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ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε. 

   Από τότε που µας έβαλαν στην ΕΟΚ (χωρίς να µας ρωτήσουν) µέχρι σήµερα, για 3 δεκαετίες, 

όσοι διαµορφώνουν την κοινή γνώµη, πολιτικοί, ΜΜΕ, πανεπιστηµιακοί, σχολικά εγχειρίδια 

κ.λπ., µε µια συστηµατική και οργιώδη πλύση εγκεφάλου, δεν επιτρέπουν ν’ αµφισβητηθεί η 

θέση υπέρ της συµµετοχής της χώρας µας στην ΕΟΚ/Ε.Ε. Στα ΜΜΕ επιτρέπεται ν’ ακουστεί 

οποιαδήποτε «αιρετική» άποψη, πλην της θέσης για αποχώρηση από την Ε.Ε. Προσφάτως και ο 

κατοχικός πρωθυπουργός Λ. Παπαδήµος και ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας, που έχει µεταβληθεί 

σε όργανο της κατοχής, κινδυνολόγησαν ότι είναι προτιµότερο να γίνουµε φτωχότεροι, 

παραµένοντας στην Ε.Ε. και το ευρώ, παρά να καταστραφούµε, επιστρέφοντας στη δραχµή. Οι 

υποστηρικτές της αποχώρησης είµαστε πλήρως αποκλεισµένοι από τα µεγάλα ΜΜΕ, ακόµη και 

για άσχετα θέµατα. ∆εν πρέπει να γνωρίζει ο πολύς κόσµος ούτε την ύπαρξή µας. 

   Σε µεγάλο µέρος των Ελλήνων πέρασε στο υποσυνείδητο ότι η αποχώρηση σηµαίνει 

καταστροφή (χωρίς κανείς να µπορεί να εξηγήσει για ποιο λόγο) κι ότι, όσα δεινά κι αν µας 

επισωρεύει η συµµετοχή, οφείλουµε να την ανεχθούµε. Όσοι ήθελαν να δίνουν εξετάσεις καλής 

διαγωγής (ευρωπαϊκά προγράµµατα, προβολή από ΜΜΕ, ρουσφέτια κ.λπ.) απέφευγαν τις «κακές 

συναναστροφές» µε όσους προβλέπαµε την εξέλιξη των πραγµάτων. 

 

Τώρα πλέον αµφισβητείται η επιλογή της ένταξης 

   Σήµερα θεωρούµε ότι, παρότι συνεχίζεται και εντείνεται η πλύση εγκεφάλου, το κλίµα στο λαό 

αλλάζει ραγδαία, για τους εξής κυρίως λόγους. 

   Α) Οι οδυνηρές συνέπειες της συµµετοχής δεν είναι πλέον προβλέψεις κάποιας Κασσάνδρας, 

αλλά η τραγική καθηµερινή πραγµατικότητα όλο και µεγαλύτερου µέρους των Ελλήνων, οι 

οποίοι αισθάνονται ότι το µόνο που έχουν πια να χάσουν είναι «οι αλυσίδες τους». Πολύ 

περισσότερο που σήµερα η Ε.Ε. έχει επιβάλει καθεστώς κατοχής στη χώρα µας, µε δικά της τα 2 

από τα 3 κεφάλια της τρόικας.  

   Β) Η απληστία του µεγάλου κεφαλαίου έχει φέρει την Ε.Ε. σε µια βαθιά και ανυπέρβλητη 

κρίση, που έχει διχάσει τους ισχυρούς. Ο αγγλοσαξονικός άξονας ήλθε σε ρήξη µε το 

γαλλογερµανικό, µε το δεύτερο να εµφανίζει τον πρώτο ως βαριά ηττηµένο στην τελευταία 

σύνοδο κορυφής. Η Βρετανία φάνηκε να αποµονώθηκε πλήρως, αλλά η πραγµατική επιρροή του 

άξονά της είναι µεγαλύτερη. Ο άξονας αυτός (που περιλαµβάνει και τις ΗΠΑ) προσπαθεί να 

πλήξει τη γερµανική επιρροή και το ευρώ, δηµιουργώντας σε διάφορες χώρες νέες πολιτικές 

δυνάµεις δεξιές ή «αριστερές» υπό τον έλεγχό του. Οι «αριστερές» προβάλλουν τη θέση «ναι 

στην Ε.Ε., όχι στο ευρώ», θέση που δεν ενοχλεί τη Βρετανία, η οποία είναι εκτός ευρωζώνης. 

Κάποια ΜΜΕ στην Ελλάδα (π.χ. «Αντένα», «Σκάι») προβάλλουν συστηµατικά τέτοιες απόψεις, 

µε βάση τις οποίες κατασκευάζουν µια νέα «αριστερή αντιπολίτευση». 

   Γ) Μέσα στο γερµανικό άξονα διατυπώνονται από ορισµένους κύκλους απόψεις για εκδίωξη 

κάποιων χωρών, µε πρώτη την Ελλάδα, από την ευρωζώνη ή για Ε.Ε. δύο ή τριών ταχυτήτων. 

Θεωρούν ότι µε το ευρώ πήραν ό,τι είχαν να πάρουν από τη χώρα µας, ότι τώρα δεν αξίζει να 

ασχολούνται πλέον µαζί µας και ότι πρέπει να αναζητήσουν κέρδη σε άλλες µεγάλες αγορές 
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(Ρωσία, Κίνα κ.λπ.). Οι απόψεις αυτές είναι µυωπικές και ανιστόρητες. Μακάρι να µας 

εκδιώξουν. Εµείς θα βγούµε ωφεληµένοι και οι Γερµανοί ζηµιωµένοι. Η σηµερινή γερµανική 

πολιτική δηµιουργεί τόσο ανθρώπινο πόνο, που δυναµιτίζει τα θεµέλια του ίδιου του συστήµατος 

και των κρατών που βρίσκονται στην κορυφή του. Αυτή ήταν η αντίληψη του Μπους του 

νεώτερου, καταστροφική για τις ΗΠΑ, αυτή είναι και της Μέρκελ. 

   Με αυτά τα δεδοµένα έχει τεθεί πλέον στην ηµερήσια διάταξη µέσα στον ελληνικό λαό (όχι 

στα µεγάλα ΜΜΕ, φυσικά) το ζήτηµα της αποχώρησής µας από την Ε.Ε. και το ευρώ της, άρα 

ανακύπτουν σοβαρά ζητήµατα στρατηγικής και τακτικής.  

