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Το χρονικό των χρεοκοπιών του ελληνικοφ κράτουσ 

και η κρίςη ςθμερα  

(Δημ.Καζάκησ)  

 

 

Θ πρϊτθ μασ χρεοκοπία, γνιςια χρεοκοπία ςαν ελλθνικό κράτοσ, ςυνζβθ ςτα 1827. Θ 

πρϊτθ πράξθ που ζκανε ο κυβερνιτθσ τότε ιταν να δθλϊςει αδυναμία πλθρωμισ των 

λεγόμενων "δανείων ανεξαρτθςίασ" που οφτε δάνεια ιταν, οφτε για τθν ανεξαρτθςία τθσ 

χϊρασ δόκθκαν και το πρωτόκολλο του Λονδίνου το 1830 που ςυνζταξαν οι μεγάλεσ 

δυνάμεισ, εριμθν φυςικά των Ελλινων, προςδιόριηε με το άρκρο 6 ότι οι μεγάλεσ δυνάμεισ 

επειδι ακριβϊσ τουσ χρωςτάνε οι Ζλλθνεσ μποροφν να μπαίνουν όποτε γουςτάρουν 

ςτθ χϊρα και να κάνουν ότι γουςτάρουν ς' αυτι τθ χϊρα. 

 

Θ δεφτερθ χρεοκοπία ζςκαςε ςτα 1843. Εκεί ζγινε και θ εξζγερςθ τθσ 3θσ Σεπτζμβρθ του 

1843 που διεκδικικθκε ςφνταγμα. Επειδι όμωσ το ελλθνικό κράτοσ αδυνατοφςε να 

πλθρϊςει ι να ζρκει ςε διευκζτθςθ με τουσ χρθματιςτζσ του, του επιβλικθκε θ πρϊτθ 

κατοχι (ςε απελευκερωμζνο ελλθνικό κράτοσ) που είναι θ κατοχι του 1853 όταν Άγγλοι και 

Γάλλοι αποβίβαςαν 15.000 πεηοναφτεσ ςτο Ρειραιά, αςκιςανε κατοχι επί μια ςχεδόν 

10ετία που ιταν από τισ πιο αιματθρζσ κατοχζσ που ζηθςε ο τόποσ και ο λόγοσ ιταν το 

δθμοςιονομικό, θ καταβολι του χρζουσ ςτουσ τοκογλφφουσ, ςτισ μεγάλεσ δυνάμεισ. Πποιοσ 

ξζρει από ιςτορία γνωρίηει ότι είχαμε τθ δικι μασ οκτωβριανι επανάςταςθ τον Οκτϊβριο 

του 1862 όταν εξεγζρκθκε ο λαόσ, κακάριςε τα κόμματα τθσ κατοχισ, το αγγλικό και το 

γαλλικό, διζλυςε τα πάντα, ζδιωξε τον Πκωνα και δθμιοφργθςε τισ προχποκζςεισ ενόσ νζου 

ςυντάγματοσ, μιασ νζασ ςυνταγματικισ αρχισ, που κεωρικθκε ωσ θ πλζον δθμοκρατικι τθσ 

Ευρϊπθσ εκείνθ τθν εποχι. Ο λαόσ 

πάντα δθλαδι ζκανε το χρζοσ του. 

 

Θ 3θ μεγάλθ χρεοκοπία είναι θ μόνθ γνωςτι (που αναφζρεται δθλαδι ςτα ιςτορικά βιβλία), 

το "δυςτυχϊσ επτωχεφςαμεν" του Χαριλάου Τρικοφπθ ςτα 1893. Ριγε ςε διαπραγμάτευςθ 

τότε θ κυβζρνθςθ με τουσ ομολογιοφχουσ, θ κυβζρνθςθ Τρικοφπθ και ο Τρικοφπθσ ζλεγε, 

"παιδιά τι κζλετε να κάνουμε τϊρα, να ςασ τα δϊςουμε όλα άμα κζλετε, με εξαίρεςθ δυο 

πράγματα". "Δεν παραχωροφμε τθν εκνικι κυριαρχία τθσ χϊρασ, δεν παραχωροφμε το 

δθμόςιο ταμείο". Φυςικά οι ομολογιοφχοι δεν το δζχτθκαν αυτό και ςτιςανε, ζχοντασ 

ςφμμαχο το παλάτι που κατείχε ελλθνικά ομόλογα, τον περίφθμο πόλεμο του 1897, που 

ιταν ςτθμζνοσ από τθν αρχι μζχρι το τζλοσ μόνο και μόνο για να κερδθκεί ο Διεκνισ 

Οικονομικόσ Ζλεγχοσ ςτα 1898. Επειδι οι δανειςτζσ τθσ χϊρασ κζλανε να πλθρϊνονται ςε 

χρυςάφι, πρωτομπικε ςτθν οικονομικι φιλολογία τθσ χϊρασ θ ιδζα του ςκλθροφ 

νομίςματοσ και μασ ζφτιαξαν τθ χρυςι δραχμι. Οπότε ξεκινάει ζνασ νζοσ φαφλοσ κφκλοσ 

δανειςμοφ, απίςτευτου δανειςμοφ γιατί θ Ελλάδα ζπρεπε να εξαςφαλίςει το χρυςάφι, για 

να ςτθρίξει τθ χρυςι δραχμι, άρα νζα δάνεια. 

 

Υπό το κακεςτϊσ του ΔΟΕ και τθσ Δθμοςιονομικισ Επιτροπισ τθσ Κοινωνίασ των Εκνϊν που 

είχε και αυτι αναλάβει τθν εποπτεία τθσ χϊρασ χρεοκοποφμε ξανά το 1932. Θ χρεοκοπία 
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του 32 είναι του Βενιηζλου, αλλά τθν επζβαλε ο Τςαλδάρθσ. Ράλι οι ίδιεσ ιςτορίεσ, πάλι 

λιτότθτεσ, κλείςανε τα 2/3 των ςχολείων τθσ εποχισ εκείνθσ για να πλθρϊςουν τουσ 

δανειςτζσ, απολφςανε πάνω από τα 2/3 των εκπαιδευτικϊν τθσ χϊρασ, οι μιςοί δθμόςιοι 

υπάλλθλοι τθσ διοίκθςθσ απολφκθκαν, απαγορεφτθκε με τθν χριςθ του ιδιϊνυμου θ 

ςυνδικαλιςτικι δράςθ ειδικά ςτο δθμόςιο τομζα, ςτθ δθμόςια διοίκθςθ. 

