
Ο 
κόσμος μας αλλάζει. Η μονοπολική πα-
γκοσμιοποίηση των ΗΠΑ τείνει πλέον να 
περάσει οριστικά στο παρελθόν, για να την 
διαδεχθεί ένας πολυπολικός, ταραγμένος 

και ασταθής κόσμος, που σφραγίζεται από την επίταση 
των ανταγωνισμών σε όλα τα επίπεδα. Ολόκληρη η Δύση 
έχει βυθιστεί σε μια μεγάλη οικονομική κρίση, η οποία 
χαρακτηρίζεται από κρίση των τραπεζών και της χρηματι-
στηριακής οικονομίας, αδυναμία πραγματοποίησης νέων 
παραγωγικών επενδύσεων, μεγάλα δημοσιονομικά ελ-
λείμματα. Στον αντίποδα της Δυτικής χρεοστασιμότητας, 
η Ανατολική Ασία αναπτύσσεται με αλματώδεις ρυθμούς 
και αναδεικνύεται σε νέο πόλο οικονομικής (προς το πα-
ρόν) ισχύος του παγκόσμιου συστήματος.

Αυτή η διπλή κίνηση είναι η βαθύτερη αιτία της πρωτο-
φανούς επιθετικότητας με την οποία οι πάλαι ποτέ «σύμμα-
χοι» και «εταίροι» συμπεριφέρονται στην χώρα μας: Μέσα 
στην κρίση, οι μεγάλες δυτικές δυνάμεις έχουν εγκατα-
λείψει τα προσχήματα και δρουν απροκάλυπτα προκειμέ-
νου να Αυτό είναι το κλίμα μέσα στο οποίο η Γερμανία 
αξιώνει την ευρωπαϊκή ηγεμονία. Όλα αυτά τα χρόνια 
που μας πέρασαν, η Γερμανία συσσώρευε ισχύ αξιοποι-
ώντας στο έπακρο τις αλλαγές που προκάλεσε η πτώση 
του Ανατολικού Μπλοκ στην Κεντρική Ευρώπη. Κι έτσι, 
εκμεταλλευόμενη αρχικά πάνω την επανένωση των δύο 
Γερμανιών, κι έπειτα στην διεύρυνση της Ε.Ε. προς την 
Κεντρική Ευρώπη, διαμόρφωσε ένα νέου τύπου, παγκο-
σμιοποιημένο μοντέλο ανάπτυξης με στασιμότητα των μι-
σθών, έμφαση στις εξαγωγές, και έναν ημι-περιφερειακό 
καταμερισμό της παραγωγής, που περιλάμβανε την μετα-

φορά της συναρμολόγησης σε χώρες όπως η Σλοβενία 
ή η Τσεχία. 

Πάνω σ’ αυτή τη βάση, η Γερμανία αποπειράται να 
μεταβάλει την Ευρώπη στην αυλή της, αναδιοργανώνο-
ντας την φυσιογνωμία και τον χαρακτήρα της. Σε αυτά τα 
πλαίσια, προσπαθεί να επιβάλει στις μικρές χώρες να 
προσαρμοστούν στο γερμανικό διοικητικό και πολιτικό 
μοντέλο: Να μεταβάλουν τις περιφέρειές τους σε κρατί-
δια με αυξημένη εξουσία που θα επικοινωνούν απευθείας 
με την κεντρική ομοσπονδιακή κυβέρνηση των Βρυξελ-
λών, ώστε να ξεπεράσει το σκόπελο των εθνικών κρατών 
και των δημοκρατικών διαδικασιών που ακόμα έστω και 
στρεβλά αυτά αντιπροσωπεύουν. Αυτό είναι το νόημα των 
εξελίξεων που αντιπροσωπεύουν κυρίαρχα σήμερα στην 
Ε.Ε. ρεύματα περί της Ομοσπονδιακής Ευρώπης και της 
Ευρώπης των περιφερειών και αυτά αποδέχεται η κυβέρ-
νηση σήμερα όταν προωθεί νομοσχέδια και μεταρρυθμί-
σεις τύπου Καλλικράτη. 

