
Πόσο µυθοπλαστική ήταν η αναφορά µου στην Κρίση του 
Αµερικανικού Νότου που γέννησε το σκηνικό του Django Unchained? 
 
Πριν από λίγο έλαβα στο email µου κείµενο-κριτική για το άρθρο µου αυτό 
στο Lifo, το οποίο είχε θέµα την εξαιρετική πρόσφατη ταινία του Ταραντίνο 
(Django Unchained) και, πιο συγκεκριµένα, το όλο «σκηνικό» στο οποίο 
εξελίσσεται – µε έµφαση στον ρόλο που έπαιξε η Αγγλία στην περιοχή και 
στα αίτια που η ζωή των µαύρων-σκλάβων του Νότου είχε επιδεινωθεί 
τόσο πολύ.  
 
Η κριτική είναι πάντα καλοδεχούµενη. Κι όταν µάλιστα αναγνώστης, ακόµα 
και εκείνος που διακατέχεται από «δίψα» για να µε διασύρει ως αγράµµατο, 
σκύβει στις «πηγές» και µελετά την ιστορία για να αντλήσει επιχειρήµατα 
εναντίον µου, χαίροµαι.  
 
Το συγκεκριµένο κείµενο δεν θα το κρίνω. Το αφήνω στην δική σας κρίση 
(για δική σας ευκολία το αναπαράγω πιο κάτω) αφού παραθέσω µία 
διευκρίνηση και καταθέσω ένα σχόλιο-συµβουλή.  
 
Η διευκρίνηση: Την ίδια µέρα που δηµοσιεύτηκε το άρθρο µου στο Lifo, 
αναγνώστης µε το ψευδώνυµο Igorvalue κατέθεσε το εξής ενδιαφέρον 
σχόλιο: 
 
1) Το 1837 ο John Quincy Adams δεν ήταν πλέον πρόεδρος.  

2) Το αγγλικό ναυτικό δεν έχει πάει στο Missisipi από τον πόλεµο του 1812 και την 
κατάληψη της Νέας Ορλεάνης.  

3) Cotton-credit (ή οµόλογα) ήταν στην πραγµατικότητα πολύ αργότερα (κατά πάσα 
πιθανότητα γύρω στο 1861 και τον ΑµερικάνικοΕµφύλιο πόλεµο).  

4) Πράγµατι, µεταξύ του κραχ του 1837 και του Aµερικανικού Eµφυλίου πολέµου 
υπάρχουν τουλάχιστον το κραχ του 1957 στις ΗΠΑ και του 1848 στην Ευρώπη.  

5) Τα µισά από τα states που αναφέρει είναι στο Βορρά (Illinois, Michigan και Indiana)  

6) Libor είναι δηµιούργηµα της δεκαετίας του '60 (1960s. ..)  

Αµέσως του απάντησα τα εξής: 
 



(1) O Πρόεδρος Adams έχασε τις εκλογές το 1830 όµως εξελέγη στο Κονγκρέσο και, 
υπό αυτή την ιδιότητα, έπαιξε σηµαντικό ρόλο στην εξωτερική πολιτική της χώρας. Το 
1840 µάλιστα ξεκίνησε καµπάνια για την κατάργηση της δουλείας.  

(2) Το Βρετανικό ναυτικό έστειλε δύο σκούνες µετά την πρόσκληση του Adams. Όµως 
αυτό που είχε σηµασία ήταν ότι το αµερικανικό ναυτικό αποχώρησε για να 
σηµατοδοτήσει το δικαίωµα των άγγλων στην βίαιη επιβολή των όρων των δανειστών. 
Μόνο και µόνο αυτή η αποχώρηση του αµερικανικού ναυτικού είχε τεράστια σηµασία. 

(3) Τα cotton credits πρωτοεµφανίστηκαν στο τραπεζικό σύστηµα του Λονδίνου το 
1829.  

(5) Λάθος. Οι τράπεζες της Αγγλίας λειτουργούσαν µε το λεγόµενο Interbank Borrowing 
Rate από τις αρχές του 19ου αιώνα - όπως έγραψα. Το αρχικό L (για London 
προστέθηκε απλώς αργότερα).  