 

Είναι ςκόπιμο να γνωρίηουμε πωσ γινόταν ο δανειςμόσ τθσ χϊρασ: ςτα 100 χρυςά φράγκα 

δανείου ο τόκοσ, το επιτόκιο, ζτρεχε ςτα 100, οι δανειςτζσ όμωσ κρατοφςαν ζνα ποςοςτό 

του δανείου, περίπου 20 με 30%, ανάλογα, ωσ "εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ δανείου". Ζτςι το 

δάνειο που εκταμίευε τελικά το κράτοσ ζφτανε να είναι το 50% τθσ αρχικισ ονομαςτικισ 

αξίασ. Στθν ςυνζχεια ζφεραν τον βαςιλιά, ο βαςιλιάσ φυςικά εκτζλεςε τισ εντολζσ των 

Βρετανϊν και ζφερε τθ τεταρτο-αυγουςτιανι δικτατορία του Μεταξά. Το πρϊτο πράγμα 

που ζκανε ο Μεταξάσ ιταν να πάρει το  αποκεματικό του ΛΚΑ, του νεοςφςτατου τότε ΛΚΑ, 

μόλισ 3 χρόνια είχε δθμιουργθκεί, και ιταν κατάλλθλα προικιςμζνο, πολφ ςοβαρά 

προικιςμζνο, πολφ καλό, είχε μια πολφ καλι προοπτικι. Ριρε επίςθσ ότι βρικε ςτισ 

τράπεηεσ ςυν τα αποκεματικά ςτο δθμόςιο ταμείο και πλιρωςε τουσ Γάλλουσ και 

Βρετανοφσ χρθματιςτζσ. 

 

Μετά τον 2ο ΡΡ ιταν παλλαϊκό το αίτθμα προσ τουσ ςυμμάχουσ, που υποςτιριξε και ο 

πρϊτοσ πρόεδροσ τθσ Τραπζηθσ τθσ Ελλάδοσ μετά τθν απελευκζρωςθ, ο Ξενοφϊν Ηολϊτασ: 

να μασ χαρίςουν ι να μασ διαγράψουν τα προπολεμικά χρζθ. Αν μθ τι άλλο, για τθ 

προςφορά τθσ χϊρασ ςτθ νίκθ των ςυμμάχων τουλάχιςτον διαγράψτε τα χρζθ τα 

προπολεμικά, ζλεγαν. Φυςικά όχι απλά δεν διαγράφτθκαν τα χρζθ αλλά μετά από 15 

χρόνια απανωτϊν πιζςεων και άνευ προθγουμζνου εκβιαςμϊν, φτάςαμε ςτο 1964 όπου 

ζγινε θ τελικι ρφκμιςθ των προπολεμικϊν χρεϊν. Κυβζρνθςθ Γεωργίου Ραπανδρζου, 

υπουργόσ Οικονομικϊν Κωνςταντίνοσ Μθτςοτάκθσ που υπζγραψε τθ χειρότερθ δανειακι 

ςφμβαςθ και ρφκμιςθ χρεϊν που ζχει υπογράψει ποτζ θ χϊρα (εκτόσ από τθ ςθμερινι). 

Αναγνϊριςε το ςφνολο των προπολεμικϊν χρεϊν τθσ χϊρασ από το 1881 και μετά. Στο 

ακζραιο τθσ αξίασ τουσ, χωρίσ να παίρνουμε υπόψθ αυτά που πλθρϊκθκαν από τθ χϊρα ι 

που είχαν πλθρωκεί μζχρι τότε. Χωρίσ να παίρνεται υπόψθ ότι γι' αυτά είχαμε κθρφξει 2 

πτωχεφςεισ επίςθμεσ, το 1893 και το 1932. Αναγνϊριςαν επιπλζον το ςφνολο των τόκων 

υπερθμερίασ που είχαν μεταφζρει φυςικά ςε τιμζσ του 64 ςυν 71% προςαφξθςθ των τόκων 

υπερθμερίασ για το πιςτωτικό κίνδυνο και φυςικά τθ ψυχικι οδφνθ, το πρόβλθμα ψυχικισ 

γαλινθσ, που είχαν υποςτεί οι δανειςτζσ. Κακορίςτθκε να πλθρωκοφν αυτά τα χρζθ ςε 

45 χρόνια, Δθλαδι, 1964 και 45 = 2009. 

 

Τι ζκανε θ χοφντα ςτθ ςυνζχεια; Ζκανε τθ πλθρωμι των χρεϊν αυτϊν εξωλογιςτικι. Γι' αυτό 

εμφανίηεται ότι ζχει μικρά ποςοςτά χρζουσ θ χοφντα. Τα πλιρωνε κάτω από το τραπζηι. Και 

τα πλιρωςε με 2 βαςικοφσ τρόπουσ. Οι ξζνοι δανειςτζσ μασ και οι μεγάλεσ δυνάμεισ που 

κρφβονταν από πίςω απαίτθςαν 2 πράγματα. Ρρϊτον εκχϊρθςθ ολόκλθρου του Αιγαίου 

τθν οποία τθν προετοίμαςε προςπακϊντασ να επαναφζρει (αυτό που πάει να κάνει τϊρα θ 

κυβζρνθςθ) τον "κεςμό επιφανείασ". Είχαν ζτοιμεσ τισ ςυμβάςεισ, απλά ζπεςε θ ιςτορία 

τθσ μεταπολίτευςθσ και ζχαςαν αυτό το πράγμα. Και το δεφτερο, με τθν εκχϊρθςθ τθσ 

Κφπρου. Υπάρχουν χαρτιά ςτα αρχεία που δθμοςιεφονται αυτι τθν εποχι όπου θ 

παραχϊρθςθ ι θ εκχϊρθςθ ι θ τραγωδία τθσ Κφπρου εμπεριείχε και ζνα κομμάτι 
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αποπλθρωμισ προπολεμικοφ χρζουσ τθσ Ελλάδασ. Δθλαδι ςε αντάλλαγμα να μασ χαρίςουν 

ζνα κομμάτι του χρζουσ θ χοφντα άνοιξε τθν πόρτα ςτθν τουρκικι ειςβολι και ςτο τι 

ςυνζβθ μετά ςτθν Κφπρο. 

