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Τν βηβιίν ζπγθεληξώλεη δέθα δνθίκηα, ηα νπνία αλαιύνπλ ηε ζπγθπξία, 

εζηηάδνληαο ζηελ «παγθνζκηνπνίεζε», ζηε δηεζλή νηθνλνκηθή θξίζε, ζηε 

Ζώλε ηνπ Επξώ, ζηελ αληζόκεηξε αλάπηπμε, ζηα δνκηθά πξνβιήκαηα ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ζηελ αζθνύκελε νηθνλνκηθή πνιηηηθή.  

 Τν θαηά ζεηξά πξώην δνθίκην ηνπ βηβιίνπ έρεη πξνδξνκηθό ραξαθηήξα: 

Γξάθηεθε ην 1999 θαη πξνζδηόξηζε ηα θξίζηκα πξνβιήκαηα πνπ – 

λνκνηειεηαθά – ζα αληηκεηώπηδε ν «Νόηνο» ηνπ δηεζλνύο ζπζηήκαηνο, γεληθά, 

θαη ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο, εηδηθά. Τα ππόινηπα γξάθηεθαλ από ην 

2008 θαη κεηά, αιιά νύηε απηά θαίλεηαη λα δηαςεύδνληαη από ηηο άκεζεο, 

ηνπιάρηζηνλ, εμειίμεηο. Εηδηθόηεξα, έλα δνθίκην πξαγκαηεύεηαη ηελ νηθνλνκηθή 

δηάζηαζε ηεο «παγθνζκηνπνίεζεο». Δύν δνθίκηα αλαιύνπλ ηελ θξίζε ζηε 

Ζώλε ηνπ Επξώ. Πέληε δνθίκηα εκκέλνπλ ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία: παξαγσγή 

θαη θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο, δηεζλήο αληαγσληζηηθόηεηα, εμσηεξηθό θαη 

δεκόζην ρξένο, νηθνλνκηθή πνιηηηθή, θνηλσληθή ζπλνρή, αζθαιηζηηθό 

ζύζηεκα. Τέινο, έλα δνθίκην ζπγθξνηεί ηηο βαζηθέο γξακκέο ελόο κε 

λενθιαζηθνύ θαη ζπζηεκηθνύ πιαηζίνπ αλάιπζεο ησλ πθέζεσλ-θξίζεσλ, νη 

νπνίεο πξνζηδηάδνπλ ζηνλ ζύγρξνλν θεθαιαηνθξαηηθό ηξόπν παξαγσγήο. 

 Οπζηαζηηθά, ε παξνύζα αλάιπζε αλαπηύζζεη πεξαηηέξσ ηελ θξηηηθή 

ζεώξεζε ηεο «παγθνζκηνπνίεζεο», ηεο ΟΝΕ θαη ηεο δηαδηθαζίαο έληαμεο ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζηε Ζώλε ηνπ Επξώ, ηελ νπνία ζπγθξόηεζε ν Θεόδσξνο 

Μαξηόιεο, ζε κία ζεηξά από άξζξα θαη βηβιία, ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1990. Πην ζπγθεθξηκέλα, ππνζηεξίδεη, εδώ, όηη ην βαζηθό πξόβιεκα ηνπ 

επξσπατθνύ «Νόηνπ», γεληθά, θαη ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, εηδηθά, είλαη απηό 

ηεο δηεζλνύο αληαγσληζηηθόηεηαο θαη όρη ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο ή ηεο 

αλαδηαλνκήο ηνπ εηζνδήκαηνο, ηα νπνία ζπληζηνύλ επηθαηλόκελα. Έηζη, ελώ νη 

εζληθέο αξρέο είλαη, εληόο ΟΝΕ, αληηθεηκεληθά αλαγθαζκέλεο λα αζθνύλ 

πεξηνξηζηηθή δεκνζηνλνκηθή θαη εηζνδεκαηηθή πνιηηηθή, δελ είλαη θαζόινπ 

βέβαην όηη απηό ην κείγκα ζα πξνζθέξεη δηέμνδν από ηνλ θαύιν θύθιν ησλ 

«δηδύκσλ ειιεηκκάησλ», ζηνλ νπνίν έρνπλ (απην-) εγθισβηζηεί. Αληηζέησο, ε 

αλαδήηεζε ελαιιαθηηθώλ, κε επζπγξακκηζκέλσλ κε ηα αμηώκαηα ηεο 

«παγθνζκηνπνίεζεο» θαη ηεο ΟΝΕ, πξνηύπσλ αλάπηπμεο θαη, ελ ζπλερεία, 

δηεζλνύο ζπλεξγαζίαο εκθαλίδεηαη σο ε κνλαδηθή, αλαγθαία θαη ξεαιηζηηθή, 

επηινγή. 
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