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Το άρθρο αυτό γράφτηκε με αφορμή την ομιλία του Ευρωβουλευτή  
κ. Bendit στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που κοινοποίησε  

στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Τ.Ε.Ι. Λάρισας ο Καθηγητής Γ. Μαντάνης 
 

Ιστοσελίδα: http://www.youtube.com/watch?v=3lN40jLcHkM  
 
Η ομιλία του Ευρωβουλευτή κ. D. Bendit στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (όπως κυκλοφόρησε στο 
διαδίκτυο πρόσφατα) ήταν άκρως αποκαλυπτική, γιατί παρουσιάζει το μέγεθος της υποκρισίας 
των ισχυρών της Ε.Ε. οι οποίοι ενδιαφέρονται κυρίως για να αισχροκερδήσουν δανείζοντας την 
Ελλάδα με υψηλά επιτόκια, αφού πρώτα συνεργασθούν με τα παγκόσμια ιδιωτικά κέντρα της 
κερδοσκοπίας και σπρώξουν την Ελλάδα στο χείλος της χρεοκοπίας. Με τον τρόπο αυτό 
ελέγχουν τις εξελίξεις απόλυτα, πουλάνε τα όπλα τους στην Ελλάδα, και έτσι τελικά 
αποκαλύπτεται ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει αλληλεγγύη, συνοχή, κοινή 
ευρωπαϊκή πολιτική, αλλά κυβερνάνε οι ιδιωτικές τράπεζες και οι κερδοσκοπικοί οργανισμοί, οι 
οποίοι έχουν συγκεντρώσει όλο τον πλούτο και στους οποίους τελικά είναι όλες οι χώρες του 
κόσμου χρεωμένες (Αγγλία, Γερμανία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιρλανδία, αλλά και ΗΠΑ κ.ά.).  
 
Τι γίνεται τελικά; Πού πάει ο πλούτος που παράγεται; Μήπως τελικά φταίει το παγκόσμιο 
σύστημα της δήθεν ελεύθερης παγκοσμιοποιημένης οικονομίας δηλ. της ελεύθερης διακίνησης 
κεφαλαίων και προϊόντων; Μήπως αυτά που βιώνουμε σε παγκόσμιο επίπεδο είναι η κρίση του 
καπιταλισμού; Η συνθήκη του Μάαστριχτ, της Λισαβόνας, το σύμφωνο σταθερότητας και άλλα 
σύμφωνα που χρησιμοποιούνται ως εργαλεία; 
 
Έχω τη γνώμη ότι στα παραπάνω πρέπει να προσθέσουμε κάποια ακόμη δεδομένα που 
ευθύνονται για το χάλι μας στην Ελλάδα. Την ευθύνη που έχουν τα κόμματα εξουσίας, οι 
κυβερνήσεις των οποίων κυβέρνησαν τον τόπο τις τελευταίες δεκαετίες. Αυτοί ευθύνονται στο 
ακέραιο για το έγκλημα διαρκείας. Είναι πια κατανοητό από όλους τους νοήμονες πολίτες, 
τώρα που βιώνουμε τις συνέπειες της πολιτικής τους, ότι αυτοί σχεδίασαν και εφάρμοσαν 
συνειδητά όλα τα εγκλήματα, δηλ. αυτοί λήστεψαν τα ασφαλιστικά ταμεία, οργάνωσαν και 
υλοποίησαν τεράστια σκάνδαλα γνωστά πια σε όλους, έκαναν τρομερή ανακατανομή του 
πλούτου με τα σκάνδαλα του χρηματιστηρίου, των δομημένων ομολόγων κ.ά. Αυτοί 
απαξίωσαν και υποβάθμισαν μέχρι διάλυσης το κράτος, την υγεία, την εκπαίδευση, την 
ασφάλιση και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα για να εξυπηρετήσουν τα ιδιωτικά συμφέροντα, 
καθιέρωσαν τις προμήθειες, τις μίζες, την κατασπατάληση του χρήματος που ανήκει στο 
σύνολο, διάβρωσαν την κοινωνία, αυτοί νομιμοποίησαν την ατιμωρησία των ενόχων, 
φυγάδευσαν τους κλέφτες και καταχραστές. Αυτοί εφάρμοσαν την αναξιοκρατία και την 
ευνοιοκρατία. Αυτοί εφάρμοσαν την πολιτική των off-shore νόμιμων εταιρειών, και 
υλοποίησαν έναν εισπρακτικό μηχανισμό με φορολογία των μισθωτών και συνταξιούχων. Ούτε 
το Φ.Π.Α. δεν είναι σε θέση (γιατί δεν το θέλουν) να εισπράξουν. Αυτοί τελικά αποδεικνύεται 
ότι δεν άφησαν τίποτα όρθιο! 
 
Τα κόμματα εξουσίας δεν προβαίνουν σε αυτοκάθαρση και τιμωρία των ενόχων, οι οποίοι ζουν 
ανάμεσά μας και απολαμβάνουν τα πλούτη τους. Πως τελικά να το κάνουν αφού ελέγχονται 



από εκείνους που κυβέρνησαν και ευθύνονται για τα εγκλήματα διαρκείας; «Κόρακας κοράκου 
μάτι βγάζει»;  
 
Τελικά θα οικοδομήσουμε με τα ίδια φθαρτά και σαθρά υλικά; Εναπόκειται σε μας τους 
ενημερωμένους πολίτες και στους ακαδημαϊκούς δασκάλους να πούμε την αλήθεια, να 
ενημερώσουμε την κοινωνία, να απαιτήσουμε αλλαγή πολιτικής, τιμωρία των ενόχων, 
δήμευση της περιουσίας όσων έκλεψαν και εν κατακλείδι να επιβάλλουμε με την ψήφο μας 
αλλαγή πορείας. 
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