ΓΙΑΤΙ Η ΕΛΛΑ∆Α ΕΓΙΝΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΟ

«Ήµασταν το πειραµατόζωο» δήλωσε στο περιοδικό «Time» το 2012 ο τέως
πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, ναι αυτός που είπε ότι διοικεί µια
διεφθαρµένη χώρα και από το 2007 συζητούσε µε το Στρος Καν για να έρθει το ∆ΝΤ
στην Ελλάδα. Ο ίδιος ο Στρος Κάν πολύ αργότερα οµολόγησε «Επιβάλλαµε
εποµένως, κατά τη γνώµη µου, στους Έλληνες µια πολιτική απολύτως ανυπόφορη,
οι συνέπειες της οποίες είναι σήµερα τροµερές για την Ελλάδα».
∆εν ισχύει στην Ελλάδα ο Χάρτης Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ε.Ε. µε τα
µνηµόνια λέει κυνικά ένας από τους γκαουλάιτερ-επίτροπους της (ο Φιλανδός κ.
Κατάινεν).
Αστική τάξη υπηρέτης ξένων συµφερόντων
Κανενός κυβερνητικού παράγοντα, φυσικά, δεν ιδρώνει τ’ αυτί για όλ’ αυτά. Κι’
αυτό επειδή για την πολιτική και οικονοµική ελίτ, δηλ. την άρχουσα τάξη, αυτό
θεωρείται απόλυτα φυσιολογικό δηλ. το να υπηρετείς πιστά τους ξένους «προστάτες»
και όχι την Ελλάδα και τους Ελληνες.
Στην έκδοσή µας ΑΣΚΕ-4 «Η Ελλάδα στην ΕΟΚ-ΕΕ, η αποχώρηση όρος
επιβίωσης και προόδου» το Μαρτιο του 2006 µεταξύ άλλων γράφαµε (σελ 55-56) :
«Η επιλογή της άρχουσας τάξης να εντάξει τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική
Κοινότητα ως δέκατο µέλος ήταν αναµενόµενη, σχεδόν νοµοτελειακή.
Η ένταξη έγινε την 1η Ιανουαρίου 1981 και διασφάλιζε την παγίωση του
παρασιτικού, κρατικοδίαιτου, αντιπαραγωγικού και εξαρτηµένου ελληνικού
καπιταλισµού και την επιβίωση των εκπροσώπων του. Οι σηµαντικές αποφάσεις
εκχωρούνταν στα κοινοτικά όργανα, δηλ. εκχωρούνταν και τυπικά στους ξένους, κι έτσι
οι εδώ εκπρόσωποι των ξένων θα απέφευγαν στο εξής ν’ αντιµετωπίσουν µόνοι τους
τα προβλήµατα που θα προέκυπταν στο δικό τους εποικοδόµηµα. Αντί να υπερβούν,
έστω και τότε, τις ιστορικές τους καταβολές (του µεσάζοντα) και να ηγηθούν οι ίδιοι
µιας εθνικής αναπτυξιακής προσπάθειας, προτίµησαν να βρουν νέους προστάτες.
Η επιλογή της ένταξής µας στην ΕΟΚ σήµαινε ότι η Ελλάδα έχασε το δικαίωµα
να αναπτύσσεται αυτοδύναµα και να αποκτήσει αυτοτελείς παραγωγικές δοµές.
Καταδικάστηκε, δηλ., να παραµείνει ο οικονοµικός παρίας των άλλων κοινοτικών
χωρών».
Από τότε έως τώρα η εξάρτηση της άρχουσας τάξης βάθυνε.
