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Η συζήτηση γινόταν σε φιλικότατους τόνους που εντείνονταν από το γεγονός ότι 
συµφωνούσαµε στα βασικά σηµεία της κουβέντας µας. Συνοµιλητής µου ένας 
άνθρωπος που συµβουλεύει την κα Μέρκελ πολλά χρόνια σε θέµατα Ευρωζώνης 
και, γενικότερα, οικονοµικής πολιτικής. Μιλούσαµε πάνω από µία ώρα στην 
διάρκεια της οποίας συµφωνήσαµε ότι η παρούσα πολιτική αντιµετώπισης της 
Κρίσης, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το µόνο που κάνει είναι να την τροφοδοτεί και να 
εγγυάται την µη επίλυσή της. Επί πλέον συµφωνήσαµε στις τρεις κινήσεις που 
µπορούν να γίνουν σήµερα ώστε, µέσα µε µερικές εβδοµάδες, η Κρίση να 
υπερκεραστεί χωρίς να χρειάζεται η Γερµανία να πληρώσει ένα ευρώ 
παραπάνω, χωρίς να απαιτείται αλλαγή των ευρωπαϊκών συνθηκών, και χωρίς 
να παραβιάσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το καταστατικό της.  
 
Κάποια στιγµή δεν άντεξα και του έθεσα το εύλογο ερώτηµα: «Αφού 
συµφωνούµε σε αυτά, γιατί δεν συµβουλεύετε την κα Μέρκελ να προβεί σε αυτές 
τις λυτρωτικές, για την Ευρώπη ολόκληρη, κινήσεις;» Χαµογέλασε και µου λέει: 
«Γιατί δεν θα µε ακούσει ακόµα κι αν την πείσω.» Οµολογώ ότι δεν κατάλαβα τι 
εννοούσε. Πως ήταν δυνατόν η καγκελάριος να επιµένει σε µια πολιτική ακόµα κι 
αν πειστεί ότι είναι αδιέξοδη; Πως γινόταν να απορρίψει λυτρωτικές προτάσεις 
πολιτικής ακόµα κι αν επείθετο ότι η εφαρµογή τους θα απέδιδε, ότι δεν θα 
κόστιζε στον γερµανό φορολογούµενο ούτε λεπτό και, επί πλέον, ότι δεν θα 
παραβίαζε κανένα δίκαιο ή καταστατικό; Ο συνοµιλητής µου µου εξήγησε πως 
κάτι τέτοιο είναι όχι µόνον δυνατόν αλλά και έχει την λογική του. 
 
«Μπορεί αυτές οι προτάσεις πολιτικής», µου είπε «να µην κοστίζουν 
περισσότερα χρήµατα από τα σηµερινά πακέτα διάσωσης, και να είναι 
εφαρµόσιµες υπό το υπάρχον νοµικό δίκαιο. Όµως έχουν ένα µεγάλο πολιτικό 
κόστος για την Καγκελάριο: Η εφαρµογή τους θα σηµάνει την απώλεια του exit 
option – την δυνατότητα εξόδου, µιας δυνατότητας την οποία διαθέτει µόνον η 
Γερµανία και που, για αυτό τον λόγο, δίνει στην κα Μέρκελ απίστευτη ισχύ εντός 
της ΕΕ.» 
 
Η εξήγηση του συνοµιλητή µου είχε, και έχει, βάση. Αν µια ελλειµµατική χώρα 
ανακοινώσει την εξοδό της από ένα κοινό νόµισµα, αυτοµάτως θα υπάρξει 
ισοπεδωτική φυγή κεφαλαίων από την χώρα. Καθώς η µετατροπή του κοινού 
νοµίσµατος σε νέο εθνικό νόµισµα θα πάρει µήνες για να ολοκληρωθεί, όλοι οι 
πολίτες (ακόµα και οι πιο πατριώτες) θα προσπαθήσουν να φυγαδεύσουν τα 
ευρώ τους πριν µετατραπούν στο νέο εθνικό νόµισµα, το οποίο εξ ορισµού θα 
υποτιµηθεί (από την στιµγή που µιλάµε για ελλειµµατική χώρα). Κι όχι µόνο αυτό, 
αλλά, εκείνους τους µήνες, θα προσπαθήσουν να ρευστοποιήσουν ό,τι 
περιουσιακό στοιχείο έχουν (από διαµερίσµατα µέχρι µετοχές) για να βγάλουν τα 
χρήµατα σε µια πλεονασµατική χώρα της νοµισµατικής ένωσης – η οποία είτε θα 
παραµείνει στο κοινό νόµισµα είτε, ακόµα καλύτερα για τους «εξαγωγείς» 



κεφαλαίων, θα επιστρέψει κι εκείνη στο δικό της, το οποίο θα ανατιµηθεί 
περισσότερο. Με απλά λόγια, η ελλειµµατική χώρα που ανακοινώνει την έξοδό 
της από το κοινό νόµισµα αυτο-πυροβολείται.  
 