 

Αρχικές παρατηρήσεις 

   Α) Όλα όσα µας υπόσχονται  για υπέρβαση της κρίσης µε τα µνηµόνια της Ε.Ε. και του ∆ΝΤ 

είναι κοροϊδία. Αν συνεχίσουµε ν’ ακολουθούµε τις εντολές τους, ποτέ δε θα ξεχρεώσουµε, ποτέ 

δε θα υπάρξει ανάπτυξη, ποτέ δε θα πάρουν πίσω τα µέτρα που µας εξαθλιώνουν, όπως 

οµολογούν ακόµη και πολλά από τα στελέχη τους. Αντιθέτως, θα «διαπιστώνουν» συνεχώς ότι 

απαιτούνται ακόµη σκληρότερα µέτρα. 

   Β) Η έξοδος από το ευρώ χωρίς αποχώρηση από την Ε.Ε. δε λύνει το πρόβληµα της πατρίδας 

µας. Βεβαίως είναι σηµαντικό να διαθέτει ένα κράτος δική του νοµισµατική πολιτική, κυρίως για 

να προωθεί τα δικά του προϊόντα, αλλά εντός Ε.Ε. µας απαγορεύεται να προστατεύουµε και να 

προωθούµε την παραγωγή µας. ∆εν έχουµε δικαίωµα να περιορίσουµε την ελεύθερη ροή 

κεφαλαίων, δεν έχουµε δικαίωµα να χρηµατοδοτούµε την παραγωγή µας, δεν έχουµε δικαίωµα 

να περιορίζουµε την εισαγωγή αγαθών (δασµοί κ.λπ.). Αυτό σηµαίνει ότι δε θα διαθέτουµε ποτέ 

ελληνικά προϊόντα ούτε για εξαγωγή ούτε για δική µας κατανάλωση. Η συνέπεια είναι να ζει η 

χώρα µόνο µε δανεικά, πνιγµένη στα χρέη, στο έλεος των τοκογλύφων, έστω κι αν διαθέτει δικό 

της νόµισµα. 

   Μην ξεχνάµε, άλλωστε, ότι η συρρίκνωση της ελληνικής παραγωγής ξεκίνησε από τότε που 

µας έβαλαν στην ΕΟΚ (1981). Με την ένταξή µας στο ευρώ (2002) η συρρίκνωση αυτή απλώς 

επιταχύνθηκε. 

   Γ) Εδώ που µας κατάντησαν καµιά λύση δεν είναι εύκολη. Η αποχώρηση από την Ε.Ε. δεν 

είναι ένας δρόµος στρωµένος µε ροδοπέταλα. Αλλά µια τόσο σηµαντική πολιτική απόφαση την 

επιλέγουµε όχι µε κριτήριο το πόσο δύσκολη είναι, αλλά το πόσο αναγκαία είναι. ∆εν ήταν 

εύκολη η εκδίωξη των ναζί και των συµµάχων τους από την πατρίδα µας, αλλά δεν υπήρχε άλλη 

επιλογή από την Εθνική Αντίσταση. ∆εν ήταν εύκολη η ανατροπή της χούντας, αλλά δεν υπήρχε 

άλλη επιλογή από τον αντιδικτατορικό αγώνα. 

   ∆) Κάποιοι µιλούν για την ανάγκη ενός νέου ΕΑΜ, χωρίς να προτείνουν αποχώρηση από την 

Ε.Ε. Αν είχαν τα ίδια µυαλά οι αγωνιστές του ΕΑΜ, θα προσπαθούσαν να φτιάξουν τη «Νέα 

Ελλάδα» χωρίς προηγουµένως να διώξουν τους Γερµανούς κατακτητές από την πατρίδα µας!  

   Ε) Πολλοί έχουν πειστεί από την πλύση εγκεφάλου των ΜΜΕ ότι ο ελληνικός λαός στη 

συντριπτική του πλειοψηφία επιθυµεί την παραµονή στην Ε.Ε. και το ευρώ και ότι αυτό δε θ’ 

αλλάξει όσο υπάρχει Ε.Ε. Γι’ αυτό ισχυρίζονται ότι είναι µάταιος κόπος να προσπαθεί κάποιος να 
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πείσει για το αντίθετο. Η ίδια η Εurostat, όµως, σε µια από τις τακτικές ανά εξάµηνο 

δηµοσκοπήσεις της, την άνοιξη του 2010 (πριν αρχίσουν τα µνηµόνια), κατέγραφε ότι οι 

Έλληνες που θεωρούν τη συµµετοχή της Ελλάδας στην Ε.Ε. «καλό πράγµα» είναι περίπου 

ισάριθµοι µε όσους τη θεωρούν «κακό πράγµα». Και από τότε σταµάτησαν να δηµοσιεύονται τα 

αποτελέσµατα των σχετικών δηµοσκοπήσεων! 

   ΣΤ) Έστω κι έτσι, όµως, δεν υπάρχει αµφιβολία ότι ένα µεγάλο ποσοστό του ελληνικού λαού 

φοβάται ή δεν έχει πειστεί για την ανάγκη της αποχώρησης. Ας υποθέσουµε, µάλιστα, ότι το 

ποσοστό αυτό είναι τόσο µεγάλο όσο το εµφανίζουν τα ΜΜΕ. Είναι λόγος αυτός, όπως κάποιοι 

προτείνουν, για να µη διατυπώνουµε εµείς καθαρά τη θέση της αποχώρησης; Όχι, βέβαια! Έτσι 

θα συµβάλλαµε κι εµείς στη σύγχυση και στο φόβο, άρα στη διαιώνιση της παραµονής µας, όπως 

επιδιώκουν οι ευρωπαϊστές. Οι πολιτικές δυνάµεις δεν καταγράφουν απλώς την κοινή γνώµη. 

Οφείλουν, ιδίως στις σηµερινές συνθήκες κατοχής, να κάνουν προτάσεις καθαρές, ώστε να 

συµβάλλουν σε µια πορεία απελευθέρωσης. 