Το σχόλιο-συµβουλή: Όπως θα δείτε στο παρακάτω κείµενο-κριτική, ο 
γράφων στηρίζεται αποκλειστικά σε:  
 

(α) κείµενο στην Wikipedia το οποίο, κατά την ταπεινή µου γνώµη, 
είναι δεύτερης ποιότητας, χωρίς σοβαρές παραποµπές στην ιστορική 
βιβλιογραφία και, εν τέλει, το οποίο δεν αντικρούει καν τις δικές µου 
αναφορές, και  

(β) σε µειωτικούς χαρακτηρισµούς για το πρόσωπό µου.  
 
Η συµβουλή µου στον γράφοντα, έτσι ώστε να έχει ειδικό βάρος η κριτική 
του, να µπει στον κόπο την πραγµατικής ιστορικής µελέτης. Για 
παράδειγµα, συνιστώ το εξής πρόσφατο βιβλίο: 
 
An Uncommon History of America’s Financial Disasters, του Scott 
Reynolds Nelson, Random House 
 
Α, και κάτι άλλο: Του συνιστώ να συγκρατείται ως προς τους προσωπικούς 
χαρακτηρισµούς. Αφαιρούν από το ισχύ της κρτικής του. 
 
 
Ακολουθεί το εν λόγω κείµενο-κριτική 
 
O Γ. Βαρουφάκης, o Tαραντίνo, η κρίση του Νότου και η ιστορική 
µυθοπλασία.  
 



Δεν έχω τίποτε µε τον άνθρωπο. Προσπάθησε όµως να στήσει έναν µύθο 
µπλέκοντας το παρόν µε το παρελθόν και την ιστορία µε τους αστικούς 
µύθους. Το αποτέλεσµα κερδίζει κάποια χαµόγελα συγκατάβασης αλλά και 
προκαλεί ανησυχίες. Τις ανησυχίες που προκαλεί ένας ευφυής άνθρωπος 
όταν  χάνει την επαφή µε την πραγµατικότητα.    
Είναι όντως έτσι τα πράγµατα; Κατ’ αρχήν ο Τζον Κουίνσι Άνταµς ήταν 
πρόεδρος των ΗΠΑ από το 1825 έως το 1829. Αντίθετα πρόεδρος των ΗΠΑ 
την εξεταζόµενη περίοδο ήταν ο Άντριου Τζάκσον (1829-1837). Αυτό και 
µόνον το χονδροειδές λάθος του οικονοµολόγου, το οποίο µπορούσε να το 
προλάβει µε µια απλή παραποµπή στην Wikipedia µε έβαλε σε σκέψεις. Είναι 
η διήγηση ιστορία ή ιστορική µυθοπλασία; (Κάτι σαν το στόρυ του gladiator 
δηλαδή); Έτσι µπήκα στον κόπο να µεταφράσω το λήµµα της Wikipedia 
για τον πανικό του 1837 (Panic of 1837). 
 