Η ΕΟΚ και η µετεξέλιξή της η ΕΕ στηριζόταν µέχρι τα µέσα της δεκαετίας
του 2000 πολιτικά στη Γαλλία και οικονοµικά στη Γερµανία. Οι ΗΠΑ τους είχαν
εκχώρησει την οικονοµική επιρροή της χώρας διατηρώντας το γεωστρατηγικό
έλεγχό της. Οι αντιθέσεις µεταξύ τους (ΗΠΑ-Βρετανίας, Γαλλίας, Γερµανίας)
αντανακλούσαν και στις αντιθέσεις της εγχώριας πολιτικής ελίτ, ανάλογα µε ποια
ξένα συµφέροντα εκπροσωπούσε κάθε µερίδα της. Τις περισσότερες φορές, αν όχι
όλες, τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα µας τις προκαλούσε η όξυνση των ξένων
αντιθέσεων. Φαινόµενο µοναδικό για χώρα της Ευρώπης και, δυστυχώς, αποτελεί το
βασικό «εργαλείο» ερµηνείας και ανάλυσης της εγχώριας πολιτικής κατάστασης .
Η εισαγωγή του, γερµανικών συµφερόντων, ευρώ στο τέλος της δεκαετίας του
1990 και η οικονοµική κρίση που προκάλεσε η νεοφιλελεύθερη ακρίδα, µε
αποτέλεσµα την πιο θηριώδη ανακατανοµή πλούτου υπέρ των τραπεζιτών και των
άλλων αρπακτικών, που επέτεινε το ευρώ, ανέδειξε τη Γερµανία µόνη κυρίαρχη
οικονοµικά και πολιτικά στο χώρο της ΕΕ.

Εργο της άρχουσας τάξης ήταν η σκόπιµη, όπως τώρα αποδεικνύεται,
καταστροφή της παραγωγής της χώρας µας µέσα στην ΕΟΚ-ΕΕ για να ζούµε µόνο µε
δανεικά και να εξαρτόµαστε από τους «εταίρους». Ο επακόλουθος σκόπιµος
υπερδανεισµός από τις τράπεζες των «προστατών» δηµιούργησε τις προϋποθέσεις για
την υποδούλωση της χώρας, αφού οι «εταίροι» ήταν βέβαιοι ότι µε τους εγχώριους
υποτακτικούς τους δε θα είχαν κανένα πρόβληµα. Ετσι «απαγόρευσαν» στις
«αγορές», που ελέγχουν απόλυτα, να συνεχίσουν να µας δανείζουν και οδήγησαν τη
χώρα στην εποχή της νέας κατοχής µε τα µνηµόνια τα οποία ασµένως αποδέχθηκαν
οι εγχώριοι. Οι ΗΠΑ για να µην επιτρέψουν στη Γερµανία την πλήρη αποµύζηση της
περιουσίας και των πλουτοπαραγωγικών πόρων της χώρας και για να έχουν τον
πρώτο λόγο στην αρπαγή των υδρογονανθράκων, συµµετέχουν στην διαβόητη
τρόικα µε το ∆ΝΤ µετά από πρόσκληση, όπως προαναφέρθηκε του δικού τους
Γιωργάκη. Οι ΗΠΑ, όµως, δε θέλουν τη διάλυση της γερµανικής ευρωζώνης για να
αποφύγουν νέο τραπεζικό κραχ (αναλυτικά στο Επίκαιρο άρθρο 25-6-2012 «Η
τιµωρία του πειραµατόζωου φοβίζει τους τιµωρούς ;». Ετσι έστειλαν τους δικούς
τους στην κυβέρνηση, δηλ. τα αµερικανάκια, όπως Γιωργάκης και Σαµαράς, στη
Μέρκελ. Ιδιαίτερα ο Σαµαράς έκανε τη µεγαλύτερη κωλοτούµπα και από
αντιµνηµονιακός έγινε εν µία νυκτί ο πιο ακραίος µνηµονιακός («ουδείς
αναµαρτητός»). Οι προσκείµενοι στις ΗΠΑ αντιµνηµονιακοί (Τσίπρας, Καµµένος)
στην αντιπολίτευση είναι και αυτοί, φυσικά, υπέρ της ευρωζώνης.
