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1. Ο σοσιαλισμός της αστακομακαρονάδας
Είναι μία βροχερι Σετάρτθ του Φεβρουαρίου 1981. Σο βράδυ, ςε μια ψαροταβζρνα
του Χαλανδρίου, ςτον δρόμο προσ Χολαργό, κοντά ςτο ςπίτι του Χαρίλαου Φλωράκθ,
Γενικοφ Γραμματζα τότε του ΚΚΕ, ςυνευρίςκονται οι Ανδρζασ Παπανδρζου, αρχθγόσ του
ΠΑΟΚ, Άκθσ Σςοχατηόπουλοσ, Γεράςιμοσ Αρςζνθσ, Κωςτισ Βαΐτςοσ, Βάςω Παπανδρζου,
Μζνιοσ Κουτςόγιωργασ και ο μετζπειτα διμαρχοσ Χαλανδρίου Νίκοσ Πζρκιηασ. Ο Ανδρζασ
Παπανδρζου είναι ςίγουροσ για τθν εκλογικι νίκθ του «Κινιματοσ» ςτισ εκλογζσ του
Οκτωβρίου και θ ςυηιτθςθ είναι ποφ κα βρεκοφν τα απαραίτθτα κεφάλαια για να
μοιραςτοφν ςτισ ορδζσ των «μθ προνομιοφχων» που ανυπόμονοι περιμζνουν τθν ϊρα τθσ
μεγάλθσ ειςβολισ. (Διαβάςτε το όλο. Θα αυξθκεί κατακόρυφα θ οργι ςασ και δεν κα
πιςτεφετε τισ αποκαλφψεισ οι οποίεσ λόγω του ζγκριτου δθμοςιογράφου είναι όλεσ
τεκμθριωμζνεσ.
«Πρόεδρε, δεν υπάρχει πρόβλημα», λζει ο Γεράςιμοσ Αρςζνθσ, μετζπειτα «τςάροσ τθσ
οικονομίασ», ςτον ιδρυτι του ΠΑΟΚ. «Το διεκνζσ ςφςτθμα», επιμζνει, «ζχει μεγάλθ
ρευςτότθτα και κα βροφμε αρκετό χριμα να φζρουμε ςτθν Ελλάδα. Εξάλλου, τα επιτόκια
είναι χαμθλά, όπωσ και το ελλθνικό δθμόςιο χρζοσ. Υπάρχουν ζτςι περικϊρια να
αντιμετωπίςουμε και αιτιματα για παροχζσ, αλλά και μία πικανι φυγι κεφαλαίων ςτισ
ξζνεσ τράπεηεσ από βιομθχάνουσ και μεγαλοειςαγωγείσ…».
«Δηλαδή λεφτά υπάρχουν, Μάκη», τονίηει ευχαριςτθμζνοσ ο Ανδρζασ Παπανδρζου.
«Θα μπορζςουμε ζτςι να δείξουμε ςτον λαό ότι μοιράηουμε χριμα. Ποιοσ ποτζ κα μάκει ότι
αυτό είναι δανεικό… Θα λζμε ςε όλουσ τουσ τόνουσ ότι είναι το χριμα του κατεςτθμζνου,
που τϊρα ανικει ςτουσ Ζλλθνεσ…», προςκζτει ο πρόεδροσ του ΠΑΟΚ και δείχνει να
απολαμβάνει το ουίςκι που πίνει.
«Οι γιαπωνζηικεσ τράπεηεσ ψοφάνε να δανείηουν χριμα ςτθν Ευρϊπθ, κφριε πρόεδρε»,
λζει ςτον Ανδρζα Παπανδρζου ο Κωςτισ Βαΐτςοσ, που είχε διεκνι εμπειρία από τθ
ςυμβουλευτικι κθτεία του ςε χϊρα τθσ Λατινικισ Αμερικισ. Γνϊριηε επίςθσ ο ίδιοσ – όπωσ
και ο Ανδρζασ Παπανδρζου – ότι ςτθν διεκνι κεφαλαιαγορά κυκλοφοροφςε και άφκονο
μαφρο αραβικό χριμα ςε πετροδολάρια, που άλλο που δεν ικελε να τοποκετθκεί ςε χϊρεσ
όπωσ θ Ελλάδα. Σο χριμα αυτό ιταν καλοδεχοφμενο από τον Ανδρζα Παπανδρζου, ο
οποίοσ ικελε να το χρθςιμοποιιςει για να εξαγοράςει ςτθν κυριολεξία ψιφουσ και
οπαδοφσ, ϊςτε να μονιμοποιιςει τθν παραμονι του ςτθν εξουςία. Αυτό ιταν το μεγάλο
όραμά του και, για να το αναλφςει κανείσ, απαιτοφνται πολλζσ ςελίδεσ.
