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1. ΑΡΧΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΠΥΡΟΥ ΛΑΒΔΙΩΤΗ 

Spiros Lavdiotis (Α) Ερώτημα:  

Κατ’ αρχάς, θα πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν την θεμελιώδη αρχή ότι η οικονομία και η 

πολιτική της κυβέρνησης ενός κράτους είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. Οι σύγχρονες 

κοινωνίες είναι ουσιωδώς οικονομικές κοινωνίες και οι σπουδαίες πολιτικές φιλοσοφίες οι 



οποίες έχουν κυριαρχήσει παγκοσμίως, είναι κατεξοχήν αντιπαρατιθέμενα οικονομικά 

συστήματα.  

Το οικονομικό σύστημα που έχει υιοθετηθεί από τις ελληνικές κυβερνήσεις τα τελευταία 

είκοσι χρόνια βασίζεται στις αρχές του μονεταρισμού που αποτελεί τον ακαδημαϊκό μανδύα 

του δόγματος του νεοφιλελευθερισμού. Αυτό συνιστά ένα οικονομικό δόγμα του οποίου οι 

ρίζες εκτείνονται στην ιδεολογία της laissez faire οικονομίας του 18ου αιώνα στην δυτική 

Ευρώπη. Η παλινόρθωση του δόγματος που οδηγεί στον αχαλίνωτο καπιταλισμό, επετεύχθη 

στην χώρα μας την δεκαετία του 1990. Με το εγχείρημα της «άωρου» ένταξης της Ελλάδος 

στην Ευρωζώνη στις αρχές του 2000, απεμπολήσαμε το κυριαρχικό δικαίωμα της έκδοσης 

του εθνικού μας νομί- σματος αποδεχόμενοι το υπερεθνικό νόμισμα, το Ευρώ, που έχει 

αμετάκλητη ισοτιμία. Έτσι καταλήξαμε στη σημερινή τραγωδία της φτωχοποίησης της 

Ελλάδος, διότι οι πολιτικοί μας αγνόησαν βασικούς νόμους λειτουργίας της οικονομίας και 

με την δημοσιονομική κακοδια- χείριση και κοινωνικοποίηση μέσω του προϋπολογισμού 

του κράτους των τεραστίων ζημιών των ‘ελληνικών’ τραπεζών οδήγησαν την πλειονότητα 

των πολιτών στην οικονομική εξαθλίωση.  

Έχουν ήδη περάσει πέντε χρόνια ύφεσης τα οποία προκάλεσαν συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά 

25%, τουτέστιν 50 δις € συνολικής αγοραστικής δύναμης έχουν εξανεμισθεί. Η υπαγωγή της 

Ελλάδος στους επαχθείς όρους των Μνημονίων, των δανειακών συμβάσεων της εθνικής 

υποτέλειας, επέφερε ολέθρια αποτελέσματα κατ’ ομολογία μάλιστα των ίδιων δανειστών, 

με το mia culpa του ΔΝΤ. Oι πολιτικοί μας ηγέτες αποδείχτηκε από την κατάρρευση της 

οικονομίας εν μέσω καλπάζουσας ανεργίας, ότι αναληθώς διαβεβαίωναν τον πολύπαθο 

ελληνικό λαό ότι η Α’ δανειακή σύμβαση των 110 δις ευρώ και το περιβόητο PSI με την Β’ 

δανειακή σύμβαση των 130 δις ευρώ, είναι αναγκαίες για την «σωτηρία της χώρας». Ο 

λόγος είναι, ισχυρίστηκαν, ότι πρέπει να παραμείνει η Ελλάδα στη ζώνη του ευρώ. Και το 

ερώτημα, έστω και χρεωκοπημένη!  

Οι ανάλγητοι πολιτικοί της χώρας μας, δυστυχώς, αγνόησαν τον θεμελιώδη οικονομικό 

κανόνα « ότι υπάρχει ένα ιδιόμορφο πλεονέκτημα στο κράτος που έχει θετικό διεθνές 

εμπορικό ισοζύγιο και, αντιθέτως, το διατρέχει ένας σοβαρός οικονομικός κίνδυνος όταν 

έχει αρνητικό ισοζύγιο, ιδίως όταν συνοδεύεται από καθαρή εισροή νομίσματος». Υπάρχει 

ένα στοιχείο επιστημονικής αλήθειας σ’ αυτό το αξίωμα του μερκαντιλισμού συμπλήρωσε ο 

J.M.Keynes. Και προειδοποίησε, κάνοντας μια από τις πιο σημαντικές επισημάνσεις στον 

τομέα της πρακτικής οικονομίας, ότι « θα πρέπει να γίνει κατανοητό, τα πλεονεκτήματα 

είναι ομολογουμένως εθνικά και είναι απίθανο να ωφελήσουν τον κόσμο εξ ολοκλήρου». Κι 

αυτό, διότι «το παιχνίδι του διεθνούς εμπορίου είναι μηδενικού αθροίσματος» (zero sum 

game), με αποτέλεσμα το επίτευγμα του θετικού ισοζυγίου ενός κράτους να επιτυγχάνεται 

εις βάρος κάποιου άλλου. Την επαλήθευση του αξιώματος αποδεικνύουν τα στατιστικά 

στοιχεία του διεθνούς εμπορικού ισοζυγίου της χώρας μας το οποίο την περίοδο της 

δεκαετίας ( 2000-10) είναι αρνητικό κατά 321 δις €, με το αντίστοιχο πλεόνασμα να 

καταλήγει σε άλλες εξαγωγικές χώρες, κυρίως της Γερμανίας. 



Αποτελεί πρωταρχικό στοιχείο για τη διατήρηση της κοινωνικής ευημερίας της πολιτείας οι 

κυβερνητικές αρχές να δώσουν μεγάλη προσοχή στην κατάσταση του διεθνούς εμπορικού 

ισοζυγίου, ιδίως με την εφαρμογή μέτρων που προωθούν την ενθάρρυνση των εξαγωγών 

και την αποθάρρυνση των εισαγομένων προϊόντων και υπηρεσιών. Ο λόγος είναι ότι ένα 

θετικό διεθνές εμπορικό ισοζύγιο θα αποβεί «άκρως τονωτικό» για την οικονομία, ενώ ένα 

αρνητικό ισοζύγιο ίσως γρήγορα να δημιουργήσει «μια κατάσταση διαρκούς οικονομικής 

ύφεσης» είχε δηλώσει με έμφαση ο μεγαλύτερος οικονομολόγος του 20ου αιώνα, 

J.M.Keynes. Ωστόσο, η πολιτική ηγεσία ενώ γνώριζε επί δεκαετίες ότι την Αχίλλειο Πτέρνα 

της ελληνικής οικονομίας την αποτελεί το διεθνές εμπορικό ισοζύγιο της χώρας, σιώπησε 

και προσπάθησε έντεχνα να το αποκρύψει, διότι ήταν ενήμερη ότι το εμπορικό ισοζύγιο 

αποτελούσε το επίκεντρο μιας ιδεολο- γικής διαμάχης και πεδίο έντονης πολιτικής 

αντιπαράθεσης και αποφάσισε τεχνηέντως να την αποφύγει. Έτσι, προσέφυγε χωρίς 

σωφροσύνη στον συνεχή δανεισμό για να καλύψει τα χρόνια ελλείμματα του ισοζυγίου, μια 

ολέθρια πολιτική για την «ανοικτή» οικονομία της χώρας.  

Η πολιτική ηγεσία όμως δεν σταμάτησε στην απόκρυψη της δεινής καθαρής διεθνούς 

επενδυτικής θέσης της χώρας, αλλά συνέχισε και, αποδέχθηκε τους όρους της Συνθήκης του 

Μάαστριχτ (1992) χωρίς να πληροί τα δημοσιονομικά κριτήρια της ένταξης στην Ευρωζώνη, 

(i) του 3% δημοσιονομικού ελλείμματος ως προς το ΑΕΠ και (ii) του συσσωρευμένου 

δημόσιου χρέους να μην υπερβαίνει το 60% σε σχέση με το ΑΕΠ της υποψήφιας χώρας. Κι 

έτσι επήλθε ο «εκτροχιασμός» όχι του ‘εκσυγχρονιστή’ τέως πρωθυπουργού Σημίτη, αλλά 

του αναπόφευκτου εκτροχιασμού του διεθνούς εμπορικού ισοζυγίου της χώρας, καθώς το 

εμπορικό έλλειμμα διπλασιάστηκε από το επίπεδο των 22 δις € το 2000 στα 44 δις € το 

2008, την κομβική χρονιά της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης. Όμως, για να 

αντιληφτούμε ότι η πολιτική ηγεσία διέπραξε ένα τραγικό λάθος είς βάρος της ευημερίας 

του ελληνικού λαού με την ένταξη και την εμμονή της παραμονής της χώρας στη ζώνη του 

ευρώ - που σημαίνει μια μακροχρόνια ύφεση όχι μόνο στο προσεχές αλλά και στο απώτερο 

μέλλον - πρέπει να γυρίσουμε το ρολόι πίσω στην εποχή της εφαρμογής των «Beggar my 

Neighbour» πολιτικών στo διεθνές εμπόριο. Στην οικονομία η φράση«Beggar my 

Neighbour» ( Ζητιάνος του Γείτονά μου) σημαίνει το οικονομικό πλεονέκτημα που 

επιτυγχάνεται από ένα πρόσωπο ή ένα κράτος εις βάρος του άλλου προσώπου ή κράτους. 

Συγκεκριμένα, για μια οποιαδήποτε χώρα η αύξηση των εξαγωγών σε σχέση με τις 

εισαγωγές οδηγεί σε περισσότερες θέσεις εργασίας. Επιπροσθέτως, η αρχική αύξηση 

εργασίας δημιουργεί μια δευτερογενή αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας από τα 

χρήματα που οι νέοι εργαζόμενοι δαπανούν. Επειδή, όμως το παιχνίδι του διεθνούς 

εμπορίου είναι «μηδενικού αθροίσματος», η αύξηση των εξαγωγών μιας χώρας οδηγεί στην 

μείωση των εξαγωγών των άλλων χωρών οι οποίες θα ασκήσουν αντίποινα καθώς οι φλόγες 

του εθνικισμού θα δυναμώσουν. Ένας από τους λόγους που συνέβαλε στην σφοδρότητα της 

Μεγάλης Κρίσης την δεκαετία του 1930, ήταν η προσφυγή των κρατών σε πολιτικές 

«ζητιάνος του γείτονά μου» παρά σε κοινή συνεργασία για την αντιμετώπιση του κοινού 

εχθρού της μαζικής ανεργίας και του αποπληθωρισμού. Δηλαδή, η κάθε μια χώρα 



«ατομιστικά» προσπάθησε να θεραπεύσει τα οικονομικά της προβλήματα που προήλθαν 

από την κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος με ανταγωνιστικές υποτιμήσεις των 

εθνικών τους νομισμάτων και την επιβολή προστατευτικών δασμών τα οποία τείνουν να 

επιδεινώσουν την κατάσταση και όχι να την βελτιώσουν. 

Η προέλευση της φράσης «ζητιάνος του γείτονά μου» έχει τις ρίζες της στο παιδικό παιχνίδι 

τραπουλόχαρτων στο οποίο οι συμμετέχοντες αποβλέπουν στη κατάκτηση όλων των καρτών 

του αντιπάλου. Ο παίκτης που επιτυγχάνει να αποκτήσει όλες τις κάρτες ανακηρύσ- σεται 

νικητής. Είναι ένα παιχνίδι καρτών όπου ο νικητής αναδεικνύεται από καθαρή τύχη που 

απορρέει από την αρχική κατανομή των χαρτιών με αποτέλεσμα παρόμοιας φύσης μ’ αυτή 

του πολέμου. Στη σύγχρονη εποχή της αναβίωσης του φιλελευθερισμού, των αρχών της 

laissez faire οικονομίας, η Γερμανία, το κυρίαρχο κράτος της ευρωζώνης, έχοντας εξ αρχής το 

συγκριτικό πλεονέκτημα των καθαρών θετικών εξαγωγών στο διεθνές της ισοζύγιο 

πληρωμών συμμετείχε ενθουσιωδώς στο παιχνίδι και μάζεψε τη «τράπουλα», σκουπίζοντας 

το τραπέζι.  

Στις αρχές της νέας χιλιετηρίδας η πλειοψηφία του ελληνικού λαού ενέκρινε την ένταξη της 

χώρας στη ζώνη του ευρώ, χωρίς να έχει αντιληφτεί ότι η απεμπόληση της έκδοσης του 

εθνικού νομίσματος, της δραχμής, και η αποδοχή του ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος με 

την παγίδα της αμετάκλητης ισοτιμίας συν τω χρόνω θα την μετέτρεπε σε «ζητιάνο του 

γείτονά μου», με χρονοδιάγραμμα δανείων του δημοσίου χρέους έως το 2057! Αγνόησαν οι 

πολιτικοί, αλλά και οι πολίτες το γεγονός ότι επρόκειτο για μία ιστορική απόφαση που θα 

άλλαζε άρδην τη φυσιογνωμία της Ελλάδος. Υποτίμησαν αμφότεροι την παρασιτική 

οικονομία της χώρας μας με τα σοβαρά μειονεκτήματα της δημοσιονομικής πειθαρχίας και 

ανταγωνιστικότητας και μαζί, τα χρόνια δίδυμα ελλείμματα του δημοσίου χρέους και του 

διεθνούς ισοζυγίου πληρωμών. Όντως, αποτελεί ένα αίνιγμα και προκαλεί εύλογη απορία, 

πως ξαφνικά ο πολίτης συνειδητοποίησε ότι το νέο νόμισμα, το Ευρώ, θα αποβεί η πανάκεια 

των οικονομικών προβλημάτων για τη χώρα του και θα επιφέρει τεράστια αλλαγή στη ζωή 

του! Ασφαλώς, προς το καλύτερο και το μοντέρνο διαισθάνθηκε, χωρίς όμως να γνωρίζει 

σχεδόν τίποτε γύρω από την Συνθήκη του Μάαστριχτ! 

Το αίσθημα της ευρωπαϊκής προοπτικής υπερνίκησε την οικονομική λογική και δεν είχαν οι 

έλληνες πολιτικοί ορθάνοικτα τα μάτια για να δουν ότι η κεντρική ιδέα της Συνθήκης του 

Μάαστριχτ, είναι ότι ΕΕ χώρες θα προχωρήσουν με στόχο την οικονομική και νομισματική 

ένωση(ΟΝΕ) με ένα ενιαίο νόμισμα το οποίο θα εκδίδεται μονοπωλιακά και η διαχείριση 

του θα γίνεται από μια ανεξάρτητη κεντρική τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

(ΕΚΤ). Όμως, η Συνθήκη δεν καθόρισε πως το υπόλοιπο της οικονομικής πολιτικής θα 

λειτουργούσε, ούτε και πρότεινε τη δημιουργία νέων θεσμικών οργάνων, πλην της ΕΚΤ. Οι 

ανάδοχοι της θα πρέπει να είχαν υποθέσει ότι τίποτε περισσότερο δεν χρειάζεται. Ωστόσο, 

αυτό μόνο μπορεί να είναι σωστό εάν οι σύγχρονες οικονομίες συνιστούν συστήματα που 

αυτό-προσαρμόζονται και αυτό- διορθώνουν, όπως η σχολή του Σικάγου υποθέτει και ο 

ιεροκήρυκας του μονεταρισμού Milton Friedman πρεσβεύει. Δηλαδή με τα «αυτόματα» του 



Δαίδαλου και τους τρίποδες του Ήφαιστου που εκτελούσαν αυτόματα τις εργασίες τους στο 

εργαστήριο του θεού, κατόπιν διαταγής.  

Οικονομίες οι οποίες είναι οργανισμοί που αυτό-διορθώνουν, ποτέ και υπό οποιοδήποτε 

συνθήκες απαιτούν διαχείριση και η Συνθήκη του Μάαστριχτ πράγματι σχεδιάστηκε με 

θεμέλιο αυτή την αρχή του κλασσικού φιλελευθερισμού. Αρχή, που διακηρύττει ότι οι 

κυβερνήσεις είναι ανίκανες, και γι αυτό δεν πρέπει να προσπαθήσουν- παρά μόνο οι 

ιδιώτες- για την επίτευξη των παραδοσιακών στόχων της οικονομικής πολιτικής: της 

ανάπτυξης και πλήρους απασχόλησης. Σύμφωνα με το δόγμα, αυτό που μπορεί να γίνει 

‘ειλικρινώς’ για την οικονομία στο σύνολο της, είναι ο έλεγχος της προσφοράς του χρήματος 

και η ισοσκέλιση του κρατικού προϋπολογισμού. Έτσι, καταλήξαμε στην «αόρατη 

διακυβέρνηση των αγορών» και στη σημερινή δυστυχία του ελληνικού λαού με τις στρατιές 

των ανέργων και την κυβέρνηση αγωνιωδώς να περιμένει το « αόρατο χέρι» του Adam 

Smith να εμφανιστεί για να επαναφέρει το σύστημα σε ισορροπία.  

(Β) Ερώτημα 

Το (Β) Ερώτημα με εκπλήσσει! Αφορά έναν αθεμελίωτο «ευσεβή πόθο».  

 

 

 

 

2. ΑΡΧΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΑΣΙΛΗ ΣΕΡΑΦΕΙΜΑΚΗ 

Vassilis Serafimakis  Α) ΕΡΩΤΗΜΑ  

Η συμμετοχή σε μία συζήτηση δεν σημαίνει ντε και καλά, τουλάχιστον όχι για μένα, το να 

πάρεις τον λόγο και να μιλήσεις μόνο και μόνο επειδή συμμετέχεις. Προσωπικά, μετά την 

ανωτέρω εξαιρετική (κατά την ταπεινή μου άποψη) απάντηση τού κ.  Λαβδιώτη θεωρώ 

άσκοπο το να πω τα ίδια ή περίπου τα ίδια με άλλα λόγια. Θεωρώ σκόπιμη μόνο την 

ανάρτηση μερικών επεκτάσεων/υποσημειώσεων των εκτεθέντων ανωτέρω:  Όταν ο κ 

Λαβδιώτης αναφέρεται απαξιωτικά στην μονεταριστική σκέψη, αυτή η απαξίωση έχει 

επιστημονική θεμελίωση.  

ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΟΥΝ ΤΕΛΕΙΕΣ ΑΓΟΡΕΣ, δηλ αγορές όπου διαμορφώνονται οι "σωστές τιμές" - 

διότι κάτι τέτοιο προϋποθέτει ομοιόμορφη και πλήρη πληροφόρηση καθώς και επαρκή και 

κατ' ελάχιστον όμοια ικανότητα ανάλυσης των πληροφοριών από τους μετέχοντες. Κάτι 

τέτοιο όμως απλά δεν υφίσταται. Επίσης προϋποθέτει την ύπαρξη αυτού που οι 

οικονομολόγοι ονομάζουν "Λογικό Ανθρώπινο Ενεργό Όν". (Δεν γνωρίζω κάποια ακριβή 

μεταφορά στα ελληνικά τού όρου Rational Agent.) Οι νεοκλασικοί, νεοφιλελεύθεροι, 



μονεταριστές οικονομολόγοι προϋποθέτουν μία σειρά από ανύπαρκτες στην 

πραγματικότητα καταστάσεις, και βάσει αυτών φυσικά οι θεωρίες τους "αποδεικνύονται" 

σωστές: προϋποθέτουν ότι οι άνθρωποι ενεργούν πάντα λογικά και σταθερά, με πάντα το 

ίδιο κριτήριο προώθησης του ατομικού συμφέροντός τους (κάτι που άμα το κάνουν όλοι, 

υποτίθεται, προωθείται το συλλογικό συμφέρον), κτλ.  

Οι σύγχρονες όμως αναλύσεις απέδειξαν πέραν πάσης αμφιβολίας ότι κάτι τέτοιο απλά δεν 

υφίσταται. (Γι' αυτή την απόδειξη ακριβώς το 'Νόμπελ' Οικονομικών τού 2002 απονεμήθηκε 

σε ..ψυχολόγο!) Η μονεταριστική σκέψη εξοβελίζει από την οικονομική πολιτική το Κράτος 

(δηλ. την συντεταγμένη έκφραση της συλλογικής μας βούλησης, όπως τουλάχιστον πρέπει 

να είναι) και στην θέση των όποιων εξουσιών έχει το Κράτος, εκτός από τις ελάχιστες 

(ρύθμιση κυκλοφορίας, εξωτ. πολιτική, κτλ), βάζει αυτόν τον Λογικό Άνθρωπο.  Εκδιώκουν 

λοιπόν το Κράτος από το πεδίο οικονομικής παρέμβασης - γιατί; ίσως επειδή δεν 

αποτελείται το Κράτος από λογικούς ανθρώπους (!) ή/και επειδή η ίδια η δομή τού Κράτους 

δήθεν προωθεί την μετριότητα στις αποφάσεις. Ενώ υποτίθεται οι αγορές, πάντα με την 

μονεταριστική/νεοφιλελεύθερη λογική, "αυτο-ρυθμίζονται" και "αυτο-διορθώνονται"! Αλλά 

αυτό, ακόμη και ένας ακραιφνής νεοφιλελεύθερος όπως ο Άλαν Γκρήνσπαν, πρώην 

διοικητής τού Fed, παραδέχθηκε ότι είναι λάθος. 

Προσοχή : Οι αγορές ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ !  Η σύγχρονη κεϋνσιανή ανάλυση δεν τις απαξιώνει.  

Αυτό που ΔΕΝ χρειαζόμαστε είναι η θεοποίησή των αγορών. Αντιθέτως, λοιπόν, αυτό που 

χρειαζόμαστε είναι περισσότερη ταπεινότητα στους ισχυρισμούς μας, να μην πιστεύομε ότι 

μαθηματικά μοντέλα μπορούν με ασφάλεια να περιγράψουν ή ακόμη χειρότερα να 

προβλέψουν την ανθρώπινη συμπεριφορά, και να θέτομε ξεκάθαρα κοινωνικά προτάγματα 

για την οικονομική πολιτική μας:  

Προέχει η γενικότερη κοινωνική ευημερία - και όχι οι αφηρημένοι αριθμοί των 

νεοφιλελεύθερων ιδεολογημάτων. 

 

Vassilis Serafimakis Β) Ερώτημα  

Η επιστροφή σε εθνικό νόμισμα από μόνη της δεν λέει πολλά πράγματα εάν δεν συνοδευτεί 

από την αποδέσμευσή μας από τους περιορισμούς τού Μάαστριχτ. Αλλιώς το να έχομε δικό 

μας νόμισμα θα είναι ισοδύναμο τού να μάς δώσουν σήμερα οι Βρυξέλλες το δικαίωμα να 

τυπώνομε χαρτονομίσματα τού ευρώ, κάτι που ξέρομε ότι δεν έχει καμία σχέση με το να 

"τυπώνομε χρήμα". Άλλο "τυπώνω" χρήμα, κι άλλο τυπώνω χαρτονόμισμα. Το πρώτο 

σημαίνει αύξηση της ποσότητας οικονομικού πλούτου τού ιδιωτικού τομέα (κάτι που γίνεται 

μέ μέτρα όπως η μείωση φορολογίας, τα κρατικά προγράμματα υποδομών, κτλ) με σκοπό 

την ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας και το μεγάλωμα του πραγματικού πλούτου.  



Αλλά και μετά την αποδέσμευσή μας από το Μάαστριχτ, θα είναι ζωτικά απαραίτητη (τότε 

περισσότερο από ποτέ άλλοτε λόγω της κατάστασής μας) να προχωρήσομε άμεσα και 

παράλληλα σε μία σειρά ουσιαστικών και δραστικών μέτρων που θα στρέφονται κατά της 

γραφειοκρατίας, της διαφθοράς και της μετριοκρατίας στο Δημόσιο αλλά και θα ρυθμίζουν 

ορθολογικότερα τις υποθέσεις του ιδιωτικού τομέα : Βεβαίως, από κάποιο σημείο και μετά, 

τα καθαρά οικονομικοκεντρικά ("τεχνοκρατικά") μέτρα γίνονται πολιτικά και αποφασίζονται 

με κριτήριο την πολιτική ιδεολογία αυτών που θα αποφασίζουν τότε. Οι αγορές πάντως θα 

κρίνουν την ελληνική οικονομία βάσει της πορείας την οποία θα δεσμευτεί μέσω των 

μέτρων αυτών να ακολουθήσει. Βάσει της προδιαγραφόμενης αυτής πορείας εξ άλλου θα 

κρίνουν κατά ένα μεγάλο μέρος και την ισοτιμία τού τότε νομίσματός μας.  Οι αλλαγές αυτές 

(νόμισμα, φορολογία, κτλ) είναι τα ΕΡΓΑΛΕΙΑ που θα πρέπει να έχει η τότε κυβέρνηση για να 

οδηγηθούμε ως οικονομία έξω από την ύφεση και προς την ανάπτυξη. Δεν ξέρομε τι θα 

κάνει ακριβώς η τότε κυβέρνηση διότι δεν είμαστε μάντεις αλλά ξέρομε πώς χρειάζεται να 

τα έχει αυτά τα εργαλεία για να τα καταφέρει. 

Αυτά αποτελούν την απαραίτητη ελάχιστη εισαγωγή για να καταθέσω την προσωπική μου 

άποψη στο Β' ερώτημα. Η άποψή μου είναι ότι ΜΕ ΔΡΑΧΜΗ έχομε πολλές πιθανότητες να 

πετύχομε την οικονομική ανάκαμψη (και μαζί της την ανάκτηση των κομματιών της εθνικής 

αυτονομίας που χάσαμε). ΧΩΡΙΣ ΔΡΑΧΜΗ κάτι τέτοιο είναι εντελώς αδύνατο ακόμη κι αν 

πρωθυπουργό έχομε τον Καποδίστρια και Πρόεδρο Δημοκρατίας τον Κολοκοτρώνη. 

Εάν μείνομε στο σημερινό Ευρώ και απαιτήσομε από τους αρμόδιους (πρωθ/γό, υπ.οικ/κών, 

κ.ά.) να πάνε την χώρα στην ανάπτυξη - φανταστείτε το όποιο πολιτικό σενάριο θέλετε εσείς 

(πχ "κατάληψη της εξουσίας από τον λαό μέσα από μία επανάσταση!" όπως υποστηρίζουν 

πολλοί πχ Καζάκης) αλλά παραμένοντας στο Ευρώ - θα είναι σαν να δένομε στον τοίχο με 

μία βαριά αλυσίδα έναν πρωταθλητή ταχύτητος και να του ζητάμε να τρέξει! Είτε 

πρωταθλητή δένεις με αλυσίδες, είτε έναν κουτσό, κι οι δύο θα μπορούν να τρέξουν με την 

ίδια "ταχύτητα": θα μείνουν ακίνητοι. 

 

 

 

3. ΑΡΧΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΤΣΑΝΕΒΑ 

Theodore Katsanevas Α) ΕΡΩΤΗΜΑ  

Η υφεσιακή περιδίνηση στην οποία έχει περιπέσει η χώρα μέσα από τις πολιτικές της 

ακραίας περιοριστικής οικονομικής πολιτικής υπό την καθοδήγηση της Τρόικας, δεν 

επιτρέπει την ελάχιστη ελπίδα αισιοδοξίας για έξοδο από την κρίση. Η επιβολή συνταγών 

σκληρής λιτότητας, ιδιαίτερα σε περιόδους ύφεσης, οδηγεί σε μεγαλύτερη διεύρυνση της 



πτωτικής πορείας της οικονομίας. Η φτώχεια φέρνει περισσότερη φτώχεια Η βίαιη 

συρρίκνωση των εισοδημάτων οδηγεί στην κάθετη πτώση της εσωτερικής ζήτησης και κατ’ 

επέκταση στον περιορισμό της παραγωγής, στην κατακόρυφη αύξηση της ανεργίας, στη 

συμπίεση της φορολογητέας και ασφαλιστικής ύλης, στην τεράστια μείωση των κρατικών 

εσόδων και του εθνικού εισοδήματος. Τα χρέη, ως απόλυτο μέγεθος αλλά και ως ποσοστό 

του εθνικού εισοδήματος μεγεθύνονται. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι, ύστερα από το 

τελευταίο «κούρεμα» το χρέος, το οποίο σε μεγάλο ποσοστό πριμοδοτήθηκε από εγχώριους 

πόρους, διευρύνθηκε ακόμα περισσότερο. Το αδιέξοδο της σημερινής πορείας έχουν 

επισημάνει όχι μόνο έγκυροι διεθνείς αναλυτές όπως ο Paul Krugman, ο Hans Werner Zinn, 

Jayatti Ghosh, Jojeph Stiglitz, Noam Chomski, Kenneth Rogoff, Marcello de Cecco, Klaous 

Kastner, Max Kaizer, Zack Sapir, Hemout Slesinger, Roger Bootle, Nuerel Rubini, κλπ., αλλά 

και διεθνείς οίκοι με εκθέσεις τους, όπως η Ιαπωνική Nomura, η Citi Bank και πολλοί άλλοι, 

μεταξύ των οποίων και το ίδιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Πρόσφατα, κορυφαίος 

δημοσιογράφος του κατεστημένου, παραδέχτηκε δημόσια ότι, «όλοι ξέραμε ότι η πολιτική 

του Μνημονίου δε βγαίνει, αλλά μας έλεγαν μην το πείτε τώρα δεν είναι σωστό».  

Αλλά ακόμα και αν γίνει η απίθανη υπόθεση εργασίας ότι, κάποια στιγμή οι Γερμανοί 

υπερκυρίαρχοι αποφασίσουν να μας χαρίσουν το μεγαλύτερο μέρος ή ακόμα και όλα τα 

χρέη μας, και πάλι μετά από 10-15 χρόνια, η χώρα μας, όπως και οι άλλες περιφερειακές 

οικονομίες, θα περιπέσουν σε κατάσταση οικονομικής αδυναμίας. Και αυτό γιατί το ευρώ 

είναι ένα σκληρό νόμισμα που δεν επιτρέπει την ανάκτηση της χαμένης ανταγωνιστικότητας 

της ελληνικής οικονομίας. Η τελευταία βρίσκεται σε διαφορετική νομισματική ζώνη από 

αυτήν της Γερμανίας και των άλλων βορειοκεντρικών χωρών, σύμφωνα και με τη θεωρία 

του Νομπελίστα Robet Mandel), Οι χώρες αυτές ευνοούνται από την υψηλή ισοτιμία του 

ευρώ γιατί παράγουν ολιγοπωλειακά προϊόντων έντασης κεφαλαίου και υψηλής 

τεχνολογίας, ( με μικρή προστιθέμενη αξία του συντελεστή εργασία), που επιτρέπει υψηλά 

περιθώρια κέρδους, χωρίς υπερβολική συμπίεση της αμοιβής εργασίας. Και για να το 

απλουστεύσουμε. Ο κυριότερος τομέας της ελληνικής οικονομίας είναι ο τουρισμός. Οι 

ανταγωνίστριες μας χώρες, η Τουρκία, η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Αίγυπτος, η Τυνησία, 

κλπ., πουλάνε το τουριστικό τους προϊόν πολύ πιο φτηνά, αφού λόγω του υποτιμημένου 

τους νομίσματος σε σχέση με το σκληρό ευρώ, το ίδιο δωμάτιο εκεί κοστίζει λιγότερο απ’ ότι 

εδώ. Ακόμα και αν οι Έλληνες ξενοδόχοι συμπιέσουν στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο, το 

ημερομίσθιο λχ. στα 20 ευρώ, και πάλι στις ανταγωνίστριες χώρες το ημερομίσθιο θα είναι 

φτηνότερο λχ. 15 ή και 10 ευρώ. Ο εργαζόμενος στις χώρες αυτές, μπορεί να αμείβεται με 

μικρότερο ημερομίσθιο που έχει όμως ίδια περίπου ανταλλακτική αξία με το ημερομίσθιο 

στην Ελλάδα, γιατί εκεί το κόστος ζωής εκεί είναι χαμηλότερο. Το ίδιο ισχύει και στο 

γεωργικό τομέα -ένα άλλο ισχυρό τομέα της ελληνικής οικονομίας-όπου το κόστος εργασίας 

αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού κόστους παραγωγής, είναι δηλ. προϊόν 

έντασης εργασίας. 

Αντίθετα, η κύρια παραγωγή των βορειοκεντρικών ευρωπαϊκών χωρών προσανατολίζεται σε 

τεχνολογικά βιομηχανικά προϊόντα όπου το κόστος εργασίας αποτελεί μικρό μέρος του 



συνολικού κόστους παραγωγής. Κατά συνέπεια, έχει μικρότερη σημασία αν το ατομικό 

ημερομίσθιο είναι υψηλότερο απ’ ότι στην Ελλάδα. Οι αξονικοί τομογράφοι που παράγει λχ. 

η γερμανική Siemens, ανταγωνίζονται προϊόντα υψηλής τεχνολογίας κυρίως των ΗΠΑ και 

της Ιαπωνίας με επίσης σκληρά νομίσματα και με τεράστια περιθώρια κέρδους, αφού η 

συμμετοχή του σχετικά ανελαστικού κόστους εργασίας είναι μικρή στο συνολικό κόστος 

παραγωγής. Η Κίνα, η οποία έχει αναπτυχθεί βιομηχανικά και ακολουθεί ταχύτατα τις 

εξελίξεις στη νέα τεχνολογία, πουλά τα προϊόντα της πολύ φτηνά λόγω του υποτιμημένου 

της νομίσματος του Γουάν. Παρ’ όλες τις εκκλήσεις και απειλές από τους δυτικούς για το 

θέμα αυτό, ο Ασιατικός κολοσσός, διατηρώντας το νόμισμά του υποτιμημένο, έχει σωρεύσει 

συναλλαγματικά αποθέματα της τάξης των 4 δις. δολαρίων σαρώνοντας τις διεθνείς αγορές 

και καταστρέφοντας τη δική μας μεσαίου δυναμικού βιομηχανική παραγωγή, λόγω της 

χαλαρής δασμολογικής πολιτικής που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά η Κίνα είναι μια 

ανεξάρτητη υπερδύναμη που διαθέτει το δικό της νόμισμα και την πολιτική ισχύ να 

επιβάλλει τις ισοτιμίες που επιθυμεί. Εδώ, αξίζει να θυμηθούμε το δόγμα Ρότσιλντ : «δώσε 

σε εμένα το δικαίωμα να εκδίδω χρήμα και άσε τους άλλους να φτιάχνουν νόμους». 

 

Theodore Katsanevas Β) ΕΡΩΤΗΜΑ   

Η έξοδος από το ευρώ και το Μνημόνιο, μπορεί να πετύχει μόνο με τον αποκλεισμό όλου 

του πολιτικού προσωπικού στα υψηλά κυβερνητικά κλιμάκια των τελευταίων δεκαπέντε 

χρόνων, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Η χώρα δεν αντέχει πλέον τις κλασικές πρακτικές πολιτικής 

πατρωνίας, υποσχεσιολογίας και αντιπαραγωγικών παροχών. Εναπόκειται στη νοημοσύνη, 

στη βούληση και στην οργανωσιακή πρόθεση του ελληνικού λαού να μην παρασυρθεί από 

τη διαπλεκόμενη μιντιαρχία και επιτρέψει τη διαχείριση της επιστροφής στο εθνικό μας 

νόμισμα από φαύλους πολιτικούς που μέχρι χθες εξέφραζαν την υποταγή τους στο ευρώ και 

έχουν μολυνθεί με τις υπογραφές τους στο Μνημόνιο. Ούτε βέβαια, έχουμε την πολυτέλεια 

να κάνουμε πειράματα με άκαπνους και άπειρους ψευτοσωτήρες κηπουρούς, που συνήθως 

είναι χειρότεροι από τους παλαιότερους πολιτικάντηδες. Μάλλον ακατάλληλοι είναι και 

όσοι φωνασκούν ενάντια στο Μνημόνιο, αλλά καταθέτουν την πίστη τους στην ευρωζώνη, 

σε μια προσπάθεια να έχουν και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο, είναι Δεν 

επιτρέπεται να επιστρέψουμε στις εποχές που ζούσαμε με δανεικά, «των τεμπέληδων της 

εύφορης κοιλάδας», όταν συνειδητά ή ασυνείδητα οδηγηθήκαμε στην εξόντωση του 

παραγωγικού μας δυναμικού. Το μεγάλο χαστούκι της Τρόικας, πρέπει να μας γίνει μάθημα 

για να μην επαναλάβουμε τα ίδια λάθη. Να απολακτίσουμε τη λάθρα διαβίωση, τις 

αντιπαραγωγικές συμπεριφορές, τις αλόγιστες σπατάλες, τη διαφθορά.  

Στο τιμόνι της χώρας πρέπει να βρίσκονται άξιοι και έντιμοι κυβερνήτες με σοβαρό 

βιογραφικό σημείωμα στις επιστήμες, στις επιχειρήσεις, στην πολιτική, αλλά είναι 

αμόλυντοι από τη Μνημονική εμπλοκή, έχουν μελετήσει και εκπονήσει το σχέδιο Β για την 

επιστροφή στο εθνικό νόμισμα, έχουν έντιμο πρότερο βίο, διαθέτουν διαχειριστικές 

δεξιότητες, αποτελεσματικότητα, αναπτυξιακό όραμα, με θέληση να πατάξουν τη 



διαφθορά, τη σπατάλη, τη φοροδιαφυγή στην πράξη και όχι μόνο στα λόγια. Έμπειρα και 

έντιμα στελέχη με επιστημοσύνη, εντιμότητα και κοινό νού, οι οποίοι θα έχουν το σφρίγος, 

τις δεξιότητες και την αυθύπαρκτη πολιτική υπόσταση για να διαπραγματευτούν 

αποτελεσματικά με τους διεθνείς δανειστές. Οι οποίοι θα γνωρίζουν ότι η έκδοση χρήματος 

από το Χολαργό με μέτρο και φειδώ, θα κατευθύνεται σε αναπτυξιακά μέτρα και κοινωνικές 

παροχές και όχι σε απαιτήσεις συντεχνιών. Ικανοί και νοικοκυραίοι πολιτικοί που θα 

στοχεύουν με μεθοδικότητα στην καταπολέμηση της ανεργίας και στη σταδιακή βελτίωση 

των εισοδημάτων, όταν η οικονομία αρχίσει να ανακάμπτει, αφού αποκτήσει την 

ανταγωνιστικότητα της. Γνωρίζοντας και προειδοποιώντας τον ελληνικό λαό πως η 

επιστροφή στη δραχμή δεν είναι στρωμένη με ροδοπέταλα, αλλά ότι αυτός είναι ο μόνος 

δρόμος της ελπίδας για έξοδο από την τραγωδία που βιώνουμε σήμερα. Άξιοι ηγέτες που θα 

τον πείσουν ότι μπορούμε να σταθούμε στα πόδια μας, ότι οφείλουμε να αξιοποιήσουμε 

τους πλούσιους παραγωγικούς μας πόρους, να δουλέψουμε σκληρά, να στραφούμε σε 

διεθνείς συμμαχίες, ανάλογα με τις σημερινές παγκόσμιες γεωπολιτικές ισορροπίες, να 

παλέψουμε για να κερδίσουμε το αύριο της χώρας μας. Για το σκοπό αυτό, οι πατριώτες της 

« Συμμορίας της δραχμής, πρέπει να βρίσκονται σε ετοιμότητα, να οργανωθούν πολιτικά και 

να δράσουν αποτελεσματικά. 

 

 

 

4. ΑΡΧΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΖΑΚΗ 

Dimitris Kazakis Ερώτηση Α:  

Το τι θα συμβεί με την παραμονή μας στο ευρώ δεν είναι δύσκολο να το φανταστεί κανείς. 

Θα βιώσουμε, βιώνουμε ήδη, όλες τις καταστροφικές συνέπειες σαν οικονομία και σαν 

κοινωνία που τα παπαγαλάκια του ευρώ χρεώνουν σε τυχόν επιστροφή σε εθνικό νόμισμα. 

Πολύ σύντομα δεν θα υπάρχει ικανή αγοραστική δύναμη ούτε για βενζίνη. Η ανεργία είναι 

σίγουρο ότι επίσημα θα υπερβεί το 30% έως το φθινόπωρο του 2013. Μέχρι την άνοιξη 

αυτού του χρόνου θα έχει γίνει δυσεπίλυτο το πρόβλημα που υφίσταται ήδη στην τακτική 

καταβολή των συντάξεων. Ταυτόχρονα καλπάζει το ιδιωτικό χρέος τόσο προς τις τράπεζες, 

όσο και προς το κράτος (εφορία). Το 60% του πληθυσμού δεν μπορεί να πληρώσει πια ούτε 

τις πιο στοιχειώδεις υποχρεώσεις του και κινδυνεύει να χάσει τα πάντα. Είναι αιχμάλωτο 

των επιλογών της δωσίλογης κυβέρνησης. 

Ο πληθυσμός που θα βρίσκεται κάτω από το επίσημο όριο φτώχειας θα αγγίξει ή και θα 

ξεπεράσει το 60% έως το τέλος του έτους. Από αυτό ένα 30% θα είναι σε τέτοια κατάσταση 

εξαθλίωσης που θα επιβιώνει από τα συσσίτια, ή τον δρόμο. Ο δείκτης θνησιμότητας του 

ελληνικού πληθυσμού θα ξεπεράσει κάθε προηγούμενο ιστορικό ρεκόρ από την εποχή του 



πολέμου, ενώ ο δείκτης γεννήσεων θα χτυπήσει αρνητικό ρεκόρ για ολόκληρη την 

μεταπολεμική περίοδο. Ήδη το 2012 αποτέλεσε την χειρότερη χρονιά από άποψη αύξησης 

της θνησιμότητας του πληθυσμού και μείωσης των γεννήσεων στην Ελλάδα από την εποχή 

του εμφυλίου. Την ίδια ώρα μια μεγάλη μάζα ανθρώπων αρχίζει να ζει στο πεζοδρόμιο. 

Πάνω από 480 χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται στον δρόμο μόνο στην περιοχή των Αθηνών 

μαζί με 200 χιλιάδες παιδιά. 