Ο πανικός του 1837 ήταν µια οικονοµική κρίση στις ΗΠΑ που πυροδότησε µια µείζονα 
ύφεση που κράτησε µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του 1840.  Κατρακύλησαν κέρδη, τιµές και 
ηµεροµίσθια ενώ η ανεργία  εκτινάχθηκε. Η απαισιοδοξία περίσσεψε. Σαν υπεύθυνοι µπορεί 
να θεωρηθούν ο πανικός που είχε και εισαγόµενες και ενδογενείς ρίζες. οι κερδοσκοπικές 
πρακτικές δανεισµού στις Δυτικές πολιτείες;, µια απότοµη  πτώση των τιµών του 
βαµβακιού, µια κατάρρευση στις τιµές τις γης,  διεθνείς νοµισµατικές ροές και πολιτικέ 
περιορισµού του δανεισµού στην Μεγάλη Βρετανία. Στις 10 Μαΐου του 1837, τράπεζες της 
πόλης Νέας Υόρκης έκαναν στάση πληρωµών σε ρευστό, κάτι του σήµαινε ότι δεν θα 
µπορούσαν πλέον να ρευστοποιήσουν εµπορικά χρεόγραφα στην πλήρη ονοµαστική τους 
τιµή. Παρά µια σύντοµη ανάκαµψη το 1838, η ύφεση επέµεινε για επτά περίπου ακόµη 
χρόνια. Τράπεζες κατέρρευσαν, επιχειρήσεις χρεοκόπησαν, τιµές κατρακύλησαν, και 
χιλιάδες εργαζόµενοι έχασαν την δουλειά τους. Οι εκτιµήσεις είναι αβέβαιες αλλά η ανεργία 
πρέπει να έφθασε τοπικά στο ύψος των 25%. Τα χρόνια µεταξύ του 1837 και 1844 ήταν, 
γενικά, χρόνια αποπληθωρισµού ηµεροµισθίων και τιµών. 
Τα Αίτια. 
Η οικονοµική κρίση διαδέχθηκε µια περίοδο οικονοµικής επέκτασης από τα µέσα των 1834 
ως τα µέσα του 1836. Οι τιµές γης, βάµβακος και σκλάβων ανέβαιναν κατακόρυφα εκείνους 
τους µήνες. Η προέλευση αυτού του µπουµ  είχε πολλά αίτια, και ενδογενή και διεθνή. Εξ 
αιτίας των παράδοξων παραγόντων του διεθνούς εµπορίου  εκείνης της εποχής, άφθονος  
άργυρος ερχόταν στις ΗΠΑ από το Μεξικό και την Κίνα. Πωλήσεις γης και δασµοί 
παρήγαγαν  σηµαντικά οµοσπονδιακά έσοδα. Μέσω προσοδοφόρων εξαγωγών βάµβακος 
και της  πώλησης κρατικών  οµολόγων  µε εγγύηση της Βρετανικής αγορά χρήµατος , οι 
ΗΠΑ   υποδέχθηκαν αξιοσηµείωτες επενδύσεις κεφαλαίων από την Μεγάλη Βρετανία.  Αυτά 
τα οµόλογα χρηµατοδότησαν προγράµµατα υποδοµών µεταφορών στις ΗΠΑ. Ανοικτές 
Βρετανικές πιστώσεις, µέσω των Αγγλο-Αµερικανικών τραπεζικών οίκων όπως η baring 
brothers, τροφοδότησαν µε καύσιµο µεγάλο µέρος της επέκτασης προς την Δύση των ΗΠΑ, 
εσωτερικές βελτιώσεις και βιοµηχανική ανάπτυξη κατά την προπολεµική εποχή.  
Το 1836, διευθυντικά στελέχη της Τράπεζας της Αγγλίας σηµείωναν ότι τα νοµισµατικά 
αποθεµατικά των Τραπεζών είχαν µειωθεί µε έντονα πτωτική τάση τα προηγούµενα χρόνια, 
µάλλον εξ αιτίας της πτωχής εσοδείας σιτηρών που ανάγκασε την Μεγάλη Βρετανία να 
εισάγει µεγάλες ποσότητες τροφίµων. Σε αντιστάθµισµα, τα στελέχη άφησαν να εννοηθεί  
ότι θα αύξαναν βαθµιαία τα επιτόκια κατά 3 έως 5 %. Η κλασσική οικονοµική θεωρία 



