιότητα για το καινούργιο.
Το σημερινό αδιέξοδο βασίζεται στην αδυναμία του συστήματος από τη μια να
βρει στηρίγματα σε θεσμούς και άξιες και από την άλλη να αποπροσανατολίσει
την κοινωνία μέσω εναλλακτικών σχεδιασμών για τη σωτηρία της ανθρωπότητας
και του πλανήτη. Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται και όλη αυτή η φιλολογία
περί πράσινης ανάπτυξης. Τώρα όλα πρέπει να καταστραφούν και να ξαναφτια‑
χτούν, σύμφωνα, όμως, με τα σύγχρονα οικολογικά πρότυπα. Οι κυρίαρχοι, δη‑
λαδή αυτοί που ευθύνονται για την οικολογική καταστροφή του πλανήτη,
προσπαθούν να παρουσιαστούν σαν οι εγγυητές του μέλλοντος της γης και της
ανθρωπότητας. Παρουσιάζουν τις μπίζνες τους και
την επιδίωξη τους για κέρδος, σαν τη δικιά μας σωτη‑
ρία. Βέβαια, το τελευταίο διάστημα παρατηρούμε πά‑
γωμα αυτών των σχεδίων, μάλλον εξαιτίας της
έλλειψης δυνατοτήτων από τη μεριά του κεφαλαίου
να παραγάγει μαζικά και φθηνά την τεχνολογία που
χρειάζεται για την επίτευξη των σχεδίων του, ώστε να
αποκομίσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερα κέρδη.
Μέσα στη δίνη της παγκόσμιας κρίσης, η ελληνική οι‑
κονομία τραβάει και αυτή τα δικά της ζόρια. «Είμαστε
στα πρόθυρα της χρεοκοπίας», μας λένε, «αν δεν
αφανίσουμε το δημόσιο χρέος θα μας αφανίσει
αυτό», προσθέτουν, και καταλήγουν ότι όλοι μαζί
πρέπει να συστρατευθούμε και να κάνουμε θυσίες
μπροστά στην νέα Μεγάλη Ιδέα, αυτή της διάσωσης
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της εθνικής Οικονομίας. Οι θυσίες που επικαλούνται οι ντόπιοι κυρίαρχοι δεν
απέχουν διόλου από τα μέτρα που παίρνονται παγκοσμίως. Προσφάτως, ο πρω‑
θυπουργός ανακοίνωσε, στο πλαίσιο του προγράμματος σταθερότητας, μεταξύ
άλλων (αρχικά για τους δημοσίους υπαλλήλους και προφανώς μετέπειτα για
όλους τους εργαζόμενους) πάγωμα των μισθών, περικοπή του 14ου μισθού
(μέσω της μείωσης των δώρων Πάσχα, Χριστουγέννων και του επιδόματος
αδείας), τη μείωση των επιδομάτων κατά 7%, 10%, 12% και όσο χρειαστεί, την
αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, όπως επίσης και την αύξηση του
ΦΠΑ και των φόρων σε καύσιμα, τσιγάρα, ποτά, είδη κατανάλωσης. Εξαθλίωση,
ανασφάλεια, ανέχεια και αλλά πολλά είναι τα συμπαρομαρτούντα των θυσιών
που «πρέπει» να κάνουμε. Αλλά ποιοι είναι αυτοί και ποιοι εμείς που καλούμα‑
στε να θυσιαστούμε στο βωμό του νέου εθνικού συμφέροντος; Από τη μία το
κράτος και τα μεγάλα αφεντικά (τραπεζίτες, βιομήχανοι, εφοπλιστές και λοι‑
ποί), αυτοί δηλαδή που δημιουργούν την κρίση, και από την άλλη όλοι εμείς,
άνεργοι, εργαζόμενοι, προλετάριοι ντόπιοι και ξένοι, νεολαίοι, εκείνοι και εκεί‑
νες που βιώνουμε καθημερινά την άκρατη συνθήκη καταπίεσης και εκμετάλ‑
λευσης από αυτούς, στην δουλειά αλλά και σε κάθε πτυχή της ζωής μας, και
καλούμαστε να πληρώσουμε τις δικές τους επιλογές. Οι υπεύθυνοι αυτού του
συστήματος, οι λεηλατήτες της γης και των ζωών μας, μας καλούν να «αγωνι‑
στούμε» μαζί, στο όνομα μιας ψευδεπίγραφης κοινής εθνικής ταυτότητας, για
να υπηρετήσουμε για ακόμα μια φορά τα συμφέροντά τους.
Η αλλαγή της πολιτικής διαχείρισης το περασμένο Φθινόπωρο δεν σήμανε ‑και
δεν θα μπορούσε να σημάνει‑ και την αλλαγή του τρόπου επίλυσης των προ‑
βλημάτων, καθώς τα διάφορα κόμματα δεν αποτελούν τίποτε άλλο από επίδο‑
ξους πολιτικούς διαχειριστές ενός συστήματος, που
πρωταρχικό σκοπό έχει την αύξηση των κερδών του
κεφαλαίου και την διαιώνιση της εξουσίας του. Η
αλλαγή φρουράς έφερε απλώς και την αλλαγή στη
ρητορεία που συνοδεύει τους τρόπους επιβολής των
σχεδιασμών του κράτους, σε κοινωνικό και οικονο‑
μικό επίπεδο. Η νέου τύπου σοσιαλδημοκρατία, με
βασικό της όπλο την προπαγάνδα, ήρθε για να δια‑
χειριστεί τις αναταράξεις στην κοινωνία, εμφανί‑
ζοντας από τη μία ένα ανθρωπιστικό και
προοδευτικό προσωπείο και από την άλλη προσπα‑
θώντας να καταστείλει με κάθε μέσο ό,τι αντιστέ‑
κεται στα σχέδιά της. Το βασικό της εργαλείο είναι
η γνωστή λαϊκή ρήση «μαστίγιο και καρότο», δη‑
λαδή η με κάθε τρόπο απόσπαση της συναίνεσης.
Ακόμα και όταν αυτό δεν είναι εφικτό, η πραγματι‑
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