Με απλά λόγια, λζμε ότι, όταν το 1974 ο Ανδρζασ Παπανδρζου ίδρυςε το ΠΑΟΚ, δφο
πράγματα τον ενδιζφεραν: Πρώτον, να διαλφςει τθν μιςθτι του – όπωσ είχε αποκαλφψει
ςτον γράφοντα – Ζνωςθ Κζντρου-Νζεσ Δυνάμεισ (ΕΚΝΔ) και, δεφτερον, να καταλάβει τθν
εξουςία. Επειδι μάλιςτα γνϊριηε ότι δεν κα μποροφςε να καταλάβει τθν εξουςία
υποςχόμενοσ ςοςιαλδθμοκρατικοφ τφπου μεταρρυκμίςεισ, οι οποίεσ εξάλλου ιςαν μζςα
ςτο πρόγραμμα τθσ ΕΚΝΔ, εφάρμοςε μία ριηοςπαςτικι, λαϊκιςτικι, τριτοκοςμικοφ τφπου
ςτρατθγικι, αξιοποιϊντασ τα κατϊτατα δυνατά ερείςματα και ζνςτικτα που μπορεί να
διακζτει ζνασ λαόσ.
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πουδαςμζνοσ ςτθν Αμερικι και οικονομολόγοσ, επθρεαςμζνοσ από τθ ςχολι τθσ
οικονομετρικισ προςζγγιςθσ των πραγμάτων, ο Ανδρζασ Παπανδρζου –ο οποίοσ
απεχκανόταν τθν Ευρϊπθ και τθν κουλτοφρα τθσ– ιταν ζνασ πολιτικόσ με ικανότθτα
τολμθρϊν τακτικϊν ελιγμϊν, που μποροφςε με άνεςθ να κινείται ςτρατθγικά ςτθ βάςθ
ορκολογικϊν επιλογϊν. Ζνα ςθμαντικό τθν εποχι εκείνθ ςτζλεχοσ του Κινιματοσ
χαρακτιριηε τον αρχθγό του ΠΑΟΚ «κινοφμενο θλεκτρονικό υπολογιςτι». Μελετοφςε
κάκε κίνθςι του και, κυρίωσ, ςτθν Αμερικι είχε διδαχκεί από ειδικοφσ επικοινωνιολόγουσ
να καταλαβαίνει τθν ψυχολογία του όχλου, να ςυνκθματολογεί και να μπορεί να
διαιςκάνεται τι θζλει να ακοφςει ο ακροατήσ.
«Φςτερα», γράφει ο Στάμος Ζοφλας, «ο Ανδρζασ είχε διαπιςτϊςει ότι ςτθν Ελλάδα θ
πικανότθτα να αποκτιςει κάποιοσ δθμοςιότθτα είναι θ εκπροςϊπθςθ απόψεων με τρόπο
που να διεγείρει, που να ςυγκινεί, και ιδιαίτερα ςε κζματα που το ςυναιςκθματικό ςτοιχείο
είναι πολφ ζντονο». Ακόμθ και όςα οι πολιτικοί του αντίπαλοι κεωροφςαν ωσ ανερμάτιςτθ
πολιτικι και οβιδιακζσ μεταμορφϊςεισ, ςτθν ουςία δεν ιταν παρά ζνασ ςυνειδθτόσ και
προςχεδιαςμζνοσ τακτικιςμόσ που είχε ωσ πρωταρχικό –αν όχι αποκλειςτικό– ςτόχο τθν
κατάλθψθ τθσ εξουςίασ»*1+. Και θ τελευταία όντωσ κατελιφκθ τον Οκτϊβριο του 1981 και
ζμελλε να κρατιςει, τθν πρϊτθ περίοδο, το ΠΑΟΚ και τον αρχθγό του ςτο τιμόνι τθσ χϊρασ
ζωσ τον Ιοφλιο του 1989.

