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Με το σύνθημά του «Πρώτα η Αμερική», ο Ντόναλντ Τραμπ επεδίωξε να βάλει τέλος στην 
αυξανόμενη υπερχρέωση των Ηνωμένων Πολιτειών που οφείλεται στα συνεχώς αυξανόμενα 
ελλείμματα των εξαγωγών της, ιδίως έναντι της Κίνας και της Γερμανίας. Για το σκοπό αυτό, 
χρησιμοποίησε όλα τα αθέμιτα μέσα του οικονομικού πολέμου: κυρώσεις, απαγορεύσεις, 
περιορισμούς, δασμούς, διακρίσεις, ποινικές διώξεις, λεηλασίες και ελέγχους. Η γερμανική 
αυτοκινητοβιομηχανία, ηγέτιδα από άποψη ποιότητας και επιτυχημένης πορείας, βρέθηκε στο
επίκεντρο αυτής της μάχης.

Οι κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας στόχευσαν επίσης τη γερμανική οικονομία. Με τη βοήθεια της 
ΕΕ και της ίδιας της γερμανικής κυβέρνησης, διακόπηκε ο εφοδιασμός της γερμανικής 
οικονομίας με φθηνή ρωσική ενέργεια, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να ανατιναχθούν οι 
αγωγοί της, και όλα αυτά για να αναγκαστεί η Γερμανία να αγοράσει το ακατάλληλο 
αμερικανικό φυσικό αέριο από fracking (εξόρυξη υπό πίεση υγρού), το οποίο είναι τρεις φορές
ακριβότερο. Από τότε, το ενεργειακό κόστος της γερμανικής βιομηχανίας είναι οκτώ φορές 
υψηλότερο από ό,τι στις ΗΠΑ. Στον τομέα του διεθνούς ανταγωνισμού, αυτό εγκυμονεί τον 
κίνδυνο μιας προγραμματισμένης κατάρρευσης της βιομηχανίας μας, σε διεθνές επίπεδο.

Η ανατίναξη του αγωγού Nord Stream 2, σύμφωνα με τις επιταγές του Τζο Μπάιντεν, κατέστησε 
αδύνατη την προμήθεια φθηνού ρωσικού φυσικού αερίου, όχι μόνον προσωρινά, αλλά και 
μακροπρόθεσμα. Επιπλέον, οι κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας που επιβλήθηκαν από τις ΗΠΑ και 
την ΕΕ, στέρησαν από τη Γερμανία όχι μόνο την προμήθεια ρωσικού φυσικού αερίου, αλλά και το 
ένα τέταρτο του συνόλου των εισαγωγών πρώτων υλών, προκαλώντας διαρκή άνοδο των 
τιμών.

Στην πραγματικότητα, το «πολιτικό γραφείο της ΕΕ» θα έπρεπε να είχε προστατεύσει τη Γερμανία 
από τις αμερικανικές κυρώσεις, έστω και για το δικό του συμφέρον, ώστε η Γερμανία να 
παραμείνει σταθερός οφειλέτης και καλοπληρωτής. Ωστόσο, υιοθετώντας τις αμερικανικές 
κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας, η ΕΕ έβλαψε περισσότερο τη Γερμανία παρά τη Ρωσία. Η 
Ρωσία μπόρεσε να αντισταθμίσει το ενεργειακό μποϊκοτάζ με αυξήσεις τιμών και τώρα έχει 
περισσότερα έσοδα από την ενέργεια από ό,τι είχε παλαιότερα. Η Γερμανία, από την άλλη 
πλευρά, έχει χάσει για πάντα τη φθηνή ενεργειακή της βάση. Το υψηλότερο ενεργειακό κόστος 
οδηγεί σε κατάρρευση της οικονομίας της ή την αναγκάζει να μεταναστεύσει, και σε κάθε 
περίπτωση δεν είναι πλέον βιώσιμη ενόψει του διεθνούς ανταγωνισμού. Η ΕΕ συνέβαλε συνεπώς 
στην καταστροφή της οικονομικής βάσης της Γερμανίας, χάνοντας όχι μόνο τον κύριο 
χρηματοδότη όλων των υπηρεσιών της, αλλά και, με την κατάρρευση της Γερμανίας, τη 
διεθνή της φερεγγυότητα.