 

Μετά τθν μεταπολίτευςθ οι κυβερνιςεισ φορτϊςανε το χρζοσ αυτό ςτισ δθμόςιεσ 

επιχειριςεισ. Υπάρχει ζκκεςθ του 1985 που λζει ότι θ ΔΕΘ, θ τότε κρατικι ΔΕΘ, για κάκε 

1000 δραχμζσ που δανειηόταν είχε εςωτερικι ανάγκθ μόνο τθ μια δραχμι. Πλο το 

υπόλοιπο ιταν απαιτιςεισ εξωλογιςτικζσ για πλθρωμι χρεϊν. Τθν εποχι εκείνθ αρχίηουν 

να δανείηονται ξανά οι κυβερνιςεισ για τισ δικζσ τουσ ανάγκεσ και ο δανειςμόσ είναι 

επαχκζςτατοσ. Για παράδειγμα το 1977 ςυνάπτεται με όμιλο τραπεηϊν από τθ Γαλλία 

δάνειο με τθν ελλθνικι κυβζρνθςθ όπου εκτόσ από τουσ τρομακτικά τοκογλυφικοφσ όρουσ 

που επιβάλλονται ςτθν Ελλάδα, τθσ επιβάλλονται και οι εξισ όροι. Ρρϊτον. Το πόςεσ 

φρεγάτεσ κα αγοράςει από τθ Γαλλία. Δεφτερον. Ρόςο όγκο κλωςτοχφαντουργικϊν 

προϊόντων κα αγοράςει από τθ Lacoste και από τισ γαλλικζσ επιχειριςεισ με αποτζλεςμα 

φυςικά τθν καταςτροφι τθσ ελλθνικισ κλωςτοχφαντουργίασ γιατί ειςάγαμε αυτά που κα 

μποροφςαμε να παράγουμε οι ίδιοι με ζναν αναπτυγμζνο κλάδο τθσ βιομθχανίασ εκείνθ 

τθν εποχι. Αργότερα ζγιναν και άλλεσ τζτοιεσ δανειακζσ ςυμβάςεισ, θ μεγαλφτερθ ιταν το 

1987 θ οποία ιταν με τον όμιλο τθσ Mitsubishi Funds όπου ανάμεςα ςε αυτά που μασ 

ηθτοφςαν να αγοράςουμε, ιταν και τα περίφθμα ιαπωνικά προγράμματα τθσ τθλεόραςθσ, 

δθλαδι τότε άρχιςε θ ειςβολι των Pokemοn, των Digimon και όλθ αυτι τθν τερατολογία ασ 

ποφμε που γενιζσ επί γενιϊν ηοφνε τα δικά μασ παιδιά. Από εκεί και πζρα ζχουμε τθν 

δθμιουργία τεράςτιων ελλειμμάτων λόγω τθσ ςχζςθσ μασ κυρίωσ με τθν ΕΟΚ που τα 

εκτινάςςει μετά το 1984 αλλά και μιασ πολιτικισ κυριολεχτικά ακϊωςθσ των υπευκφνων 

για τθ λεθλαςία αυτοφ του τόπου και τθν καταςτροφι τθσ βιομθχανίασ μζςω κυρίωσ των 

προβλθματικϊν. Μιλάμε για 340 περίπου ι 370 βιομθχανικζσ επιχειριςεισ τθσ χϊρασ, τθν 

αφρόκρεμα τθσ ελλθνικισ βιομθχανίασ και τθσ ελλθνικισ παραγωγισ ευρφτερα. Το ποςό 

που χρωςτάγανε, το πόςο δθλαδι είχαν φορτϊςει οι προθγοφμενοι ιδιοκτιτεσ αυτζσ τισ 

μεγάλεσ βιομθχανίεσ και παραγωγικζσ επιχειριςεισ κατά μζςο όρο ιταν περίπου 12 φορζσ 

το μετοχικό κεφάλαιο των εταιρειϊν και είχε μετατραπεί ςε δανεικά και αγφριςτα. Θ 

κυβζρνθςθ λοιπόν παίρνει όλα τα χρζθ αυτά ςτον προχπολογιςμό, ακωϊνει τουσ 

παλιότερουσ ιδιοκτιτεσ και κρατάει επί μια 10ετία αυτζσ τισ επιχειριςεισ είτε να 

υπολειτουργοφν, είτε χωρίσ να λειτουργοφν κακόλου, δίνοντασ απλά τον μιςκό ςτουσ 

εργαηόμενουσ με ντάλλαγμα τθν ψιφο. Αυτό από μόνο του εκτίναξε το δθμόςιο χρζοσ, 

γιατί αυτά με τι λεφτά κα γινόντουςαν; Μόνο με δάνεια. Το αποτζλεςμα είναι να εκτιναχκεί 

μζςα ςε 4 χρόνια ςτο διπλάςιο το 

χρζοσ τθσ χϊρασ. 

 

Με τθν πρϊτθ κυβζρνθςθ ΝΔ μετά το ΡΑΣΟΚ ζχουμε τθν δεφτερθ μεγάλθ επιτυχία του κ. 

Μθτςοτάκθ. Στα 3 χρόνια που είχε τθν κυβζρνθςθ, ζχει ρεκόρ, πραγματικά παγκόςμιο 

ρεκόρ, 4πλαςιαςμοφ του χρζουσ, κυριολεκτικά μζςα ςε 3 χρόνια ςε απόλυτα νοφμερα, 

δθλαδι είναι να τρελαίνεςαι. Και όχι μόνο αυτό αλλά είναι και ο πρϊτοσ που ζκανε τι; Αντί 

να δανείηεται από το εςωτερικό όπωσ γινόταν τότε με δραχμικό χρζοσ από τθν εςωτερικι 

αγορά, άρχιςε να δανείηεται ωσ επί το πλείςτον από τθ ξζνθ αγορά, δθλαδι από τισ ξζνεσ 

αγορζσ ςε ςκλθρό νόμιςμα. Και όπωσ ικελα να ξζρετε και κα ςασ πλθροφοριςω, καμία 

ποτζ, καμία χϊρα δεν ζχει χρεοκοπιςει από τον εςωτερικό τθσ δανειςμό. Το τρανότερο 
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παράδειγμα είναι θ Λαπωνία με 220% χρζοσ, το μεγαλφτερο ςτον κόςμο, αλλά το 92% του 

χρζουσ αυτοφ είναι ςε γιεν. Ράντα χρεοκοπείσ από τον εξωτερικό δανειςμό. Από το 

δανειςμό δθλαδι που κάνεισ από τισ ξζνεσ αγορζσ ςε ςκλθρό ςυνάλλαγμα. Ραραμονζσ του 

ευρϊ οι κυβερνιςεισ Σθμίτθ μεκοδεφουν τθ μετατροπι ολόκλθρου του δθμόςιου χρζουσ 

και κυρίωσ του εςωτερικοφ που μζχρι τότε ιταν περίπου το 80% του δθμόςιου χρζουσ και 

ιταν δραχμικό, ςε εξωτερικό χρζοσ εκφραςμζνο ςε ςκλθρό νόμιςμα, το ευρϊ. Και ξζρουμε 

ότι είναι πιο εφκολο να αντιμετωπίςεισ το εςωτερικό χρζοσ γιατί τζλοσ πάντων κανζνα 

κράτοσ δεν ζχει χρεοκοπιςει από το εςωτερικό του χρζοσ, ςτο δικό του νόμιςμα. 

