
  

ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ :ΠΡΟΟΙΜΙΟ ∆ΙΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε.  

Οι καπιταλιστικές κρίσεις 

   Οι κρίσεις στο καπιταλιστικό σύστηµα προκύπτουν όταν ο πλούτος (µε µορφή κεφαλαίων και 

µοχλό τα υψηλά κέρδη) συγκεντρώνεται στην κατοχή των λίγων, αφαιρούµενος από τους 

πολλούς, οι οποίοι τον παράγουν. Το κεφάλαιο τότε δεν µπορεί πλέον να επενδυθεί µε την ίδια 

κερδοφορία και, για να µην ανατραπεί το καπιταλιστικό σύστηµα από κοινωνικές εκρήξεις ή και 

επαναστάσεις, το συσσωρευµένο κεφάλαιο αναδιανέµεται ή και καταστρέφεται ή βρίσκει νέους 

τοµείς κερδοφορίας. Οι διέξοδοι αυτές του κεφαλαίου ήσαν ιστορικά οι πόλεµοι και οι 

εφευρέσεις. Σήµερα έχει βρει διέξοδο στην άγρια κερδοσκοπία από τα κρατικά χρέη και 

ελλείµµατα, που διογκώθηκαν µετά το 2008. Έτσι όµως η κρίση, αντί να εκτονώνεται, βαθαίνει 

και η πιθανότητα βίαιων εξελίξεων και ανατροπών αυξάνει.  

Ο αφανής πόλεµος ΗΠΑ-Γερµανίας για το ρόλο του ευρώ 

   Η κρίση χρέους των δυτικών χωρών ξεκίνησε από τις  ΗΠΑ το 2008 µε τη χρεοκοπία της 

αµερικάνικής τράπεζας Lehman brothers. Από τότε η κεντρική εκδοτική τράπεζα των ΗΠΑ 

(FED) «κόβει» αφειδώς πληθωρικό δολάριο, προκειµένου η αµερικανική κυβέρνηση να 

χρηµατοδοτεί τις καταρρέουσες τράπεζές τους (που τις εγκαταλείπουν στην τύχη τους οι 

πάµπλουτοι τραπεζίτες τους), καθώς και τις χειµαζόµενες επιχειρήσεις τους. Έτσι το χρέος των 

ΗΠΑ εκτοξεύτηκε αλλά αυτό δεν τους δηµιουργεί πρόβληµα, επειδή το δολάριο το στηρίζουν 

υποχρεωτικά όλες οι χώρες που το κατέχουν (ως το κατ΄ εξοχήν παγκόσµιο αποθεµατικό 

νόµισµα), για να διατηρούν σταθερά τα αποθεµατικά τους κεφάλαια. Έτσι οι ΗΠΑ, χώρα άκρως 

ελλειµµατική, διατηρείται ως υπερδύναµη, «πουλώντας» δολάρια. 

   Η αναπόφευκτη υποτίµηση του πληθωρικού δολαρίου έστρεψε τις οικονοµικά αναδυόµενες 

χώρες (Κινα, Ινδία, Βραζιλία κ.λπ.) και ορισµένες πετρελαιοπαραγωγές (Ιράν, Βενεζουέλα κ.λπ.) 

προς το ανατιµηµένο ευρώ για µέρος των αποθεµατικών τους. Εξοστρακισµός του δολαρίου ως 

αποθεµατικού νοµίσµατος θα σήµαινε για τις ΗΠΑ απώλεια του ρόλου τους ως υπερδύναµης. 

Αυτός είναι ο κύριος λόγος για τον ακήρυκτο πόλεµο που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ κατά του ευρώ 

και της Γερµανίας. Οι ΗΠΑ φοβούνται επίσης τις παραδοσιακές ρωσογερµανικές σχέσεις, που 

έχουν αναβαθµισθεί τα τελευταία χρόνια µε την ενέργεια και τα κοινά αναπτυξιακά σχέδια σε 

ευρωπαϊκές χώρες του πρώην ανατολικού συνασπισµού. 

