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Το ακόλουθο κείµενο αποτελεί ακριβή καταγραφή επίσηµων εγγράφων του 
γερµανικού κράτους. Αξίζει να το διαβάσετε αλλά χωρίς να βιαστείτε να βγάλετε 
συµπεράσµατα – τουλάχιστον όχι πριν λάβετε προσεκτικά υπ’ όψη αυτά που θα 
ακολουθήσουν: 
 
«Α. Η οικονοµική δοµή των ευρωπαϊκών κρατών πρέπει να οργανωθεί µε τρόπο 
που αντανακλά την δοµική οργάνωση της γερµανικής οικονοµίας. 
Β. Στον βαθµό που ο έλεγχος της παραγωγής και διανοµής (των προϊόντων) 
στην Γερµανία βασίζεται στα λειτουργούντα βιοµηχανικά καρτέλ, οι παραγωγικές 
µονάδες της υπόλοιπης Ευρώπης θα πρέπει να ενταχθούν σε αυτά τα καρτέλ. 
Γ. Η γερµανική χρηµατοπιστωτική κυριαρχία πρέπει να επεκταθεί στις 
ευρωπαϊκές εταιρείες-κλειδιά, εκτός Γερµανίας. 
Δ. Η γερµανική επιρροή επί των ηγετικών και σηµαντικών κλάδων της 
ευρωπαϊκής οικονοµίας θα επεκταθεί µε την απασχόληση γερµανών στελεχών 
σε καίριες επιχειρήσεις και θεσµούς. 
 
Επί πλέον, προβλέπονται: 
 
Πολιτική Προσωπικού 
 
Στην Ευρώπη πρέπει να διεισδύσουν επιχειρηµατικά µπλοκ της Μεγαλύτερης 
Γερµανίας (Greater Germany), που θα συµπεριλαµβάνουν τράπεζες, 
µεταλλευτικές επιχειρήσεις, εταιρείες παραγωγής ενέργειας κλπ. και οι οποίες, 
µέσω της χρηµατοπιστωτικής τους επιρροής, θα έχουν την δυνατότητα να 
ελέγχουν σηµαντικές προσωπικότητες. 
 
Πολιτική Τιµών και Μισθών 
 
Η Γερµανία θα πρέπει να διατηρεί κυριαρχία επί των τιµών, µισθών και 
εισοδηµάτων στις ευρωπαϊκές χώρες υπό την επιρροή της. Αυτή η κυριαρχία 
µπορεί να επιτευχθεί µέσω πολιτικής επιρροής και µέσω της στόχευσης των 
χρηµατοπιστωτικών και οικονοµικών πολιτικών των διαφορετικών χωρών.» 
 
Όπως παρακάλεσα προηγουµένως, δεν πρέπει να βιαστούµε να βγάλουµε 
συµπεράσµατα από τα πιο πάνω, όσο ενδιαφέροντα και να είναι. Το σχετικό 
έγγραφο καταγράφηκε από τον Λοχαγό Otto Korigan του Αµερικανικού Στρατού 
την 13η Σεπτεβρίου 1945 και αποτελεί µέρος του Παραρτήµατος Β ντοκουµέντου, 
υπό τον τίτλο «Η Οικονοµική Διάσταση», που χρησιµοποιήθηκε στην Δίκη της 
Νυρεµβέργης και συγκεκριµένα στην δίκη του γερµανού υπουργού οικονοµικών 
και Προέδρου της Κεντρικής Τράπεζας Walther Funk (Αµερικανικός Στρατός, 
Τµήµα Ντοκουµέντων, υπ. αρ. APO 403). Ο εν λόγω κ. Funk µας έχει ξανα-
απασχολήσει σε αυτές τις σελίδες καθώς, κατά την διάρκεια του πολέµου, είχε 



κινητοποιήσει πολλούς οικονοµολόγους, απ’ όλη την Ευρώπη, µε σκοπό τον 
σχεδιασµό µιας «Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας» για την µεταπολεµική 
Ευρώπη (LIFO, 23 Οκτωβρίου 2013, «Το Πρώτο Συνέδριο για την ΕΟΚ»).  
 