Επιπλέον, σύμφωνα με το καταστατικό της, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει δικαίωμα να επιβάλει 
φόρους, αλλά εξαρτάται από τις εισφορές των κυρίαρχων κρατών μελών. Ως εκ τούτου, μπορεί να 
πραγματοποιεί δαπάνες μόνο εφόσον αυτές εγκρίνονται από τα κράτη μέλη.
    
Σύμφωνα με το καταστατικό της, η ΕΕ δεν θα πρέπει επομένως ούτε να χρεώνεται ούτε να 
εφαρμόζει κρατική χρηματοδότηση. Ωστόσο, και οι δύο αυτές απαγορεύσεις έχουν 
καταστρατηγηθεί με τη βοήθεια της Άνγκελα Μέρκελ. Η χρηματοδότησή της σύμφωνα με το 
μοντέλο ενός κυρίαρχου κράτους ονομάστηκε «σταθεροποιητική βοήθεια» την οποία διαχειρίζεται 
το ταμείο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ), προκειμένου να αποφευχθούν οι 
κρατικές χρεοκοπίες που θα οδηγούσαν ταυτόχρονα στη χρεοκοπία της ευρωζώνης.



Όσον αφορά δε, την υποχρέωση της αποφυγής της υπερχρέωσης, αυτή παραβιάστηκε με την 
έγκριση χρεών δυσθεώρητου ύψους (750 δισεκατομμύρια ευρώ!) για μια πολύ ασαφή «Νέα 
Πράσινη Συμφωνία».

Η Μέρκελ επέκτεινε ανεπίτρεπτα τις αρμοδιότητες της ΕΕ, προκαλώντας ανεπανόρθωτη 
ζημιά στη χώρα της, δεδομένου ότι η Γερμανία πρέπει να επωμιστεί ένα βάρος άνω του 26% 
για πληρωμές σε υπερχρεωμένα κράτη και συσσωρευμένα χρέη. Όλα τα μέτρα που 
υιοθετήθηκαν προκειμένου να προστατευθεί το ευρώ θα μπορούσαν να δικαιολογηθούν και να
εφαρμοστούν μόνο χάρη στην οικονομική ισχύ της Γερμανίας.

Επιπλέον, η ΕΕ όχι μόνο πραγματοποίησε μόνιμες πληρωμές προς τη χρεοκοπημένη Ουκρανία 
χωρίς καμία νομική βάση, αλλά επιπλέον χρηματοδότησε την ανοικοδόμησή της σε βάρος των 
χωρών μελών, ύψους άνω των 700 δισεκατομμυρίων ευρώ, χωρίς καμία εγγύηση για την κάλυψη 
αυτών των υποσχέσεων και χρεών, στο μέλλον.
    
Οι τρεις υπεύθυνες ομάδες - οι ΗΠΑ, η ΕΕ και η ίδια η γερμανική κυβέρνηση - έχουν 
διασφαλίσει ότι η πτώση της Γερμανίας, και συνεπώς της ΕΕ, δεν θα είναι προσωρινή και 
βραχυπρόθεσμη, αλλά σταθερή, διαρκής και οριστική.

    Εάν η Γερμανία - και κατά συνέπεια η ΕΕ - καταρρεύσει οικονομικά, οι χώρες του 
ευρωπαϊκού νότου δεν θα μπορούν πλέον να χρηματοδοτηθούν από την αγορά, οπότε θα είναι 
όχι μόνο υπερχρεωμένες αλλά και αφερέγγυες. Η χρεοκοπία των πρωτοπόρων χωρών δεν θα 
προκαλέσει μόνο τη διάλυση της ΕΕ, αλλά και την πτώση του ευρώ και πιθανότατα ακόμη και 
την εξαφάνισή του. Η κατάρρευση του ευρωπαϊκού νομισματικού συστήματος θα επιβάλει όχι 
μόνο τη νομισματική μεταρρύθμιση, αλλά και τη μεταρρύθμιση της πληθωρικής ΕΕ. Η σημερινή 
καταστροφή της γερμανικής ευημερίας θα οδηγήσει τη Γερμανία σε βραχυπρόθεσμη 
κατάρρευση, αλλά θα θέσει επίσης υπό αμφισβήτηση και τα ίδια τα θεμέλια της ΕΕ.

Η «μεγάλη στροφή» που επιφέρει σκόπιμα ο συνασπισμός που έχει ανάψει το δήθεν «σήμα 
κινδύνου», δεν θα μεταμορφώσει επομένως μόνο τη Γερμανία, αλλά και ολόκληρη την 
Ευρώπη. Το 2023 θα είναι από αυτή την άποψη ένα μοιραίο έτος.