Χρεοκοπείσ πάντα από το εξωτερικό χρζοσ. Από εκεί και πζρα οι οικονομολόγοι ξζρανε ότι θ 

αντίςτροφθ μζτρθςθ είχε ξεκινιςει. Είναι υπόκεςθ ςυγκυρίασ το πότε κα ςκάςει το κανόνι. 

 

Το δεφτερο που ζγινε είναι ότι θ οικονομία βίωνε μια απίςτευτθ κατάςταςθ μακροχρόνιασ 

κρίςθσ ρευςτότθτασ όπωσ λζμε. Δθλαδι άρχιςε να εξαφανίηεται το χριμα από τθν αγορά. 

Αν δείτε τα ςτοιχεία το 2001, το 2002 μζχρι το 2004 που είχαμε τουσ Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ 

είχαμε κάκε χρόνο μείωςθ τθσ νομιςματικισ κυκλοφορίασ ενϊ το φυςιολογικό ιταν να 

αυξάνει θ νομιςματικι κυκλοφορία ανάλογα με το ΑΕΡ. Με τθν αφξθςθ δθλαδι του 

Ακακάριςτου Εγχϊριου Ρροϊόντοσ που παράγει θ χϊρα, ανάλογα αυξάνει και θ 

νομιςματικι κυκλοφορία. Αντί γι' αυτό είχαμε μείωςθ. Τρομακτικι αςφυξία. Γιατί; Γιατί θ 

Ευρωπαϊκι Κεντρικι Τράπεηα που εκδίδει το νόμιςμα δεν κεωροφςε ότι ζπρεπε να μασ 

δϊςει περιςςότερο νόμιςμα. Ρωσ καλφφκθκε αυτό το ζλλειμμα νομιςματικισ κυκλοφορίασ; 

Εμπορικά πλεονάςματα δεν είχαμε, νόμιςμα δεν είχαμε. Τι ζμενε; Ο δανειςμόσ. Κάκε 

χρόνο, μζςα ςτθ 10ετία, κατά μζςο όρο, το "οικονομικόν καφμα" όπωσ το ονομάςανε, θ 

"ιςχυρι Ελλάσ" αναπτυςςότανε κατά 4%, όντωσ το ποςοςτό ιταν εξαιρετικά ςθμαντικό 

ακόμα και ςε ςχζςθ με το μζςο όρο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Μόνο που ξεχάςανε να μασ 

πουν δθμόςια ότι για κάκε 4% άνοδο που είχαμε τότε ο δθμόςιοσ δανειςμόσ αφξανε 18%. 

Δθλαδι δανειηόμαςταν για να υπάρξει επζκταςθ του ΑΕΡ. 

 

Ραράλλθλα είχαμε μια οικονομία τθσ οποίασ ςυνκλίφτθκε κυριολεκτικά θ παραγωγικι τθσ 

βάςθ. Φτάςαμε, θ αγροτικι οικονομία, το υπογραμμίηω, ςτθν Ελλάδα όχι ςτθν Ολλανδία, ι 

ςτθ Γερμανία ι ςτθ Σουθδία. Στθν Ελλάδα. Να ζχει ςυμμετοχι ςτο ΑΕΡ 3%. Δθλαδι ζχουμε 

λιγότερθ ςυμμετοχι τθσ αγροτικισ μασ οικονομίασ ςτο ΑΕΡ από ότι ζχει θ Ολλανδία. 

Δθλαδι ζλεοσ! Και ςυμμετοχι τθσ βιομθχανίασ και τθσ παραγωγισ ευρφτερα μόλισ 

13%. Πταν ο μζςοσ όροσ παραγωγισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ είναι 35%. Ζχουμε μια 

οικονομία παραςιτικϊν υπθρεςιϊν. Μθ παραγωγικϊν παραςιτικϊν υπθρεςιϊν. Ρου 

διαμορφϊκθκε κατά κφριο λόγο μζςα ςτα πλαίςια του ευρϊ αλλά και νωρίτερα, μόνο που 

το ευρϊ το επιτάχυνε πάρα πολφ. Αυτό εκτίναξε ςε ιςτορικό ρεκόρ το εξωτερικό μασ 

ζλλειμμα. 

 

Τθν ίδια ϊρα το μζςο νοικοκυριό βιϊνει μια λιτότθτα που ουςιαςτικά διαρκεί πάνω από 

δυο 10ετίεσ. Ουςιαςτικά από το 1984 είναι ςε ςυςτθματικι λιτότθτα το εργαηόμενο 

νοικοκυριό. Φτάςαμε ςτο μοναδικό, και αυτό πάλι ιςτορικό ρεκόρ, τθν τελευταία 10ετία να 

ζχουμε αρνθτικά πρόςθμα αποταμίευςθσ. Μόνο το 2009 χακικανε 28 δις. αποταμιεφςεισ 

από τθν ελλθνικι οικονομία. Και όπωσ γνωρίηετε, ότι κακεςτϊσ και να ζχει μια χϊρα, 

όποιοσ και να κυβερνάει, αν δεν υπάρχουν αποταμιεφςεισ ςτισ τράπεηεσ και αν δεν υπάρχει 

αυξθμζνθ ροπι προσ αποταμίευςθ δθλαδι διακζςιμο ειςόδθμα που μζνει όταν πλθρϊνω 
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τα βαςικά μου και μπορϊ να το βάλω να γίνει αποταμίευςθ, δεν μπορεί να χρθματοδοτθκεί 

μια αυτοδφναμθ οικονομικι ανάπτυξθ. Φτάςαμε ςτο ςθμείο, το μζςο διακζςιμο ειςόδθμα 

του νοικοκυριοφ για μια ολόκλθρθ 10ετία να βρίςκεται κάτω, να υπολείπεται δθλαδι των 