   Ζ) Η κρίση που µαστίζει την Ε.Ε. και το ευρώ της µπορεί ανά πάσα στιγµή να οδηγήσει σε 

διάλυση της ευρωζώνης ή και ολόκληρης της Ε.Ε. Κάποιοι, λοιπόν, βολεύονται να µην παίρνουν 

θέση για την ανάγκη αποχώρησης της Ελλάδας, µε την «κουτοπόνηρη» σκέψη ότι µε τη διάλυση 

το θέµα θα λυθεί µόνο του. Πρόκειται για εγκληµατική αφέλεια. Αν, πράγµατι, οδηγούµαστε σε 

διάλυση, αυτό οι ισχυροί θα το γνωρίζουν πολύ πριν και όσο πλησιάζει η χρονική στιγµή της 

διάλυσης τόσο πιο αδίστακτοι θα γίνονται, για να κατασπαράξουν ό,τι έχει αποµείνει από τις 

σάρκες του ελληνικού λαού. Η Ελλάδα θα αποφύγει πολλά δεινά, αν αποχωρήσει ακόµη και την 

παραµονή της διάλυσης της Ε.Ε. 

   Αλλά και µετά τη διάλυση της Ε.Ε. ή της ευρωζώνης, αν εµείς δεν απελευθερωθούµε, οι 

«εταίροι» µας θα έχουν σχέδια για τη συνέχιση της άγριας εκµετάλλευσής µας ή µε την  

«Ευρώπη των 2 ή 3 ταχυτήτων» ή µε νέα σχήµατα. Εποµένως δεν τη γλυτώνουµε κρύβοντας το 

κεφάλι µας στην άµµο. 

 

Είναι εφικτή µια φιλολαϊκή πολιτική όσο παραµένουµε στην Ε.Ε.; 

   Καµιά κυβέρνηση, όσο καλές προθέσεις κι αν έχει, δεν έχει το δικαίωµα, όσο η χώρα 

παραµένει µέλος της Ε.Ε., να πάρει κανένα προοδευτικό, φιλολαϊκό µέτρο. Οι αποφάσεις των 

Βρυξελών είναι δεσµευτικές και η απειθαρχία σ’ αυτές επισύρει πρόστιµα και άλλες ποινές. 

Τώρα, µάλιστα, οι εκβιασµοί των ξένων περιλαµβάνουν και την απειλή ότι δε θα εκταµιευτεί η 

επόµενη δόση του δανείου. Όσο παραµένουµε, όλ’ αυτά θα συµβαίνουν, ενώ η χώρα θα 

βυθίζεται σε ακόµη βαθύτερη ύφεση. Στα παραπάνω «νόµιµα» µέτρα πίεσης πρέπει να 

προστεθούν και τα αθέµιτα, τα µαφιόζικα, καθώς και ο αµείλικτος πόλεµος από τα ΜΜΕ. 

   Το αποτέλεσµα θα είναι η οποιαδήποτε κυβέρνηση θα ήθελε να πάρει κάποια µέτρα υπέρ του 

λαού να µην µπορέσει να υλοποιήσει το πρόγραµµά της, να χάσει την υποστήριξη του λαού, 

οπότε ή θα ανατραπεί ή θα παραδοθεί. Τα παραδείγµατα είναι πολλά. Η δεξιά κυβέρνηση του 

Βίκτορ Όρµπαν στην Ουγγαρία εκλέχθηκε µε την υπόσχεση ότι θα αντισταθεί στις εντολές των 

δανειστών. Φαίνεται ότι ήταν ειλικρινής, όπως έδειξαν οι πρώτες κινήσεις της, π.χ. η σύγκρουσή 

της µε τον κεντρικό τραπεζίτη. Η πολιτική της, όµως, σύντοµα οδηγήθηκε σε αδιέξοδο και η 
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ουγγρική κυβέρνηση ξαναέπεσε στην αγκαλιά του ∆ΝΤ και των άλλων δανειστών, µε συνέπεια 

να χάνει τη στήριξη του λαού. Κάτι παρόµοιο συνέβη, σε µικρότερη κλίµακα, στην Ιρλανδία και 

την Πορτογαλία. Το ίδιο θα συµβεί και µε τη Ν.∆. του Α. Σαµαρά, εάν αναλάβει τη 

διακυβέρνηση. Ο Α. Σαµαράς, µάλιστα, άρχισε τις υποχωρήσεις πριν καν γίνει πρωθυπουργός, 

γι’ αυτό οι πιθανότητες αυτοδυναµίας και πρωθυπουργοποίησής του µειώνονται. 

   Αξίζει ν’ αναφερθούµε και στην περίπτωση του ΠΑΣΟΚ. Ο Α. Παπανδρέου (ασύγκριτου 

αναστήµατος σε σχέση µε τους σηµερινούς πολιτικούς ηγέτες) ως αντιπολίτευση διεκήρυσσε ότι 

είναι εναντίον της ένταξής µας στην ΕΟΚ. Όταν έγινε πρωθυπουργός, µέσα στη γενικότερη 

ασυνέπειά του και την εξαπάτηση του κόσµου, αποδέχθηκε την ένταξη. Τελικά η ΕΟΚ άλωσε το 

κόµµα που ο ίδιος ίδρυσε και διάδοχός του εκλέχθηκε ο εκλεκτός της ΕΟΚ, ο Κ. Σηµίτης, ο 

τελευταίος άνθρωπος που ο Ανδρέας θα ήθελε να τον δει πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. 

 

Η αποχώρηση από την Ε.Ε. ως η πρώτη πράξη για την απελευθέρωση 

      Το δικό µας συµπέρασµα από τα παραπάνω είναι ότι µια στρατηγική απελευθέρωσης πρέπει 

να αφαιρεί από την πρώτη µέρα διακυβέρνησης τα όπλα µε τα οποία οι σύγχρονοι κατακτητές 

µπορούν να µας εκβιάζουν και να µας υπονοµεύουν. Οι κινήσεις µας πρέπει να είναι 

ταχύτατες. Σε οµαλές κοινοβουλευτικές διαδικασίες (όπως επιθυµούµε), αυτό σηµαίνει ότι 

προεκλογικά τονίζουµε πως η αποχώρηση από την Ε.Ε. θα είναι άµεση. Το ίδιο επιβεβαιώνεται 

και στις προγραµµατικές δηλώσεις της νέας κυβέρνησης. Την εποµένη ορίζεται η διεξαγωγή 

δηµοψηφίσµατος στο συντοµότερο χρονικό διάστηµα που προβλέπει ο νόµος (1 µήνας). Το 

δηµοψήφισµα είναι βέβαιο ότι θα εκφράσει την καθαρή βούληση του εκλογικού σώµατος για 

αποχώρηση, µε µεγάλο ποσοστό. Στο διάστηµα αυτού του µήνα παγώνουµε τη συµµετοχή µας 

στα όργανα της Ε.Ε. και την εποµένη του δηµοψηφίσµατος αποσύρουµε τις υπηρεσίες µας. Εν τω 

µεταξύ η Βουλή θα έχει  αποφασίσει άµεσα την κατάργηση των µνηµονίων.    

