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Τον Νοέμβρη του ‘14 στην σύνοδο κορυφής των G20, στο Μπρισμπέιν της Αυστραλίας το 

καυτό ζήτημα της κρίσης στην Ουκρανία και το «ψυχροπολεμικό διπλωματικό θρίλερ» με την 

Μόσχα μονοπώλησε τις συνομιλίες. Παρόλα αυτά, μεταξύ άλλων, η ατζέντα περιείχε και άλλα 

ζητήματα όπως η αλλαγή στρατηγικής πλεύσης της παγκόσμιας οικονομίας με κύριο σκοπό την 

τόνωση της οικoνομικής ανάπτυξης, την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την αύξηση των 

επενδύσεων με έργα υποδομών, τη δημιουργία ευνοϊκότερων συνθηκών στην αγορά με 

ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις ούτως ώστε παράλληλα να επιτευχθεί ο στόχος που τέθηκε για 

αύξηση του ΑΕΠ των χωρών κατά 2% μέχρι το 2018. Η επίτευξη των στόχων προϋποθέτει την 

δέσμευση των κυβερνήσεων, οργανισμών του ιδιωτικού τομέα και διεθνών χρηματοπιστωτικών 

οργανισμών ώστε να επέλθει η περιβόητη και πολυαναμενόμενη σταθερότητα στην παγκόσμια 

οικονομία, με επιβολή μέτρων για τη μείωση του κινδύνου στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, με 

την ομαλοποίηση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος, την ορθολογικότερη 

φορολόγηση , τη μείωση της διαφθοράς και την ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας και της 

καινοτομίας. 

 

Η οικονομική πολιτική του Βερολίνου, ήταν και είναι εξ ορισμού αντίθετη με την παραπάνω 

προοπτική. Ενδεχομένως η Γερμανία να είναι απομονωμένη, ίσως ακόμα και να έχει απέναντί 

της τις άλλες παραγκωνισμένες Ευρωπαϊκές δυνάμεις που δειλά επιθυμούν να ταρακουνήσουν 

την ηγεμονία της ή ακόμα και τους Αμερικανούς εταίρους της, όπως φημολογείται. 

Διαισθάνομαι όμως οτι η καταστροφική οικονομική πολιτική της λιτότητας που επέβαλε η 

καγκελάριος Μέρκελ, η οποία ανατροφοδότησε και γιγάντωσε την κρίση, που οδήγησε σε μια 

δίνη από αδιέξοδα καθώς και την αναζωπύρωση του μίσους, την πόλωση και την ένταση μεταξύ 

των λαών της Ευρώπης με το διαφαινόμενο πολιτικό διαζύγιο του Βορρά και του Νότου αλλά 

και την δημιουργία μιας ΕΕ δυο ταχυτήτων: των Άριων και των «γουρουνιών», φτάνει στο τέλος 

της. 

 

Ο στραγγαλισμός της ελληνικής οικονομίας υπο την μορφή της αφαίμαξης των τραπεζικών 

καταθέσεων, της άτακτης και μαζικής φυγής κεφαλαίων, της διάλυσης της μικρο-μεσαίας 

επιχείρησης, της αποσύνθεσης της μεσαίας τάξης και του μέσου νοικοκυριού, της διάλυσης του 

κοινωνικού ιστού και κράτους, της δραματικής αύξησης της ανεργίας (ιδιαίτερα της νεανικής 

που ξεπέρασε το 60% - Ιούλιος 2014) και της ακατάσχετης διαρροής εγκεφάλων προς το 
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εξωτερικό, ήταν αποτέλεσμα ενός συνδυασμού χρόνιων και πολυδιάστατων πολιτικών λαθών 

και πρακτικών που αγγίζουν όλους μας ως πολίτες. Η προοδευτική συρρίκνωση της ελληνικής 

οικονομίας (κατά 25%) κατά την διάρκεια των τελευταίων 5 ετών παραπέμπει σε καταστροφές 

βιβλικών διαστάσεων (να σημειώσουμε ότι οι συμμαχικές δυνάμεις κατά την διάρκεια του 2ου 

Π.Π. είχαν ανάλογες καταστροφικές συνέπειες στην οικονομία τους). 

 

Πιο συγκεκριμένα όμως, οι χρόνιες στρεβλώσεις, η διαφθορά, η γενικευμένη κουλτούρα της 

μίζας και της ρεμούλας, η οθωμανική γραφειοκρατία, ο κατευθυνόμενος συνδικαλισμός, οι 

συντεχνίες, το πελατειακό κράτος σε όλες του τις εκφάνσεις αλλά και η κοινωνική σύγχυση του 

«άσωτου» νεόπλουτου απαίδευτου νεοέλληνα ήταν σίγουρα ένα εκρηκτικό και τοξικό μείγμα. 

Όλα αυτά όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αφαιρέσουν ή να υποβαθμίσουν το 

τεράστιο μερίδιο ευθύνης που βαραίνει την ΕΕ. 