υποστηρίζει ότι οι Τράπεζες πρέπει να αυξάνουν τα επιτόκια και να περικόψουν τον 
δανεισµό όταν έρθουν αντιµέτωπες µε χαµηλά νοµισµατικά αποθέµατα. Αυξάνοντας τα 
επιτόκια σύµφωνα µε τους νόµους της αγοράς και της ζήτησης υποτίθεται ότι  έλκονται 
καταθέσεις τη στιγµή που το χρήµα ρέει έκει όπου γενάται µεγαλύτερη απόδοση. Σε µια 
ανοικτή οικονοµία µε ελεύθερο εµπόριο και αδύναµες εµπορικούς περιορισµούς, οι 
νοµισµατικές επιλογές της ηγεµόνος –Μεγάλη Βρετανία- µεταδίδονται στον υπόλοιπο 
κόσµο.  Αυτό σηµαίνει πως όταν τα Βρετανικά επιτόκια ανεβαίναν , οι µεγαλύτερες τράπεζες 
των ΗΠΑ θα αναγκάζονταν να κάνουν το ίδιο.  
Όταν οι Τράπεζες της Νέας Υόρκης ανέβασαν τα επιτόκιά τους και αποκλιµάκωσαν τον 
δανεισµό. Τα αποτελέσµατα ήσαν καταστροφικά. Από τη στιγµή που των οµολόγων έφεραν 
µια αντίστροφη. Δεδοµένου ότι οι τιµές των οµολόγων βρίσκεται σε αντίστροφη σχέση µε 
την απόδοση (ή το επιτόκιο),  η αύξηση των κυρίαρχων επιτοκίων θα πίεζε προς τα κάτω 
την τιµή των Αµερικάνικων τίτλων. Είναι ενδιαφέρον ότι η απαίτηση για βαµβάκι έπεσε 
κατακόρυφα. Η τιµή του βάµβακος έπεσε κατά 25% τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 
1837. Η οικονοµία των ΗΠΑ, ειδικά των Νότιων πολιτειών, εξαρτιόταν στενά από τις τιµές 
του βαµβακιού. Οι εισπράξεις από το βαµβάκι παρείχαν χρηµατοδοτήσεις σε σχολεία, 
εξισορροπούσαν το εθνικό εµπορικό έλλειµµα , τετραπλασίαζαν το δολάριο των ΗΠΑ και 
προσπόριζαν συνάλλαγµα σε Βρετανικές στερλίνες , το παγκόσµιο αποθεµατικό νόµισµα 
της εποχής εκείνης. Δεδοµένου ότι οι ΗΠΑ ήσαν τότε  κατά κύριο λόγο  αγροτική οικονοµία 
επικεντρωµένη στις εξαγωγές  βασικών ειδών διατροφής µε έναν πρωταρχικό µεταποιητικό 
τοµέα, µια κατάρρευση στις τιµές του βαµβακιού θα είχε µε βεβαιότητα µαζικό αντίκτυπο. 
Συνεισέφεραν όµως και ενδογενείς παράγοντες. Τον Ιούλιο του 1832, ο Πρόεδρος Andrew 
Jackson άσκησε βέτο στο Νοµοσχέδιο για την επανεξουσιοδότηση της δεύτερης Τράπεζας 
των ΗΠΑ (BUS), την δεύτερη εθνική τράπεζα και δηµοσιονοµικό παράγοντα. Καθώς η BUS 
ενέτεινε τις επιχειρήσεις της τα επόµενα τέσσερα χρόνια, οι εξουσιοδοτηµένες από τον 
κράτος τράπεζες στην Δύση και τον Νότο χαλάρωσαν τις απαιτήσεις δανεισµού, 
διατηρώντας ανασφαλή λόγο αποθεµάτων. Δύο συγκεκριµένα εσωτερικές πολιτικές  
µεγέθυναν µια ήδη ασταθή κατάσταση.  Η πράξη νοµισµατικής κυκλοφορίας του 1936 
επέβαλε την πώληση δυτικής γης  µόνον σε χρυσό ή ασηµένιο νόµισµα.  Η νοµισµατική 
κυκλοφορία ήταν µια εκτελεστική εντολή που εκδόθηκε από τον Andrew Jackson και 
υποστηρίχθηκε από τον Γερουσιαστή Thomas Hart  Benton από το Μιζούρι και άλλους 
υποστηρικτές του σκληρού νοµίσµατος.  Η πρόθεση ήταν να περικοπεί ο πληθωρισµός  
αλλά η κυκλοφορία πρέπει να είχε αρνητικές συνέπειες. Δευτερευόντως, η Πράξη 
Αποθέµατος και Διανοµής του 1836 τοποθέτησε οµοσπονδιακά έσοδα σε διάφορες 
τράπεζες της επικράτειας. Πολλές από αυτές της Τράπεζες είχαν την έδρα τους σε Δυτικές 
περιοχές. Το αποτέλεσµα αυτών των δύο πολιτικών ήταν να µεταφερθεί χρήµα από τα 
κύρια εθνικά εµπορικά κέντρα  της  Ανατολικής Ακτής. Με µικρότερα νοµισµατικά 
αποθέµατα στα θησαυροφυλάκια τους , µεγάλες τράπεζες και χρηµατοδοτικά ιδρύµατα της 
Ανατολικής Ακτής αποκλιµάκωσαν τα δάνειά τους, πράγµα που ήταν από τα κυριότερα  
αίτια του πανικού.  
Εκείνη την περίοδο οι Αµερικάνοι απέδωσαν τον πανικό κυρίως στις εσωτερικές πολιτικές 
διαµάχες. Κάποιοι κατηγόρησαν τις πολιτικές  αποφάσεις του προέδρου Andrew Jackson ο 
οποίος αρνήθηκε να ανανεώσει την εξουσιοδότηση της Δεύτερης Τράπεζας των ΗΠΑ, που 
προκάλεσε την απόσυρση των κυβερνητικών κεφαλαίων από την τράπεζα. Στον  Martin  
Van Buren, που έγινε πρόεδρος τον Μάρτιο του 1837 αποδόθηκε σε µεγάλο βαθµό σε 
µεγάλο βαθµό ακόµη κι αν η ορκωµοσία του προηγήθηκε του πανικού για λίγους µήνες. Η 
άρνηση του Van Buren να χρησιµοποιήσει κρατική παρέµβαση για την αντιµετώπιση της 
κρίσης , σύµφωνα µε τους αντίπαλούς του, συνεισέφερε περαιτέρω στην ζηµιά και την 
ενίσχυση του Πανικού. Οι Ιακωβίνοι Δηµοκρατικοί (Jacksonian Demovrats) από την άλλη, 