Ευτυχώς, τα σχέδια του κ. Funk ποτέ δεν ευοδώθηκαν καθώς η Χιτλερική 
Γερµανία ηττήθηκε και από τις στάχτες του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου γεννήθηκε η 
δηµοκρατική Ευρώπη, στο πλαίσιο της οποίας η Οµοσπονδιακή Γερµανία, από 
το 1949 έως το 2008, έπαιξε έναν ρόλο πολύ διαφορετικό από εκείνον που είχε 
κατά νου ο κ. Funk. Να γιατί σας παρακάλεσα, στην αρχή του άρθρου, να µην 
βιαστείτε να βγάλετε συµπεράσµατα. 
 
Η βασική διαφορά της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας όπως την σχεδίαζε ο 
κ. Funk και αυτής που τελικά προέκυψε, µε την Οµοσπονδιακή Γερµανία στο 
κέντρο της, ήταν η εξής: Η ΕΟΚ του Funk είχε στόχο τον ανεφοδιασµό των 
γερµανικών εργοστασίων µε πρώτες ύλες και προϊόντα µεταποίησης από την 
Ευρωπαϊκή Περιφέρεια. Η ΕΟΚ, και η ΕΕ, που δηµιουργήθηκε µεταπολεµικά είχε 
εντελώς διαφορετική οργάνωση: Η βασική λειτουργία της Περιφέρειας ήταν να 
παρέχει στην γερµανική βιοµηχανία «ενεργό ζήτηση» έτσι ώστε να 
απορροφώνται τα γερµανικά πλεονάσµατα. Κι από τότε που ιδρύθηκε το ευρώ, 
έως ότου ξέσπασε η τεράστια κρίση του παγκόσµιου χρηµατοπιστωτικού 
συστήµατος το 2008, σε αυτή την λειτουργία προστέθηκε και µια άλλη: η 
µετατροπή των συσσωρευµένων γερµανικών πλεονασµάτων-κερδών σε 
δανειακές ροές προς την Ευρωπαϊκή Περιφέρεια. 
 
Αυτό το οικονοµικό µοντέλο ΕΕ και ευρωζώνης δεν είχε µεγάλη σχέση µε την 
ΕΟΚ που σχεδιάζε ο κ. Funk. Όµως, και αυτό έχει µεγάλη σηµασία, από τότε που 
η ευρωζώνη άρχισε να αποδοµείται, λόγω του χρηµατοπιστωτικού κραχ του 
2008, και της κρίσης που ακολούθησε στην ευρωζώνη το 2010 (και η οποία 
συνεχίζεται αµείωτη στον οικονοµικό στίβο έως σήµερα), η άρνηση της 
γερµανικής και ευρωπαϊκής ηγεσίας ότι απαιτούνται ριζικές αλλαγές στην 
αρχιτεκτονική της οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης φέρνει, δυστυχώς, στο 
προσκήνιο τα εδάφια του πιο πάνω Παραρτήµατος που συνέγραψε ο Λοχαγός 
Otto Korigan.  
 
Γιατί; Επειδή η Γερµανία σήµερα δεν διαθέτει, µόνη της, την δυνατότητα να 
σηκώσει στους ώµους της την ευρωζώνη, ιδίως την Ευρωπαϊκή Περιφέρεια, 
χωρίς βασικές τοµές, όπως η κοινή διαχείριση µέρους του ευρωζωνικού χρέους, 
των δηµόσιων επενδύσεων και των τραπεζικών συστηµάτων. Ο µέγας κίνδυνος 
για την Ευρώπη, αλλά και για την Γερµανία, είναι να οδηγηθούµε σε µια ντε 
φάκτο κατάσταση όπου ο µόνος τρόπος να διατηρηθεί η ευρωζώνη ως έχει είναι 
πολιτικές που θυµίζουν περισσότερο απ’ όσο θα ήθελαν ακόµα και οι ίδιοι οι 
γερµανοί ιθύνοντες εκείνες που περιγράφει το πιο πάνω Παράρτηµα ως στόχους 
και επιταγές του κ. Funk. 

 


