
Ο άγγλος που το 1994 προέβλεψε την άνοδο της Χρυσής Αυγής  
 
9η Σεπτεµβρίου 2013 
 
Η σηµερινή Ευρώπη αρέσκεται να πιστεύει πως η ιδέα της ευρωπαϊκής 
ενοποίησης ορίζεται ως το αντίπαλο δέος στον βαρβαρισµό, στην απολυταρχία 
και, βεβαίως, στον Ναζισµό.  
 
Είναι αλήθεια ότι η σηµερινή δηµοκρατική Ευρώπη έχει λόγο να νιώθει 
ανακούφιση και περηφάνεια που για εξήντα χρόνια τώρα οικοδόµησε θεσµούς 
που λειτούργησαν ως αναχώµατα στον οργανωµένο µισανθρωπισµό και την 
ενορχηστρωµένη βία - µε την περίπτωση της τέως Γιουγκοσλαβίας ως µια κακή 
εξαίρεση του «κανόνα». 
 
Όµως, αυτό που δεν ισχύει, κόντρα στην κυρίαρχη άποψη, είναι ότι η ιδέα µιας 
Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας, µιας Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν 
αποκλειστικό όραµα των ευρωπαίων δηµοκρατών. Πάρτε παράδειγµα τα πιο 
κάτω λόγια: 
 
«Προτείνεται η δηµιουργία µιας µεγάλης οικονοµικής ζώνης εντός της οποίας η 
οικονοµία θα αναπτύσσεται µε ελάχιστη επιρροή από το κράτος. Μιας 
οικονοµικής κοινότητας σε πανευρωπαϊκή κλίµακα. Με κοινό νόµισµα, ή 
τουλάχιστον σταθερές ισοτιµίες, κατάργηση δασµών και συνόρων, συλλογικές 
εµπορικές συνθήκες µε άλλες ηπείρους και κράτη, µια κεντρική Ευρωπαϊκή 
Οικονοµική Κοινότητα». 
 
Μπορείτε να φανταστείτε ποιος έγραψε αυτά τα λόγια; Να σας πω: Πρόκειται για 
µνηµόνιο της Γερµανικής Καγκελαρίας, εκδοθέν την 9η Ιουλίου 1940, 
υπογεγραµµένο από τον κ. Χέρµαν Γκέρινγκ. Πρόκειται για µια από τις πολλές 
αναφορές Ναζί αξιωµατούχων στην ανάγκη δηµιουργίας µιας ευρωπαϊκής 
οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης - µιας ένωσης που σχεδίαζαν να 
υλοποιήσουν µετά την Ναζιστική «νίκη». 
 
Ας περάσουµε όµως τώρα πενήντα χρόνια µετά. Στις Βρυξέλλες. Εκεί που, στις 
αρχές της δεκαετίας του 1990 έµπαιναν τα θεµέλια της ΟΝΕ, της Οικονοµικής και 
Νοµισµατικής Ένωσης, την οποία ευτυχώς έχτισαν, όχι οι Ναζί αλλά, οι 
δηµοκρατικά εκλεγµένοι µας εκπρόσωποι. Πριν την οικοδόµηση της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας, τον σχεδιασµό και την δηµιουργία της επερχόµενης 
Ευρωζώνης είχε αναλάβει, εντός της Κοµισιόν, η λεγόµενη Μονάδα Εθνικών και 
Κοινοτικών Νοµισµατικών Πολιτικών (National and Community Monetary Policies 
Unit). Διευθυντής της εν λόγω µονάδας, και υπεύθυνος του Ευρωπαϊκού 
Νοµισµατικού Συστήµατος (European Monetary System) το οποίο προετοίµαζε 
το έδαφος για το ευρώ, ήταν ένας άγγλος οικονοµολόγος – ο κ. Bernard 
Connolly.  
 
Να σας θυµίσω ότι η περίοδος 1990-1993 ήταν δραµατική. Όχι µόνο διελύθη η 



Γιουγκοσλαβία και επέστρεψαν στρατόπεδα συγκέντρωσης στο ευρωπαϊκό της 
έδαφος, τα οποία λυµαίνονταν φρουροί που δεν είχαν τίποτα να «ζηλέψουν» από 
την απανθρωπιά των Ναζί, αλλά και κατέρρευσε το ευρωπαϊκός µηχανισµός 
σταθερών ισοτιµιών που υποτίθεται ότι θα ήταν ο προθάλαµος για το ευρώ. Εν 
µέσω εκείνων των δραµατικών εξελίξεων, ο κ. Connolly, άρχισε να αµφισβητεί το 
δηµιούργηµά του – την λογική που διέπνεε την συγκεκριµένη νοµισµατική 
ενοποίηση της οποίας είχε την... επίβλεψη. Έτσι άρχισε να συµβουλεύει 
προϊσταµένους του και πολιτκούς πως ίσως έπρεπε να ξανασκεφτούν πολύ 
σοβαρά το εγχείρηµα της ΟΝΕ που ο ίδιος, έως εκείνη την στιγµή, πίστευε και 
υπηρετούσε.  
 