Το όραµα των νεοφιλελεύθερων
Μετά την οριστική κατάργηση του δυτικού παραγωγικού καπιταλιστικού
προτύπου, όπου το κέρδος προερχόταν µόνο από την παραγωγή, επικράτησαν οι
θεωρίες του µονεταρισµού που πρέσβευαν την κατεδάφιση του κοινωνικού κράτους,
όπου όλες οι κοινωνικές παροχές να περιέλθουν στον ιδιωτικό τοµέα, από την παιδεία
και την υγεία µέχρι τις κοινωνικές ασφαλίσεις και τη σύνταξη. Η ύπαρξη φτωχών ή
κοινωνικά µειονεκτούντων δεν είναι γι' αυτούς ζήτηµα κοινωνικής αδικίας αλλά
απλώς ατυχίας, η άρση της οποίας δεν είναι πάντως αρµοδιότητα του κράτους και ότι
η κοινωνική αποστολή του κεφαλαίου είναι η µεγιστοποίηση του κέρδους. Οι
θεωρίες αυτές εφαρµόσθηκαν στα µέσα της δεκαετίας του 1980 σε ΗΠΑ-Βρετανία
(Ρήγκαν-Θάτσερ) και µε θεσµικό όργανο τη Συναίνεση της Ουάσιγκτον (∆ΝΤ,
Παγκόσµια Τραπεζα, Υπ. Οικ. των ΗΠΑ) , όπως αποκαλείται, θεµελιώθηκε στη
∆ύση η νεοφιλεύθερη παγκοσµιοποίηση. Αυτό ενεργοποιήθηκε µετά τη διάλυση της
Σοβιετικής Ενωσης και του ανατολικού συνασπισµού που αποτελούσε το αντίπαλο
δέος και δεν ευνοούσε έως τότε τη διάλυση τών εργασιακών σχέσεων και του
κράτους πρόνοιας στις δυτικές χώρες.
Το όραµα της Θάτσερ της δεκαετίας του 1980 για κοινωνίες των 2/3 που
εργάζονται και 1/3 που είναι άνεργοι στην σηµερινή πραγµατικότητα σηµαίνει
ότι το 1/10 θα επιβιώνει και το 1/1000 θα πλουτίζει και θα άρχει, ενώ οι
υπόλοιποι θα είναι τα «σκουπίδια της ευηµερίας». Αυτά δεν έχουν ακόµη
εφαρµοσθεί πλήρως στην Ευρώπη. Γι’ αυτό βρήκαν την Ελλάδα για να την κάνουν
το πρότυπο αυτό µε βάση το οποίο ανάλογα µέτρα θα εφαρµοσθούν ή και
εφαρµόζονται ήδη σε άλλες χώρες της ΕΕ. Αυτό θα καταστεί αναγκαίο στους
νεοφιλελεύθερους µε την µελλοντική εφαρµογή της φρικιαστικής για τους λαούς
∆ιαντλαντικής Εταιρικής Σχέσης Εµπορίου και Επενδύσεων ( TTIP ) µεταξύ
ΗΠΑ-ΕΕ (δες επίκαιρο κείµενο «εφιάλτης για την ανθρωπότητα η ΤΤΙP».

Ολ’ αυτά παραπέµπουν στο όραµα του Χίτλερ που φαίνεται να εφαρµόζεται
πλήρως «Τα µικρά κράτη πρέπει να εκλείψουν. Θα θεωρούνται στο µέλλον οι
νέες αποικίες µας. Θα χρειαστούµε τους λαούς των µικρών κρατών να
εργάζονται στις αποικίες µας, αλλά ως έθνη πρέπει να εκλείψουν». (∆ες στα
δηµοσιεύµατα στην ιστοσελίδα µας «Γιατί µας εκδικούνται οι Γερµανοί» του Π.