Οι προβλέψεις είναι ότι μέσα στους επόμενους μήνες η αποκαλούμενη «ανθρωπιστική 

κρίση», θα πάρει διαστάσεις τέτοιες που ήδη οι αξιωματούχοι της ΕΕ προετοιμάζονται να 

χρηματοδοτήσουν μαζικά συσσίτια στην Ελλάδα για πάνω από 1 εκατομμύριο δικαιούχους. 

Άλλη μια κατάκτηση του ευρώ. Να ζήσουμε εμείς και τα παιδιά μας τις αλήστου μνήμης 

εποχές της ΟΥΝΡΑ του εμφυλίου. 

Την ίδια ώρα ενισχύεται από τις ίδιες τις αρχές της ευρωζώνης η μετανάστευση του πιο 

εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού της Ελλάδας, αλλά και των άλλων χωρών υπό 

καθεστώς χρεοκοπίας. Η Γερμανία και δευτερευόντως η Γαλλία αντιμετωπίζουν τα 

ελλείμματα εξειδικευμένου δυναμικού που αφήνει πίσω της η κρίση και η μετανάστευση 

του δικού τους υψηλά εξειδικευμένου δυναμικού εκτός ζώνης ευρώ, με την ενίσχυση της 

κάλυψης των κενών με εξειδικευμένο δυναμικό από την Ελλάδα και τις άλλες χώρες του 

Νότου. Με τον τρόπο αυτό συμπιέζουν ακόμη περισσότερο τα μεροκάματα και τις 

διαλυμένες ήδη εργασιακές σχέσεις στην οικονομία τους. 

Η κατάσταση της Ελλάδας δεν πρόκειται να βελτιωθεί ούτε καν σε επίπεδο αριθμών. Η 

χρεοκοπία θα συμπαρασύρει αργά ή γρήγορα όλες τις χώρες του ευρώ. Μαζί και την 

Γερμανία. Δεν είναι τυχαίο που όλοι οι δείκτες χρέους (ιδιωτικού και δημόσιου) στην 

ευρωζώνη αυξάνουν ραγδαία. Προκειμένου να επιβιώσουν οι μεγάλες ισχυρές οικονομίες 

με πρώτη την Γερμανία, ακολουθούν μια πολιτική βίαιης αφομοίωσης όλων των 

αξιοποιήσιμων περιουσιακών στοιχείων των άλλων κρατών μελών. Με τον τρόπο αυτό 

προσπαθούν πρώτα και κύρια οι Γερμανοί να αυξήσουν την οικονομική τους επιφάνεια 

προκειμένου να αντέξουν σαν οικονομία το δημόσιο και κυρίως το ιδιωτικό χρέος που 

συνεχίζει να καλπάζει. Όσο μπορούν να λεηλατούν οι τράπεζες και οι επιχειρήσεις τους υπό 

την προστασία της Ομοσπονδιακής κυβέρνησης και του υποτακτικού πολιτικού 

προσωπικού, οι Γερμανοί ελπίζουν ότι θα μπορέσουν να συμβιβάσουν την αυξανόμενη 

υπερχρέωσή τους με την άνετη πρόσβαση στις αγορές κεφαλαίων. Αυτό εξυπηρετεί και η 

πολιτική της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδιοποίησης με την κατάλυση των εθνικών κρατών ώστε 

να διευκολυνθεί το άνοιγμα των αγορών και το ξεπούλημα των περιουσιακών στοιχείων 

(δημόσιου και ιδιωτών) κάθε χώρας. 

Μεσο-μακροπρόθεσμα η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία είναι σίγουρο ότι θα φέρει πολέμους, 

καταστροφές και εξεγέρσεις πρωτοφανούς μεγέθους που θα προσιδιάζουν στον 

τριακονταετή πόλεμο που σάρωσε την Ευρώπη τον 17ο αιώνα. Η Ελλάδα υπό καθεστώς 

ευρώ και στα πλαίσια των διαδικασιών της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας δεν θα αργήσει να 

μετατραπεί σε κρανίου τόπος όπου θα κυριαρχεί η απόγνωση του φθίνοντος με ταχείς 



ρυθμούς γηγενούς πληθυσμού, ο διαμελισμός της πάλαι ποτέ εθνικής επικράτειας υπέρ 

επίδοξων επενδυτών της αρπαχτής, η κρατική και παρακρατική καταστολή σε επίπεδο 

εμφυλίου και όποιος δεν θα μπορεί να φύγει στο εξωτερικό θα φυτοζωεί σαν μετανάστης 

μέσα στην ίδια του την χώρα. Όπου βεβαίως σε λίγο δεν θα αναγνωρίζεται ούτε καν η 

ελληνική ιθαγένεια, υπέρ της ευρωπαϊκής και δεν θα μας ανήκει ούτε καν τυπικά μιας και 

θα είναι τμήμα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας 12 

 

Dimitris Kazakis Ερώτηση Β  

Το ευρώ σαν κοινό νόμισμα μια Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, δεν έχει καμιά 

σχέση με το εθνικό νόμισμα. Το ευρώ είναι ιδιωτικό νόμισμα με στόχο την ενίσχυση της 

υπερεθνικής κυκλοφορίας κεφαλαίων τραπεζικών και επενδύσεων. Είναι ιδιοκτησία του 

ευρωσυστήματος που βρίσκεται στα χέρια ιδιωτών τραπεζιτών και επενδυτών πέρα και 

πάνω από κάθε δυνατό έλεγχο από κράτη και λαούς. Υποτάσσεται αποκλειστικά τα ιδιωτικά 

συμφέροντα των αγορών κεφαλαίου και πουθενά αλλού. Εξυπηρετεί μόνο τους ισχυρούς 

παίχτες της διεθνούς χρηματαγοράς και η αξία του καθορίζεται από τις αναμετρήσεις 

ανάμεσα στις μεγάλες συγκεντρώσεις κεφαλαίου που αναζητούν κερδοσκοπικές κυρίως 

τοποθετήσεις εντός και εκτός ευρωζώνης. 

Το εθνικό κρατικό νόμισμα ήταν η απάντηση της δημοκρατίας, της λαϊκής κυριαρχίας στο 

μονοπώλιο των ιδιωτικών τραπεζών στην έκδοση χρήματος και της πίστης, ώστε να μην 

δημιουργείται χρήμα από το τίποτα. Το εθνικό κρατικό νόμισμα απηχεί την δυναμική της 

εθνικής οικονομίας και αντιστοιχεί στις συναλλαγές, την ταχύτητα της κυκλοφορίας του 

χρήματος, το εισόδημα και στις επενδύσεις της εθνικής οικονομίας. Αντιστοιχεί δηλαδή σε 

πραγματικές υλικές αξίες παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών μιας οικονομίας. Αντίθετα 

από το νόμισμα που παράγουν οι ιδιωτικές τράπεζες με μόνο κριτήριο το κέρδος 

εκμεταλλευόμενες τις ανάγκες κεφαλαίου και χρήματος της οικονομίας. 

Το εθνικό κρατικό νόμισμα αποτελεί την απάντηση της δημοκρατίας στην μονοκρατορία των 

ιδιωτικών τραπεζών και στο νεοφεουδαρχικό μονοπώλιο που ασκούσαν στην διάθεση του 

χρήματος. Με πολλούς αγώνες κατορθώθηκε να εισαχθεί το εθνικό κρατικό νόμισμα στις 

περισσότερες χώρες μόλις μετά το τέλος του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, ώστε να 

απαλλαγούν οι κοινωνίες από την δικτατορία των τραπεζιτών. Το 1945 εθνικοποιείται η 

πρώτη κεντρική τράπεζα στον κόσμο, η Τράπεζα της Αγγλίας και από τότε ξεκίνησε ένα 

μεγάλο κύμα ίδρυσης εθνικών κρατικών νομισμάτων. Ειδικά σε χώρες σαν την δική μας με 

μεγάλα αναπτυξιακά και παραγωγικά ελλείμματα. 

Τα λέμε όλα αυτά γιατί η εισαγωγή του ευρώ μας γύρισε αιώνες πίσω. Όχι μόνο την Ελλάδα, 

αλλά όλες τις χώρες της Ευρώπης που συμμετείχαν στο ευρωσύστημα. Με το ευρώ ο 

έλεγχος του νομίσματος και της έκδοσής του ξαναγύρισε στους ιδιώτες τραπεζίτες. Κι αυτή 

την φορά όχι σε μια χώρα, αλλά σε μια ολόκληρη σειρά χωρών όπου επιβλήθηκε καθεστώς 



ανοιχτών συνόρων και ελεύθερων συναλλαγών κεφαλαίου. Η ΕΚΤ είχε εξαρχής σαν 

μοναδική αποστολή να αφαιρέσει το εκδοτικό δικαίωμα από τα κράτη και την νομισματική 

κυριαρχία από τις κυβερνήσεις. Από την στιγμή που εισήχθηκε το ευρώ όποιος ήθελε χρήμα, 

ή κεφάλαια, θα έπρεπε να τα πάει να τα δανειστεί από τις ιδιωτικές τράπεζες, οι οποίες 

δάνειζαν με όρους διεθνών αγορών. 

Επιπλέον το ευρώ είναι νόμισμα σταθερής νομισματικής κυκλοφορίας κι έτσι ενώ εκφράζει 

άριστα την διόγκωση των συναλλαγών με χρέος δεν μπορεί να εκφράσει τις οικονομίες. 

Καμιά από τις οικονομίες της ευρωζώνης, ακόμη και τις πιο ισχυρές. Το ευρώ κόβεται και 

ράβεται ανάλογα με την κυκλοφορία του κεφαλαίου και μάλιστα του δανειακού κεφαλαίου 

στις αγορές της ευρωζώνης και παγκόσμια. Γι' αυτό και η σταθερότητά του προϋποθέτει 

μεγάλους όγκους δανεισμού, μεγάλες αγορές χρέους, υπερτροφικές τελικά τράπεζες, 

χρηματαγορές και επενδυτικά κεφάλαια. Με ένα τέτοιο νόμισμα σε κυκλοφορία καμιά 

οικονομία δεν μπορεί να γλυτώσει την υπερχρέωση. Ακόμη και η Γερμανική, παρά τα 

τεράστια εμπορικά της πλεονάσματα. Δεν είναι τυχαίο ότι στα χρόνια του ευρώ η Γερμανική 

οικονομία υπερδιπλασίασε το δημόσιο χρέος της, ενώ εκτινάχτηκε σε πρωτοφανή επίπεδα 

το ιδιωτικό χρέος της. 

Όσο πιο ελλειμματικές ήταν οι οικονομίες της ευρωζώνης τόσο μεγαλύτερες ευκαιρίες για 

δανεισμό και κέρδη πρόσφεραν στις τράπεζες. Γι’ αυτό και η προτίμηση της επέκτασης της 

ευρωζώνης σε χώρες με τρομακτικές ανάγκες εισροής κεφαλαίων. Όσο μεγαλύτερη η 

εξάρτηση μιας χώρας από ξένα κεφάλαια, τόσο μεγαλύτερες ευκαιρίες τοκογλυφίας και 

κερδοσκοπίας για τις τράπεζες. Μέσα στο ευρώ οι τράπεζες βρήκαν την ευκαιρία να 

μετατρέψουν χώρες που πριν ήταν εξαγωγικές κατά κύριο λόγο οικονομίες σε κεφάλαια, σε 

εισαγωγικές κάτω από την πίεση των ανοιχτών συνόρων και της ανώτερης παραγωγικότητας 

κυρίως της Γερμανίας. 

 

 

 

5. ΑΡΧΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΙΤΙΚΑΡΗ 

Theodoros N Pitikaris Α) ΕΡΩΤΗΜΑ 

Είναι πράγματι πολύ ελκυστικό, για δημοσιογράφους, σεναριογράφους ταινιών δράσης και 

πολιτικών θρίλερ, ή ανθρώπους που ασχολούνται με τα υπερφυσικά φαινόμενα (χαρτο-

κρήτρες, μέντιουμ κτλ) να ξεκινήσουμε μια υπερπαραγωγή για τις συμφορές που θα βρουν 

τη Γη των Ελλήνων αν επιτραπεί στην Ελλάδα να εγκατάλειψη την ζώνη του Ευρώ. 

Φαντάζομαι ένα από ενδεχόμενα είναι να βρέχει βατράχια, καμήλες να περπατούν στο 

δρόμο, και στα χωράφια να φυτρώνου φύκια…. 



Φύκια ίδιας άξιας με τις αναλύσεις που ακούμε κατά καιρούς από όσους δεν μπαίνουν στη 

διαδικασία να μας εξηγήσουν πια ακριβώς μέθοδο χρησιμοποίησαν για να εξαγάγουν τις 

προβλέψεις, πράγμα άκρως αντιεπιστημονικό καθώς δεν επιτρέπει σε κανένα άλλο να 

επαλήθευση τις προβλέψεις αυτές ή να τις καταρρίψει. Το ίδιο βεβαίως ισχύει και για όσους 

κάνουν προβλέψεις για το τι θα συμβεί για όσου μετέχουν της ευρωζώνης. 

Γενικά θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η οικονομία δεν είναι στατική, αλλά επηρεάζεται 

από παραπάνω του ενός παράγοντες: λ. το νόμισμα είναι ένα σημαντικός παράγοντας για 

τον χρηματοοικονομικό τομέα, αλλά η εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς της 

πολιτείας είναι σημαντικότατος παράγοντας της διοικητικής οργάνωσης του κράτους αυτού 

και κατ’ επέκταση της ίδιας της οικονομίας. Η πρόσφατη ενεργεία του υπουργού 

Οικονομικών να παραβιάσει την αρχή της διάκρισης των εξουσιών, και να παρακάμψει την 

απόφαση του πολυμελούς πρωτοδικείου για ΕΤΗΔΚ «Χαράτσι» της ΔΕΗ είναι ένα πρόσφατο 

παράδειγμα πως η εκτελεστική εξουσία μπορεί να συνθλίψει την ιδία της νομιμοποιητική 

βάση, και κατά συνέπεια πλέον να απολαμβάνει μια μικρότερης άξιας νομιμοποίηση. 

Έχοντας στερηθεί αυτήν την νομιμότητα, είναι προφανές ότι οτιδήποτε αναφέρεται στη 

συγκεκριμένη κυβέρνηση /τόπο, άρα και η οικονομία (ως μακροοικονομία) έχει πλέον 

μειωμένη αξία. Η αξιοπιστία άλλωστε και η αξία των Κρατών τελικά στην διεθνή 

χρηματοοικονομική πιστή τελικά εξαρτάτε από τον πυρήνα των στοιχείων που συνθέτουν 

την “ ditta de borsa” . Ο Όρος “ ditta de borsa” αποτελεί τον προγονό του credit rating ή στο 

ελληνική του απόδοση της πιστοληπτικής ικανότητας και χρησιμοποιείται από τους 

τραπεζίτες τις Αμβέρσας , τη Λυών και της Νυρεμβέργης πριν ακόμη την Γαλλική 

επανάσταση την εποχή δηλαδή που η οι ηγεμόνες της Ευρώπης προκειμένου να 

διεξαγάγουν ένα πόλεμων ή να κάνουν κάποιο έργο προσέτρεχαν για δημόσιο Δανεισμό 

στους τραπεζίτες. Οι τραπεζίτες πριν δανείσουν έκαστο ηγεμόνα ήθελα να γνωρίζουν την 

αξιοπιστία του ως άτομο, αλλά και την θέση της κοινής γνώμης για τον εν λογά ηγεμόνα ( το 

βλέπουμε πολύ καθαρά λ. τα τραπεζικά έγγραφα του Jacque Necker λίγο πριν την Γαλλική 

Επανάσταση) 

Θα μπορούσε κάνεις μέσα από τα μοντέλα της θεωρίας παιγνίων και να δοκιμάσει να 

καταλήξει σε κάποια σενάρια προβλέψεις για το τι θα συμβεί στη μια ή στην άλλη 

περίπτωση, αλλά αυτό είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο ζήτημα που έχει ισχυρές αβεβαιότητες. 

Παρόμοιες  προσεγγίσει θα μπορούσε να είναι και η μοντελοποίηση των πιθανών εξελίξεων 

σε κάποιο σύστημα Stochastic Economic Dynamics , όμως ποιος αλήθεια μπορεί να 

πραγματοποιήσει όλοι αυτή την δουλεία χωρίς να χρειαστεί ένα μικρό εθνικό 

προϋπολογισμό ; 

Η προσωπική μου εκτίμηση, και είναι μόνο μια εκτίμηση , είναι ότι υπό την τρέχουσα 

πολιτική των ευρωπαϊκών ανακτοβουλίων, την εμμονή των Αξεκόλιστων σε ένα αδιέξοδο 

πείραμα γενικού αποπληθωρισμού, σε πείραμα σοκ και δέους που αποτελεί όχι απλά 

οικονομική εμμονή «για μια οικονομικά καθαρή Ευρώπη » αλλά πραγματική απειλή για 

κάθε κοινωνία της Ευρώπης, για τους λαούς του νότου, για της ελληνική οικονομία, τους 



έλληνες και της ελληνίδες … δεν υπάρχουν δυνατότητες και αντοχές να συνεχίσουμε σε 

αυτό το φιάσκο της ιστορίας. 

Μια άλλη πολιτική, που θα αποδώσει πίσω στους ανθρώπους την αξιοπρέπεια τους, το 

δικαίωμα στην ελπίδα, θα επιτρέψει την Συνομοσπονδία των εθνών, και θα σταματήσει το 

λαϊκισμό των «ούζων» και της “Build” θα μπορούσε να είναι κάτι συζητήσιμο , αν και δεν 

ξέρω πως θα μπορούσαν να κλείσουν οι πληγές που άνοιξε οι γερμανική ρητορική, η 

ανικανότητα και η διαφθορά των εν Ελλάδι πολιτικών και η καταστροφολογία των 

ελληνικών ΜΜΕ, και η στάση επίτροπων όπως του κορών που δεν καταδέχεται να 

παρουσιαστεί ούτε καν στο προγραμματισμένο κοινοβουλευτικό έλεγχο του ευρωπαϊκού 

κοινοβουλίου…. 

Το ζήτημα όμως που μένει, είναι ότι η άρχουσα τάξη στη χωρά μας, έχασε και αυτή σε 

πολλά σημεία το ρολό της, φυσικά είναι φανερό ότι ανήκω στου ριζοσπάστες 

φιλελευθέρους οικονομολόγους, όμως επειδή όπως είπα παραπάνω η ελίτ της χωρά δεν 

φάνηκε να μπορεί να δικαιολογήσει το premium που κατέχει μέχρι σήμερα (λ.χ ο Πρόεδρος 

του ΣΕΒ !!!! πρόεδρος τον βιομηχάνων χωρίς βιομηχανία στη Ελλάδα !! ) , σε κάθε 

περίπτωση ο ρυθμιστικός ρόλος του κράτους είναι και πάλι καλοδεχούμενος υπό την 

προϋπόθεση της απολυτής διαφάνειας. 

 

Theodoros N Pitikaris Β) ΕΡΩΤΗΜΑ   

Αν και το ερώτημα υπερβαίνει την οικονομική επιστήμη και προσεγγίζει την πολιτική 

επιστήμη και την διοικητική επιστήμη, είναι μια πρόταση που στο πυρήνα της είναι σωστή, 

η καλή διοίκηση και η εμπνευσμένη ηγεσία είναι θεμελιώδεις προϋποθέσεις για να 

ανακτήσει το έθνος την αυτοπεποίθηση του, γιατί στην πραγματικότητα οι έλληνες δεν 

έκαναν κάποιο αμάρτημα, δεν έφαγαν κάποιο απαγορευμένο καρπό και τώρα πρέπει να 

υποφέρουν αιωνία συμφώνα με τον καλβινιστή πάστορα στην κόλαση, αυτά είναι μόνο 

ιδεολογήματα της γερμανικής ρητορικής περί ηθικής και αργόσχολων πολιτικών που ενώ 

κυβερνούσαν επί χρόνια τώρα γύρισαν να πουν σε λαό ότι « μαζί τα φάγαμε».  

Λες και είχε υποχρέωση, ο κάθε αγρότης στο χωριό, η κάθε νοικοκυρά στο σπίτι να είναι 

άριστη γνωστής των μακροοικονομικών μεγεθών του χρέους (φανερού και κρυφού), των 

swaps του κύριου Σημίτη και Στουρνάρα, και του οποίου τελικά είναι ελλείμματος της χώρας 

(όταν κάποια στιγμή αποφασίσει η ελληνική πολιτεία μετά την παρέμβαση των εισαγγελέων 

θα περιμένουμε μάλλον ). Λες και δεν ήταν υποχρέωση των πολιτικών αρχόντων, της 

Επιτροπής (συμφώνα με την Συνθήκη του Μάαστριχτ) και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας να ενημέρωσαν του πολίτες εγκαίρως για κάθε πιθανό πρόβλημα και οι πολίτες να 

δουν τις προτεινόμενες λύσεις , και σε μια κανονική δημοκρατία να επιλέξουν με πλήρη 

πληροφόρηση, και χωρίς εκβιασμούς αυτήν που θεωρούν καλύτερη.  



Έτσι λοιπόν, σήμερα παραξενεύει να βλέπεις πρώην ευρωβουλευτές με αμύθητη περιουσία 

λ. να θέλουν να ηγηθούν ενός κινήματος για την δραχμή ή ακόμη και πρώην υπουργούς που 

βεβαίως στήριξαν της κυβέρνησης του κύριου Σημίτη να να υποστηρίζουν σθεναρά μια 

τέτοια προοπτική.  

Γιατί βεβαία για να μπορεί ο ηγέτης να εμπνεύσει πρέπει να έχει ο ίδιος πρώτα περάσει το 

δρόμο της φωτιάς, και να έχει βγει από εκεί ολόκληρος διαφορετικά όλα είναι κάπως θολά. 

Αυτός ο ηγέτης έχει ηθικό μέρισμα, έχει την δύναμη να σηκώσει μια κοινωνία που αυτή τη 

στιγμή βρίσκεται έχει ξεπεράσει τα όρια της ανθρωπιστικής καταστροφής και να την 

περάσει στην επομένη μέρα. Να εξηγήσει ότι η Ελλάδα και οι έλληνες δεν ηττήθηκαν σε 

κάποιο πόλεμο, απλά έπεσαν θύμα οργανωμένου τρομοκρατικού κτυπήματος, και ότι η 

σημερινή κατάσταση μπορεί να ξεπεραστεί αν ξεπεράσουμε τα εγώ μας και δουλέψουμε 

συλλογικά , όποτε το κάνουμε ως έθνος αυτό πάντα έχουμε σπουδαία αποτελέσματα. 

Ναι οι καλοί πολιτικοί και οι καλές πολιτικές είναι προϋπόθεση για να προχωρήσουν τα 

πράγματα , διαφορετικά η έξοδος από το ευρώ δεν θα έχει κάποιο νόημα, καθώς η ιδία 

άρχουσα τάξη ή παρόμοιε ποιότητας θα συνεχίσει να διοικεί τα πράγματα, η κοινωνία και η 

οικονομία να πλήττεται από τα βάρη μια κακής πολίτικης ηγεσίας, και τελικά δεν θα 

μπορέσει η Ελλάδα της Νέας Δραχμής να αποκατάσταση σχέσης εμπιστοσύνης με τους 

πολίτες της.  

Όντος ευρώ, η εύκαιρα που παρουσιάζεται εν όψη της αναθεωρήσεις της συνθήκης της 

Λισαβόνας και του αδικήματος βάτος της Χώρας μας, οδηγεί σε μοναδικό και πάλι 

momentum που μια καλή πολιτική ηγεσία θα μπορούσε να δράξει υπό πολλές 

προϋποθέσεις ( όμως εδώ υπάρχουν πολύ αν )… 

 

 

 

6. ΑΡΧΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ 

Panos Theodoridis Ερώτημα πρώτο 

Αν μείνουμε στο ευρώ, αυτό που θα γίνει είναι το εξής : Επειδή οι εισαγωγές είναι 

περισσότερες από τις εξαγωγές, κάθε χρόνο βγαίνει από την χώρα περισσότερο χρήμα από 

ότι μπαίνει, δηλαδή το αρχικό ποσό ευρώ που είχαμε όταν κάναμε την αλλαγή των δραχμών 

σε ευρώ, συνεχώς μειώνεται . Άρα είναι θέμα χρόνου κάποια στιγμή να μείνουμε από 

νόμισμα . Πως θα γίνονται οι συναλλαγές τότε ? Ακόμα και αν πουλήσουμε τα πάντα, για 

τον ίδιο λόγο θα τελειώσουν και τα λεφτά που θα πάρουμε από τις πωλήσεις . Απλά ευρώ 

σημαίνει ημερομηνία λήξεως.  

 



Panos Theodoridis Ερώτημα δεύτερο  

Αυτοί που το παίζουν πολιτικοί από το 1974 και μετά είναι υπάλληλοι και παραλήπτες 

εντολών αυτών που θέλουν την εξαφάνιση μας και για αυτό μας έβαλαν στο ευρώ για να 

τελειώσουν γρηγορότερα την γενοκτονία μας . Άξιοι πολιτικοί - οικονομολόγοι μπορούν να 

κάνουν τα πάντα, αλλά γιατί να παιδευόμαστε με κοινό νόμισμα όταν όλα γίνονται 

ευκολότερα με εθνικό νόμισμα ; 

 

 

7. ΑΡΧΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΕΩΝΙΔΑ ΒΑΤΙΚΙΩΤΗ  

Leonidas Vatikiotis  A) ΕΡΩΤΗΜΑ 

Τις συνέπειες από την παραμονή της Ελλάδας στο ευρώ μπορούμε να τις εξετάσουμε κατ’ 

αρχάς από τρεις οπτικές γωνίες: Το δημόσιο χρέος, τις εξελίξεις στην οικονομία και την 

εισοδηματική πολιτική. 

Παραμένοντας στο ευρώ, στερείται περιεχομένου κάθε σκέψη μονομερούς διαγραφής του 

δημόσιου χρέους, ακόμη και πρόσκαιρης παύσης πληρωμών που θα εφαρμοστεί 

ανεξάρτητα από τη θέληση των πιστωτών, δηλαδή των κρατών μελών της ευρωζώνης, που 

μετά την αναδιάρθρωση του Φεβρουαρίου 2012 κατέχουν το μεγαλύτερο μέρος του 

ελληνικού δημόσιου χρέους. Κι αυτό συμβαίνει λόγω των τεράστιων δυνατοτήτων άσκησης 

εκβιασμών που θα διατηρούν οι πιστωτές. Ευρώ και χρέος επομένως, σήμερα στην Ελλάδα, 

πάνε μαζί. 

Στην οικονομία η απεμπόληση της νομισματικής ανεξαρτησίας σηματοδοτεί την μετατροπή 

της Ελλάδας σε παραγωγικό βάλτο. Ο καταμερισμός στο πλαίσιο της ευρωζώνης, όπως 

διαμορφώνεται στο έδαφος των σημαντικών αναταράξεων που δημιουργεί η κρίση, 

αναμφισβήτητα πλέον, επιφυλάσσει για την Ελλάδα το ρόλο του υποδοχέα επενδύσεων 

στον τουρισμό και τις υπηρεσίες, χαμηλής δηλαδή προστιθέμενης αξίας. Το πρόσφατο κύμα 

φυγής μεγάλων επιχειρήσεων από την Ελλάδα (3Ε, ΦΑΓΕ, κλπ.) επιβεβαιώνει την ραγδαία 

υποβάθμιση της θέσης της λόγω της άτυπης μεν παρατεταμένης δε κατάστασης χρεοκοπίας 

στην οποία βρίσκεται εδώ και τρία σχεδόν χρόνια. Ευρώ, κατά συνέπεια, σημαίνει 

αποβιομηχάνιση και ανεργία. 

Ευρώ κυρίως όμως θα σημάνει από δω και στο εξής κτηνώδη λιτότητα, λόγω του 

Δημοσιονομικού Συμφώνου, που τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2013. Η ισχύς του 

μάλιστα δεν περιορίζεται στις 17 χώρες της ευρωζώνης, αλλά σχεδόν σε όλες τις χώρες της 

ΕΕ, κατά συνέπεια η έξοδος από το ευρώ δεν σημαίνει και την αυτόματη απαλλαγή από την 

πολιτική λιτότητας, όσο δεν διαρρηγνύεται κι . Προβλέπει συγκεκριμένα την ισοσκέλιση των 

κρατικών προϋπολογισμών με νόμους συνταγματικής ισχύος, επομένως την ποινικοποίηση 



της πολιτικής δημιουργίας δημοσιονομικών ελλειμμάτων, και ακόμη την επιβολή προστίμων 

σε εκείνα τα κράτη μέλη που διατηρούν ελλείμματα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, καθώς 

κάθε κράτος μέλος έχει το δικαίωμα να προσφύγει εναντίον κρατών που παραβιάζουν το 

Σύμφωνο. Τα πλεονάσματα για τα οποία καμαρώνει σήμερα η κυβέρνηση Σαμαρά, και τα 

οποία δημιουργούνται λόγω της φορολεηλασίας, των απολύσεων και περικοπών στο 

δημόσιο και της στάσης πληρωμών του κράτους προς τους πολίτες, είναι ένα 

αντιπροσωπευτικό δείγμα για το τεράστιο κοινωνικό κόστος που συνοδεύει τους 

ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς. 

 

Leonidas Vatikiotis Β) ΕΡΩΤΗΜΑ 

Η άποψη ότι η καλή πρόθεση από την μεριά των πολιτικών επιτρέπει να ξεπεραστούν οι 

περιορισμοί που θέτει το νόμισμα, κλείνει τα μάτια σε μια πραγματικότητα. Αυτή η 

πραγματικότητα θέτει πολύ συγκεκριμένους, ασφυκτικούς περιορισμούς. Για παράδειγμα, 

πώς θα δοθούν αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις ή πώς θα δημιουργηθούν νέες θέσεις 

εργασίας (καθώς αυτά είναι τα δύο σημαντικότερα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας 

σήμερα) στο πλαίσιο της υφιστάμενης περιοριστικής νομισματικής πολιτικής; Όση καλή 

διάθεση κι αν έχει ένα κόμμα ή ένας πολιτικός να προχωρήσει σε επεκτατική πολιτική, 

ανατρέποντας στην πράξη την προτεραιότητα που έχει σήμερα η πολιτική δημοσιονομικής 

σταθερότητας, θα έρθει σε σύγκρουση με τα όρια που θέτει η ΕΚΤ. Υπ’ αυτό το πλαίσιο δεν 

είναι καθόλου τυχαία η απροθυμία των κομμάτων που θεωρούν δεδομένη την παραμονή 

της Ελλάδας στην ευρωζώνη να προτάξουν μέτρα και πολιτικές που εκ των πραγμάτων 

αντίκεινται στη νομισματική πολιτική της ΕΚΤ. Ως αποτέλεσμα έχουμε το εξής παράδοξο: 

αντί να προηγείται η διατύπωση ενός προγράμματος που να προκρίνει την υλοποίηση 

ώριμων κοινωνικών αιτημάτων, όπως η άνοδος του βιοτικού επιπέδου – έστω και σταδιακά, 

σε 6 μήνες για παράδειγμα – και στη βάση αυτού του προγράμματος να επιλέγεται η 

αρμόζουσα νομισματική πολιτική, θεωρούνται θέσφατο πολιτικές επιλογές όπως το ευρώ 

και στη συνέχεια σε αυτή την κλίνη του Προκρούστη τοποθετούνται οι κοινωνικές ανάγκες. 

Και δεν είναι τυχαίο ότι τελικά δεν χωρούν… 

Ακόμη κι έτσι ωστόσο δεν μπορούν να απαντηθούν πρακτικά προβλήματα: Πχ, πώς θα 

ασκηθεί αναδιανεμητική πολιτική χωρίς ευχέρεια εκτύπωσης χρήματος; Σε περίπτωση 

άρνησης πληρωμής και διαγραφής του χρέους, πώς θα αντιμετωπιστεί η κάλυψη των 

αναγκών σε νόμισμα στην (σχεδόν βέβαιη) περίπτωση που η ΕΚΤ θα διακόψει τις γραμμές 

χρήματος; 

Η εκτίμηση ότι η νομισματική πολιτική συνιστά ανυπέρβλητο εμπόδιο φαίνεται 

πεντακάθαρα κι από τη διεθνή εμπειρία. Στην Αργεντινή για παράδειγμα, η απο-

δολαριοποίηση της οικονομίας αποτέλεσε όρο για να ανακάμψει η οικονομία. Στον 

Ισημερινό, από την άλλη, η έλλειψη πολιτική βούλησης από την μεριά της κυβέρνησης να 



απο-δολαριοποιήσει την οικονομία δεν επιτρέπει στην κυβέρνηση να ολοκληρώσει το 

μεταρρυθμιστικό της πρόγραμμα. 

Σε κάθε περίπτωση η ανάγκη τοποθέτησης στο πρόβλημα του νομίσματος σχετίζεται και με 

μια ακριβής διάγνωση των αιτιών της τρέχουσας ιστορικής σημασίας οικονομικής κρίσης η 

οποία μπορεί να ξεκινάει από την παραγωγή, συνιστώντας κρίση πτώσης του ποσοστού 

κέρδους, ποτέ ωστόσο δεν θα είχε λάβει αυτή την εκρηκτική μορφή αν η Ελλάδα δεν 

συμμετείχε στην ευρωζώνη. Αν δηλαδή δεν ήταν αναγκασμένη να έχει μια εντελώς 

ακατάλληλη για τα θεμελιώδη μεγέθη της νομισματική πολιτική (επιτόκια, ισοτιμία) κι αν η 

Γερμανία, όπως κι οι άλλες χώρες του κέντρου, δεν εκμεταλλεύονταν τις δυνατότητες που 

παρέχει το ενιαίο νόμισμα για να πλημμυρίσουν την Ελλάδα με φθηνές εισαγωγές. 

Διατηρώντας επομένως 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Β. ΕΡΩΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΚΡΟΥΠ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ 

 

1. ΣΠΥΡΟΣ ΛΑΒΔΙΩΤΗΣ 

1. Βασίλης Σταμάτης: Υπάρχουν 3 τρόποι να αποκτήσει χρήματα ένα κράτος, δανεισμός, 

νομισματική κυριαρχία και παραγωγή. Όλοι οι τρόποι μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα, ο 

ένας δεν αποκλείει τους άλλους. Ποια είναι όμως τα χαρακτηριστικά του κάθε τρόπου; Υπάρχει 

βασικός προαπαιτούμενος τρόπος, βάση του οποίου εξαρτώνται οι άλλοι; Εμείς ποιόν τρόπο ΠΡΕΠΕΙ 

να ακολουθήσουμε εδώ που βρισκόμαστε σήμερα;  

Απάντηση: Κατ’ αρχάς θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι με την ένταξη της Ελλάδος στην Ευρωζώνη, η 

νομισματική κυριαρχία του κράτους μέσω στης έκδοσης του εθνικού νομίσματος, της δραχμής, 

απωλέσθη. Ο λόγος είναι ότι το ευρώ δεν είναι εθνικό νόμισμα, αλλά ένα «ξένο» υπερεθνικό 

νόμισμα του οποίου το μονοπώλιο της έκδοσης ανήκει σε έναν αλλότριο οργανισμό, την Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) με έδρα την Φραγκφούρτη. Η ΕΚΤ χορηγεί το χρήμα στα κράτη-μέλη με 

επιβάρυνση τόκου και όχι απευθείας στις εθνικές κυβερνήσεις, αλλά στις τράπεζες και αυτές με τη 

σειρά τους στις κυβερνήσεις μέσω των χρηματαγορών με την αγορά ομολογιών των εθνικών κρατών. 

Δηλαδή, οι κυβερνήσεις των κρατών – μελών της Ευρωζώνης αποκτούν το αναγκαίο χρήμα για την 

άσκηση της οικονομικής τους πολιτικής αποκλειστικά με δανεισμό και μάλιστα μέσω διπλής 

επιβάρυνσης τόκου! Έτσι από τους τρείς τρόπους απόκτησης χρήματος που αναφέρατε, η 

κυριαρχία(sovereignty) της δημιουργίας του χρήματος με απευθείας πρόσβαση χρηματοδότησης 

από την κεντρική τράπεζα της εκάστοτε χώρας απωλέσθη. Ο τρίτος τρόπος, της παραγωγής, απαιτεί 

διευκρίνηση. Στη μακροοικονομία ενός κράτους, αυτό που έχει σημασία είναι η εγχώρια παραγωγή 

σε σχέση με το διεθνές εμπόριο, ιδίως οι εξαγωγές να είναι μεγαλύτερες από τις εισαγωγές. Τότε 

μόνο έχεις καθαρό πλεόνασμα στο ισοζύγιο της χώρας και συνεπώς καθαρές εισπράξεις και 

δημιουργία επιπλέον συναλλαγματικών διαθεσίμων. 

Ιστορικώς, καθ’ ολοκληρίαν, υπάρχει ο θεσμός του «ενός κράτους ενός νομίσματος». Αυτό το 

θεμελιώδες χαρακτηριστικό συνιστά το πρωταρχικό, το par exchellence στοιχείο ενός ανεξάρτητου 

κράτους και της χάραξης αυτόνομης νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής. Κι αυτό, διότι το 

κράτος που έχει τη δική του νομισματική αρχή και το δικό του εθνικό νόμισμα ουδέποτε χρεοκοπεί! 

Η Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση αποτελεί μια σύγχρονη εξαίρεση σ’ αυτόν το γενικό κανόνα, και ο 

σχεδιασμός υπήρξε από τη γένεσή της ελαττωματικός. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τους αρχικούς 

πανηγυρισμούς ότι « επιτέλους ήρχε η ώρα η ευλογημένη να γίνει ο Έλληνας Ευρωπαίος» να 

εισέλθει, έστω και με τα τρύπια τσαρούχια από τα δίδυμα ελλείμματα του δημοσίου και διεθνούς 

χρέους στην περίφημη ΟΝΕ. Δεν γνώριζε όμως ότι το «Ο» ποτέ δεν υπήρχε ούτε επεξηγείτο με 

σαφήνεια στη Συνθήκη του Μάαστριχτ (1992). Το ΝΕ μόνο υπήρχε και παρέμεινε ένα 

μισοτελειωμένο σπίτι έτοιμο να καταρρεύσει μέσα στους θυελλώδης ανέμους της δημοσιονομικής 

κρίσης των κρατών –μελών της περιφέρειας, των ονομασθέντων PIIGS. 



Συνεπώς, ο βασικός προαπαιτούμενος τρόπος λειτουργίας της οικονομίας που αποσκοπεί στην 

κοινωνική ευημερία είναι η επανάκτηση του κυρίαρχου δικαιώματος της έκδοσης εθνικού 

νομίσματος. Αυτό όμως από μόνο τού δεν επαρκεί. Απαιτείται, επίσης, Ηράκλειος Δύναμη για να 

αντιστρέψουμε τους όρους του διεθνούς ισοζυγίου πληρωμών της χώρας. Μόνο όταν το διεθνές 

ισοζύγιο μετατραπεί από αρνητικό σε θετικό, τότε ο Έλληνας πολίτης για πρώτη φορά από την 

ίδρυση του ελληνικού κράτους (1830) θα απεγκλωβιστεί από τα δεσμά του δανεισμού και θα 

πορευτεί με δημοκρατικούς θεσμούς κι όχι υποτέλειας προς την αυτάρκεια. Τότε μόνο όταν έχει ένα 

πλεόνασμα να μοιραστεί που έρχεται έξω από τα σύνορά του, που επετεύχθη με το ήθος, την 

ικανότητα και την επιχειρηματικότητα του, θα σταματήσει «να κλέβει ο ένας από τον άλλον». Και το 

τελευταίο για να επιτευχτεί, απαιτείται η οικιοθελής έξοδος της χώρας από το ευρώ. 

 

 

2.John Starakis: Είσαστε υπέρ της μονομερούς διαγραφής του χρέους ή προτιμάτε πιο ήπιους 

τρόπους αντιμετώπισης των δανειστών από εμάς. 

Απάντηση: Η ερώτηση αυτή όπως ελέχθη στην τηλεφωνική μας συζήτηση, αποτελεί μια πραγματική 

υδρογονοβόμβα στα θεμέλια του παγκόσμιου χρηματοοικονομικού συστήματος. Μονομερής 

διαγραφή του δημόσιου χρέους (repudiation of debt) συνιστά μια εχθρική στάση της χώρας έναντι 

των πιστωτών. Βασικώς, είναι η αιτία κήρυξης ενός οικονομικού πολέμου που στο παρελθόν η 

επίλυση επήλθε μέσω πραγματικού πολέμου. Για να διεξάγεις έναν πόλεμο, πρώτον πρέπει να 

υπάρχει η εθνική ομοψυχία του λαού και δεύτερον να υπάρχουν επαρκείς πόροι. Στην δεδομένη 

συγκυρία ούτε το ένα έχουμε, αλλά ούτε και το άλλο. Η χώρα πλέει σε μια απέραντη θάλασσα 

χρέους και η παρασιτική οικονομία της πνέει τα λοίσθια μέσα σε στρατιές ανέργων. 

Από πρακτικής άποψης αυτό το οποίο είναι εφικτό κατά την άποψή μου, ως μέλος μιας ένωσης ενός 

κοινού νομίσματος, είναι η «παύση πληρωμών» ( default) προς τους δανειστές μας. Για να 

αποφευχθεί η χαώδης κατάσταση και να μετριαστεί ο πανικός που αναμένεται αρχικά να 

επικρατήσει, η κυβέρνηση κηρύσσει moratorium, παραμένει η χώρα στην Ευρωζώνη κατά την 

διάρκεια του moratorium (μπορεί να διαρκέσει πέραν των έξι μηνών), γίνεται ο λογιστικός έλεγχος 

του χρέους – γιατί με τα τόσα swaps που έχουν γίνει χάνει πράγματι η μάνα το παιδί και το παιδί τη 

μάνα. Ξεκινάει ταυτόχρονα τις διαπραγματεύσεις με τους αξιωματούχους της ΕΕ για οικιοθελή 

αποχώρηση από την Ευρωζώνη του προς το συμφέρον και τη σωτηρία του ελληνικού λαού. Θα είναι 

επίσης και για το δικό τους συμφέρον, γιατί θα απαλλαγούν – όπως θεωρούν οι βόρειοι εταίροι μας- 

από ένα ατίθασο και «διεφθαρμένο» μέλος που τους έχει τόσο δυσφημίσει. 

