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Τις γραµµές αυτές τις γράφω στο... Τέξας. Τι σχέση έχει, θα ρωτήσετε δικαίως, το 
Τέξας µε τα σηµερινά βάσανα του µέσου έλληνα; Καµία, είναι η σωστή 
απάντηση. Όµως, επιτρέψτε µου να καταθέσω και µια εναλλακτική απάντηση. 
 
Σας θυµίζω ότι, πριν καιρό, το Τέξας ήταν µια πολιτεία στον Νότο, µέλος µιας 
χαλαρής συνοµοσπονδίας µε κοινό µεν νόµισµα αλλά χωρίς ουσιαστικούς 
πολιτικούς και οικονοµικούς θεσµούς. Σας θυµίζει κάτι αυτό;  
 
Αποτέλεσµα της χαλαρής εκείνης συνοµοσπονδίας, µε το κοινό νόµισµα και την 
απουσία πραγµατικών οµοσπονδιακών θεσµών, ήταν µια σειρά σφοδρών 
οικονοµικών κρίσεων. Την περίοδο 1845-1860 η οικονοµική κρίση έφτασε σε 
τέτοιο σηµείο που, τελικά, οδήγησε σε σφοδρή σύγκρουση µε τον βιοµηχανικό 
Βορρά: στον Αµερικανικό Εµφύλιο που άφησε εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς 
πριν οδηγήσει στην πραγµατική οµοσπονδία. (Παρεµπιπτόντως, η πλήρης 
ενοποίηση, η ουσιαστική οµοσπονδοποίηση, δεν ολοκληρώθηκε παρά µόνο µε 
το New Deal του Roosevelt – ως αντίδραση στην Μεγάλη Ύφεση του 1929 και τα 
Σταφύλια της Οργής που ακολούθησαν.)  
 
Έρχοµαι λοιπόν τώρα στα δικά µας: Κάθε φορά που συνοµιλώ µε φίλο, 
συνάδελφο, ή πολιτικό που πιστεύει ότι η τήρηση των όρων της δανειακής µας 
συµφωνίας αποτελεί την βέλτιστη επιλογή για την χώρα, καταλαβαίνω ότι η 
διαφωνία µας, εν τέλει, δεν έγκειται σε διαφορετική εκτίµηση για την λεγόµενη 
πορεία της µνηµονιακής προσαρµογής. Μπορεί για τα «µάτια του κόσµου» να 
λέει, ιδίως αν είναι πολιτικός και βρίσκεται µπροστά στις κάµερες, ότι το 
«πρόγραµµα θα βγει». Όµως, κατ’ ιδίαν, µου παραδέχεται ότι δεν θα βγει. Τότε 
γιατί το υποστηρίζει;  
 
Το υποστηρίζει επειδή ελπίζει ότι η Ευρώπη θα διανύσει το µονοπάτι που 
διένυσε την περίοδο 1860 µε 1932 η Αµερική και το οποίο την οδήγησε, µετά 
από πολύ κόπο και αίµα, στην οµοσπονδοποίηση. Μου λέει: «Ας κάνουµε τώρα 
ό,τι µας λένε ακόµα κι αν είναι ανοησία µε µεγάλο κόστος. Κάποια στιγµή, οι 
αντιφάσεις αυτών που µας ζητούν να κάνουµε θα φανούν. Τότε, η Ευρώπη, 
όπως οι ΗΠΑ στο παρελθόν, θα επιλέξει τον δρόµο της οµοσπονδίας ώστε να 
βγει από την Κρίση. Είναι σηµαντικό να είµαστε µέσα όταν θα συµβεί αυτό. Έστω 
και κουρελήδες. Έστω και εξασθενηµένοι.»  
 
Ιδού λοιπόν το Μέγα Ερώτηµα: Έχουν δίκιο; Γιατί αν έχουν, το θέµα δεν είναι αν 
οι στόχοι του Μνηµονίου «βγαίνουν», αν η ανάκαµψη µας περιµένει το 2014, αν 
οι επενδύσεις από Γαλλία και Κατάρ θα κάνουν το θαύµα τους. Τίποτα από αυτά 
δεν θα συµβεί. Το θέµα είναι αν αυτή η Κρίση θα λειτουργήσει ενοποιητικά στην 
Ευρώπη όπως λειτούργησαν οι κρίσεις στην άλλη µεριά του Ατλαντικού. Κι αν η 
δική µας προσήλωση στο Μνηµόνιο ενισχύσει αυτή την «ενοποιητική δύναµη».  



 
Δεν σας κρύβω ότι, αν πίστευα κάτι τέτοιο, κι εγώ θα ήµουν έτοιµος να πω: «Ας 
το πιούµε το πικρό ποτήρι της µνηµονιακής λιτότητας» αν αποτελεί 
προαπαιτούµενο για να έρθει η πραγµατικά Ενωµένη Ευρώπη - εντός της οποίας 
η µικρή µας χώρα θα ευηµερήσει, όπως ευηµερεί το Τέξας σήµερα. Δεν το 
πιστεύω όµως. Για την ακρίβεια, πιστεύω το ακριβώς αντίθετο. Δηλαδή; 
 
Είµαι πεπεισµένος ότι η µνηµονιακή λιτότητα, σε συνδυασµό µε (α) την 
τοξικότητα του µόνιµου µηχανισµού σταθερότητας (του ESM) και (β) την 
εφαρµοζόµενη νοµισµατική πολιτική της ΕΚΤ, θα φέρουν την αποδόµηση της 
Ευρώπης. Κι όταν η Ευρώπη θα έχει αποδοµηθεί, η Ελλάδα δεν θα έχει πια 
δυνάµεις να ορθοποδήσει. Εκεί λοιπόν έγκειται η διαφωνία µου µε τους 
µνηµονιακούς συνοµιλητές µου: Το «όχι», το βέτο, στην σηµερινή Ευρωπαϊκή 
πολιτική αποτελεί, κατ’ εµέ, προαπαιτούµενο διάσωσης αυτού που κάποτε 
ονοµάζαµε Ευρωπαϊκή Ιδέα. 
 