   Αξιοποιώντας τα κερδοσκοπικά κεφάλαια (δηλ. τα τραπεζικά και χρηµατιστηριακά 

υπερκέρδη, που µεταφέρθηκαν σε οµίλους κερδοσκοπικών κεφαλαίων και αναζητούν νέα υψηλά 

κέρδη) που δρουν ανεξέλεγκτα και αποκαλούνται κατ’ ευφηµισµό αγορές, καθώς και τους 

αµερικανικούς «οίκους» αξιολόγησης µε τις υποβαθµίσεις τους, επέπεσαν κατά των 

οµολόγων των χωρών της ευρωζώνης, εκτοξεύοντας στα ύψη τα επιτόκια δανεισµού, 

προκαλώντας κρίση δανεισµού, που διογκώνει τα χρέη. Επωφελούνται από τη (γερµανικής 

έµπνευσης) παγκόσµια ιδιορρυθµία της ευρωζώνης να µην έχει κεντρική εκδοτική τράπεζα που 

να εγγυάται και να στηρίζει τη σταθερότητα του ευρώ από κερδοσκοπικές επιθέσεις. 

   Στόχος των ΗΠΑ δεν είναι η κατάρρευση του ευρώ, αλλά η δραστική υποτίµησή του, 

ώστε να καταστεί αδύναµο και να µην αποτελεί πλέον εναλλακτικό αποθεµατικό νόµισµα, να 

υπάρχει µόνο για συναλλαγές εντός της ευρωζώνης. Αυτό θα συµβεί αν υποχρεωθεί η Γερµανία 

να υποκύψει στην έκδοση ευρωοµολόγων από την Ε.Κ.Τ., δηλ. να «κόψει» πληθωρικό ευρώ, 

κάτι που ως τώρα αρνείται πεισµατικά. 
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Ο ρόλος του ΓΑΠ 

   Αυτός ο πόλεµος κατά του ευρώ ξεκίνησε όταν ο πρόθυµος  υποτακτικός των ΗΠΑ, αυτός ο 

ολέθριος για την Ελλάδα άνθρωπος,  προτίµησε να αλυσοδέσει τη χώρα του και τους Έλληνες 

για πολλά χρόνια, προκειµένου να υπηρετήσει τους προστάτες του. Με τα ελλείµµατα που 

φούσκωσε, µε τους «Τιτανικούς» και τη «διεφθαρµένη Ελλάδα»  και µε άµεσους συνεργούς-

συνενόχους τους Παπακωνσταντίνου-Προβόπουλο, που είχαν ενεργό ρόλο, προκάλεσε κρίση 

δανεισµού στην Ελλάδα, την πρώτη στην ευρωζώνη, ώστε  να πυροδοτηθεί µε τους «οίκους» 

αξιολόγησης και τις «αγορές» η αµερικανική επίθεση. Ευχόµαστε κάποτε ν’ αποδοθεί 

δικαιοσύνη, για να παραδειγµατισθούν οι νέοι επίδοξοι Εφιάλτες. 

Η  Γερµανία 

   Οι ΗΠΑ, θέλοντας να µην επαναληφθεί το ιστορικό ανάλογο της ∆ηµοκρατίας της Βαϊµάρης 

µετά τον 1
ο
 παγκόσµιο πόλεµο, ήθελαν την ενσωµάτωση της ηττηµένης και διαιρεµένης τότε 

Γερµανίας στο δυτικό στρατόπεδο. Για το λόγο αυτό επέβαλαν σε πολλές χώρες, όπως η Ελλάδα, 

που είχαν καταστραφεί από τη γερµανική κατοχή, να µην πληρωθούν πολεµικές επανορθώσεις ή 

άλλες διεκδικήσεις από τη Γερµανία µε διάφορες προφάσεις. Ετσι η ∆υτική, κυρίως, Γερµανία, 

αφού «κουρεύτηκαν» δραστικά τα χρέη και οι υποχρεώσεις της και µε τη βοήθεια του 

αµερικανικού σχεδίου Μάρσαλ, γνώρισε µεγάλη ανάπτυξη µε γρήγορη ανασύσταση της 

παραγωγικής της δοµής. 

