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Το Κραχ του 2008 µπόλιασε τις δυτικές κοινωνίες µε πρωτοφανή κυνισµό 
απέναντι στους άρχοντες του χρήµατος, τόσο τους ιδιώτες τραπεζίτες όσο και 
τους Κεντρικούς Τραπεζίτες που υποτίθεται ότι πάσχιζαν για το δηµόσιο 
συµφέρον. Δεν είναι λοιπόν περίεργο που τα τελευταία χρόνια πολλοί 
ονειρεύονται ένα νόµισµα απο-κρατικοποιηµένο και εκτός του ελέγχου των 
ισχυρών της Γης. Ένα νόµισµα δηµιουργηµένο από τους πολίτες για τους 
πολίτες. Ένα νόµισµα το οποίο να µην µπορεί κανείς τραπεζίτης, κεντρικός ή 
ιδιώτης, να επιρρεάζει κατά το δοκούν κατά της κοινωνίας των χρηστών του. Ένα 
νόµισµα χωρίς Κεντρική Τράπεζα να το χειραγωγεί, χωρίς σαίνια του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος να το υπονοµεύουν. 

Το Bitcoin ήρθε ως µάνα εκ... Διαδικτύου για αυτούς τους ονειροπόλους. Όπως 
έγραφα τον περασµένο Σεπτέµβρη (Τεύχος 19/9/2012, LIFO), το bitcoin 
τροφοδότησε Μεγάλες (ευθεριάζουσες) Προσδοκίες καθώς έδωσε την 
δυνατότητα σε όποιον ήθελε, όπου στον κόσµο και να βρισκόταν, να 
συµµετάσχει σε µια κοινότητα που «συντηρεί» συλλογικά ένα κοινό νόµισµα έξω 
από τα βρωµερά χέρια πολιτικών και τραπεζιτών – ένα νόµισµα που κανείς 
οργανισµός (κρατικός ή ιδιωτικός) δεν µπορεί να προσεταιριστεί ή να «παίξει» 
παιχνίδια µε την ποσότητά του. Σε εκείνο το «φθινοπωρινό» άρθρο είχα 
αναφερθεί στα προβλήµατα διασφάλισης της «ασφάλειας» του νοµίσµατος από 
διάφορους επιτήδειους. Σήµερα θα αναφερθώ στα βαθύτερα αίτια που καθιστούν 
το bitcoin βαθειά προβληµατικό και τα όνειρα που επενδύονται σε αυτό πρόκριµα 
εφιάλτη για όποιον ή όποια αφεθεί σε αυτά. 

Το βασικό επιχείρηµα που θα µοιραστώ µαζί σας είναι ότι δεν µπορεί να υπάρξει 
ποτέ απο-πολιτικοποιηµένο χρήµα ικανό να κρατά ζωντανή µια αναπτυγµένη, 
βιοµηχανική κοινωνία. Αυτό δεν σηµαίνει ότι συγκεκριµένες κοινότητες πολιτών, 
σε κάποια µικρή πόλη ή σε κάποιον «τοµέα» του Διαδικτύου (π.χ. στο πλαίσιο 
µιας «κοινότητας» video gamers), δεν µπορούν να αναπτύξουν ένα δικό τους 
εικονικό, ψηφιακό νόµισµα µε το οποίο να ανεβάζουν το βιωτικό τους επίπεδο 
εντυπωσιακά – ιδίως σε περιόδους γενικευµένης οικονοµικής κρίσης. (Το λέω 
αυτό επειδή τυχαίνει να έχω µελετήσει τέτοιες επιτυχηµένες κοινότητες, π.χ. στα 
Blue Mountains κοντά στο Sydney της Αυστραλίας, στην δεκαετία του ’90 και, πιο 
πρόσφατα, στο πλαίσιο παγκοσµιοποιηµένων κοινοτήτων εκατοµµυρίων 
παικτών video games). Ένα «κοινοτικό», µη κρατικό νόµισµα µπορεί όντως να 
αποκτήσει σηµαντικό ρόλο στις παρυφές µιας ολοκληρωµένης κοινωνικής 
οικονοµίας. Δεν µπορεί όµως να αντικαταστήσει ποτέ το κρατικό, το 
πολιτικοποιηµένο χρήµα. Κι όποιος πιστέψει ότι µπορεί, κινδυνεύει να 
καταστραφεί οικονοµικά (εφόσον επενδύσει τις οικονοµίες του στο νέο απο-
πολιτικοποιηµένο χρήµα). 



 

Από τότε που η Δεύτερη Βιοµηχανική Επανάσταση κατέστησε δυνατή την 
δηµιουργία τεράστιων εταιρειών-δικτύων (π.χ. τις Edison και Ford στις αρχές του 
20ου αιώνα και τις Google και Apple σήµερα), η καπιταλιστική ανάπτυξη έδεσε τις 
τύχες της µε την δυνατότητα απότοµης και σηµαντικής αύξησης της τραπεζικής 
πίστης. (Διαφορετικά, πως θα ήταν ποτέ δυνατόν να χρηµατοδοτηθούν οι 
τεράστιες αυτές νέες επιχειρήσεις;) Ακόµα κι όταν τα κράτη (π.χ. στην δεκαετία 
του ’20) κρατούσαν ζωντανό τον Κανόνα του Χρυσού (δηλαδή δεσµεύονταν σε 
έναν σταθερό λόγο ποσότητας τυπωµένου χρήµατος και της ποσότητας του 
χρυσού που διέθεταν στα χρηµατοκιβώτια της Κεντρικής τους Τράπεζας), οι 
τράπεζες έβρισκαν τρόπο να δηµιουργούν ικανό «εικονικό» χρήµα για να 
τροφοδοτούν τα βιοµηχανικά µεγαθήρια.  