κατηγορούσαν την εθνική Τράπεζα, και για την ανεξέλεγκτη κεφαλαιακή/ταµιακή 
κερδοσκοπία και εισαγωγή πληθωριστικού χαρτονοµίσµατος.  Αυτό προκάλεσε υπερβολική 
έκδοση χαρτονοµίσµατος από τις τράπεζες.  
Μερικοί  οικονοµολόγοι και ιστορικοί θεωρούν υπεύθυνη την έκδοση νοθευµένου 
Μεξικάνικου νοµίσµατος από χαλκό, το οποίο οδήγησε το Μεξικάνικο ασήµι εκτός 
κυκλοφορίας, και µέσα στις ΗΠΑ, όπου ήταν επίσηµο νόµισµα συναλλαγών. Αυτή η θεωρία 
έχει λογική σύµφωνα µε τον Νόµο του Gresham. Εκείνοι που είναι οπαδοί της Αυστριακής 
θεωρίας του Επιχειρηµατικού κύκλου πιστεύουν ότι το επίσηµο νόµισµα συναλλαγών, το 
κλασµατικό τραπεζικό απόθεµα και η διάχυση του ελλείµµατος αγορών µεταξύ κρατών 
αύξησαν δραστικά την παροχή χρήµατος, χαµήλωσαν τα επιτόκια και συνεισέφεραν στην 
πενία επενδυτικών αποφάσεων οδηγώντας στα ύψη  τον πανικό.  
Αποτελέσµατα και η επαύριον 
Στην πραγµατικότητα όλο το έθνος ένοιωσε τα αποτελέσµατα του πανικού.  Στo 
Connecticut, το New Jersey, και το Delaware αναφέρθηκε η µεγαλύτερη ένταση στις 
εµπορικές τους περιοχές. Το 1937, οι επιχειρήσεις  του Βερµοντ  και το πιστωτικό σύστηµα 
δέχθηκαν ένα  σκληρό χτύπηµα. Το Βερµόντ είχε µια περίοδο κατευνασµού το 1838, αλλά 
χτυπήθηκε ξανά την περίοδο 1839-1840. Το Νέο Χαµσαιρ δεν ένοιωσε τα αποτελέσµατα 
του πανικού όσο οι γείτονές του. Δεν είχε µόνιµοι χρέος το 1838, και δεν είχε µεγάλη 
οικονοµική πίεση τα επόµενα χρόνια.  Η µεγαλύτερη δυσκολία του New Hampshire ήταν 
στην κυκλοφορία των κερµάτων µέσα στην πολιτεία. Οι συνθήκες στον Νότο  ήσαν πολύ 
χειρότερες από αυτές στην Ανατολή. Παρότι ο Παλιός Νότος χτυπήθηκε βαριά, η ζώνη του 
βάµβακος υπέστη το χειρότερο κτύπηµα. Στην Βιρτζίνια, την Βόρια και Νότια  Καρολίνα   ο 
πανικός προκάλεσε µια αύξηση του ενδιαφέροντος για εναλλακτικές καλλιέργειες.  Οι 
κάτοικοι της Νέας Ορλεάνης ένοιωσαν µια γενική ύφεση στις επιχειρήσεις,  και η αγορά 
χρήµατος παρέµεινε σε κακή κατάσταση σ’ όλο το 1843. Αρκετοί γαιοκτήµονες στο 
Μισισιπή δαπάνησαν προκαταβολικά µεγάλο µέρος των χρηµάτων τους, οδηγώντας στην 
χρεοκοπία πολλές φυτείες.    Μέχρι το 1839, πολλοί γαιοκτήµονες βρέθηκαν έκτός 
καλλιέργειας. Η Φλόριδα  και η Γεωργία δεν ένοιωσαν τα αποτελέσµατα όπως η  Λουιζιάνα 
η Αλαµπάµα και το Μισισιπή.  Το 1837 η Γεωργία είχε επαρκές νόµισµα για τις καθηµερινές 
αγορές,  Μέχρι το 1839 οι πολίτες της Φλόριδας µπορούσαν να παινευτούν ότι για την 
συνέπεια των πληρωµών τους. Ήταν η δεκαετία το 1840 όπου η Φλόδιδα και η Γεωργία 
άρχισαν να νοιώθουν τα αρνητικά αποτελέσµατα του πανικού. Στην αρχή η Δύση δεν 
ένοιωσε τόση πίεση όση η Ανατολή και ο Νότος. Το Οχάιο, η Ιντιάνα και το Ιλινόη  ήσαν 
αγροτικές πολιτείες, και η καλή σοδειά του1837 ήταν µια ανακούφιση για τους κτηµατίες. Το 
1838 τιµές των αγροτικών προϊόντων έπεσαν και η πίεση ζύγωσε τους ασχολούµενους µε 
την γεωργία.  
Μέσα σε δύο µήνες οι απώλειες από τις καταρρεύσεις  των Τραπεζών στη Νέα Υόρκη 
µόνον αθροίστηκαν σε 100εκατοµύρια $  περίπου. «Από 850 τράπεζες στις ΗΠΑ, οι 343 
έκλεισαν εντελώς, 62 είχαν µερική χρεοκοπία και το σύστηµα των κρατικών τραπεζών 
δέχθηκε ένα σοκ από το οποίο δεν µπόρεσε ποτέ να συνέλθει πλήρως.»  Η εκδοτική 
βιοµηχανία θίχτηκε σε κάποια έκταση από την επακόλουθη ύφεση. 
Το 1842 η Αµερικάνικη οικονοµία ήταν ικανή να κάπως να επανέλθει και να ξεπεράσει τα 
πέντε χρόνια της ύφεσης   εν µέρει εξ αιτίας των Δασµών του 1842 ( Tariff of 1842) αλλά 
σύµφωνα µε τους περισσότερους υπολογισµούς η οικονοµία δεν ανέκαµψε µέχρι το 1843. 
Οι περισσότεροι οικονοµολόγοι επίσης συµφωνούν ότι υπήρξε µια σύντοµη ανάκαµψη από 
το 1838 έως το 1839,  η οποία έληξε όταν η Τράπεζα  της Αγγλίας και  Δανοί πιστωτές 
αύξησαν τα επιτόκιά τους. Παρόλα αυτά, ο ιστορικός της οικονοµίας Peter Temin συµφωνεί 
ότι, όταν έγιναν οι διορθώσεις του πληθωρισµού, η οικονοµία άρχισε πρακτικά να 
µεγεθύνεται από το 1838. Σύµφωνα µε τον οικονοµολόγο και ιστορικό Murray Ρothbαrt, 