2. Η δημιουργία των μηχανισμών
Εννζα χρόνια παραμονισ ςτθν εξουςία ιςαν αρκετά για το ΠΑΟΚ και τον ιδρυτι του
να δθμιουργιςουν αρκρϊςεισ και καταςτάςεισ που δφςκολα κα μποροφςαν αρκοφν από
φιλελεφκερεσ πολιτικζσ δυνάμεισ. Ακόμα χειρότερα, τθν παςοκικι περίοδο εμπεδϊκθκε
ςτθν Ελλάδα και μία αντιδραςτικι τριτοκοςμικι ιδεολογία θ οποία ςιμερα μόνον δεινά
επιφυλάςςει ςτθ χϊρα. Εξάλλου, θ ιδεολογία αυτι, ςφμφωνα με τα γνωςτά από τα
ολοκλθρωτικά κακεςτϊτα πρότυπα, χρθςίμευε ωσ άλλοκι ςτουσ μθχανιςμοφσ που
ζπαιρναν ςάρκα και οςτά ςτθν Ελλάδα ςε αντικατάςταςθ του αποκαλοφμενου «κράτουσ
τθσ δεξιάσ». Μετά λοιπόν τθν επιχείρθςθ του Φεβρουαρίου 1982, όταν μία Κυριακι οι
πραςινοφρουροί ζκαναν δοκιμι πραξικοπιματοσ, ςταδιακά εγκαταςτάκθκαν ςτθν Ελλάδα
μθχανιςμοί του παςοκικοφ κράτουσ που δθμιουργοφςαν και νζεσ κοινωνικο-οικονομικζσ
αρκρϊςεισ.
Κοντολογίσ, ο Ανδρζασ Παπανδρζου επεδίωξε –και ςε μεγάλο βακμό κατάφερε– να
δθμιουργιςει μία φιλικι προσ το ΠΑΟΚ μεςαία τάξθ, εςωςτρεφι και εχκρικι προσ κάκε
φιλελεφκερθ και ευρωπαϊκι ιδζα. Επρόκειτο για μία τάξθ που διψοφςε για χριμα, αλλά
ικελε να το αποκτιςει χωρίσ κόπο και, κυρίωσ, όχι μζςα από μθχανιςμοφσ τθσ αγοράσ και
του οικονομικοφ ανταγωνιςμοφ που ςυνεπάγεται θ ελεφκερθ οικονομία.
Ζτςι, τθν περίοδο 1981-1985, ειςρζουν ςτθν Ελλάδα απίςτευτα ποςά, δανειςμζνα από
ξζνεσ τράπεηεσ, κυρίωσ ιαπωνικζσ, και δαπανϊνται αςυςτόλωσ ςτο όνομα τθσ «καμζνθσ
γθσ», για να εκκολαφκεί θ παςοκικι εξουςία, θ οποία ιταν και ςαφζςτατου τριτοκοςμικοφ
χαρακτιρα. Σθν προαναφερόμενθ περίοδο, θ Ελλάδα δανείςτθκε από το εξωτερικό περί τα
50 δις. δολάρια, παράλλθλα δε ειςζπραξε και άλλα 26 δις. δολάρια από κοινοτικζσ
επιδοτιςεισ. Μζςα ςε μία τετραετία, δθλαδι, θ χϊρα είχε δεχκεί το ιςόποςο ενόσ ζτουσ
Ακακάριςτου Εγχωρίου Προϊόντοσ (ΑΕΠ). Όςο για το δθμόςιο χρζοσ τθσ, από 28% του ΑΕΠ
το 1980, είχε εκτιναχκεί ςτο 47,8% ςτα τζλθ του 1985*2+. Είχε, δθλαδι, ςχεδόν
διπλαςιαςκεί χωρίσ να γίνει ςτθ χϊρα οφτε ζνα ζργο! Αντικζτωσ, θ κατανάλωςθ είχε πάει
ςτα φψθ, με αποτζλεςμα τθν αλματϊδθ άνοδο του ιςοηυγίου εξωτερικϊν ςυναλλαγϊν, το
ζλλειμμα του οποίου ζφκαςε να αντιπροςωπεφει το 14,5% του ΑΕΠ και να είναι το
υψθλότερο κατά κεφαλιν ςτον κόςμο!
