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Το ευρώ κάθε μέρα και περισσότερο δείχνει ότι είναι παράγοντας κατάθλιψης, υπανάπτυξης, 

φτωχοποίησης. Εμφανώς δηλαδή ένα «αποτυχημένο νόμισμα» σε μια από τις κυριότερες περιοχές του 

ανεπτυγμένου κόσμου. Δεν νοείται όχι μόνον στον καπιταλισμό , αλλά σε όλα τα οικονομικά 

συστήματα , ιστορικά ή προς εξέλιξη, να υπάρχει ένα νόμισμα που δεν δημιουργεί ή τουλάχιστον δεν 

υπόσχεται ευημερία, κοινωνική συνοχή, διασφάλιση των ατομικών δικαιωμάτων του αστικού 

πολιτισμού.  

 

Αυτά δηλαδή της ασφάλειας της ζωής, της περιουσίας, της εργασίας.  Η Ευρώπη από το τέλος του 

Ψυχρού Πολέμου και την συνομολόγηση της καθοριστικής για την πορεία Συνθήκης του Μάαστριχτ, 

ενεπλάκη στον «Γερμανικό εφιάλτη» , ως προς τον οικονομικό δογματισμό αλλά και την μηχανιστική 

αντίληψη του Γερμανικού Έθνους ως προς την συγκρότηση της κοινωνικής δομής , την διεύρυνση και 

διάχυση του παραγόμενου πλούτου και της συνεπακόλουθη ευημερίας που αξιακά συνοδεύει κάθε 

πολιτεία ανθρωποκεντρική.   

 

Το ευρώ δεν είναι ένα νόμισμα που προέκυψε από τα συναλλαγματικά ήθη και τις ελεύθερες αγορές 

εμπορίου χρηματιστηριακές, εμπορευμάτων και υπηρεσιών αλλά από «κλειστά σύνολα» οικονομικής 

προσέγγισης λεσχών πανεπιστημίων και ελίτ της παγκοσμιοποίησης του χρηματιστηριακού 

καπιταλισμού, που ως οικονομική πραγματικότητα  ούτως ή άλλως κατέρρευσε το 2008  με αφετηρία 

το τέλος της Lehman Brothers.  

 

Οι «αρχιτέκτονες» του ευρώ επέλεξαν ένα νόμισμα , θέλοντας να υπερβούν την ευρωπαϊκή 

διαφορετικότητα , που στη βάση του εξυπηρετεί την ασφάλεια και την ισχύ των τραπεζών, ενώ 

αποτελεί οπισθοδρόμηση στην  ζώνη του ευρωπαϊκού  χάλυβα και τις χώρες του πρώτου πυρήνα 

συσσωμάτωσης της ΕΚΑΧ. Δεν αφορά όμως τους λαούς, τα έθνη , την πραγματική οικονομία, τις 

αγορές, τον διάχυτο καπιταλιστικό πλούτο της κατανάλωσης.   
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Άρα δεν αφορά τον καπιταλισμό αλλά εξυπηρετεί την συγκρότηση μιας νέας φεουδαρχίας και μιας 

νέας αποικιοκρατίας εντός της Ευρώπης, που το μόνο που μπορούν να υποσχεθούν είναι αιματηρά 

κοινωνικά επαναστατικά κινήματα και νέους πολέμους εντός των Εθνών και των Αυτοκρατοριών της 

Δύσης.   

Όλα αυτά πρέπει να ανατραπούν και θα είναι ολίσθημα για τον «Ελεύθερο κόσμο» σε μια γεωπολιτική 

και στρατηγική συγκυρία μάλιστα  της αναβίωσης του Ψυχρού Πολέμου στην Ευρασία , να επιτραπεί 

στην από την ύπαρξη της εμμονικά ανώριμη Αγία Αυτοκρατορία του Γερμανικού Έθνους να χειριστεί τις 

Ευρωπαικές άρα και διεθνείς υποθέσεις, από την πλευρά της Δύσης.  

 

Στη βάση του «ελληνικού ζητήματος» και των διευρυμένων επιπλοκών που η αντιμετώπιση τους από 

το Διευθυντήριο του ευρώ στο τρίγωνο Βερολίνο- Βρυξέλλες- Παρίσι τόσο στην Βαλκανική σύμφωνα με 

τις αξιολογήσεις της Standard and Poor’s αλλά και στις μεγάλες βιομηχανικές δυνάμεις που ακουμπούν 

την Μεσόγειο, Γαλλία- Ιταλία- Ισπανία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών των Financial Times, η 

διαρθρωτική αλλαγή του ευρώ θα πρέπει να τεθεί ως επείγον ζήτημα στο τραπέζι.  

Ουσιαστικά η ευρωζώνη θα πρέπει να αντιμετωπισθεί ως «προβληματική επιχείρηση» που έχει ανάγκη 

αναδιάρθρωσης.  

 

Αντί για την πολυδιάσπαση μπορεί να επιλεγεί η συγχώνευση της σε μια άλλη οικονομική ζώνη , πιο 

αναπτυξιακή , δυναμική και δημιουργική. Αυτή των ΗΠΑ. Η στρατηγική σχέση σε επενδυτικό και 

εμπορικό επίπεδο ΗΠΑ- Ευρώπης θα θέσει την Γερμανία στις σωστές της διαστάσεις και θα ενισχύσει 

την αμερικανική αντίληψη για τον καπιταλισμό των ανοιχτών εμπορικών σχέσεων απέναντι στην 

φεουδαρχική «κλειστή σκέψη» περί ζωτικού οικονομικού χώρου  του Ράιχ.  

 

 Η Ελλάδα μπορεί να είναι καταλύτης σε αυτή τη μετάβαση… Δεν έχει να χάσει τίποτα ! 

 