µεταξύ του 1839 και του 1843, η πραγµατική κατανάλωση αυξήθηκε κατά 21 % και το 
πραγµατικό ακαθάριστο εθνικό προϊόν κατά 16%, παρά το γεγονός ότι οι πραγµατικές 
επενδύσεις έπεσαν κατά 23% και η παροχή χρήµατος κατά 34%. 
Πολλές πολιτείες έκαναν στάση πληρωµών των οµολόγων τους, πράγµα που εξόργοσε 
τους Βρετανούς πιστωτές. Για µια σύντοµη περίοδο, οι ΗΠΑ αποσύρθηκαν από τις διεθνείς 
αγορές χρήµατος. Μόνο στα τέλει της δεκαετίας του 1840 µπόρεσαν να επανέλθουν 
σ΄αυτές τις αγορές,. Αυτές οι στάσεις πληρωµών µαζί µε άλλες συνέπειες της ύφεσης, 
επέφεραν µείζονες επιπλοκές  στις σχέσεις µεταξύ κράτους και οικονοµικής ανάπτυξης. 
Κατά κάποιους τρόπους, ο πανικός υπονόµευσε την δηµόσια εµπιστοσύνη προς τις 
εσωτερικές βελτιώσεις. Εν’ όσο  οι δηµόσιες επενδύσεις σε εσωτερικές βελτιώσεις 
παρέµεναν κοινές στον Νότο µέχρι τον εµφύλιο πόλεµο, οι βορειότεροι σχεδίαζαν όλο και 
περισσότερο ιδιωτικές επενδύσεις, παρά δηµόσιες, για να χρηµατοδοτήσουν την ανάπτυξη. 
Επί πλέον, ο πανικός απελευθέρωσε ένα κύµα εξεγέρσεων και άλλες µορφές εσωτερικής 
ανησυχίας. Το τελειωτικό αποτέλεσµα ήταν η αύξηση της αστυνοµικής ισχύος, 
συµπεριλαµβανόµενων και επαγγελµατικών αστυνοµικών δυνάµεων.  
 
