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Την ώρα της Μεγάλης Κρίσης, όταν η ζωή φαντάζει αβάστακτη, βοηθά να 
θέτουµε µιαν απλή ερώτηση: «Πως θα εξηγήσει στις επόµενες γενιές αυτό που 
περνάµε σήµερα ο ιστορικός του µέλλοντος;» Απαντώντας είναι σαν να 
αποµακρυνόµαστε από την Κρίση. Να παύουµε να είµαστε θύµατά της.  
 
«Εν αρχή ην η ίδρυση της νοµισµατικής ένωσης», θα καταγράψουν τα 
µελλοντικά εγχειρίδια. Μιας ένωσης που «πέτυχε» δύο πράγµατα. Πρώτον, 
αφαίρεσε από τα κράτη-µέλη της τα «αµορτισέρ» τα οποία προηγουµένως 
βοηθούσαν στην απόσβεση των κραδασµών (την δυνατότητα υποτίµησης). 
Δεύτερον, εγγυήθηκε ότι, όταν θα έρθει ένας µεγάλος κραδασµός (βλ. 2008), θα 
ήταν πολύ µεγαλύτερος από ποτέ! 
 
Γιατί; Επειδή η δηµιουργία κοινού νοµίσµατος γεννά τσουνάµι δανείων από 
πλεονασµατικές χώρες, π.χ. Γερµανία (όπου τα συσσωρευµένα κέρδη και το 
τοξικό τραπεζικό χρήµα «ασφυκτιούσαν»), προς την  ελλειµµατική Περιφέρεια 
(όπου τα επιτόκια είναι τσιµπηµένα). Όταν όµως ήρθε το Παγκόσµιο Κραχ, τα 
βουνά ρευστότητας εξατµίστηκαν και το τσουνάµι µετετράπη σε ασταµάτητη 
άµπωτη που δεν άφησε τίποτα όρθιο στην Περιφέρεια όπου χτίζονταν χάρτινοι 
πύργοι πάνω στο προηγηθέν τσουνάµι.  
 
«Και τότε», θα συνεχίσει ο ιστορικός, «το Μεγάλο Τσουνάµι ακολούθησε η 
Μεγάλη Άρνηση». Οι Ευρωπαίοι ηγέτες επένδυσαν όλο τους το πολιτικό 
κεφάλαιο στο να µην παραδεχθούν το αρχιτεκτονικό λάθος στην δόµηση της 
Ευρωζώνη, µιµούµενοι το Σοβιετικό Πολίτµπυρο που εξηγούσε όλες τις 
αποτυχίες λέγοντας ότι οι «σοσιαλιστικές αρχές» και το Πενταετές δεν 
εφαρµόστηκαν όπως έπρεπε (π.χ. «η Κρίση συνέβη επειδή η Συνθήκη του 
Μάαστριχτ δεν εφαρµόστηκε αυστηρά», «το Μνηµόνιο απέτυχε επειδή δεν 
εφαρµόστηκε σωστά»)  
 
Το ότι οι κυβερνήσεις του Πυρήνα συστοιχήθηκαν πίσω από τις τράπεζες τους, 
απαιτώντας από την Περιφέρεια την πάση θυσία αποπληρωµή δανείων που δεν 
υπήρχε πιθανότητα να αποπληρωθούν µετά το Κραχ, ήταν φυσιολογικό. Το 
στοιχείο όµως που καταδίκασε την Ευρώπη σε µια αυτο-τροφοδοτούµενη Κρίση-
δίχως-τέλος ήταν ο ενθουσιασµός µε τον οποίο οι κυβερνήσεις της Περιφέρειας 
αποδέχθηκαν την µεταφορά των ζηµιών των γερµανικών τραπεζών από (α) τα 
λογιστικά τους βιβλία (β) στους ώµους του µέσου ευρωπαίου φορολογούµενου. 
Γιατί µπορεί τα Μνηµονιακά δάνεια να παρουσιάστηκαν ως Ευρωπαϊκή-
Αλληλεγγύη-Εν-Δράσει αλλά, στην ουσία, δεν ήταν παρά µια κυνική προσπάθεια 
να παραπλανηθούν τα κοινοβούλια της Ευρώπης, Βόρειας και Νότιας, ώστε να 
διατηρήσουν οι πτωχευµένοι τραπεζίτες τον έλεγχο των τραπεζών εις βάρος 
τόσο της οικονοµίας όσο και των ίδιων των... τραπεζών!  
 



Βέβαια, η παραπλάνηση των κοινοβουλίων απαιτούσε (α) την απόκρυψη της 
αναπόφευκτης πτώχευσης κρατών και τραπεζών και (β) το µύθευµα ότι η 
αυστηρή αφαίµαξη της Περιφέρειας θα φέρει την κάθαρση. Στην πράξη η 
Ευρώπη επέβαλε έναν φαύλο κύκλο στους πολίτες της δίνοντας τεράστια δάνεια 
στους πτωχευµένους υπό τον όρο ότι θα µειώσουν το... εισόδηµά τους.  
 
«Ποτέ στην Ιστορία,» θα καταλήξει ο ιστορικός «από τότε που επιβλήθηκε η 
Συνθήκη των Βερσαλλιών στην Γερµανία, δεν επέβαλαν οι ισχυροί στους 
αδύναµους όρους που γύρισαν µπούµεραγκ εναντίον των ισχυρών. Το ότι και σε 
εκείνη την περίπτωση, το 1920, η Ευρώπη ήταν στο µάτι του κυκλώνα, µάλλον 
δεν αποτελεί σύµπτωση.» 
 
Τι θα γράφει στο τελευταίο κεφάλαιό του, δεν µπορούµε να το γνωρίζουµε. 
Βρισκόµαστε ακόµη στο κεφάλαιο όπου ο ιστορικός θα εξηγεί την διαδικασία της 
Ευρωπαϊκής Αποδόµησης. Ζούµε την στιγµή για την οποία θα γράψει: «Για έναν 
χρόνο, το σωτήριο έτος 2012, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 
έριχνε λάδι στο φουρτουνιασµένο πέλαγος για να το κατευνάσει. Πρόσκαιρα, 
φάνηκε να πετυχαίνει. Όµως η καταιγίδα φούντωσε περισσότερο το 2013 καθώς 
η πολιτική ηγεσία αρνείτο να προδώσει την Μεγάλη Άρνηση. Και τότε το λάδι του 
κ. Draghi έπαψε να δαµάζει τα κύµµατα.» 


