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Ενϊ οι ςυνζπειεσ τθσ ςυντελοφμενθσ καταςτροφισ όχι μόνο ςτθν οικονομία, αλλά και, ςυνακόλουκα, ςτθν 

απαςχόλθςθ, τισ  εργαςιακζσ ςχζςεισ, τα ειςοδιματα και τισ κοινωνικζσ υπθρεςίεσ, ςυνειδθτοποιοφνται 
κακθμερινά και περιςςότερο από τθ μεγάλθ πλειοψθφία των ελλθνικοφ λαοφ, θ παράλλθλθ ριηοςπαςτικοποίθςθ 
τθσ ςυλλογικισ ςυνείδθςθσ είναι το μόνο κετικό ςτοιχείο ςε όλθ αυτι τθν ολζκρια διαδικαςία. 

 
Ποιοσ κα το φανταηόταν πριν λίγα χρόνια ότι ο Ελλθνικόσ λαόσ που, μζςα ςτθν άγνοια που τον είχαν 

καταδικάςει οι ελίτ και τα ελεγχόμενα από αυτζσ ΜΜΕ, είχε ζνα από τα μεγαλφτερα ποςοςτά επιδοκιμαςίασ τθσ 
καταςτροφικισ ζνταξθσ τθσ χϊρασ μασ ςτθν ΕΕ, τϊρα ζχει ζνα από τα χαμθλότερα; Και ποιοσ κα πίςτευε τότε  ότι 
ζνα μαηικό, αλλά άμορφο ακόμθ, κίνθμα κατά τθσ παγκοςμιοποίθςθσ γενικά (θ οποία ςτθν καπιταλιςτικι 
οικονομία τθσ αγοράσ μόνο νεοφιλελεφκερθ μπορεί να είναι παρά τα παραμφκια τθσ ρεφορμιςτικισ «αριςτεράσ») 
και τθσ ΕΕ ειδικότερα, κα άνκιηε «από κάτω»; Και αυτό,  παρά το γεγονόσ ότι ακόμθ και θ κομουνιςτικι Αριςτερά 
ςτθν Ελλάδα (αλλά όχι και ςε χϊρεσ όπωσ θ Ρωςία) δεν ζχει πάρει είδθςθ για τθν πρωταρχικι ςθμαςία τθσ 
παγκοςμιοποίθςθσ ςτθ Νζα Διεκνι Τάξθ (ΝΔΤ) που ςιμερα επιβάλλεται είτε με οικονομικοφσ πολζμουσ κατά των 
λαϊκϊν ςτρωμάτων, είτε με ςφαγζσ λαϊν, που τισ μεταμφιζηουν ςε «επαναςτάςεισ»; Ζτςι, αδυνατοφν να 
αντιλθφκοφν ότι οι ςθμερινζσ ζμμεςεσ ςυγκροφςεισ μεταξφ π.χ. Ρωςίασ και υπερεκνικισ ελίτ που διαχειρίηεται τθν 
ΝΔΤ, οι οποίεσ αφριο μπορεί να γίνουν ανοικτζσ ςτθ περιοχι μασ, δεν ζχουν ςχζςθ με «ενδο-ιμπεριαλιςτικζσ 
αντικζςεισ» όπωσ προςπακοφν να τισ ερμθνεφςουν με κεωρθτικά εργαλεία που αναπτυχκικαν πολλζσ δεκαετίεσ 
πριν να αναδυκεί το νζο φαινόμενο τθσ παγκοςμιοποίθςθσ. 

 
Δεν κα αναφερκϊ ςτισ καταςτροφικζσ ςυνζπειεσ τθσ ζνταξθσ ςτθν παραγωγικι δομι τθσ χϊρασ που 

ανζπτυξα ςυςτθματικά αλλοφ.i Αρκεί να αναφζρω ότι οι χϊρεσ που εντάςςονται ςτουσ κεςμοφσ τθσ 
παγκοςμιοποίθςθσ (Παγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Εμπορίου (ΠΟΕ), ΕΕ, NAFTA κ.λπ.) χαρακτθρίηονται από πολφ 
διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξθσ, όπωσ εκφράηονται για παράδειγμα από τισ πελϊριεσ διαφορζσ ςτθν 
παραγωγικότθτα και ανταγωνιςτικότθτα που ζχει κακιερϊςει θ ανιςόμερθ καπιταλιςτικι ανάπτυξθ. Όταν όμωσ 
ενςωματϊνονται ςτθν ΝΔΤ  υποχρεϊνονται να εφαρμόςουν τουσ ίδιουσ κανόνεσ για το άνοιγμα και τθν 
απελευκζρωςθ των αγορϊν τουσ (ιδιαίτερα κεφαλαίου και εμπορευμάτων). Το αναπόφευκτο αποτζλεςμα είναι ότι 
χϊρεσ όπωσ θ Γερμανία, με υψθλά επίπεδα ανταγωνιςτικότθτασ λόγω παραγωγικότθτασ (εξαιτίασ των 
προχωρθμζνων επιπζδων ανάπτυξθσ ςτθν ζρευνα και τεχνολογία) και χϊρεσ όπωσ θ Ινδία και θ Κίνα με υψθλά 
επίπεδα ανταγωνιςτικότθτασ, λόγω του πολφ χαμθλοφ κόςτουσ παραγωγισ και των άκλιων μιςκϊν και εργαςιακϊν 
ςυνκθκϊν, επιβάλλουν τα πρότυπα τουσ ςτθ διαδικαςία αυτι.  