Οι µη µετρήσιµοι  παράγοντες, όπως αυτοί της εµπιστοσύνης και της ψυχολογίας, που 
έπαιξαν πανίσχυρους ρόλους, µας βοηθούν να εξηγήσουµε το µέγεθος και το βάθος του 
πανικού. Οι κεντρικές τράπεζες είχαν τότε περιορισµένες ικανότητες ως προς τον  έλεγχο 
των τιµών και της απασχόλησης, κάνοντας το φαινόµενο της µαζικής απόσυρσης 
καταθέσεων συνηθισµένο. Όταν κάποιες τράπεζες κατέρρευσαν, ο συναγερµός µεταδόθηκε 
σ’ όλη την κοινωνία,  µεγεθυσµένος από τον αντιπολιτευόµενο λαϊκό τύπο. Ανήσυχοι 
επενδυτές έσπευσαν στις άλλες τράπεζες, απαιτώντας να αποσύρουν τις καταθέσεις τους. 
Τότε αντιµέτωπες µε τέτοια πίεση, ακόµη και οι υγιείς τράπεζες αναγκάστηκαν να κάνουν κι 
άλλες περικοπές-  αποσύροντας δάνεια και απαιτώντας αποπληρωµή από τους 
δανειολήπτες. Αυτό από µόνο του τροφοδότησε την υστερία ακόµη περισσότερο, 
οδηγώντας σε ένα σπιράλ καθόδου (ή φαινόµενο χιονοστιβάδας). Με άλλα λόγια, η 
ανησυχία, ο φόβος, και µια κυρίαρχη  έλλειψη εµπιστοσύνης κινητοποίησαν 
αυτοτροφοδοτούµενους καταστροφικούς κύκλους. Πολλοί οικονοµολόγοι σήµερα 
αντιλαµβάνονται αυτόν το φαινόµενο σαν ασύµµετρη πληροφόρηση. Ουσιαστικά, οι 
τραπεζικοί καταθέτες αντέδρασαν σε ατελή πληροφόρηση. Δεν γνώριζαν αν οι καταθέσεις 
τους ήσαν ασφαλείς και φοβούµενοι περαιτέρω ρίσκο, τις απέσυραν, ακόµη κι αν αυτό 
προκαλούσε περισσότερη ζηµιά.  Η ίδια κεντρική ιδέα του καθοδικού έλικα ήταν πραγµατική 
για πολλούς Νότιους γαιοκτήµονες, οι οποίοι κερδοσκόπησαν σε γη, βάµβακα, και 
σκλάβους. Πολλοί κτηµατίες πήραν δάνεια από τράπεζες µε την υπόθεση ότι οι τιµές του 
βαµβακιού θα συνέχιζαν να ανεβαίνουν. Όταν οι τιµές του βαµβακιού έπεσαν, παρόλα αυτά, 
οι κτηµατίες δεν µπόρεσαν να αποπληρώσουν τα δάνειά τους, πράγµα που έθεσε σε 
κίνδυνο την φερεγγυότητα πολλών τραπεζών. Αυτοί οι παράγοντες ήσαν ιδιαίτερα κρίσιµοι 
δεδοµένης της ανυπαρξίας ασφάλειας καταθέσεων στις τράπεζες. Όταν οι πελάτες των 
τραπεζών δεν διαβεβαιώνονται ότι οι καταθέσεις τους ήταν ασφαλείς, είναι πιθανότερο να 
πάρουν βιαστικές αποφάσεις που µπορεί να βάλουν σε κίνδυνο όλη την υπόλοιπη 
οικονοµία. Οι οικονοµολόγοι σήµερα έχουν συµπεράνει ότι η διατήρηση της 
ανταλλαξιµότητας, η ασφάλεια των καταθέσεων και η επαρκείς κεφαλαιακές απαιτήσεις στις 
τράπεζες µπορούν να περιορίσουν την πιθανότητα µαζικών αναλήψεων.  
 