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το επίπεδο τθσ παραγωγισ, όμωσ, θ Ελλάδα υποχωρεί ςθμαντικά, οι εξαγωγζσ τθσ
παραμζνουν ςτάςιμεσ, ενϊ θ βιομθχανία τθσ ξεφτίηει και ςταδιακά χάνεται. Σο ΠΑΟΚ,
ωςτόςο, εδραιϊνεται κοινωνικά και εξαγοράηει ψιφουσ, ςυνειδιςεισ, ςυνδικαλιςτικζσ
οργανϊςεισ, αγροτικοφσ ςυνεταιριςμοφσ, διμουσ, κοινότθτεσ. Όπωσ ψικυρίηεται ςτουσ
ευρωπαϊκοφσ διαδρόμουσ, το «Κίνθμα» του Ανδρζα Παπανδρζου αποκτά κακεςτωτικό
χαρακτιρα και το ότι παραμζνει ςτθν Ευρϊπθ οφείλεται ςτο χριμα που ειςρζει ςτθν
Ελλάδα από τα διάφορα κοινοτικά Σαμεία. Σα τελευταία χρθςιμοποιοφνται για
πλουςιοπάροχεσ επιδοτιςεισ θμζτερων αγροτϊν, ςυνδικαλιςτϊν, δθμοςιογράφων,
επιχειρθματιϊν, εκδοτϊν, ανϊτερων και ανϊτατων ςτελεχϊν επιχειριςεων και, βεβαίωσ,
κομματικϊν μθχανιςμϊν.
Δθμιουργείται ζτςι ςταδιακά ζνα παρακράτοσ μαφιόηικου τφπου, το οποίο
διειςδφει όλο και βακφτερα ςτθν πολιτικι και κυριολεκτικά μολφνει τθ δθμοκρατία.
Απίκανοι και αδίςτακτοι εκπρόςωποι αυτοφ του παρακράτουσ δθμιουργοφν δίκτυα
επικοινωνίασ και επιρροισ και αξιοποιοφν ςτο ζπακρο μια φαφλθ «προοδευτικι»
δθμοςιογραφία και ακόμα πιο φαφλουσ βαρϊνουσ των μζςων μαηικισ επικοινωνίασ
(ΜΜΕ). Αν δε κατά καιροφσ τα ςκάνδαλα, οι καταχριςεισ και οι λεθλαςίεσ αυτοφ του
παρακράτουσ βγαίνουν ςτθ δθμοςιότθτα, αυτό οφείλεται αποκλειςτικά ςε εςωτερικοφσ
ανταγωνιςμοφσ και ςε προςωπικζσ ζριδεσ των ανκρϊπων που δεςπόηουν ςτο παρακράτοσ.
Σι να πρωτοκυμθκεί κανείσ… Ο Κοςκωτάσ, ο Μαυράκθσ, ο ταματελάτοσ, θ Αγρζξ, τα
καλαμπόκια, θ Προμζτ, ο Οργανιςμόσ Αναςυγκροτιςεωσ Επιχειριςεων είναι μερικά από τα
200 ςκάνδαλα του ΠΑΟΚ που είχε καταγράψει ο Γιάννθσ Λάμψασ και είχε περιγράψει
αναλυτικά ςε άρκρα του ςτα τότε Επίκαιρα του Γιάννθ Πουρνάρα.
υγκλονιςτικά και απολφτωσ θλεγμζνα ςτοιχεία για εκείνθ τθν περίοδο περιζχονται
ςε ζνα αποκαλυπτικό και πολφ ςθμαντικό βιβλίο του Δθμιτρθ τεργίου, αρχιςυντάκτθ του
Οικονομικοφ Σαχυδρόμου τθν εικοςαετία 1979-1999 και διευκυντι ςφνταξθσ του ίδιου
περιοδικοφ το 2000. το βιβλίο Το Πολιτικό Δράμα τησ Ελλάδοσ 1981-2005*3+, ο
ςυγγραφζασ προζβλεπε τθν πτϊχευςθ τθσ χϊρασ από το 1989, όταν ςτθν ουςία θ Ελλάδα
είχε απειλθκεί με αποβολι από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ – χωρίσ να ιδρϊςει κανενόσ το αυτί.