Από εκεί και πέρα, η επίθεση στην χώρα μας εκφράζει 
και μια γενικότερη τάση του «σκληρού πυρήνα της ΕΕ» να 
αλλάξει τη σχέση της με τον ευρωπαϊκό νότο: Ο σκληρός 
πυρήνας της Ευρώπης δεν μας θέλει πια στην ίδια ταχύ-
τητα, και γι’ αυτό μας σπρώχνει στην αγκαλιά του ΔΝΤ 
και αξιώνει να υιοθετήσουμε λαοκτόνα μέτρα, που θα 
διαλύσουν τα μεσοστρώματά μας, μεταβάλλοντας άρδην 
την φυσιογνωμία της ελληνικής κοινωνίας. Επιθυμεί να 
αποτελέσουμε το πρώτο παράδειγμα για μια άλλου τύ-
που σχέση, όπου θα τελούμε ως εξωτερικός βραχίονας 
της Ευρώπης, θα συνεχίσουμε να αγοράζουμε τα προϊό-
ντα τους, αλλά θα υποκείμεθα σε πολλαπλή κατοχή από 
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τους ελεγκτικούς μηχανισμούς της ΕΕ, του ΔΝΤ, τους 
Γερμανούς και τους Αμερικάνους, αλλά και τους νεο-
οθωμανούς στην περίπτωση των Βαλκανίων. 

Αυτοί, θα αποπειραθούν να εκμεταλλευτούν στο έπα-
κρο τις τάσεις που υπάρχουν για το «σπάσιμο» των μεγά-
λων υπερεθνικών οντοτήτων σε επιμέρους περιφέρειες, 
και θα προσπαθήσουν να κάνουν κάτι ανάλογο με αυτό 
που έκαναν οι Γερμανοί στην Κεντρική Ευρώπη, να δη-
μιουργήσουν έναν ενιαίο οικονομικό χώρο, ο οποίος θα 
τελεί υπό την ηγεμονία τους. Κι αυτό το νόημα έχουν οι 
δεκάδες ελληνοτουρκικές οικονομικές «συνεργασίες», οι 
επενδύσεις που επιθυμούν να κάνουν οι Τούρκοι στο Αι-
γαίο και τη Θράκη, το ελληνοτουρκικό χρηματιστήριο ή η 

ελληνοτουρκική τράπεζα. Επιστρέφουμε δηλαδή σε μια 
γεωπολιτική συνθήκη που ομοιάζει αρκετά με την περί-
οδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όπου ο ελληνικός 
λαός είχε να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα και σε συνέργεια 
τον Δυτικό ιμπεριαλισμό και την εξ’ ανατολών κυριαρχία. 

Εύκολος στόχος αυτού του μετασχηματισμού είναι το 
δικό μας κράτος, ένα «κράτος πελάτης» που την τελευταία 
20ετία είχε αφεθεί ολοκληρωτικά έρμαιο των αποφάσε-
ων των μεγάλων δυτικών κέντρων εξουσίας. Μια χώρα η 
οποία παρέπαιε από την λειτουργία ενός παρασιτικού κα-
θεστώτος που εγκαθιδρύθηκε κατά τα πρώτα χρόνια της 
μεταπολίτευσης και που τώρα πνέει τα λοίσθια.

Τ 
ο σύστημα ΠΑΣΟΚ που 
εγκαθιδρύθηκε από τον «με-
γάλο τιμονιέρη» και συνεχί-
στηκε από τον εκσυγχρονι-

στή διάδοχό του, Σημίτη, και τον δή-
θεν αντίπαλό του… Καραμανλή, έλα-
βε τέλος. Το σύστημα αυτό στηριζό-
ταν στην απάτη και την αυταπάτη. Την 
αυταπάτη του «μικρομεσαίου σοσιαλι-
σμού», ότι είναι δυνατόν εσαεί να βο-
λεύουμε τους πάντες, και τα αφεντικά 
και τους εργάτες, και τα «νέα τζάκια» 
και τα συνδικάτα.