βαςικϊν καταναλωτικϊν δαπανϊν που πρζπει να κάνει θ μζςθ ελλθνικι οικογζνεια ςτθν 

Ελλάδα. Αυτό δεν ςυμβαίνει πουκενά αλλοφ ςτθν Ευρϊπθ, πουκενά αλλοφ, ακόμα και ςτισ 

κατεςτραμμζνεσ χϊρεσ του πρϊθν ανατολικοφ μπλοκ. Δθλαδι με λίγα λόγια 

για πάνω από μια 10ετία το μζςο νοικοκυριό δεν ζχει ειςόδθμα πραγματικό που να του 

ικανοποιεί τισ βαςικζσ του καταναλωτικζσ ανάγκεσ. Οπότε αναγκάηεται και πάει ςτο 

δανειςμό. Το αποτζλεςμα: το 2010, το 77% του μζςου διακζςιμου ειςοδιματοσ το 

χρωςτάμε ςτισ τράπεηεσ. 

 

Φτάςαμε λοιπόν παραμονζσ του 2009 όπου είχαμε τθν διεκνι βόμβα, το κραχ του 2008. 

Ρωσ ςυνζβθ αυτό; Στθν παγκόςμια αγορά είχαν ςυςςωρευτεί τεράςτια δανείςιμα 

κεφάλαια. Τι εννοοφμε δανείςιμο κεφάλαιο; Δανείςιμο κεφάλαιο εννοοφμε εκείνο το 

κεφάλαιο που δεν μπορεί να επενδυκεί ςτθ παραγωγι. Είναι αυτό που δθμιουργείται με 

χρθματοπιςτωτικά παιχνίδια ζναντι μελλοντικϊν αποδόςεων. Το δανείςιμο κεφάλαιο για 

να φζρει κζρδοσ πρζπει να γίνει τοκοφόρο κεφάλαιο. Δθλαδι να βρει κάποιον οφειλζτθ να 

το δανειςτεί και να του πλθρϊνει τόκουσ. Ξζρετε πόςα είναι αυτά τα δανείςιμα κεφάλαια 

υπολογιςμζνα με βάςθ τον Απρίλθ του 2010; 1.000 τριςεκατομμφρια δολάρια, δανείςιμα 

κεφάλαια. Ρερίπου 1600 κεςμικοί επενδυτζσ ζχουν αυτά τα δανείςιμα κεφάλαια ςτθ 

παγκόςμια αγορά. Θ μζςθ απόδοςθ αυτϊν των κεφαλαίων μζχρι πριν τθ κρίςθ ιταν 

6.22%. Θ παγκόςμια οικονομία ζχει Ακακάριςτο Εγχϊριο Ρροϊόν 57 τριςεκατομμφρια. Ρου 

ςθμαίνει ότι τα 1.000 τριςεκατομμφρια δολάρια προςδοκοφν ετιςιο κζρδοσ 62 

τριςεκατομμφρια δολάρια από μια οικονομία που παράγει ςτο ςφνολο τθσ 57 τρισ. Εκεί 

μπλόκαρε θ οικονομία και ζςκαςε θ βόμβα το φκινόπωρο του 2008 και φυςικά άρχιςαν να 

καταρρζουν οι τράπεηεσ γιατί οι τράπεηεσ βαςικά είναι οι κεςμικοί επενδυτζσ που παίηουν 

με αυτά τα λεφτά. Λοιπόν, όταν ζςκαςε το κραχ, θ κυβζρνθςθ, θ τότε κυβζρνθςθ μασ ζλεγε, 

κα κυμάςτε φαντάηομαι, ότι υπιρχε μεν θ παγκόςμια κρίςθ, αλλά εμείσ δεν φοβόμαςτε, 

ιμαςταν «οχυρωμζνοι ςτο ευρϊ», ιμαςταν «κωρακιςμζνοι γερά» κλπ Το Γενάρθ όμωσ του 

2009 βγικε να πουλιςει ομόλογα θ ελλθνικι κυβζρνθςθ για να αντλιςει λεφτά όπωσ κάκε 

χρόνο για να τροφοδοτιςει τισ τρομακτικζσ ανάγκεσ που ζχει ςαν κράτοσ. Και δεν αγόραηε 

κανζνασ. Και τότε υπιρξε ο γενικευμζνοσ πανικόσ. Ξαφνικά ο τότε πρωκυπουργόσ και ο 

τότε υπουργόσ Οικονομικϊν ανακάλυψαν ξαφνικά τθν κρίςθ. Και αποδείχτθκε αυτό που 

γνωρίηαμε όλοι όςοι τουλάχιςτον μελετοφςαμε τα ςτοιχεία, ότι ο βαςιλιάσ είναι κεόγυμνοσ. 

Και αποδείχτθκε όχι μόνο αυτό αλλά και ότι δεν υπιρχε δυνατότθτα ανάταξθσ ι 

αντιμετϊπιςθσ του προβλιματοσ του χρζουσ. Γιατί ςτθν τελευταία 10ετία, ςτθ 10ετία του 

ευρϊ, ο ςυνολικόσ δανειςμόσ του ελλθνικοφ κράτουσ ιταν 490 διςεκατομμφρια ευρϊ. Από 

αυτά ξζρετε τι πλθρϊςαμε; 450 διςεκατομμφρια πλθρϊςαμε εξυπθρζτθςθ χρζουσ. Δθλαδι 

μζςα ςε μια 10ετία πλθρϊςαμε 1,5 φορά το χρζοσ που είχαμε ςτισ 31/12/2009, (340 δισ Χ 

1,5 = περίπου 500) Και μζνουν άλλα 40. Από αυτά τα 40 περίπου τα 18 με 20 είναι το 

ςυςςωρευμζνο ζλλειμμα 10ετίασ του κρατικοφ προχπολογιςμοφ. Και τα υπόλοιπα 20 δεν 

ξζρουμε που πιγαν. Δεν ξζρουμε. Γιατί υπολογιςτικά βγαίνει το νοφμερο αλλά δεν υπάρχει 

αιτιολόγθςθ. Κάποιοι τα πιραν. Ροιοί τα πιραν; Το ψάχνουμε! 

