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Πρόσφατα ο γερµανός υπουργός οικονοµικών, ο κ. Σόιµπλε, προσπάθησε να 
προσεταιριστεί την Ιστορία µε σκοπό να υπερµυνθεί της πολιτικής του επιλογής 
να επιβάλει την λιτότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη εν µέσω της Μεγάλης και 
Μακράς Ύφεσης της εποχής µας. Πως; Επιχειρηµατολογώντας ότι η αποτυχία 
των κυβερνήσεων της Δηµοκρατίας της Βαϊµάρης να θέσουν υπό έλεγχο τα 
ελλείµµατα της Γερµανίας ήταν τελικά υπεύθυνη για την άνοδο των Ναζί στην 
εξουσία.  
 
Με λύπη θα δηλώσω ότι ο κ. Σόιµπλε αποδεικνύεται κακός υπουργός 
οικονοµικών επειδή, όπως φαίνεται, είναι κάκιστος ιστορικός. Ο λόγος που 
ανήλθαν οι Ναζί στην εξουσία δεν είναι ότι οι κυβερνήσεις της Δηµοκρατίας της 
Βαϊµάρης απέτυχαν να εφαρµόσουν πολιτικές λιτότητας. Το αντίθετο ισχύει: Οι 
Ναζί κατέλαβαν στην εξουσία, µε την ανοχή της πλειοψηφίας του γερµανικού 
λαού, επειδή ο υπουργός οικονοµικών Brüning επέβαλε αµείλικτη λιτότητα – σαν 
αυτή που επιβάλει ο κ. Σόιµπλε σήµερα.  
 
Πράγµατι, έως το 1929, η δηµοφιλία του Χίτλερ ήταν διαίτερα χαµηλή, παρά τον 
υπερπληθωρισµό. Όµως ο Brüning αντέδρασε στο Κραχ του 1929 επιβάλοντας 
σκληρή λιτότητα, µε πάγωµα µισθών και αύξηση φόρων. Παράλληλα (σας θυµίζει 
κάτι αυτό;), αποφάσισε να δώσει προτεραιότητα στις αποπληρωµές των ξένων 
δανειστών του γερµανικού κράτους, παρά το γεγονός ότι οι ΗΠΑ και πολλές 
ξένες τράπεζες ήταν διατεθειµένες να δώσουν παράταση στις γερµανικές 
αποπληρωµές. Αυτή η εξοντωτική, για τον γερµανικό λαό, πολιτική κόστισε στον 
Brüning πολύ, τόσο που έχασε την υποστήριξη της Βουλής (Reichstag) και 
οδήγησε στην εξουσία τον Χίτλερ ο οποίος, λόγω της ανεργίας που δηµιούργησε 
η αυστηρή λιτότητα του Brüning, είδε την δηµοφιλία του να απογειώνεται.  
 
Είναι λυπηρό πόσο λίγα µαθήµατα έχει µάθει ο γερµανός υπουργός των 
οικονοµικών από την ιστορία του προκατόχου του. Ιδίως δεδοµένου ότι ο Brüning 
και ο Σόιµπλε είναι οι δύο υπουργοί οικονοµικών της Γερµανίας που κλήθηκαν, 
από την Ιστορία, να έρθουν αντιµέτωποι µε µια τεράστια, παγκόσµια 
χρηµατοπιστωτική κρίση – του 1929 ο ένας και του 1929 της δικής µας γενιάς 
(δηλαδή το 2008) ο άλλος. Σαν να µην απεδείχθει ποτέ καταστροφική η πολιτική 
λιτότητας του Brüning, ο κ. Σόιµπλε, συνεπικουρούµενος από την Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα, την Κοµισιόν, και, έως πρότινος, από το Διεθνές Νοµισµατικό 
Ταµείο, επαναλαµβάνουν το σφάλµα εκείνο επιβάλοντας την προτεραιότητα της 
αποπληρωµής των ξένων δανειστών, την συρρίκνωση της τραπεζικής πίστης 
προς τον ιδιωτικό τοµέα, τις περικοπές και απολύσεις στο δηµόσιο και, βεβαίως, 
την µείωση των µισθών. 
 
Και σαν να µην έφτανε αυτό, ο κ. Σόιµπλε προτρέπει τους υπόλοιπους 
ευρωπαίους να εργάζονται περισσότερο, σκληρότερα και χωρίς να 



παραπονιούνται που δεν τα βγάζουν πέρα, λες και ήθελε να ξαναφέρει στο 
προσκήνιο το αποκρουστικό Arbeit Macht Frei – ξεχνώντας βέβαια ότι οι 
πολιτικές που επιβάλει εξαφανίζουν την προοπτική του Arbeit ακόµα και για 
συνανθρώπους µας που θέλουν να εργαστούν όσο-όσο. 
 
 