Λιάκου)
Η επιλογή της χώρας ως πειραµατόζωου έγινε, επειδή, δυστυχώς για τον
ελληνικό λαό, διαθέτει την πιο υποταγµένη και πειθήνια στους ξένους πολιτική
ελίτ που ακόµη και σε συνθήκες όπως οι σηµερινές µπορούν, ακόµη, να την
ανασυνθέτουν για να απορροφά πολιτικά την αγανάκτηση και την οργή και να τη
διοχετεύει σε ελεγχόµενα κατασκευάσµατα όπως συµβαίνει π.χ. σήµερα από τη
«Χρυσή Αυγή» στο «Ποτάµι».
Πρωτόγνωρα και βάρβαρα µέτρα επιβλήθηκαν στους Ελληνες
Η χώρα µας αποτελεί το πειραµατόζωο όπου Γερµανία-ΗΠΑ εφαρµόζουν
τα πιο ακραία µέτρα µε στόχο την ακραία φτωχοποίηση, την παράδοση της δηµόσιας
και ιδιωτικής περιουσίας στα νύχια τους, την αποδιάρθρωση και αποσύνθεση της
κοινωνίας. Ιδιαίτερα οι ΗΠΑ αποσκοπούν µε τον τρόπο αυτό να περιορίσουν τις
αντιδράσεις ώστε να «λύσουν» προς όφελός τους, όπως πιστεύουν, τα εθνικά
θέµατα. Με πρόσχηµα τη χορήγηση δανείων για να αποπληρώνουµε τους τόκους και
τα χρεωλύσια στις δικές τους τράπεζες και στα κερδοσκοπικά τους κεφάλαια που
έχουν εκτινάξει το δηµόσιο χρέος σε σε δυσθεώρητα ύψη καταστρέφουν
συστηµατικά τη χώρα όλ’ αυτά τα χρόνια της νέας κατοχής. Στόχος τους το
ξεπούληµα των πλουτοπαραγωγικών πηγών µας και των δηµόσιων υποδοµών, η
δηµιουργία ελεύθερων οικονοµικών ζωνών (ΕΟΖ) µε οιονεί σκλάβους και ο
απόλυτος πολιτικός και γεωστρατηγικός έλεγχος της χώρας µε κυβερνήσειςµαριονέττες.
-∆ιαλύουν συνεχώς τις εργασιακές σχέσεις και την προστασία της
εργασίας καθιστώντας, όσους ακόµη, εργάζονται οιονεί σκλάβους µε µισθούς 200300 ευρώ µε 12ωρη, τουλάχιστον, εργασία χωρίς, τις περισσότερες φορές, κοινωνική
ασφάλιση. Εχουν εκτοξεύσει την ανεργία σε απίθανα ποσοστά εφάµιλλα της
γερµανικής κατοχής. Ετσι ευνοούν τα ξένα και εγχώρια αρπακτικά για να
«επενδύουν» και να αποκοµίζουν τεράστια κέρδη.
-Εχουν κλείσει και κλείνουν εκατοντάδες χιλιάδες µαγαζιά και
επιχειρήσεις αυξάνοντας την ανεργία και µειώνοντας συνεχώς τα έσοδα των
ασφαλιστικών ταµείων και τα φορολογικά έσοδα.
-Οδηγούν χιλιάδες µορφωµένους νέους µας στη ξενητεία που θα
µπορούσαν να συµβάλλουν στην ανάπτυξη της χώρας που τους µόρφωσε και
πλήρωσε για τη µόρφωσή τους. Αυτή η νεα κατοχή έχει οδηγήσει τη χώρα σε
υπογεννητικότητα και δηµογραφικό µαρασµό υποθηκεύοντας το µέλλον µιας γενιάς
και συνεπώς της χώρας.
-∆ιαρκώς περικόπτουν τους µισθούς των δηµοσίων υπαλλήλων και
προχωρούν µε διάφορα προσχήµατα σε χιλιάδες απολύσεις αποψιλώνοντας τις
δηµόσιες υπηρεσίες.