 

Λοιπόν, τι ζγινε τϊρα; Πταν κινδφνευε θ χϊρα, και βρζκθκε πλζον, αποκαλφφκθκε, το 
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κακεςτϊσ χρεοκοπίασ τθσ, θ ευρωηϊνθ κλονίςτθκε διότι εάν προχϊραγε θ χϊρα, όπωσ είχε 

κάκε δικαίωμα να το κάνει, θ ςυνκικθ τθσ Λιςαβόνασ τθσ το επζτρεπε, να προχωριςει ςε 

μονομερι ρφκμιςθ των 

χρεϊν τθσ εκείνθ τθ ςτιγμι, δεν κα μποροφςε κανείσ να τθν ςταματιςει. Και δεν κα 

μποροφςε να τθν ςταματιςει για τον εξισ απλοφςτατο λόγο. Πταν δανείηεισ ιδιϊτθ ι 

επιχείρθςθ, νοικοκυριό ι επιχείρθςθ και δεν μπορεί να πλθρϊςει τι κάνεισ; Τον βάηεισ ςε 

εκκακάριςθ, του παίρνεισ τα περιουςιακά και τελειϊςαμε. Στο κράτοσ δεν μπορείσ να το 

κάνεισ αυτό. Και αυτόσ είναι ο μεγαλφτεροσ εφιάλτθσ των δανειςτϊν κρατϊν από τον 19ο 

αιϊνα. Τι γίνεται αν αποφαςίςει το κράτοσ να μθν πλθρϊςει; Δεν μπορείσ να του κάνεισ 

εκκακάριςθ. Δεν μπορείσ να του απαιτιςεισ τθν περιουςία ςαν δανειςτισ. 

 

Γιατί; Γιατί ζχει αςυλία λόγω άςκθςθσ εκνικισ κυριαρχίασ. Ζτςι λζνε οι νομικοί. Και αυτό 

είναι ςτο διεκνζσ δίκαιο, ςτον ςκλθρό πυρινα του διεκνοφσ δικαίου. Το ιξεραν αυτό ςτθν 

ευρωηϊνθ, οπότε τι κάνανε; Καλζςανε τα πολιτικά κόμματα ςτθν ζδρα, ςτισ Βρυξζλλεσ, τισ 

θγεςίεσ, τθσ τότε κυβζρνθςθσ και τθσ μελλοντικισ κυβζρνθςθσ και τουσ είπαν "εδϊ είμαςτε 

ςε πολφ δφςκολθ κζςθ, προζχει το ευρϊ". Και επειδι πίςω από τθν Ελλάδα ζρχονταν και 

άλλοι, θ Λρλανδία, θ Ρορτογαλία, θ Λςπανία, θ Λταλία, το Βζλγιο, θ Γαλλία, είπαν «πρζπει να 

φτιάξουμε ζναν μθχανιςμό άμεςα που να μθν επιτρζπει ςτα κράτθ και ςτουσ λαοφσ φυςικά 

να επιβάλλουν είτε διαγραφι, είτε ρυκμίςεισ ι οτιδιποτε μονομερϊσ για να χάςουν τα 

λεφτά τουσ οι τράπεηεσ». Και ζτςι ςτιςανε τθν ιςτορία ςτθν Ελλάδα γιατί ξζρανε ότι ζχουμε 

τόςο εκελόδουλο πολιτικό ςφςτθμα που μποροφν να επιβάλλουν ότι γουςτάρουν εδϊ. Και 

ζτςι ζγινε θ μεταβολι, θ πολιτικι μεταβολι. Φυςικά επειδι κανζνασ δεν κάνει τίποτα με το 

αηθμίωτο ςτικθκε αυτι θ λεθλαςία των spreads, επιτοκίων και όλα αυτά τα πράγματα που 

είδαμε εκείνουσ τουσ μινεσ και που απζφεραν ςτουσ κερδοςκόπουσ περίπου 17 

διςεκατομμφρια κζρδθ και από εκεί και πζρα άρχιςε το γαϊτανάκι του να πάμε ςτο 

μθχανιςμό ςτιριξθσ. Βεβαίωσ ο μθχανιςμόσ ςτιριξθσ του ευρϊ δεν ζχει καμία ςχζςθ με το 

μθχανιςμό ςτιριξθσ τθσ χϊρασ. 

 

Εκεί λοιπόν κάνανε το εξισ. Αυτό που τουσ ενδιζφερε δεν ιταν να βάλουν ςε εφαρμογι το 

μνθμόνιο αλλά τθν δανειακι ςφμβαςθ. Με τθν δανειακι ςφμβαςθ λοιπόν εξαναγκάςανε τθ 

κυβζρνθςθ, "εξαναγκάςανε" τρόποσ του λζγειν. Επειδι τυχαίνει λόγω επαγγζλματοσ να 

γνωρίηω και ςτελζχθ του ΔΝΤ, γελάγανε τισ μζρεσ εκείνεσ. Μου λζγανε ότι δεν είχαν 

προφτάςει να ςτείλουν τθ δανειακι ςφμβαςθ και είχε γυρίςει πίςω υπογραμμζνθ Ι τα ίδια 

ςτελζχθ πιςτεφανε ότι κα υπιρχε διαπραγμάτευςθ γι' αυτό ιταν ακραία θ διατφπωςθ τθσ 

δανειακισ ςφμβαςθσ με ςκοπό να κοποφνε κάποιεσ, οι πιο ακραίεσ εκδοχζσ, μζςα από μια 

διαπραγμάτευςθ. Δεν υπιρξε τίποτα, υπογράφτθκε αβλεπί. Και γράφτθκε ςτον διεκνι τφπο 

άλλωςτε πολφ ζντονα, κάποιοι οικονομικοί αναλυτζσ είπαν "τι ςόι κυβζρνθςθ ζχετε 

ςτθν Ελλάδα". 