 

 

3. Βαγγέλης Αλιφέρης: Η εντός ευρώ, απαγόρευση της ελεύθερης διακίνησης κεφαλαίων, (το 

μεγαλύτερο κατ΄ εμέ εργαλείο των διεθνών τραπεζιτών-τοκογλύφων), όπως άλλωστε ίσχυε με τη 

δραχμή, καθώς και η καθολική απαγόρευση δανεισμού, των κυβερνήσεων των κρατών μελών της 

ευρωζώνης, μέσω ιδιωτικών τραπεζών, θα ήταν ένα πανίσχυρο "ισοδύναμο" ώστε να μην χρειαστεί 

να επιστρέψουμε στο εθνικό μας νόμισμα; Πιστεύετε ότι θα έβαζε ένα φραγμό στην αιμορραγία των 

κεφαλαίων προς τις τράπεζες του εξωτερικού και ταυτόχρονα θα σταματούσε τον παρασιτικό ρόλο 



των ιδιωτικών τραπεζών έναντι των πολιτών (κράτους) και αν ναι, πόσο περισσότερο εφικτό είναι να 

συμβεί, σε σχέση με το σενάριο της επιστροφής στο εθνικό νόμισμα και τον απόλυτο έλεγχο της 

νομισματικής μας πολιτικής; 

Απάντηση: Το σενάριο που προτείνετε δεν έχει σχεδόν καμία πιθανότητα να γίνει στο μέλλον, διότι 

στηρίζεται ακριβώς στις βασικές αρχές που έχει δομηθεί η ευρωπαϊκή νομισματική ένωση. Για μια 

αδύναμη οικονομία, όπως της Ελλάδος, με τόσες πολλές δομικές ανισορροπίες, υπό το βάρος των 

‘‘χρόνιων’’ διδύμων ελλειμμάτων, του δημοσιονομικού και του ισοζυγίου διεθνών πληρωμών, ήταν 

αναμενόμενο ότι η οικονομία της με την ένταξη σε ένα κοινό νόμισμα με αμετάκλητη ισοτιμία να 

επιδεινωθεί. Ήταν εμφανές, ότι η χώρα για να τα αντιμετωπίσει θα οδηγείτο σε υπερβολικό 

δανεισμό, διότι η δημοσιονομική σύγκλιση δεν είχε επιτευχτεί. Από την περίοδο της Συμφωνίας του 

Bretton Woods (1944), η οικονομική θεωρία ισχυρίζεται ότι ένα κράτος χωρίς συναλλαγματική 

ευελιξία, μια ανεξάρτητη εθνική νομισματική αρχή που εκδίδει το δικό της νόμισμα, και μεγάλης 

κλίμακας μεταβιβάσεις κεφαλαίων υπό μορφή επιχορηγήσεων (grants) από τα πλεονασματικά 

κράτη, αιφνίδια και ασυμμετρικά πλήγματα στην οικονομία της, όπως αυτά της χρηματοπιστωτικής 

κρίσης του 2008, ενδέχεται να την οδηγήσουν σε χρεοκοπία. 

Αυτό ακριβώς συνέβη, διότι τώρα είναι πλέον γνωστό ότι χωρίς τις μεταβιβάσεις των τεραστίων 

ζημιών των ‘δήθεν’ ελληνικών τραπεζών από τον Μάρτιο του 2009, αρχής γενομένης με το πακέτο 

των 28 δις ευρώ, η χώρα δεν θα έφθανε στη δεινή κατάσταση της καλπάζουσας ανεργίας του 27% 

και του 62% της ηλικιακής ομάδας 15-24 ετών. Παραμονή λοιπόν σημαίνει, ότι η θηλιά του ευρώ στο 

λαιμό της κοινωνίας μέσω της επιμήκυνσης των δανείων και της αύξησης των τοκοχρεολυσίων 

τελικά θα την πνίξει, διότι η δημοσιονομική ομοσπονδία που είχαν οραματισθεί οι ιδρυτές της 

Ευρωπαϊκής Ιδέας παρέμεινε ένα όνειρο απραγματοποίητο. Οι συντάκτες της Συνθήκης του 

Μάαστριχτ απέβλεπαν στην κατοχύρωση της ανεξαρτησίας των ιδιωτικών τραπεζών και τον έλεγχο 

του χρηματοπιστωτικού συστήματος μέσω ενός ενιαίου νομίσματος και μιας μοναδικής κεντρικής 

τράπεζας έκδοσης του κοινού νομίσματος. Ως εκ τούτου, απαγόρευσαν αμφότερα, την υποτίμηση 

και εθνική νομισματική πολιτική. Ωστόσο, για τη χώρα η μόνη ρεαλιστική λύση είναι η ανάκτηση του 

εθνικού νομίσματος και μια γενναία υποτίμηση για να γίνουμε ανταγωνιστικοί. 

 

 

4. Dimitris Mitropetros : Όπως αναφέρατε και εσείς, ο έλεγχος του ευρώ βρίσκεται στα χέρια της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Επιπλέον στο καταστατικό της δεν προβλέπεται η δυνατότητα να 

τυπώνει χρήμα γεγονός που την διαφοροποιεί από τις Κεντρικές Τράπεζες των κρατών. Σε περίπτωση 

επιστροφής στο εθνικό νόμισμα, σε ποιές άλλες ενέργειες πιστεύετε ότι πρέπει να προβεί μια 

ανεξάρτητη κρατική Κεντρική Τράπεζα, εκτός από αυτό της εκτύπωσης νέου νομίσματος, για τη 

σταθεροποίηση της οικονομίας; Με απλά λόγια, τί άλλα όπλα έχει στη φαρέτρα της μια Κεντρική 

Τράπεζα; 

Απάντηση: Είναι γεγονός η ΕΚΤ είναι ένα άλλου είδους άλογο, διαφορετικού χρώματος σε σχέση με 

τις άλλες κεντρικές τράπεζες του κόσμου. Ειδικά, δεν είναι δανειστής εσχάτης ανάγκης (lender of last 

resort) των κρατών-μελών που απαρτίζουν την Ευρωζώνη. Δηλαδή, εάν συμβεί ένα έγκατο συμβάν, 

μια φυσική καταστροφή, ένας σεισμός ή καταποντισμός, το άμοιρο κράτος οφείλει να 

καταπολεμήσει την δυστυχία του λαού του μέσω των αγορών κεφαλαίου. Στην περίπτωση 



επιστροφής στο εθνικό μας νόμισμα φυσικά τον ρόλο της κεντρικής τράπεζας της χώρας θα τον έχει 

η περιβόητη Τράπεζα της Ελλάδος, της οποίας η μετοχική σύνθεση στην συντριπτική της πλειοψηφία 

(92%) είναι μετά από 84 χρόνια λειτουργιάς άγνωστη στον λαό! Εδώ λοιπόν έχουμε σοβαρό 

πρόβλημα, και εάν δεν επιλυθεί, δεν αποτελεί μόνο προσβολή του δημοκρατικού αισθήματος των 

πολιτών, αλλά είναι αδύνατος και η αντικειμενική λειτουργία του εποπτικού της ρόλου αναφορικά 

με το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ελλάδος. 

Σε σχέση με τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της μια κεντρική τράπεζα τα βασικότερα είναι, πλην 

της έκδοσης του εθνικού νομίσματος, η χάραξη της νομισματικής πολιτικής και της πίστωσης στην 

επικράτεια της χώρας. Η νομισματική πολιτική συνεπάγεται τον ρυθμό αύξησης της προσφοράς του 

χρήματος στην οικονομία, τη ρύθμιση των επιτοκίων και τον καθορισμό της συναλλαγματικής 

ισοτιμίας του νομίσματος. Ο γενικός σκοπός της κεντρικής τράπεζας ορίζεται στο Καταστατικό της. 

Στη περίπτωση της Τραπέζης της Ελλάδος, είναι ανώνυμη πολυμετοχική εταιρία (Societe Anonyme) 

και οι μετοχές της συναλλάσσονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ο σκοπός είναι « είναι η διασφάλιση 

της σταθερότητας του γενικού επιπέδου των τιμών» (άρθ. 4). 

 

 

5. Sofi K. Mainada: Η απάντησή σας στο δεύτερο ερώτημα ήταν η εξής..."Το (Β) Ερώτημα με 

εκπλήσσει! Αφορά έναν αθεμελίωτο «ευσεβή πόθο»". Ομολογώ πως δεν καταλαβαίνω, τι ακριβώς 

εννοείτε και θα ήθελα να μας το εξηγήσετε. Ευχαριστώ. 

Απάντηση: Ας θυμηθούμε την ερώτηση: « αρκετοί πολίτες υποστηρίζουν ότι το θέμα δεν είναι τόσο 

το νόμισμα, αλλά το πολιτικό υποκείμενο που θα εφαρμόσει τις πολιτικές αποφάσεις. Με άλλα 

λόγια πιστεύουν ότι: είτε με ευρώ είτε με δραχμή εάν έχουμε καλούς πολιτικούς θα βρούμε την 

άκρη. Εάν όμως έχουμε «κακούς» πολιτικούς, έτσι κι αλλιώς είμαστε χαμένοι». 

Ακόμη δεν πιστεύουν τα μάτια μου πως ετέθη αυτή η ερώτηση. Ίσως, έχω υποστεί το φαινόμενο της 

γνωστικής δυσαρμονίας και αμφιβάλω εάν διαβιβάζω τις λέξεις σωστά ή λανθασμένα. Αυτή η 

ερώτηση υποδηλώνει την μη κατανόηση του τι ακριβώς συμβαίνει με τις έννοιες του ενιαίου 

ευρωπαϊκού νομίσματος, του ευρώ, και του κυρίαρχου (sovereign) δικαιώματος ενός κράτους, της 

έκδοσης του εθνικού νομίσματος, στην συγκεκριμένη περίπτωση της δραχμής. Πως είναι δυνατόν να 

πιστεύουμε σε μεταφυσικές δοξασίες ο «πολιτικός θα μας σώσει» ως ο από μηχανής θεός είτε είναι 

Ολύμπιος είτε μέσω της θείας Επιφοίτησης. Με τη λογική και όχι με το συναίσθημα και 

μοιρολατρίες, οφείλουμε να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε με σύνεση και ταπεινοφροσύνη τι 

είναι οικονομικό σύστημα και ποιές οι μαριονέττες που έχουν οδηγήσει στη μεγαλύτερη οικονομική 

καταστροφή την πατρίδας μας από τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο και μετά. 

Θα αναφέρω απλώς ότι η ξεχωριστή σημασία του κυριαρχικού δικαιώματος της έκδοσης του εθνικού 

νομίσματος και της πίστωσης γίνεται αμέσως αντιληπτή, όταν γυρίσουμε το ρολόι του χρόνου πίσω, 

για να θυμηθούμε τις απόψεις ενός πολιτικού που διακυβέρνησε τον Καναδά επί 21 χρόνια. Ο 

σπουδαίος αυτός πολιτικός ανήρ μας έδωσε την ακόλουθη πολύτιμη συμβουλή:1 

“Άπαξ ένα έθνος εκχωρήσει τον έλεγχο του νομίσματος και της πίστωσης, δεν έχει σημασία ποιος 

θεσπίζει τους νόμους του κράτους. Η τοκογλυφία, άπαξ και επικρατήσει, θα συντρίψει οποιοδήποτε 

έθνος. Μέχρι να επανέλθει ο έλεγχος της έκδοσης του χαρτονομίσματος και της πίστωσης στην 



κυβέρνηση και αναγνωριστεί ως η πιο περίοπτη και ιερή ευθύνη, όλες οι συζητήσεις για εθνική 

κυριαρχία του Κοινοβουλίου και της δημοκρατίας είναι ανώφελες και μάταιες”. 

 

 

6. Nikolaos Georgopoulos: Μπορεί να εφαρμοσθεί σεισάχθεια προκειμένου να υπάρξει κοινωνική 

ηρεμία, χωρίς να υπάρξουν πιέσεις προς την χώρα? 

Απάντηση: Βεβαίως και μπορεί να εφαρμοστεί «σεισάχθεια». Πλην όμως χρειαζόμαστε έναν νέο 

Σόλωνα, αλλά γνωρίζουμε ότι δεν έχουμε τέτοια προσωπικότητα με τόσες αρετές. 

 

 

7. Εβελίνα Χατζηδάκη:  Μού έχει κάνει εντύπωση ότι παρομοιάζετε το σημερινό σύστημα πού 

επικρατεί ακόμα και με το laissez-faire. Δεν έχω γνώσεις οικονομίας και μπορεί να μην έχω 

καταλάβει καλά τι είναι το laissez-faire αλλά δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι σήμερα δεν υπάρχει 

παρεμβατισμός και άγριος μάλιστα τόσο κυβερνητικός όσο και από εξω-εθνικούς θεσμούς και 

αναρωτιέμαι αν πραγματικά είναι οι "αγορές" πού κανονίζουν οτιδήποτε όπως εκείνη την περίοδο. 

Αν ρύθμιζαν τα πάντα οι αγορές θα υποχρεώνονταν οι αγρότες να ξεπατώσουν τις ελιές για να 

βάλουν αβοκάντο; το ευρώ θα παρέμενε ένα σκληρό νόμισμα; οι τράπεζες δεν θα είχαν 

καταρρεύσει. 

Απάντηση: Laissez-faire είναι η διεθνής ορολογία που χαρακτηρίζει το οικονομικό σύστημα του 

φιλελευθερισμού και κατά λέξη σημαίνει «αφήστε να κάνουμε». Είναι το ονομαζόμενο 

Αγγλοσαξονικό μοντέλο, δηλαδή, το οικονομικό δόγμα διακυβέρνησης της κοινωνίας που βασίζεται 

στις αρχές του κλασικού φιλελευθερισμού : της μεγιστοποίησης του ατομικού συμφέ- ροντος και του 

εταιρικού κέρδους ως ύψιστους σκοπούς της ανθρώπινης ζωής. Το δόγμα αυτό συνηγορεί στην 

ελάχιστη παρέμβαση του κράτους στη λειτουργία των αγορών, διότι το σύστημα πάντοτε αυτό-

διορθώνεται και λειτουργεί στο επίπεδο της πλήρους απασχόλησης. Κι εάν παρο- δικώς υπάρχει 

ανεργία «τριβής» υπαίτιος δεν είναι κανένας άλλος παρά ο εργαζόμενος ο οποίος απαιτεί εξω-

πραγματικούς μισθούς. Δεν υπάρχει «ακούσια» ανεργία διακηρύττει το δόγμα και ο ιεροκήρυκας 

της αναστήλωσης του στη σύγχρονη εποχή, ο Milton Friedman του πανεπιστημίου του Σικάγο. 

Όποιος πράγματι δεν είναι τεμπέλης και επιθυμεί να εργασθεί, μπορεί εύκολα να βρει εργασία αρκεί 

να μειώσει τις αποδοχές του και αμέσως οι επιχειρηματίες θα τον μισθώσουν και έτσι το σύστημα 

θα επανέλθει στο «αιώνιο» equilibrium της πλήρους απασχόλησης. Γι αυτό κα Εβελίνα Χατζηδάκη 

δεν πρέπει να σας προξενεί εντύπωση ότι στη πρακτική οικονομία πάντοτε υπάρχει το θεωρητικό 

υπόβαθρο της ιδεολογικής δικαίωσης ενός θεσμού που δίνει προτεραιότητα στα μέσα και όχι στον 

σκοπό. Τα οικονομικά φαινόμενα είναι κυκλικά και συνεπώς επαναλαμβανόμενα, διότι η ανθρώπινη 

φύση δεν αλλάζει στην εξέλιξη του χρόνου. Το εάν ξηλώθηκαν οι ελιές για να μπουν τα αβοκάντο 

αποτελεί μια συγκεκριμένη κοινοτική οδηγία, αλλά το εάν κατέρρευσαν οι τράπεζες αυτό είναι ένα 

από τα μειονεκτήματα της laissez-faire η οποία έχει τη τάση ιστορικώς να καταρρέει εν μέσω 

διαδεδομένης απάτης και μαζικής ανεργίας. 

 



8. Anna Zouravlioff : Έχω παρακολουθήσει πολλές συνεντεύξεις σας οι οποίες ήταν πάντα πολύ 

κατατοπιστικές, απολαυστικές θα έλεγα, όσο και οι αναρτήσεις σας εδώ στη σελίδα και σας 

ευχαριστώ θερμά που συμμετέχετε για να μας πληροφορήσετε με αντικειμενικότητα και 

επιστημονικά επιχειρήματα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι παρόμοιο που ρώτησα και τον κ. 

Κατσανέβα: Πότε συνειδητοποιήσατε εσείς προσωπικά αλλά και η διεθνής οικονομική κοινότητα τα 

μειονεκτήματα του ευρώ και του τρόπου λειτουργίας της ΕΖ, αν υπήρχαν επισημάνσεις και 

προειδοποιήσεις σε επίσημους φορείς και πως αυτοί αντέδρασαν. Επίσης, νομίζετε, ότι αν παρά τις 

κακές συνθήκες της οικονομίας μας όταν μπήκαμε στο ευρώ, αν ακολουθούσαμε μια σώφρονα 

οικονομική πολιτική, θα μπορούσαμε σήμερα να είμαστε σε καλύτερη θέση ή απλά θα διέφεραν 

κάπως τα νούμερα και θα ήταν απλά θέμα χρόνου να καταλήξουμε στο ίδιο σημείο? Έχετε ελπίδες 

ότι μπορεί η ΕΖ να αλλάξει πολιτική, έχει το χρόνο ή τελικά θα ρίξει το καράβι στα βράχια? 

Απάντηση : Κατ’ αρχάς σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Μου δίνεται θάρρος να συνεχίσω, να 

διατηρήσω το ηθικό μου και να μην λυγίσω μπροστά στις αντιξοότητες της προκα- τάληψης και του 

δογματισμού. Η πρώτη σας ερώτηση αφορά την ιστορία σχεδόν μιας ολόκλη- ρης ζωής, η οποία 

σκιαγραφείται στο πρόσφατο βιβλίο μου “ Η Εποχή του Ατομικισμού” – Μια φιλοσοφική προσέγγιση 

του χρήματος και της οικονομίας. Το οποίο διατίθεται στα βιβλιοπωλεία ( Public, Πολιτεία, 

Παπασωτηρίου, κ.α.) μαζί με (ως δώρο) το ακυκλοφόρητο βιβλίο « Ευρώ, η Θηλιά της Ελληνικής 

Κοινωνίας». Όσον αφορά το ερώτημα σχετικά με το «εάν ακολουθούσαμε σώφρονα πολιτική» θα 

αποφεύγαμε τον κατά Σημίτη «εκτροχιασμό», η απάντηση μου είναι αρ- νητική : το κοστούμι του 

ευρώ δεν μας ταίριαζε καθόλου. Ή καλύτερα θα έλεγα ότι η πανοπλία που μας φόρεσαν μας 

γονάτισε κι από την αρχή ‘σερνόμασταν’ με τις επιδοτήσεις « σύγκλισης». 

Δυστυχώς, το αίσθημα της ευρωπαϊκής προοπτικής υπερνίκησε την οικονομική λογική και δεν είχαν 

οι έλληνες πολιτικοί ορθάνοικτα τα μάτια για να δουν ότι η κεντρική ιδέα της Συνθήκης του 

Μάαστριχτ, είναι ότι ΕΕ χώρες θα προχωρήσουν με στόχο την οικονομική και νομισματική 

ένωση(ΟΝΕ) με ένα ενιαίο νόμισμα το οποίο θα εκδίδεται μονοπωλιακά και η διαχείριση του θα 

γίνεται από μια ανεξάρτητη κεντρική τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Όμως, η 

Συνθήκη δεν καθόρισε πως το υπόλοιπο της οικονομικής πολιτικής θα λειτουργούσε, ούτε και 

πρότεινε την δημιουργία νέων θεσμικών οργάνων, πλην της ΕΚΤ. Οι ανάδοχοι της θα πρέπει να είχαν 

υποθέσει ότι τίποτε περισσότερο δεν χρειάζεται. Ωστόσο, αυτό μπορεί να είναι σωστό εάν οι 

σύγχρονες οικονομίες συνιστούν συστήματα που αυτό-προσαρμόζονται και αυτό- διορθώνουν και 

επανερχόμεθα στο σύστημα της laissez- faire που επιδίωξε η Συνθήκη να εγκαθιδρύσει. 

 

 

9. Ηasitis Paris : Ως οικονομολόγος στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα του Καναδά , θα μπορούσατε να 

μας εξηγήσετε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε το νομισματικό σύστημα του Καναδά ; Θα 

μπορούσε η Ελλάδα να το μιμηθεί ; τί μακροοικονομική πολιτική ακολουθεί ο Καναδάς σήμερα ; 

Τέλος , θα μπορούσε η Ελλάδα να αποκτήσει το Ομοσπονδιακό σύστημα που κυριαρχεί στον Καναδά 

, εάν και εφόσον είναι λειτουργικό ; Ευχαριστώ ! 

Απάντηση : Θέσατε πολύ σοβαρά θέματα και θα απαιτηθεί μια ολόκληρη διάλεξη για να 

απαντηθούν τα ερωτήματα. Εν συντομία, η κεντρική τράπεζα του Καναδά (Bank of Canada) είναι 

ολοσχερώς κρατική τράπεζα και το μετοχικό κεφάλαιό της από το 1938 ανήκει 100% στο Υπουργείο 



Οικονομικών του Καναδά. Κατά συνέπεια, υπάρχει σύμπνοια της οικονομικής πολιτικής της 

κυβέρνησης και της νομισματικής πολιτικής της χώρας. Αντιθέτως, η Τράπεζα της Ελλάδος είναι 

ανώνυμη πολυμετοχική εταιρία της οποίας, όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη ερώτηση, το 

μετοχικό κεφάλαιο που ανήκει στο ελληνικό δημόσιο ανέρχεται στο 8% περίπου. Επιπλέον, η 

Τράπεζα της Ελλάδος από την ένταξη της χώρας στην Ευρωζώνη είναι μια ανε- ξάρτητη νομισματική 

αρχή η οποία στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της ακολουθεί τις κατευ- θυντήριες γραμμές και 

οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της ΕΚΤ, και όχι την βούληση της εκάστοτε ελληνικής 

κυβέρνησης. Έτσι στην χώρα μας έχουμε μια διχοτόμηση της οικονομικής πολιτικής από την 

νομισματική πολιτική. Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει τόση ανεξαρτησία, ώστε το καταστατικό της ( 

άρθρο 5 ) αναφέρει ότι « τα μέλη των οργάνων της δε ζητούν ούτε δέχονται οδηγίες από την 

Κυβέρνηση», ενώ το άρθ. 48 του Καταστατικού αναφέρει «Ούτε εν τω Κεντρικώ Καταστήματι, ούτε 

εν τοις Υποκαταστήμασιν αυτής, δικαιούται αντιπρό- σωπος του Δημοσίου να ερευνά τα βιβλία». 

Επιπροσθέτως, ο σκοπός της Κεντρικής Τράπεζας του Καναδά δεν αποβλέπει μόνο «στη διατήρηση 

της σταθερότητας του επιπέδου των τιμών» αλλά στη γενική ευημερία της κοινωνίας που 

περιλαμβάνει το στόχο της πλήρους απασχόλησης. Η δική μας η περιβόητη κεντρική τράπεζα με τον 

μανδύα « Τράπεζα της Ελλάδος» ρητώς απα- γορεύει την χρηματοδότηση του δημοσίου: « Η 

Τράπεζα δεν δύναται να παρέχη ευκολίας εις το δημόσιον ή τας δημόσιας επιχειρήσεις αμέσως ή 

εμμέσως δια προεξοφλήσεων…» (άρθ. 4). Άρα τι είδους συγκρίσεις μπορούμε να κάνουμε μεταξύ 

των νομισματικών αρχών των δύο κρατών. 

 

 

 

2. ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜΑΚΗΣ  

1.  Stergios Zisidis : "Ανάπτυξη μπορεί να προκύψει από μεγάλες ξένες ή Ελληνικές επενδύσεις ή αν 

δημιουργηθούν εκατομμύρια μικρές - οικογενειακές επιχειρήσεις καθετοποιημένης παραγωγής (εσύ 

παράγεις ,εσύ συσκευάζεις) ; Δηλαδή σχεδόν όλοι αφεντικά του εαυτού τους;" 

Απάντηση: Αμάν, τι ερώτηση είναι αυτή! Απαιτεί επισταμένη μελέτη και φυσικά δεν μπορεί να 

απαντηθεί δεόντως σε ένα facebook forum, τουλάχιστον όχι από. Μόνο γενικές παρατηρήσεις 

λοιπόν: 

- Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΗ ΧΩΡΑ. Και μάλιστα με ελάχιστα συγγενή έθνη, από πλευράς κουλτούρας, 

κτλ, ώστε να αναπτύξει εύκολα ζώνες αγορών. (Μεγάλε Σαρτζετάκη!  ) Η χώρα μας είναι αυτή που 

είναι, μία σχετικά μικρή χώρα με σχετικά μικρή οικονομία. Εξ ορισμού, δεν είναι δυνατόν να έχομε 

τα πλεονεκτήματα των Οικονομιών Κλίμακος (όπου μία μεγάλη αγορά ρίχνει τον ανά μονάδα 

κόστος). Ειναι λοιπόν δύσκολο να ανταπεξέλθει στον "ελεύθερο διεθνή ανταγωνισμό" μία μικρή 

οικονομική μονάδα της Ελλάδος (το παντοπωλείο, η βιοτεχνία, κτλ, ή ακόμη και μία μεγάλη 

βιομηχανία που είναι μεγάλη για τα ελληνικά δεδομένα αλλά μικρή για τα διεθνή).  

- Αναγκαστικά, μία ελληνική κυβέρνηση που θέλει τον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα (εργαζόμενοι, 

νοικοκυριά, επιχ/σεις) να προκόβει, πρέπει να πάρει τα κατάλληλα μέτρα. Τα μέτρα αυτά πρέπει 

αναπόφευκτα να είναι στην κατεύθυνση της ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ της εγχώριας παραγωγής πραγματικού 



πλούτου (δηλ προϊόντων και υπηρεσιών και όχι χρηματοπιστωτικών "χαρτιών") κι αυτό σημαίνει νέα 

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ! Διότι είμαστε σήμερα δέσμιοι μίας σειράς συνθηκών που ασμένως και άνευ βαθύτερης 

γνώσεως (η καλή εκδοχή!) υπέγραφαν οι εκάστοτε κυβερνώντες. Μακάρι να γίνομε εμείς η αφορμή 

(αλλά όχι η Ιφιγένεια!) μίας εκ βάθρων, πανευρωπαϊκής αναθεώρησης των κυρίαρχων πολιτικών και 

οικονομικών ιδεολογιών. 

- Έμφαση στην πολυπληθή οικονομία των μικρών οικονομικών μονάδων σημαίνει παράλληλα 

ΑΠΟΔΟΧΗ ενός τρόπου ζωής πιο ήπιου, λιγότερο φρενήρη και φιλικότερου προς την φυσική πατρίδα 

μας από ότι μάς έχουν συνηθίσει να επιθυμούμε οι Βρυξελλομανείς και αλαφροϊσκιωτοι που 

ηγούνται της χώρας - και δεν εννοώ μόνο τους πολιτικούς. Αλλά αυτό είναι επιλογή ζωής δηλαδή και 

πάλι πολιτική απόφαση. (Πιο πολιτική δεν υπάρχει.) 

 Να πω κάτι για το "αφεντικά τού εαυτού τους": η Ελλάδα είχε επί χρόνια την πρωτιά στην Ευρώπη 

σε ποσοστό εργαζόμενου πληθυσμού που ήταν αυτοαπασχολούμενοι! Δηλαδή, είτε ανεξάρτητοι 

επαγγελματίες, είτε αφεντικά σε μικρότερες ή μεγαλύτερες επιχ/σεις. Το επισημαίνω αυτό για να 

δοθεί τέλος επιτέλους (που δεν θα δοθεί) στον μύθο ότι οι έλληνες "ΚΥΡΙΩΣ" τρέφονται από το 

δημόσιο, είναι πνευματικά τεμπέληδες στη δουλειά τους, κτλ. Μα τι να μάς μάθουνε εμάς από 

επιχειρηματικότητα (entrepreneurship) όταν έχομε σαν ποσοστό τους περισσότερους κατοίκους που 

κυνηγάνε μόνοι τους την επιτυχία; Έχομε βάσει αριθμών τους περισσότερους εργαζόμενους με 

επιχειρηματικό νου και θα μάς πούνε ότι είμαστε εμείς τεμπέληδες; Επειδή έχομε τεμπελιά πχ σε 

μεγάλα κομμάτια τού Δημοσίου; Μα ο έλληνας που λέγαμε τα καταφέρνει και με αυτούς και 

πετυχαίνει - όχι όπως ο σουηδός, γερμανός, κ.α. επιχειρηματίας που κάνει τη δουλειά του με ένα 

σωστότερο δημόσιο.  

Οι πιο δυνατοί επιχειρηματίες σήμερα είναι οι αφρικανοί - όχι οι αμερικανοί, οι ασιάτες, οι 

ευρωπαίοι, κτλ. Διότι ο σημερινός αφρικανός που βγαίνει από το σπίτι του να ψάξει για μέταλλα 

ανακύκλωσης, να κάνει τον οδοντογιατρό τού δρόμου, να αγοράσει παλιά ρούχα για να τα ράψει και 

τα ξαναπουλήσει, κτλ το κάνει μέσα σε ένα περιβάλλον αγριότατο, με έλλειψη κρατικής οργάνωσης 

και μέριμνας, και άλλα πολλά. Είναι ΠΟΛΥ δυνατότερος entrepreneur από τον αμερικανό πιτσιρικά 

που στήνει ένα app για το iPhone και κονομάει. Αυτά ώστε να ξέρομε τι λέμε όταν μιλάμε για 

"αφεντικά τού εαυτού τους" στην Ελλάδα και τι σημαίνει δυνατός επιχειρηματίας. 

 

 

2.  Anna Zouravlioff : "Πιστεύετε ότι ο επιχειρηματικός κόσμος και οι ανώτερες κοινωνικές τάξεις 

έχουν συνειδητοποιήσει αυτή την αναγκαιότητα [για επιστροφή σε καθεστώς Δραχμής] και αν όχι 

γιατί;" 

Απάντηση: Δεν έχω στοιχεία για κάθε κοινωνικό στρώμα και τις απόψεις του αλλά είναι λογικό να 

δεχθεί κανείς ότι ο "φόβος τού αγνώστου" επικρατεί και στον επιχειρηματικό κόσμο και στις 

ανώτερες οικονομικά τάξεις, μια και η πληροφόρηση είναι γενικά μονόπαντη. Από τους 

ακαδημαϊκούς, τα ΜΜΕ, τους πολιτικούς κάθε κοινοβουλευτικού κόμματος, και τα πάσης φύσεως 

"δημόσια πρόσωπα", αυτό που ακούμε είναι ένας φόβος για τη "περιπέτεια" στην οποία θα μπούμε 

εάν πάμε στη Δραχμή. Δεν ακούγεται καμία εναλλακτική φωνή.  



Από πλευράς μαρξιστικών κομμάτων, ακούμε ότι πρόκειται για άλλη μία "κρίση του καπιταλισμού", 

αλλά ακόμη και να χουν δίκιο ο πολύς κόσμος βλέπει ότι δεν είναι όλες οι "καπιταλιστικές χώρες" σε 

κρίση! Ακόμη και στην Ευρώπη, κάποιες χώρες δεν είναι σε κρίση χρέους - όλως "τυχαίως" αυτές οι 

χώρες ούτε Ευρώ έχουν, ούτε έχουν συνδέσει το νόμισμά τους με αυτό.  

Από πλευράς οικονομολόγων της "ελεύθερης οικονομίας", η επικρατούσα προσέγγιση, και στα 

πανεπιστήμια διεθνώς αλλά και στον δημόσιο λόγο (ΜΜΕ, κτλ) είναι η 

μονεταριστική/νεοφιλελεύθερη. Ακόμη και χωρίς να το καταλαβαίνουν, άνθρωποι (πολλοί εξ αυτών 

υποτίθεται "προοδευτικοί") υιοθετούν δόγματα νεοφιλελεύθερα για να χτίσουν τσάτρα-πατρα μία 

άποψη, μία ανάλυση, μία πρόταση, όλες τελικά της κακιάς ώρας. Ακόμη κι ένας Βαρουφάκης, 

τολμηρός κατά τα άλλα, επιμένει να ψάχνει το σπιρτόκουτο στο σκοτάδι ("λύση μέσα στο Ευρώ").  

Αλλά είναι επίσης γεγονός ότι η ανώτερη τάξη (σε όλα τα επίπεδα, οικονομικό, πολιτικό, κτλ) αρχίζει 

να καταλαβαίνει ότι το καράβι βουλιάζει ΟΛΟΚΛΗΡΟ και δεν είναι θέμα "ταξικής νίκης" εάν κάποιοι 

βλέπουν έτσι τα μέτρα μειώσεως των εισοδημάτων. Ήδη το ΕΒΕΑ βγάζει ανακοινώσεις και μιλάει με 

γλώσσα που ξαφνιάζει για τό "θράσος" της! Βλέπετε αυτοί είναι άνθρωποι κατ' εξοχήν "τής αγοράς" 

και βλέπουν από πρώτο χέρι την σφαγή που γίνεται. 

 

 

3. Αnna Zouravlioff : "Τι θα ήταν αυτό που θα μπορούσε να γίνει ώστε η ''ιδέα'' [της επανόδου στη 

Δραχμή] να προβληθεί και να εξετασθεί με ειλικρίνεια, ώστε να καταλήξουμε με συναίνεση σε μια 

τέτοια λύση;" 

Απάντηση: Κατά σύμπτωση αυτό είναι κάτι που απασχολεί όλη την κεϋνσιανή πλευρά σήμερα! Πώς 

δηλαδή, αντιμέτωποι με αυτή την επικράτηση της νεοφιλελεύθερης άποψης μπορούμε να βγούμε 

από τον αποκλεισμό και την απομόνωση και να "επικοινωνήσομε" με την άλλη πλευρά, ώστε να 

καταφανεί η Αλήθεια και το τί πρέπει να γίνει. Άλλοι προτείνουν να τους αγνοήσομε, άλλοι να 

αρχίσομε διάλογο με κάποιες υποχωρήσεις, άλλοι χωρίς υποχωρήσεις, άλλοι να τους πολεμήσομε 

χωρίς διάλογο και με απευθείας επιθέσεις, κτλ. Η προκρινόμενη λύση είναι να συνεχίσομε να λέμε 

τα πράγματα όπως έχουν (όπως τουλάχιστον τα βλέπομε εμείς να έχουν) και να εκμεταλλευόμαστε 

κάθε βήμα που μάς προσφέρεται για να αναπτύξομε τις απόψεις μας. Χωρίς να φαινόμαστε 

αλαζόνες ή να γινόμαστε εριστικοί διότι αυτά απωθούν τον κόσμο. Όσο και να θέλεομε λοιπόν να 

φωνάξομε "Λέτε μαλακίες καραμπινάτες" όταν μάς ακούει ένας κόσμος που καθημερινά και 

συνεχώς ακούει κραυγές και τσακωμούς για μικρά και μεγάλα θέματα, είναι πιο εποικοδομητικό να 

μιλάμε ήρεμα και σταθερά (όσο και όπως μπορούμε). 

Λύσεις γρήγορες και άκοπες δεν υπάρχουν εδώ. 

Αυτά σε επίπεδο επικοινωνίας προς τον κόσμο γενικά. Πρός τους πολιτικά και οικονομικά 

κρατούντες, μιλάμε την γλώσσα τού Συμφέροντος! Είναι προς το συμφέρον σου, κε πολιτικέ, να 

εξαθλιώσεις τους ψηφοφόρους σου προς χάριν των εντολών ενός Σόϊμπλε; Ο Σόϊμπλε σε εκλέγει; Και 

είναι προς το συμφέρον σου, κε οικονομικά ισχυρέ, να εξαθλιώνεται ο πελάτης σου; 

 



4. Anna Zouravlioff : "Πιστεύετε ότι πάμε για φούντο; Εξετάζουν εναλλακτικές προτάσεις;" 

Απάντηση: Ναι, πιστεύω ότι ΗΔΗ πέφτομε στο γκρεμό. Έχομε περάσει το "χείλος" και πέφτουμε. 

Μία ύφεση της οικονομίας, δηλαδή μία συρρίκνωση, ένα κατεδάφισμα της, που κρατάει όσο της 

Ελλάδος δεν έχει προηγούμενο σε καιρό ειρήνης, από όσα ξέρω. Κάποια στιγμή, όπως στις 

κατεδαφίσεις, έρχεται μια φτιαριά σαν όλες τις άλλες που όμως κάνει όλο το κομμάτι να γκρεμίζεται 

κάτω, κι αυτό διότι η όλη οικοδομή (μεταφορικά, η δομή της ελληνικής οικονομίας) να μην έχει 

πλέον επαρκή συνεκτικότητα. Οι σύνθετες και πολύπλοκες κατασκευές γκρεμίζονται δυσκολότερα 

από τις απλές - αλλά γκρεμίζονται απροειδοποίητα. Εάν βάλεις ένα απλό κύβο στο τραπέζι, θα το 

καταλάβεις εάν πάει να πέσει. Εάν βάλεις μία σύνθετη κατασκευή, αυτή μπορεί να γκρεμιστεί πολύ 

πιο δύσκολα αλλά δεν θα το καταλάβεις εγκαίρως. Η οικονομία μας σήμερα αποκλείεται, κατά την 

άποψή μου, να μπορεί να συνεχίσει με "σταθερότητα" να συρρικνώνεται κατά 3-7% ετησίως. Η 

πιθανότητα κάτι, κάποιο γεγονός, ακόμη και κάτι τυχαίο ή από λάθος, να προκαλέσει επιτάχυνση 

τού γκρεμίσματος και να φτάσομε χωρίς να το καταλάβομε σε ΚΡΑΧ ! Είναι ζωτικής σημασίας να 

ληφθούν το 2012 τουλάχιστον κάποια πραγματικά "μέτρα ανάπτυξης" (δηλαδή ουσιαστικά 

συγκρατημού της πτώσης) προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος κραχ. 

Δεν εξετάζει κανένας έλληνας "εναλλακτικές προτάσεις". Όσοι μιλάνε για "εναλλακτικές προτάσεις" 

είναι έξω από το Κοινοβούλιο! (Πχ Αλαβάνος, Καζάκης, κ.ά.) Η όποια πρόταση για εναλλακτική λύση 

αντιμετωπίζεται από τους κυβερνώντες σαν ένα είδος "προβοκάτσιας" ή ακόμα και "προδοσίας" 

στην υποτιθέμενη "πανεθνική προσπάθεια" να ανακάμψομε. Σε αυτό ο Σαμαράς είναι ίδιος με τον 

ΓΑΠ που όταν εμείς λέγαμε για την μαθηματική ανάγκη να κουρευτεί το δημ. χρέος, μάς έβριζε από 

τηλεοράσεως ως "προβοκάτορες" και διαβεβαίωνε ότι "το ελληνικό χρέος θα εξοφληθεί 100% και 

όσοι περιμένουν να κερδίσουν ποντάροντας σε κουρέματα θα χάσουν". 

 

 

5. ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΛΙΦΕΡΗΣ : "Δεδομένου του επερχόμενου κραχ, εφόσον δεν καταφέρουμε να 

ανατρέψουμε τις πολιτικές αυτές, τι ακριβώς θα συμβεί στην πραγματικότητα, βάσει των εμπειριών 

σας σε ανάλογες περιπτώσεις, π.χ. υφαρπαγή (δήμευση) ακίνητης ιδιωτικής περιουσίας;" 

Απάντηση: Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω τι θα γίνει, διότι κάθε κραχ σημαίνει ουσιαστικά γενική 

απώλεια της εμπιστοσύνης προς το κράτος - μία κατάσταση όπου τα πραγματικά αγαθά (υλικά 

προϊόντα) αποτελούν στην ουσία το μέσο συναλλαγών διότι τα οικονομικά αγαθά (νόμισμα, κτλ) 

υποτιμώνται σημαντικά σε αξία. Ένα από τα φαινόμενα είναι ο υπερ-πληθωρισμός, αλλά αυτό δεν 

είναι σίγουρο ότι θα επέλθει, όπως δεν είναι σίγουρο τίποτα σε τέτοιες ανεξέλεγκτες καταστάσεις. 

Γεγονός είναι ότι η οικονομία μας συρρικνώνεται και μάλιστα απότομα και σημαντικά, χωρίς δηλαδή 

ούτε καν κάποιο χρόνο προσαρμογής.  

"Με ποιούς τρόπους, εμείς, θα μπορούσαμε να ελαχιστοποιήσουμε τις ζημίες μας απέναντι σε αυτό 

το γεγονός; 

Ένα τέτοιο γεγονός, (κραχ), θα μπορούσε να γίνει το εφαλτήριο, για μία εκ βάθρου αναμόρφωση της 

οικονομικής πολιτικής της χώρας;" 



Οι προσωπικές επιλογές τού καθενός είναι όπως λέει και η λέξη προσωπικές. Θεωρώ πρωταρχικό 

καθήκον μας να προσπαθούμε όπως μπορεί ο καθένας να σταματήσομε κατ' αρχάς αυτή την πορεία 

προς τα κάτω, έστω και μέσα στο ευρώ (θα ήταν καθαρή βαρβαρότητα να αφήνομε να δυστυχεί η 

χώρα για να αποδειχθεί ότι "έχομε δίκηο" να λέμε ότι το ευρώ σκοτώνει). Και παράλληλα με τον 

βραχυπρόθεσμο στόχο, πρέπει πιστεύω να προσπαθούμε παράλληλα και εξ ίσου δυνατά να μπούμε 

σε τροχιά οριστικής εξόδου από την κρίση χρέους : Να δώσομε στον πολύ κόσμο που παραμένει 

ανενημέρωτος και φοβισμένος (βλ. δημοσκοπήσεις) να καταλάβει την οικονομική πραγματικότητα 

και ποιά μέτρα αυτή η πραγματικότητα υπαγορεύει. Και να προσπαθήσομε να γίνουν πράξη ! 

Να επιστρέψομε στο εθνικό νόμισμα. 