Σθν αποκάλυψθ αυτι είχε κάνει ο υπογράφων από τισ ςτιλεσ του Οικονομικοφ
Ταχυδρόμου, δεχόμενοσ τόνουσ φβρεων και λάςπθσ από τουσ πραιτωριανοφσ τθσ
«Αλλαγισ».
Σθν ϊρα, λοιπόν, που κάποιοι ψάχνουν για «επαχκι χρζθ» και παραπλανοφν τον κόςμο, κα
πρζπει κάποια πράγματα να τα δοφμε από κοντά. Ειδικότερα δε κα πρζπει να γίνει
κατανοθτό ότι ςε μία χρεοκοπία δεν υπάρχουν αμζτοχοι – κυρίωσ όταν θ χρεοκοπία είναι
απότοκοσ ςυλλογικισ λθςτείασ, τουσ καρποφσ τθσ οποίασ άλλοι γεφονται περιςςότερο,
άλλοι λιγότερο και κάποιοι ίςωσ κακόλου.

3. Αριθμοί και γεγονότα
Ο υπογράφων δζχεται ότι τα τριανταπζντε τελευταία χρόνια αρκετοί πολιτικοί
πλοφτιςαν και κάποιοι υπερπλοφτιςαν αςκϊντασ το επάγγελμα του «εκπροςϊπου του
λαοφ». Δζχεται επίςθσ ότι ςτο πολιτικό μασ ςφςτθμα υπάρχει αυξθμζνθ διαφκορά. Όλα
αυτά, ςε μία δθμοκρατία είναι ανιχνεφςιμα και κολάςιμα. Γι’ αυτό, «επαχκι χρζθ»
υπάρχουν και αναγνωρίηονται μόνον ςτισ δικτατορίεσ τριτοκοςμικοφ και κομμουνιςτικοφ
τφπου. Αντικζτωσ, ςτθ δθμοκρατία, θ διαφάνεια – θ οποία είναι και ζνασ από τουσ όρουσ
λειτουργίασ τθσ – αποτελεί αντίδοτο ςτθ διαφκορά και ενίοτε τθν αποτρζπει.
Ωςτόςο, ειδικά ςτθν χϊρα μασ, υπάρχει μία άλλθ, και πραγματικι, διάςταςθ
«επαχκοφσ χρζουσ» τθν οποίαν ουδείσ τολμά να αναφζρει και, ακόμθ περιςςότερο, να
αναδείξει. Γι’ αυτό, ςτο παρόν κείμενο κα προςπακιςουμε να δϊςουμε μία μερικι
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διάςταςθ αυτοφ του «επαχκοφσ χρζουσ» προβάλλοντασ ςτοιχεία που με πολφ κόπο
αναηθτιςαμε και καταγράψαμε.
Επιςθμαίνουμε, ζτςι, ότι από το 1979 ζωσ και το 2010 ζγιναν ςτθν Ελλάδα 5.280
γενικζσ και κλαδικζσ απεργίεσ, ςε ποςοςτό 96% του δθμοςίου τομζα, με αποτζλεςμα να
χακοφν 1.385 θμζρεσ εργαςίασ. ε ςθμερινά ευρϊ, το κόςτοσ αυτϊν των εργάςιμων
θμερϊν, που είναι 45 τον χρόνο, αντιςτοιχεί ςε 135 δις. ευρϊ, ιτοι ςτο 39% του ςυνολικοφ
δθμοςίου χρζουσ τθσ χϊρασ ι ςτο 55% των χρεϊν των αςφαλιςτικϊν ταμείων.
θμειϊνουμε ότι οι απεργοφντεσ ναι μεν δεν προςιλκαν ςτθν εργαςία τουσ, πλθν όμωσ
ειςζπραξαν το ςχετικό θμεριςιο κόςτοσ τθσ τελευταίασ – και το ςυνολικό αυτό ποςόν είναι
αδφνατον να υπολογιςκεί. ίγουρα, όμωσ, ςωρευτικά αντιπροςωπεφει κάποια
διςεκατομμφρια ευρϊ.
