
  

 

 

Η ∆ΡΑΧΜΗ ΚΑΙ Η ΑΚΡΟΠΟΛΗ 

   Έγινε πασιφανές, ακόµη και στους ξένους εµπνευστές του, ότι σε ένα χρόνο, συντοµότερα 

απ’ όσο και οι ίδιοι περίµεναν, το µνηµόνιο έχει οδηγήσει τη χώρα µας ένα βήµα πριν από 

την αδυναµία πληρωµής των δανειστών της (κυρίως ξένων τραπεζών), για τους οποίους 

προοριζόταν το δάνειο των 110 δισ. της τρόικας. Το 2012 χρειάζονται επιπλέον τουλάχιστον 

26 δισ. και το 2013 τουλάχιστον 32 δισ., που (κατά το µνηµόνιο) θα τα έπαιρναν από τις 

«αγορές». Αυτό όµως είναι ανέφικτο, επειδή τα διεθνή όρνεα θέλουν περισσότερα κέρδη από 

τον τζόγο στην πτώση της αξίας του ευρώ και από το ξεπούληµα των ασηµικών της χώρας. 

   Το ελληνικό κράτος έχει ήδη προβεί σε µερική στάση πληρωµών σε εργαζόµενους, 

φαρµακοποιούς, προµηθευτές, εργολάβους, στους τοµείς της υγείας, της παιδείας, των  

κοινωνικών υπηρεσιών, του πολιτισµού, των υποδοµών κ.λπ., δηλ. έχει ήδη προβεί σε µερική 

χρεοκοπία. Αυτούς που δεν παραλείπει (έως τώρα) να πληρώνει είναι τους ξένους δανειστές. 

Φροντίζει, επίσης, να δίνει συνεχώς χρήµατα στις ελληνικές τράπεζες ως εγγυήσεις 

(καταθέσεις) του δηµοσίου.  

Σκυλοκαβγάς 

   Όλοι, όµως, προβλέπουν ότι σε λιγότερο από ένα χρόνο από τώρα το ελληνικό κράτος δε θα 

µπορεί να πληρώνει ούτε τους ξένους δανειστές. Η πρόβλεψη αυτή έχει προκαλέσει ανοιχτές 

και κρυφές αντιπαραθέσεις µεταξύ των τραπεζιτών αφ’ ενός (Τρισέ και εθνικές τράπεζες, 

γαλλικές κυρίως) και των Γερµανών µεγαλοβιοµηχάνων αφ’ ετέρου. 

   Οι τραπεζίτες δε θέλουν ούτε στάση πληρωµών ούτε αναδιάρθρωση (επιµήκυνση ή και 

κούρεµα), για να µη χάσουν την αξία τους τα ελληνικά οµόλογα που έχουν στα 

χαρτοφυλάκιά τους. Αυτό θα προκαλούσε αλυσιδωτές συνέπειες, δηλ. πτώση της αξίας του 

ευρώ, που θα έθιγε την αξία των κεφαλαίων των τραπεζών τους και θα υπονόµευε τη 

λειτουργία του ευρώ ως διεθνούς αποθεµατικού νοµίσµατος. Αυτό θα ενίσχυε το δολάριο ως 

αποθεµατικό, κάτι που προωθούν διακαώς οι ΗΠΑ. Για το λόγο αυτό οι τραπεζίτες θέλουν να 

µας δώσουν νέο δάνειο 50 έως 60 δισ. για το 2012 και 2013, να παίρνουν µεγαλύτερους 

τόκους και να µας εκµεταλλεύονται αιωνίως. 

   Οι Γερµανοί µεγαλοβιοµήχανοι θέλουν υποτιµηµένο ευρώ, για ν’ αυξήσουν τα κέρδη τους 

από τις εξαγωγές, ιδιαίτερα προς τις αναδυόµενες ασιατικές χώρες. Σήµερα το 52% των 

εξαγωγών τους γίνεται προς τις χώρες της ζώνης του ευρώ. Το Μάρτιο 2011 οι γερµανικές 

εξαγωγές έφτασαν στο ύψος-ρεκόρ των 98,3 δισ., 7,4% υψηλότερα σε σχέση µε τον 

Φεβρουάριο. (Η Ελλάδα έχει εξαγωγές 25 δισ. το χρόνο, δηλ. το ¼ των γερµανικών ενός 

µήνα!)  

   Ενώ τραπεζίτες και Γερµανοί µεγαλοβιοµήχανοι διαφωνούν στα παραπάνω, συµφωνούν 

στη λεηλασία των ασηµικών της Ελλάδας. Και οι δύο πλευρές δε θέλουν µε τίποτα να 

φύγει η Ελλάδα από το ευρώ. 