Να ανακτήσομε την δημοσιονομική μας ανεξαρτησία. 

Να κρατικοποιήσομε την κεντρική τράπεζα. 

Να μειώσομε αμέσως και σημαντικά τον φόρο μισθωτών υπηρεσιών.  

Να μειώσομε αμέσως και σημαντικά τον φόρο εισοδήματος σε άτομα, νοικοκυριά και επιχειρήσεις, 

μικρές και μεγάλες. 

Να αυξήσομε συντάξεις και μισθούς δημοσίου, ξεκινώντας από αυτές που μειώθηκαν. 

Να εξυγιάνομε με χρηματική ενίσχυση όλα ανεξαιρέτως τα έντιμα ασφαλιστικά ταμεία. 

Να ξεκινήσει άμεσα ένα πλατύ πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων σε έργα υποδομής και σε 

συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. 

Αυτά για να γίνουν και να μην ξαναπέσομε στις λαμογιές των "ημετέρων" πρέπει φυσικά να υπάρξει 

μία ριζική πολιτική ανανέωση και να βγουν μπροστά άνθρωποι καλύτεροι ποιοτικά. Κάποιοι που θα 

βάλουν μπροστά και το μέγα έργο της εξυγίανσης τού Δημοσίου, τού εκσυγχρονισμού του (γιατί 

έπρεπε να έρθει η τρόϊκα να μάς τραβήξει το αυτί που δεν έχομε Κτηματολόγιο;) και της εφαρμογής 

των νόμων προς πάσα κατεύθυνση. 

Το ζήτημα όμως αυτό είναι ΠΟΛΙΤΙΚΟ - κι εκεί ο καθένας μας έχει τις δικές του ιδέες και προτάσεις. 

Να πιέσομε προς την σωστή οικονομική πολιτική ώστε να γλυτώσομε τον οικονομικό θάνατο και 

παράλληλα ας δράσει έκαστος πολιτικά όπως πιστεύει. 

 

 

6. Εβελίνα Χατζηδάκη : "Η προηγμένη τεχνολογία δεν μειώνει δραματικά τις θέσεις εργασίας έστω 

κι αν παραμένουν καλά αμειβόμενοι αυτοί πού συνεχίζουν να εργάζονται;" 

Απάντηση: Ναι. Γενικά η πρόοδος της τεχνολογίας μειώνει το κόστος εργασίας (με πρώτα "θύματα" 

συνήθως τις θέσεις εργασίας) και αυτό ισχύει για κάθε επιχείρηση που το κάνει. Μείωση κόστους 

εργασίας σημαίνει, γενικά μιλώντας, αύξηση περιθωρίου κέρδους. Αυτό σε επίπεδο επιχειρήσεων 

είναι στοιχειώδες και δεν αμφισβητείται.  



Το ζήτημα όμως που έθεσε κάποιος γερμανός αναλυτής προ εκατόν πενήντα περίπου ετών (πολύ 

πριν έχομε "προηγμένη τεχνολογία") είναι ότι η πρόοδος της τεχνολογίας δημιουργεί τάση μειώσεως 

του συνολικού περιθωρίου κέρδους στην οικονομία (κεφ. 13, τόμος 3ος, "Το Κεφάλαιο"). Και, 

προσοχή, μίλησε για "τάση" όχι για βεβαιότητα, δηλ ότι "έτσι θα γίνει οπωσδήποτε". Μίλησε για 

αντίρροπες τάσεις οι οποίες προκαλούν βίαιες κρίσεις, κτλ. 

Μένει στους αναλυτές της πλευράς της ελεύθερης οικονομίας να βρουν απάντηση στον ισχυρισμό 

αυτό ή να τον αντικρούσουν - ή, ακόμα καλύτερα, να βρούμε τρόπους να τόν παρακάμψομε. 

"Το φαινόμενο [τής μείωσης των θέσεων εργασίας] είναι μόνο χάρη στην εκμετάλλευση άλλων 

χωρών;" 

Αυτή η ερώτηση σηκώνει πολλή συζήτηση διότι ανοίγει εκατό πόρτες! Να πω κάτι απλό: Εάν έχεις 

κάποιες άλλες χώρες και δουλεύουν για σένα ως χώρα-αφεντικό, τότε απολαμβάνεις ως χώρα 

διάφορα οφέλη, τα οποία διαμοιράζονται μεταξύ των πολιτών της αναλόγως του πολιτικού 

συστήματός της. Εάν έχεις στη χώρα σου δέκα χιλιάδες εργαζόμενους στην πχ κλωστο-υφανοτυργία 

και βρεις ξαφνικά (ως χώρα, ως επιχ/ση) πέντε χιλιάδες εργαζόμενους σε άλλη χώρα να μπορούν να 

βγάλουν την ίδια δουλειά (με διπλοβάρδιες, κτλ) και με την μισή αμοιβή, τότε χάνουν τη δουλειά 

τους οι δέκα χιλιάδες εργαζόμενοι της χώρας σου. Δεν χρειάζονται σήμερα αποικίες όπως υπήρχανε 

κάποτε: αρκεί η παγκοσμιοποίηση των αγορών για να νικήσει σήμερα ο πιο δυνατός οικονομικά. 

 

 

7. Aristedes Kan : "Mπορεί η χώρα να περιμένει το "υγιές" επιχειρηματικό κεφάλαιο να επενδύσει; Ή 

τελικά πρέπει να πάμε επιθετικά με την πρωτοβουλία του Δημοσίου να επανεκκινήσουμε την 

οικονομία μας; δηλ κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής." 

Απάντηση: Κανένα κεφάλαιο δεν θα έρθει σε μια οικονομία που βαδίζει προς την καταστροφή με 

τόση ..αποφασιστικότητα όπως η δικιά μας. Γιατί να έρθει; Για να σώσει αυτό την οικονομία μας, 

παρέα με μερικά άλλα κεφάλαια; Είναι ποτέ δυνατόν το κεφάλαιο να αναλάβει αλτρουϊστικές 

πρωτοβουλίες; Το πρώτο κατά σειράν κεφάλαιο, ας πούμε, θα γνωρίζει ότι θα έχει τις λιγότερες 

πιθανότητες επιτυχίας από τα επόμενα διότι από μόνο του δεν θα μπορέσει να ανατάξει την 

ελληνική οικονομία. Η χώρα μας είναι μία ΜΙΚΡΗ ΧΩΡΑ από πλευράς γεωγραφικής έκτασης και 

πληθυσμού. Επίσης, δεν είμαστε μέρος μίας ευρύτερης γλωσσικής ή πολιτισμικής εθνότητας. 

(Καημένε Σαρτζετάκη!) Άρα είμαστε και μία "μικρή αγορά". Πού σημαίνει ΔΕΝ ΕΧΟΜΕ ΠΟΛΛΕΣ 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ. (Οικονομία κλίμακος έχω όταν έχω ένα εργοστάσιο και 

παράγει ένα προϊόν για εκατό χιλιάδες αλλά πάω σε μία άλλη χώρα και στήνω το ίδιο εργοστάσιο 

όπου υπάρχουν ένα εκατομμύριο πελάτες: χωρίς να δεκαπλασιάσω τα έξοδα παραγωγής 

δεκαπλασίασα την πελατεία μου.)  

Σε μία τέτοια χώρα, ένα ΚΕΦΑΛΑΙΟ που έρχεται για να στήσει μονάδες παραγωγής δεν έχει λόγο να 

το κάνει μόνο για την εγχώρια αγορά λοιπόν. Αν είναι να στήσει μία ξενοδοχειακή μονάδα θα το 

κάνει με το μάτι στραμμένο κυρίως στον ξένο τουρίστα. Στον τουρισμό, οι τιμές στην Ελλάδα δεν 

ήταν φτηνές (είχαμε δυστυχώς κακοσυνηθίσει λόγω ανυπαρξίας κρατικού ελέγχου) αλλά παρέμεναν 

ελκυστικές για τον μέσο ξένο τουρίστα, Αν είναι το κεφάλαιο να στήσει μία μονάδα παραγωγής 



αθλητικών ειδών θα το κάνει μόνο αμα το εργατικό κόστος είναι τέτοιο που να συμφέρει να χτιστεί 

εδώ αντί για πχ το Πακιστάν: δηλ θα ανταγωνιζόμαστε (προς τα κάτω) τους μισθούς τού Πακιστάν.  

Αλλά ποιός έντιμος έλληνας θέλει τέτοιο μέλλον για τα παιδιά του;  

Είναι λοιπόν, υπέρ-βέβαιο ότι η πρωτοβουλία, η κίνηση για οικονομική ανάκαμψη πρέπει να 

ξεκινήσει από το ΚΡΑΤΟΣ - κι αυτό είναι κάτι που αποτελεί μεν ανάθεμα για τους περισσότερους 

καπιταλιστές (διότι είναι νεοφιλελεύθεροι, διότι έχει μαυρίσει το μάτι τους από το κράτος τού 

πασοκιστάν, κτλ κτλ) αλλά οι σκεπτόμενοι κι ανήσυχοι καπιταλιστές το έχουν καταλάβει. Το ΚΡΑΤΟΣ 

λοιπόν πρέπει να αναλάβει τα ηνία, με δημοσιονομική παρέμβαση, και να ανατάξει την οικονομία, 

να την βγάλει από την τροχιά θανάτου και να την ξαναβάλει στον δρόμο της ανάπτυξης! 

- Με άμεση και δραστική μείωση του φόρου μισθωτών υπηρεσιών 

- Με άμεση και δραστική μείωση του φόρου εισοδήματος για άτομα και επιχ/σεις, μικρές και 

μεγάλες 

- Με κρατικοποίηση της κεντρικής τράπεζας (Τράπεζας της Ελλάδος)  

- Με σταδιακή αύξηση μισθών και συντάξεων, ξεκινώντας από αυτούς που επλήγησαν περισσότερο 

από την πολιτική λιτότητας 

- Με έναρξη ευρύτατου προγράμματος δημοσίων έργων υποδομής σε συνεργασία με τον ιδιωτικό 

τομέα. 

Και επειδή για να γίνουν όλα αυτά τα ΖΩΤΙΚΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ για την οικονομία μας χρειαζόμαστε να 

έχομε στα χέρια μας ως κράτος τα απαραίτητα δημοσιονομικά και νομισματικά εργαλεία, ΓΙ 'ΑΥΤΟ 

λέμε να φύγομε από το Ευρώ και το Μάαστριχτ! 

Για όλα αυτά δεν χρειάζεται από πλευράς οικονομικών, καμία "κοινωνικοποίηση των μέσων 

παραγωγής". Είναι εμπειρικά αποδεδειγμένο ότι σε επίπεδο μικρο-οικονομίας, ο ανταγωνισμός και 

γενικά η λειτουργία ιδιωτικών επιχειρήσεων είναι επωφελείς για την οικονομία. (Δεν "κλείνω" με 

αυτά που λέω την πολιτική συζήτηση, ούτε φυσικά ισχυρίζομαι ότι με μία φράση καταρίπτω την 

μαρξιστική ανάλυση! Αλά από πλευράς μικρο-οικονομικών και εμπειρίας, η λειτουργία ιδιωτικών 

επιχ/σεων, σε παραγωγή και αλλού, έχει όντως αποδειχθεί πιο επιτυχημένη, εμπειρικά.)  

Τέλος, απαραίτητη για μία εύρυθμη λειτουργία του συστήματος είναι η ύπαρξη σοβαρής 

κυβέρνησης που θα διοικεί ένα σοβαρό δημόσιο και θα εφαρμόζει με σοβαρότητα όλους τούς 

νόμους προς πάσα κατεύθυνση! Και αυτό, πιστέψτε με, είναι το δυσκολότερο από όλα αυτά που 

έχομε μπροστά μας, πολύ πιο δύσκολο από το "να πάμε στη Δραχμή"!.. 

ΥΓ : Εννοείται ότι μέσα στις θεσμικές μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει να γίνουν (τίποτα από αυτά τα 

μέτρα δεν είναι "δύσκολο" ούτε βέβαια "ουτοπικό") είναι και οι νόμοι περί ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΩΣ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ.  

Από την στιγμή που θα αποφασίζεται και θα εγκρίνεται μία επένδυση, με κεφάλαια είτε εσωτερικού, 

είτε εξωτερικού, είτε ιδιωτικά, είτε κρατικά ελληνικά, θα πρέπει αυτή η επένδυση να υλοποιείται! 

Αυτές οι απίστευτες γραφειοκρατικές, άχρηστες διαδικασίες και τα παράθυρα για αλλεπάλληλες, 

ατελείωτες προσφυγές σε Συμβούλια Επικρατείας αποθαρρύνουν ΟΛΕΣ τις επενδύσεις. Υποθέτω ότι 



αυτό είναι εύκολα αντιληπτό. Πριν τέτοια θεσμική αλλαγή διευκόλυνσης των επενδύσεων, πρέπει να 

ανοίξει ένας ευρύτατος διάλογος μέσα στην κοινωνία, με πρωτοβουλία της κυβέρνησης για το τι 

χώρα ακριβώς θέλομε:  

Βιομηχανικά ανεπτυγμένη ή υπανάπτυκτη;  

(Το "βιομηχανικά υπανάπτυκτή" δεν σημαίνει "πρωτόγονη κοινωνία" ούτε είναι κατ' ανάγκην κακό.)  

Έμφαση στο περιβάλλον ή στην ανάπτυξη; Σε ένα από τα δύο πρέπει να κάνεις σκόντο! Αλλά όταν 

αποφασίσομε, να προχωρήσομε προς τα εκεί με σταθερά βήματα - όχι ένα μπροστά και δύο πίσω... 

 

 

8. Aristedes Kan : "Εξαρτάται πραγματικά η ανταγωνιστικότητα από το ύψος των μισθών;" 

Απάντηση: Ναι, εφόσον το μεγαλύτερο κόστος παραγωγής τού προϊόντος που παράγεις είναι το 

κόστος των εργατικών. Εάν όμως διαθέτεις τεχνολογία που επιτρέπει την μείωση του εργατικού 

κόστους, όπως πχ η Γερμανία, τότε μπορείς να έχεις γενικά ψηλό επίπεδο μισθών στη χώρα 

(παράλληλα με ένα υψηλής ποιότητας σύνολο παροχών στον εργαζόμενο πολίτη - όχι μόνο 

περίθαλψη, παιδικούς σταθμούς, κτλ αλλά και σε επίπεδο γενικότερα τού κράτους, δηλ 

συγκοινωνίες, κτλ). Και περί Ανταγωνιστικότητας: ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣΚΟΠΟΣ! Εάν για να γίνομε 

“ανταγωνιστικοί” να πρέπει να κατεβάσομε το βιοτικό μας επίπεδο κατά "τουλάχιστον 30%" (όπως 

λένε ανοιχτά κάποιοι, πχ ο Χάνς Ζινν), να μένει το βύσσινο! 

 

 

9. Σιγάλα Μαρία : "Ποιος κατά τη γνώμη σας ασκεί ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ στην Ελλάδα σήμερα - οι 

εκάστοτε εκλεγμένοι πολιτικοί ή κάποιος εξωγενής παράγοντας, ώστε οποιονδήποτε και να εκλέξει ο 

πολίτης η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ να παραμένει ίδια;" 

Απάντηση: Ξαναλέω: Στα θέματα ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ δεν θεωρώ τον εαυτό μου περισσότερο ειδήμονα από 

τον οποιονδήποτε άλλο πολίτη! (Όχι ότι θεωρώ τον εαυτό μου ειδήμονα σε κάτι άλλο, πχ τα 

οικονομικά.) Για τα πολιτικά καταθέτομε προσωπικές απόψεις εδώ και τις συζητάμε. 

Μια και με ρωτάτε, λοιπόν: Στην Ελλάδα σήμερα απευθείας εξουσία ασκούν προφανώς οι 

κυβερνώντες. Έχουν όμως τόσο περιορισμένο εύρος επιλογών κι αρμοδιοτήτων και τόσες εκ των 

προτέρων καθορισμένες πολιτικές που μπορούμε να πούμε ότι στην χώρα μας σήμερα υπάρχει 

ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗ. Όχι ΝΔ, Πασόκ, κτλ αλλά κυβέρνηση ελληνική μαζί με κυβέρνηση τρόϊκας - και με 

την τρόϊκα να έχει βέτο! Άρα με τα σημερινά πρόσωπα ή αν θέλετε τις σημερινές ιδέες είναι σχεδόν 

αδύνατο να αλλάξει η οικονομική πολιτική. (Επειδή βασικό στοιχείο για την μετάβαση στη Δραχμή 

θα θέλαμε να είναι ο αιφνιδιασμός, ο Αντώνης Σαμαράς θα ήταν ιδεώδης υποψήφιος για να το 

κάνει! Διότι κανένας δεν το περιμένει απ' αυτόν. Αλλά ούτε θα τολμήσει να το κάνει, ούτε φαίνεται 

άξιος να πάρει ακολούθως τις δέουσες αποφάσεις για να μπούμε ξανά σε ανάπτυξη. Το να πάμε 

απλά στη Δραχμή δεν λέει πολλά πράγματα.) Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε καταδικασμένοι ό,τι και 

να κάνομε! Εάν προωθηθούν καινούργια πρόσωπα και καινούργιες ιδέες στην εξουσία ως 



εκπρόσωποί μας, τότε (και μόνο τότε) έχομε βάσιμες ελπίδες να ξεφύγομε από τον θάλαμο αερίων 

που έχομε μπει. Έργο δύσκολο - πχ σήμερα στη Βουλή κανένα κόμμα δεν μιλάει για έξοδο από το 

Ευρώ κι επιστροφή σε εθνικό νόμισμα. (Το ΚΚΕ απλά συνθηματολογεί, χωρίς τεκμηρίωση.) Το 

διακύβευμα σήμερα στην Ελλάδα είναι πρώτα πολιτικό και μετά οικονομικό. 

"Διερωτώμαι: μπορεί ΕΛΛΗΝΕΣ να ασκούν τέτοια ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΟΚ και ΔΕΟΥΣ στην ιδία 

τους την πατρίδα;" 

Μπορεί και παρά μπορεί - και χωρίς να είναι κάποιος "προδότης" ή "πληρωμένος"! Μπορεί αρκεί να 

είναι δεόντως κολλημένος στα νεοφιλελεύθερα ιδεολογήματα και να έχει κλειστό μυαλό, δηλαδή 

μυαλό που αγνοεί την πραγματικότητα και τα γεγονότα. Και θεωρεί έτσι αφηρημένα την "οικονομική 

ευημερία" (διάβαζε: "ευημερία των αριθμών") σπουδαιότερης σημασίας από την απλή, απτή 

ανθρώπινη ευημερία. 

 

 

 

 

3. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΣ  

Kostas Katzikw Θεόδωρος Κατσανέβας:Είστε υπέρ της έκδοσης εθνικού-κρατικού νομίσματος μέσα 

σε ένα Σαββατοκύριακο ή μήπως χρειάζονται λίγοι μήνες προσαρμογής στο νέο εθνικό-κρατικό 

νόμισμα;Σε κάθε περίπτωση η μετάβαση,στο νέο νόμισμα, πρέπει να αναγγελθεί από την πρώτη 

ημέρα ανάληψης των καθηκόντων μιας πατριωτικής κυβέρνησης; 

 

 

1. ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΛΙΦΕΡΗΣ : Καταρχάς θα ήθελα να επαναλάβετε, το ύψος των συναλαγματικών 

αποθεμάτων της Κίνας. Νομίζω πως πρόκειται για τρις δολάρια και όχι δις! Αυτό που θα ήθελα να 

ρωτήσω, είναι το κατά πόσο είναι εφικτό, και εφόσον βρισκόμαστε σε μία ενιαία οικονομική και 

νομισματική γραμμή με τις βιομηχανικά παραγωγικές χώρες της Ευρώπης, αυτές να μεταφέρουν 

μέρος της παραγωγής τους, σε Ελληνικό έδαφος, (τμήματα αμαξωμάτων, αξονικών τομογράφων 

κ.ά., όχι την υψηλή τεχνολογία) τουλάχιστον για τα προϊόντα που θα καταναλώνονται εδώ και με το 

μισθολογικό και γιατί όχι και φορολογικό καθεστώς, που ισχύει σε αυτές, καθώς και αν, εντός του 

ευρώ, έχουμε τη δυνατότητα, να μειώσουμε μονομερώς ή σε συνεργασία με τους εταίρους μας τους 

συντελεστές φορολογίας (Φ.Π.Α. φόρος εισοδήματος, τιμές καυσίμων κ.ά.), ούτως ώστε, να γίνουμε 

πιο ανταγωνιστικοί από τις γειτονικές χώρες, χωρίς να χρειαστεί να πειράξουμε κατ΄ ελάχιστο. τα 

μισθολογικά. 

Απάντηση:  Ο φίλος Βαγγέλης Αλιφέρης έχει προφανές δίκιο σχετικά με τα συναλλαγματικά 

πλεονάσματα της Κίνας που είναι 4 τρις δολάρια και όχι τρις. Η σκέψη για τη μεταφορά εδώ μέρος 

της παραγωγής των βορειοκεντρικών χωρών, έχει βάση, αλλά στην πράξη είναι μάλλον ανέφικτη. Και 

αυτό γιατί οι Γερμανοί και ΣΙΑ, βολεύονται καλύτερα να μεταφέρουν αυτό το μέρος της 



υποδεέστερης σημασίας παραγωγής, στις χώρες της μακρινής Ανατολίας, όπου το εργατικό 

δυναμικό είναι περισσότερο υπάκουο απ' ότι το δικό μας. Αλλά και αν υποθέσουμε ότι γινόταν αυτή 

η μεταφορά παραγωγής στις νότιες περιφερειακές χώρες και πάλι ο κεντρικός έλεγχος της 

παραγωγής θα παρέμενε στις βορειοκεντρικές χώρες, με συνέπεια αυτές να ασκούν και τον πολιτικό 

έλεγχο, να μπορούν δηλ. να ορίζουν τους κανόνες του παιχνιδιού. 

 

 

2. Stergios Zisidis: Το εθνικό νόμισμα πόσο θα βοηθήσει την αγοραστική δύναμη των μη εχόντων; 

Απάντηση:  Η επιστροφή στο εθνικό μας νόμισμα, θα βοηθήσει κατ' εξοχήν τους λιγότερο έχοντες, 

αφού θα διασφαλιστούν αρχικά οι μισθοί και οι συντάξεις και γενικότερα η αμοιβή χαμηλόμισθης 

εργασίας και αργότερα με την ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, θα αυξηθούν 

σταδιακά. Και αυτό, με την προϋπόθεση ότι δε θα υπάρχουν αμέσως μεγάλες παροχές που θα 

οδηγήσουν σε υπερπληθωρισμό. 

 

 

3. Anna Zouravlioff : Θέλω να ρωτήσω τον κ. Κατσανέβα, που έζησε τα γεγονότα από κοντά , τι 

περιορισμούς είχε η Ελλάδα επί Ανδρεα Παπανδρέου και δανειζόταν σε ξένο νόμισμα, και επίσης με 

ποιά λογική οδηγηθήκαμε στην ΕΖ, η πολιτική ηγεσία τότε και η αντιπολίτευση δεν γνώριζαν τις 

συνέπειες? Είναι δικό μας λάθος ή αυτή ήταν η αντίληψη του κόσμου έτσι τότε? Υπήρχαν 

οικονομολόγοι-ετερόδοξοι, που είχαν προβλέψει τις σημερινές εξελίξεις ή όλοι περίμεναν ότι θα 

επιτευχθεί η Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση? Δεν τολμώ να πιστέψω ότι οι πολιτικοί είναι τόσο 

εγκληματικά άσχετοι! Είναι αλήθεια αυτό? 

Απάντηση:  Είναι γνωστό ότι το παλαιό ΠΑΣΟΚ είχε μεγάλες επιφυλάξεις για την «ΕΟΚ και το ΝΑΤΟ 

που είναι το ίδιο συνδικάτο» και έχει κατηγορηθεί για αυτό. Όταν το ΠΑΣΟΚ και ο Ανδρέας 

Παπανδρέου ήρθαν στην εξουσία το 1981, η ένταξη στην τότε ΕΟΚ ήταν γεγονός και όποια απόπειρα 

εξόδου θα ήταν αδόκιμη ή και αδύνατη. Επί πλέον, λόγω της ανόδου σοσιαλιστικών κομμάτων σε 

ευρωπαϊκές χώρες και ειδικότερα του Μιτεράν, στη Γαλλία, υπήρχε μια μικρή ελπίδα ότι η ΕΕ θα 

ακολουθούσε στην πράξη τα ιδεώδη των δημιουργών της, δηλ., την οικονομική, πολιτική και 

πολιτισμική σύγκλιση των πλούσιων με τις φτωχές χώρες του νότου. Αργότερα, με την επικράτηση 

των συντηρητικών κομμάτων και ενός εθνοκεντρικού εγωισμού, αντί για σύγκλιση είχαμε απόκλιση. 

Με τη δημιουργία της ευρωζώνης και την ενθουσιώδη ένταξή της χώρας μας υπό τους Σημίτη, 

Παπαδήμο, Στουρνάρα, Goldman Sachs, klp., η απόκλιση αυτή έγινε καθεστώς και διαφάνηκε η 

κυριαρχία του επελαύνοντoς νεογερμανικού ιμπεριαλισμού. Ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε εκφράσει 

σοβαρές ενστάσεις για την ιδέα του κοινού νομίσματος με ομιλίες του στη Βουλή ( βλ. 

www.theodore-katsanevas.blogspot.com). Και αν ήταν σήμερα εδώ, είμαι βέβαιος ότι θα ξεσήκωνε 

τον κόσμο για την έξοδο της χώρας από την ευρωζώνη που σηματοδοτεί την οικονομική και πολιτική 

μας υποτέλεια. Όσο για τα δάνεια, οι ελληνικές κυβερνήσεις προ ευρώ, δανείζονταν σε συνάλλαγμα, 

χωρίς όμως τις δουλικές συνέπειες του σημερινού Μνημονίου. Αυτό δείχνει ότι η οικονομίας της 

δραχμής ήταν περισσότερο ισχυρή και αυτοδύναμη από τη σημερινή υπόδουλη οικονομία του ευρώ. 



 

4. Γιώργος Σ. Τσιάμης : Θα μπορούσε η κυκλοφορία ενός άτυπου εσωτερικού νομίσματος, 

παράλληλης κυκλοφορίας με το € να αποτελέσει (προσωρινή) λύση; Με την έννοια ότι ενδεχόμενα 

να μας προσέφερε χρόνο για αντικειμενικότερη εξέταση των εναλλακτικών στρατηγικών 

νομισματικής πολιτικής και επίσης προσφέροντας ευεργετική ρευστότητα; Ή η μετάβαση σε άλλο 

νόμισμα, κατά την άποψή σας, πρέπει να είναι άμεση και ακαριαία; 

Απάντηση:  Η ανακοίνωση της μετάβασης στη δραχμή πρέπει να γίνει άμεσα Παρασκευή απόγευμα 

και να προχωρήσουν ταχύτατα όλες οι διεργασίες που περιγράφονται στο σχέδιο Β για την 

επιστροφή μας στο εθνικό μας νόμισμα, κάτι για το οποίο εγώ και άλλοι καλοί συνάδελφοι έχουν 

μιλήσει και περιγράψει σε κείμενά μας ( βλ. βιβλίο μου Η απομυθοποίηση του ευρώ). Το ευρώ θα 

συνεχίσει να συνυπάρχει για ένα εύλογο χρονικό διάστημα, μέχρις ότου οι συναλλαγές και η 

οικονομία προσαρμοστούν στη δραχμή. Γεγονός είναι ότι σε διάφορες χώρες, επιτρέπονται ή είναι 

ανεκτές συναλλαγές και σε άλλα νομίσματα και αυτό είναι κάτι που θα μπορούσε να εφαρμοστεί και 

εδώ. Πρέπει πάντως και πάλι να επισημάνω ότι, η έκδοση εθνικού νομίσματος από το Χολαργό θα 

πρέπει να γίνεται με μέτρο και φειδώ, αλλιώς κινδυνεύει το όλο εγχείρημα να καταστραφεί από τη 

δημιουργία πληθωριστικής ψυχολογίας και τον υπερπληθωρισμό. 

 

5. Aristedes Kan: Έστω ότι επιστρέφουμε σε Εθνικό Νόμισμα, και ανακτούμε το νομισματικό 

εργαλείο της οικονομίας μας. Πως θα καθοριστεί το τελικό ύψος του Δημοσίου χρέους μας, πως θα 

εξασφαλιστεί η αγορά προϊόντων που δεν παράγουμε; Θα υπάρξει κανόνας ισοτιμίας και αν ναι, με 

ποιο κανόνα θα κυκλοφορήσει το εθνικό νόμισμα; Υπάρχει κίνδυνος να υποστούμε ένα άτυπο 

οικονομικό εμπάργκο από δανειστές και πολυεθνικές (πχ τα προϊόντα που δεν παράγουμε να 

καταλήξουν σε δυσθεώρητο κόστος) για να υποκύψουμε στις ορέξεις τους; Τι γραμμές άμυνας-  

Απάντηση:  Αγαπητέ Άρη, θα σε παρακαλούσα να δεις τις σχετικές απαντήσεις μου σε άλλο καλό 

φίλο και ειδικότερα στον Γιώργο Μητροπέτρο, ακθώς και στο βιβλίο μου " Η απομυθοποίηση του 

ευρώ" ή στο www.theodore-katsanevas.blogspot.com, www.freepen.gr. Οι ερωτήσεις σου είναι πολύ 

σημαντικές και έχουν ευρύ πεδίο και δε θα ήθελα να απαντήσω συνοπτικά.  

 

6. Dimitris Mitropetros : Η Ελλάδα βαδίζει σε τραπεζική ενοποίηση αλλά και στην πολιτική 

ολοκλήρωση της Ε.Ε. Οι δανειστές γίνονται όλο και ποιό ανελαστικοί στις απαιτήσεις τους και τα 

περιθώρια για διαπραγματεύσεις περιορίζονται ακόμα και όσο συζητάμε. Επιπλέον, υπάρχει το 

ιστορικό χωρών οι οποίες, αν και είχαν εθνικό νόμισμα και απαλλάχτηκαν από την κηδεμονία 

διεθνών οργανισμών ( ΔΝΤ ), επέστρεψαν σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης χωρίς αυτό να βρίσκει 

άμεση απήχηση στα λαϊκά στρώματα λόγω κακοδιαχείρισης του χρέους ( Βραζιλία ). Μέσα σε αυτά 

τα πλαίσια και με δεδομένη την επιστροφή στο εθνικό νόμισμα, ποιά θα πρέπει να είναι η πολιτική 

απέναντι στο, δραχμικό πλέον, χρέος, εφόσον προτάσεις τύπου μορατόριουμ, περιόδου χάριτος κ.ά. 

που έχουν διατυπωθεί, θα συναντήσουν τη σιδηρά άρνηση των χωρών του βορά με προεξάρχουσα 

τη Γερμανία; 

Απάντηση: Η επιστροφή στη δραχμή, σε συνδυασμό με περίοδο χάριτος, κούρεμα και 

αναδιάρθρωση του χρέους, μπορεί να μετατρέψει την οικονομία μας σε ανταγωνιστική ώστε να 



υπάρξει έξοδος απ’ την κρίση. Ενώ το ανελέητο Μνημόνιο που μαστιγώνει και υποθηκεύει τη χώρα, 

δεν αφήνει περιθώρια ελπίδας Το παράδειγμα της Αργεντινής που ανέκαμψε εντυπωσιακά ύστερα 

από την αποδέσμευση της από το σκληρό δολάριο, μιλά από μόνο του. Η επιστροφή στο εθνικό 

νόμισμα βέβαια δε είναι στρωμένη με ρόδα. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γυρίσουμε στην 

εποχή των παχιών αγελάδων, των τεμπέληδων της εύφορης κοιλάδας. Γι’ αυτό, χρειαζόμαστε άξιους 

και έντιμους κυβερνήτες που θα διαχειριστούν την έξοδο με σχέδιο και αποτελεσματικότητα, με 

αναπτυξιακό όραμα, με νοικοκύρεμα, πάταξη της σπατάλης, της διαφθοράς, της φοροδιαφυγής. 

Αυτό συνεπάγεται συντεταγμένη έξοδο από την ευρωζώνη, με εύστροφη και δυναμική 

διαπραγμάτευση με τους δανειστές για την αποπληρωμή και αναδιάρθρωση του 50-70% των χρεών. 

Αντί να επαιτούμε τα ευρώ της κας Μέρκελ, μπορούμε να εκδώσουμε δραχμές, με φειδώ, από το 

Χολαργό. Που φυσικά δε θα τα πετάμε αλόγιστα από το παράθυρο προς δόξαν της διαπλοκής, της 

παρασιτοκρατίας, σε νέους κύκλους αντιαναπτυξιακών και πολιτικάντικων παροχών. Αλλιώς αλίμονο 

μας. Ο υπερπληθωρισμός και όχι μόνο, θα μας τιμωρήσει αλύπητα. Η νέα δραχμή θα υποτιμηθεί 

αρχικά κατά 50% και εφ’ όσον χρειαστεί, θα ακολουθήσει συγκρατημένη διολίσθησή της ανάλογα 

και με τις ισχύουσες καταστάσεις. Η δύσκολη αρχική περίοδος, θα διαρκέσει 6-14 μήνες, όπου θα 

βιώσουμε αρρυθμίες στην αγορά, πληθωριστικές πιέσεις, προσωρινές ελλείψεις αγαθών. Στην 

περίοδο αυτή, μια συνετή κυβέρνηση οφείλει να φροντίσει για την κάλυψη βασικών αναγκών, 

κυρίως σε τρόφιμα και φάρμακα, με διακρατικές συμφωνίες. Τα διαθέσιμα σε ευρώ των Ελλήνων 

πολιτών θα υποτιμηθούν και αυτά κατά 50%, αλλά το ίδιο θα ισχύσει για τις δανειακές υποχρεώσεις 

τους προς τις τράπεζες, οι οποίες θα υποστούν σοκ. Στις πρώτες μέρες φυσικά, οι Τράπεζες θα 

κλείσουν όπως και για εύλογο διάστημα το Χρηματιστήριο. Μετά την πρώτη αρχική περίοδο, 

σταδιακά θα εξομαλυνθεί η λειτουργία της αγοράς, θα ισχυροποιηθεί η ανταγωνιστικότητα της 

οικονομίας, η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών και η εσωτερική ζήτηση, με ευνοϊκές συνέπειες 

για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Η εγχώρια παραγωγή θα επαναενεργοποιηθεί, αφού θα έχει 

γίνει πιο φτηνή, με συνέπεια την αύξηση των εξαγωγών και μείωση των ακριβότερων εισαγωγών. 

Ύστερα από ορισμένο διάστημα θα επανέλθει, η εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία και το 

τραπεζικό σύστημα, με συνέπεια να εισρεύσουν από το εξωτερικό καταθέσεις σε ξένα νομίσματα. 

Με προϋπόθεση την πάταξη της γραφειοκρατίας, της διαφθοράς, τη μείωση των φορολογικών 

συντελεστών, το νοικοκύρεμα του δημοσίου, μπορεί να δούμε επιτέλους το φως ξένων επενδύσεων. 

Οφείλουμε να πιστέψουμε στη χώρα μας και στους εαυτούς μας, να σταθούμε στα πόδια μας σε μια 

πορεία αυτοδύναμης ανάπτυξης και εθνικής αξιοπρέπειας. Η έξοδος από την κόλαση του ευρώ είναι 

η προοπτική της ελπίδας, σε αντίθεση με την προοπτική της απέραντης φτώχειας και δυστυχίας που 

προτάσσεται από την ευρωζώνη. Γιατί όταν αρνούμαστε το Μνημόνιο και ταυτόχρονα επαιτούμε για 

τα ευρωδάνεια των δημίων μας, γινόμαστε τουλάχιστον γραφικοί. 

 

 

7.Εβελίνα Χατζηδάκη:  κ.Κατσανέβα ο τρόπος πού αναφέρεστε στις χώρες πού παράγουν προϊόντα 

έντασης κεφαλαίου και υψηλής τεχνολογίας παρόλο πού το κάνετε αναφορικά με τη θέση τους στην 

ευρωζώνη εμένα μού δημιουργεί άλλου είδους απορία πού έχει σχέση με την επόμενη μέρα από την 

έξοδο από το ευρώ και τον προσανατολισμό της Ελλάδας. Λέτε ότι οι χώρες αυτές έχουν το 

πλεονέκτημα να μην χρειάζονται υπερβολική συμπίεση τού κόστους εργασίας δε λέτε όμως πόση 

έξοδο από την εργασία και ανεργία έχει προκαλέσει η χρήση ακριβώς αυτής της τεχνολογίας (π.χ. 

Σουηδία πού δεν είναι και στο ευρώ) Θεωρείτε ότι το ευρώ είναι η μόνη αιτία της ανεργίας, ότι ο 



προσανατολισμός της Ελλάδας προς μια τέτοια ανάπτυξη πού έχουν αυτές οι χώρες, αν μπορούσε να 

γίνει, δε θα δημιουργούσε πάλι το ίδιο πρόβλημα της ανεργίας με άλλη ίσως αιτία; 

Απάντηση:  Το ευρώ είναι ο βασικός λόγος που πλήττεται η ανταγωνιστικότητα χωρών όπου η 

κυρίαρχη οικονομική τους κατεύθυνση, ενσωματώνει μεγάλα ποσοστά εργασίας στο συνολικό 

κόστος παραγωγής. Η νέα τεχνολογία, πράγματι καταργεί θέσεις εργασίας σε τομείς που τα εργατικά 

χέρια αποκαθιστώνται από αυτοματισμούς. Αλλά και δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας σε τομείς που 

παράγουν τους αυτοματισμούς. Οι οποίες θέσεις εργασίας μάλιστα αμείβονται πολύ καλύτερα. Κατά 

συνέπεια, κερδισμένες βγαίνουν οι χώρες που προηγούνται στην τεχνολογία, κάτι που εμείς 

δυστυχώς δεν το έχουμε πετύχει, αν και θα μπορούσαμε. Οι παραπάνω υποθέσεις βέβαια, δε 

σημαίνουν ότι πρέπει να υποτιμάται η σημασία της ορθολογικής διοίκησης, της υψηλής 

παραγωγικότητας εργασίας, της καλής και νοικοκυρεμένης λειτουργίας του δημόσιου τομέα, ο 

οποίος στην Ελλάδα, κάθε άλλο παρά αποτελεί πρότυπο. 

 

8. Fantoma Rimbaud : Θεοδωρος Κατσανεβας, αυριο γινεστε κυβερνηση εθνικης σωτηριας και σας 

ζητανε να αναλαβετε το υπουργειο οικονομικων με την προυποθεση να μεινουμε στο ευρω. Εχετε 

ολο το λαο και τους πολιτικους με το μερο σας και καλους συνεργατες. Αν και πιστευετε στο εθνικο 

νομισμα τι θα μπορουσατε να κανετε για να σωσετε την οικονομια μεσα στο ευρω? 

Απάντηση:  Δε θα δεχόμουν να κάνω κάτι τέτοιο, γιατί πιστεύω ότι κεντρικός άξονας της οικονομικής 

μας πολιτικής πρέπει να είναι η έξοδός μας από το ευρώ, χωρίς να αμφισβητώ και την ανάγκη 

ορθολογικής, αποτελεσματικής και έντιμης δημοσιονομικής διαχείρισης. Ο σωστός πολιτικός πρέπει 

να υπηρετεί τις αρχές που πιστεύει και όχι αυτές των άλλων. Για το λόγο αυτό άλλωστε βρίσκομαι 

έξω από τη σημερινή κεντρική πολιτική σκηνή. Δε θα θυσίαζα τις αρχές μου για την καρέκλα. Η 

εξουσία ως αυτοσκοπός ποτέ δε μου ταίριαζε. 

 

 

9. Vassilis Serafimakis:  Αγαπητέ κε Theodore Katsanevas, λέτε: "Η έκδοση εθνικού νομίσματος από 

το Χολαργό θα πρέπει να γίνεται με μέτρο και φειδώ, αλλιώς κινδυνεύει το όλο εγχείρημα να 

καταστραφεί από τη δημιουργία πληθωριστικής ψυχολογίας και τον υπερπληθωρισμό." 

Η έκδοση χαρτονομίσματος έχει μικρή έως ελάχιστη σημασία ως προς την δυνατότητα δημιουργίας 

χρήματος. Η έκδοση χαρτονομίσματος θα μπορεί πχ να δοθεί και φασόν (outsourced) σε οίκο τού 

εξωτερικού! Το χαρτονόμισμα εξ άλλου είναι συνήθως το 5-10% της ποσότητας χρήματος που 

κυκλοφορεί σε μία δυτική οικονομία. Η κυκλοφορία χρήματος είναι αυτή που ενδιαφέρει και όχι η 

κυκλοφορία χαρτονομίσματος - αλλά και η κυκλοφορία χρήματος δεν μπορεί να ελεγχθεί από το 

κράτος: εάν οι τράπεζες αρχίσουν να δανείζουν την ιδιωτική οικονομία, το χρήμα που κυκλοφορεί 

θα αυξηθεί. Μία κυβέρνηση Δραχμής θα προχωρήσει σε δραστικά ελλειμματικές κρατικές δαπάνες 

και σε αύξηση των ελλειμμάτων προκειμένου να κινητοποιήσει ξανά την οικονομία της - κι αυτό 

σημαίνει "δημιουργία χρήματος", που περιλαμβάνει και (κάποια) εκτύπωση πρόσθετου 

χαρτονομίσματος. Η ΕΡΩΤΗΣΗ μου λοιπόν είναι, ποιό ακριβώς είναι το "μέτρο και η φειδώ" που 

πρέπει να τηρήσομε για την έκδοση "εθνικού νομίσματος" (δηλ. χρήματος) και για ποιό λόγο μπορεί 

να έχομε κίνδυνο πληθωρισμού και υπερπληθωρισμού;  



Απάντηση:  Αγαπητέ Βασίλη Σεραφειμάκη, πολύ σωστά όσα υποστηρίζεις για την έκδοση 

χαρτονομίσματος και τις ποσότητες κυκλοφορίας χρήματος. Όμως, είναι επίσης γνωστό ότι στις 

καπιταλιστικές οικονομίες, ένας μεγάλος-τεράστιος κίνδυνος είναι η δημιουργία κλίματος 

πληθωριστικών προσδοκιών. Για αυτό, ακόμα και η αναγκαία επεκτατική πολιτική σε αναπτυξιακή 

κατεύθυνση και όχι σε λαϊκίστικες και συντεχνιακές παροχές, πρέπει ιδιαίτερα στην πρώτη φάση, να 

γίνεται χωρίς τυμπανοκρουσίες. Η επεκτατική κευνσιανή πολιτική που θα ακολουθηθεί, θα 

στρέφεται αποκλειστικά στην ανάπτυξη, με αξιοποίηση χωρίς αναστολές του παραγωγικού μας 

πλούτου και σε βασικές κοινωνικές παροχές. Αλίμονο αν δημιουργηθεί η εντύπωση ότι, με την 

επιστροφή στη δραχμή, θα τυπώνουμε αφειδώς και ανεξέλεγκτα χρήμα και θα αρχίσουμε αμέσως 

να τρώμε με χρυσά κουτάλια. Και μόνο αυτό, αρκεί για να επέλθει η καταστροφή και να δικαιωθούν 

όλοι οι σημερινοί άθλιοι καταστροφολόγοι ενάντια στο Grexit. Όχι δεν πρέπει να τους κάνουμε το 

χατίρι. Στον κόσμο μας πρέπει να υποσχεθούμε μόνο ιδρώτα, προσπάθεια και ελπίδα. 