Και όλα αυτά χωρίς να αυξάνεται η 
παραγωγή πλούτου στη χώρα, που θα 
μπορούσε να κατανέμεται σύμφωνα 
με την παλιά καλή αρχή της σοσιαλ-
δημοκρατίας, που λειτουργούσε μέχρι 
τη δεκαετία του 1970 και στην Ευρώ-
πη και στην Ελλάδα. Δηλαδή από την 
αύξηση του πλούτου και της παραγω-
γής, να έπαιρναν ένα ποσοστό οι ερ-
γαζόμενοι και ένα άλλο το κεφάλαιο. 
Αυτό υπήρξε το περιβόητο «σοσιαλδη-
μοκρατικό κοινωνικό συμβόλαιο» στην 
Ευρώπη, από το 1945 έως τα μέσα της 
δεκαετίας του 1970. Το ΠΑΣΟΚ πέτυ-
χε μια νέα κοινωνική ρύθμιση, στηριγ-
μένη στην απάτη! Στήριξε τον «σοσια-
λισμό» στον δανεισμό και την παρα-
σιτοποίηση των Ελλήνων. Στην πρώ-
τη δεκαετία της ηγεμονίας του, την δε-
καετία του 1980, η παραγωγή της χώ-
ρας κατάρρευσε, αλλά τα εισοδήμα-
τα ανέβηκαν! Το «θαύμα» το πέτυχε ο 
«μάγος» της απάτης και της οφθαλμα-
πάτης με τον δανεισμό και τις εισαγω-
γές. Το χρέος ανέβηκε σε μια δεκαε-
τία από το 20% του ΑΕΠ στο 100% με 
110%, ενώ οι εισαγωγές από το 20% 
της εσωτερικής κατανάλωσης στη δε-

καετία του 1970 έφτασαν στο 35% το 
1988.Το σύστημα άρχισε να καταρρέ-
ει από το 1988.

Και όμως, μετά το 1993 και την 
παρένθεση Μητσοτάκη, θα διαιωνιστεί 
για άλλα δεκαπέντε χρόνια, με τον Ση-
μίτη και τον… Καραμανλή. Η παραγω-
γή, στη βιομηχανία και τη γεωργία έμε-
νε στάσιμη ή μειωνόταν, ενώ το εισό-
δημα και η κατανάλωση αυξάνονταν! 
Νέο θαύμα. Και βέβαια, πλέον, δεν 
αρκούσε ο δανεισμός που συνεχιζό-
ταν.

Βρέθηκε ένα νέο κόλπο. Η «πα-
γκοσμιοποίηση». Δηλαδή η απόλυτη 
παρασιτοποίηση των Ελλήνων. Τα ει-
σοδήματα για την κατανάλωση θα έρ-

χονται από έξω: τουρισμός 17 δις. 
ευρώ το 2008, ναυτιλία 18 δις. ευρώ, 
χρηματιστήριο και δάνεια. Αλλά και οι 
εργάτες θα έρχονταν απ’ έξω. Στα χω-
ράφια, τις οικοδομές, τα εργοστάσια, 
τον τουρισμό, όλο και περισσότερο, 
θα δουλεύουν οι μετανάστες αντί για 
τους Έλληνες. Έτσι θα πέσουν τα με-
ροκάματα και ο πληθωρισμός. Γι’ αυτό 
και η τόσο μεγάλη «αγάπη των νεοφι-
λελεύθερων». Την ίδια στιγμή η εσω-
τερική παραγωγή θα συνεχίσει να κα-
ταρρέει. Το 2008 οι εισαγωγές θα 
φτάσουν τα 60 δις. και οι εξαγωγές 
μόλις 16!

Η κρίση του συστήματος άρχισε με 
την κατάρρευση του Χρηματιστηρίου. 

2. Το τέλος της μεταπολίτευσης
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Η 
Ελλάδα προσπάθησε 
από τα 1989 και μετά 
να ενταχθεί πλήρως ως 
κράτος-πελάτης στην 