   Σηµαντική είναι η σχετική εµπειρία της Λατινικής Αµερικής. Πριν από µια δεκαετία ο λαός της 

χρεοκοπηµένης Αργεντινής, αφού ανάγκασε το µέχρι τότε πρόεδρο να φύγει µε ελικόπτερο από 

την πίσω πόρτα του προεδρικού µεγάρου, ανέδειξε µια νέα κυβέρνηση, που η πρώτη της ενέργεια 

ήταν να σπάσει την ισοτιµία πέσος-δολαρίου (αντίστοιχη µε µια δική µας αποχώρηση από το 

ευρώ) και να προστατεύσει την εντόπια παραγωγή (αντίστοιχη µε µια δική µας αποχώρηση από 

την Ε.Ε.). Από τότε η Αργεντινή είναι µια από τις ταχύτερα αναπτυσσόµενες χώρες του κόσµου 

και σήµερα είναι µέλος της οµάδας των 20 πλουσιοτέρων χωρών του κόσµου (G 20)!! Παρόµοια 

γραµµή ακολούθησαν και άλλες χώρες της Λατ. Αµερικής που τώρα προοδεύουν εντυπωσιακά, 

µε σπουδαιότερη τη Βραζιλία. 

   Όλ’ αυτά δε σηµαίνουν ότι θα έρθουµε σε ρήξη µε την Ε.Ε. Αυτό δε συµφέρει ούτε εµάς, ούτε 

την Ε.Ε., ούτε τις χώρες µέλη της. Αν εµείς προχωρούµε ενωµένοι και αποφασισµένοι στο δρόµο 

της απελευθέρωσης, αν διαπιστώσουν ότι οποιαδήποτε προσπάθειά τους ν’ ανακόψουν την 

πορεία µας αυτή θα αποτύχει (και θα αποτύχει, αφού ο λαός θα συµµετέχει και θα στηρίζει), θα 

επιδιώξουν να συµβιβαστούν µαζί µας.   

   Γι’ αυτό, αρκετό χρόνο πριν από τις εκλογές, πρέπει να ξεκινήσουµε συζητήσεις µε την Ε.Ε. 

και τις χώρες µέλη που µας ενδιαφέρουν περισσότερο, µε σκοπό τη σύναψη συµφωνιών µε βάση 
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το αµοιβαίο όφελος. Είναι βέβαιο ότι θα ανταποκριθούν. Θα ήθελαν την Ελλάδα µέλος της Ε.Ε., 

γιατί έτσι θα είχαν περισσότερα κέρδη. Αφού, όµως, δε θα µπορούν να µας κρατήσουν, θα 

προτιµήσουν µια συµφωνία µαζί µας, ώστε να κερδίσουν λιγότερα, παρά να µην κερδίσουν 

καθόλου. Εννοείται ότι παρόµοιες συζητήσεις θα έχουν προηγηθεί των εκλογών και µε τις εκτός 

Ε.Ε. χώρες, µερικές από τις οποίες είναι κρίσιµης σηµασίας για την ανάπτυξή µας, π.χ. Ρωσία. Η 

Ελλάδα, ως ανεξάρτητη χώρα πλέον, θα µπορεί να κάνει όποια συµφωνία θέλει, όποτε θέλει και 

µε όποιον θέλει, µε κριτήριο το αµοιβαίο όφελος, κι όχι να καταστρέφεται, για να κερδίζουν 

κάποιοι ισχυροί δήθεν σύµµαχοι. 

  

   Μια στρατηγική αποχώρησης από την Ε.Ε. οφείλει να περιλαµβάνει συγκεκριµένα σχέδια, που 

να καλύπτουν βασικές πτυχές µιας πολιτικής ανόρθωσης και ανάπτυξης. 

 

 Σχέδιο εθνικοποίησης των τραπεζών και ελέγχου της κίνησης κεφαλαίων 

   Οι τράπεζες στα χέρια ιδιωτών δε λειτουργούν για να ικανοποιούν ανθρώπινες ανάγκες, αλλά 

για να αυξάνουν τα κέρδη των τραπεζιτών. Ιδιαίτερα σήµερα, που το τραπεζικό κεφάλαιο 

κυριαρχεί των άλλων µορφών του κεφαλαίου (βιοµηχανικό, εµπορικό κ.λπ.) ο ρόλος των 

ιδιωτικών τραπεζών είναι καταστροφικός. ∆εν επενδύει στην παραγωγή, στην αύξηση του 

πλούτου, έστω άνισα µοιρασµένου, αλλά στην καταλήστευση των ανθρώπων, που 

καταδικάζονται στην ανέχεια. 

   Γι’ αυτό το τραπεζικό σύστηµα πρέπει να εθνικοποιηθεί κι αυτό πρέπει να γίνει χωρίς το 

ελληνικό κράτος να ξοδέψει χρήµατα, αφού οι τράπεζες έχουν ήδη πάρει  χρήµα και κρατικές 

εγγυήσεις πάνω από 150 δισ. (και έπονται άλλα 60), για να δανείζονται από την Ε.Κ.Τ. Η 

µετοχική αξία των τραπεζών είναι κατά πολύ µικρότερη των 150 δισ. Μια ελληνική κυβέρνηση 

οφείλει να ζητήσει την επιστροφή των εγγυήσεων αυτών. Αν οι τράπεζες δεν τις επιστρέψουν για 

τον οποιονδήποτε λόγο, όπως είναι το πιθανότερο, το κράτος θα τις µετατρέψει σε πλειοψηφική 

συµµετοχή στη διοίκησή τους. Έτσι οι τράπεζες θα περιέλθουν στα χέρια του κράτους και 

κοινωνικών φορέων, π.χ. των ασφαλιστικών ταµείων. Αν κριθεί ότι ένα µικρό µέρος του 

τραπεζικού συστήµατος θα παραµείνει ιδιωτικό, θα πρέπει κι αυτό να βρίσκεται υπό εθνικό 

έλεγχο. 