 

 

10. Stergios Zisidis: Κύριε Theodore Katsanevas λέτε ότι:  «η έκδοση εθνικού νομίσματος από το 

Χολαργό θα πρέπει να γίνεται με μέτρο και φειδώ, αλλιώς κινδυνεύει το όλο εγχείρημα να 

καταστραφεί από τη δημιουργία πληθωριστικής ψυχολογίας και τον υπερπληθωρισμό». 

Υπερπληθωρισμός μπορεί να προκύψει απ τον υπερκαταναλωτισμό ;Αν ισχύει αυτό τότε σημαίνει 

αυτόματα αύξηση της αγοραστικής δύναμης 

Απάντηση: Το σχόλιό μου στην τοποθέτηση του Βασίλη Σεραφειμάκη, νομίζω ότι καλύπτει μερικώς 

το θέμα. Αλλά ναι, εκείνο που ενδιαφέρει είναι η αύξηση της εσωτερικής καταναλωτικής ζήτησης. 

Για αυτό και επιμένω ότι θα πρέπει να τονωθεί η εσωτερική ζήτηση με διοχέτευση πόρων σε 

παραγωγικές επενδύσεις και σε βασικές κοινωνικές παροχές, σε λελογισμένη στήριξη των 

χαμηλόμισθων και χαμηλοσυνταξιούχων των οποίων η ροπή προς κατανάλωση είναι γνωστό ότι 

στρέφεται στην εγχώρια παραγωγή. Η οποία, σύμφωνα με την ίδια πολιτική, θα ενισχυθεί για να 

μπορεί να ανταποκριθεί στην αυξημένη ζήτηση. Η υγιής αυτή άνοδος της εγχώριας παραγωγής και 

κατανάλωσης, σε συνδυασμό με την υποτίμηση του νομίσματος και τη σύλληψη της φοροδιαφυγής, 

είναι το κύριο φάρμακο για την ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, την 

απασχολισιμότητα, την έξοδο από την κρίση, την οικονομικής και εθνική ανεξαρτησία, την κοινωνική 

δικαιοσύνη, την ανάπτυξη και την υγιή ευημερία. 

 

 

 

11. Anna Zouravlioff:  Προς τον κ. Κατσανέβα: Θα ήθελα να μάθω ποιός ήταν ο σκοπός των 

υποτιμήσεων της δραχμής επί Α.Παπανδρέου, αν ο σκοπός επετεύχθη και αν ήταν ωφέλιμες κινήσεις 

και γιατί? 

Απάντηση: Οι υποτιμήσεις ενός εθνικού νομίσματος αποτελεί συνηθισμένη και συνήθως ευεργετική 

πρακτική για την επανάκτηση της ανταγωνιστικότητας μιας χώρας, με την προϋπόθεση ότι θα 

εκτιμηθούν σωστά οι διεθνείς συναλλαγματικές ισοτιμίες. Στα μέσα της δεκαετίας του 1950, η 



ελληνική οικονομία απογειώθηκε όταν ο τότε δεξιός Πρωθυπουργός Σπύρος Μαρκεζίνη, υποτίμησε 

κατά 50% την ισοτιμία της δραχμής σε σχέση με το δολάριο. Βέβαια, όταν η υποτιμήσεις γίνονται 

αλόγιστα και καθ’ υπερβολή, μπορεί να οδηγήσουν σε υπερπληθωρισμό. Γι’ αυτό και εκτός από τη 

συνετή αξιοποίησή τους, οι δημόσιες δαπάνες, πρέπει να κατευθύνονται σε παραγωγικές 

επενδύσεις και να υπάρχει περιστολή της αντιπαραγωγικής σπατάλης. Οι υποτιμήσεις που έγιναν 

στην περίοδο της πρώτης οκταετίας του ΠΑΣΟΚ είχαν παρόμοια ευεργετικά αποτελέσματα. 

Αργότερα, υιοθετήθηκε, ας μου επιτραπεί να πω και με δική μου εισήγηση, η πρακτική της 

διολίσθησης του νομίσματος αντί της υποτίμησης, η οποία δημιουργεί περιορισμένες πληθωριστικές 

προσδοκίες και έχει καθιερωθεί ως η πλέον αποδοτική διεθνής πρακτική. Η τραγωδία της σημερινής 

ελληνικής οικονομίας είναι ότι, το ευρώ ανατιμάται σε σχέση με το δολάριο και τα άλλα νομίσματα, 

με αποτέλεσμα, οι χώρες της περιφέρειας να χάνουν συνεχώς έδαφος στο μέτωπο της 

ανταγωνιστικότητας για λόγους που έχουμε εξηγήσει. 

 

 

12.Nikolaos Georgopoulos:  Κ. Κατσανέβα, Επειδή το πρόβλημα είναι πρωτίστως πολιτικό, είναι 

ανάγκη να γίνει αντιληπτό από τον λαό που πλήττεται τα τελευταία χρόνια από τις πολιτικές που 

εφαρμόσθηκαν ότι υπάρχει λύση και προοπτική και γι αυτό πρέπει να κατατεθεί ολοκληρωμένη 

πρόταση που θα ακυρώνει όλες τις πτυχές αμφισβήτησης και επιχειρηματολογίας αυτών που 

κυβερνούν και των ανθρώπων τους στα ΜΜΕ. Εν προκειμένω, υποστηρίζουν ότι η έξοδος από το 

Ευρώ θα είναι πλήρης καταστροφή και βασίζουν αυτή τους την άποψη σε επιχειρήματα όπως η 

διεθνής απομόνωση της χώρας από τον δυτικό κόσμο, η ανεπάρκεια φαρμάκων, καυσίμων και 

άλλων αγαθών, ο κίνδυνος εξ ανατολών από την άμεσα ενδιαφερόμενη, για την ανακήρυξη της ΑΟΖ, 

Τουρκία καθώς και η αύξηση των δανειακών υποχρεώσεων των πολιτών από την αλλαγή της 

ισοτιμίας που θα προκύψει από το εθνικό νόμισμα σε σχέση με το Ευρώ. Μπορείτε να πείσετε ότι η 

Ελλάδα δεν θα απομονωθεί αλλά θα παραμείνει ανεξάρτητη χώρα έχοντας την δυνατότητα 

πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής χωρίς αποκλεισμούς και δεσμεύσεις με γνώμονα το συμφέρον 

της χώρας και των Ελλήνων? 

Απάντηση: Για ζητήματα σχετικά με ελλείψεις στα φάρμακα, τρόφιμα, κλπ., αμέσως μετά την 

επιστροφή στη δραχμή έχω απαντήσει, όπως και άλλοι καλοί συνάδελφοι. ( βλ. και βιβλίο μου Η 

απομυθοποίηση του ευρώ: 41 απαντήσεις για την επιστροφή στη δραχμή). Για το θέμα της πιθανής 

απομόνωσής της χώρας, με πιθανές επώδυνες προεκτάσεις, οφείλω μια μεγαλύτερη απάντηση. 

Όταν βγούμε από την ευρωζώνη, είναι γεγονός ότι θα αντιμετωπίσουμε δυσκολίες και εχθρική 

αντιμετώπιση ειδικότερα από τους Γερμανούς που επωφελούνται από το ευρώ. Αλλά ο μπαμπούλας 

της πτώχευσης δεν ισχύει γιατί τώρα βρισκόμαστε ήδη σε κατάσταση πτώχευσης. Στην 

πραγματικότητα, έχουμε ήδη πτωχεύσει αλλά απλώς δεν το λέμε. Έχει επέλθει ο θάνατος, αλλά δεν 

έχει επιδοθεί το σχετικό αγγελτήριο. Πόσο ποιο κάτω μπορούν να μας αξιολογήσουν από την 

κατηγορία «σκουπίδια», οι περίφημοι οίκοι αξιολόγησης του καζινο-καπιταλισμού που έχουν αφεθεί 

ελεύθεροι να διαφεντεύουν τις διεθνείς αγορές και ειδικότερα τις μικρότερες και πιο αδύναμες 

χώρες. Κάτι που θυμίζει «την ελευθερία μιας αλεπούς σε ένα ελεύθερο κοτέτσι» ! Η τελευταία 

ρύθμιση με το χλωμό κούρεμα του χρέους και της αναδιάρθρωσης, θεωρήθηκε ένα είδος 

ελεγχόμενης πτώχευσης και για αυτό κατέπεσαν τα ασφάλιστρα κινδύνου ( CDS), από τα οποία οι 

διεθνείς κερδοσκόποι απεκόμισαν τεράστια κέρδη. Και παρ’ όλο το κούρεμα που μεγάλο μέρος του 



έγινε από δικούς μας πόρους, το χρέος αυξήθηκε. Όσο για τις αγορές, μας έχουν από καιρό 

εγκαταλείψει και δεν αγοράζουμε τίποτα με πίστωση. Και με τις αισχρές ρυθμίσεις του Μνημονίου, 

δεν επιτρέπει στο ελληνικό κράτος να αναζητήσει δημόσιο δανεισμό αλλού. Η μόνη χώρα που μας 

παρείχε μέχρι πρόσφατα πετρέλαιο με πίστωση ήταν το Ιράν, αλλά και αυτό βρίσκεται σε 

εκκρεμότητα λόγω του εμπάργκο από τη δύση. 

Η υποταγή στις ευρωγερμανική κυριαρχία πλήττει με διάφορους τρόπους την ελληνική οικονομία. 

Στα ελληνικά ναυπηγεία έχει απαγορευθεί η λειτουργία γιατί η ελληνική κυβέρνηση παραβίασε 

κοινοτική οδηγία χρηματοδότησής τους. Σύμφωνα με την Κοινοτική Αγροτική Πολιτική, 

υποχρεωθήκαμε να μειώσουμε την παραγωγή κρέατος και πολλών αγροτικών προϊόντων, με 

συνέπεια να μετατραπεί η αγροτική Ελλάδα σε ελλειμματική στον τομέα της γεωργίας. Την ίδια ώρα 

Γερμανοί, Ολλανδοί και λοιποί « κουτόφραγκοι» παραβιάζουν ασύδοτα και ανεξέλεγκτοι τις 

Κοινοτικές οδηγίες, προωθώντας μεθόδους αντιντάπιγκ για τα προϊόντα τους. Επιδοτούν πλαγίως τις 

βιομηχανίες τους από τα πορίσματα ερευνών που χρηματοδοτούν οι κυβερνήσεις τους. Αγοράζουν 

λάδι και άλλα προϊόντα με φτηνό νόμισμα έξω από την ΕΕ, τα χρήζουν Κοινοτικά και τα πουλούν σε 

εμάς ! Με το μέτρο της απόσυρσης αυτοκινήτων, μας οδηγούν στο να δαπανούμε τεράστια ποσά 

συναλλάγματος για τις εισαγωγές νέων αυτοκινήτων. Πρόσφατα, υποχρεωθήκαμε να δαπανήσουμε 

πάνω από μισό δις ευρώ για την εισαγωγή τηλεοπτικών αποκωδικοποιητών κυρίως από τη Γερμανία, 

για τη μετατροπή του αναλογικού σήματος σε ψηφιακό ! 

Η Ευρώπη κάθε άλλο παρά ενδιαφέρεται να προστατεύσει τα ανατολικά μας σύνορά που είναι 

υποτίθεται και δικά της, την ίδια ώρα που δαπανούμε τεράστια ποσά για αγορά εξοπλισμών από 

τους ίδιους και μάλιστα για υποβρύχια που γέρνουν. Μόνο πρόσφατα ακούγεται να μιλούν για 

Ευρωπαϊκή ΑΟΖ, όταν διαφάνηκε ότι εδώ υπάρχουν σοβαρά κοιτάσματα υδρογοναθράκων. 

Αλλά παρ’ όλα αυτά, κατά περίεργη συγκυρία οι σημερινές διεθνείς γεωπολιτικές ισορροπίες και 

ειδικότερα η όξυνση των σχέσεων της Τουρκίας με το Ισραήλ, φαίνεται ότι μας ευνούν. Ο από 

μηχανής θεός της Ελλάδας κάπου μας κλείνει το μάτι. Οι Τούρκοι δεν τολμούν φυσικά να 

συγκρουστούν με τα συμφέροντα των ΗΠΑ και του Ισραήλ, που ενδιαφέρονται για τη διασφάλιση 

των ενεργειακών κοιτασμάτων της περιοχής. Και βλέπουν τη χώρα μας μέσω της δημιουργίας κοινής 

ΑΟΖ, μεταξύ Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, ως ενεργειακή διέξοδο προς την Ευρώπη.. Υπάρχει και ένα 

σοβαρό ειδικό θέμα που αξίζει να επισημανθεί γιατί είναι ελάχιστα γνωστό. 

Η ύπαρξη του Καστολέριζου, του ευλογημένου αυτού ακριτικού μας νησιού, ενώνει τη δική μας ΑΟΖ 

με την Κυπριακή και μέσω αυτής με την ΑΟΖ του Ισραήλ. Πρόκειται για τη μοναδική διέξοδο προς 

την Ευρώπη που έχει το απομονωμένο και περιστοιχιζόμενο από εχθρικές χώρες Ισραήλ. Το οποίο 

φυσικό είναι να μην επιτρέψει την ανατροπή μιας τέτοιας προοπτικής που αφορά την ίδια την 

υπόστασή του μεσομακροπρόθεσμα. Εκτός από ζωτικός γεωπολιτικός χώρος, η διέξοδος αυτή 

αποτελεί τη μοναδική δίοδο προς την Ευρώπη για τη δημιουργία του μυστικά σχεδιαζόμενου 

υποθαλάσσιου αγωγού για το δικό της μεγάλο κοίτασμα φυσικού αερίου, το Λεβάθιαν. Είναι σαφές 

ότι, οι Τούρκοι δεν τολμούν, ούτε θα τολμήσουν, να συγκρουστούν με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ. 

Η σημασία της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης έχει υπερκεράσει πλέον αυτήν της υφαλοκρηπίδας 

για την οποία υπήρχε παλαιότερη διένεξη μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Η ΑΟΖ είναι η θαλάσσια 

περιοχή πέραν της αιγιαλίτιδας ζώνης μέχρι 200 ναυτικά μίλια, μέσα στα οποία το παράκτιο κράτος 

ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα για την εξερεύνηση, εκμετάλλευση, διατήρηση και διαχείριση των 

φυσικών πηγών ζώντων ή μη, των υδάτων, του βυθού και του υπεδάφους της θάλασσας. 



Παράλληλα, η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας αναφέρει ρητά (Αρθρο 121, παράγραφος 2) ότι, 

όλα τα νησιά διαθέτουν ΑΟΖ, οι οποίες, όπως και η υφαλοκρηπίδα ενός νησιού, καθορίζονται με τον 

ίδιο τρόπο όπως και οι ηπειρωτικές περιοχές. Ο χάρτης που παρατίθεται εδώ, οριοθετεί την ΑΟΖ της 

Ελλάδας και των γειτονικών χωρών με βάση το δίκαιο της θάλασσας. Με τα νέα δεδομένα 

καταργείται η γεωλογική έννοια της υφαλοκρηπίδας και καθίστανται ανίσχυρα τα επιχειρήματα της 

Τουρκίας, ότι δηλ. τα ελληνικά νησιά του Αιγαίου δε διαθέτουν υφαλοκρηπίδα ή ότι επικάθονται 

πάνω στην υφαλοκρηπίδα της Ανατολίας. 

Η νέα σύμβαση για την ΑΟΖ έχει επικυρωθεί από 157 χώρες, μεταξύ των οποίων η Κύπρος, η 

Ελλάδα, το Ισραήλ, η ΗΠΑ, η Ρωσία κ.λπ. Δεν την έχουν υπογράψει η Τουρκία και η Βενεζουέλα, 

επειδή έχουν μπροστά τους νησιά που δεν τους ανήκουν, με συνέπεια τον περιορισμό της δικής τους 

ΑΟΖ. Η βασική επιδίωξη της Τουρκίας, όπως φαίνεται από τους δύο χάρτες εδώ, είναι να αποκόψει 

την επαφή των ΑΟΖ της Κύπρου και του Ισραήλ με αυτήν της Ελλάδας, πράγμα που δύσκολα θα γίνει 

ανεκτό από τους ισχυρούς της γης. Το όλο ζήτημα αφορά άμεσα το μέλλον της χώρας μας. Την ώρα 

που η οικονομία μας καταστρέφεται από το ζουρλομανδύα του ευρώ και τη Γερμανοποίηση της 

Ευρώπης, φαίνεται ότι ο «από μηχανής θεός της Ελλάδας», μας κλείνει κάπου το μάτι. Αλλά, πρέπει 

να βάλουμε κι εμείς το χέρι μας, έχοντας υπόψη ότι στα εθνικά θέματα υποχωρούν οι ιδεοληψίες, 

αφού πρώτιστο όλων είναι το εθνικό συμφέρον. Γι αυτό και ελπίζουμε ότι στο σημείο αυτό 

τουλάχιστον, οι κυβερνώντες θα πράξουν το αυτονόητο. Τέλος, επισημαίνεται ότι, οι ΗΠΑ, δεν 

καλοβλέπουν τελευταία τη Γερμανοποίηση της Ευρώπης και υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι 

αντιτίθενται στην αυξανόμενη επικυριαρχία της. Το ίδιο ισχύει και με του Βρετανούς, τους Γάλλους, 

αλλά και τους Ρώσους, ακόμα και με τους Κινέζους, που έχουν επενδύσει στον Πειραιά ως πύλη 

εισόδου τους στην Ευρώπη Όλες αυτές οι επισημάνσεις, προϋποθέτουν φυσικά μια εθνοκεντρική 

πολιτική πρόταση και διαχείριση που θα ακουμπά στη λογική, στην ευελιξία, σε επιδέξιους 

χειρισμούς, με πρώτιστο μέλημά της την υπεράσπιση του εθνικού συμφέροντας της χώρας και όχι 

αυτού της άκριτης ευρωφετιχολαγνείας και ευρωδουλείας. 

 

 

13. Geo Ml: Κε Κατσανέβα η ισοτιμία ενός νομίσματος με τα άλλα νομίσματα είναι προϊόν 

συμφωνίας μεταξύ κυβερνήσεων; Διαμορφώνεται στη διατραπεζική αγορά συναλλάγματος; 

Διαμορφώνεται με βάση τις εισαγωγές - εξαγωγές μεταξύ δύο χωρών; Τι ακριβώς συμβαίνει; 

 Απάντηση:  κ. Geo Ml,  Οι διεθνείς συναλλαγματικές ισοτιμίες υποτίθεται ότι κυμαίνονται ανάλογα 

με την προσφορά και ζήτηση συναλλάγματος στις διεθνείς αγορές και υπόκεινται στους κανονισμούς 

που έχουν θεσπιστεί από τον παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Στην πραγματικότητα όμως, οι 

ισχυρές χώρες χρησιμοποιούν διάφορα μέσα και επηρεάζουν τις ισοτιμίες αυτές και ειδικότερα το 

ύψος των επιτοκίων, τη διοχέτευση ή την απόσυρση συναλλάγματος στις διεθνείς αγορές, κλπ. Το 

ίδιο κάνουν και οι λιγότερο ισχυρές χώρες κατά περίπτωση, οι οποίες έχουν και το όπλο της 

υποτίμησης του νομίσματός τους κατά περίπτωση. Οι μόνοι που δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι 

τέτοιο είμαστε εμείς και οι περιφεριακές χώρες της ευρωζώνης, αφού το ευρώ διατηρείται 

σαδιστικά σε υψηλές ισοτιμίες από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που ελέγχεται από τους 

Γερμανούς, τους οποίους συμφέρει αυτή η κατάσταση, όπως έχουμε αναλύσει και σε άλλες 

αναρτήσεις. 



Γεγονός είναι ότι όταν τσακώνονται τα βουβάλια την πληρώνουν τα μυρμήγκια. Είναι γνωστές οι 

συγκρούσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα για τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και την παγκόσμια 

οικονομική κυριαρχία. Οι οποίες αναδεικνύουν την πλαστότητα του παγκόσμιου συστήματος 

ελεύθερου εμπορίου, που ευνοεί τους ισχυρούς σε βάρος των αδυνάτων. Οι αντιπαραθέσεις τους 

δείχνουν ότι οι δήθεν ελευθεριότητα των διεθνών συναλλαγών είναι μια πλάνη από την οποία 

επωφελούνται εκείνοι που μπορούν να αγνοούν το σύστημα που οι ίδιοι έχουν καταστρώσει 

προφανώς για ίδιον όφελος. Κεντρικό σημείο της αντιπαράθεσης είναι η εμμονή του Πεκίνου να 

διατηρεί πολύ χαμηλή την ισοτιμία του νομίσματός της του Γουάν, με συνέπεια να εισβάλλει 

ορμητικά στις διεθνείς αγορές, ακόμα και στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη. (Κάτι ανάλογο που κάνουν και 

οι Γερμανοί στα καθ΄ ημάς, διατηρώντας υψηλή την ισοτιμία του ευρώ). 

Οι ΗΠΑ έχουν επανειλημμένα ζητήσει από τους Κινέζους να αυξήσουν τη συναλλαγματική ισοτιμία 

του νομίσματός τους, αλλά εκείνοι τους αγνοούν. Αποτέλεσμα. Το Πεκίνο έχει συγκεντρώσει 

συναλλαγματικά πλεονάσματα άνω των 4 τρις δολαρίων, με συνέπεια να είναι σε θέση να 

εξαπολύσει καταστροφική επίθεση στις ΗΠΑ και σε όλο το δυτικό κόσμο, σε περίπτωση που 

διοχετεύσει αυτά τα τεράστια αποθεματικά της στη διεθνή αγορά  

Οι δύο χώρες έχουν προσφύγει στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, ο οποίος υποτίθεται ότι έχει 

συσταθεί για να επιβάλλει γενικά αποδεκτές αρχές ελεύθερου διεθνούς εμπορίου. Η Ουάσιγκτον 

κατηγορεί το Πεκίνο για αθέμιτη επιδότηση εξαγωγών αυτοκινήτων και ανταλλακτικών, η οποία –

κατά τα λεγόμενα του Αμερικανού προέδρου, – παραβιάζει τους διεθνείς εμπορικούς κανόνες στους 

οποίους δεσμεύθηκε η Κίνα με την ένταξή της στον ΠΟΕ και επιφέρει πλήγμα στους εργαζομένους 

της χώρας του. Και το Πεκίνο στρέφεται κατά της Ουάσιγκτον και των «αντισταθμιστικών και 

αντιντάμπινγκ» μέτρων της, που στοχεύουν σε πολλά προϊόντα τα οποία εξάγονται στις ΗΠΑ, μεταξύ 

των οποίων χαρτί, χάλυβας, ελαστικά, μαγνήτες, χημικά, μαγειρικές συσκευές, ξύλινα δάπεδα κ.λπ. 

Οι ΗΠΑ κατηγορούν την Κίνα για παροχή επιδοτήσεων ύψους τουλάχιστον 1 δισ. δολ. ετησίως για 

εξαγωγές αυτοκινήτων και ανταλλακτικών διεθνώς. Αν και η Κίνα δεν εξάγει πλήρως 

συναρμολογημένα αυτοκίνητα στις ΗΠΑ, η ταχεία αύξηση των εξαγωγών της σε αναπτυσσόμενες 

χώρες θεωρείται ότι ανταγωνίζεται τις εξαγωγές αυτοκινήτων των ΗΠΑ. Και το Πεκίνο, με την 

προσφυγή του, αναφέρεται σε αναδρομικό νόμο των ΗΠΑ που επιβάλλει δασμούς αντιντάμπινγκ 

στα κινεζικά προϊόντα,λ, καλύπτοντας 24 είδη προϊόντων αξίας 7,2 δισ. δολ. 

Αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση με πρωτοστάτες τους άμεσα ενδιαφερόμενους Γερμανούς, προωθεί 

έρευνες για αθέμιτες πρακτικές, όπως οι πολιτικές αντιντάπιγκ που ασκούν οι Κινέζοι, προωθώντας 

με επιτυχία τα δικά τους ηλιακά πάνελ σε βάρος των Γερμανικών. Αθέμιτες πρακτικές φυσικά 

εφαρμόζουν οι ίδιοι οι Γερμανοί με διάφορους τρόπους που έχουμε αναλύσει σε άλλες αναρτήσεις. 

(βλ καιwww.theodore-katsanevas.blogspot.com,www.odosdrachmis.blogspot.com και το βιβλίο μου 

" Η απομυθοποίηση του ευρώ", εκδόσεις Λιβάνη 

Κατά τα άλλα, στα ελληνικά ναυπηγεία έχει μπει λουκέτο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η 

ελληνική κυβέρνηση έχει παραβεί Κοινοτικούς κανόνες που απαγορεύουν την επιδότησή τους. Τη 

ίδια, ώρα οι Γερμανοί αγοράζουν λάδι από το Μαρόκο σε πολύ χαμηλές τιμές λόγω της υψηλής 

ισοτιμίας του ευρώ, το χρίζουν γερμανικό και το πουλούν στην αποικία τους στην Ελλάδα. Και η 

λίστα των αντιδεοντολογικών πρακτικών που συντελούνται σε βάρος μας δεν έχει τέλος.  

 



 

4. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΖΑΚΗΣ  

 

1. Stergios Zisidis: Κύριε Dimitris Kazakis :Ανάπτυξη μπορεί να προκύψει από μεγάλες ξένες η 

Ελληνικές επενδύσεις ή αν δημιουργηθούν εκατομμύρια μικρές - οικογενειακές επιχειρήσεις 

καθετοποιημένης παραγωγής (εσύ παράγεις ,εσύ συσκευάζεις) εξαγωγικής κατεύθυνσης και 

εσωτερικής με προϊόντα ανωτέρας ποιότητας ; Δηλαδή σχεδόν όλοι αφεντικά του εαυτού τους;" 

Απάντηση: Stergios Zisidis, πρέπει να απεξαρτηθεί η οικονομία από την μεγάλη δεσπόζουσα 

ιδιωτική επιχείρηση. Ο λόγος είναι απλός. Αν δεν απεξαρτηθεί η οικονομία τότε αναγκαστικά θα 

διέπεται από μονοπωλιακές καταστάσεις και θα κυριαρχείται από τους ραντιέρηδες επενδυτές, 

δηλαδή τους επενδυτές κεφαλαίου. Δεν είναι η πρώτη φορά που τίθεται αυτό το πρόβλημα. Ακόμη 

και ο Τζον Μέιναρτ Κέϊνς θωρούσε ότι ήταν αναγκαίο μια οικονομία να απαλλαγεί από τον "μη 

λειτουργικό επενδυτή" (Functionless Investor), δηλαδή τον ραντιέρη επενδυτή κεφαλαίου που 

επενδύει σε μετοχές και τίτλους γενικά προσδοκώντας κέρδη. Για τον Κέινς για να γίνει κάτι τέτοιο 

έπρεπε πρώτον, το κράτος να αναλάβει την κύρια ευθύνη για την καθοδήγηση και τον 

προγραμματισμό της εγχώριας οικονομίας. Δεύτερον, οι οικονομικές σχέσεις με τον υπόλοιπο 

κόσμο, θα πρέπει να ελέγχονται πολιτικά, καθώς μειώνεται το μέγεθος και το πεδίο εφαρμογής 

τους. Τρίτον, όσο για την φυγή κεφαλαίων, η ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων πέρα από τα 

σύνορα θα πρέπει να εξαλειφθεί. (National Selfsufficiency, Yale Review, 1933) Στην Γενική Θεωρία 

πρότεινε "μια κάπως ολοκληρωμένη κοινωνικοποίηση των επενδύσεων ..." ([1936], σ. 378) και 

μίλησε για την κατάσταση "λαμβάνοντας όλο και μεγαλύτερη ευθύνη για τη διοργάνωση απευθείας 

επένδυση ..." ([1936], σελ. 164). Η έμφαση που έδινε ο Κέϊνς σχετικά με τη χρήση του κρατικού 

ελέγχου των επενδύσεων για τη σταθεροποίηση της οικονομίας σε πλήρη απασχόληση συνέχισε 

αμείωτη τη δεκαετία του 1940. Το 1943, έγραψε ότι "αν το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων είναι 

υπό δημόσιο ή ημιδημόσιο έλεγχο και πάμε σε ένα σταθερό μακροπρόθεσμο πρόγραμμα, σοβαρές 

διακυμάνσεις είναι ελάχιστα πιθανό να συμβούν». Την ίδια χρονιά, ο ίδιος υποστήριξε ότι αν "κάτι 

σαν τα δύο τρίτα ή τα τρία τέταρτα του συνόλου των επενδύσεων θα είναι κάτω από δημόσιο ή 

ημιδημόσιο έλεγχο, το ύψος των κεφαλαιουχικών δαπανών που προβλέπονται από τις κρατικές 

αρχές, θα είναι βασικός παράγοντας εξισορρόπησης... Κι αυτό δεν έχει καμία σχέση με τη 

χρηματοδότηση του ελλείμματος». Η φαντασίωση του Κέινς ήταν ότι όλα αυτά μπορούσαν να 

εφαρμοστούν οικειοθελώς από τις κυβερνήσεις του τότε ανεπτυγμένου αγγλοσαξονικού κόσμου. 

Πράγμα που δεν έγινε ποτέ. Ωστόσο διατηρούν την αξία τους πολύ σήμερα. Αυτό σημαίνει ότι μια 

οικονομία χρειάζεται να πατά γερά σε έναν ανεπτυγμένο κρατικό επιχειρηματικό τομέα υπό ανοιχτό 

δημόσιο και κοινωνικό έλεγχο στη βάση ενός δημοκρατικού σχεδίου κοινωνικοοικονομικής 

ανάπτυξης, που να αποτρέπει με κάθε τρόπο την δημιουργία ιδιωτικών μονοπωλίων και 

ολιγοπωλίων, εξωτερικών και εσωτερικών. Αυτό θα δώσει την ευκαιρία σε μεγάλο αριθμό μικρό και 

μεσαίων ιδιωτικών επιχειρήσεων να ανθήσουν σε όλους τους τομείς, αρκεί να διαθέτουν καινοτομία 

και παραγωγικό προσανατολισμό. Το να γίνει κανείς αφεντικό του εαυτού του δεν έχει να κάνει με 

το αν είναι επιχειρηματίας ή αυταπασχολούμενος, αλλά από το αν έχει απελευθερωθεί από τον 

βιοπορισμό, από το μερουδούλι-μεροφάι που τον καταδικάζει να είναι έρμαιο της αγοράς είτε είναι 

εργαζόμενος, είτε όχι. 



 

2. Dimitris Mitropetros: κ. Καζάκη, Υποστηρίζετε με σθένος την γενική πολιτική απεργία, ως την 

μητέρα όλων των μαχών στη βάση της επανόδου του λαού στην εξουσία της χώρας. Όπως λέει και το 

δεύτερο ερώτημα, κάποια άτομα περιμένουν τις πεφωτισμένες ηγεσίες και άλλα όχι, είτε αγνοώντας 

είτε ασπαζόμενα το θέμα του εθνικού νομίσματος. Προσωπικά, σε συζητήσεις που έχω συμμετάσχει 

με άτομα διαφορετικών ιδεολογικών καταβολών, παρατηρώ σαν κοινή συνισταμένη την ανάγκη να 

βρεθεί ως "αποκούμπι" μια πλατιά συμμαχία, που ενδεχομένως να εκφράζεται και κομματικά σαν 

"κόμμα της δραχμής" - χωρίς απαραιτήτως να περιορίζεται σε ευσεβείς κοινοβουλευτικές επιδιώξεις 

- και που θα περιλαμβάνει, ως καθοδηγητικό όργανο αν θέλετε, ένα τύποις "συμβούλιο προσώπων" 

που είναι αναγνωρίσιμοι στο πλατύ κοινό ( όλοι υπέρ της δραχμής ) και προέρχονται από όλο το 

πολιτικό φάσμα ( με τις όποιες ιδιαιτερότητες ). Δεδομένου ότι είναι κάτι το οποίο ακούω συχνά, ότι 

δίνει σε πολύ κόσμο κάποια ασφάλεια η ετερογένεια αυτή και ότι το περιέγραψα όσο πιο καλά 

μπορούσα, θα ήθελα να μου σχολιάσετε πόσο ρεαλιστικό είναι κάτι τέτοιο και κατά πόσο μπορεί να 

συμβαδίσει με όσα περιγράφετε. Ευχαριστώ. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η Πολιτική Γραμματεία του ΕΠΑΜ έχει υιοθετήσει την πρόταση αυτή για ένα 

«συμβούλιο προσωπικοτήτων» με κοινή βάση την αποδοχή του εθνικού νομίσματος και έχει αρχίσει 

να έρχεται σε συνεννόηση με όσους ενδιαφέρονται για να γίνει κάτι τέτοιο. Ελπίζω πολύ σύντομα να 

είμαστε έτοιμοι να ανακοινώσουμε και αυτή την πρωτοβουλία. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι 

πρέπει να υποστείλουμε την σημαία της Γενικής Πολιτικής Απεργίας διαρκείας. Κάθε άλλο. Η λύση 

του δράματος σήμερα δεν μπορεί να είναι κοινοβουλευτική, διότι η συνταγματική τάξη της χώρας 

έχει διαστραφεί τόσο πολύ που μόνο μια Συνταχτική Εθνοσυνέλευση μπορεί να σου δώσει την 

δυνατότητα να κάνεις μια καθαρή αρχή υπέρ του λαού και της δημοκρατίας. Το κοινοβούλιο σήμερα 

αποτελεί το άλλοθι, την βιτρίνα για ένα καθεστώς χούντας και κατοχής πολύ χειρότερο από εκείνα 

που γνωρίσαμε ιστορικά. Επομένως δεν μπορείς να το διατηρήσεις ως δήθεν αντιπροσωπευτικό 

όργανο του ελληνικού λαού. Αν το κάνεις τότε θα είσαι αιχμάλωτος ενός νομικού καθεστώτος που 

δεν σου επιτρέπει στο ελάχιστο να ξεφύγεις από τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί σε βάρος του 

ελληνικού λαού. 

Επομένως η Γενική Πολιτική Απεργία διαρκείας και η προετοιμασία της είναι ο μόνος δημοκρατικός 

τρόπος να περάσει η χώρα στα χέρια του ελληνικού λαού, ώστε ο ίδιος και όχι κάποιος ή κάποιοι στο 

όνομά του, να αναλάβει την διακυβέρνηση με όρους αληθινής δημοκρατίας χωρίς εξωτερικές και 

εσωτερικές δεσμεύσεις και εξαρτήσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι αποκλείουμε την συμμετοχή στις 

όποιες πιθανές εκλογές. Απλά για εμάς οι εκλογές, όπως και οι συνεργασίες είναι ένα βήμα για την 

εκλαΐκευση, την προετοιμασία και την πραγματοποίηση της Γενικής Πολιτικής Απεργίας. Ακόμη κι αν 

θεωρήσει κανείς ότι κάτω από μια ιδιοτροπία των συγκυριών οι δυνάμεις υπέρ του εθνικού 

νομίσματος μπορέσουν να σχηματίσουν μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ακόμη και τότε πρέπει να 

είναι έτοιμος ο ελληνικός λαός κατάλληλα οργανωμένος και προετοιμασμένος ώστε να επιβάλλει 

την θέλησή του με την Γενική Πολιτική Απεργία και να απαιτήσει την Συντακτική Εθνοσυνέλευση. 

Διαφορετικά θα μείνει στα κρύα του λουτρού για μια ακόμη φορά περιμένοντας μάταια να 

αναγνωρίσουν οι δωσίλογοι και οι κατακτητές το αποτέλεσμα των εκλογών. 

 

 



3. Anna Zouravlioff: Προς Δημήτρη Καζάκη: Θα εκφράσω το θαυμασμό μου για τις 

μακροοικονομικές σας αναλύσεις για τις ιστορικές γνώσεις αλλά και την ερμηνεία των γεγονότων, τις 

τρομακτικές προβλέψεις σας στις οποίες πέφτετε διαρκώς μέσα, δυστυχώς, και την εντατική 

προσπάθεια που κάνετε ακούραστα τόσο καιρό να ενημερώνετε τον κόσμο για όλα αυτά που ζούμε 

και θα ζήσουμε! Επειδή εκτιμώ αφάνταστα όλη αυτή την προσπάθεια που κάνετε, που ξέρουμε όλοι 

ότι μπορεί να ρίχνει αλάτι στις πληγές, αλλά η αλήθεια έχει τεράστια αξία, θα ήθελα να σας δω να 

οργανώνετε τόσο καλά όσο το ΕΠΑΜ μια ομάδα συνειδητοποιημένη και δυναμική, όπως ξεκίνησε 

αρχικά τότε στην Πλατεία Συντάγματος, που όλοι ενωμένοι επιστήμονες και διανοούμενοι, 

κατεβήκατε και εμψυχώσατε τον κόσμο ώστε να δώσει ένα δυναμικό παρών και μια αξέχαστη 

εμπειρία πατριωτισμού και αισιοδοξίας. Το ξέρω, από τότε συνέβησαν πολλά, σκορπιστήκατε, 

ανησυχείτε όλοι, και όλοι μας τελικά ζούμε τη μέρα της μαρμότας  επί 3 χρόνια, χωρίς να όχι να 

βλέπουμε φως, αλλά πλέον πέφτουμε στο γκρεμό!!! Αγαπητέ Δημήτρη, δεν έχω πια καμιά απορία 

για το ότι το εθνικό νόμισμα αποτελεί νομοτέλεια, τα έχεις πει όλα και εσύ και άλλοι, θέλω να σε 

παρακαλέσω να χρησιμοποιήσεις τις ικανότητές σου ώστε να ξαναμαζευτείτε όλοι, όπως τότε! Δεν 

έχουμε χρόνο, εσύ το ξέρεις καλύτερα και καταλαβαίνω την αγανάκτηση σου και την ορμή σου, αλλά 

νικάει ο ''εξυπνότερος''. Ο Έλληνας ζει 50 χρόνια χωρίς πόλεμο, δεν θέλει εμφύλιο, δεν θέλει 

Αραβική Άνοιξη, θέλει να πρυτανεύσει η λογική και να αναγκαστούν ''ΟΙ'' να παραδώσουν τα όπλα!!! 

Μόνο μια μαζική παρουσία του κόσμου θα δώσει τη λύση, αλλά θα προηγηθεί και θα ηγηθεί η 

μαζική παρουσία του επιστημονικού κόσμου και των διανοούμενων. Δεν σου ρίχνω ευθύνες, σε 

παρακαλώ να προσπαθήσεις να το οργανώσεις!!! Σε χαιρετώ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Κατανοώ την ανησυχία σας και να είσαστε σίγουρη ότι κάνουμε ότι μπορούμε προς 

αυτή την κατεύθυνση. Δεν αρνηθήκαμε τις συνεργασίες, αρκεί να έχουν ξεκάθαρο στόχο την 

ανατροπή αυτής της κατάστασης. Δεν μπλέξαμε ποτέ σε ίντριγκες και πάρε-δώσε παρασκηνίου, ούτε 

βάλαμε νερό στο κρασί μας για μια καρέκλα. Θα κάνουμε ότι μπορούμε για να συγκεντρωθούν όλες 

εκείνες οι δυνάμεις που μπορούν να έχουν κοινό στόχο. Όμως την λύση θα την δώσει ο λαός στους 

δρόμους, στη γειτονιά, στην πόλη και στο χωριό. Χωρίς αυθεντικά παλλαϊκή οργάνωση δεν 

πρόκειται να δούμε άσπρη μέρα. 

 

 

4. Γιώργος Σ. Τσιάμης: Dimitris Kazakis, συμφωνώ απόλυτα με τις απόψεις σας για το ρόλο του 

κράτους στην επιχειρηματικότητα και στο δημόσιο έλεγχο. Το ερώτημα είναι αν είναι εφικτή η 

εφαρμογή μίας τέτοιας πολιτικής ή διάφοροι γεωπολιτικοί παράγοντες οφείλουν να μπουν ως 

άγνωστοι παράγοντες στη λύση της εξίσωσης. Δηλαδή ο διεθνής συσχετισμός δυνάμεων πόσο θα 

παρεμποδίσει τέτοιες λύσεις; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Για να μετρηθεί η επίδραση των γεωστρατηγικών όρων του όλου προβλήματος της 

μετάβασης σε μια οικονομία απαλλαγμένη από την κυριαρχία των «μη λειτουργικών επενδυτών», 

θα πρέπει να πάρουμε υπόψη μας την γενική κατάσταση της παγκόσμιας οικονομία και πολιτικής. Η 

παγκόσμια οικονομία και πολιτική βρίσκεται στην χειρότερη κατάσταση που έχει βρεθεί ποτέ μετά 

τον 2ο παγκόσμιο πόλεμο. Η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται στην δίνη μιας παγκόσμιας κρίσης που 

την κάνει τόσο εύθραυστη και ευάλωτη όσο ποτέ άλλοτε. Αυτό έχει την αντανάκλασή του και στην 

παγκόσμια πολιτική όπου πυροδοτούνται διαρκώς νέες αντιθέσεις και κλιμακώνονται ακόμη και σε 

πολεμικές αναμετρήσεις. Η παγκόσμια οικονομία πρέπει να αλλάξει εσωτερική αρχιτεκτονική με 



όρους βίαιης προσαρμογής και διάλυσης παραδοσιακών δομών και η παγκόσμια πολιτική 

αναλαμβάνει να αλλάξει ριζικά σύνορα, κυριαρχίες, συσχετισμούς δύναμης. 