Αν τότε, στην δεκαετία του 1920, οι Κεντρικές Τράπεζες (π.χ. των ΗΠΑ) 
εµπόδιζαν τις τράπεζες να δηµιουργήσουν νέο χρήµα, το βιοµηχανικό θαύµα που 
άλλαξε τον κόσµο θα είχε εµποδιστεί, ο καπιταλισµός θα είχε αποτελµατωθεί, και 
οι αντίπαλοί του (που είχαν ήδη πετύχει νίκη λαµπρή στην Μόσχα το 1917) θα 
επικρατούσαν. Από την άλλη, αφήνοντάς τις να δρουν ανεξέλεγκτα, 
δηµιούργησαν τόσο νέο χρήµα που, µαζί µε τα νέα εργοστάσια και τους 
ουρανοξύστες, δηµιουργήθηκαν τεράστιες φούσκες, το σκάσιµο των οποίων το 
1929 παρέσυρε την ανθρωπότητα στον βούρκο της βαρβαρότητας.  

Στον βαθµό που η δόµηση του bitcoin αποτελεί ψηφιακή προσοµοίωση του 
Κανόνα του Χρυσού, και της ιδέας ότι η ποσότητα χρήµατος θα είναι σταθερή 
βρέξει-χιονίσει (όπως περίπου συµβαίνει µε την ποσότητα του χρυσού σε 
πλανητικό επίπεδο), µια οικονοµία που ενστερνίζεται (σε µεγάλο βαθµό) το 
bitcoin, θα βρεθεί άµεσα αντιµέτωπη µε τα διλήµµατα της δεκαετίας του ’20. Μία 
περίπτωση είναι το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα είτε να βρει τρόπους να 
δηµιουργήσει περισσότερα bitcoin απ’ ότι πραγµατικά υπάρχουν (π.χ. µέσω 
παραγώγων), οπότε ελλοχεύει ο κίνδυνος δηµιουργίας φουσκών (όπως στην 
δεκαετία του 1920 ή του 2000). Η άλλη περίπτωση είναι η ποσότητα χρήµατος να 
παραµείνει σταθερή, οπότε αρχίζει αµέσως ο αποπληθωρισµός µε καταστροφικά 
αποτελέσµατα στις επιχειρήσεις (που βλέπουν τα κέρδη τους να συρρικνώνονται 
καθώς οι τιµές των τελικών τους προϊόντων µειώνονται σε σχέση µε εκείνες που 
κατέβαλαν για τις πρώτες ύλες) και στα νοικοκυριά (των οποίων τα χρέη 
παραµένουν σταθερά την ώρα που τα εισοδήµατά τους µειώνονται).  

Ο λόγος που το χρήµα δεν µπορεί παρά να είναι «πολιτικοποιηµένο», και η 
ποσότητά του να ελέγχεται από κάποια κρατική οντότητα, είναι ότι µόνο έτσι 
υπάρχει ελπίδα (χωρίς καµία εγγύηση) για µια πορεία που να αποφύγει την 
Σκύλλα της πυραµιδικής «ανάπτυξης» και την Χάρυβδη του αποπληθωρισµού. 
Κι από την στιγµή που οι αναπόφευκτες πολιτικές παρεµβάσεις, πάνω στην 
ποσότητα και διαχείριση του δηµόσιου χρήµατος, είναι εξ ορισµού πολιτικές 
(καθώς επιρρεάζουν διαφορετικές οµάδες και κοινωνικές τάξεις διαφορετικά), η 



µόνη µας ελπίδα για µια υποφερτή διαχείρηση του χρήµατος εναπόκειται στον 
δηµοκρατικό έλεγχο της νοµισµατικής πολιτικής.  

Εν κατακλείδι, το όνειρο «απολίτικου» χρήµατος είναι καταδικασµένο να 
µετατραπεί σε εφιάλτη (καθώς η αρχική αύξηση της ισοτιµίας bitcoin-ευρώ ή 
bitcoin-δολαρίου θα αντιστραφεί βάναυσα) και το µόνο αντίδοτο στον αυταρχισµό 
των Κεντρικών Τραπεζών είναι ο δηµοκρατικός τους έλεγχος (στην θέση της 
άλλης επικίνδυνης ιδέας περί «ανεξαρτησίας» των νοµισµατικών αρχών). Ο 
δηµοκρατικός έλεγχος του κρατικού, του πολιτικού, χρήµατος είναι η µοναδική 
µας ελπίδα για ένα νόµισµα για τους πολίτες από τους πολίτες. Το bitcoin, παρά 
τα πολύ ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά του, ποτέ δεν µπορεί να παίξει αυτό τον 
ρόλο. Κι όποιος αγνοήσει αυτήν την πραγµατικότητα, αργά ή γρήγορα, θα 
απωλέσει µεγάλο µέρος των επενδύσεών του ή της σε bitcoin. 

 