Οι περιςςότερεσ από τισ προαναφερκείςεσ απεργίεσ – ο αριθμόσ των οποίων είναι
τριπλάςιοσ του αντιςτοίχου κοινοτικοφ μζςου όρου πριν τη μεγάλη διεφρυνςη τησ
Ευρωπαϊκήσ Ενώςεωσ (ΕΕ) – είχαν εκβιαςτικό χαρακτιρα και κατζλθξαν ςτθν απόςπαςθ
απίκανων προνομίων. Σα τελευταία –όπωσ, για παράδειγμα, τα δωρεάν ταξίδια με τθν
Ολυμπιακι Αεροπορία όλων των μελϊν των οικογενειϊν των εργαηομζνων (;) ςτθν
εταιρεία, ςτθν πρϊτθ κζςθ– επιβάρυναν, ςφμφωνα με τον ΟΟΑ, το κόςτοσ παραγωγισ τθσ
ελλθνικισ οικονομίασ κατά 4% του ΑΕΠ περίπου. Ζτςι, ςωρευτικά τα τριάντα τελευταία
χρόνια θ ελλθνικι οικονομία επιβαρφνκθκε με άλλα 140 δις. ευρϊ, χάνοντασ ταυτοχρόνωσ
και ςθμαντικό μζροσ από τθν ανταγωνιςτικότθτά τθσ. τθν απϊλεια αυτι κα πρζπει να
προςτεκεί και θ κατά 2% ςωρευτικι επιβάρυνςθ του ΑΕΠ από τα κλειςτά επαγγζλματα, θ
οποία επίςθσ υπολογίηεται ςε άλλα 120 δις. ευρϊ.
Επίςθσ, από το 1993, μετά τθν πτϊςθ τθσ κυβερνιςεωσ Κωνςταντίνου Μθτςοτάκθ, ζωσ
και το 2009, προςελιφκθςαν ςτθν ευρφτερο δθμόςιο τομζα περί τα 600.000 άτομα, με
αποτζλεςμα το κόςτοσ του δθμόςιου τομζα να επιβαρυνκεί με το απίςτευτο ποςόν των 500
δις. ευρϊ – κόςτοσ το οποίο ξεπζραςε κατά τζςςερισ ποςοςτιαίεσ μονάδεσ το αντίςτοιχο
μζςο τθσ ΕΕ των 15 χωρϊν-μελϊν. Σο ποςοςτό αυτό ςιμερα αντιπροςωπεφει 11 δις. ευρϊ
ετθςίωσ και είναι θ βαςικι αιτία τθσ δθμιουργίασ δθμοςιονομικϊν ελλειμμάτων. Ακόμα
χειρότερα, επιβαρφνει και τθν εξυπθρζτθςθ του δθμόςιου δανειςμοφ ςε επίπεδα που είναι
δφςκολο να υπολογιςκοφν.
τισ παραπάνω απίςτευτεσ επιβαρφνςεισ κα πρζπει να προςκζςουμε και τθν χοριγθςθ
ςτθν Ελλάδα 180.000 ςυντάξεων με μθδενικι ανταπόδοςθ, οι οποίεσ ςε μία εικοςαετία
επιβάρυναν το υπερχρεωμζνο αςφαλιςτικό ςφςτθμα τθσ χϊρασ με 24 δις. ευρϊ, ςτα οποία
κα πρζπει να προςτεκοφν και κάποια διςεκατομμφρια εφάπαξ.
Σθν περίοδο 1990-2009 καταγράψαμε επίςθσ για τθν Ακινα 180 δικεν φοιτθτικζσ
διαδθλϊςεισ, οι οποίεσ κατζλθξαν ςε καταςτροφζσ δθμόςιασ και ιδιωτικισ περιουςίασ και
ςε λεθλαςίεσ πανεπιςτθμιακϊν ιδρυμάτων ανυπολογίςτου αξίασ. Σθν εικοςαετία αυτι, οι
καταςτροφζσ που προκλικθκαν μόνον ςτο Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο υπολογίηονται
ςτα 30 εκατ. ευρϊ ςωρευτικά, ςυμπεριλαμβανομζνων και των κλοπϊν επιςτθμονικοφ
υλικοφ. Από κοινωνικισ δε πλευράσ, οι βάρβαρεσ αυτζσ εκδθλϊςεισ οδιγθςαν ςε απϊλειεσ
δεκάδων χιλιάδων κζςεων εργαςίασ ςτο κζντρο τθσ Ακινασ και ςτο κλείςιμο περίπου
10.000 εμπορικϊν και άλλων επιχειριςεων.