Οι φήµες για αναδιάρθρωση 

   Οι Γερµανοί σπέρνουν τα περί αναδιάρθρωσης, για να πιέσουν (νοµίζουν) την ελληνική 

κοινωνία να αποδεχθεί το νέο σκληρό µνηµόνιο ως το 2015. Οι κατοχικοί  του ΓΑΠ και του 

Παπακωνσταντίνου έτσι κι αλλοιώς λένε πάντα ναι σε όλα. Γι’ αυτούς το πρόβληµα είναι οι 

Έλληνες. Οι Γερµανοί κάρφωσαν στο Spiegel τη µυστική σύσκεψη που έγινε την 

Παρασκευή 6 Μαΐου στο Λουξεµβούργο µεταξύ των τραπεζιτών της Ε.Ε. και των Γάλλων 
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(Τρισέ, Γιουνγκέρ, Λαγκάρντ), µε την παρουσία του Παπακωνσταντίνου. ∆ιέσπειραν τις 

φήµες ότι η Ελλάδα θα επανέφερε τη δραχµή εκείνο το Σαββατοκύριακο. Έτσι πέτυχαν να 

κατρακυλήσει το ευρώ προς όφελος των εξαγωγών των µεγαλοβιοµηχάνων τους και να πάνε 

τα spreads των ελληνικών οµολόγων στα ουράνια, ώστε οι «αγορές» να είναι απαγορευτικές 

για δανεισµό και η χώρα µας, µ’ αυτό το πολιτικοοικονοµικό σύστηµα της υποταγής, να 

παραµένει σιδηροδέσµια σ’αυτούς. 

   Πάντως σε νέο δάνειο είναι αµφίβολο αν θα µετέχουν χώρες της Ε.Ε. εκτός ευρωζώνης, π.χ. 

η Μ. Βρετανία.  

Η επαναφορά της δραχµής 

   Μ’ όλα αυτά έχει τεθεί επί τάπητος το θέµα της δραχµής. Οι εγχώριοι τραπεζίτες, νυν και 

τέως πολιτικοί, οικονοµολόγοι και λοιποί ευρωπαϊστές όλων των αποχρώσεων 

καταστροφολογούν, θεωρώντας ότι υπάρχει θέµα, επειδή το διακινούν οι Γερµανοί. 

Ισχυρίζονται ότι η επάνοδος στη δραχµή θα προκαλέσει αύξηση του χρέους, λόγω 

υποτίµησής της, χρεοκοπία τραπεζών, αποκλεισµό από τις «αγορές», αύξηση τιµών των 

εισαγόµενων προϊόντων, πληθωρισµό και άλλα δεινά. Οµολογούν, όµως, και τον πραγµατικό 

φόβο τους: ότι η επάνοδος στη δραχµή θα είναι η αρχή του τέλους του ευρώ. 

   Η αναθεώρηση του µνηµονίου προς όφελος της ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, αν 

δε συνοδεύεται από την αποχώρηση από το ευρώ, απλώς θα ανακόψει ελάχιστα και 

πρόσκαιρα την πορεία της χώρας προς την αδυναµία πληρωµής των δανειστών δηλ. τη στάση 

πληρωµών.  

   Η επιστροφή στο εθνικό νόµισµα (δραχµή), δηλ. η επανεθνικοποίηση της νοµισµατικής 

πολιτικής, αν δε συνοδεύεται από την αποχώρηση από την Ε.Ε., την εθνικοποίηση µέρους 

του τραπεζικού συστήµατος, την απαγόρευση της ελεύθερης διακίνησης κεφαλαίων, το 

κούρεµα του χρέους κ.λπ., θα ανακόψει ακόµη περισσότερο τη σηµερινή πορεία. Και τούτο 

γιατί θα γίνει µια λογική υποτίµηση του νοµίσµατος, που θα ευνοήσει τις εξαγωγές, τον 

τουρισµό και την ανάπτυξη της ελληνικής παραγωγής. Αρνητικές συνέπειες θα είναι η 

αύξηση των τιµών των εισαγόµενων προϊόντων και, ενδεχοµένως, η υποτίµηση της αξίας των 

καταθέσεων. Το πιο σηµαντικό είναι ότι θα εξακολουθούν να υπάρχουν το άνοιγµα της 

αγοράς, η ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων, οι ιδιωτικοποιήσεις που επιβάλλουν οι κοινοτικές 

ντιρεκτίβες, γι’ αυτό το εµπορικό έλλειµµα θα παραµένει υψηλό, τα απαραίτητα για την 

ανάπτυξη κεφάλαια θα διαρρέουν στο εξωτερικό και, τελικά, η ανάπτυξη θα ανακοπεί µετά 

από ένα χρονικό διάστηµα, αφού θα έχει συσσωρευθεί πρόσθετο χρέος, του οποίου η 

εξυπηρέτηση (τόκοι και χρεολύσια) θα αποµυζά κάθε ικµάδα ανάπτυξης. Υπενθυµίζεται ότι 

πριν από την ένταξη στην ΕΟΚ το 1981 το χρέος της χώρας ήταν 1,97 δισ. ευρώ, ενώ το 

2001, µόλις πριν από την ένταξή στο ευρώ, το χρέος ήταν 150,8 δισ. ευρώ, δηλ. αυξανόταν 

κατά µέσο όρο 7,45 δισ. το χρόνο. Μετά την ένταξη και στο ευρώ αυξάνεται κατά 20 δισ. το 

