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«Η Κόλαση είναι όπου είµαι», λέει ο Μεφιστοφελής (του Μάρλοου) στον 
Φάουστους όταν εκείνος, αντικρύζοντας τον Πρίγκηπα του Σκότους, αναρωτιέται 
αν βρίσκεται στην Κόλαση ή αν απλά ο Μεφιστοφελής τον επισκέπτεται για να 
απαιτήσει την αποπληρωµή του. Κάπως έτσι νιώθει κι ο υπερχρεωµένος: Όπου 
και να πάει, το χρέος του τον ακολουθεί. Χειρότερο ακόµα κι από σκιά, τον 
περικυκλώνει παντού και πάντα.  

Οι υπερχρεωµένοι, άνθρωποι που ζουν µέσα στην σκιά του «µη βιώσιµου» 
χρέους, εξαντλούνται και, σαν τον Φάουστους, τείνουν στο να αποδεχθούν την 
υποταγή τους. Γρήγορα χάνουν κάθε ελπίδα και συνηγορούν σε ό,τι τους 
υπαγορεύει ο πιστωτής. Σε κοινωνίες απόλυτης φτώχειας, η υποταγή τους 
παίρνει την µορφή συµφώνου δουλείας – είτε γίνονται οι ίδιοι δούλοι του δανειστή 
ή του παραχωρούν το παιδί τους σκλάβο σε κάποιο εργοστάσιο παραγωγής, 
π.χ., χαλιών (όπου θα δουλέψει µέχρι να... αποπληρώσει το χρέος των γονιών). 
Στις δικές µας κοινωνίες, η υποταγή παίρνει άλλη µορφή: εκείνη της 
«συναίνεσης» και υπερψήφισης στις κάλπες πολιτικών που υπαγορεύουν οι 
δανειστές, ακόµα κι αν αυτές οι πολιτικές (τις οποίες υπερψηφίζουν) αυξάνουν κι 
άλλο το χρέος τους, σφίγγοντας κι άλλο τα λουριά που δένουν το σβέρκο τους.  

Όπως έλεγε ο Κοντορσέ, το µυστικό της καταπίεσης δεν βρίσκεται στην ισχύ του 
σατράπη αλλά στο νου του δούλου. Ιδίως µετά την κατάκτηση του δικαιώµατος 
στο εκλέγειν και στο εκλέγεσθαι από όλους, το µέγα ερώτηµα ήταν πως είναι 
δυνατόν µια ισχνή µειοψηφία να καταφέρνει να διατηρεί, συστηµατικά, την 
δυνατότητα επιβολής επί της συντριπτικής πλειοψηφίας; Πως κάνεις τους 
πολλούς να ψηφίζουν υπέρ πολιτικών και «λύσεων» που διατηρούν την 
απολυταρχία των πολύ λίγων;  

Ο Τόνι Μπεν, ο άγγλος ηγέτης της Αριστεράς του Εργατικού Κόµµατος που µας 
άφησε την προηγούµενη βδοµάδα, προσέφερε την εξής απλή απάντηση: 
«Υπάρχουν δύο τρόποι για να ελέγχεται ένας λαός. Αρχικά, τον τροµοκρατείς και, 
στην συνέχεια, του σπας το ηθικό. Ένα µορφωµένο, υγιές έθνος που σφίζει από 
αυτο-πεποίθηση δεν είναι εύκολο να χειραγωγηθεί. Είναι απίστευτο πως τόσο 
πολλοί άνθρωποι συναινούν στην κατανοµή πλούτου και εξουσίας που τους 
εξευτελίζει και καταδυναστεύει. Όµως συναινούν επειδή είναι φτωχοί, είναι 
αποκαρδιωµένοι, είναι φοβισµένοι και, σε αυτή την ψυχολογική κατάσταση 
θέλουν να πιστέψουν πως το µη χείρον είναι να συµµορφωθούν προς τας 
υποδείξεις ελπίζοντας για το καλύτερο.» 

Από όλα τα όπλα που έχει στην διάθεσή της η ολιγαρχία για να γονατίσει τους 
πολλούς, για να τους κάνει έρµαιά της, το χρέος είναι το ισχυρότερο – όπως 
γνώριζε πολύ καλά ο Μεφιστοφελής και έµαθε, προς κακή του τύχη ο 



Φάουστους. Πράγµατι, την εποχή που η πλειοψηφία άρχισε να κατακτά 
δικαιώµατα (π.χ. την ψήφο), το προσωπικό χρέος των πολλών µπήκε σε τροχειά 
κάµψης. Το χαµηλό και µειούµενο χρέος, ως ποσοστό του εισοδήµατος των 
εργαζοµένων και της µεσαίας τάξης, σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη που έφερε 
η 2η Βιοµηχανική Επανάσταση, οδήγησε σε µεγάλες κατακτήσεις: στα εθνικά 
συστήµατα υγείας, στο δικαίωµα στην δύσκολη γνώση, σε συντάξεις και 
επιδόµατα ανεργίας, στην προοδευτική φορολόγιση. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα 
γινόταν αν οι λαϊκές µάζες στην Αγγλία, στην Αµερική, στην Γαλλία κλπ ήταν 
υπερχρεωµένες. Ο «νταλκάς» του χρέους θα έδινε στους πολύ λίγους την 
δυνατότητα να κερδίσουν όλες αυτές τις µάχες. Τις έχασαν επειδή, µετά τον 
πόλεµο, οι πολλοί απελευθερώθηκαν από το χρέος και µπορούσαν να θεωρούν 
δεδοµένη την έµµισθη εργασία µε µισθούς που αυξάνονταν πιο γρήγορα απ΄ ότι 
οι τιµές (αντανακλώντας την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας). 