Είναι κατανοητό πλέον πως δεν υπήρξαν ούτε κανονιοφόροι ούτε ξεπούληµα 
σκλάβων. Μάλλον κακή επιρροή της πολιτικής πάνω στην οικονοµία θα 
µπορούσες να το πεις, µέσω ενός προέδρου που ήταν χαρισµατικός και 



καλοπροαίρετος  αλλά δεν ήταν της πιάτσας. Ο οικονοµολόγος βέβαια στήριξε 
έναν ολόκληρο µύθο πάνω σε λάθος αφήγηση ιστορικών γεγονότων. Αυτό 
που θα µπορούσε να είναι και µύθος οδηγός κατάληξε σε παραµύθι 
παρηγοριάς και αποκοίµισης.  
 
Την επόµενη φορά όταν θα θελήσει να κτίσει έναν µύθο θα ήταν καλύτερα να 
ακολουθήσει παραδοσιακές µεθόδους. Να βάλει δηλαδή γαιδάρους να µιλούν 
µε πετεινούς ή κάτι τέτοιο. Τουλάχιστον δεν θα εκτεθεί. 
 
Όσο για το συµπέρασµα και τις αναλογίες µε το σήµερα; Τι να πει κανείς; 
Πόσο θα µπορούσαµε πια να ήµασταν σίγουροι ότι µπορεί να διαβάσει το 
παρόν, και πολύ περισσότερο το µέλλον, όταν τα θαλάσσωσε στο 
καταγεγραµµένο παρελθόν; 

	  