παγκοσμιοποίηση, πατώντας πάνω 
στις χειρότερες τάσεις και πλευρές 
της μεταπολίτευσης. Έτσι άρχισε μια 
ξέφρενη κούρσα βουλιμικού και 
παρασιτικού «εκσυγχρονισμού». Ο 
Ευρωατλαντισμός, η «φιλία» με τους 
νεο-οθωμανούς, και η εκποίηση του 
φυσικού και του κοινωνικού πλούτου 
της χώρας στο μεγάλο κεφάλαιο ήταν 
οι κύριες όψεις αυτής της στρατηγι-
κής. Και οι καρποί που έδρεψε απο-
δείχθηκαν σκέτο δηλητήριο για τον 
ελληνικό λαό. Γιατί η στρατηγική αυτή 
οδήγησε είτε σε Σχέδια τύπου Ανάν, 
που ζητούν από τον ελληνισμό λίγο 
ως πολύ να συμφωνήσει στην υπονό-
μευση της ελευθερίας του, είτε στην 
βαθιά οικονομική κρίση που έχει κά-
νει αγνώριστη από τις ανισότητες, τις 
κοινωνικές εντάσεις και την κατοχή 
των ξένων δυνάμεων, τη χώρα μας. 

Για όλους αυτούς τους λόγους, 
είναι σαφές ο κύκλος της εθελοδου-

λίας και της εμπορευματοποίησης 
έχει κλείσει. Αν επιθυμούμε να επι-
βιώσουμε ως λαός και ως χώρα, θα 
πρέπει να θέσουμε τέλος στη λογική 
των χατζιαβάτηδων που μας κυβερ-

νούν, αλλά και να εγκαταλείψουμε 
τα δυτικά, καπιταλιστικά πρότυπα της 
ξέφρενης κατανάλωσης. 

Ο τοξικός κόσμος της ελληνικής 
ολιγαρχίας, που συντηρούσαν οι με-

Δισεκατομμύρια ευρώ έγι-
ναν καπνός μέσα σε λίγους 
μήνες. Και η μόνη συνέπεια 
ήταν πως οι Έλληνες μετά 
από μερικά χρόνια έφεραν 
τον Καραμανλή για να συνε-
χίσει την πολιτική ΠΑΣΟΚ! 
Και πάλι Ολυμπιάδες και 
ευρωπαϊκοί «θρίαμβοι» στο 
ποδόσφαιρο θα αποτελούν 
το παραπέτασμα καπνού για 
να συνεχίζεται απρόσκοπτα 
η καταναλωτική τύφλωση 
και αποχαύνωση των Ελλή-
νων.

Και θα έπρεπε να έρθει 
η κρίση της παγκοσμιοποί-
ησης και το τέλος της δυτι-
κής οικονομικής κυριαρχίας 
το 2008, για να καταρρεύ-
σει αμετάκλητα το Πασοκι-
κό σύστημα.

Ο Γεώργιος ο δόλιος, 
ο μικρός, που η μοίρα τον 
έφερε για να κλείσει το σύ-
στημα που άνοιξε ο πατέρας 
του, πίστευε πως θα μπο-
ρούσε να συνεχίσει με τα 
ίδια ψέματα. Πως θα συ-

νεχίζει να φέρνει λαθρομε-
τανάστες να δουλεύουν για 
ένα κομμάτι ψωμί, πως θα 
εξακολουθεί να δανείζεται 
και να διαιωνίζει το ίδιο σύ-
στημα. Γι’ αυτό και αντικα-
τέστησε τον τελευταίο των 
Πασόκων, τον… Κωνστα-
ντίνο Καραμανλή, με ψέ-
ματα και υποσχέσεις. Και 
γι’ αυτό, μέσα σε μερικούς 
μήνες επιδείνωσε την κρί-
ση. Τώρα όλα έρχονται αντί-
στροφα απ’ ότι προσδοκού-
σαν οι γελοίοι. Το σύστημα 
τινάζεται στον αέρα. Οι μι-
κρομεσαίοι και ιδιαίτερα οι 
μισθωτοί θα χάσουν του-
λάχιστον το 20% του εισο-
δήματός τους, η ανεργία θα 
εκτιναχθεί, οι μισθοί και τα 
μεροκάματα θα συρρικνω-
θούν, η απασχόληση θα γί-
νει «ελαστική», η ύφεση θα 
είναι γενικευμένη. Τώρα οι 
ταξικές και κοινωνικές αντι-
θέσεις, που για τριάντα χρό-
νια κουκούλωνε το σύστημα 
ΠΑΣΟΚ, θα εκραγούν. Και 