   Αν έχει ιδιωτικοποιηθεί η Αγροτική Τράπεζα, αυτή οπωσδήποτε θα ξαναγίνει κρατική και τα 

χωράφια που ήσαν υποθηκευµένα και τα άρπαξε ο ιδιώτης αγοραστής θα επανέλθουν στους 

προηγούµενους ιδιοκτήτες χωρίς αποζηµίωση. 

   Με την εθνικοποίηση το τραπεζικό σύστηµα απελευθερώνεται και µπορεί να επιτελέσει την 

κυριότερη αποστολή του: τη χρηµατοδότηση της παραγωγής, που είναι η βάση της οικονοµίας 

µιας χώρας (βλ. παρακάτω). 

   Οι υπέρµαχοι του ευρώ κινδυνολογούν ότι µε την επαναφορά της δραχµής και τη βέβαιη 

υποτίµηση του νοµίσµατος πολλοί θα θελήσουν να κερδοσκοπήσουν, βγάζοντας νωρίτερα 

χρήµατα έξω, κάποιοι απ’ αυτούς µε σκοπό να τα επαναφέρουν και να κάνουν αγορές µε 

µικρότερο κόστος. Θυµίζουµε στους κυρίους αυτούς ότι τεράστια διαφυγή έγινε και µε το ευρώ 
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και, µάλιστα, σε συνθήκες πλήρους ελέγχου της χώρας από την Ε.Κ.Τ. Το 2010, εν µέσω 

χρεοκοπίας, µνηµονίων, φοροεπιδροµών και δραστικών περικοπών, βγήκαν 48 δισ. ευρώ 

επίσηµα. Στο πεντάµηνο Ιανουαρίου-Μαΐου 2011 βγήκαν επίσηµα κεφάλαια 18,9 δισ. ευρώ. 

Πόσο φορολογήθηκαν; Ούτε ευρώ! Τη δεκαετία 2000-2009 βγήκαν επίσηµα κεφάλαια αξίας 252 

δισ. ευρώ. 

  Συγκριτικά αξίζει ν’ αναφέρουµε ότι η Ινδία, µε πληθυσµό 100 φορές µεγαλύτερο από την 

Ελλάδα, έχει χάσει περίπου 460 δισ. δολάρια σε διαφυγόντα κεφάλαια από το 1947 µέχρι 

σήµερα. Την πρακτική της παράνοµης εξαγωγής κεφαλαίων καταδίκασε στις 20/1/2011 το 

Ανώτατο ∆ικαστήριο της Ινδίας, χαρακτηρίζοντάς την «απλή κλοπή εθνικού πλούτου». Το 

δικαστήριο ζήτησε από την κυβέρνηση της χώρας να ενισχύσει τις προσπάθειες ανάκτησης των 

κεφαλαίων αυτών από τράπεζες του εξωτερικού. 

   Το περιοδικό Spiegel έγραψε ότι οι καταθέσεις Ελλήνων σε τράπεζες µόνο της Ελβετίας είναι 

600 δισ. ευρώ (Ελευθεροτυπία 8/2/2011), τρεις φορές περισσότερα χρήµατα από όσα στην ίδια 

τους τη χώρα, ποσό µεγαλύτερο από ολόκληρο το δηµόσιο χρέος και τριπλάσιο από το δάνειο 

που µας δίνουν, χάριν του οποίου έχουµε παραχωρήσει επισήµως την εθνική µας κυριαρχία. 

   Εποµένως, οι υπέρµαχοι του ευρώ δεν ανησυχούν για τη διαφυγή κεφαλαίων, αλλά για την 

έξοδο από το ευρώ, µε το οποίο έχουν ταυτίσει τα άνοµα συµφέροντά τους. Η υποκρισία τους 

φτάνει στο απίστευτο σηµείο να κινδυνολογούν για τυχόν αγορές σε χαµηλές τιµές, όταν αυτή τη 

στιγµή σπεύδουν να πουλήσουν στους ξένους προστάτες τους τις ∆ΕΚΟ κι όλη τη δηµόσια 

περιουσία, µέχρι και τα πετρέλαια, στο 1/10 έως το 1/20 της αξίας τους.      

   Ακριβώς, λοιπόν, για ν’ αποφύγουµε την περαιτέρω διαφυγή κεφαλαίων, που αυξάνει τις 

ανάγκες δανεισµού για τις εξωτερικές µας συναλλαγές, και για να σταµατήσουµε την 

ανεξέλεγκτη εισαγωγή κεφαλαίων και την ανεξέλεγκτη επένδυσή τους, πρέπει όχι να µείνουµε, 

αλλά να φύγουµε από το ευρώ και την Ε.Ε. Με την αποχώρηση αποκτούµε και το δικαίωµα να 

εθνικοποιήσουµε το τραπεζικό µας σύστηµα. Σκοπός µας, µάλιστα, δεν είναι µόνο ν’ 

αποφύγουµε περαιτέρω διαφυγή κεφαλαίων, αλλά και να επαναφέρουµε κεφάλαια που θα 

έχουν ήδη διαφύγει.  

   Με την επαναφορά της δραχµής οι εγχώριες καταθέσεις και τα αποθεµατικά των ασφαλιστικών 

ταµείων θα µετατραπούν σε εγχώριο νόµισµα και δε θα θιγούν, αφού οι περισσότερες τράπεζες 

θα είναι εθνικοποιηµένες και οι άλλες θα τελούν υπό αυστηρό κρατικό έλεγχο και θα µπορούν να 

δανείζονται από το κράτος.  

    

Σχέδιο ανάπτυξης της παραγωγής και κάλυψης του εµπορικού ελλείµµατος 

   Η βάση της οικονοµίας µιας χώρας είναι η παραγωγή της. Το σχέδιο της ΕΟΚ/Ε.Ε., που 

εφαρµόστηκε από την πρώτη στιγµή της ένταξής µας, ήταν να συρρικνωθεί η ελληνική 

παραγωγή. Οι στόχοι τους ήσαν αφ’ ενός ν’ αγοράζουµε τα δικά τους προϊόντα, αντί να 

παράγουµε και να καταναλώνουµε τα δικά µας, αφ’ ετέρου να καταδικάσουν την Ελλάδα στο 

φαύλο κύκλο δανεισµού και υπερχρέωσης, ώστε να βαθύνουν την εξάρτησή µας και, τελικά, να 

µας επιβάλουν το καθεστώς κατοχής που σήµερα βιώνουµε. Οι πάσης φύσεως χρηµατοδοτήσεις 
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από την ΕΟΚ τα πρώτα χρόνια λειτούργησαν ως δόλωµα, για να µην υποψιαστεί ο ελληνικός 

λαός τις συνέπειες της ένταξης, να εξαγοραστούν συνειδήσεις και να µας δηµιουργήσουν 

αίσθηµα ενοχής ότι «φάγαµε ξένα λεφτά», άρα δεν έχουµε δικαίωµα να µιλάµε. 