 
Αυτι είναι θ βαςικι αιτία για τθν οποία όταν μια χϊρα εντάςςεται ςτον ΠΟΕ, ι ακόμθ χειρότερα ςε 

οικονομικζσ ενϊςεισ όπωσ θ ΕΕ, και ςυνακόλουκα ανοίγει και απελευκερϊνει τισ αγορζσ τθσ, ο μόνοσ τρόποσ για να 
επιβιϊςει ςτον εξοντωτικό ανταγωνιςμό, εάν δεν ανικει ιδθ ςτισ μθτροπολιτικζσ χϊρεσ με τα υψθλά επίπεδα 
παραγωγικότθτασ και ανταγωνιςτικότθτασ, είναι να ελαχιςτοποιιςει το κόςτοσ παραγωγισ, βαςικά εξακλιϊνοντασ 
τουσ μιςκοφσ και τισ εργαςιακζσ ςυνκικεσ , αλλά και  μειϊνοντασ ςτο ζπακρο τουσ φόρουσ πάνω ςτο κεφάλαιο, 
ςτισ εργοδοτικζσ ειςφορζσ κ.λπ. Και αυτό ακριβϊσ γίνεται ςιμερα ςτθν Ελλάδα! 

 
Το αβίαςτο ςυμπζραςμα είναι ότι θ μόνθ επιλογι ςιμερα για τουσ λαοφσ, που δεν κζλουν να ςυντριβοφν 

μζςα ςε αυτι τθ διαδικαςία και να αναγκαςτοφν να παραδϊςουν τθν οικονομικι και επομζνωσ τθν εκνικι τουσ 
κυριαρχία, είναι να αποκόψουν τουσ δεςμοφσ τουσ με τθ νεοφιλελεφκερθ παγκοςμιοποίθςθ και να υιοκετιςουν 
πολιτικζσ οικονομικισ αυτοδυναμίασ (όχι αυτάρκειασ), κακϊσ και να ςχθματίςουν οικονομικζσ ενϊςεισ χωρϊν ςτο 
ίδιο επίπεδο ανάπτυξθσ. Και αυτό μπορεί να επιτευχκεί ςιμερα μόνο μζςα από Λαϊκά Μζτωπα που κα ζνωναν τα 
λαϊκά ςτρϊματα, τα οποία υποςτθρίηουν όλο το φάςμα απο τθν αντιςυςτθμικι αριςτερά μζχρι τον πατριωτικό 
χϊρο, που είναι τα κφματα τθσ παγκοςμιοποίθςθσ - πάνω ςε ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα με 
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βραχφ/μζςο/μάκρο/πρόκεςμουσ ςτόχουσ για τθν ριηικι αλλαγι τθσ παραγωγικισ και τθσ καταναλωτικισ δομισ τθσ 
κάκε χϊρασ. Ο απϊτεροσ ςτόχοσ κα ιταν να ικανοποιοφνται οι βαςικζσ (τουλάχιςτον) ανάγκεσ όλων των πολιτϊν 
και όχι, όπωσ ςιμερα, όλεσ οι ανάγκεσ των ελίτ και των προνομιοφχων κοινωνικϊν ςτρωμάτων, ςε βάροσ ακόμθ και 
των βαςικϊν αναγκϊν των λοιπϊν.  Αυτι είναι θ αναγκαία προχπόκεςθ και για οποιαδιποτε ςυςτθμικι αλλαγι 
ςτο μζλλον, εφόςον κα δθμιουργοφςε τόςο τισ αντικειμενικζσ όςο και τισ υποκειμενικζσ ςυνκικεσ για αυτιν. 
Αντίςτροφα, εάν περιμζναμε τθ ςυςτθμικι αλλαγι για να βγοφμε από τθν ΕΕ και να αποκοποφμε από τθν 
νεοφιλελεφκερθ παγκοςμιοποίθςθ, τα λαϊκά ςτρϊματα κα είχαν οδθγθκεί ςτο μεταξφ ςτθν ολοκλθρωτικι 
καταςτροφι. Αλλά κα χρειαςτεί να επανζλκουμε. 

 
                                            
i Η Ελλάδα ςαν προτεκτοράτο τησ υπερεθνικήσ ελίτ (Γόρδιοσ 2010) που για ευνόθτουσ λόγουσ κάβεται κανονικά 
από τθν «Αριςτερά» (Βλ. π.χ. The Press Project , Κυριακάτικη «Ε», 13/1/2013). 
 
 
Link: http://www.inclusivedemocracy.org/fotopoulos/greek/grE/gre2013/2013_01_19.html 

 

http://www.inclusivedemocracy.org/fotopoulos/greek/grE/gre2013/2013_01_19.html