Τι σημαίνουν όλα αυτά; Κάτι πολύ απλό. Μια χώρα του μεγέθους της Ελλάδας μπορεί κάλλιστα να 

αλλάξει ρώτα αξιοποιώντας επιθετικά την κατάσταση της παγκόσμιας οικονομίας και πολιτικής. Αν 

υπάρξει μια ριζική ανατροπή στην Ελλάδα, θα δημιουργηθεί τέτοιο τσουνάμι στις παγκόσμιες 

αγορές που θα χρειαστούν μήνες οι μεγάλες οικονομίες και τα διεθνή κέντρα για να το 

αντιμετωπίσουν. Ιδίως αν η Ελλάδα φροντίσει να συντηρεί αυτό το κλίμα αναταραχής με 

παρεμβάσεις στις αγορές, με διεθνοποίηση του προβλήματός του χρέους, με το να εγκαλέσει – όπως 

προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο – το πολιτικό προσωπικό της ευρωζώνης για εγκληματικές 

πράξεις εναντίον του ελληνικού λαού και κατά της ανθρωπότητας, κοκ. Αρκεί να έχεις ως χώρα την 

πρωτοβουλία των διεθνών κινήσεων και η κατάρρευση των αγορών, το βύθισμα σ’ ένα νέο μεγάλο 

παγκόσμιο κραχ θα κάνει τα υπόλοιπα. Με δεδομένο ότι η χώρα θα έχει σταματήσει μονομερώς και 

ολοκληρωτικά τις πληρωμές χρέους, θα έχει απεξαρτηθεί από τις εξωτερικές αγορές κεφαλαίου και 

θα έχει θέσει υπό καθεστώς χρεοκοπίας και δημόσιου ελέγχου το εγχώριο τραπεζικό σύστημα, δεν 

θα έχει να φοβηθεί από τις αναταραχές των αγορών και το παγκόσμιο κραχ. Πολύ περισσότερο αν 

φροντίσει, που οπωσδήποτε θα το κάνει από τα πρώτα εικοσιτετράωρα, να αλλάξει την 

χαρτογραφία, αλλά και τους όρους των διεθνών οικονομικών της σχέσεων ώστε να βασίζονται σε 

διακρατικές επαφές και συμφωνίες, χωρίς να είναι έρμαια των διεθνών χρηματιστηρίων. 

Αν σας ανησυχεί τυχόν πολεμική επέμβαση από μεριάς της ευρωζώνης, ή των ΗΠΑ, θα σας έλεγα ότι 

πολύ, μα πάρα πολύ δύσκολα θα υπήρχε μια τέτοια εξέλιξη. Καταρχάς καμιά από αυτές τις χώρες 

δεν τολμά να επέμβει εκεί όπου υπάρχει και δυναμώνει ένα αρραγές εθνικό μέτωπο στην βάση της 

παλλαϊκής άμυνας. Κι αυτό να είσαστε σίγουρος ότι θα υπάρξει από την πρώτη στιγμή. Διότι, 

αφενός, όλος ο ελληνικός λαός θα δει από τα πρώτα κιόλας εικοσιτετράωρα να αλλάζει η ζωή του 

προς το καλύτερο και, αφετέρου, η λαϊκή δικαιοσύνη θα μας απαλλάξει από τους φύσει, θέση και 

κατ’ επάγγελμα προδότες. Αν ξηλωθεί ολόκληρο το προδοτικό, διεφθαρμένο και φαύλο οικονομικό 

και πολιτικό καθεστώς της χώρας από τις πρώτες ημέρες της μεγάλης ανατροπής, τότε που θα βρει ο 

εξωτερικός εχθρός την Πέμπτη Φάλαγγα που χρειάζεται για δολιοφθορά του εσωτερικού μετώπου; 

Όσο για την Τουρκία, που από τις γειτονικές χώρες είναι η μόνη που στρατιωτικά μπορεί να 

απειλήσει την Ελλάδα, ισχύει και γι’ αυτήν το ίδιο. Πολύ περισσότερο που έχει αποδειχθεί πόσο 

ευάλωτο είναι το εσωτερικό της μέτωπο στην πιθανότητα πολέμου. Αυτό αποδείχθηκε στην 

περίπτωση της Συρίας, όπου ενώ το Τουρκικό κατεστημένο ήταν έτοιμο να επιτεθεί οι λαοθάλασσες 

που ξεχύθηκαν στους δρόμους των τουρκικών πόλεων απέτρεψαν την απειλή της πολεμικής 

αναμέτρησης. Άλλωστε, όποιος γνωρίζει την εσωτερική κατάσταση στην Τουρκία, ξέρει πολύ καλά 

ότι δεν είναι σε θέση να αντέξει ευρείες πολεμικές επιχειρήσεις 

 

 

5. Βασίλης Σταμάτης: Υπάρχουν 3 τρόποι να αποκτήσει χρήματα ένα κράτος, δανεισμός, 

νομισματική κυριαρχία και παραγωγή. Όλοι οι τρόποι μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα, ο 

ένας δεν αποκλείει τους άλλους. Ποια είναι όμως τα χαρακτηριστικά του κάθε τρόπου; Υπάρχει 

βασικός προαπαιτούμενος τρόπος, βάση του οποίου εξαρτώνται οι άλλοι; Εμείς ποιόν τρόπο ΠΡΕΠΕΙ 

να ακολουθήσουμε εδώ που βρισκόμαστε σήμερα; 



ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι 3 τρόποι απόκτησης χρήματος είναι ο εξωτερικός δανεισμός, η κοπή εθνικού 

νομίσματος και το πλεονασματικό εξωτερικό ισοζύγιο εμπορευμάτων και υπηρεσιών. Ο εξωτερικός 

δανεισμός καθώς και η προσέλκυση ξένου κεφαλαίου είναι οι πιο επαχθείς τρόποι άντλησης 

χρηματικών ροών για μια οικονομία. Η εξάρτηση από εξωτερικά δάνεια και κεφάλαια μιας εθνικής 

οικονομίας την μετατρέπει σε υποχείριο των δανειστών της και των κεφαλαιοκρατών του 

εξωτερικού. Όπως γίνεται π.χ. με την Ελλάδα από την εποχή που ιδρύθηκε επίσημα ως κράτος. Η 

κοπή εθνικού νομίσματος στο βαθμό που γίνεται από το κράτος με εθνικοποιημένη την κεντρική 

τράπεζα επιτρέπει την ροή χρήματος στην οικονομία χωρίς να προστίθεται χρέος, χωρίς να 

φορτώνεται με χρέος τόσο το κράτος, όσο και η οικονομία. Ιδίως αν το χρήμα κυκλοφορεί στην 

οικονομία όχι με την μορφή εσωτερικών δανείων από τις εγχώριες τράπεζες, αλλά με διαμέσου της 

αναδιανομής εισοδήματος υπέρ των εργαζόμενων στρωμάτων. Δηλαδή αν το χρήμα που κόβει το 

κράτος δίνεται στην οικονομία με την μορφή αυξήσεων μισθών, συντάξεων και λαϊκών εισοδημάτων 

εν γένει, τότε περιορίζεται δραστικά και το ιδιωτικό χρέος των νοικοκυριών και αυξάνεται η 

δυνατότητα αποταμίευσης. Στον βαθμό που η εσωτερική αγορά και οικονομία δεν ελέγχεται από 

καρτέλ, τραστ και ιδιωτικά μονοπώλια, τότε οι αυξήσεις αυτές δεν δημιουργούν πληθωριστικές 

πιέσεις γιατί διευρύνουν τον τζίρο στην αγορά και αυξάνουν τις ευκαιρίες επένδυσης. Αν μάλιστα 

υπάρχει σχέδιο που διευκολύνει τις επενδύσεις στην παραγωγή, πρώτα και κύρια διαμέσου των 

δημοσίων επενδύσεων, τότε δημιουργούνται νέες θέσεις σταθερής απασχόλησης με αυξημένες 

απολαβές. Τίποτε απ’ όλα αυτά δεν δημιουργεί πληθωριστικές πιέσεις. 

Το πλεονασματικό εμπορικό ισοζύγιο προσθέτει χρήμα στην εθνική οικονομία. Όμως κάτι τέτοιο 

προϋποθέτει μια οικονομία με τέτοια παραγωγή και παραγωγικότητα της εργασίας που να μπορεί 

να υποκαθιστά τις εισαγωγές και να έχει την δυνατότητα σημαντικών εξαγωγών. Για να γίνει κάτι 

τέτοιο απαιτούνται επενδύσεις υψηλού επιπέδου και υψηλός βαθμός ανάπτυξης των παραγωγικών 

δυνάμεων μιας οικονομίας. 

Ποια από τις τρεις μεθόδους μπορεί να αξιοποιήσει σήμερα η ελληνική οικονομία; Προφανώς δεν 

μπορεί να συνεχίσει να εξαρτάται από τον εξωτερικό δανεισμό, ούτε από την προσέλκυση ξένων 

επενδύσεων. Οι ξένες επενδύσεις για να είναι επωφελείς για μια εθνική οικονομία θα πρέπει πρώτα 

αυτή να βρίσκεται σε αναπτυξιακή τροχιά με επίπεδο επενδύσεων στο εσωτερικό τέτοιο ώστε να 

αποζητά συγκεκριμένες επενδύσεις στην παραγωγή και την τεχνολογία που προσθέτουν νέες θέσεις 

σταθερής απασχόλησης, αυξάνουν τα εισοδήματα και την κατανάλωση μέσα από την αύξηση της 

προστιθέμενης αξίας. Μια οικονομία υπό καθεστώς χρεοκοπίας δεν μπορεί να προσελκύσει τέτοιες 

επενδύσεις, παρά μόνο αρπαχτικά, πτωματοφάγα όρνια που ειδικεύονται στην διάλυση των 

οικονομιών και στην αξιοποίηση έτοιμων μεριδίων αγοράς και περιουσιακών στοιχείων. 

Το πλεονασματικό εμπορικό ισοζύγιο είναι όνειρο θερινής ή χειμερινής νυκτός υπό την υπάρχουσα 

κατάσταση. Επομένως μόνο με την κοπή εθνικού κρατικού νομίσματος θα μπορέσει η οικονομία να 

χρηματοδοτηθεί χωρίς να προσθέτει ιδιωτικό και δημόσιο χρέος, αλλά και να χρηματοδοτήσει 

διαμέσου της αύξησης των λαϊκών εισοδημάτων των αναγκαίων επενδύσεων και της ανάπτυξης της 

χώρας. Αρκεί βεβαίως η νέα λαοκρατούμενη εξουσία να αρνηθεί και να διαγράψει μονομερώς το 

υπάρχων δημόσιο χρέος μαζί με τις δεσμεύσεις που το συνοδεύουν, να εθνικοποιήσει την Τράπεζα 

της Ελλάδας και τις μεγάλες ιδιωτικές τράπεζες για να τις αφήσει να χρεοκοπήσουν ώστε να 

διαγραφούν τα ιδιωτικά χρέη και να επιβάλλει καθεστώς αυστηρού ελέγχου στην κίνηση κεφαλαίου 

από και κυρίως προς το εξωτερικό. 



 

6.Anna Zouravlioff: Προς Δημήτρη Καζάκη: Ευχαριστώ για την απάντηση, να σας πω όμως ότι 

νοιώθω το ίδιο κενό. Εννοούσα την ενότητα των ''τσοπαναρέων'' και όχι των ''αμνών''. Αυτά 

βρίσκονται σε διάφορα μαντριά, απελπισμένα. Για να γίνει εδώ ''της Ισλανδίας'' θα πρέπει εσείς 

ΟΛΟΙ να κάνετε αυτό που κάνατε στο Σύνταγμα κάποτε. Η Δημοκρατία έχει τον τρόπο μετά να 

παρουσιαστούν οι προτάσεις και να επιλεγούν οι δημοφιλέστερες. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η πλατεία έγινε από τους αμνούς. Η Ισλανδία έγινε από τους αμνούς και όχι τους 

τσοπαναρέους. Να φοβάσαι τους τσοπάνηδες, ειδικά όταν αυτοί το μόνο που αποζητούν είναι θέση 

σε μαντριά. Σήμερα ο κόσμος δεν είναι σε μαντριά. Όποιος το πιστεύει δεν έχει ιδέα τι συμβαίνει 

γύρω του. Ένα συντριπτικά μεγάλο ποσοστό, κοντά στο 60% λένε οι μετρήσεις, αναζητούν μια νέα 

πολιτική έκφραση. Κάτι που να θεωρούν "δικό τους". 

 

 

7. ARISTEDES KAN: Κύριε Καζάκη, πώς θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε το εξωτερικό Δημόσιο 

Χρέος; Τι στάση πρέπει να κρατήσουμε αναφορικά με το Δημόσιο Χρέος; Το αναγνωρίζουμε; Το 

αποπληρώνουμε στο σύνολό του; Δεν το αναγνωρίζουμε; Νομικά, τα Μνημόνια και οι Δανειακές 

Συμβάσεις διέπονται από ειδικούς όρους, οι οποίοι επιβάλλουν ως λύση τα Διεθνή Δικαστήρια (δείτε 

και εδώ το νομικό σκέλος http://nomika-analata.blogspot.gr/ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 1. Η θέση μου είναι γνωστή από την αρχή της κρίσης: Δεν αναγνωρίζουμε το χρέος, το 

καταγγέλλουμε ως παράνομο και σταματάμε να το πληρώνουμε χωρίς κανένα ενδοιασμό. Πρόκειται 

για μονομερή πράξη διεκδίκησης της εθνικής κυριαρχίας της χώρας από τον ελληνικό λαό. Οι 

συμβάσεις δανειακής διευκόλυνσης μαζί με τα μνημόνια επέβαλλαν ένα καθεστώς στην Ελλάδα που 

προσιδιάζει σε «δουλεία για χρέος» για έναν ολόκληρο λαό, όπως αυτή ορίζεται από την 

Συμπληρωματική Συνθήκη για την κατάργηση της δουλείας και όλων των συναφών πρακτικών, η 

οποία ψηφίστηκε από τον ΟΗΕ το 1957 και έχει επικυρωθεί απ’ όλες σχεδόν τις χώρες μέλη του. 

Ταυτόχρονα οι συμβάσεις αυτές επιβλήθηκαν υπό καθεστώς ανοιχτών πιέσεων και εκβιασμών 

εναντίον της Ελλάδας. Οι ίδιοι οι βουλευτές που τις ψήφιζαν έλεγαν αναγκάζομαι για τις ψηφίσω, 

αλλιώς θα χρεοκοπήσουμε. Πρόκειται για τυπικό εκβιασμό. Αυτό παραβιάζει την Σύμβαση της 

Βιέννης του 1966, όπως και πολλές από τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ σχετικά με 

τις διακρατικές σχέσεις. Φυσικά, όπως είναι γνωστό, τα μέτρα και οι πολιτικές που επιβάλλονται 

στον πληθυσμό της Ελλάδας αντίκεινται σ’ όλες τις διεθνείς διακηρύξεις και συμβάσεις περί 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πάνω στις οποίες υποτίθεται ότι στηρίζεται το μεταπολεμικό διεθνές 

δίκαιο. Επίσης υπό την άμεση απειλή της «ασύνταχτης χρεοκοπίας» οι δανειστές της Ελλάδας 

επέβαλλαν την ουσιαστική κατάργηση όλων των βασικών δικαιωμάτων του ελληνικού λαού, όπως 

κατοχυρώνονται στο υφιστάμενο Σύνταγμα της χώρας. Μαζί με την κατάλυση της εθνικής κυριαρχίας 

της χώρας στην πιο τυπική της μορφή από την στιγμή που ξένοι επίτροποι και κομισάριοι κάνουν 

κουμάντο στο ελληνικό κράτος. Το γεγονός αυτό συνιστά κατάφωρη εχθρική ενέργεια εναντίον του 

ελληνικού λαού που ισοδυναμεί – πάντα με τα ισχύοντα στο διεθνές δίκαιο από την εποχή της Χάγης 

του 1907 – με κήρυξη πολέμου και κατοχή της χώρας από ξένες δυνάμεις. Έστω κι αν δεν υπήρξαν 

ανοιχτές στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Ελλάδος. Στο σημείο αυτό θα προσφέρει πολλά η 



δίκη του πολιτικού προσωπικού και όποιου άλλου υπαιτίου για την ένταξη της Ελλάδας υπό το 

καθεστώς των μνημονίων επί εσχάτη προδοσία από ειδικό μικτό ορκωτό δικαστήριο διευρυμένης 

λαϊκής σύνθεσης με κατηγορητήριο που θα συνταχθεί για δοσιλογισμό και σφετερισμό της εξουσίας 

με βάση το 120, παρ. 3 που αναφέρει: «Ο σφετερισμός, με οποιονδήποτε τρόπο, της λαϊκής 

κυριαρχίας και των εξουσιών που απορρέουν από αυτή διώκεται μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη 

εξουσία, οπότε αρχίζει και η παραγραφή του εγκλήματος.» 

Η νέα δίκη των δοσιλόγων πολιτικών, δικαστών, υπηρεσιακών παραγόντων, επιχειρηματιών, 

δημοσιογράφων και όσων άλλων συνέδραμαν έμπρακτα στην επιβολή του καθεστώτος κατοχής της 

χώρας και δουλοπαροικίας του λαού της, θα αποτελέσει ένα από τα πιο εμπράγματα αποδεικτικά 

στοιχεία ώστε να καταγγελθεί στην διεθνή κοινότητα πρωτίστως η επίσημη Γερμανία, αλλά και οι 

υπόλοιπες χώρες δανειστές μαζί με τα όργανα της ευρωζώνης, για απρόκλητη επίθεση και επιβουλή 

εναντίον της Ελλάδας με σκοπό την αποικιακή εκμετάλλευση της χώρας και την σκόπιμη μαζική 

εξόντωση του ελληνικού λαού. Στην βάση αυτή θα πρέπει να ζητηθεί από τη νέα νόμιμη εξουσία της 

χώρας η έκδοση διεθνών ενταλμάτων για την σύλληψη των Μέρκελ, Σαρκοζί, Γιούγκερ, Μπαρόζο, 

Ρεν, κοκ. προκειμένου να δικαστούν για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και για σχεδιαζόμενη 

γενοκτονία του ελληνικού λαού. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 2. Στα πλαίσια αυτά η καταγγελία της ευρωζώνης και η έξοδος από αυτή αποτελεί 

επίσης πρόσφορο μέσο για την λύση κάθε δανειακής υποχρέωσης της Ελλάδας με τους μηχανισμούς 

στήριξης του ευρώ. Ειδικά τώρα που η ευρωζώνη μετεξελίσσεται επίσημα σε Ευρωπαϊκή 

Ομοσπονδία και καταλύει ολοκληρωτικά το raison d’ etre του κράτους-έθνους, δηλαδή την 

απρόσκοπτη άσκηση της εθνικής του κυριαρχίας. Ο δανεισμός της Ελλάδας από τους μηχανισμούς 

στήριξης αφορούσε αποκλειστικά στην εξασφάλιση της δυνατότητας εξυπηρέτησης του χρέους της 

απέναντι πρώτα και κύρια προς στις τράπεζες του ευρωσυστήματος και παράλληλα να διασφαλίσει 

την παραμονή της στο ευρώ. Από τις χρηματοδοτήσεις αυτών των μηχανισμών δεν επωφελήθηκε σε 

τίποτε η Ελλάδα και ο λαός της. Ούτε ένα ευρώ δεν πήγε στην εγχώρια αγορά. Ενώ πολύ 

περισσότερα από ότι την δάνειζαν έφευγαν και φεύγουν για την εξυπηρέτηση του χρέους της. Από 

την στιγμή που η Ελλάδα καταγγείλει ανοιχτά και δημόσια την παραμονή της στο ευρώ και αρνηθεί 

να καταλυθεί ως κράτος-έθνος μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, τότε 

αναθεωρούνται εκ βάθρων και οι δανειακές της υποχρεώσεις προς το ευρωσύστημα. Τότε θα μπορεί 

να αρνηθεί στο σύνολό του το δημόσιο χρέος που σήμερα κατά τα ¾ βρίσκεται στα χέρια του 

ευρωσυστήματος και δημιουργήθηκε προκειμένου να εξασφαλίσει ότι η Ελλάδα θα παραμείνει 

εντός του ευρώ και θα αποδεχτεί την όποια μετεξέλιξή του. 

Είναι τόσο εύκολο να αποδειχθεί η καταστροφή της χώρας που επήλθε με την ένταξη στο ευρώ, όχι 

μόνο οικονομικά, αλλά και κοινωνικά, μέσα από την εξάπλωση του παρασιτισμού σ’ όλα τα 

επαγγέλματα, της διαφθοράς και του εκμαυλισμού σ’ όλα τα επίπεδα με κύριο μοχλό τις 

χρηματοδοτήσεις εξ Ευρώπης, ώστε οποιαδήποτε προσπάθεια να ζητηθούν τα ρέστα από την 

Ελλάδα, απλά θα προκαλέσουν πανωλεθρία στους ενάγοντες εξ Βρυξελλών. Η γνώμη μου είναι ότι η 

αποκάλυψη ολόκληρου του κυκλώματος που συνδέθηκε και συνδέεται με τις χρηματοδοτήσεις από 

την ΕΕ, καθώς και το κύκλωμα των προμηθειών και μεγάλων έργων όπου κυριαρχούσαν γνωστά 

κρατικοδίαιτα κυκλώματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, θα συμβάλει τα μέγιστα στην 

αποκάλυψη του χαρακτήρα αδίστακτης εκμετάλλευσης που μας είχε επιβληθεί και θεσμικά μέσα 

από το ευρώ. 



 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 3. Φυσικά, τίποτε απ’ όλα αυτά δεν μπορεί να γίνει αν δεν αποκατασταθεί η νόμιμη 

εξουσία στην Ελλάδα. Κι αυτό δεν μπορεί να συμβεί εντός του σημερινού κοινοβουλευτικού 

πλαισίου. Έχει αλλάξει τόσο ριζικά η εσωτερική συνταγματική τάξη της χώρας με αποφάσεις του 

κοινοβουλίου που αναιρούν κατά γράμμα και κατ’ ουσία σχεδόν όλες τις βασικές συνταγματικές 

διατάξεις, την εισαγωγή των διεθνών δεσμεύσεων σε βάρος της χώρας και του λαού της στο 

εσωτερικό δίκαιο, αλλά και την κατάπτυστη συνηγορία των ανώτατων δικαστηρίων της χώρας 

διαμέσου των αποφάσεών τους, ώστε το να θεωρεί κανείς ότι μπορεί να αλλάξει ρώτα υπό το 

σημερινό κοινοβουλευτικό καθεστώς είτε είναι αφελής, είτε είναι απατεώνας. Χρειάζεται εκ βάθρων 

ανατροπή του καθεστώτος όπως θεμελιώνεται τα τελευταία τρία χρόνια. Κι αυτό μπορεί να γίνει 

μόνο με Συντακτική Εθνοσυνέλευση, όπου ο ελληνικός λαός θα διαδηλώσει έμπρακτα την ανατροπή 

του προηγούμενου καθεστώτος εκ βάθρων και θα συντάξει πρωτογενώς νέο θεμελιώδη νόμο της 

δικής του Ελληνικής Πολιτείας, δηλαδή νέο Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας. Μ’ αυτή την 

διαδικασία ο ελληνικός λαός επιβάλει την διακοπή της «συνέχειας του κράτους» και περνά σε 

διαδικασία που επίσημα το διεθνές δίκαιο ονομάζει «διαδοχή κράτους». Με τον τρόπο αυτό ο 

ελληνικός λαός πρωτογενώς όχι μόνο έχει το δικαίωμα να παράγει δίκαιο από μηδενικής βάσης 

αποκαθιστώντας όλα τα καταπατημένα θεμελιώδη δικαιώματά του, μαζί κι αυτό της εθνικής και 

λαϊκής κυριαρχίας, προσθέτοντας δικλείδες ασφαλείας για να μην επαναληφθεί ο σφετερισμός της 

εξουσίας, αλλά έχει επίσης το δικαίωμα να αναθεωρήσει εκ βάθρων όλες τις διεθνείς δεσμεύσεις και 

υποχρεώσεις του προς το εξωτερικό. Μπορεί δηλαδή κάλλιστα να διακηρύξει ότι δεν υπάρχει 

κανενός είδους συνέχεια με το προηγούμενο καθεστώς που ανετράπη και επομένως ο ελληνικός 

λαός δεν δεσμεύεται από καμιά υποχρέωση που του φορτώθηκε από αυτό. Κάτι που έχει συμβεί 

πολλές φορές τις τελευταίες δεκαετίες και με άλλα κράτη. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να 

απαλλαγούμε μια για πάντα από το καθεστώς προτεκτοράτου, αποικίας και κατοχής που έχει 

επιβληθεί στον λαό μας και να κάνουμε μια καθαρή αρχή με όρους αληθινής δημοκρατίας, λαϊκής 

κυριαρχίας και εθνικής ανεξαρτησίας. 

 

 

8. ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΛΙΦΕΡΗΣ: ΕΛΛΑΣ: Ο τόπος του εγκλήματος! Ο στόχος του ευρώ, ήταν να δημιουργηθεί 

ένας μηχανισμός, που θα υποδούλωνε τις εκλεγμένες κυβερνήσεις, κογκρέσσα και προέδρους, σε 

μία οικονομική φόρμουλα: Ο κανόνας του 3%. Με τελικό στόχο, την υφαρπαγή της κρατικής 

περιουσίας των χωρών αυτών!!! Τάδε έφη: ΓΚΡΕΓΚ ΠΑΛΛΑΣΤ (δημοσιογράφος) ΡΟΝΤΝΕΥ ΣΕΗΚΣΠΕΑΡ 

(πολιτικός αναλυτής), στο BBC 14-2-2012 (http://www.youtube.com/watch?v=hGEUWWGyLWg). 

Πιστεύετε ότι ισχύουν στο ακέραιο αυτά; Κι αν ναι, και εντέλει επιτευχθεί ο τελικός τους στόχος, 

είναι αναστρέψιμη η κατάσταση αυτή, από υγιείς πολιτικές δυνάμεις του τόπου; Κατά τη γνώμη σας 

υπάρχουν; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η εκτίμηση αυτή είναι βάσιμη. Γι’ αυτό τόσο εγώ, όσο και το ΕΠΑΜ έχουμε ξεκαθαρίσει 

ότι δεν μπορεί να υπάρξει λύσης διαμέσου της «συνέχειας του κράτους», δηλαδή με εκλογές στα 

πλαίσια του υπάρχοντος κοινοβουλευτισμού. Χρειάζεται η συνολική ανατροπή του υφιστάμενου 

πολιτικού καθεστώτος. Χρειάζεται μια βαθιά τομή στο ίδιο το κράτος με σκοπό την επαναθεμελίωσή 

του, την επανίδρυσή του ως πολιτική προσωπικότητα του ελληνικού λαού. Κι αυτό μπορεί να γίνει 

μόνο με έναν τρόπο: Με Συνταχτική Εθνοσυνέλευση και ψήφιση νέου Συντάγματος. Με τον τρόπο 



αυτό ο ελληνικός λαός μπορεί να λύσει τα δεσμά που του έχουν φορέσει και να κάνει μια καθαρή 

αρχή κατακτώντας την δημοκρατία για πρώτη φορά στον τόπο του. Αυτό δεν μπορεί να γίνει ούτε 

από τα υπάρχοντα συμβατικά κόμματα, ούτε με συμβατικές διαδικασίες ενός κοινοβουλίου που 

αποτελεί το επίσημο άλλοθι του καθεστώτος κατοχής. Χρειάζεται την μαζική οργάνωση και 

κινητοποίηση του ελληνικού λαού με βασικό στόχο την ανατροπή του υπάρχοντος καθεστώτος. 

Μαζική οργάνωση και κινητοποίηση μέσα από επιτροπές βάσης και συντονιστικά αγώνα που θα 

προετοιμάσουν την Γενική Πολιτική Απεργία διαρκείας. Γενική γιατί αφορά τους πάντες, εργάτες, 

αγρότες, ελευθεροεπαγγελματίες, μικρομεσαίους. Πολιτική γιατί δεν γίνεται με οικονομικά, κλαδικά 

ή συνδικαλιστικά αιτήματα, αλλά με μόνο ένα πολιτικό στόχο, την ανατροπή του σημερινού 

συστήματος διακυβέρνησης ώστε να ανοίξει ο δρόμος για Συντακτική Εθνοσυνέλευση. Απεργία γιατί 

αφορά στην λειτουργική κατάληψη των βασικών μοχλών του κράτους από εργαζόμενους και 

κοινωνία με στόχο να νεκρώσουν οι εισπρακτικοί μηχανισμοί του. Διαρκείας γιατί πρέπει να 

κρατήσει μέχρι την πτώση της κυβέρνησης και την διάλυση του υπάρχοντος κοινοβουλίου. 

 

 

9. Michalis Panagiotopoulos: Tι ακριβώς σημαίνει ότι το ευρώ είναι  νόμισμα σταθερής κυκλοφορίας 

? Δηλαδή κάθε χρόνο απο την ΕΚΤ μας δίνουν ενα στάνταρ ποσο να ''ζούμε''? Μπορεί το κράτος να 

κάνει μια πώληση-επένδυση και να παρει συνάλλαγμα από αλλη  χώρα πχ σε γιεν και αυτα τα γιεν 

να ειναι έξτρα λεφτά που θα ανταλλάξει στην ΕΚΤ . Θέλω να καταλάβω ακριβώς την έννοια σταθερή 

κυκλοφορία που λογικα το λενε για αντιπληθωριστικές πιέσεις κλπ οι τοκογλύφοι μας..! Τι ρόλο 

επαιξε στο θρίλερ που ζούμε το 1ευρω=340,75 δρχ ? 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Νόμισμα σταθερής κυκλοφορίας σημαίνει ότι η ΕΚΤ είναι υποχρεωμένη μόνο να 

συντηρεί μια προαποφασισμένη ποσότητα χρήματος στην κυκλοφορία και να αντικαθιστά μόνο τα 

φθαρμένα, ή αποσυρόμενα νομίσματα. Αν μια οικονομία από την ευρωένωση, όπως συμβαίνει με 

την Γερμανία, έχει πλεονασματικό ισοζύγιο, δηλαδή πουλά περισσότερα στο εξωτερικό απ’ ότι 

εισάγει, αυτό το πλεόνασμα προσθέτει χρήμα στην εσωτερική νομισματική του κυκλοφορία. Αν αυτό 

το χρήμα προέρχεται από δοσοληψίες εκτός ευρώ, το πρόσθετο χρήμα είναι συνάλλαγμα και 

προστίθεται στα συναλλαγματικά του αποθέματα. Αν το χρήμα αυτό είναι προϊόν εξωτερικών 

δοσοληψιών σε ευρώ, τότε αυτό προστίθεται κανονικά στην νομισματική του κυκλοφορία και βοηθά 

την συγκεκριμένη οικονομία να μην χρειάζεται πρόσθετα δάνεια. 

Για μια οικονομία με ελλείμματα εξωτερικά και δημοσιονομικά εντός του ευρώ, ο μόνος τρόπος που 

είναι διαθέσιμος για να προσθέσει χρήμα είναι ο ιδιωτικός και δημόσιος δανεισμός. Να γιατί για 

χώρες ελλειμματικές όπως η Ελλάδα ο δανεισμός ήταν η μόνη διέξοδος για να ενισχυθεί η 

νομισματική κυκλοφορία εντός της οικονομίας της. Αν σ’ αυτό προσθέσουμε το γεγονός ότι το ίδιο 

το ευρώ που χρησιμοποιεί η οικονομία δεν παρέχεται δωρεάν από την ΕΚΤ, αλλά ως δάνειο προς την 

οικονομία, τότε αντιλαμβανόμαστε γιατί υπάρχει αυτή η έξαρση δημόσιου και ιδιωτικού δανεισμού 

στην ευρωζώνη για όλες τις χώρες, ελλειμματικές και πλεονασματικές. 

Η ισοτιμία 1ευρω=340,75 δρχ αποφασίστηκε με βασικό κριτήριο το συμφέρον της Γερμανίας και των 

πολυεθνικών, οι οποίες μ’ αυτόν τον τρόπο βρήκαν την ευκαιρία και λεηλάτησαν κυριολεκτικά το 

διαθέσιμο εισόδημα και την εσωτερική αγορά της Ελλάδας. Επωφελήθηκαν και όσοι από την 

πολιτική και οικονομική ολιγαρχία το 1998-2000 είχαν απομυζήσει εκατοντάδες δις δρχ. από την 



ληστεία του χρηματιστηρίου και τα είχαν βγάλει έξω, τα είχαν μετατρέψει κυρίως σε ευρώ με 

ισοτιμία περίπου στο μισό και έρχονταν τώρα να κερδοσκοπήσουν με το επίσημο πέρασμα στο ευρώ 

ελέω ελευθερίας κίνησης του κεφαλαίου. Αν προσθέσετε σ’ αυτό και το καθεστώς καρτέλ, τραστ και 

ολιγοπωλίων, που διακρίνει την ελληνική οικονομία, με βάση το οποίο κατάφεραν με την συνηγορία 

των κυβερνήσεων να αξιοποιήσουν την αλλαγή του νομίσματος για να πετύχουν μονοπωλιακά 

υψηλές τιμές στο όνομα της «στρογγυλοποίησης», μπορεί ο καθένας να καταλάβει τι ληστεία 

επικράτησε. 

 

 

10. Thasitis Paris Dimitris Kazakis : Αν υποθέσουμε ότι πηγαίνουμε στη δραχμή , αφού εννοείται 

μονομερώς διαγράψουμε το χρέος μας, τί θα γίνει με τα ναυτιλιακά κεφάλαια , θα συνεχίσουν να 

φορολογούνται με τον τρόπο που φορολογούνται σήμερα ; τα πλοία θα αποκτήσουν επιτέλους 

ελληνική σημαία ; Τέλος , τι θα γίνει με τους μισθούς στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα , τι απολαβές 

προτείνετε ; θα φτάσουν το επίπεδο της Νορβηγίας ας πούμε ; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Προφανώς το καθεστώς φορολογικής ασυλίας των εφοπλιστών θα πρέπει να 

καταργηθεί. Και μάλιστα αμέσως. Οι μεν ποντοπόροι εφοπλιστές είναι πιθανόν να βγάλουν τα πλοία 

τους από την ελληνική σημαία. Έτσι κι αλλιώς αυτό γίνεται και μάλιστα η ίδια η ύπαρξη της 

ελληνικής σημαίας δεν σημαίνει και πολλά για τους Έλληνες ναυτεργάτες. Την χρήση της ελληνικής 

σημαίας πρέπει να την συνοδεύσει το ελληνικό κράτος με ελληνικά κατ’ αποκλειστικότητα 

πληρώματα στα ποντοπόρα πλοία που την φέρουν, αλλά και ανελαστικά εργατικά δικαιώματα, 

συνθήκες εργασίας και αμοιβές. Το ελληνικό κράτος μπορεί να επιβάλλει σε δικές του διακρατικές 

συμφωνίες ότι τα πλοία που θα τις εξυπηρετούν οφείλουν να φέρουν την ελληνική σημαία. Το ίδιο 

μπορεί να γίνει και με την διαφοροποίηση των αμοιβών ελλιμενισμού στα ελληνικά λιμάνια, αλλά 

και αλλού, για όσα πλοία φέρουν την ελληνική σημαία. 

Επίσης δεν μας εμποδίζει κανένας να δημιουργήσουμε κρατικών συμφερόντων ποντοπόρα ναυτιλία 

στη βάση διακρατικών συμφωνιών διαμετακομιστικού εμπορίου. Ευκαιρίες για τέτοιες εμπορικές 

συμφωνίες υπάρχουν πολλές σε μια παγκόσμια οικονομία όπου τα 2/3 των χωρών αντιμετωπίζονται 

ως παρίες για τους μεγάλους. 

Τέλος, διαφορετικά είναι τα πράγματα στην ακτοπλοΐα. Δεν μπορεί να υπάρχει πλοίο ακτοπλοΐας 

που να μη φέρει ελληνική σημαία με ότι αυτό συνεπάγεται. Επίσης θα πρέπει να καταργηθούν οι 

επιδοτούμενες αποκαλούμενες «άγονες» γραμμές. Το νησιωτικό σύμπλεγμα της Ελλάδας θα πρέπει 

να εξυπηρετείται από κρατική ακτοπλοΐα που εξασφαλίζει την τακτική συγκοινωνία ανάμεσα στα 

νησιά, το χαμηλό κόμιστρο και την κάλυψη των πραγματικών αναγκών. Όποιος άλλος εφοπλιστής 

θέλει να δρομολογήσει πλοίο ακτογραμμής θα πρέπει να υπόκεινται σε αυστηρές προδιαγραφές 

ασφαλείας, καθεστώτος εργασίας, κοκ. Η υποχρεωτική τακτική συντήρηση και μάλιστα εντός 

δεξαμενής θα δώσει δουλειά και στα ναυπηγεία της χώρας, τα οποία λόγω της φύσης της εργασίας 

τους και της σημασίας τους για την υποστήριξη της ναυτιλιακής πολιτικής του ελληνικού κράτους, θα 

πρέπει να εθνικοποιηθούν και να εξειδικευθούν ως προς την παροχή εργασιών και υπηρεσιών. Η 

εθνικοποίηση των ναυπηγείων, θα δώσει την δυνατότητα να αναστηθεί σε νέα πιο δυναμική βάση 

το εκτεταμένο κύκλωμα από βιοτεχνίες μεταλλουργίας και μη που θα μπορούν με εξειδικευμένες 

εφαρμογές να υποστηρίζουν την ναυτιλία. 



 

11. John Starakis: Dimitris Kazakis, κάποιοι θεωρούν ότι αν η Ελλάδα δεν προχωρήσει σε μονομερή 

διαγραφή χρέους αλλά σε πιο ήπιες μορφές αντιμετώπισης του (όπως για παράδειγμα η 

αντιμετώπιση από την κυβέρνηση του Ραφαέλ Κορέα στον Ισημερινό) ίσως τα πράγματα για αυτήν 

να είναι πιο εύκολα στο επίπεδο της διπλωματίας με τις χώρες δανειστές μας (και όχι μόνο)... Εσείς 

τι απαντάτε σε αυτό; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Καταρχάς, θα πρέπει να γνωρίζουμε για τι πράγμα μιλάμε. Μπορεί να μου πει κανείς 

πώς γίνεται να ακολουθήσουμε την τακτική Κορέα τώρα που τα ¾ του δημόσιου χρέους της χώρας 

είναι προς το ευρωσύστημα; Κατανοούμε τι σημαίνει αυτό; Προσωπικά από την αρχή της κρίσης 

προσπάθησα να εξηγήσω ότι η τακτική Κορέα δεν έχει καμιά εφαρμογή στην περίπτωση της Ελλάδας 

λόγω σύνθεσης του δημόσιου χρέους. Στην αρχή της κρίσης το 90% του δημόσιου χρέους είναι 

ελεύθερα διαπραγματεύσιμα ομόλογα και αυτά δεν μπορείς να τα «ψάξεις» προκειμένου να δεις τι 

μίζες, ή άλλες παρανομίες κρύβουν. Αυτό που μπορείς να ψάξεις είναι το σύνολο της κίνησης του 

δημόσιου ταμείου. Κι αυτό οφείλεις να το κάνεις όταν ο λαός πάρει την εξουσία και θα έχει 

πρόσβαση στα κιτάπια όχι μόνο του δημόσιου χρέους, αλλά γενικά του δημόσιου ταμείου. 

Όμως ακόμη κι αν κάποιος θεωρούσε ότι κάτι τέτοιο μπορούσε να γίνει διαμέσου της ΕΛΕ τότε, τώρα 

τι μπορεί να γίνει; Το χρέος της Ελλάδας προς το ευρωσύστημα είναι τουλάχιστον 240 δις ευρώ από 

τα 340 δις ευρώ συνολικό δημόσιο χρέος. Πρόκειται για τα δάνεια του μηχανισμού στήριξης. Τι 

ακριβώς κάνουμε μ’ αυτά; Εδώ υπάρχουν δυο εναλλακτικές: Ή διαπραγματευόμαστε για να 

περικόψουμε κάποιο μέρος, αλλά αυτό σημαίνει ότι αναγνωρίζουμε τις δεσμεύσεις που έχουν 

επιβληθεί στην χώρα προκειμένου να πάρει τα δάνεια αυτά. Ή μονομερώς καταγγέλλουμε ως 

απεχθείς τις συμβάσεις και τις δεσμεύσεις που έχουν επιβληθεί στην χώρα και επομένως 

διαγράφουμε μονομερώς το προϊόν αυτών των δανείων. Μέσος δρόμος δεν υπάρχει. Πώς θα 

μπορούσε να εφαρμοστεί η τακτική Κορέα στην περίπτωση αυτή; Δεν υπάρχει καμιά τέτοια 

δυνατότητα. Αν μάλιστα ισχύει αυτό που είπε ο Στουρνάρας μόλις πρόσφατα ότι η Ελλάδα έχει 

δανειστεί έως σήμερα 550 δις ευρώ και επομένως τα χρωστά στο ευρωσύστημα, τότε τι μπορούμε 

να κάνουμε; Προφανώς ο Στουρνάρας αναφέρεται όχι μόνο στα 240 δις ευρώ των επίσημων δανείων 

από το μηχανισμό στήριξης, αλλά και για άλλα 310 που το κράτος έχει εγγυηθεί, ή έχει αναλάβει για 

την ενίσχυση των εγχώριων τραπεζών από το ευρωσύστημα. Πώς ξεφορτωνόμαστε αυτό το 

δυσθεώρητο όγκο νέου χρέους; Διαπραγμάτευση; Πολύ θα ήθελα να μου εξηγήσει κάποιος πώς θα 

μπορέσει να διαπραγματευθεί νέο χρέος τέτοιου ύψους. Αυτό το χρέος μπορεί να αντιμετωπιστεί 

μόνο με έναν τρόπο: μονομερή διαγραφή μετά από καταγγελία του δημόσιου χρέους, έξοδο από το 

ευρωσύστημα και χρεοκοπία των εγχώριων τραπεζών υπό δημόσιο έλεγχο και εκκαθάριση. Άλλος 

τρόπος δεν υπάρχει, εκτός κι αν θέλουμε να κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας και τους άλλους. 