μάλιστα με άναρχο τρόπο, 
διότι δεν υπάρχουν κοινωνι-
κές τάξεις και πολιτικά κόμ-
ματα ικανά να εκφράσουν 
με συνεκτικό τρόπο ένα νέο 
πολιτικό και κοινωνικό σχέ-
διο. Φτωχοί εναντίον πλου-
σίων, μισθωτοί εναντίον των 
εμπόρων και των αφεντι-
κών, αγρότες ενάντια στην 
«πόλη», Έλληνες εναντίον 
μεταναστών και παλιοί και 
σχετικά ενσωματωμένοι με-
τανάστες εναντίον πρόσφα-
των λαθρομεταναστών. Και 
αυτή η νέα ταξική και κοι-
νωνική πάλη θα εκφραστεί 
σε όλα τα πεδία, με οξύτε-
ρες κοινωνικές συγκρού-
σεις, με άνοδο της εγκλη-
ματικότητας και καταστολή.

Αν μάλιστα συνυπολο-
γίσουμε την όξυνση των 
εθνικών ζητημάτων, από τα 
Σκόπια έως το Κυπριακό 
και από τη Θράκη έως το 
Αιγαίο, τότε κατανοούμε ότι 
η οικονομική και κοινωνική 
κρίση θα μεταβληθεί σε γε-

νικευμένη κρίση του πολιτι-
κού συστήματος.

Κατά τον ίδιο τρόπο που 
το τέλος της μετεμφυλιακής 
δεξιάς ηγεμονίας πραγμα-
τοποιήθηκε με την κατάρ-
ρευση της χούντας και την 
εθνική καταστροφή στην 
Κύπρο, η οριστική αποσύν-
θεση της μεταπολίτευσης 
και του συστήματος ΠΑΣΟΚ 
την οποία βιώνουμε, θα συ-
νοδευτεί από κοινωνικές και 
εθνικές συγκρούσεις και 
καταρρεύσεις. Βαδίζουμε, 
ίσως χωρίς να το συνειδητο-
ποιούμε, προς ένα νέο κοι-
νωνικό και πολιτικό μοντέ-
λο που θα αναδειχθεί μέσα 
από τους σπασμούς της κα-
τάρρευσης του συστήματος 
ΠΑΣΟΚ που μόλις αρχίζει. 
Και πάντα με τον κίνδυνο 
μιας παραπέρα ανέκκλητης 
συρρίκνωσης της ήδη απο-
μειωμένης εθνικής μας κυ-
ριαρχίας.

3. Πώς θα αποφύγουμε την κατάρρευση;
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γαλοδημοσιογράφοι, οι επιχειρηματί-
ες, οι πολιτικοί και διανοούμενοι πρέ-
πει να τελειώσει, πριν καταρρεύσει 
παίρνοντας μαζί του ολόκληρη την 
χώρα. Γι’ αυτό πρέπει να επεξεργα-
στούμε ένα εναλλακτικό σχέδιο εξό-
δου από την κρίση, και απεξάρτησης 
από τα ήθη, τις λογικές και τις πρακτι-
κές που μας οδήγησαν στο επίκεντρό 
της. 

Κατ’ αρχάς είναι σαφές πως δεν 
έχουμε κανένα μέλλον ως κράτος-
πελάτης, ενεργούμενο των Αμερι-
κάνων, των Γερμανών και των νέ-
ο-οθωμανών. Πρέπει κι εμείς να 
γίνουμε «ανυπάκουο κράτος» και να 
αναπτύξουμε τη δική μας ανεξάρτη-
τη, πολυκεντρική διεθνή στρατηγική, 
αξιοποιώντας τα διπλωματικά πλε-
ονεκτήματα που μας προσδίδουν η 
ιστορία και ο πολιτισμός μας: Να έρ-
θουμε πιο κοντά στους Κινέζους και 
τους Ρώσους, αλλά και τους άλλους 
νεότευκτους πόλους του παγκόσμιου 
συστήματος. Ως προς την Ευρώπη, 
δε, θα πρέπει να έλθουμε σε στε-
νότερη επαφή και συνεννόηση με τα 
λοιπά «μαύρα πρόβατα» της Ένωσης, 
με τους Ισπανούς, τους Ιρλανδούς 
και τους Πορτογάλους – ακόμα και οι 
Γάλλοι δείχνουν να ενοχλούνται από 
τον γερμανικό ηγεμονισμό– ώστε να 
αποκρούσουμε την συντονισμένη επί-
θεση της ευρωπαϊκής μητρόπολης. 

