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ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ – Μια Κρυφή Πτυχή 
 
17η Ιουνίου 2014 
 
Το Κραχ του 1929 αρχικά πυροδότησε την κρίση του κοινού νοµίσµατος της 
εποχής (του Κανόνα του Χρυσού) και, πολύ γρήγορα, γέννησε την πολιτική 
καθίζηση η οποία έφερε τους φασιστο-ναζί στην εξουσία.  
 
Όταν το 2008 αποδείχθηκε το 1929 της γενιάς µας, η ιστορία φάνηκε να 
επαναλαµβάνεται – και καθόλου ως φάρσα. Τα αποτελέσµατα των ευρωεκλογών 
επιβεβαίωσαν τον θρίαµβο της ξενοφοβικής άκρας δεξιάς – µε την Χρυσή Αυγή 
και τους συνοδοιπόρους τους στην Ουγγαρία να απειλούν, µε την κα Λε Πεν και 
τον άσπονδο ξενοφοβικό κ. Φαράνζ στην άλλη µεριά της Μάγχης να 
προελαύνουν, και µε τους Δανούς ρατσιστές και τους Ολλανδούς κρυπτο-
φασίστες να καραδοκούν.  
 
Κι όµως, υπάρχει µια σηµαντική διαφορά από την δεκαετία του 1930.  
 
Στα 1930 η κρίση σε κάθε ένα από τα ευρωπαϊκά κράτη µπορούσε απλά και 
εύκολα να αντιµετωπιστεί από µια κυβέρνηση αποφασισµένη να εξαφανίσει την 
ανεργία εµφυσώντας αρκετή ρευστότητα στην οικονοµία – π.χ. ακριβώς όπως 
έπραξε, δυστυχώς, η κυβέρνηση του Αδόλφου Χίτλερ απορροφώντας τους 
ανέργους σε βιοµηχανίες που, έως τότε, υπολειτουργούσαν και τις οποίες 
ενεργοποίησε ώστε να παράγουν οπλικά συστήµατα, πυροµαχικά, πολεµικά 
πλοία και αεροπλάνα. (Λέω «δυστυχώς» γιατί, όπως η ιστορία απέδειξε, η υπερ-
«προσφορά» όπλων δηµιουργεί αυτόµατα υπερ-«ζήτηση» για αυτά τα όπλα, 
...στα πεδία των µαχών.) Επιγραµµατικά, οι οικονοµίες του Μεσοπολέµου είχαν 
ανάγκη µόνον µερικές ενέσεις ζήτησης για να µπουν «µπροστά οι µηχανές» 
τους. Σήµερα, τα πράγµατα είναι πιο δύσκολα. 
 
Ο λόγος που σήµερα τα πράγµατα είναι πιο δύσκολα είναι απλός: η αβάστακτη 
υπερχρέωση κρατών και καταναλωτών! Πράγµατι, το 1930 τα νοικοκυριά είχαν 
ελάχιστο χρέος. Σχεδόν µηδενικό. Αντίθετα, το 2014 τα νοικοκυριά δεν είναι µόνο 
κυψέλες ανεργίας, υπο-απασχόλησης και χαµηλών εισοδηµάτων. Αν ήταν µόνον 
αυτό, µια σχετικά µικρή τονωτική ένεση ρευστού χρήµατος, από το κράτος ή την 
κεντρική τράπεζα, θα έλυνε το πρόβληµα. Όχι, το πρόβληµα είναι ότι, πέραν των 
ισχνών εισοδηµάτων, και του γεγονότος ότι τα κράτη είναι υπερχρεωµένα, τα ίδια 
τα νοικοκυριά είναι κι αυτά βουτηγµένα σε µη βιώσιµα χρέη.  
 
Έτσι, ακόµα κι αν πέσουν χρήµατα ως µάννα εξ ουρανού που καταλήξουν στους 
ιδιώτες, ένα µεγάλο ποσοστό αυτών των χρηµάτων θα εξαφανιστεί – θα 
παρακρατηθεί από την κατανάλωση για να αποπληρωθεί µέρος των δανεικών. 
Για να φτάσουν οι καταναλωτές να ξοδεύσουν σηµαντικό ποσοστό από αυτό το 
«µάννα εξ ουρανού», θα πρέπει να έχει «βρέξει» τόσο µεγάλες ποσότητες 
κρατικού χρήµατος που το δηµόσιο χρέος να ξεπεράσει το 200% του εθνικού 
εισοδήµατος σε χώρες όπως, π.χ., η Ολλανδία. Αν λάβουµε, µάλιστα, υπ’ όψη 
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µας και τις «µαύρες τρύπες» των τραπεζών, που όλο και θα παγιδεύσουν µέρος 
του «βρόχινου χρήµατος», καταλαβαίνουµε ότι το πρόβληµα που 
αντιµετωπίζουµε σήµερα είναι µεγαλύτερο από εκείνο της τρισκατάρατης 
δεκαετίας του 1930! 
  