   Μετά την Ε.Κ.Α.Χ. το 1951, την Ε.Ο.Κ. το 1957, την επανένωσή της το 1990 και την Ε.Ε. το 

1992 απέκτησε κυρίαρχη οικονοµική θέση στον ευρωπαϊκό χώρο. Με την εισαγωγή του ευρώ το 

1999, που η ίδια επιδίωξε, επωφελήθηκε στο έπακρο από τη ραγδαία αύξηση των πλεονασµάτων 

της, που οφειλόταν στο σταθερό ενιαίο νόµισµα και στη µεγάλη εσωτερική υποτίµηση, δηλ. στη 

µεγάλη περικοπή µισθών, συντάξεων και αµοιβών και στην καθιέρωση ελαστικών εργασιακών 

σχέσεων. Μείωσε δηλ. το εργατικό κόστος παραγωγής και περιόρισε δραστικά την αγοραστική 

δύναµη των Γερµανών. Έτσι τα γερµανικά προϊόντα έγιναν πιο ανταγωνιστικά, αυξάνοντας τις 

εξαγωγές, ενώ παράλληλα µειώθηκαν οι εισαγωγές. Ακόµη και φέτος µε την κρίση τα εµπορικά 

της πλεονάσµατα κυµαίνονται από 12 έως 15 δισ. το µήνα, ένα µεγάλο µέρος των οποίων 

προέρχεται από τις ελλειµµατικές χώρες της ευρωζώνης, δηλ. τα πλεονάσµατά της είναι τα 

ελλείµµατα των άλλων χωρών (µεταξύ των οποίων και της Ελλάδας).   

   Με τα πλεονάσµατα οι γερµανικές, κυρίως, τράπεζες δάνειζαν χαµηλότοκα αφειδώς τις 

λιγότερο παραγωγικές χώρες της ευρωζώνης. Έτσι στις χώρες αυτές πουλούσαν και τα γερµανικά 

προϊόντα, πολλές φορές διαφθείροντας µε µίζες, και κέρδιζαν και από τα επιτόκια των δανείων 

τους. Η επιδίωξή της το ευρώ να υποσκελίσει το δολάριο, δηλ. οι συναλλαγές του πετρελαίου και 

των οµολόγων να γίνονται σε ευρώ από τα γερµανικά πλεονάσµατα, κυρίως, ήταν το µοιραίο 

λάθος της.   

H κρίση 

   Η κρίση δανεισµού και χρέους λόγω της οικονοµικής κρίσης και του ευρώ, ανεξάρτητα από τις 

αµερικανικές επιδίωξεις, αργά ή γρήγορα θα εκδηλωνόταν, επειδή οι χώρες της ευρωζώνης µόνο 

µε δανεισµό χρηµατοδοτούν µέρος των αναγκών τους. Έτσι οι ελλειµµατικές  χώρες 

υποχρεώνονται να πληρώνουν όλο και υψηλότερα επιτόκια και, συνεπώς, και τοκοχρεολύσια, 

που αυξάνουν ραγδαία τα δηµοσιονοµικά τους ελλείµµατα και εκτοξεύουν το δηµόσιο χρέος 

τους. 
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   Το «σκληρό» ευρώ δεν επιτρέπει την ανάπτυξη της παραγωγής µιας χώρας, όταν το κόστος των 

προϊόντων της σε ευρώ είναι µεγαλύτερο απ’ αυτό π.χ. των αντίστοιχών γερµανικών. Ούτε 

επιτρέπεται, λόγω των κανόνων της Ε.Ε. («ελεύθερος και ανόθευτος ανταγωνισµός») και της 

Ο.Ν.Ε., να τη χρηµατοδοτήσει και να την ενισχύσει, προκειµένου να καταπολεµήσει την ανεργία, 

τη µείωση των δηµοσίων εσόδων, των ασφαλιστικών εισφορών, των κοινωνικών δαπανών και 

την αύξηση των ελλειµµάτων του ασφαλιστικού, υγειονοµικού, εκπαιδευτικού κ.λπ. τοµέα. Όµως 

επιτρέπεται η χρηµατοδότηση των τραπεζών παρά τους κανόνες. Με το ευρώ και την Ε.Ε. 

καταδικάζονται χώρες να µην παράγουν και να δανείζονται συνεχώς.  