Αποκαλυπτικά επίςθσ ςτοιχεία για το μζγεκοσ τθσ μεγάλθσ λθςτείασ μπορεί να
εντοπίςει κανείσ ςε ζνα καυμάςιο βιβλίο του αείμνθςτου Νικολάου Θζμελθ, υπουργοφ
Προεδρίασ ςτθν Οικουμενικι Κυβζρνθςθ Ηολϊτα το 1990, με τίτλο Σον δρόμον τετζλεκα *4+.
το βιβλίο αυτό, ο ςυγγραφζασ, που ιταν και πρόεδροσ του Ελεγκτικοφ υνεδρίου,
περιγράφει τισ απίςτευτεσ εμπειρίεσ του. ε οποιαδιποτε δθμοκρατικι και ευνομοφμενθ
χϊρα, το βιβλίο αυτό κα είχε προκαλζςει κφελλα αντιδράςεων και ειςαγγελικϊν
επεμβάςεων. Εν Ελλάδι πζραςε απαρατιρθτο. Ο λόγοσ απλόσ και ευκόλωσ κατανοθτόσ: ο
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ςυγγραφζασ περιγράφει όργια καταχριςεων και ςπαταλϊν ςτθ δθμόςια διοίκθςθ και
αναφζρει ςοβαρότατεσ αταςκαλίεσ ςε διμουσ και κοινότθτεσ. Αταςκαλίεσ που, ςυνολικά,
ξεπερνοφςαν τα 20 δις. δραχμζσ τθν εποχι εκείνθ.
Σο ποςόν αυτό, βζβαια, ανεβαίνει ςε αςτρονομικά φψθ αν διαβάςει κανείσ τισ εκκζςεισ
του Λ. Ρακιντηι, Επικεωρθτοφ Δθμοςίασ Διοικιςεωσ, ο οποίοσ, ςτθν γνωςτι ζκκεςι του,
περιγράφει τα ςθμεία και τζρατα που ςυμβαίνουν ςτουσ Οργανιςμοφσ Σοπικισ
Αυτοδιοικιςεωσ, ςτισ πολεοδομίεσ, ςτα Ελλθνικά Σαχυδρομεία και γενικά ςε δθμόςιουσ
οργανιςμοφσ. φμφωνα με υπολογιςμοφσ του Οργανιςμοφ Οικονομικισ υνεργαςίασ και
Αναπτφξεωσ (ΟΟΑ), το κόςτοσ τησ διαφθοράσ ςτην ελληνική δημόςια διοίκηςη
αντιπροςωπεφει περί το 2% του Ακαθαρίςτου Εγχωρίου Προϊόντοσ (ΑΕΠ) τθσ χϊρασ, ιτοι,
με τα ςθμερινά δεδομζνα, ζνα ποςόν τθσ τάξεωσ των 5 δις. ευρϊ. Ζτςι, ςε επίπεδο
τριακονταετίασ, φκάνουμε αιςίωσ τα 120 δις. ευρϊ.
Είναι, λοιπόν, θλίου φαεινότερον ότι το ελλθνικό δθμόςιο χρζοσ είναι όντωσ
«επαχκζσ», όχι όμωσ για τουσ λόγουσ που επικαλοφνται κάποιοι νομικοί, που, υποκρίνονται
ότι τϊρα ανακαλφπτουν τον τροχό τθσ διαφκοράσ και τθσ γραφειοκρατικισ αςυδοςίασ.