 

12. Geo Ml: Κε Καζάκη συχνά λέτε ότι η χρηματοδότηση των ελλειμμάτων του κράτους γίνεται είτε 

με δανεισμό είτε με έκδοση χρήματος. Το κόστος του δανεισμού είναι ο τόκος. Η έκδοση νέου 

χρήματος έχει κόστος για το κράτος και την οικονομία γενικότερα και αν ναι ποιο; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όταν το κράτος έχει το μονοπώλιο της έκδοσης του νομίσματος δεν έχει κανένα κόστος 

για το ίδιο, εκτός βεβαίως από τα κόστη εκτύπωσης. Το κράτος ουσιαστικά έχει την δυνατότητα να 

εκδώσει όσο χαρτονόμισμα θέλει. Ωστόσο, αν αυτό το χαρτονόμισμα δεν αντιστοιχεί με υλικές αξίες, 



με εισόδημα, με επενδύσεις και παραγωγή, τότε προκαλεί πληθωριστικές πιέσεις. Όσο όμως αυτό το 

χαρτονόμισμα χρηματοδοτεί την αύξηση των εισοδημάτων των λαϊκών στρωμάτων, όσο 

χρηματοδοτεί επενδύσεις, την αύξηση της παραγωγής και την άνοδο της παραγωγικότητας, τότε δεν 

υπάρχουν πληθωριστικές πιέσεις. Εκτός κι αν στην οικονομία κυριαρχούν ιδιωτικά μονοπώλια, 

καρτέλ και τραστ. Γι’ αυτό και από πολύ νωρίς η έκδοση του εθνικού κρατικού νομίσματος 

συνδέθηκε με την δημοκρατία και το χτύπημα των τραπεζικών και μη καρτέλ. Να τι δήλωνε ο Λίνκολ 

το 1865: «Η κυβέρνηση πρέπει να δημιουργεί, να εκδίδει και να κυκλοφορεί το σύνολο των 

νομισμάτων και πιστώσεων που απαιτούνται για να ικανοποιήσει τις δαπάνες της κυβέρνησης και 

την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Το προνόμιο της δημιουργίας και έκδοσης χρήματος 

είναι, όχι μόνο το ανώτατο αποκλειστικό προνόμιο της κυβέρνησης, αλλά αποτελεί τη μεγαλύτερη 

δημιουργική ευκαιρία της κυβέρνησης. Με την υιοθέτηση αυτών των αρχών, θα ικανοποιηθεί η 

πολύχρονη ανάγκη για ένα ενιαίο μέσο. Οι φορολογούμενοι θα γλυτώσουν τεράστια ποσά από 

τόκους, εκπτώσεις και συναλλαγές. Η χρηματοδότηση όλων των δημόσιων επιχειρήσεων, η 

διατήρηση μιας σταθερής κυβέρνησης και ομαλής προόδου, καθώς και η συμπεριφορά του 

Δημοσίου Ταμείου θα γίνει ζήτημα πρακτικής διοίκησης. Οι άνθρωποι μπορούν και θα πρέπει να 

διαθέτουν ένα νόμισμα τόσο ασφαλές, όσο η δική τους κυβέρνηση. Το χρήμα θα πάψει να είναι ο 

αφέντης και θα γίνει ο υπηρέτης της ανθρωπότητας. Η δημοκρατία θα γίνει ανώτερη από την 

δύναμη του χρήματος.» 

Φυσικά δεν αρκεί το εθνικό νόμισμα κρατικής έκδοσης, χρειάζονται και οι ανάλογες οικονομικές και 

πολιτικές σχέσεις που να το υποστηρίζουν. Όπως και να έχει χωρίς εθνικό κρατικό νόμισμα δεν 

μπορεί κανείς να θεωρεί στα σοβαρά ότι έχουμε δημοκρατία και πολύ περισσότερο εθνική 

ανεξαρτησία. 

 

 

13. ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΛΙΦΕΡΗΣ: Θα επιθυμούσα μία διευκρίνηση από τον Κο ΚΑΖΑΚΗ, στο ερώτημά μου 

προς αυτόν, αν είναι εφικτό! Λέτε, πως τα χρήματα της μεγαλύτερης αναδιανομής πλούτου, μέσω 

του χρηματιστηρίου, τα έβγαλαν στο εξωτερικό. Εκείνη την εποχή, είχαμε ως νόμισμα, την δραχμή. 

Ήταν εφικτό να βγάλει κάποιος, οποιοδήποτε ποσό από τη χώρα, ανεξέλεγκτα (και μάλιστα το εθνικό 

νόμισμα) ή τα έβγαλε μετά την μετατροπή τους σε ευρώ; Διότι εάν ισχύει κάτι τέτοιο, ποιος θα τον 

εμποδίσει να κάνει και πάλι το ίδιο, επαναφέροντας τη δραχμή ως νόμισμα; Το ζητούμενο δεν είναι, 

να επανεπενδύονται τα κέρδη που παράγονται, εντός της χώρας που παράγονται κι όχι να 

αποθηκεύονται ως λάφυρα, προστατευμένα από την οικονομική, φορολογική πολιτική αυτής; (και 

όχι μόνο) Ευχαριστώ! 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η επιβολή του καθεστώτος ελεύθερης διακίνησης κεφαλαίου έγινε από το 1995 με την 

εφαρμογή των 300 οδηγιών της ελεύθερης αγοράς μετά την ψήφιση της Συνθήκης του Μάαστριχτ το 

1992 και τον μετασχηματισμό της ΕΟΚ σε Ευρωπαϊκή Ένωση. Θυμηθείτε τα τέσσερα κοινοτικά 

κεκτημένα, ή αλλιώς τις τέσσερεις ελευθερίες του Μάαστριχτ, που αφορούν την ελευθερία κίνησης 

εντός ΕΕ του κεφαλαίου, των εμπορευμάτων, των υπηρεσιών και της εργασίας. Με την λεηλασία 

διαμέσου του Χρηματιστηρίου οι ολιγάρχες και τα κόμματα εξουσίας αποκόμισαν περίπου 175 δις 

ευρώ. Αυτά έφυγαν έξω διαμέσου ξένων επενδυτικών κεφαλαίων, όπως η αμερικανικών 

συμφερόντων Fidelity, απ’ όπου μας ήρθε και ο κ. Μυταράκης, ξένων θεσμικών επενδυτών και 

εγχώριων τραπεζών που για πρώτη φορά ανακάλυψαν την δυνατότητα να συνάπτουν συμφωνίες με 



υπεράκτιους λογαρισμούς στο εξωτερικό, να δημιουργούν υπεράκτιες εταιρείες οι ίδιες και να 

επεκτείνονται εξαγοράζοντας τράπεζες των γειτονικών κυρίως χωρών απ’ όπου διοχετευόταν 

αβέρτα-κουβέρτα χρήμα στο εξωτερικό. Καθώς είχε επιτραπεί η ελεύθερη τοποθέτηση κεφαλαίων 

στο εξωτερικό με σκοπό τις επενδύσεις άμεσες ή χαρτοφυλακίου, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα να 

βγουν τα κλεμμένα εκτός Ελλάδας. Μάλιστα αυτά τα κεφάλαια χρησιμοποιήθηκαν τα επόμενα 

χρόνια και κυρίως την περίοδο του ευρώ για επανεισαγωγή και κερδοσκοπία με κρατικά χαρτιά 

χρέους της Ελλάδας. Το ύψος αυτών των κεφαλαίων υπολογίζεται στα 600 δις ευρώ. 

Το εθνικό νόμισμα από μόνο του δεν εμποδίζει τα κεφάλαια να φύγουν στο εξωτερικό από την 

στιγμή που υφίσταται καθεστώς ελευθερίας κίνησης του κεφαλαίου. Επομένως, η εισαγωγή του 

εθνικού κρατικού νομίσματος θα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα με κατάργηση του καθεστώτος 

ελευθερίας κίνησης των κεφαλαίων, το οποίο θα πρέπει να αντικατασταθεί από ένα αυστηρό 

σύστημα ελέγχου της κίνησης και αποτροπής της εξόδου των κεφαλαίων από την ελληνική 

οικονομία. Για να γίνει αυτό χρειάζεται οπωσδήποτε να εθνικοποιηθεί η Τράπεζα της Ελλάδος μαζί 

με τις μεγάλες ιδιωτικές τράπεζες. Με τον τρόπο αυτό το εγχώριο τραπεζικό σύστημα αποσπάται 

από την παγκόσμια δικτύωση των κεφαλαιαγορών ώστε να προστατεύεται από επιθέσεις και 

δολιοφθορές. Επίσης με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να επιτρέψουμε με ασφάλεια την 

χρεοκοπία των μεγάλων τραπεζών προκειμένου να επανιδρυθούν από μηδενική βάση και με βάση 

τις κοινωνικές και αναπτυξιακές ανάγκες της παραγωγικής ανασυγκρότησης της ελληνικής 

οικονομίας. Έτσι θα είμαστε σε θέση να ελέγχουμε την κίνηση των κεφαλαίων εντός της οικονομίας 

χωρίς να αφήνουμε περιθώρια να διαφύγουν στο εξωτερικό. 

 

 

14. Nikos Bourolias: προς Δημ Καζάκη: Πολλές εταιρίες σούπερ μάρκετ και άλλων δραστηριοτήτων 

είναι πολυεθνικές ποια θα είναι η αντίδρασή τους στην επερχόμενη μετάβαση και ποια συνιστάτε να 

είναι η δική μας? 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η δική μας απάντηση θα είναι απλή: ή θα τηρήσουν τους κανόνες του παιχνιδιού, ή 

πολύ απλά ας αποχωρήσουν. Άλλωστε θα χρειαστεί να πάρουμε αντιμονοπωλιακά μέτρα εναντίον 

των πολυεθνικών αλυσίδων προκειμένου να σπάσουμε την δεσπόζουσα θέση που κατέχουν στο 

εμπόριο. Κι όχι μόνο των πολυεθνικών. Θα πρέπει να απαγορευτεί στις αλυσίδες καταστημάτων να 

αναπτύσσονται στον οικιστικό ιστό της πόλης. Όπως για παράδειγμα ισχύει στην Ιταλία και αλλού. 

Τα μεγάλα πολυκαταστήματα θα πρέπει να συγκεντρώνονται εκτός πόλης σε ειδικές περιοχές με τις 

κατάλληλες υποδομές. Φυσικά, για τις μεγάλες αλυσίδες θα ισχύουν αυστηρά μέτρα ελέγχου, όπως 

επιτροπεία ταμείου, εργατικός και κοινωνικός έλεγχος, κοκ. Όλα αυτά για να επιτρέψουν στο μικρό 

εμπορικό μαγαζί να επιβιώσει εντός της πόλης και να του επιτρέψει τόσο την εξειδίκευση της 

υπηρεσίας, ή της παροχής προϊόντος ειδικά από ντόπιους μικρούς ή ατομικούς παραγωγούς και 

επαγγελματίες. 

 

 



15. ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ: Προς Δημήτρη Καζάκη: Σε τυχόν επιστροφή στο εθνικό νόμισμα, ποια θα 

είναι η σχέση μεταξύ κρατικών και ιδιωτικών επιχειρήσεων; Γιατί φαντάζομαι πως εκτός Ε.Ε το βάρος 

της ανασυγκρότησης και επιχειρηματικότητας θα πέσει στις πλάτες κρατικών φορέων... 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το κράτος θα κληθεί να αναλάβει το κύριο βάρος των επενδύσεων ιδίως στις 

παραγωγικές υποδομές και στους στρατηγικούς τομείς της οικονομίας. Θα πρέπει να εξασφαλίσει τα 

αναγκαία δημόσια αγαθά στους πολίτες (ενέργεια, νερό, υγεία, παιδεία, συγκοινωνίες, 

επικοινωνίες) και να ανταγωνιστεί τον ιδιωτικό τομέα στον τρόπο λειτουργίας του και στα κριτήρια 

απόδοσης. Έτσι θα πρέπει να αποδείξει το κράτος στην πράξη, με ανάλυση συνολικού κόστους και 

οφέλους για την κοινωνία, την αξία και την υπεροχή του έναντι της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Στα 

πλαίσια πάντα ενός κοινωνικοοικονομικού σχεδίου που θα θέτει τους όρους και τους στόχους της 

ανάπτυξης που επιθυμεί η κοινωνία. Το σχέδιο αυτό δεν θα είναι προϊόν «από τα πάνω» διοικητικής 

επιβολής, αλλά ένα είδος «κοινωνικού συμβολαίου», που θα διαμορφώνει ελεύθερα και απευθείας 

ο ίδιος ο λαός διαμέσου της δημοκρατικής λειτουργίας των σωμάτων διακυβέρνησης της χώρας, 

προκειμένου να δεσμευτεί το κράτος και ο ιδιωτικός τομέας σε συγκεκριμένους στόχους κοινωνικής 

ευημερίας και στους όρους με τους οποίους θα πρέπει να επιτευχθούν ώστε να είναι φιλικοί προς 

τον εργαζόμενο, την κοινωνία σαν σύνολο, το περιβάλλον, την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά 

αυτού του τόπου. 

Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια το κράτος θα πάψει να είναι ένας παρασιτικός οργανισμός που απορροφά 

και αναδιανέμει το εισόδημα της κοινωνίας. Θα πρέπει να μετατραπεί σε βασικό μοχλό της 

οικονομίας που θα παράγει το ίδιο, μέσα από την δική του κρατική επιχειρηματική δραστηριότητα, 

το εισόδημα που χρειάζεται για να χρηματοδοτήσει τις αναγκαίες και τακτικές δαπάνες του. Ενώ σε 

κάθε του δράση ή λειτουργία θα κυριαρχεί η απόλυτη διαφάνεια. Οι δημόσιες υποθέσεις και 

πράξεις θα αποκτήσουν επιτέλους δημόσιο χαρακτήρα, δηλαδή θα είναι άμεσα προσβάσιμες και 

ελέγξιμες από καθένα ξεχωριστό πολίτη. Κανένα στεγανό δεν θα είναι επιτρεπτό και για κανένα 

λόγο. Με εξαίρεση την εθνική άμυνα της χώρας κι αυτή αυστηρά και μόνο όσον αφορά στην 

επιχειρησιακή της διάταξη. 

Αυτή η οργανική ανάπτυξη του κράτους δεν θα βασίζεται σε απαγορεύσεις προς την ιδιωτική 

πρωτοβουλία. Αν μπορεί ο ιδιωτικός τομέας να προσφέρει καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες από το 

κράτος, με καλύτερους όρους και τιμές, δεν θα του απαγορευτεί να αναπτυχθεί σε οποιοδήποτε 

κλάδο επιθυμεί. Αρκεί να μην απαιτεί κρατικές χρηματοδοτήσεις, ούτε προνομιακή μεταχείριση, 

αλλά να τηρεί κατά γράμμα τα ανελαστικά εργασιακά δικαιώματα και το καθεστώς αμοιβών που θα 

επιβληθούν από τα πρώτα 24ωρα της κοινωνικοπολιτικής μεταβολής. Ωστόσο, κύρια έμφαση θα 

δοθεί στην μικρή ιδιωτική επιχείρηση, όπως και στους ατομικούς παραγωγούς, ελεύθερους 

επαγγελματίες, βιοτέχνες και αγρότες. Θα τους δοθεί η δυνατότητα να λειτουργήσουν με όρους 

καινοτομίας, ασφαλείς από την πίεση καρτέλ και τραστ, αλλά και μέσα από την ενίσχυση 

κοινοπραξιών, συνεταιρισμών και την υποστήριξη του κράτους για την πρόσβασή τους στην αγορά. 

 

16. Anna Zouravlioff: Προς Δημήτρη Καζάκη: θα ήθελα την άποψή σας για τα εξής: Πότε η Ελλάδα 

τύπωσε τελευταία φορά δραχμές και γιατί (γιατί δεν μπορούσε να το ξανακάνει) .Το Εθνικό 

Τυπογραφείο τι κάνει τώρα, απλά ανακυκλώνει?? Ποια είναι τα οφέλη της υποτίμησης και ποια της 

διολίσθησης? Ποιος είναι ο λόγος που η Ελλάδα δανειζόταν σε ξένο νόμισμα και δεν μπορούσε τόσα 

χρόνια, ενώ είχε το δικό της νόμισμα, να κάνει περισσότερα έργα υποδομής 



 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 1. Η τελευταία φορά που τύπωσε δραχμές η Ελλάδα ήταν το 2000. Σχεδόν δυο χρόνια 

πριν την ένταξή μας στο ευρώ. Πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας που μπόρεσε να τυπώσει 

δραχμές το ελληνικό κράτος ήταν το 1949. Μέχρι τότε οι μεγάλες δυνάμεις που λειτουργούσαν ως 

προστάτες της χώρας δεν επέτρεπαν να υπάρξει κρατικό νομισματοκοπείο στην Ελλάδα με 

αποκλειστικό δικαίωμα στην έκδοση νομίσματος. Ο λόγος απλός. Όσο δεν υπήρχε κρατικό 

νομισματοκοπείο με μονοπώλιο στην κοπή νομίσματος, την δουλειά αυτή την έκαναν οι ιδιωτικές 

τράπεζες εντός και εκτός Ελλάδας, καθώς και οι μεγάλοι ξένοι χρηματιστές που ήταν ταυτόχρονα και 

οι κύριοι δανειστές της χώρας, με αποτέλεσμα να ελέγχουν πλήρως την οικονομία και την 

οικονομική πολιτική της χώρας. Το νομισματοκοπείο στο Χολαργό σήμερα εκδίδει μεταλλικά 

νομίσματα του ευρώ, αναμνηστικά νομίσματα για συλλέκτες και ενδεχομένως κάποια 

χαρτονομίσματα του ευρώ (μάλλον 10 και 20 ευρώ). Λέμε ενδεχομένως γιατί δεν ξέρουμε, ή 

τουλάχιστον εγώ δεν γνωρίζω με ακρίβεια. Αν όντως συμβαίνει κάτι τέτοιο, δηλαδή να τυπώνονται 

δεκάευρα και εικοσάευρα, τότε κάνει την δουλειά της μετάβασης σε εθνικό κρατικό νόμισμα πιο 

απλή και εύκολη. Ο λόγος είναι ότι στην περίπτωση εκτύπωσης χαρτονομίσματος ευρώ, σημαίνει ότι 

υπάρχουν οι κατάλληλες μηχανές και υποδομές και δεν χρειάζεται να τις δημιουργήσουμε από το 

μηδέν. Έτσι ο χρόνος μετάβασης στο εθνικό νόμισμα θα λιγοστέψει κατά πολύ και μάλλον δεν θα 

υπερβαίνει τους έξη μήνες. 

Ο δανεισμός της Ελλάδας σε ξένο νόμισμα όσο υπήρχε η δραχμή δεν ήταν μεγάλος. Έως το 1998 σε 

άθροισμα πραγματικού ελλείμματος του κράτους ολόκληρης της μεταπολεμικής περιόδου 100,9 τρις 

δρχ., η κάλυψή του έγινε με 86,3 δις δρχ. δάνεια από το εσωτερικό (86%) και με 9,2 τρις δρχ. δάνεια 

σε ξένο νόμισμα από το εξωτερικό (9%). Από αυτά τα δάνεια σε ξένο νόμισμα, σχεδόν το 50%, ή 

αξίας 4,5 τρις δρχ. συνάφθηκαν επί κυβέρνησης Σημίτη την τριετία 1996-1998. Ενώ ο εσωτερικός 

δανεισμός σε δρχ. ανήλθε την συγκεκριμένη τριετία σε 32,1 τρις δρχ. Από το 1999 έως το 2001 τα 

πράγματα δεν άλλαξαν.  

Ο δανεισμός από το εξωτερικό σε συνάλλαγμα οφειλόταν σε οικονομικούς, αλλά και σε πολιτικούς 

λόγους. Οικονομικοί λόγοι ήταν πρωτίστως η ανάγκη να καλυφθεί το εξωτερικό έλλειμμα της χώρας 

και η ανάγκη να διατηρεί υψηλά συναλλαγματικά διαθέσιμα προκειμένου να καλύπτει το 

αυξανόμενο εμπορικό έλλειμμα του εξωτερικού ισοζυγίου. Πολιτικοί λόγοι ήταν κυρίως η ανάγκη 

εξαγοράς του πολιτικού προσωπικού και του ελληνικού κράτους από ξένες δυνάμεις προκειμένου να 

εξασφαλίσουν την διείσδυσή τους στην ελληνική οικονομία και πολιτική. Η πρόφαση για έναν τέτοιο 

δανεισμό ήταν ενίοτε τα χαμηλότερα επιτόκια που προσέφεραν στην χώρα οι ξένοι οίκοι. Ένας 

επιπλέον πολύ σημαντικός λόγος ήταν και η ανάγκη να εξυπηρετηθούν παλιότερα δάνεια, ακόμη και 

προπολεμικά από το 1887 και κατόπιν που είχαν ρυθμιστεί από την κυβέρνηση της ΕΡΕ το 1963 και 

της Ένωσης Κέντρου το 1964 σε χρυσό και ξένο συνάλλαγμα. Για να εξυπηρετηθούν θα έπρεπε οι 

επόμενες κυβερνήσεις να αντλούν νέα δάνεια σε χρυσό και αντίστοιχο ξένο συνάλλαγμα. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2: Το γιατί η Ελλάδα δεν προχώρησε σε περισσότερα έργα υποδομής όσο είχε την 

δραχμή, οφείλεται ξεκάθαρα σε πολιτικές επιλογές. Αμέσως μετά τον πόλεμο το πρώτιστο μέλημα 

της ελληνικής ανασυγκρότησης ήταν η ολοκληρωμένη εκβιομηχάνιση της χώρας με βαριά 

βιομηχανία στη βάση του τεράστιου ορυκτού και μεταλλευτικού πλούτου που διέθετε. Αντί να 

υπάρξει ένα εμπεριστατωμένο σχέδιο εκβιομηχάνισης που θα έπρεπε να χρηματοδοτηθεί με ίδιους 

πόρους και μέσα, οι μετεμφυλιακές κυβερνήσεις άφησαν την εκβιομηχάνιση στις ορέξεις των πιο 



κερδοσκοπικών και αρπακτικών τζακιών που είχαν φτιάξει περιουσίες λεηλατώντας το κράτος και 

την ελληνική κοινωνία σαν μαυραγορίτες και συνεργάτες άλλοι των ναζί κατακτητών και άλλοι των 

Βρετανών. Επίσημα οι τότε κυβερνήσεις υιοθέτησαν για μια ακόμη φορά το επιχείρημα της 

«ψωροκώσταινας», της μικρής φτωχής χώρας, που χωρίς την προστασία των μεγάλων δυνάμεων και 

την προσέλκυση ξένων επενδύσεων υποτίθεται ότι ήταν αδύνατο να αναπτυχθεί. Έτσι οικοδομήθηκε 

το μεταπολεμικό καθεστώς προτεκτοράτου πρωτίστων των ΗΠΑ, οι οποίες με το Σχέδιο Μάρσαλ και 

γενικά την Αμερικανική βοήθεια φρόντισαν να δημιουργήσουν τα δικά τους τζάκια στις κορυφές της 

οικονομίας και της πολιτικής στην Ελλάδα. Από την άλλη ψηφίζονταν απανωτοί νόμοι και θεσμικά 

πλαίσια που έδιναν στο ξένο κεφάλαιο αποικιοκρατικά προνόμια. Παρ’ όλα αυτά σοβαρές ξένες 

επενδύσεις η Ελλάδα δεν είδε ποτέ. 

Η σύνδεση πρώτα της Ελλάδας με την ΕΟΚ το 1961 και κατόπιν η ένταξή της το 1980 έβαλαν την 

ταφόπλακα στην πρόχειρη, ανεμική και άναρχη εκβιομηχάνιση της ελληνικής οικονομίας. Μετά το 

1980 η ελληνική παραγωγή, τόσο η αγροτική, όσο και βιομηχανική παίρνει τον κατήφορο και 

αποσαθρώνεται σκόπιμα και βήμα το βήμα προκειμένου η Ελλάδα να αποκτήσει μια παρασιτικού 

τύπου οικονομία υπηρεσιών συμπληρωματική της «ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης». Οι επενδύσεις στην 

Ελλάδα μπαίνουν σε βαθύτατη κρίση. Ιδίως στην παραγωγή. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3: Η διολίσθηση ενός νομίσματος, ή η υποτίμησή του δεν διαφέρουν ουσιαστικά ως 

προς τις επιπτώσεις που έχουν στην οικονομία. Απλά η υποτίμηση συνιστά μια απότομη μεταβολή 

στην αξία ενός νομίσματος, ενώ η διολίσθηση είναι μια πιο σταδιακή υποτίμηση του νομίσματος. Η 

ανάγκη για υποτίμηση του νομίσματος πηγάζει είτε από τις εξαιρετικά απότομες συνθήκες 

μεταβολής των διεθνών όρων που αποσταθεροποιούν την οικονομία και έτσι αυτή θα πρέπει να 

προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα γρήγορα. Κι ο πιο ανώδυνος σχετικά τρόπος για να γίνει αυτό είναι 

η υποτίμηση του νομίσματος. Ο άλλος τρόπος είναι η εσωτερική υποτίμηση όπως συμβαίνει σήμερα 

εντός ευρώ, μιας και δεν είναι δυνατό να υπάρξει υποτίμηση του νομίσματος. Σε κάθε περίπτωση η 

υποτίμηση ενός νομίσματος δεν συγκρίνεται από άποψη επιπτώσεων στην κοινωνία και την 

οικονομία με την εσωτερική υποτίμηση που σημαίνει βίαιη συρρίκνωση εισοδημάτων και 

οικονομίας. Ο άλλος λόγος που συμβαίνει η υποτίμηση του νομίσματος είναι η επιδίωξη της 

ανταγωνιστικότητας. Η λογική αυτή είναι παντελώς λανθασμένη. Κανενός είδους υποτίμησης του 

νομίσματος δεν έδωσε ποτέ ώθηση στην ανταγωνιστικότητα μιας οικονομίας. Εκτός από ορισμένες 

συγκυριακές περιπτώσεις όταν η παραγωγική μηχανή της οικονομίας έχει ήδη απογειωθεί. Η 

υποτίμηση του νομίσματος για λόγους ανταγωνιστικότητας βασίζεται στην υπόθεση ότι με τον τρόπο 

αυτό φτηναίνει το μεροκάματο, η εργασία, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παράγονται εντός της 

χώρας και έτσι υποτίθεται θα αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών. 

Με την λογική αυτή η δραχμή υποτιμήθηκε την μεταπολιτευτική περίοδο κατά 90%. Μήπως 

βελτιώθηκε η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας; Ούτε κατά διάνοια. Βέβαια δεν είχε τα 

χάλια τα σημερινά, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι βελτίωσε τους διεθνείς όρους εμπορίου της. 

Στόχος μας θα πρέπει να είναι ευθύς εξαρχής η σταθεροποίηση του νέου εθνικού νομίσματος και όχι 

η υποτίμησή του. Κι αυτή μπορεί να επιτευχθεί μόνο με κατά προτεραιότητα επένδυση στην 

παραγωγή και στην ζωντανή εργασία, που εκφράζεται πρώτα και κύρια στην ραγδαία άνοδο της 

παραγωγικότητας της εργασίας μετρούμενη με φυσικούς όρους. 

 



17. Παυλος Κιρκασίδης: Κ. Καζάκη: Σε προηγούμενη ερώτησή αναφέρατε τα εξής ''Ο δανεισμός από 

το εξωτερικό σε συνάλλαγμα οφειλόταν σε οικονομικούς, αλλά και σε πολιτικούς λόγους. 

Οικονομικοί λόγοι ήταν πρωτίστως η ανάγκη να καλυφθεί το εξωτερικό έλλειμμα της χώρας και η 

ανάγκη να διατηρεί υψηλά συναλλαγματικά διαθέσιμα προκειμένου να καλύπτει το αυξανόμενο 

εμπορικό έλλειμμα του εξωτερικού ισοζυγίου.'' Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω πως τα παραπάνω 

ελλείμματα μπορούν να καλύπτονται με διαφορετικό τρόπο, δηλαδή πως θα μπορούμε να 

διατηρούμε υψηλά συναλλαγματικά διαθέσιμα ώστε να καλύπτουμε το εμπορικό έλλειμμα του 

εξωτερικού ισοζυγίου, χωρίς δανεισμό σε ξένο νόμισμα, σε μια χώρα που προς το παρόν 

τουλάχιστον εισαγωγική, με μια παραγωγή διαλυμένη, και εν πάση περίπτωση, όταν λέμε ''περίοδο 

προσαρμογής'' με αυτά τα δεδομένα, φαντάζομαι δεν εννοούμε την περίοδο αλλαγής νομίσματος 

στα ΑΤΜ κλπ, αλλά την περίοδο ανάκαμψης της οικονομίας γενικά και της μεταβολής της χώρας σε 

τι? από εισαγωγική σε εξαγωγική? Ο δανεισμός σε ξένο νόμισμα θα είναι αναπόφευκτος μέχρι να 

αλλάξει αυτή η ισορροπία? 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1: Όχι ο δανεισμός σε ξένο συνάλλαγμα δεν είναι αναπόφευκτος για την κάλυψη του 

εξωτερικού ισοζυγίου. Έτσι ή αλλιώς το εξωτερικό έλλειμμα της χώρας είναι το μεγαλύτερο 

πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουμε κατά την διάρκεια μετάβασης στο εθνικό νόμισμα, η οποία ίσως 

να διαρκέσει ένα έτος. Γιατί; Διότι θα χρειαστούμε συναλλαγματικό απόθεμα προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν οι ανάγκες πληρωμών του εξωτερικού ελλείμματος. Το έλλειμμα αυτό ανάμεσα σε 

εισαγωγές-εξαγωγές προϊόντων και εισπράξεις-πληρωμές υπηρεσιών κινείται σήμερα γύρω στα 6 

δις ευρώ. Τα επίσημα συναλλαγματικά αποθέματα της Τραπέζης της Ελλάδος κινούνται από 3 έως 5 

δις ευρώ και αποτελούνται πρωτίστως από νομισματικό χρυσό, ο οποίος είναι ζήτημα αν βρίσκεται 

εντός της χώρας. Γνωρίζουμε ότι σχεδόν τα 2/3 των 147,5 τόνων χρυσού βρίσκονται προς φύλαξη 

στις ΗΠΑ και την Βρετανία, ενώ το υπόλοιπο μάλλον βρίσκεται στην ΕΚΤ στην Φρανκφούρτη. Έστω κι 

αν ο Προβόπουλος ισχυρίζεται ότι βρίσκονται στα υπόγεια της οδού Πανεπιστημίου. 

Κατά συνέπεια δεν μπορούμε να υπολογίζουμε άμεσα στον νομισματικό χρυσό της χώρας, ο οποίος 

έτσι ή αλλιώς έχει λεηλατηθεί από κυβερνήσεις και διοικητές της Τραπέζης της Ελλάδος. Που λοιπόν 

θα βρούμε το συνάλλαγμα το διάστημα της μετάβασης σε εθνικό νόμισμα και πριν η οικονομία 

αρχίζει να παράγει με πλήρη ταχύτητα ώστε να υπάρξει υποκατάσταση των εισαγωγών από ντόπια 

παραγωγή και οι εξαγωγές μας να εξισορροπήσουν τις εισαγωγές μας. Για το πρώτο διάστημα το 

χειρότερο σενάριο υποθέτει ότι θα χρειαστούμε συναλλαγματικό απόθεμα γύρω στα 12 δις ευρώ, 

δηλαδή το διπλάσιο του τωρινού εξωτερικού ελλείμματος. Υποθέτουμε δηλαδή ότι λόγω των 

ανατροπών που θα υπάρξουν στην πρώτη φάση της μετάβασης σε εθνικό νόμισμα το εξωτερικό 

έλλειμμα θα διπλασιαστεί. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2: Πώς θα καλυφθεί; Ο προσφορότερος τρόπος είναι η απόσυρση από την κυκλοφορία 

των χαρτονομισμάτων του ευρώ που θα κυκλοφορούν ακόμη στην οικονομία. Η αξία αυτών των 

χαρτονομισμάτων ανέρχεται γύρω στα 24 δις ευρώ. Ήδη μεγάλο μέρος αποσύρεται από την 

κυκλοφορία προκειμένου να τα παρακρατήσουν οι τράπεζες για λόγους δικής τους ασφαλείας. 

Καθώς οι μεγάλες ιδιωτικές τράπεζες με πρώτη την Τράπεζα της Ελλάδας θα εθνικοποιηθούν, το 

νομισματικό απόθεμα θα μετατραπεί σε συναλλαγματικό απόθεμα. Γι’ αυτόν τον λόγο για ένα 

μεσοδιάστημα θα χρειαστεί οι δοσοληψίες στην εσωτερική αγορά να μην χρησιμοποιούν φυσικό 

χρήμα, χαρτονόμισμα, αλλά να γίνονται με συναλλακτικές κάρτες, τύπου κάρτας ΑΤΜ, οι οποίες δεν 

θα είναι πιστωτικές, δεν θα έχουν επιτοκιακή χρέωση και θα αντιστοιχούν σε συγκεκριμένο 

τραπεζικό λογαριασμό του κατόχου της. Με τις κάρτες αυτές θα μπορούν να γίνονται όλες οι 



συναλλαγές χωρίς την ανάγκη χαρτονομίσματος. Έτσι ένα μεγάλο μέρος του χαρτονομίσματος θα 

αποσυρθεί από την κυκλοφορία προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για συνάλλαγμα. 

Σαν συμπληρωματικό μέτρο χρειάζεται το ελληνικό δημόσιο να κατάσχει τον χρυσό σε πλάκες που 

κατέχουν οι ιδιώτες ώστε να ενισχύσει τον αποθεματικό χρυσό της χώρας. Υπολογίζεται από τις 

τράπεζες ότι βρίσκονται στα χέρια ιδιωτών πάνω από 680 τόνοι χρυσού σε πλάκες. Αυτός θα πρέπει 

να δημευθεί προκειμένου να διασφαλιστεί η χώρα. Ο λόγος είναι απλός. Με τον διαθέσιμο χρυσό 

μπορεί η εθνικοποιημένη Τράπεζα της Ελλάδος να κόψει χρυσό νόμισμα μόνο για χρήση στο 

εξωτερικό, δηλαδή για τις διεθνείς αγορές. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να αντληθούν τα 

απαιτούμενα κεφάλαια σε συνάλλαγμα πουλώντας το χρυσό νόμισμα, ή χρησιμοποιηθεί στις 

διεθνείς συναλλαγές της χώρας. Οι ανάγκες της χώρας σε συνάλλαγμα δεν είναι τόσο μεγάλες και 

έτσι ο διαθέσιμος χρυσός υπερεπαρκεί για μια τέτοια κίνηση. 

Ταυτόχρονα θα επιβληθεί αυστηρός έλεγχος στο εξωτερικό ισοζύγιο με σκοπό να αναθεωρηθούν 

στο σύνολό τους οι εξαγωγές και οι εισαγωγές της χώρας. Έτσι εισαγωγές που δεν είναι απαραίτητες 

για την κοινωνία και την οικονομία, θα απαγορευτούν, ή θα δασμολογηθούν. Στο μεσοδιάστημα 

λοιπόν θα υπάρξει έλλειψη σε προϊόντα πολυτελείας και life style για τα οποία η ελληνική οικονομία 

πληρώνει αβάσταχτα ποσά προκειμένου να τα εισάγει. Επίσης θα απαγορευτούν όλα τα είδη 

προβληματικής ποιότητας που αφορούν στην υγεία του πληθυσμού, ή στην επιβάρυνση του 

περιβάλλοντος. Ιδιαίτερα στον κλάδο ειδών διατροφής, όπου θα απαγορευτούν όλα τα 

βιομηχανοποιημένα είδη τροφής, τα αποκαλούμενα junk food. Στόχος είναι να διαμορφωθεί ένα 

εξωτερικό ισοζύγιο που να εισάγεται ότι είναι απολύτως αναγκαίο για την ελληνική οικονομία, χωρίς 

να επιβαρύνεται η κοινωνία, αλλά και να εξάγεται το περίσσευμα της ντόπιας παραγωγής που θα 

πρέπει να τεθεί από το πρώτο έτος της μετάβασης σε πλήρη ταχύτητα. Ενώ επιδίωξή μας θα πρέπει 

να είναι ο κύριος όγκος των ανελαστικών αναγκών από το εξωτερικό να καλύπτεται από διακρατικές 

συμφωνίες σε μορφή κλήρινγκ ή αλληλόχρεου λογαριασμού, ώστε να περιορίσουμε στο ελάχιστο 

δυνατό τις ανάγκες μας σε συνάλλαγμα. 

 

 

18. Σπύρος Κλουδάς: Dimitris Kazakis Εντάξει να ξυπνήσουμε ένα πρωί και να πούμε εθνικοποιούμε 

την Εθνική τράπεζα και κόβουμε εμείς χρήμα πλέον ,χωρίς να πληρώνουμε τους νταβατζήδες της 

παγκόσμιας οικονομίας. (Είναι σα να λέμε ότι επεκτείνουμε την υφαλοκρηπίδα στα 12 ναυτικά μίλια. 

Και στις 2 περιπτώσεις αυτό είναι το σωστό και δίκαιο και θα έχει τεράστια οφέλη. Και στις 2 

περιπτώσεις όμως το πρόβλημα είναι η ΑΠΕΙΛΗ. Η απειλή των διεθνών τραπεζιτών στην πρώτη 

περίπτωση, της Τουρκίας στη δεύτερη). Οι επιπτώσεις της ενέργειας αυτής είναι το όλο ζήτημα. Θα 

τις αντέξουμε ή θα οδηγήσουν στον αφανισμό μας??? Κάποιοι ίσως νομίζουν ότι όλα αυτά είναι 

συνομωσιολογίες. Η πραγματικότητα όμως δεν είναι ότι αυτοί που ελέγχουν την εθνική τράπεζα και 

όλες τις κεντρικές τράπεζες (FED, ΕΚΤ, κτλ) είναι αυτοί που ανεβάζουν και κατεβάζουν κυβερνήσεις, 

αυτοί που δημιουργούν και χρηματοδοτούν πολιτικούς και κόμματα, αυτοί που υποκινούν 

εξεγέρσεις και πολέμους, αυτοί που ελέγχουν τα ΜΜΕ??? Με λίγα λόγια είναι οι πραγματικοί 

πλανητάρχες??? Και θα πάμε εμείς απέναντι σε αυτούς να τους πάρουμε την εθνική τράπεζα και να 

ελέγξουμε την παραγωγή χρήματος έτσι απλά?????? Δηλαδή να τους πάρουμε τα κέρδη, την 

εξουσία και τον έλεγχο??? Αν είμαστε ενωμένοι, έτοιμοι και αποφασισμένοι σαν έθνος για 

ολοκληρωτικό πόλεμο τότε ναι. Μαζί με κάθε άλλο λαό που θέλει να πάρει πίσω την ελευθερία του. 



Γιατί έτσι κι αλλιώς σε αφανισμό μας οδηγούν. Είμαστε έτοιμοι για νέες Θερμοπύλες? Εκτός και αν 

πιστεύουμε ότι ο κ. Rothchild θα μας παραδώσει έτσι απλά την Εθνική τράπεζα μαζί με την ευχή 

του... 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1: Πρόκειται για μια κλασσική προβληματική που αντιλαμβάνεται ότι η παγκόσμια 

πολιτική και οικονομία είναι ένα παιχνίδι μόνο για ισχυρούς παίκτες. Δεν ισχύει αυτό. Η παγκόσμια 

πολιτική και οικονομία δεν καθορίζεται μονομερώς από τις μεγάλες δυνάμεις, όπως κι αν τις 

αντιλαμβάνεται κανείς. Οι διεθνείς συσχετισμοί καθορίζονται από διαδικασίες της οικονομίας και 

της πολιτικής που σε μεγάλο βαθμό είναι αντικειμενικές και δεν έχουν να κάνουν τόσο με επιλογές 

των επικυρίαρχων. Η ίδια η εσωτερική λογική της παγκόσμιας οικονομίας και πολιτικής παράγει 

τέτοιες κρίσεις, τόσο μεγάλες αναστατώσεις, που δεν είναι δυνατό να τις ελέγξει κανένας. Αυτές 

ακριβώς οι αναστατώσεις δίνουν την δυνατότητα στους λαούς να βγαίνουν μπροστά και να 

πετυχαίνουν νίκες ακόμη και σε συνθήκες που επιφανειακά δεν φαίνεται να τους ευνοούν. Όσο 

παντοδύναμος κι αν φαντάζει. Αν ήταν έτσι, δηλαδή, αν τα πάντα καθορίζονταν μέσα σ’ ένα κλειστό 

meeting room ανάμεσα στους ισχυρούς, τότε δεν θα υπήρχε ούτε καν παγκόσμια κρίση. 