Και βέβαια, θα πρέπει να κινηθούμε 
ανασχετικά ως προς την αναδυόμενη 
νεο-οθωμανική απειλή, αποκαθιστώ-
ντας τις σχέσεις μας με τους Βούλ-
γαρους και τους Σέρβους, με τους 
οποίους βρισκόμαστε στην ίδια μοίρα, 
με την Συρία κ.ο.κ. 

Ως προς το εσωτερικό, η ξέφρενη 
κατανάλωση που στηρίζεται στα δά-
νεια των τραπεζών και στον ξέφρενο 
πλουτισμό μιας μειοψηφίας, αλλά και 
το μοντέλο ανάπτυξης που στηρίζεται 
στις κατασκευές, τον τουρισμό και 
την βιομηχανία της διασκέδασης, δεν 
έχουν αφήσει τίποτε όρθιο στη χώρα 
και πρέπει να λάβουν άμεσα τέλος. 
Όπως θα πρέπει επίσης και να πάψει 
η ολοκληρωτική απαξίωση των κοι-
νωνικών αγαθών και της έννοιας του 
δημοσίου, ένα φαινόμενο που προ-
καλείται τόσο από τις πιέσεις για ιδι-
ωτικοποιήσεις, όσο και από τα «μέσα» 
από τις κλίκες των συνδικαλιστών και 
των μεγαλοστελεχών των υπουργεί-
ων που ροκανίζουν τον πλούτο της 
χώρας. 

Η Ελλάδα χρειάζεται ένα ισορ-
ροπημένο μοντέλο ανάπτυξης, που 
να προκρίνει όσο το δυνατόν την 
παραγωγική αυτάρκεια, τους συνε-
ταιρισμούς, τα κοινωνικά αγαθά και 
μικρές και λειτουργικές μορφές κοι-
νωνικού κράτους, την αποκατάσταση 
της ελληνικής φύσης, την εγκατάλει-

ψη των «γερμανικών» αυτοκινήτων 
και τη στροφή προς τους σιδηροδρό-
μους. Να προωθήσουμε, επίσης, την 
συμμετοχική λογική των ελληνικών 
κοινοτήτων, κόντρα στη διάλυση και 
την απαξίωση του κράτους και της 
τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και 
να προωθήσουμε μορφές συλλογι-
κότητας, τα κοινά των Ελλήνων, ως 
απάντηση στην ακραία εξατομίκευση, 
στην εμπορευματοποίηση του ελεύ-
θερου χρόνου και την καταθλιπτική 
κυριαρχία της τηλεόρασης μέσα στο 
ελληνικό νοικοκυριό. 

Ένα λαϊκό κίνημα, εθνικής ανε-
ξαρτησίας, κοινωνικής χειραφέτησης, 
εναλλακτικής κοινοτικής οργάνωσης 
και οικολογίας, δηλαδή, το οποίο θα 
μας προφυλάξει από το γενικευμένο 
ξεπούλημα που πραγματοποιούν σή-
μερα οι ελληνικές άρχουσες τάξεις. 

Ούτως ή άλλως, όπως είπαμε 
στην αρχή, σ’ αυτήν την κρίσιμη για 
την χώρα αλλά και για ολόκληρο τον 
πλανήτη καμπή, κάθε δεδομένο που 
είχαμε τείνει να αποτελέσει παρελ-
θόν. Το ίδιο και η αποστράτευση του 
νεοέλληνα που μετέβαλλε το σάπιο 
μεταπολιτευτικό καθεστώς. Οι Έλ-
ληνες θα πρέπει να ξαναβγού-
με και πάλι στους δρόμους για 
να διεκδικήσουμε την ελευθε-
ρία και την αξιοπρέπειά μας.

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΔΝΤ - ΕΕ - ΝΕΟ-ΟΘΩΜΑΝΩΝ
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