Όλα αυτά άλλαξαν από την δεκαετία του 1970 όταν ο φόβος της ανεργίας µείωσε 
τους πραγµατικούς µισθούς και τους κρατά από τότε στάσιµους. (Γνωρίζατε ότι 
στις ΗΠΑ το ωροµίσθιο είναι σήµερα χαµηλότερο σε πραγµατικές τιµές απ’ ότι το 
1973;) Κάπου εκεί έγινε η Μεγάλη Υποκατάσταση: Αντί για µισθούς, οι πολλοί 
κλήθηκαν να στηρίξουν το βιωτικό τους επίπεδο εισερχόµενοι στο 
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. Πως; Κατ’ αρχάς, δανειζόµενοι µέσω πιστωτικών 
καρτών. Κατόπιν, ποντάροντας στο χρηµατιστήριο της αγοράς ακινήτων, µε 
χρήµατα που λάµβαναν από στεγαστικά δάνεια και τα οποία τα «τοποθετούσαν» 
σε ντουβάρια ελπίζοντας στην αύξηση της τιµής του σπιτιού (οπότε το 
πουλούσαν, εξαργύρωναν τα κέρδη, έπαιρναν µεγαλύτερο στεγαστικό, 
µεγαλύτερο και ακριβότερο σπίτι κ.ο.κ.). Τέλος, αντί για απλές, «βαρετές» 
συντάξεις, η πλειοψηφία βρέθηκε (θέλοντας και µη) να συµµετέχει σε 
συνταξιοδοτικά προγράµµατα όπου οι εισφορές τους (και των εργοδοτών) 
κατέληγαν ως χαρτοφυλάκια µετοχών και παραγώγων στο χρηµατιστήριο, από 
τα οποία µάλιστα µπορούσαν να δανειστούν πριν γεράσουν (κάτι σαν να 
δανείζεσαι από τον γέρο εαυτό σου). 

Πράγµατι, από τα τέλη της δεκαετίας του 1970, ιδίως στην Βρετανία και στις 
ΗΠΑ, η πλειοψηφία είδε τους µισθούς της να µειώνονται και να υποκαθίστανται 
από δανεικά. Από χρέος. Γρήγορα το φαινόµενο επεκτάθηκε και στην Ευρώπη. 
Στην Ελλάδα, εκεί που είµασταν ένας λαός µε πολύ, πολύ χαµηλό ιδιωτικό χρέος, 
από τότε που µπήκαµε στην Ευρωζώνη αρχίσαµε να συγκλίνουµε γοργά µε την 
«Δύση» σε αυτόν τον θλιβερό τοµέα: στην εξάρτηση από το χρέος. Το ιδιωτικό 
χρέος το οποίο έχει µετατρέψει τον µέσο Ευρωπαίο, τον µέσο Αµερικάνο, σχεδόν 
όλους τους έλληνες, σε µορφές που θυµίζουν τον Φάουστους την στιγµή που 
αντικρύζει τον Μεφιστοφελή. Κι όπως ξέρουµε, ο Σατανάς ξέρει τις καλύτερες 
µελωδίες.  

Στον «Χαµένο Παράδεισο» (Paradise Lost), του Τζον Μίλτον, ο Πρίγκηπας του 
Σκότους δεν αρκείται στο να καταδυναστεύει χρεοκοπηµένους τύπους όπως ο 
Δρ Φάουστους. Έχει µεγαλύτερες φιλοδοξίες. Θέλει να εντυπωσιάσει τους 
ηττηµένους. Να ξυπνήσει µέσα τους την δίψα για την εξουσία επί όλων των 
άλλων. Να µας κάνει κατ’ εικόναν και καθ΄οµοίωσιν του. «Είναι καλύτερα να 



βασιλεύεις στην Κόλαση παρά να είσαι υπηρέτης στον Παράδεισο», κοκορεύεται 
µε τρόπο που µας προσκαλεί να τον αντιγράψουµε. Πρώτα έρχεται το χρέος, 
ακολουθεί η παράδοση στους δανειστές, και έπεται ο Μεφιστοφελής µε ένα 
ιδεολογικό µανιφέστο που κάλλιστα θα µπορούσε να είναι της Χρυσής Αυγής (αν 
είχαν κάποιον που να διάβαζε... Μάρλοου).  

«Η µεγαλύτερη επανάσταση θα γινόταν αν οι πολλοί ψήφιζαν σύµφωνα µε τα 
συµφέρον τους. Είναι κάτι που οι εξουσιάζοντες δεν θέλουν. Για αυτό τους 
συµφέρει να κρατούν τον κόσµο υπερχρεωµένο, χωρίς ελπίδα, ηττοπαθή. Το 
µόνο αντίδοτο σε αυτή την µορφή τυραννίας είναι ο άσβηστος θυµός απέναντι 
στην αδικία.»  

Τάδε έφη ο Τόνι Μπεν σε µια από τις τελευταίες του οµιλίες. Το µόνο που θα 
προσέθετα είναι: Κι ένα γενναίο κούρεµα χρέους, δηµόσιου και ιδιωτικού! Χωρίς 
επιµηκύνσεις. Και χωρίς τα κρυφά τερτίπια που µεγεθύνουν την σκιά της χρεο-
δουλοπαροικίας που περιφέρουµε, όπου και να πάµε. 