Δεν θα σας κουράσω µε αναφορές στις ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες απόψεις του 
που το, οδήγησαν στο συµπέρασµα ότι η ΟΝΕ, όπως σχεδιαζόταν, θα οδηγούσε 
την Ευρώπη στην αποδόµηση. Απλά θα πω ότι, κάποια στιγµή, ζήτησε άδεια 
από την Κοµισιόν για να γράψει ένα πόνηµα – ένα βιβλίο επί του θέµατος. Άδεια 
την οποία και εξασφάλισε. Όταν όµως έστειλε στην Κοµισιόν το κείµενό του (ως 
όφειλε), συνέβη το εξής ενδιαφέρον: Στάλθηκε η φωτογραφία του σε όλες τις 
εισόδους όλων των κτηρίων της ΕΕ στις Βρυξέλλες µε εντολή στους φρουρούς 
να µην του επιστραπεί ποτέ η είσοδος! Παράλληλα ετέθη σε διαθεσιµότητα και 
γρήγορα απελύθη.  
 
Ο ίδιος δεν πτοήθηκε. Εξέδωσε το βιβλίο του (το 1995 πλεόν) µε τίτλο που δεν 
θα είχε χρησιµοποιήσει αν δεν είχε προηγηθεί η Σοβιετικού τύπου συµπεριφορά 
της ΕΕ απέναντί του. Ο τίτλος ήταν: «Η Σάπια Καρδιά της Ευρώπης» (The 
Rotten Heart of Europe) ενώ ο υπότιτλος: «Ο βρώµικος πόλεµος για το 
ευρωπαϊκό νόµισµα» (The dirty war for Europe’s money). (Εκδότης ο 
Λονδρέζικος οίκος Faber & Faber)  
 
Από όλα τα ενδιαφέροντα που γράφει ο Bernard Connolly στο βιβλίο του, σήµερα 
κρατώ µόνο το εξής το οποίο αρχίζει µε µια αναφορά στα ανεκπλήρωτα σχέδια 
των Ναζί για µια οικονοµική και νοµισµατική ένωση: 
 
«Ξεκάθαρα, η αντιπαραβολή των σηµερινών συνθηκών στην Ευρώπη µε εκείνες 
των αρχών της δεκαετίας του 1940 δεν πρέπει να υπερτονίζεται. Οι κ.κ. Κολ, 
Μιτεράν, Ντελόρ, καθώς και οι υποστηρικτές τους, σε καµία περίπτωση δεν 
σκοπεύουν να αναβιώσουν τον αποτρόπαιο, παγανιστικό του Ναζισµού. Σε 
καµία περίπτωση δεν απειλούν ότι θα κατατροπώσουν στρατιωτικά τις 
ευρωπαϊκές χώρες που δυσανασχετούν  µε τα σχέδια τους [σηµ. εδώ εννοεί τα 
σχέδια στις αρχές της δεκαετίας του 1990 για νοµισµατική ενοποίηση στην 
Ευρώπη]. Ούτε σκοπεύουν να εκκινήσουν φυλετικά πογκρόµ ή να 
δηµιουργήσουν στρατόπεδα συγκέντρωσης.» 

Κι έτσι είναι. Το ότι οι Ναζί σχεδίαζαν µια ΟΝΕ δεν σηµαίνει ότι η δηµοκρατική 
Ευρώπη δεν έπρεπε να σχεδιάσει µια δική της ΟΝΕ. Απλά σηµαίνει ότι µια ΟΝΕ 
δεν είναι αποκλειστικά συνηφασµένη µε τα ιδεώδη τω ευρωπαίων δηµοκρατών. 
Όµως, το σηµαντικό που µας προσφέρει ο Connolly είναι µια ιδιαίτερα προφητική 
(για το 1994) µνεία στο εξής: 



«Όµως, οι φιλοδοξίες τους (σηµ. των ευρωπαίων ηγετών για µια ΟΝΕ σαν αυτή 
που τελικά αποκτήσαµε), εφόσον πραγµατοποιηθούν, θα δηµιουργήσουν τις 
συνθήκες οικονοµικής µαράζωσης, πολιτικής απαξίωσης και µνησικακίας σε 
ακριβώς εκείνες τις χώρες και περιοχές της Ευρώπης όπου ο φιλελευθερισµός 
έχει ρηχές ρίζες και όπου καλλιεργείται µε µεγαλύτερη ευκολία η ξενοφοβία και ο 
εθνικισµός – εξελίξεις που µπορεί να καλλιεργήσουν την έφεση προς βίαιες 
περιπέτειες ως αντίβαρο σε εγχώρια προβλήµατα που είναι αδύνατον να 
επιλυθούν (σηµ. εννοεί στο πλαίσιο µιας σαθρά σχεδιασµένης Ευρωζώνης).» 

Χρειάστηκε ένας άγγλος συντηρητικός οικονοµολόγος, στο κέντρο της 
αρχιτεκτονικής σχεδίασης της σηµερινής Ευρωζώνης, για να προβλέψει εν έτει 
1993/4 αυτό που εµείς οι αριστερίζοντες δεν είχαµε πραγµατικά ποτέ προβλέψει: 
πως η συγκεκριµένη νοµισµατική ένωση (την οποία εκείνος βοηθούσε να 
γεννηθεί) κάποια στιγµή θα επέφερε (µε µαθηµατική ακρίβεια) τόσα µεγάλα δεινά 
στις ελλειµµατικές χώρες της ευρωπαϊκής περιφέρειας που οι κοινωνίες µας, 
συνθλιµµένες από την Σκύλλα του Χρέους και την Χάρυβδη της Ύφεσης, θα 
γεννούσαν ακραία ξενοφοβία και εθνικισµό.  

 

 