Υπό αυτή την έννοια, η Ευρώπη σήµερα θυµίζει τον Δρ Φάουστ χωρίς τον 
Μεφιστοφελή. Ή έναν Φάουστ που επιθυµεί διακαώς να πείσει τον Μεφιστοφελή 
να αγοράσει την ψυχή του κι ο Μεφιστοφελής να µην θέλει! Κάπως έτσι 
κινδυνεύει να καταντήσει η Ευρώπη σήµερα: Να θέλουν οι ευρωπαίοι 
εργαζόµενοι να εργαστούν, ώστε να έχουν εισόδηµα µε το οποίο να αγοράζουν 
τα προϊόντα των µεγάλων εταιρειών, και οι εταιρείες να µην ενδιαφέρονται να 
τους προσλάβουν. Γιατί να µην ενδιαφέρονται; Επειδή οι µεγάλες µάζες των 
ευρωπαίων πολιτών, ιδίως µετά το ξέσπασµα της πρόσφατης κρίσης:  
 
(α) δεν είναι αρκετά φθηνοί (ως εργατικά χέρια),  
(β) δεν έχουν κάποιο κοµπόδεµα για να ξοδέψουν αγοράζοντας στα προϊόντα 
των εταιρειών, και  
(γ) είναι τόσο υπερχρεωµένοι που ούτε καν «ικανοί» να δανειστούν δεν είναι για 
να αγοράσουν τα προϊόντα τους.  
 
Αποτέλεσµα αυτών των τριών χαρακτηριστικών των ευρωπαίων εργαζόµενων 
είναι οι φυγόκεντρες δυνάµεις που ωθούν µακρυά από την Ευρώπη µεγάλες 
επιχειρήσεις οι οποίες εξακολουθούν να βασίζονται στην ένταση της εργασίας. 
Χιλιάδες ευρωπαίων εργατών, µικροµεσαίων που προµηθεύουν τις βιοµηχανίες, 
γραµµατέων και υποστηρηκτικού προσωπικού στις παραδοσιακές βιοτεχνικές και 
βιοµηχανικές ζώνες, πετιούνται στον δρόµο, καθώς οι θέσεις εργασίας τους 
µεταφέρονται «αλλού».  
 
Παράλληλα, στην Ευρώπη εισρέουν, την ίδια στιγµή, γόνοι µεσοαστών από τις 
περιοχές της Οικουµένης όπου βρήκαν καταφύγιο οι «ευρωπαϊκές» βιοµηχανίες 
(π.χ. ως φοιτητές, ως εργαζόµενοι σε εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, ως 
εκπρόσωποι µιας νέας παγκόσµιας κοινωνικής τάξης µεγάλης επαγγελµατικής 
και γεωγραφικής κινητικότητας), µε αποτέλεσµα, µε την παρουσία τους και το 
πορτοφόλι τους, να ωθούν στα ύψη τα ενοίκια και τις τιµές γενικότερα, 
διώχνοντας έτσι τους «γηγενείς» από τις συνοικίες τους – µετατρέποντάς τους σε 
αόρατους πρόσφυγες µέσα στην δική τους χώρα – γεµίζοντάς τους µε µίσος για 
τον «άλλον», τόσο τον προλετάριο που τώρα έχει την δουλειά τους σε κάποια 
µακρινή πολιτεία όσο και στον «µεταµοντέρνο ξένο» που τώρα ζει στην παλιά 
τους συνοικία, στην οποία δεν έχουν πλέον την οικονοµική δυνατότητα να ζουν.  
 
Αυτή είναι η κρυφή πτυχή της ξενοφοβίας, που Λε Πεν, Φαράζ, Χρυσή Αυγή κλπ, 
κατάφεραν να µετατρέψουν σε ψήφο υπέρ της µισαλοδοξίας, του ρατσισµού και 
της απόρριψης της ιδέας µιας πολυπολιτισµικής Ευρώπης. Κι η λύση; Μόνο µία 
µπορεί να είναι, τουλάχιστον για όσους ενδιαφέρονται να βάλουν το τζίνι του 
κρυπτο-φασισµού πίσω στο µπουκάλι: η αναδιάρθρωση όλων των χρεών 
(δηµόσιου, τραπεζικών και δηµόσιων). Μόνο που για να γίνει αυτό πρέπει πρώτα 
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να δηµιουργηθεί ένας χείµαρρος πολιτών που θα µπορέσει να κάµψει τις 
προσπάθειες των τραπεζιτών να συντηρήσουν το σηµερινό ιδιόµορφο 
«σοσιαλισµό» για εκείνους ο οποίος, βέβαια, απαιτεί την απόγνωση, τον 
προκρούστη των άσπλαχνων αγορών, και των διχασµό των υπόλοιπων... 