 

Θ δανειακι ςφμβαςθ λοιπόν προβλζπει, το πρϊτο πράγμα που προβλζπει είναι ότι θ 

Ελλάδα αμετάκλθτα και άνευ όρων παραιτείται τθσ αςυλίασ λόγω άςκθςθσ εκνικισ 

κυριαρχίασ. Στισ 6 Μαΐου του 2010 ψθφίηεται ο νόμοσ του μνθμονίου από τθν Ελλθνικι 

Βουλι και δυο μζρεσ μετά, ςτισ 8 Μαΐου, με τροπολογία ςε ψθφιςμζνο νομοςχζδιο τθσ 

Βουλισ, δίνεται το δικαίωμα μόνο με τθν υπογραφι του υπουργοφ να ιςχφει θ δανειακι 

ςφμβαςθ. Βεβαίωσ όςο γνωρίηω εγϊ που αςχολοφμαι περίπου μια 10ετία με τα ηθτιματα 
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αυτά ςασ πλθροφορϊ ότι δεν υπάρχει παρόμοιο ςυμβάν ι τζτοια δανειακι ςφμβαςθ όχι 

μόνο ςτα ελλθνικά χρονικά αλλά και ςτα διεκνι χρονικά από τισ αρχζσ του 19ου αιϊνα, δεν 

υπάρχει κράτοσ ακόμα και αποικία που να ζχει υπογράψει τζτοιο πράγμα. Ο Τςολάκογλου 

ςτισ δίκεσ του 46, ςτισ δίκεσ δοςιλόγων του 46, χρθςιμοποίθςε ωσ επιχείρθμα ότι "εγϊ όταν 

μου ηθτικθκε από τουσ χιτλερικοφσ, από τουσ ναηί, να υπογράψω τθ κατάλυςθ του ενιαίου 

και αδιαίρετου τθσ εκνικισ κυριαρχίασ τθσ χϊρασ, παραιτικθκα". Αυτό είναι γεγονόσ. Δεν 

τον κάνει φυςικά λιγότερο δοςίλογο Αλλά τουλάχιςτον ακόμα και αυτόσ είχε τςίπα. Και 'δω 

μιλάμε, ςε ομαλζσ ςυνκικεσ, υπό κακεςτϊσ υποτίκεται κοινοβουλευτικισ δθμοκρατίασ, 

ζχουμε κυβζρνθςθ εκλεγμζνθ από τθν χϊρα που παρζδωςε το ςφνολο τθσ χϊρασ ςτουσ 

ξζνουσ δανειςτζσ. Και ξζρετε τι ςθμαίνει αυτό ςτθ πράξθ; 

 

Πρώτον. Ραραιτικθκε θ χϊρα από όλα τα φυςικά δικαιϊματα που ζχει ζνασ οφειλζτθσ 

απζναντι ςτο δανειςτι του. Ακόμα και αυτά που ζχει ζνα φυςικό πρόςωπο. 

Δεφτερον. Με βάςθ τθ δανειακι ςφμβαςθ ςτθν Ελλάδα δεν επιτρζπεται να πάει ςε τρίτεσ 

πθγζσ να αναηθτιςει τα χριματα και να ξεχρεϊςει τουσ δανειςτζσ. Δθλαδι αν είχαμε μια 

κυβζρνθςθ που διεκδικοφςε το κατοχικό δάνειο από τουσ Γερμανοφσ, που είναι άμεςα 

απαιτθτό, και ςυμφωνοφςε θ γερμανικι κυβζρνθςθ να μασ δϊςει το κατοχικό δάνειο, τα 

160 περίπου διςεκατομμφρια που υπολογίηουμε ότι είναι θ ςθμερινι αξία του κατοχικοφ 

δανείου, δεν κα μποροφςαμε να τα χρθςιμοποιιςουμε για να ξεχρεϊςουμε τουσ κυρίουσ 

αυτοφσ. 

Τρίτον. Οι δανειςτζσ ζχουν όμωσ το δικαίωμα, μερικά ι ολικά, να εκχωριςουν τισ δικζσ 

τουσ χρεωςτικζσ απαιτιςεισ ςε τρίτουσ απζναντι ςτθν Ελλάδα. Και ςασ λζω ζνα ςενάριο το 

οποίο αναφζρουν πάρα πολλοί ειδικοί. Ακραίο ςενάριο, όντωσ, αλλά δεν είναι απίκανο, 

γιατί το ζχουν υπογράψει αυτό το πράγμα. Και λζει ότι. το ζχει πει ο κφριοσ Καςιμάτθσ, το 

ζχω ακοφςει και από τον κφριο Χρυςόγονο ςυγκεκριμζνα, ςυνταγματολόγοι και οι δυο. 

Λοιπόν είπαν το εξισ. Μποροφν να δϊςουν τισ χρεωςτικζσ απαιτιςεισ, πχ να δϊςει θ 

Ολλανδία τισ χρεωςτικζσ τθσ απαιτιςεισ απζναντι ςτθν Ελλάδα ςτθν Τουρκία, να ζρκει θ 

Τουρκία, να δεςμεφςει τθν Ακρόπολθ και να τοποκετιςει τθν τοφρκικθ ςθμαία ςτθν 

Ακρόπολθ. Διότι παραίτθςθ από τθν αςυλία λόγω άςκθςθσ εκνικισ κυριαρχίασ ςθμαίνει ότι 

παραιτείςαι από τθν δθμόςια περιουςία του κράτουσ από το ςφνολο τθσ εκνικισ 

επικράτειασ, από το εκνικό ζδαφοσ. Ραραιτείςαι από τθν ιδιωτικι περιουςία των πολιτϊν 

ςου. Και παραιτείςαι ακόμθ και από τθ δυνατότθτα να μθν υπάρξει δζςμευςθ ι 

υποκικευςθ ακόμα και ςτον οπλιςμό τθσ χϊρασ. Αυτό το πράγμα είναι πρωτοφανζσ. Γι' 

αυτό βγικαν πάρα πολλοί αναλυτζσ ςτον κόςμο και νομικοί και λζγανε, ςυγκεκριμζνα εγϊ 

κυμάμαι ζναν Αμερικανό χρθματιςτι, ο οποίοσ είχε γράψει τότε ςτουσ New York Times ζνα 

άρκρο ζγοντασ "υπογράφει τθν εκνικι τθσ αυτοκτονία θ χϊρα".  

Τέταρτον και το χειρότερο. Με βάςθ τα διεκνι ικθ και ζκιμα, ςτισ διεκνισ αγορζσ θ 

δανειακι ςφμβαςθ αυτι εμπίπτει ςτο περίφθμο "ίςοι όροι ανάμεςα ςτουσ δανειςτζσ". 