-∆ιαλύουν τα ασφαλιστικά ταµεία µε τη θηριώδη ανεργία, τη µείωση των
µισθών και το κούρεµα των αποθεµατικών τους µε το διαβόητο PSI µε συνένοχο τον
Προβόπουλο. Συνέπεια της διάλυσης είναι η συνεχής περικοπή των συντάξεων, του
εφαπάξ, της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, και των κοινωνικών παροχών

-Ο,τι εισόδηµα αποµένει στα αδύνατα και µεσαία στρώµατα τα
φορολογούν µε τα πιο απίθανα χαράτσια για να τα αποµυζά η ξένη ακρίδα και να
περιορίζουν στο ελάχιστο την αγοραστική δύναµη για να µην µπορεί ν’ αναπτυχθεί
τίποτα στη χώρα, ενώ οι µεγαλοαστοί φοροδιαφεύγουν ανεξέλεγκτα και νόµιµα.
-∆ιαλύουν τη δηµόσια υγεία κλείνοντας νοσοκοµεία, περιορίζοντας το
προσωπικό τους, που πολλες φορές δουλεύει µε συνεχείς εφηµερίες, τα φάρµακα και
τα ιατρικά υλικά. Αυξάνουν υπέρµετρα τη συµµετοχή των ασφαλισµένων στα
φάρµακα µειώνοντας συνεχώς τη δαπάνη για φάρµακα. Να πεθαίνουν οι
συνταξιούχοι µια ώρα αρχύτερα εκπληρώνοντας το όνειρο του Σπράου.
-∆ιαλύουν τη δηµόσια παιδεία µε απολύσεις εκπαιδευτικών, σχολικών
φυλάκων και διοικητικών στα πανεπιστήµια, κλείσιµο σχολείων και τεράστια κενά σε
εκπαιδευτικούς ενώ µειώνουν συνεχώς τις δηµόσιες δαπάνες.
-Ξεπουλούν τη δηµόσια περιούσια και τις δηµόσιες επιχειρήσεις δηλ. την
περιουσία του ελληνικού λαού και µάλιστα σε εξευτελιστικές τιµές µε το διαβόητο
ΤΑΙΠΕ∆. Τώρα ετοιµάζονται να ξεπουλήσουν και την ιδιωτική περιουσία µε
πρόσχηµα τα κόκκινα δάνεια των τραπεζών, αφού µε τα χαράτσια και τη δραστική
µείωση της αγοραστικής δύναµης έχουν καταφέρει να καταρρεύσουν οι τιµές των
ακινήτων. ∆άση, παραλίες, οικοσύστήµατα δίνονται βορά σε κάθε είδους
αρπακτικά στο όνοµα της ανάπτυξης.
-Εχουν µειώσει κατά περίπου 50 δις το ΑΕΠ την τελευταία 5ετία και
έχουν καταστήσει φτωχούς πάνω από 2,5 εκ συνανθρώπους µας µε ετήσιο
εισόδηµα έως 5.000 ευρώ, ενώ µε τα κριτήρια του 2008 (ετήσιο εισόδηµα 6.900)
φτωχοί θεωρούνται 4 εκ. συνανθρώποί µας δηλ. το 40% του πληθυσµού της χώρας.
Η Ελλάδα είναι πλέον η 2η πιο φτωχή χώρα της Ευρώπης µετά τη Βουλγαρία.
-Εχουν εκτινάξει στα ύψη το ιδιωτικό χρέος και χιλιάδες επιχειρήσεις και
νοικοκυριά βρίσκονται στα νύχια των τραπεζών και των κορακιών για να τους
πάρουν σπίτια και επιχειρήσεις µπιρ παρά.
-Εχουν κουρελιάσει το Σύνταγµα της χώρας ενώ κατα κανόνα η δικαιοσύνη
στο ανώτατο επίπεδο (Αρειος Πάγος, Συµβούλιο της Επικρατείας) για υποθέσεις
απλών εργαζοµένων και συνταξιούχων όταν δεν αφορούν το δικαστικό κλάδο
παρακάµπτει προκλητικά το Σύνταγµα, δικαιολογώντας τα µνηµονιακά µέτρα (π.χ
καθαρίστριες ΥΠΟΙΚ, µνηµονιακές περικοπές συντάξεων κ.λ.π.).