   Η πορεία ανάπτυξης της πατρίδας µας συµβαδίζει µε την πορεία ανάπτυξης της παραγωγής της. 

Έτσι µειώνουµε δραστικά το εµπορικό έλλειµµα (µε στόχο να το µετατρέψουµε σε πλεόνασµα), 

µειώνουµε δραστικά την ανεργία (µε στόχο να την εξαλείψουµε πλήρως), µειώνουµε την ανάγκη 

εξωτερικού δανεισµού (και την εξαλείφουµε πλήρως), αυξάνουµε τα έσοδα του κράτους 

(αναγκαία για κοινωνικές παροχές και άλλες υποχρεώσεις που οι κατοχικοί δεν τηρούν) και των 

ασφαλιστικών ταµείων και βελτιώνεται η ζωή των ανθρώπων. 

   Με τη συµµετοχή µας στην ΕΟΚ/Ε.Ε. και στο όνοµα της ελεύθερης διακίνησης αγαθών, δεν 

έχουµε δικαίωµα να προστατεύουµε την παραγωγή µας µε δασµούς στα ξένα προϊόντα. ∆εν 

έχουµε το δικαίωµα να χρηµατοδοτούµε την παραγωγή κάποιων προϊόντων, π.χ. αγροτικών, στο 

όνοµα του «ελεύθερου και ανόθευτου ανταγωνισµού». ∆εν είναι εύκολο να προωθούµε τα 

προϊόντα µας στο εξωτερικό µε διµερείς εµπορικές συµφωνίες µε βάση το αµοιβαίο όφελος, γιατί 

µας δεσµεύουν αντίστοιχες συµφωνίες της Ε.Ε., οι οποίες φροντίζουν για τα συµφέροντα µόνο 

των ισχυρών. Μας απαγορεύεται, επίσης, να προστατεύουµε τις δηµόσιες επιχειρήσεις µας, τον 

ορυκτό πλούτο της χώρας και κάθε άλλο δηµόσιο αγαθό, στο όνοµα της εξόφλησης των δανείων, 

ιδιαίτερα σήµερα µε το καθεστώς των µνηµονίων (αγγλικό δίκαιο). 

   Με την αποχώρησή µας από την Ε.Ε. όλα αυτά τα εµπόδια παύουν να υπάρχουν. Για κάθε 

τοµέα της παραγωγής πρέπει να υπάρχει έτοιµο σχέδιο, σε συνεργασία µε τους αντίστοιχους 

κοινωνικούς και τοπικούς φορείς (δήµους, συνεταιρισµούς, επιµελητήρια κ.λπ.). Το σχέδιο θα 

έχει εκτιµήσει τις δυνατότητες εσωτερικής κατανάλωσης και τις δυνατότητες εξαγωγών, ύστερα 

από διερευνητικές συζητήσεις µε αρµόδιους άλλων χωρών.  

  Α)  Άµεσα θα µπορεί πλέον να χρηµατοδοτηθεί και να αποδώσει ο αγροτικός τοµέας. Η 

Ελλάδα έχει ιδανικό κλίµα για την αγροτική παραγωγή (ηλιοφάνεια, ήπιες θερµοκρασίες κ.λπ.) 

και είναι απαράδεκτο να αιµορραγεί συναλλαγµατικά, για να εισάγει γεωργικά και κτηνοτροφικά 

προϊόντα από τις βόρειες χώρες (που δεν έχουν αυτό το πλεονέκτηµα). Να αποκαταστήσουµε την 

οικολογική ισορροπία στην ξηρά και στις θάλασσές µας και ν’ αναπτύξουµε την αλιεία µας. Το 

κράτος οφείλει και µπορεί να στέκεται δίπλα στον αγρότη µε τη χορήγηση παραγωγικών δανείων 

και µε το υψηλής κατάρτισης επιστηµονικό δυναµικό που διαθέτουµε (γεωπόνους, κτηνίατρους, 

τεχνικούς) και που σήµερα µαστίζεται από την ανεργία. Μπορούµε να κλείνουµε και πάλι 

συµφωνίες ανταλλαγής προϊόντων (κλίρινγκ), όπως κάναµε στο παρελθόν µε την ΕΣΣ∆ και τις 

άλλες χώρες της ΚΟΜΕΚΟΝ. Ν’ απαλλάξουµε τον αγροτικό µας τοµέα από την εξάρτηση από 

τις µεγάλες εταιρείες, να µην επιτρέψουµε την εισβολή των µεταλλαγµένων (Μονσάντο κ.λπ.), 

να δηµιουργήσουµε µεγάλες και µικρές µονάδες και να αναπτύξουµε την οικιακή αγροτική 

παραγωγή. Θυµίζουµε ότι πριν από την ένταξή µας στην Ε.Ε. η Ελλάδα ήταν πλεονασµατική στο 

εµπορικό ισοζύγιο αγροτικών προϊόντων, ενώ τώρα είµαστε ελλειµµατικοί. Με την αποχώρησή 

µας από την Ε.Ε. παύουν να µας δεσµεύουν οι συµφωνίες της Ε.Ε. µε τρίτες χώρες (του Λοµέ), 

άρα δεν είµαστε υποχρεωµένοι να εισάγουµε από αυτές αγροτικά προϊόντα, ούτε να περιορίζουµε 

τις εξαγωγές µας προς τις χώρες της Ε.Ε. Για µας τους Έλληνες το ξαναζωντάνεµα της υπαίθρου 

δεν αποτελεί µόνο ζήτηµα οικονοµικό, αλλά και ζήτηµα παράδοσης και πολιτισµού. 
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  Β) Ένας άλλος τοµέας που µπορεί να ενισχυθεί, χωρίς να χρειάζονται µεγάλα κεφάλαια, και να 

έχει γρήγορη απόδοση είναι οι µικρές συνεταιρικές επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας. Σπουδαίοι 

εξειδικευµένοι Έλληνες επιστήµονες, που σήµερα παραµένουν άνεργοι ή ετεροαπασχολούνται ή 

αναζητούν την τύχη τους στο εξωτερικό, έχουν τις γνώσεις να στήσουν πολλές τέτοιες 

επιχειρήσεις, πέραν όσων ήδη υπάρχουν. Η ενίσχυση µπορεί να γίνεται µε χρηµατοδότηση και µε 

φορολογικά κίνητρα. Γενικότερα, µπορεί και πρέπει να ενισχυθεί η µικροµεσαία επιχείρηση, η 

συµµετοχή της οποίας στην οικονοµική ανάπτυξη είναι αναντικατάστατη. 

