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Τρία χρόνια πέρασαν από τότε που η «λύση» του ελληνικού «προβλήµατος», το µνηµονιακό 
και µνηµειώδες δάνειο προς την κυβέρνηση Παπανδρέου-Παπακωνσταντίνου, αποτέλεσε το 
προσχέδιο πάνω στο οποίο στήθηκε η αρχιτεκτονική των θεσµικών παρεµβάσεων της 
Ευρωζώνης στην γενικευµένη Κρίση του Ευρώ. Τρία χρόνια αργότερα, τις µέρες που 
πέρασαν, παρατηρούµε το αποτέλεσµα αυτού του συγκλονιστικού ανορθολογισµού από τον 
οποίο η «Ενωµένη» Ευρώπη δύσκολα θα διασωθεί. 

Τις τελευταίες πέντε µέρες παρατηρήσαµε δύο παράλληλες εξελίξεις. Από την µία, τα 
ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια και τις ευρωπαϊκές αγορές οµολόγων να κάνουν «πάρτυ» την 
ώρα που, από την «άλλη», τα πραγµατικά οικονοµικά δεδοµένα αποπνέουν βαθύ πένθος, µε 
την ηχώ του µοιρολογιού έντονη στα αυτιά των Ευρωπαίων: Στην Ισπανία η εκρηκτική 
ανεργία έγινε εκρηκτικότερη, στην Πορτογαλία το χρέος ξέφυγε άλλη µια φορά από την 
πορεία στην οποία η τρόικα ήταν σίγουρη ότι την είχε βάλει, οι γερµανοί βιοµήχανοι για 
πρώτη φορά µετά από καιρό προβλέπουν ύφεση, στην Γαλλία χρέος και ύφεση έρριξαν τον 
κ. Hollande στον Καιάδα της δηµοσκοπικής απαξίωσης, οι έως πρότινος σίγουροι-για-την-
οικονοµία τους Ολλανδοί παρατηρούν µε κοµµένη την ανάσα την ύφεση να φέρνει στην 
επιφάνεια µια οροσειρά από στεγαστικά δάνεια αξίας µεγαλύτερης εκείνης του σπιτιού για το 
οποίο εδόθησαν, η Ιταλία (ακυβέρνητη όπως είναι) προετοιµάζεται για επιτάχυνση της 
καθίζησης και για νέες µέρες α λα ελληνικά, στην Κύπρο η Μεγάλη Κατάρρευση εξελίσσεται 
«κανονικά», στην Φινλανδία το όνειρο µιας οικονοµίας βασισµένης στην επιτυχηµένη Nokia 
µετατρέπεται σε εφιάλτη, κ.ο.κ. Σύµφωνα µε το πρόσφατο Ευρωβαρόµετρο (βλ. πίνακα), ο 
ποσοστό των ευρωπαίων, στον βορρά και στον νότο, που δεν επιστεύονται τους 
ευρωπαϊκούς θεσµούς αυξήθηκε δραµατικά και αποτελεί απόλυτη πλειοψηφία πλέον. Λογικό 
δεν είναι; Το περίεργο θα ήταν να τους εµπιστεύονται! 

 Γερµανία Γαλλία Ιταλία Ισπανία Πολωνία 

2007 36% 41% 28% 23% 18% 

2012 59% 56% 53% 72% 42% 

Ποσοστό ερωτηθέντων που δεν εµπιστεύονται τους ευρωπαϊκούς θεσµούς 

Αυτή την πενταετία, στην διάρκεια της οποίας καταποντίστηκε η εµπιστοσύνη των 
ευρωπαίων στους θεσµούς µας, η βασική εξέλιξη ήταν µία: η καθίζηση ενός 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος το οποίο, από την δεκαετία του 1970, ανδρώθηκε 
παρασιτικά βασιζόµενο σε πολιτικές που ασπάζονταν το δόγµα: «οι αγορές γνωρίζουν 
καλύτερα». Όταν αποδείχθηκε ότι δεν ήξεραν τι τους γινόταν, µε κατακλυσµικό κόστος για 
τους πολίτες (που τελικά πλήρωσαν την λυπητερή), το ίδιο δόγµα µετετράπη στο γνωστό: «η 
λύση στο πρόβληµα που δηµιούργησαν οι χρηµαταγορές είναι µεταφορά πόρων σε... αυτές 
(τόσο µέσα από δηµόσιο δανεισµό όσο και µέσα από τις Κεντρικές Τράπεζες) µε παράλληλη 
εξοντωτική λιτότητα εκείνων που ποτέ δεν κέρδισαν από το προηγούµενο πάρτυ των 
χρηµαταγορών». Αυτή είναι, σε τελική ανάλυση, η «λογική» των ανά την Ευρώπη 
µνηµονιακών πολιτικών λιτότητας. 

Το αποτέλεσµα της προαναφερθείσας µεταµόρφωσης του επικρατούντος δόγµατος είναι η 
σχιζοφρένεια των ηµερών: το νέο πάρτυ στις χρηµαταγορές την ώρα που η πραγµατική 
οικονοµία πενθεί απ’ άκρου σ’ άκρον της Ευρωζώνης. Αυτή είναι η παρακαταθήκη για 
ολόκληρη την ήπειρό µας που άφησε η κυβέρνηση Παπανδρέου πίσω της. Αυτή είναι 
κατάσταση που δηµιούργησε µια ευρωπαϊκή ηγεσία που ποτέ δεν κατάλαβε ότι το 2008 όλα 
άλλαξαν και πως η δογµατική εµµονή τους στην µεταφορά όλου του κόστους συντήρησης 
ενός στρεβλού µοντέλου ανάπτυξης στους ήδη εξασθενισµένους ώµους των µικρο-µεσαίων 



φορολογούµενων, υπέρ των «αγορών», απλά θα οδηγήσει στο Μέγα Ευρωπαϊκό Διαζύγιο. 
Σήµερα, ο Γάµος των ευρωπαϊκών οικογενειών έχει απλά νεκρώσει χωρίς να έχει µπει 
µπρος η διαδικασία του Διαζυγίου. Αυτή θα ξεκινήσει όταν το τελευταίο πανηγύρι στις 
χρηµαταγορές κοπάσει, κάτι που ασφαλώς θα γίνει δεδοµένου ότι η δυνατότητα µεταφοράς 
πλούτου από τους πολίτες στις αγορές φθίνει συνεχώς. Τότε, κάποια στιγµή, οι αγορές που 
ενεργοποιούνται όχι από την εκτίµησή τους ως προς το πόσο «υγιείς» είναι αλλά από το 
πόσο νοµίζουν ότι οι συµµετέχοντες σε αυτές πιστεύουν ότι είναι «υγιείς», θα πανικοβληθούν 
και τότε η διαδικασία έκδοσης του Διαζυγίου θα αρχίσει. Εκτός εάν η Ευρώπη, την ύστατη 
στιγµή, αποδείξει ότι διαθέτει κοινό νου που, σήµερα, είναι άφαντος. 

 

 

 

 

 

 

 