χρόνο! (Ελευθερος Τύπος 28-2-2010, ιστοσελίδα www.3comma14.gr )  

   Η επιστροφή στο εθνικό νόµισµα (δραχµή), ως απόφαση µιας ελληνικής κυβέρνησης µε 

τις προϋποθέσεις των προτάσεων του ΑΣΚΕ (βλ. φύλλο 136 της «Ενηµέρωσης» Νοέµβριος 

2010 και Προκήρυξη ΑΣΚΕ Μάιος 2011), δηλ. αποχώρηση από την Ε.Ε., εθνικοποίηση 

µέρους του τραπεζικού συστήµατος, απαγόρευση ελεύθερης διακίνησης κεφαλαίων για ένα 

εύλογο διάστηµα, επαναδιαπραγµατεύση χρέους, ώστε να πληρώσουµε όσα πραγµατικά 
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χρωστάµε (ή και ακόµη λιγότερα, ώστε να υπάρχουν κεφάλαια για ανάπτυξη και κοινωνικές 

δαπάνες), καταβολή του κατοχικού δανείου και των πολεµικών επανορθώσεων από τη 

Γερµανία κ.λπ., θα σηµατοδοτήσει την αναστροφή της σηµερινής κατάστασης και την 

επάνοδο στην ανάπτυξη. 

   Μαγικές λύσεις βέβαια δεν υπάρχουν, εκεί που οδήγησαν τη χώρα. Η επιστροφή στη 

δραχµή µε µια λογική υποτίµηση και µε τις παραπάνω προϋποθέσεις θα έχει πρόσκαιρα και 

αρνητικές συνέπειες, όπως η αύξηση των τιµών των εισαγοµένων προϊόντων, αλλά ακόµη κι 

αυτή η αύξηση θα έχει το όφελος της µείωσης των εισαγωγών και της µεσοπρόθεσµης 

αύξησης της ελληνικής παραγωγής. ∆εν είναι υποχρεωτικό να υποτιµηθούν οι καταθέσεις 

στις ελληνικές τράπεζες. Το δηµόσιο µπορεί, µέσω της δυνατότητας ελέγχου του νοµίσµατος, 

να εγγυηθεί τις καταθέσεις στις εγχώριες τράπεζες µε την τελική ισοτιµία δραχµής-ευρώ. 

Τα ασηµικά και το νέο δάνειο 

   Τα «µεσοπρόθεσµα» σχέδια του τρέχοντος µνηµονίου για έσοδα 50 δισ. έως το 2015   

προβλέπουν την υποθήκευση της δηµόσιας περιουσίας που θα µετοχοποιηθεί, ώστε να 

µπορούν να πουλάνε π.χ. µετοχές της Ακρόπολης, πολεµικών πλοίων, δηµόσιων ακινήτων, 

µουσείων, δασών, παραλιών κ.λπ. Αυτό θέτουν ως όρο όλα τα ξένα όρνεα για τη χορήγηση 

νέου δανείου 50 έως 60 δισ., ώστε να παραταθεί και µετά το 2013 το άγος της χώρας προς 

όφελός τους. Μάλιστα, µε ιταµό τρόπο, που θυµίζει εποχές Πιουριφόι, «εντέλλονται» τη 

συναίνεση της Ν∆ για την επέκταση της κατοχής τους. Ακόµη πιο προκλητικά απαιτούν ν’ 

αναλάβει την εκποίηση της δηµόσιας περιουσίας η τρόικα, δηλ. οι δυνάµεις κατοχής απ’ 

ευθείας και χωρίς προσχήµατα. Να είναι δηλ. συγχρόνως αυτοί που θα πουλήσουν κι αυτοί 

που θ’ αγοράσουν την περιουσία του ελληνικού λαού!!     

   Το ενδεχόµενο νέο δάνειο 2012-2013 παρατείνει το µοιραίο κι επιβαρύνει κι άλλο το χρέος 

της χώρας και το χειµαζόµενο ελληνικό λαό, εξυπηρετώντας πρόσκαιρα τα ξένα τραπεζικά 

όρνεα, που θέλουν να διατηρήσουν αλώβητα τα κέρδη τους και το σκληρό ευρώ. Αφού το 

σηµερινό ονοµαστικό χρέος των 350 δισ. δε µπορούµε να το αντέξουµε, όταν θα έχει φτάσει 

πάνω από 500 δισ. ούτε οι επουράνιες δυνάµεις δε θα µπορούν να βοηθήσουν!  

   Μετά την αντισυνταγµατική δανειακή σύµβαση της 8
ης

 Μαΐου 2010, που υπογράφτηκε 

µόνο από τον Παπακωνσταντίνου και τον Προβόπουλο, και τα αλλεπάλληλα µνηµόνια, που 

εκχώρησαν κυριαρχικά δικαιώµατα σε ξένα συµφέροντα, η αποδοχή νέου δανεισµού και 

ξεπουλήµατος της πατρίδας µας αποτελεί πρόσθετη πράξη εθνικής µειοδοσίας. Οι 

φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί θα πρέπει να έχουν την τύχη όλων των µειοδοτών.  
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