-Εχουν υπονοµεύσει την ίδια τη δηµοκρατία είτε µε τις πράξεις
νοµοθετικού περιεχοµένου, είτε ψηφίζοντας σωρηδόν πολυνοµοσχέδια, κατά κανόνα
αντισυνταγµατικά, εκατοντάδων σελίδων και άρθρων, συνήθως µεταφρασµένων από
τα αγγλικά, που τους τα δίνουν έτοιµα Ετσι στη Βουλή οι βουλευτές αντί να
εκπροσωπούν τα συµφέροντα του ελληνικού λαού έχουν καταντήσει να νοµιµοποιούν
τις εντολές της τρόικας που στρέφονται εναντίον του. Η ελληνική(;) κυβέρνηση ως
µόνη πολιτική έχει την υλοποίηση των εντολών της αδιαφορώντας για τα
συµφέροντα της χώρας και της ελληνικής κοινωνίας.
Κατά καιρούς εµφανίζονται διάφοροι εκπρόσωποι των «δανειστών» και µας
δουλεύουν µε το να µας «συµπονούν» για τα δεινά και τις θυσίες των Ελλήνων ή για
τους «λάθος πολλαπλασιαστές» του ∆ΝΤ αλλά ταυτόχρονα µας προτρέπουν να
συνεχίσουµε τις «µεταρρυθµίσεις» και τις θυσίες. «Οι µεταρρυθµίσεις να γίνουν
κτήµα του ελληνικού λαού» µας λέει η κ. Λαγκάρντ δηλ. να τους πουλήσουµε τη
χώρα, όπου οι Ελληνες θα ζουν σαν δούλοι
Ολα όσα έπραξαν ως τώρα δεν τους αρκούν. Θέλουν τη διαιώνιση της
κατοχής, αφού οι υποτακτικές κυβερνήσεις , όποιες κι’ αν είναι αυτές, όσο

παραµένουµε στο ευρώ και την ΕΕ δε θα αντιταχθούν στη συνέχιση του δανεισµού
απ’ αυτά τα αρπακτικά. ∆ε θέλουν ν’ αφήσουν τη χώρα να ξεφύγει απ’ τα νύχια τους
εκβιάζοντας και απειλώντας τους Ελληνες µε τις 10 πληγές του Φαραώ. Εβαλαν και
πάλι τις «αγορές» να «ανησυχούν» µε την Ελλάδα χωρίς µνηµόνια ρίχνοντας το
Χρηµατιστήριο και ανεβάζοντας τα περιβόητα spreads για να δώσουν το «άλλοθι»
στους υποτακτικούς τους να µας ξανακοροϊδεψουν, όπως πιστεύουν. Προφανώς και
δε θέλουν «κούρεµα» του δηµόσιου χρέους για να µας έχουν εσαεί
αγκιστρωµένους και κατεχόµενους.
Υπάρχει λύση
Το ΑΣΚΕ έγκαιρα από το 2012 έχει διατυπώσει µια ολοκληρωµένη πρόταση
εθνικής και κοινωνικής απελευθέρωσης από το άγος της παρούσας κατοχής που
περιέχεται στο κείµενο «ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
Ε.Ε» (Επίκαιρα κείµενα 14-2-2012 στην ιστοσελίδα µας). Ελάχιστα σήµερα
µπορούµε να προσθέσουµε σ’αυτό πέρα από το ότι όσο δύσκολο κι αν φαίνεται το
εγχείρηµα, επειδή έως τώρα έχουν καταφέρει να τροµοκρατούν µε τα δεινά που θα
φέρει η αποχώρηση από την ευρωζώνη, αν ο ελληνικός λαός αποφασίσει να
απελευθερωθεί θα αποδειχθεί ότι τίποτα δεν είναι πεπρωµένο, τίποτα δεν είναι
απραγµατοποίητο.