 

Κοιτώντας βαθιά στις ρίζες της δημιουργίας της ΕΕ, μπορούμε να παρατηρήσουμε πως η 

διαρθρωτική της μορφολογία παρουσιάζει σοβαρά ζητήματα που έχρηζαν άμεσης 

αντιμετώπισης από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ίδρυσης της. Το σύστημα είχε προσβληθεί από 

τα πρώιμα κιόλας στάδιά του, αλλά μόνο λίγοι μπορούσαν να συνειδητοποιούν τις απειλές και 

ακόμα λιγότεροι είχαν προβλέψει και προειδοποιήσει για το επερχόμενο χάος. Η εκτεταμένη 

χρηματοπιστωτική απορρύθμιση κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, η απότομη πτώση 

των ευρωπαϊκών επιτοκίων (φθηνό χρήμα), η μονοδιάστατη εικονική οικονομική ανάπτυξη 

στηριζόμενη στην κατανάλωση και στην περίπτωση της Ελλάδας, η δημιουργική λογιστική, η 

στέρηση εργαλείων νομισματικής πολιτικής (Μάαστριχτ, 1992) και τέλος η μείωση της 

ανταγωνιστικότητας μας, συνέθεσαν μια ωρολογιακή βόμβα - η οποία και έσκασε στα χέρια των 

Ελλήνων. 

 

Η κρίση των τοξικών ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων στις ΗΠΑ η οποία οδήγησε σε μια άνευ 

προηγουμένου παγκόσμια οικονομική κρίση και την συνεπακόλουθη βαθιά ύφεση που ξεκίνησε 

το 2008, ήταν ένα φαινόμενο που άλλαξε τον κόσμο όπως τον ξέραμε μέχρι τότε. Ήταν φανερό 

από την αρχή ότι υπήρχαν πολλές αιτίες για την κρίση και παράλληλα διαφορετικά επίπεδα 

ευθύνης που έπρεπε να καταλογιστούν σε διάφορες πλευρές, όπως στα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα, στις ρυθμιστικές αρχές, στις κυβερνήσεις, κ.λπ. 

 

Το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα έφτασε πολύ κοντά σε μια ολοκληρωτική 

κατάρρευση και όπως είναι πλέον προφανές στις μέρες μας, η κρίση έχει σκληρές , 

μακροπρόθεσμες συνέπειες για τις ΗΠΑ και τις ευρωπαϊκές οικονομίες που βρέθηκαν 

μπλεγμένες σε έναν ιστό σοβαρών αναταραχών, αστάθειας και ανασφάλειας. Στην περίπτωση 

της Ελλάδας, η οικονομική κρίση ήταν η «χαριστική βολή» για την τοπική ηγετική 

χρηματοοικονομική δύναμη των Βαλκανίων, που αποδείχθηκε όμως ότι στηριζόταν σε πήλινα 

πόδια. Το εξασθενημένο αν όχι ολότελα εξουδετερωμένο ανοσοποιητικό σύστημα της ελληνικής 

οικονομίας δεν είχε την δυνατότητα να ανταποκριθεί στην κατακλυσμική κρίση που 

ακολούθησε. Η ελληνική πολιτεία, ένα κουβάρι χάους, βρέθηκε να βυθίζεται ανάμεσα σε 

διασταυρούμενα πυρά μεταξύ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, κερδοσκόπων, πιστωτικών 

οργανισμών, κυβερνήσεων και διεθνών τοκογλύφων. 
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Ενδεχομένως, η Ελλάδα να αποτελέσει τον καταλύτη μιας αλλαγής πλεύσης, της διαφαινόμενης 

«αλλαγής», από σύμπτωση ή και όχι, παρόλα αυτά όμως ο κίνδυνος να αποτελέσουμε την 

παράπλευρη απώλεια ελλοχεύει στην επόμενη γωνία. Σε κάθε περίπτωση, ο Γερμανικός 

ολοκληρωτισμός και απόλυτα κυνικός Μακιαβελισμός, κατάλοιπο της διαλεκτικής του 

Μπιζμαρκ, δεν συνάδει με τις ιδρυτικές αξίες της ΕΕ περί ισοτιμίας, συνεργασίας και 

αλληλεγγύης αλλά αντιθέτως αποπνέει δεσποτισμό.  

 

Αυτή την ώρα, η μεγάλη ερώτηση που πλανάται είναι εάν η Ελλάδα έχει κάποιο στρατηγικό 

πλάνο σαν κράτος, εάν διαθέτει την ικανότητα να πάρει την μοίρα και την κατάσταση στα χέρια 

της. Πολύ φοβάμαι πως όχι. Είναι απορίας άξιο εάν έχει γίνει κάποια ανάλυση ή αξιολόγηση της 

πορείας μας μέχρι σήμερα, και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια της μεγάλης κρίσης. Όσον αφορά 

την γενικότερη στάση του ελληνικού λαού την ίδια περίοδο, θεωρώ πως έδειξε ισχνά 

αντανακλαστικά, ήταν κατώτερος τον περιστάσεων και δεν έδειξε να αντιμετωπίζει ώριμα τα 

κοσμοϊστορικά γεγονότα που συντάραξαν συθέμελα κάθε (σχεδόν) στρώμα της Ελληνικής 

κοινωνίας. 