Καταρχάς, ποιος είπε ότι η εθνικοποίηση της Τράπεζας της Ελλάδας και των άλλων μεγάλων 

ιδιωτικών τραπεζών θα γίνει ένα ωραίο πρωί, επειδή θα ξυπνήσει κάποιος και το πει. Απαιτεί ένα 

ρωμαλέο, καλά οργανωμένο και πλειοψηφικό λαϊκό κίνημα που θα έχει ανατρέψει διαμέσου της 

Γενικής Πολιτικής Απεργίας διαρκείας το υφιστάμενο καθεστώς κατοχικού κοινοβουλευτισμού. Αν 

δεν υπάρξει αυτό το ρωμαλέο κίνημα του λαού δεν πρόκειται να γίνει τίποτε με όσες καλές 

διαθέσεις ξυπνήσει κανείς το πρωί. Εκτός πάλι κι αν περιμένει κανείς να αναθέσει τις εθνικοποιήσεις 

σε κάποια σωτήρια κυβέρνηση κι αυτός θα λουφάξει στην πολυθρόνα του για να παρακολουθεί τις 

εξελίξεις σε απευθείας μετάδοση από την τηλεόραση. Ή ο ίδιος ο λαός θα πάρει την υπόθεση στα 

χέρια του, ή απλά δεν πρόκειται να γίνει τίποτε απολύτως. Η εθνικοποίηση δεν είναι ένα απλό 

οικονομικό και πολιτικό μέτρο, που θα πάρει μια οποιαδήποτε κυβέρνηση, αλλά ο μοναδικός τρόπος 

για να γίνει κυρίαρχος στην χώρα του ο ίδιος ο λαός. Αν το ξεχνάμε αυτό, τότε δεν καταλαβαίνουμε 

τίποτε. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2: Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει πώς τα καταφέρνουν αυτοί οι σκοτεινοί τύποι, 

τύπου Ρότσιλντ, ή όποιος να ναι, και τα κάνουν όλα; Μήπως πατώντας ένα κουμπί; Πατούν ένα 

κουμπί και ανεβοκατεβάζουν κυβερνήσεις; Πατούν ένα κουμπί και κάνουν στημένους πολέμους και 

στημένες επαναστάσεις; Πώς ακριβώς το κάνουν; Όποιος το πιστεύει αυτό, ας μου επιτρέψει να τον 

προσγειώσω στην πραγματικότητα. Για να ανεβοκατεβάσουν κυβερνήσεις θα πρέπει να υπάρχει ένα 

πολιτικό σύστημα διακυβέρνησης που είναι ξεκομμένο από τον λαό και ο κόσμος να κοιμάται τον 

ύπνο του δικαίου. Όσο ο λαός είναι σε εγρήγορση και βρίσκεται στα πράγματα, γνωρίζοντας πολύ 

καλά τι θέλει, κανένας δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτε. Αυτό αποδεικνύει η ιστορία. 

Τουλάχιστον για όποιους έχουν μελετήσει ιστορία εκτός διαδικτύου. 

Η εθνικοποίηση της Τραπέζης της Ελλάδος και των άλλων τραπεζών, που επαναλαμβάνω δεν 

πρόκειται να είναι μια απλή πράξη κάποιας κυβέρνησης, θα διαρρήξει τους δεσμούς εξάρτησης του 

τραπεζικού συστήματος από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές και έτσι κανένας δεν θα μπορεί να 

απειλήσει την χώρα με επιθέσεις κερδοσκοπίας. Ούτε πόλεμο είναι εύκολο να κάνουν. 

Διακινδυνεύουν την ομαλότητα ροής του παγκόσμιου εμπορίου Ανατολής-Δύσης. Σε μια τέτοια 

κατάσταση της παγκόσμιας οικονομίας, αυτό τους έλειπε. Να τινάξουν στον αέρα το κόστος των 

ναύλων, επίναυλων και ασφαλιστηρίων της μεταφοράς εμπορευμάτων από Ανατολή προς Δυτική 



Ευρώπη με αναπόφευκτο αποτέλεσμα την εκτίναξη των τιμών στις μεγάλες οικονομίες της Δύσης. 

Λέτε να μην τους πειράζει;  

Όποιος νομίζει ότι η Τουρκία είναι ο γίγαντας που όλοι μας παρουσιάζουν, τότε συγνώμη ας το 

ξαναψάξει και θα δει ότι η οικονομία και κυρίως η κοινωνία της είναι σε κατάσταση αποσάθρωσης 

τέτοια που της στερεί την δυνατότητα πολεμικών επιχειρήσεων ευρείας κλίμακας. Αποδείχτηκε αυτό 

πριν λίγους μήνες όταν ο Ερντογκάν πήρε εντολή από το ΝΑΤΟ να επιτεθεί στρατιωτικά στη Συρία 

και ο τουρκικός λαός ξέσπασε σε τεράστιες διαδηλώσεις επιβάλλοντας του να κάνει πίσω. Ο 

μπαμπούλας της Τουρκίας είναι εν πολλοίς προϊόν της εγχώριας προπαγάνδας που κατευθύνεται 

από ξένες πρεσβείες και θέλει να δικαιολογήσει τον ενδοτισμό και τον δωσιλογισμό εκ μέρους του 

εγχώριου πολιτικού συστήματος. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3: Το πιθανότερο σενάριο του τι θα συμβεί όταν ο λαός ανατρέψει το υπάρχων 

καθεστώς και πάρει την εξουσία στα χέρια του, είναι το εξής: Ένας τεράστιος πανικός στις 

χρηματαγορές, ιδίως της ΕΕ, αλλά και των ΗΠΑ. Ένας πανικός που θα επιδεινωθεί σε βαθμό πιθανού 

κραχ, όταν η χώρα μας θα ανακοινώσει ότι δεν πρόκειται να πληρώσει το χρέος και ότι αναχωρεί 

από το ευρώ. Σ’ αυτό το περιβάλλον κατάρρευσης των μεγάλων αγορών κεφαλαίου, που η Ελλάδα 

θα κάνει ότι της περνά από το χέρι της για να το επιδεινώσει, τα μεγάλα κράτη και οι ισχυροί θα 

έχουν σαν πρώτο μέλημα να διασώσουν τους τραπεζικούς κολοσσούς και τις τεράστιες περιουσίες 

που συνίστανται κατά κύριο λόγο από χάρτινους τίτλους. Μέσα σ’ αυτόν τον πανικό τα επιτελεία των 

ισχυρών θα προσπαθήσουν απλά να περιορίσουν την ζημιά και να μην εξελιχθεί σε ντόμινο με 

επιπλέον χώρες να αποσπώνται από το ευρώ και την ευρωζώνη.  

Θα είναι τέτοιος ο πανικός των επιτελείων της παγκόσμιας οικονομίας και πολιτικής και τέτοια η 

κατάρρευση των χρηματαγορών – οι οποίες έτσι ή αλλιώς δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση – 

που ούτε τις πολεμικές τους μηχανές δεν θα είναι σε θέση να χρηματοδοτήσουν. Ούτε θα 

επιχειρήσουν πολεμική ενέργεια διότι πολύ απλά, εκτός όλων των άλλων, θα διακινδυνεύσουν 

ευρύτερη ανάφλεξη στα Βαλκάνια, αλλά και στον ευρωπαϊκό νότο. Έτσι θα αναγκαστούν να 

περιοριστούν στο να γαυγίζουν όσο πιο απειλητικά μπορούν, να εξαπολύσουν μια παγκόσμια 

εκστρατεία τρομοκράτησης του ελληνικού λαού και απομόνωσής του, αλλά τίποτε περισσότερο. Τα 

περισσότερα θα τα αφήσουν για αργότερα, μόλις κατορθώσουν να ισορροπήσουν την οικονομία 

τους.  

Θα προτιμήσουν να χάσουν προς το παρών μια μικρή οικονομία σαν την Ελλάδα, παρά να γενικευτεί 

η κατάσταση αποσταθεροποίησης που ήδη υπάρχει σήμερα στην παγκόσμια οικονομία. Αυτό θα 

δώσει την απαραίτητη χρονική όπου ο ελληνικός λαός θα κληθεί να ανασυντάξει γρήγορα την χώρα 

του και να την θωρακίσει. Τα επιτελεία των ισχυρών ξέρουν την δουλειά τους. Όταν θα 

ξαναστρέψουν την προσοχή τους στην Ελλάδα θα ψάξουν για την Αχίλλειο πτέρνα της νέας 

κατάστασης. Όσο ο λαός θα είναι κύριος της κατάστασης, θα κρατά την ενότητά του και θα 

οικοδομεί βήμα το βήμα την αναγεννημένη Ελλάδα, τότε δεν έχει να φοβηθεί απολύτως τίποτε. 

Κανένας δεν θα μπορέσει να του κάνει το παραμικρό. Αντίθετα όλοι θα θέλουν να έρθουν σε 

συμφωνία μαζί του, γιατί κατέχει μια εξαιρετική γεωστρατηγική θέση στην ευρύτερη περιοχή. Αν ο 

ελληνικός λαός μάθει να την υπερασπίζεται και να μην ενδίδει σε εκβιασμούς, τότε ίσως αποδειχθεί 

το καλύτερο χαρτί που διαθέτει απέναντι στους ισχυρούς. 

 



19. Dimitris Kazakis: Geo Ml Κε καζάκη αν μου επιτρέπετε να προσθέσω, πως εθνικοποιείς μεγάλες 

ιδιωτικές επιχειρήσεις γενικότερα τον ΟΤΕ για παράδειγμα ή τα λιμάνια; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ακόμη και με το υπάρχων Σύνταγμα μια κυβέρνηση μπορεί να προχωρήσει σε 

εθνικοποιήσεις επικαλούμενη το εθνικό συμφέρον. Αναφέρω ενδεικτικά Άρθρο 106 § 1: «Για την 

εδραίωση της κοινωνικής ειρήνης και την προστασία του γενικού συμφέροντος το Κράτος 

προγραμματίζει και συντονίζει την οικονομική δραστηριότητα στη Χώρα, επιδιώκοντας να 

εξασφαλίσει την οικονομική ανάπτυξη όλων των τομέων της εθνικής οικονομίας. Λαμβάνει τα 

επιβαλλόμενα μέτρα για την αξιοποίηση των πηγών του εθνικού πλούτου, από την ατμόσφαιρα και 

τα υπόγεια ή υποθαλάσσια κοιτάσματα, για την προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης και την 

προαγωγή ιδίως της οικονομίας των ορεινών, νησιωτικών και παραμεθόριων περιοχών.» Επίσης ίδιο 

άρθρο § 2: «Η ιδιωτική οικονομική πρωτοβουλία δεν επιτρέπεται να αναπτύσσεται σε βάρος της 

ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ή προς βλάβη της εθνικής οικονομίας.» Στο ίδιο άρθρο 

§ 3: «Με την επιφύλαξη της προστασίας που παρέχεται από το άρθρο 107 ως προς την επανεξαγωγή 

κεφαλαίων εξωτερικού, μπορεί να ρυθμίζονται με νόμο τα σχετικά με την εξαγορά επιχειρήσεων ή 

την αναγκαστική συμμετοχή σ' αυτές του Κράτους ή άλλων δημόσιων φορέων, εφόσον οι 

επιχειρήσεις αυτές έχουν χαρακτήρα μονοπωλίου ή ζωτική σημασία για την αξιοποίηση των πηγών 

του εθνικού πλούτου, ή έχουν ως κύριο σκοπό την παροχή υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο.» Στο 

ίδιο άρθρο § 4: «Το τίμημα της εξαγοράς ή το αντάλλαγμα της αναγκαστικής συμμετοχής του 

Κράτους ή άλλων δημόσιων φορέων καθορίζεται απαραιτήτως δικαστικώς και πρέπει να είναι 

πλήρες, ώστε να ανταποκρίνεται στην αξία της επιχείρησης που εξαγοράζεται ή της συμμετοχής σ' 

αυτή.» Επίσης στο άρθρο 106 υπάρχει και ειδική «Ερμηνευτική δήλωση: Δεν περιλαμβάνεται στην 

κατά την παράγραφο 4 αξία αυτή που οφείλεται στον τυχόν μονοπωλιακό χαρακτήρα της 

επιχείρησης.» 

Με λίγα λόγια η εθνικοποίηση προβλέπεται ακόμη και από το υπάρχων Σύνταγμα για «την εδραίωση 

της κοινωνικής ειρήνης και την προστασία του γενικού συμφέροντος» για την «οικονομική ανάπτυξη 

όλων των τομέων της εθνικής οικονομίας», για την «αξιοποίηση των πηγών του εθνικού πλούτου», 

για την προστασία της ελευθερίας, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, για την προστασία της εθνικής 

οικονομίας. Ειδικά προβλέπεται η εξαγορά ή αναγκαστική συμμετοχή του κράτους σε επιχειρήσεις, 

«εφόσον οι επιχειρήσεις αυτές έχουν χαρακτήρα μονοπωλίου ή ζωτική σημασία για την αξιοποίηση 

των πηγών του εθνικού πλούτου, ή έχουν ως κύριο σκοπό την παροχή υπηρεσιών στο κοινωνικό 

σύνολο.» Και μάλιστα όταν πρόκειται για μονοπωλιακή ιδιωτική επιχείρηση δεν προβλέπεται ούτε 

καν τίμημα εξαγοράς. 

Πόσο δύσκολο είναι για νέα εξουσία που προστατεύει τα συμφέροντα του λαού και της χώρας να 

αποδείξει συγκεκριμένα ότι οι ιδιωτικές μονοπωλιακές επιχειρήσεις όπως ο ΟΤΕ, στα λιμάνια και 

στον εθνικό πλούτο, αντιστρατεύονται όλες τις παραπάνω επιδιώξεις που αναφέραμε; Η επιβολή και 

μόνο καθεστώτος ανελαστικών σχέσεων εργασίας και αμοιβών της ζωντανής εργασίας, μαζί με 

μόνιμη επιτροπεία στο ταμείο σε συνδυασμό με εργατικό και κοινωνικό έλεγχο στις επιχειρήσεις 

που είναι προς εθνικοποίηση είναι αρκετά στην πρώτη φάση πριν καν τεθεί θέμα ιδιοκτησίας. 

Άλλωστε, όλα αυτά θα λυθούν νομικά μέσα από την διαδικασία της Συντακτικής Εθνοσυνέλευσης η 

οποία θα προσδιορίσει τους όρους και τα όρια της κρατικής επιχειρηματικής δραστηριότητας που θα 

πρέπει να αναπτύσσεται στην Ελλάδα. 

 



20. Triakosia Gr: Κε Καζάκη,Έχετε αναφέρει παλιότερα πως για τον υπολογισμό της απαραίτητης-

κατάλληλης ποσότητας χρήματος σε μια οικονομία λαμβάνονται υπόψη 16 παράγοντες-μεταβλητές. 

Θα μπορούσατε να τους αναφέρετε επιγραμματικά και ίσως να μας προτείνετε κάποια πηγή που να 

περιγράφει σε βασικό επίπεδο αυτό το θέμα; Ένα νόμισμα σταθερής νομισματικής κυκλοφορίας 

όπως το ευρώ παραβλέπει τις όποιες μεταβολές σε αυτούς τους παράγοντες; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όπως καταλαβαίνετε δεν είναι ο κατάλληλος χώρος για μαθήματα νομισματικής 

πολιτικής. Όπως και να έχει αυτό που μετρούν είναι συνήθως δυο βασικές παραμέτρους: τον όγκο 

των συναλλαγών σε μια οικονομία και την ταχύτητα κυκλοφορίας του χρήματος. Βεβαίως τόσο ο 

όγκος των συναλλαγών δεν είναι μια απλή υπόθεση υπολογισμού, γιατί πρέπει να πάρει κανείς 

υπόψη του την δυναμική των συναλλαγών που εξαρτάται από την επέκταση της οικονομίας, την 

τελική καταναλωτική δαπάνη και τις επενδύσεις. Το ίδιο και η ταχύτητα της κυκλοφορίας του 

χρήματος που έχει άμεση σχέση τόσο με την έκταση της πίστης, ή του πιστωτικού χρήματος, όσο και 

την αγοραστική δύναμη του πληθυσμού. Αναλυτικότερα μπορείτε να βρείτε σε οποιοδήποτε καλό 

εγχειρίδιο νομισματικής πολιτικής. Το ευρώ δεν καθορίζει την αξία και την ποσότητα κυκλοφορίας 

του με βάση αυτούς τους συντελεστές. Η αξία του καθορίζεται με βάση την προσφορά και ζήτηση 

στις διεθνείς αγορές συναλλάγματος. Αν υπάρχει ζήτηση για το ευρώ τότε η τιμή είναι ανεβασμένη. 

Αν κυριαρχεί η προσφορά έναντι της ζήτησης, το ευρώ κατρακυλά. Η ποσότητα του νομίσματος 

καθορίστηκε στην αρχή της δημιουργίας του και από τότε οι συμπληρώσεις γίνονται βασικά μέσω 

του πιστωτικού χρήματος. Και πάλι βασικός συντελεστής είναι η ζήτηση χρήματος κατά κύριο λόγο 

από τις τράπεζες του ευρωσυστήματος. 

 

21. Σπύρος Κλουδάς: Ευχαριστώ για την απάντηση. Και για τις 3!Παρά τις διαφωνίες μου σε κάποια 

σημεία .θα ήθελα να κάνω μια διευκρινιστική ερώτηση αν επιτρέπεται. Από τη στιγμή που η Τράπεζα 

της Ελλάδος και η Εθνική τράπεζα ανήκουν σε ιδιώτες πως μπορεί να υποχρεωθούν σε 

εθνικοποίηση? Και αν ο κ. Rothchild δεν θέλει να την πουλήσει πχ? Και αν την δώσει στο δημόσιο θα 

την δώσει δωρεάν? Δεν θα πρέπει να αγοραστούν οι μετοχές του? Και σε ποια τιμή? Ευχαριστώ και 

πάλι. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν εξαρτάται από τον κ. Ρότσιλντ, ή τον όποιο μεγαλοσχήμονα κρύβεται πίσω από την 

μετοχική σύνθεση της Τραπέζης της Ελλάδος. Η εθνικοποίηση της Τραπέζης της Ελλάδας, αλλά και 

των άλλων μεγάλων ιδιωτικών τραπεζών δεν θα γίνει με προσφορά εξαγοράς. Για την Τράπεζα της 

Ελλάδας θα δοθεί εντολή στον κρατικό επίτροπο που υπάρχει σ’ αυτήν να δεσμεύσει τα αρχεία της 

και να την θέσει σε επίσημη εκκαθάριση υπό ανοιχτό δημόσιο έλεγχο. Πρώτα θα έχει καταγγελθεί ο 

νόμος που κατοχυρώνει το καταστατικό της ΤτΕ και θα έχει ανακοινωθεί ότι για λόγους εθνικού 

συμφέροντος η Τράπεζα περνά στον απόλυτο έλεγχο του κράτους. Όπως ακριβώς έγινε και το 1945 

με την μητέρα όλων των κεντρικών τραπεζών, δηλαδή την Τράπεζα της Αγγλίας, όταν 

εθνικοποιήθηκε από την τότε κυβέρνηση των εργατικών. Η εκκαθάριση στην οποία θα υπαχθεί η ΤτΕ 

είναι σίγουρο ότι θα ξεσκεπάσει πολλά από τον τρόπο διαχείρισης χρήματος, αποθεμάτων χρυσού, 

κοκ, ώστε να καθίσουν στο σκαμνί τέως διοικητές της Τραπέζης, όπως και όσοι άλλοι εμπλέκονται. 

Ταυτόχρονα, θα αποσυνδεθεί και θα αυτονομηθεί από το ευρωσύστημα το σύστημα ελέγχου και 

διαχείρισης του εγχώριου τραπεζικού συστήματος που διαθέτει η ΤτΕ, έτσι ώστε να μην κινδυνεύουν 

οι εσωτερικές ηλεκτρονικές συναλλαγές των τραπεζών από δόλια ή μη επίθεση των διεθνών 

κερδοσκόπων.  



Όσο για τις άλλες μεγάλες ιδιωτικές τράπεζες τα πράγματα είναι ακόμη πιο απλά. Η νέα εξουσία θα 

απαιτήσει πάραυτα την καταβολή των ποσών που έχουν δανειστεί οι τραπεζίτες με εγγυήσεις του 

κράτους. Πρόκειται για 360 δις ευρώ. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν να τα καταβάλουν, τότε το ελληνικό 

δημόσιο θα απαξιώσει επισήμως τις μετοχές τους μέσω του χρηματιστηρίου και θα πάρει τις 

τράπεζες στα χέρια του. Θα ακολουθήσει επίσημη εκκαθάριση ενεργητικών υπό ανοιχτό δημόσιο 

έλεγχο με στόχο να βρούμε που πήγαν τα λεφτά καταθετών και ρευστότητας. Οι τραπεζίτες θα 

κληθούν να δώσουν λόγο στη δικαιοσύνη και οι τράπεζές τους θα αφεθούν να χρεοκοπήσουν 

προκειμένου να ανασυγκροτηθούν από μηδενικής βάσης. 

 

 

5. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΙΤΙΚΑΡΗΣ 

 

1. Stergios Zisidis: Κύριε Theodoros N Pitikaris :Ανάπτυξη μπορεί να προκύψει από μεγάλες ξένες η 

Ελληνικές επενδύσεις ή αν δημιουργηθούν εκατομμύρια μικρές - οικογενειακές επιχειρήσεις 

καθετοποιημένης παραγωγής (εσύ παράγεις ,εσύ συσκευάζεις) εξαγωγικής κατεύθυνσης και 

εσωτερικής με προϊόντα ανωτέρας ποιότητας ; Δηλαδή σχεδόν όλοι αφεντικά του εαυτού τους;" " 

AΠANTHΣΗ: Παλαιοτέρα υπήρχε η αντίληψη και υπάρχει αναγεννημένη πάλι στους νέο-

φιλελεύθερους κύκλους, ότι κατά μονάδα το άτομο όταν αφήνεται ελευθέρα να παράγει ότι 

επιθυμεί (αφεντικό του εαυτού του) τελικά θα οδηγηθεί στην καλύτερη δυνατή απόφαση , στο 

καλύτερο δυνατό συνδυασμό αυτόν των πόρων που έχει στην διάθεση του (παραγωγικής 

συντελεστές) και θα τόνοι πάντα να αυξάνει την κερδοφορία του ώστε να διασφαλίζει την 

μελλοντική επιβίωση. Επειδή όμως η τελείες αγορές, και όλα αυτά τα ωραία δεν υπάρχουν … είναι 

πολύ καλά για το πανεπιστήμιο .. παρά πολύ όμορφα … κάνουν και ενδιαφέρουσες γραφικές 

παραστάσεις …  

Στη πραγματικότητα ξέρουμε ότι στη ελεύθερη αγορά, όταν δεν υπάρχει ρύθμιση, οι πιο 

επιτυχημένες επιχειρήσεις τείνουν να συγκεντρώνουν τους καταναλωτές γύρω από τα αγαθά που 

παράγουν (λ.χ network effect ή brand loyalty ) και τελικά να αποκτούν δέσποζα θέση στην αγορά, 

και τέλος να έχουμε το φαινόμενο των ολιγοπωλίων και στο βάθος του χρόνου η αγορά των αγαθών 

θα τείνει να γίνεται μονοπωλιακή. Αυτό σημαίνει ότι ο παραγωγός θα έχει μόνο ένα ενδιάμεσο να 

πουλήσει, γιατί ναι τώρα εσύ ως παραγωγός (και η γεωργία είναι από τα παραδείγματα που στην 

Ελλάδα έχουν υποφέρει από τους μεσάζοντες λ.χ λαδί) μπορείς να πας στη Λαϊκή αγορά, αλλά όταν 

το μονοπώλιο ή το καρτέλ των εταιρειών θα θέλει να σε σταματήσει από το να πηγαίνεις στην Λαϊκή 

, δεν θα κάνει κάτι άλλο από το να προσφέρει στις μίση τιμή από ότι εσύ για οσία διάστημα 

χρειαστεί , το αγαθό που εσύ προσφέρεις. Μπορεί να το κάνει γιατί έχει συγκεντρώσει, τα 

απαραίτητα κεφάλια , που του επιτρέπουν να πουλάει κάτω από κόστος, παράνομη πρακτική αλλά 

θα πρέπει να κινηθείς μόνο σου, νομικά κατά του εμπορικού σου αντίπαλου. 

Από την άλλη, προσωπική μου εκτίμηση, και παρά το ότι έχω ζήσει την αποτυχία (λόγο της 

παραλογής αντίληψης των συν-εταίρων για τον κομματικό πατριωτισμό και την εκλογή διοικήσεων 

στου συνεταιρισμών) ότι η συνεργασία των πολλών είναι μια απάντηση πάντα. Άσχετα με το αν 



διαφωνώ με τους Οικονομολόγους τους Κεντρικού Σχεδιασμού, είναι δεδομένου ότι για να ύπαρξη 

επομένη μέρα στην οικονομία, και ειδικά για υπάρξει γρήγορη ανάταξη στα εισοδήματα των 

ανθρώπων που πληγήκαν από τις παραλογές επιλογές των προηγούμενων χρονών … το ΕΓΩ οφείλει 

να υποχώρηση μπροστά στο ΕΜΕΙΣ. 

Με αλλά λόγια , η ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας, που μπορεί να υπάρχει ένα ειρήνη με κάθε 

άλλο οικονομικό μοντέλο, κατά την γνώμη είναι η απάντηση που ψάχνεις. Η ιδέα συνιστάτε στο ότι 

αντί να έχεις ένα χωράφι 10 στερεότατο όποιο πρέπει να βάλεις καταστροφέα και να πληρώσεις 100 

ομολόγα (ειδές κατάργησα ήδη το ευρώ ) και μέρα αλλά 100 ομολόγα για να το οργώσεις και να 

δαπανήσεις και 150 ομολόγα σε σπόρους και αλλά 400 ομολόγα σε καύσιμα για να το ποτίσεις και 

να κινηθείς σε αυτό, και αλλά 200 ομολόγα για λίπανση και κάποια απαραίτητα φάρμακα, και αλλά 

50 ομολόγα για τον γεωπόνο σου βαλε και αλλά 80 ομολόγα για κάθε ενδεχόμενο δηλαδή αντί να 

δαπανήσεις =1080 ομολόγα. 

Μαζεύεστε έστω 10 νέα παιδιά συμφωνάτε τίμια μεταξύ σαν να κάνετε μαζί την παράγωγη, 

ενώνεται τα χωράφια σας και διαπραγματεύεστε με τον άνθρωπο που έχει τον καταστροφέα 20 % 

έκπτωση , δεν πατέ στο τοπικό κατάστημα που εμπορεύεται τα λιπάσματα αλλά στο χονδρέμπορο ή 

και στο τοπικό και κάνετε διαπραγμάτευση .. αλλά μιας και είστε πλέον 10 … μπορείτε να έχετε μια 

άλλη τιμή .. έτσι από 1080 ομολόγα … είναι λογικό να περιμένεις ένα νέο κόστος παράγωγης έστω 

και 15% χαμηλότερο 940 ομολόγα στο καθένα δηλαδή η κοινωνική σας συν-εταιρία χωρίς ιδιαίτερο 

κόπο σας έβαλε στο κοινών ταμείο 1400 ομολόγα.Αντίστοιχα, επειδή πλέον είστε μια μεγάλη ομάδα, 

μπορείτε να ενσωματώσετε και την τεχνογνωσία (λ. να πατέ στο πανεπιστήμιο και να ζητήσετε την 

βοήθεια του κατάλληλου τμήματος ή την βοήθεια κάποιου άλλου νέου συν-εταίρου ) για να 

προωθήσετε χωρίς την μεσολαβήσει τρίτων απευθείας στο εσωτερικό στο ράφι ή στο σπίτι, και στο 

εξωτερικό στο ΡΑΦΙ απαλείφοντας έτσι, τα μη αναγκαία – αλλά ακριβά για εσάς και τον καταναλωτή 

– σημεία της εφοδιαστικής αλυσίδας και αποκομίζοντας μεγάλη υπεραξία.  

Βεβαία μπορούμε να παραπέρα … αλλά έχουμε νομίζω μπει σε πολλές λεπτομερές και το 

παράδειγμα κινδυνεύει να χαθεί, το θέμα παραμένει για την μικρή και την μέσα ιδιοκτησία, για του 

μικροβιοτέχνες και τα μικρά και μέσα καταλύματα και της μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ο δρόμος 

της συνεργασίας της κοινωνικής οικονομίας, μεταξύ των ιδίων των οντοτήτων που αποτελούν το 

οικοσύστημα της οικονομίας των ΜΜΕ (Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις) αλλά και ανθρώπων 

δηλαδή των κοινωνικών εταίρων που δίνουν ζωή στις επιχειρήσεις είναι μονόδρομος … διαφορετικά 

δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο μέλλον … Μη ξεχνάμε για έπεσε η Ελλάδα ! έπεσε γιατί είχε 

πρώτα , και για χρόνια, δαιμονοποιηθει έντεχνα κάθε αναφορά στην συνοχή της κοινωνία και στο 

δημόσιο, δηλαδή στο κοινό αγαθό!… 

 

 

2. Anna Zouravlioff: Τι έκανε η Τουρκία, πως έφυγε από το ΔΝΤ? 

Απαντηση: Αφού υπενθυμίσω για ότι σημασία έχει αυτό ότι ακόμη και σήμερα ο κυβερνήτης του 

ΔΝΤ στην Τουρκία είναι και εκτελεστικός πρωθυπουργός της Τουρκιάς (ALI BABACAN) παραπομπή : 

http://www.imf.org/external/am/2012/speeches/pr06e.pdf, Η Τουρκία επέλεξε τη διαδικασία της 

http://www.imf.org/external/am/2012/speeches/pr06e.pdf


αναδιάρθρωσης του ΔΝΤ .. Σχετική παραπομπη: 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2012/wp12203.pdf 

 

 

 

6 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ 

 

1. Stergios Zisidis: Κύριε Panos Theodoridis η έξοδο από το ευρώ δεν σημαίνει διεθνής απομόνωση 

μιας και βγαίνουμε από ένα club ισχυρών κρατών ; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Την στιγμή της αλλαγής του ευρώ σε δραχμή, αλλάζεις ταυτόχρονα και όλα τα δάνεια σε 

δραχμές,  έτσι όποιος ξένος κάτοχος δανείων υποτιμήσει την δραχμή , μειώνει αντίστοιχα και το 

ποσό που έχει να λαμβάνει . Δηλαδή υποτίμηση δεν πρόκειται να κάνουν για να μην μειώσουν αυτά 

που έχουν να λαμβάνουν. Αυτή η κίνηση,( η ταυτόχρονη αλλαγή των δάνειων στο νεο μας νόμισμα), 

δείχνει ισχύ και αποφασιστικότητα και θα σε αντιμετωπίζουν οι ξένοι σαν ισότιμο. Δεύτερο ποια 

απομόνωση όταν ( έχοντας μαζέψει ολα τα ευρώ που υπάρχουν στην χώρα δίνοντας δραχμές ) θα 

πληρώνει μετρητά για οτι αγοράζει ? 

 

 

2.Maria Sotiraki: Panos Theodoridis, αποδέχεστε το χρέος της Ελλάδας, γιατί πιστεύετε, οτι έτσι η 

μετάβαση στο εθνικό νόμισμα είναι πιο εύκολη; Εξηγήστε, γιατί η αναγνώριση ενός παράνομου 

χρέους είναι κάτι θετικό, όσο αφορά το εθνικό νόμισμα, και για την οικονομία περαιτέρω. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν υπάρχει θετικό και αρνητικό στην αναγνώριση η όχι του χρέους . Αυτό που υπάρχει 

είναι με ποιον τρόπο θα έχουμε εμείς περισσότερο όφελος σαν χώρα και σαν λαός. Δηλαδή πως θα 

έχουμε μεγαλύτερο όφελος ανάλογα με την μέθοδο που θα επιλεγεί . Φυσικά δεν μιλάμε για τους 

παρόντες διαχειριστές της εξουσίας. Γυρίζουμε σε δραχμή και ταυτόχρονα αλλάζουμε όλα τα δάνεια 

σε δραχμές και δηλώνουμε ότι θα πληρώσουμε όλα τα δάνεια χωρίς να εξετάσουμε ποια είναι 

παράνομα . ΟΜΩΣ ΜΕ ΜΙΑ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ . Σε είδος . Να στείλουν τα κράτη τους κατοίκους τους για 

τουρισμό στην Ελλάδα και αυτοί δεν θα πληρώσουν το ξενοδοχείο η τα δωμάτια που θα μείνουν και 

αυτό το ποσό θα το δίνουν στη δική τους χώρα μειώνοντας αντίστοιχα το χρέος το δικό μας . Όλα 

όμως τα άλλα θα τα πληρώνουν όπως φαΐ – διαδρομές κλπ . Εμείς θα πληρώσουμε τους δικούς μας 

ξενοδόχους . Με αυτόν τον τρόπο οι ξένοι θα στέλνουν τους κατοίκους τους συνεχώς για να 

εισπράξουν ποιο γρήγορα τα δανεικά και εμείς θα έχουμε αύξηση εισαγωγής συναλλάγματος και 

αύξηση των θέσεων εργασίας λόγω της αυξήσεως της τουριστικής κίνησης ολόκληρο τον χρόνο και 

όχι μόνο το καλοκαίρι . ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ θα είναι να είναι αυτοί ευχαριστημένοι άλλα εμείς τα 

παράνομα χρήματα που θα πληρώσουμε θα τα πάρουμε πίσω πολλαπλάσια και με πραγματική και 

άμεση ανάπτυξη. 

Σκεφτείτε και τον άλλο τρόπο του κουρέματος και δείτε ποιος μας συμφέρει περισσότερο 



 

 

 

7. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ  

 

1.Stergios Zisidis: Κύριε Leonidas Vatikiotis υπάρχουν παραδείγματα χωρών που δεν έκαναν 

κούρεμα χρέους μετά από σχηματισμό επιτροπών λογιστικού ελέγχου και διαπραγματευτικών 

ομάδων αλλά απλά αρνήθηκαν να αναγνωρίσουν το κρατικό χρέος τους; Ξέρουμε ότι η Ελλάδα 

χρωστάει σε κράτη και στο ΔΝΤ δηλαδή σχεδόν σε όλες τις χώρες του ΟΗΕ. Αν τους πούμε αυτούς 

δεν διαπραγματευόμαστε αλλά σβήνουμε το χρέος δεν υπάρχει κίνδυνος ακόμα και επιβολής 

εμπάργκο; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Υπάρχουν χώρες που αρνήθηκαν να πληρώσουν το χρέος τους και προχώρησαν σε 

μονομερείς παύσεις πληρωμών χωρίς να προβούν σε λογιστικό έλεγχο. Πιο χαρακτηριστικά 

παραδείγματα είναι η Ρωσία των Μπολσεβίκων το 1918 και η Αργεντινή το 2002. Ωστόσο και στην 

μία και στην άλλη περίπτωση, στην πρώτη αμέσως μετά την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και στην 

δεύτερη τώρα, βρέθηκαν πιστωτές – κάτοχοι ομολόγων που διεκδίκησαν τα λεφτά τους. Οι 

επιπτώσεις αυτές δεν θα υπήρχαν αν με έναν νομικό τρόπο τα κυρίαρχα κράτη είχαν εξ αρχής 

αφαιρέσει τη νομική βάση των απαιτήσεων των πιστωτών. Αυτό ακριβώς έρχεται να κάνει ο 

λογιστικός έλεγχος: να θωρακίσει μια παύση πληρωμών, οχυρώνοντας νομικά και σε διεθνές 

επίπεδο (μιας και σε εθνικό είναι σχετικά απλό να νομοθετήσει ένα κυρίαρχο κράτος) μονομερείς 

αποφάσεις. 

Το πρόσφατο παράδειγμα της Ισλανδίας και της Αργεντινής έδειξαν πως στην πράξη κίνδυνος 

εμπάργκο δεν υπάρχει. Το ερώτημα είναι αν στις αναπόφευκτες διαπραγματεύσεις για να πάρει 

ξανά το κυρίαρχο κράτος πίσω τα ομόλογά του θα οδηγηθεί ηττημένο και εκλιπαρώντας ή με τους 

δικούς του όρους, έχοντας δηλαδή εξασφαλίσει μια ισχυρή διαπραγματευτική θέση. Η μονομερής 

παύση πληρωμών για άγνωστο χρονικό διάστημα (μέχρι για παράδειγμα να χάσουν κάθε αξία τα 

ομόλογα στην αγορά) και σε σύγκρουση με τους δανειστές (επί του προκειμένου την ΕΕ) δίνει ένα 

σημαντικό προβάδισμα σε αυτή την μάχη. 

 

 

2. John Starakis: k. Leonidas Vatikiotis, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής: θεωρείτε οτι το πολιτικό 

υποκείμενο που θα μας πάει σε εθνικό νόμισμα πρέπει να περιοριστεί στη λεγόμενη ενότητα της 

αριστεράς ή ότι λόγω των ειδικών συνθηκών θα πρέπει να αναζητήσουμε συμμαχίες Εαμικού-

μετωπικού τύπου πέρα από ιδεολογικές περιχαρακώσεις, οι οποίες σε τελική ανάλυση θα ενώσουν 

το λαό; 

Απάντηση: Το υποκείμενο που οφείλει να πρωταγωνιστήσει στις εξελίξεις με επίκεντρο τη ριζική 

βελτίωση της θέσης των εργαζομένων και αρχής γενομένης από την ανάκτηση της νομισματικής 



ανεξαρτησίας δεν θα είναι η Αριστερά. Η Αριστερά οφείλει να δράσει καταλυτικά σε αυτή την 

κατεύθυνση επηρεάζοντας με τις ιδέες της την εμβάθυνση του αγώνα, διευκολύνοντας με τις 

δυνάμεις της τον πανελλαδικό του συντονισμό λειτουργώντας ακόμη κι ως εμπροσθοφυλακή που θα 

ακυρώνει πισωγυρίσματα και θα εξασφαλίζει την συνεχή ριζοσπαστικοποίηση / 

επαναστατικοποίηση της κοινωνίας. Για να επιτευχθεί αυτό το Ηράκλειο έργο είναι απαραίτητη η 

κοινή δράση της Αριστεράς. Όσο διαιωνίζεται ο σημερινός κατακερματισμός θα αναπαράγεται η 

ήττα. Ωστόσο, το ζητούμενο από την κοινή δράση της Αριστεράς δεν είναι η υποκατάσταση των 

κοινωνικών αγώνων, αλλά η όξυνσή τους. Σε αυτή την κατεύθυνση, της έντασης των κοινωνικών 

αγώνων, ρόλο πολλαπλασιαστή θα παίξει η μετωπική δράση που, συμφωνώ, πρέπει να συνενώνει 

αγωνιστές διαφορετικών ιδεολογικών τοποθετήσεων. 

 

 

3.Theodoros N Pitikaris: Κύριε Leonidas Vatikiotis γνωρίζεται αν κάποια χωρά στο παρελθόν έχει 

μονομερώς απορρίψει χρέος προς το ΔΝΤ ή έχει προβεί σε "κούρεμα" χρέους προς το ΔΝΤ; το ΔΝΤ 

αποτελεί οργανισμό – εξάρτημα από τον ΟΗΕ αν ναι τότε ποια προνομία απολαμβάνει; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Απ’ όσο γνωρίζω καμία χώρα μέχρι τώρα δεν έχει κάνει στάση πληρωμών προς το ΔΝΤ. 

Ο συγκεκριμένος μισητός(!) οργανισμός αποτελεί όργανο επιβολής της ιμπεριαλιστικής κυριαρχίας 

και δη των ΗΠΑ, κυρίως όμως είναι όργανο του κεφαλαίου μιας και τα λεγόμενα προγράμματα 

διαρθρωτικής προσαρμογής που επέβαλε στο παρελθόν (τα οποία πλέον μετονομάστηκαν σε 

στρατηγικές αντιμετώπισης της φτώχειας) αποτελούσαν εργαλεία βίαιου καπιταλιστικού 

εκσυγχρονισμού. Το γεγονός όμως πως τα κεφάλαια που χρησιμοποιεί το ΔΝΤ για να δανείζει 

προέρχονται από μια κοινή «δεξαμενή» στην οποία συμβάλλουν όλες οι χώρες του πλανήτη (ακόμη 

κι η Ελλάδα) κάνει το ΔΝΤ να εμφανίζεται ως ένας πολυμερής οργανισμός, ακόμη και να διεκδικεί 

δάφνες δημοκρατικότητας. Αυτά ωστόσο δεν αλλάζουν τον επιθετικό του χαρακτήρα, ο οποίος δεν 

αλλάζει κι επιβεβαιώθηκε και κατά την πρόσφατη κρίση χρέους της ευρωζώνης. 

Η Ελλάδα οφείλει να προχωρήσει σε στάση πληρωμών προς το ΔΝΤ, σπάζοντας το σχετικό ταμπού, 

επικαλούμενη πολλούς λόγους. Πρώτα και κύρια το γεγονός ότι η πρώτη δανειακή σύμβαση, του 

Μαΐου του 2010, δεν κυρώθηκε από την Βουλή. Και το ΔΝΤ το ήξερε, τουλάχιστον η ηγεσία του. Η 

Ελλάδα επίσης, μεταξύ πολλών άλλων, μπορεί να επικαλεστεί την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που 

αναγνωρίζει ο ΟΗΕ, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί η ανεργία να τριπλασιάζεται κι οι άστεγοι να 

αυξάνονται κατά χιλιάδες, μόνο και μόνο για να πληρωθεί ένα αθέμιτο/απεχθές χρέος. Η 

συγκρότηση επιτροπής λογιστικού ελέγχου, μπορεί να συμβάλει στην κήρυξη ακόμη κι αυτού του 

χρέους ως παράνομου, από ένα κυρίαρχο κράτος.  

Η μη πληρωμή του χρέους προς το ΔΝΤ σήμερα διευκολύνεται αποφασιστικά από μια σειρά κινήσεις 

και πολιτικές που είναι σε εξέλιξη όλο τον κόσμο αμφισβητώντας το κύρος και την οικονομική του 

επιρροή. Πιο χαρακτηριστική είναι η δημιουργία από πολλές χώρες της Λατινικής Αμερικής ενός 

πολυμερούς χρηματοδοτικού οργανισμού, της Τράπεζας του Νότου, η οποία αποτελεί 

χρηματοδοτικό βραχίονα μιας οικονομικής ολοκλήρωσης που αναπτύσσεται ταχύτατα στην 

αμερικανική υπο-ήπειρο. Η Τράπεζα του Νότου φιλοδοξεί να παράσχει εκείνες τις εγγυήσεις στη 

διεθνή οικονομία – τουλάχιστον σε ένα τμήμα της – που προσέφερε, βάσει του καταστατικού του το 

ΔΝΤ, αμφισβητώντας στην πράξη το έργο του. Επί της ουσίας, αυτό το είναι το αντίτιμο που 



πληρώνει το ΔΝΤ για τις κοινωνικές γενοκτονίες που προκάλεσε επί δεκαετίες σε δεκάδες χώρες. 

Εμείς γιατί να το σεβαστούμε 

 