Αυτοί που αναηθτοφν ενόχουσ και αποδιοπομπαίουσ τράγουσ για το αποκαλοφμενο
ελλθνικό «επαχκζσ χρζοσ» και απειλοφν με μθνφςεισ και άλλα παρόμοια, καλά κα ζκαναν
να μάκουν …γραφι και ανάγνωςθ. Σο ελλθνικό δθμόςιο χρζοσ είναι το γνιςιο προϊόν τθσ
καταλθςτεφςεωσ του δθμοςίου πλοφτου από ςυντεχνίεσ, ςυνεταιριςμοφσ, ςυνδικαλιςτικά
ςωματεία, δθμόςιεσ επιχειριςεισ και κρατικοδίαιτουσ επιχειρθματίεσ. Όλοσ αυτόσ ο εςμόσ
τθσ ελλθνικισ, ςοβιετικοφ τφπου, κλεπτοκρατίασ δίνει ςιμερα τον υπζρ πάντων αγϊνα για
να καταρρεφςει θ χϊρα. Είναι θ μόνθ ελπίδα τουσ. Διότι, μία ελλθνικι κατάρρευςθ κα
αφιςει άκικτουσ όλουσ τουσ μθχανιςμοφσ τθσ διαφκοράσ και κα ενιςχφςει τισ εξουςίεσ των
ςυντεχνιϊν.
Για παράδειγμα, επιχειρθματίεσ που τροφοδοτοφν τισ διάφορεσ φιλολογίεσ περί
επιςτροφισ ςτθν δραχμι, είναι ξεκάκαρο τι επιδιϊκουν. Ζχοντασ τεράςτια χρζθ ςτο
εςωτερικό και γερζσ κατακζςεισ ςτο εξωτερικό, ςε περίπτωςθ που θ Ελλάδα επιςτρζψει
ςτθ δραχμι νομίηουν ότι κα εξοφλιςουν τα χρζθ τουσ ςε υποτιμθμζνεσ δραχμζσ,
ειςάγοντασ υπερτιμθμζνα ευρϊ. Θα ςυμβεί, δθλαδι, ό,τι ςυνζβθ ςτθν πάλαι ποτε
οβιετικι Ζνωςθ, ςτθν οποίαν οι ολιγάρχεσ τθσ νομενκλατοφρασ αγόραςαν ςχεδόν τα
πάντα με υπερτιμθμζνα ζναντι του ρουβλίου δολάρια που είχαν φυγαδεφςει ςτο εξωτερικό
τθν περίοδο του κομμουνιςτικοφ κακεςτϊτοσ. Με το χριμα αυτό οι ολιγάρχεσ, όχι μόνον
απζκτθςαν αμφκθτεσ περιουςίεσ, αλλά εγκατζςτθςαν και τισ δικζσ τουσ πολιτικζσ εξουςίεσ.
Ζτςι, θ ςθμερινι Ρωςία ελζγχεται από τουσ ολιγάρχεσ του χριματοσ και αυτοφσ που
αποτελοφν το πολιτικό τουσ ςκζλοσ.
Αυτό το μοντζλο «οραματίηονται» κάποιοι και για τθν Ελλάδα, γι’ αυτό και επιδιϊκουν με
κάκε μζςον να τθν αποκόψουν από τθν Ευρϊπθ. Δθλαδι, πζρα από τθ μεγάλθ λθςτεία, οι
κφκλοι αυτοί επιχειροφν ςιμερα και μία πολιτικο-κεςμικι ανατροπι. Σο κζμα είναι
τεράςτιο και οι διάφορεσ πτυχζσ του κα αναδεικνφονται όλο και πιο αδρά όςο κυλά ο
χρόνοσ. Και ο χρόνοσ κυλά εφιαλτικά γριγορα.

*1+ Στάμοσ Ηοφλασ, Όςα δεν ζγραψα…, Καςτανιϊτθ, Ακινα 2003, ς. 96.
*2+ Το καλοκαίρι του 1985 θ χϊρα ζφκαςε ςτο χείλοσ τθσ κατάρρευςθσ, όπωσ περιζγραψε ο τότε
διοικθτισ τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ Δ. Χαλικιάσ. Βλ. τθ μαρτυρία του ςε ςυνζντευξθ ςτον Π.
Βαςιλόπουλο (Οικονομικόσ Ταχυδρόμοσ, 8.1.1988), θ οποία παρατίκεται ςτο ςχετικό άρκρο μου
«Από το 1985 προβλεπόταν θ πτϊχευςθ», που είναι διακζςιμο ςτο http://tiny.cc/j3jax
*3+ Δθμιτρθσ Λ. Στεργίου, Το πολιτικό δράμα τθσ Ελλάδοσ 1981-2005, Παπαηιςθ, Ακινα 2005.
*4+ Νικόλαοσ Θζμελθσ, Τον δρόμον τετζλεκα, Ι. Σιδζρθσ, Ακινα 1998.
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