   Γ) Καµιά χώρα και κατ’ εξοχήν η Ελλάδα δεν πρέπει να στηρίζει την οικονοµία της κυρίως 

στον τουρισµό, γιατί µπορεί πιο εύκολα να ενδίδει σε πολιτικούς εκβιασµούς κάποιων ισχυρών 

(ταξιδιωτικές οδηγίες κ.λπ.). Επιπλέον ο κλάδος του τουρισµού είναι πολύ εκτεθειµένος σε 

ευρύτερες µεταβολές που προκύπτουν από κρίσεις, ανταγωνισµούς κ.λπ. Τέλος η ανάδειξη του 

τουρισµού σε κύριο τοµέα της οικονοµίας µετατρέπει την Ελλάδα σε χώρα παροχής υπηρεσιών 

προς τους ξένους κι αυτό αντιβαίνει προς την ιστορία µας και τον πολιτισµό µας. 

   Όλ’ αυτά δε σηµαίνουν ότι αδιαφορούµε για τον τουρισµό. Αντιθέτως, µπορούµε και 

οφείλουµε µε το ιδανικό κλίµα, το φυσικό κάλλος (που πρέπει να προστατεύουµε) και τα 

σπουδαία πολιτιστικά µνηµεία που διαθέτει η πατρίδα µας, ν’ αναπτύξουµε περαιτέρω τον 

τουρισµό µας. Η επάνοδος στη δραχµή θα µας κάνει πιο ανταγωνιστικούς. Ο τουρισµός µας 

(ξενοδοχεία, πρακτορεία κ.λπ.) πρέπει να βρίσκεται σε ελληνικά χέρια, να προωθούµε σ’ αυτόν 

τα ελληνικά αγροτικά και άλλα προϊόντα. Όσοι εργάζονται στον τουρισµό οφείλουν να 

γνωρίζουν ότι δεν εκπροσωπούν µόνο τον εαυτό τους, αλλά ολόκληρη τη χώρα, άρα οφείλουν να 

συµπεριφέρονται µε αξιοπρέπεια και σεβασµό προς τον ξένο, να παρέχουν υψηλή ποιότητα 

υπηρεσιών και να µην κερδοσκοπούν, διαφορετικά θα υφίστανται αυστηρές ποινές. Παράλληλα 

µε την ανάπτυξη του εξωτερικού τουρισµού προωθούµε και την ανάπτυξη του εσωτερικού.  

   ∆) Με τη συµµετοχή µας στην ΕΟΚ/Ε.Ε. συρρικνώθηκε δραµατικά η βιοµηχανική µας 

παραγωγή. Εισάγουµε πλέον µέχρι και σπίρτα. Οι ξένοι εξαγόρασαν πολλές επιχειρήσεις, π.χ. 

τροφίµων και ποτών, κατά κανόνα έκλεισαν το εργοστάσιο, πέταξαν στο δρόµο τους 

εργαζόµενους και κράτησαν µόνο το εµπορικό δίκτυο της επιχείρησης, για να προωθούν τα δικά 

τους προϊόντα, που παράγονται στο εξωτερικό. Η συµµετοχή µας στην Ε.Ε. έγινε ακόµη πιο 

καταστροφική για τη βιοµηχανία µας όταν δόθηκαν κίνητρα για τη µεταφορά ελληνικών 

εργοστασίων σε γειτονικές χώρες µε φτηνά µεροκάµατα, οι οποίες έγιναν µέλη της Ε.Ε., π.χ. 

Βουλγαρία, ή επιδιώκουν να γίνουν, π.χ. Σκόπια, Αλβανία. 

   Με την αποχώρησή µας από την Ε.Ε. θα έχουµε τη δυνατότητα ν’ αναπτύξουµε και πάλι τη 

βιοµηχανία µας. Η ανάπτυξη θα είναι σταδιακή. Το γεγονός ότι η βιοµηχανία θα στηθεί σχεδόν 

από την αρχή δηµιουργεί το πλεονέκτηµα ότι µπορούµε να τη στήσουµε µε σύγχρονη τεχνολογία, 

άρα να είναι ανταγωνιστική και να σέβεται το περιβάλλον. Προτεραιότητα θα δοθεί σε τοµείς 

στους οποίους έχουµε συγκριτικά πλεονεκτήµατα, δηλ. σε τοµείς που χρησιµοποιούν πρώτες 

ύλες που διαθέτει η χώρα µας (αγροτικά προϊόντα, υδρογονάνθρακες, ορυκτός πλούτος) και σε 

τοµείς που παράγουν προϊόντα απαραίτητα για άλλες δραστηριότητες (φάρµακα, τρόφιµα-ποτά, 

οικοδοµικά-χαλυβουργία, ενέργεια κ.λπ.). ∆ιαθέτουµε το αναγκαίο επιστηµονικό δυναµικό, για 

να εισάγουµε καινοτοµίες στη βιοµηχανική µας παραγωγή. Επιδίωξη είναι να παράγεται εδώ το 

µεγαλύτερο δυνατό µέρος των βιοµηχανικών προϊόντων που χρειαζόµαστε. Ειδική µέριµνα θα 

υπάρχει για την αµυντική βιοµηχανία, ώστε να µην είµαστε εκτεθειµένοι σε έξωθεν εκβιασµούς. 
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   Ε) Η χώρα µας έχει µεγάλη παράδοση ναυτοσύνης. Σήµερα ο ελληνικός εµπορικός στόλος 

κατέχει την πρώτη θέση στην παγκόσµια αγορά θαλασσίων µεταφορών, αλλά ο τρόπος που 

λειτουργεί ούτε σοβαρά κέρδη αποδίδει στην πατρίδα µας ούτε τις ανάγκες της ελληνικής 

κοινωνίας καλύπτει. 