Από την άλλη, µια πλεονασµατική χώρα που ανακοινώνει την αποχώρησή της 
από το κοινό νόµισµα θα προκαλέσει την αντίστροφη ροή κεφαλαίων: ξένα 
κεφάλαια θα εισρεύσουν σαν χείµαρρος στην χώρα, σώζοντας τις χειµαζόµενες 
τράπεζες, δίνοντας αξία στο χρηµατιστήριο, αυξάνοντας τις τιµές των ακινήτων. 
Βέβαια, το πλήγµα για την εξαγωγική βιοµηχανία µιας τέτοιας χώρας, ιδίως της 
Γερµανίας, θα είναι κι αυτό τεράστιο καθώς το νέο νόµισµα θα ανατιµηθεί και οι 
εξαγωγές της θα ακριβείνουν στην Κίνα, στις ΗΠΑ και, βεβαίως, στις υπόλοιπες 
ευρωπαϊκές χώρες. Παρόλα αυτά, δεν µιλάµε για καταστροφή, τουλάχιστον όχι 
για δεινά ανάλογα µε εκείνα που θα υποστεί µια ελλειµµατική χώρα η οποία 
αποχωρεί από την Ευρωζώνη.  
 
Αυτό είναι λοιπόν το exit option που διαθέτει η Γερµανία, και το οποίο δεν 
διαθέτει π.χ. η Γαλλία ή η Ισπανία. Κάθε φορά που συναντιώνται στο Eurogroup, 
ή σε κάποια Σύνοδο Κορυφής, η κα Μέρκελ και ο κ. Ολλάντ, στην τσάντα της 
Καγκελαρίου υπάρχει αυτό το exit option την ώρα που ο χαρτοφύλακας του 
γάλλου Προέδρου είναι άδειος. Γνωρίζοντας ότι η κα Μέρκελ, αν «ζοριστεί» 
περισσότερο απ’ ότι ανέχεται, µπορεί να κάνει χρήση του exit option, 
καταστρέφοντας την Γαλλία, ο κ. Ολλάντ δεν λέει κουβέντα που θα 
στενοχωρούσε την κα Μέρκελ. Τουλάχιστον όχι εν τη παρουσία της...  
 
«Η κα Μέρκελ» κατέληξε ο συνοµιλητής µου «δεν θέλει να κάνει χρήση του exit 
option. Σε καµία περίπτωση δεν θέλει να φύγει από το ευρώ. Απλά θέλει να το 
έχει στην τσάντα της για να µην τολµά να ανοίγει το στόµα του ο κ. Ολλάντ. Αν 
ακούσει εσένα και εµένα, και αποδεχθεί τις προτάσεις µας για νέες, καινοτόµες 
πολιτικές, θα πρέπει, ουσιαστικά, να πετάξει στα σκουπίδια αυτό το exit option.i 
Δεν θα το κάνει. Όχι επειδή έχει µεθύσει µε την εξουσία που της παρέχει το exit 
option αλλά επειδή, ως Λουθηρανή γερµανίδα πολιτικός, έχει βαθειά αίσθηση του 
καθήκοντός της να διατηρήσει ανέπαφη την ισχύ της καγκελαρίας απέναντι στην 
Γαλλία για τους επόµενους καγκελάριους που θα την διαδεχθούν.» 
 
Άλλη µια φορά, το καθήκον απέναντι στον εθνικό θώκο οδηγεί στην παραβίαση 
του καθήκοντος απέναντι στην Γηραιά Ήπειρο, σπρώχνοντάς την ξανά σε 
µισανθρωπικές περιπέτειες. 
 
 
 
 
                                            
i Εδώ αναφερόταν, ορθώς, στο γεγονός ότι οι προτάσεις µας, στις οποίες 
συµφωνούσαµε, και µε τις οποίες δεν θα σας κουράσω εδώ, πράγµατι απαιτούν 
κάποιες κινήσεις που καταστήσουν αδύνατη την έξοδο της Γερµανίας από το 
κοινό νόµισµα. 


