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Το τελευταίο «καλό» µαντάτο που µας φέρνουν οι άερηδες των µέσων από την 
Εσπερία αφορούν την υποτιθέµενη απόφαση των Βρυξελλών, µε την ανοχή του 
Βερολίνου, να χαλαρώσουν τα ηνία των ευρωπαϊκών κρατών – να επιτρέψουν 
στην Γαλλία, στην Ισπανία, στην Ιταλία να καθυστερήσουν την µείωση των 
δηµόσιων ελλειµµάτων. Η εντύπωση που ηθεληµένα καλλιεργείται είναι του στυλ: 
«Είδατε ότι η Ευρώπη δεν είναι δογµατική; Είδατε που αν συµµορφωθούµε προς 
τας υποδείξεις, και η λιτότητα αποδώσει, τελικά ακόµα και η Γερµανία θα 
αποφασίσει να χαλαρώσει την ασφυκτική λιτότητα που επιβάλλεται στα κράτη και 
στις κοινωνίες µας;»  
 
Μακάρι να ίσχυε κάτι τέτοιο. Δυστυχώς, άλλη µια φορά, η κοινή γνώµη 
παραπλανάται. Ούτε κατά διάνοια δεν πρόκειται για µια χαλάρωση που έρχεται 
να επιβραβεύσει τα κράτη που πέτυχαν τους στόχους τους καταπίνοντας το 
πικρό ποτήρι της λιτότητας. Σε καµία των περιπτώσεων δεν στέκει το επιχείρηµα 
ότι η λιτότητα απέδωσε και για αυτό η Γερµανία ανέχεται τις κινήσεις του κ. Όλι 
Ρεν να δώσει περισσότερο χρόνο για την επίτευξη των στόχων µείωσης του 
ελλείµµατος στις κυβερνήσεις.  
 
Δύο είναι οι µύθοι που περιφέρονται αυτές τις ηµέρες και που πρέπει να 
αποδοµηθούν στο όνοµα της αλήθειας. 
 
Μύθος 1ος: Η λιτότητα απέδωσε 
Μύθος 2ος: Επειδή η λιτότητα απέδωσε, η ΕΕ χαλαρώνει την λιτότητα που 
απαιτεί από τα κράτη-µέλη 
 
Ας ξεκινήσουµε µε τον πρώτο µύθο: Η λιτότητα απέτυχε παταγωδώς. Θυµηθείτε 
ότι στόχος της ήταν να δαµαστεί το χρέος της Ευρωζώνης γενικά και της 
Περιφέρειας ειδικότερα. Η εφαρµογή της είχε δύο αποτελέσµατα. Πρώτον, 
µείωσε δραστικά τις δηµόσιες δαπάνες. Δεύτερον, βούλιαξε την Ευρωζώνη στο 
σύνολό της σε µια Ύφεση που διαφορετικά δεν θα είχαµε και η οποία πήρε την 
µορφή κατάρρευσης στον Νότο. Έτσι, µειώθηκαν σηµαντικά τα δηµόσια έσοδα. 
Καθώς η µείωση των δηµόσιων δαπανών ήταν µικρότερη, σε απόλυτες τιµές, 
από την µείωση των δηµόσιων εσόδων, το συνολικό χρέος της Ευρωζώνης 
αυξήθηκε. Άρα, όπως έγραψε πιο πάνω, η λιτότητα απέτυχε στον ένα και 
µοναδικό της στόχο της συγκράτησης του ρυθµού αύξησης του ευρωπαϊκού 
δηµόσιου χρέους. 
 
Πάµε τώρα στον δεύτερο µύθο: Η ΕΕ σε καµία περίπτωση δεν χαλαρώνει την 
λιτότητα. Φανταστείτε ότι σας µαστιγώνω µε σκοπό να τρέξετε τα 100 µέτρα σε 
χρόνο κάτω των 10’’ µέχρι το φθινόπωρο, αλλά εσείς όσο και να σας µαστιγώσω 
απλά δεν µπορείτε να πετύχετε αυτό τον χρόνο και, αντίθετα, οι επιδόσεις σας 
µειώνονται µε κάθε µαστίγωµα (λόγω πόνου και εξασθένησης). Έστω τώρα ότι, 



κάποια στιγµή, παρά το γεγονός ότι συνεχίζω να σας µαστιγώνω, αρχίζω να 
παραδέχοµαι ότι δεν πρόκειται να πετύχετε τον χρόνο που σας έθεσα ως στόχο 
µέχρι το φθινόπωρο. Σας δίνω λοιπόν µέχρι την επόµενη άνοιξη, συνεχίζοντας 
παράλληλα το µαστίγωµα. 
 
Κάτι τέτοιο συµβαίνει στην Ευρώπη µε την επιβαλλόµενη λιτότητα: Η αποτυχία 
της λιτότητας οδηγεί Βρυξέλλες και Βερολίνο στο να παραδεχθούν ότι οι στόχοι 
του ελλείµµατος και τους χρέους δεν πιάνονται ούτε κατά διάνοια και, κάνοντας 
την ανάγκη φιλοτιµία, δίνουν παράταση στις κυβερνήσεις ενώ παράλληλα 
συνεχίζουν το µαστίγωµα επιµένοντας ότι τα λάθος µέσα, κάποια στιγµή, θα 
πρέπει να πετύχουν τον αρχικό στόχο.  
 
Η αποθέωση της συµµαχίας ανορθολογισµού και µισανθρωπισµού καλά κρατεί. 
Οι ελπίδες που δηµιουργούνται στην κοινή γνώµη για χαλάρωση της λιτότητας 
απλά εντάσσονται στην ενορχηστρωµένη προπαγάνδα µε την οποία οι ιθύνοντες 
πασχίζουν να βαπτίσουν το κρέας ψάρι και να αναπαράγουν την εξουσία τους 
σπέρνοντας προσδοκίες που οι πολιτικές τους θα καταρρίψουν µε µαθηµατική 
ακρίβεια. 