Δθλαδι ότι ιςχφει για ζναν δανειςτι υποχρεωτικά ιςχφει για όλουσ είτε ζχουν υπογράψει 

τθν δανειακι ςφμβαςθ είτε όχι. Αν τθν εκτελζςεισ δθλαδι μζχρι το τζλοσ αυτι τθ δανειακι 

ςφμβαςθ, τότε οποιοςδιποτε δανειςτισ του ελλθνικοφ κράτουσ μπορεί να το 

χρθςιμοποιιςει ωσ νομικό προθγοφμενο και να απαιτιςει τισ ίδιεσ ριτρεσ, τισ ίδιεσ 

υποχρεϊςεισ του κράτουσ απζναντι του, ζςτω και αν δεν ςυμπεριλαμβανόταν ςτθν 

δανειακι ςφμβαςθ. Αυτό λζγεται Pari Passu είναι ζνασ νομικόσ όροσ που ςθμαίνει «ότι 

ιςχφει για τον ζνα, ιςχφει για όλουσ». 
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Αυτό το πράγμα λοιπόν δεν ζπρεπε να το μάκουμε εμείσ, οφτε και θ Βουλι βζβαια, γι' αυτό 

και δεν πιγε ποτζ ςτθ Βουλι, πιγε μόνο ςτθ 

προπαραςκευαςτικι τθσ Βουλισ και ζμεινε εκεί. Βεβαίωσ ςτθ Βουλι μπορείτε να το βρείτε 

ολόκλθρο, είναι αναρτθμζνο πλζον. Δεν ζχει κυρωκεί αλλά, με βάςθ το τι ζχουν 

αποφαςίςει, ιςχφει γιατί εκτελείται.  

 

Με βάςθ αυτά λοιπόν εφαρμόςανε τθ πολιτικι του μνθμονίου θ πολιτικι του οποίου είχε 

ςχεδιαςτεί εξ' αρχισ όχι τόςο για να δθμιουργιςει τα πλεονάςματα εκείνα για να 

πλθρωκοφν τα τοκοχρεολφςια. Γνωρίηουν πολφ καλά ότι δεν πλθρϊνονται. Κάκε χρόνο θ 

εξυπθρζτθςθ του χρζουσ μασ κοςτίηει 35 με 40% του ΑΕΡ. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται να 

πλθρωκεί. Είναι αδφνατο. Το ξζρανε. Και εφόςον λοιπόν το ξζρανε τι ζπρεπε να γίνει; Αν 

μασ λζγανε το Γενάρθ του 2010 "Κα βάλω χζρι ςτθ δθμόςια περιουςία", κα ξεςθκωνότανε 

όλοσ ο κόςμοσ. Οπότε τι κάνανε; Ζφεραν ολόκλθρο τον κόςμο ςτθν απόγνωςθ, ςτθν 

απελπιςία, μεροδοφλι μεροφάι, να ςκζφτεται τθν ανεργία, το αν κα μπορεί να επιβιϊςει 

αυτόσ, το παιδί του, θ οικογζνεια του αφριο και να του κζςουν το εξισ δίλλθμα, αυτό που 

είπε ο κφριοσ Πλι εν πριν 3 βδομάδεσ μετά τθν 11θ του Μάρτθ που αποφαςίςτθκε θ 

εκποίθςθ των 50 δισ τθσ δθμόςιασ περιουςίασ. Τι είπε; "Ι πουλάτε ι χάνετε τουσ 

υπόλοιπουσ μιςκοφσ τθσ 10ετίασ". Αυτό ιταν το δίλλθμα των τοκογλφφων. Ι πουλάτε ι 

χάνετε ότι ζχει μείνει από ςυντάξεισ και μιςκοφσ. Να εξαναγκάςουν το λαό να πει "Ασ τα 

κομμάτια, ποφλα κάτι, προκειμζνου να μθν χάςω και ότι μου ζχει απομείνει". Και τθν ίδια 

ϊρα ζνα ολόκλθρο ςφςτθμα προπαγάνδασ προςπακεί να πείςει το λαό ότι είμαςτε 

πάμπλουτθ χϊρα ρε παιδιά. Ζχουμε πετρζλαια... Σαουδικι Αραβία ζχουμε πυρθνικά, 

ζχουμε ιςτορίεσ, πλουτϊνιο, χρυςάφια... Τι είναι τϊρα να δϊςουμε 350 διςεκατομμφρια 

που είναι το χρζοσ; Ενϊ ςτθ πραγματικότθτα δεν είναι ζτςι. 

 

Λοιπόν, από κει και πζρα θ κατάςταςθ πθγαίνει από το κακό ςτο χειρότερο. Σε 8 μινεσ 

εφαρμογισ του μνθμονίου είχαμε υποχϊρθςθ μιασ 10ετίασ ςτθν ελλθνικι οικονομία και τα 

ειςοδιματα κατζλθξαν ςτο 1974 ςε πραγματικοφσ όρουσ. Τα επόμενα χρόνια που ζρχονται 

κα είναι ακόμα πιο δφςκολα και πολφ χειρότερα από αυτό που ζχουμε πλθρϊςει. Είμαςτε 

ςτθ προκαταρκτικι διαδικαςία.  

 

Κατά τθ γνϊμθ μου αυτό που οφείλουμε να κάνουμε είναι ζνα πραγματικά, αυκεντικά, 

ρωμαλζο παλλαϊκό μζτωπο που κα απαιτιςει τον επαναπροςδιοριςμό όλων των πολιτικϊν 

ςυνκθκϊν ςτθ χϊρα. Δθλαδι τθν ανατροπι του πολιτικοφ ςυςτιματοσ και τθ δθμιουργία 

νζων προχποκζςεων μιασ νζασ εξουςίασ που κα επιβάλλει: 

 

Τθν καταγγελία τθσ δανειακισ ςφμβαςθσ και το ςφνολο του οικοδομιματοσ που ςτικθκε 

πάνω ς' αυτι ϊςτε να μπορεί να γλυτϊςει τθν αγχόνθ και το δόκανο ο ελλθνικόσ λαόσ και 

να οικοδομιςει μια νζου τφπου πορεία για το τόπο. Μια νζου τφπου εξουςία που 

αντανακλά και πρζπει να αντανακλά τα πραγματικά ςυμφζροντα του μόνου αυκεντικοφ 

εκφραςτι αυτοφ του τόπου που είναι αυτόσ που τον ποτίηει με τον ιδρϊτα του. 

 

Με αυτό το πράγμα κζλω να κλείςω, Κοιτάξτε. Οι εποχζσ που ανακζταμε ςε κάποιουσ 

άλλουσ τθν διοίκθςθ και τθν κυβζρνθςθ τθσ χϊρασ τελειϊςανε ανεπιςτρεπτί. Τελειϊςανε 
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ανεπιςτρεπτί. Είναι πολφ ςοβαρό το μζλλον τθσ χϊρασ το μζλλον των παιδιϊν μασ και των 

οικογενειϊν μασ για να το ανακζςουμε ςε τρίτουσ ςωτιρεσ. 

Ι εμείσ ι κανζνασ. 

 

Ευχαριςτϊ πολφ. 
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