   Αντίθετα, αν οι ελλειµµατικές χώρες µπορούσαν να υποτιµήσουν το εθνικό τους νόµισµα και 

να χρηµατοδοτήσουν την παραγωγή τους, εκτός φυσικά της Ε.Ε., θα είχαν λύσει πολλά από τα 

προβλήµατα που ταλανίζουν τους λαούς τους και κυρίως θα είχαν την εθνική τους αξιοπρέπεια  

και τη δηµοκρατία τους. Το ευρώ και η Ε.Ε. είναι τα δεσµά τους. Όµως οι άρχουσες ελίτ τους, 

που διασφαλίζουν την κυριαρχία και τον προσπορισµό τους µόνο µέσα στην Ε.Ε., τους κρατούν 

δέσµιους και τους υποχρεώνουν σε αδιέξοδη αιµατηρή λιτότητα µε όλα τα µέσα.   

Ηγεµονία και λιτότητα: ο γερµανικός παραλογισµός καταστροφής 

   Η άρχουσα ελίτ της Γερµανίας, παρά τις εσωτερικές της διαφορές, δε θέλει να επιστρέψει 

τίποτα απ’ όσα κέρδισε µε το ευρώ και την Ε.Ε. στις χώρες της ευρωζώνης που έχουν 

προβλήµατα δανεισµού. Ανακαλώντας τις απεχθείς ιστορικές της καταβολές, σπέρνοντας το 

νεορατσισµό για τους «τεµπέληδες νότιους», πιστεύει, κοντόφθαλµα, ότι µε την κρίση θα 

ηγεµονεύσει στην Ευρώπη µέσω της επιβολής του γερµανικού µοντέλου αιµατηρής λιτότητας, 

που θα καταστήσει τον  πλούτο  των ευρωπαϊκών χωρών βορά στο κεφάλαιό τους. ∆ε διστάζει να 

διαλύσει ουσιαστικά την Ε.Ε., για να πετύχει το στόχο της, παραµερίζοντας κάθε ίχνος εθνικής 

κυριαρχίας και δηµοκρατίας στις υποτελείς χώρες. Η ισότητα και η αλληλεγγύη, που, έστω και 

κατ’ επίφαση, ίσχυαν µέχρι τώρα µεταξύ των κρατών-µελών της Ε.Ε., για να νοµιµοποιούνται 

στους λαούς τους, αντικαταστάθηκαν και τυπικά πλέον µε την υποτέλεια στην Γερµανία.  

  Η συνταγµατική απαγόρευση ελλειµµάτων και χρέους, που θέλει να επιβάλει στις χώρες-

µέλη µε την απόφαση της Συνόδου της 9ης
 ∆εκεµβρίου, είναι τόσο ουτοπική και τραγικά φαιδρή, 

όσο και η απαγόρευση να βγαίνει ο ήλιος από την ανατολή. Τελικά φαίνεται ότι η Γερµανία δεν 

ενδιαφέρεται πλέον να διατηρήσει το ευρώ, τουλάχιστον όπως είναι σήµερα, µια και  η πορεία 

αυτού και της Ε.Ε. φαίνεται προδιαγεγραµµένη. Οι χώρες θα πνιγούν στα ελλείµµατα και στα 

χρέη. Ούτε θ’ ανακόψει την πορεία αυτή το περιβόητο ευρωοµόλογο, που ευαγγελίζονται οι 

ευρωπαϊστές, δεξιοί και αριστεροί, που θα εκδίδεται αναγκαστικά µε πληθωρικό ευρώ, επειδή το 

πρόβληµα δεν είναι το µικρότερο επιτόκιο αλλά ο συνεχής δανεισµός. Η λύση είναι η ανάπτυξη, 

την οποία, εντός ευρώ και Ε.Ε., η Γερµανία την έχει καταστήσει  πλέον απαγορευµένο είδος.  

   Η Γερµανία τελικά θα βγει χαµένη και πάλι. Οι φτωχοί, που καθηµερινά παράγει η πολιτική 

της, δεν έχουν τίποτα να δώσουν παρά µόνο την οργή τους για τους κατακτητές τους και τους 

εγχώριους υποτακτικούς τους. Οι λαοί δεν είναι διατεθειµένοι να εξαθλιωθούν για την ευηµερία 

της γερµανικής ελίτ και των τραπεζών. Θα επαναστατήσουν. Ευχόµαστε αυτό ν’ αρχίσει από 

τους Ελληνες.     
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