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Το πείραµα και το πειραµατόζωο  

Tου Σταυρου Λυγερου 

Η κρίση της Ευρωζώνης µπορεί να συνδέεται µε την αρχιτεκτονική της, αλλά εγγράφεται στο 
ευρύτερο πλαίσιο όχι µόνο της διεθνούς οικονοµικής κρίσης, αλλά και των τεκτονικών αλλαγών στον 
διεθνή καταµερισµό εργασίας, λόγω της παγκοσµιοποίησης. Οι δυτικές πολιτικές ελίτ τη 
δροµολόγησαν, επειδή είναι τόσο διαπλεκόµενες µε τις µεγάλες εταιρείες των χωρών τους που έχουν 
την τάση να ταυτίζουν τα συµφέροντα αυτών των εταιρειών µε τα συµφέροντα των κρατών. 

Αυτό, ωστόσο, δεν ισχύει. Λόγω χαµηλότερου κόστους εργασίας, οι «δυτικές» πολυεθνικές έχουν 
µεταφέρει παραγωγικές δραστηριότητές τους εκτός ∆ύσης. Εχουν, δηλαδή, στερήσει θέσεις εργασίας 
από τις δυτικές κοινωνίες και κατ’ επέκταση έσοδα από τα δυτικά κράτη. 

Από κυρίως παραγωγός, η ∆ύση έχει σταδιακά µετατραπεί σε κυρίως καταναλωτή, µε αποτέλεσµα να 
διολισθαίνει σε παρακµή. Με άλλα λόγια, η σηµερινή κρίση έχει και µόνιµα χαρακτηριστικά. Οταν 
ισχύουν τόσο µεγάλες διαφορές σε µισθούς, εργασιακές σχέσεις και συνθήκες εργασίας, το ελεύθερο 
εµπόριο µετατρέπεται σε αθέµιτο ανταγωνισµό. Αυτό ισχύει περισσότερο για την Ευρώπη, η οποία δεν 
διαθέτει τα όπλα που διαθέτουν οι ΗΠΑ, ως πολιτικοστρατιωτική υπερδύναµη. 

Τα υψηλά κέρδη των πολυεθνικών µόνο εν µέρει επιστρέφουν στη ∆ύση και κυρίως ως δανεικά. Ως 
εκ τούτου, δεν µπορούν να συντηρήσουν επί µακρόν το επίπεδο ευηµερίας των δυτικών κοινωνιών, 
που αποτελεί κορυφαία κατάκτηση στην ανθρώπινη ιστορία. Σε αυτές τις συνθήκες, το πρόβληµα της 
ενδοευρωπαϊκής κατανοµής των πόρων θα οξύνεται. Η πανάκριβη διάσωση των τραπεζών εκτόξευσε 
τα ελλείµµατα και αύξησε το χρέος των χωρών-µελών. Στην πραγµατικότητα, όµως, το κόστος της 
διάσωσης ήταν το νερό που ξεχείλισε ένα ποτήρι το οποίο -ανάλογα µε τη χώρα- ήταν από 
µισογεµάτο έως γεµάτο. Οι ευρωπαϊκές χώρες είχαν εδώ και χρόνια αρχίσει να συσσωρεύουν χρέη, 
παρά το γεγονός ότι η διεθνής οικονοµία διήνυε περίοδο παχιών αγελάδων. 

Σε αυτό συνέβαλε και ο φορολογικός ανταγωνισµός που επέφερε µείωση των κρατικών εσόδων. Για 
να συντηρήσουν οι δυτικές κυβερνήσεις στοιχειωδώς το µέσο βιοτικό επίπεδο και τις κοινωνικές 
υποδοµές, κατέφυγαν στον δανεισµό, παρασυρόµενες και από τα πολύ χαµηλά επιτόκια. Αυτό είχε ως 
αποτέλεσµα τα δηµόσια χρέη να ακολουθήσουν ανοδική τροχιά. 

Η απάντηση των ιθυνουσών ελίτ είναι η λιτότητα, µε το γνωστό επιχείρηµα ότι οι δυτικές κοινωνίες 
ζουν πάνω από τις δυνατότητές τους. Στο σηµείο που έχουν φθάσει τα πράγµατα, το επιχείρηµα δεν 

Γραφήµατα

APXEIO 

 Γιατί δεν υπάρχει 

 Σκίτσο του Ανδρέα Πετρουλάκη

 Γραµµατα 

 Σκίτσο του 

 Οι Ελληνες νεοναζί προ των πυλών

ΓNΩMH 

 Ενεργή συµµετοχή στα κοινά

ΣHMEIΩ

 «Nύχτες Πρεµιέρας
θεσµού

ΣTAΣEI

 «Πατριωτικές

Page 1 of 3kathimerini.gr | Το πείραµα και το πειραµατόζωο

12/17/2013http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_columns_2_21/09/2012_496173



είναι αβάσιµο, αλλά, όπως πάντα, τα µεγάλα ψέµατα χρησιµοποιούν σαν όχηµα µισές αλήθειες. ∆εν 
λένε ότι η διολίσθηση των δυτικών οικονοµιών στην παρακµή ήταν αποτέλεσµα πολιτικής επιλογής 
των ελίτ και όχι φυσικό φαινόµενο. 

Λόγω των δεδοµένων παθογένειών µας, η Ελλάδα έχει µετατραπεί σε πειραµατόζωο. Εδώ δοκιµάζεται 
η συνταγή που προορίζεται να εφαρµοστεί αρχικά στην ευρωπαϊκή περιφέρεια και αργότερα και στον 
ευρωπαϊκό πυρήνα. Το κρίσιµο ερώτηµα είναι εάν οι ευρωπαϊκές κοινωνίες θα αποδεχθούν όχι απλώς 
κάποιες αναγκαίες περικοπές, αλλά τη µεθοδευόµενη ποιοτική υποβάθµιση του βιοτικού τους 
επιπέδου. 
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- Ολοκληρώθηκαν οι διαπραγµατεύσεις µε την τρόικα 

   Επιχειρήσεις

- Αγωγή κατά της Vodafone από την εταιρεία ΜTS
- Λογαριασµοί και µέσω e-mail από τον ΟΤΕ

   ∆ιεθνής Οικονοµία

- ΗΠΑ: ∆ικαστήριο έκρινε παράνοµες τις παρακολουθήσεις της NSA 
- Ο πρωθυπουργός Έντι Ράµα στο Μπακού για τον αγωγό TAP 

   Ελλάδα

- Στάσεις εργασίας κήρυξαν οι αρχαιολόγοι 17 και 18 ∆εκεµβρίου 
- Υποχρεωτικά από ΚΤΕΟ οι µοτοσικλέτες µε πρώτη άδεια κυκλοφορίας από 1/1/2007 µέχρι τις 

31/12/2009

   Κόσµος

- Μαφιόζοι πουλούσαν µε το ζόρι και πανάκριβα, χριστουγεννιάτικα φυτά 
- Αποχώρησε από την παράταξη του Ερντογάν ο Χακάν Σουκούρ

   Πολιτισµός

- Επιστρέφει στη Νέα Ζηλανδία ο Κάµερον για τρία ακόµη «Άβαταρ» 
- Ανοιχτός διάλογος µε τους καλλιτέχνες στο κεντρικό αναγνωστήριο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της 

Ελλάδος 

   Αθλητισµός

- ΠΣΑΤ: Κορυφαία αθλήτρια για το 2013 η Κατερίνα Νικολαΐδου 
- Θερµή ανταπόκριση των φιλάθλων του Παναθηναϊκού στο κάλεσµα αλληλεγγύης της ΠΑΕ
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