 

Η πρόσφατη άνοδος της αριστεράς στο προσκήνιο, σίγουρα, δεν ήταν ένα φρούτο που ωρίμασε 

και έπεσε στα χέρια του ελληνικού λαού, αλλά η τελευταία επιλογή στην φαρέτρα των επιλογών 

του ύστερα από πολλές πολιτικές αλχημείες και εκλογικές αναμετρήσεις από το 2009 ως και την 

25η Ιανουαρίου 2015. Κατά την διάρκεια των περασμένων ετών η οργή που φούντωνε και 

συσσωρευόταν στον κόσμο, ένα φαινόμενο που δεν είχε έμπρακτο ή καθοριστικό αντίκτυπο στα 

πολιτικά τεκτενόμενα στην χώρα, οδήγησε μέχρι στιγμής μόνο στην δημιουργία ενός νέου 

πολιτικού ρεύματος, τυφλής βίας, μισαλλοδοξίας και νεοναζισμού. 

 

Και τώρα, στην επερχόμενη συμφωνία του Eurogroup, διότι θα υπάρξει συμφωνία και θα βρεθεί 

μια λύση κάπου στην μέση μεταξύ των διαπραγματευτικών γραμμών Γερμανίας και Ελλάδας, θα 

συντελεστεί κάτι ίσως παράδοξο. Η ταπεινωμένη Ελλάδα θα αποτελέσει την απαρχή μιας 

αλυσιδωτής αντίδρασης στην Ευρώπη καθώς οι αγανακτισμένοι Ίβηρες είναι οι επόμενοι που θα 

κινηθούν αναλόγως. Στην περίπτωση λοιπόν μιας νέας επωφελέστερης συμφωνίας για την 

Ελλάδα, ποιές θα είναι οι αντιδράσεις στην χώρα μας; Ο ενθουσιασμός και η ανακούφιση θα 

είναι έκδηλη και δικαιολογημένη, άλλωστε η καλή ψυχολογία είναι ο καλύτερος οιωνός για την 

οικονομική δραστηριότητα και ευημερία. Η σύντομη όμως ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας μας 

έχει διδάξει δυστυχώς το αντίθετο - καθώς ο υπέρμετρος ενθουσιασμός, μας οδήγησε σαν έθνος 

επανηλλειμένα στην τύφλωση και τον όλεθρο.  

 

Σαν σε τρενάκι του τρόμου, μέσα σε λίγα χρόνια περάσαμε από την πτώχευση, τον παγκόσμιο 

εξευτελισμό, την απόλυτη εξαθλίωση μεγάλου αριθμού συνανθρώπων μας, την απαξίωση από 

τους εταίρους μας, τον υπέρμετρο λαϊκισμό/μηδενισμό, τον διχασμό και την διχόνοια - στην 

αντίπερα όχθη της υπέρμετρα βλακώδους «ελληνιάρικης» αντιμετώπισης της κατάστασης που 

θυμίζει εθνικιστικό παροξυσμό σαν άλλο Euro 2004, μια μετατροπή της πολιτικής σκηνής σε 

μια οχλαγωγία θεάματος και αβάσιμου ενθουσιασμού. Πολύ φοβάμαι πως το γεγονός αυτό, σαν 

πέπλο θα καλύψει τα κακώς κείμενα των περασμένων ετών και ως συνήθως ο Έλληνας θα 

ξεχάσει, θα γκρεμίσει ανδριάντες ενώ παράλληλα με την ίδια ελαφρότητα και ευκολία θα 

υψώσει νέους, διαιωνίζοντας τα ίδια φαινόμενα που μας έσυραν μέχρι εδώ. Ένα ολόκληρο έθνος 

αποζητούσε απελπισμένα την αλλαγή, μια ουρανοκατέβατη λύση ως από μηχανής Θεός, 
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θυμίζοντας τον αρχαίο μύθο του Αισώπου «Ἀνὴρ ναυαγός», που με την γνωστή ρήση "συν 

Αθηνά και χείρα κίνει" εξέφραζε την πεποίθηση των προγόνων μας ότι ο άνθρωπος πρέπει να 

στηρίζεται στις δυνάμεις του, και να μην τα περιμένει όλα από τους θεούς. 

 

Την ύστατη τούτη ώρα εύχομαι να πρυτανεύσει η λογική και η ωριμότητα καθώς για άλλη μια 

φορά οι συγκυρίες μας οδηγούν σε ένα σημείο που παρουσιάζεται μια τεράστια ευκαιρία (ίσως η 

τελευταία) για να πράξουμε το σωστό - να ξεκινήσουμε μια νέα αρχή από σωστή βάση, 

απαλλαγμένη από τα «δηλητηριώδη πλοκάμια» του παρελθόντος - να δώσουμε εμείς οι Έλληνες 

μια ευκαιρία στην Ελλάδα. 
 

 