   Η ακτοπλοΐα, που οφείλει να εξυπηρετεί τα νησιά µας, έχει καταστεί ζηµιογόνα, λόγω των 

µνηµονίων που έχει επιβάλει η τρόικα, που έχουν ως συνέπειες την πολύ µεγάλη αύξηση της 

τιµής των καυσίµων (λόγω και της υπερφορολόγησης), τη µεγάλη καθυστέρηση πληρωµής των 

οφειλοµένων από το κράτος στις εταιρείες, την άρνηση των τραπεζών για χρηµατοδότηση, τη 

µείωση των επιβατών και των οχηµάτων πάσης φύσεως (λόγω της άγριας λιτότητας), την 

αποδροµολόγηση πλοίων και τη διαρκή υποβάθµιση της θαλάσσιας συγκοινωνίας των νησιών. Η 

διάλυση του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας έχει επιτείνει τη σύγχυση. 

   Η ποντοπόρος ναυτιλία, που µεταφέρει αγαθά σ’ όλο τον κόσµο, είναι ένας κλάδος που 

εξαρτάται ευθέως από τις διεθνείς οικονοµικές συνθήκες και υπόκειται στο διεθνή ανταγωνισµό. 

Είναι κερδοφόρα, αλλά είναι σαφώς δυσκολότερο να τεθεί υπό τον έλεγχο του ελληνικού 

κράτους, αφού το κάθε πλοίο µπορεί να σηκώσει όποια σηµαία θέλει και οι εφοπλιστές να έχουν 

την έδρα τους στο Λονδίνο ή τη Ν. Υόρκη. 

   Ο ναυπηγοεπισκευαστικός τοµέας είναι πολύ σηµαντικός και για την απασχόληση και για την 

οικονοµία. Στην Ελλάδα µπορούµε να προσφέρουµε τις υψηλότερης ποιότητας υπηρεσίες σε 

σύγκριση µε τις άλλες χώρες της περιοχής. Η γεωγραφική µας θέση είναι ευνοϊκή και επιπλέον οι 

κλιµατικές συνθήκες είναι ιδανικές για τέτοιου είδους εργασίες. Αυτά τα πλεονεκτήµατα τα 

αφήνουµε ανεκµετάλλευτα και η ζώνη του Περάµατος (70% ανεργία) και γενικά ο 

ναυπηγοεπισκευαστικός τοµέας φθίνει. Μέσα σ’ ένα περιβάλλον που λειτουργεί στην 

καπιταλιστική λογική οφείλουµε να γίνουµε ανταγωνιστικοί. Με το κράτος στην υπηρεσία του 

λαού και τα συνδικάτα αναγεννηµένα και απαλλαγµένα από κοµµατικές σκοπιµότητες αυτό 

µπορούµε να το πετύχουµε. 

   Η αποχώρηση από την Ε.Ε. δηµιουργεί ευνοϊκότερους όρους (εθνικό νόµισµα, κίνητρα για 

ανάπτυξη κ.λπ.), ώστε να σηκώσουν περισσότερα πλοία την ελληνική σηµαία, να προωθούνται 

ελληνικά πληρώµατα στα ελληνικά πλοία, να ναυπηγούνται και να επισκευάζονται περισσότερα 

ελληνικά πλοία σε ελληνικά ναυπηγεία, να αποκατασταθεί η θαλάσσια συγκοινωνία των νησιών 

µας (άρση της «απελευθέρωσης» της ακτοπλοΐας, µείωση εισιτηρίων και φορολογικών 

επιβαρύνσεων, επανεξέταση «άγονων» γραµµών κ.λπ.), να θεσπίσουµε το δικαίωµα  στην Τ.Α. 

και σε κοινωνικούς φορείς (π.χ. ΝΑΤ) για δροµολόγηση πλοίων και να διευκολύνουµε τον 

εσωτερικό τουρισµό, που θα συνεπάγεται αύξηση της τουριστικής κίνησης στα νησιά. Η Ελλάδα 

πρέπει και µπορεί να παραµείνει µια µεγάλη ναυτική δύναµη, µε τη νεολαία να επιστρέφει στη 

θάλασσα. 

   ΣΤ) Σήµερα όλοι δέχονται ότι ο ενεργειακός πλούτος µας είναι τεράστιος. Όσοι, λοιπόν, 

ισχυριζόµασταν εδώ και χρόνια ότι η Ελλάδα διαθέτει µεγάλες ποσότητες πετρελαίου και 

φυσικού αερίου δεν είµασταν φαντασιόπληκτοι, απλώς οι διαψεύσεις έκρυβαν σκοπιµότητες. 

Περίµεναν να βουλιάξουν πρώτα οικονοµικά την Ελλάδα, να µας βάλουν τη θηλιά στο λαιµό µε 

τα µνηµόνια και το αγγλικό δίκαιο και µετά να µας αρπάξουν όλο τον ενεργειακό πλούτο. Με την 

Τουρκία έτοιµη να µας αρπάξει το µισό Αιγαίο. 
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   Πρέπει, λοιπόν, άµεσα ν’ ανακηρύξουµε την ΑΟΖ σε όλα τα θαλάσσια σύνορά µας. Με την 

απελευθέρωση από την Ε.Ε. θα ακυρώσουµε και τα µνηµόνια, για να κάνουµε σαφές προς κάθε 

ενδιαφερόµενο ότι δεν πρόκειται να χαρίσουµε σε κανέναν το πετρέλαιο και το φυσικό µας 

αέριο. Όσο υπάρχει ανάγκη συνεργασίας µε ξένες εταιρείες, θα υπογράφουµε συµβάσεις 

συµφέρουσες για τη χώρα µας και θα απευθυνόµαστε σε όσο το δυνατόν περισσότερες άλλες 

χώρες, ιδίως όσες µπορούν να έχουν ισχυρή και πολύπλευρη παρουσία στην ευρύτερη περιοχή 

µας. 

   Το κάρβουνο και οι υδροηλεκτρικοί σταθµοί, που θα έχουν ιδιωτικοποιηθεί µαζί µε τη ∆ΕΗ, 

επανέρχονται στο κράτος. Εθνικοποιούνται τα φωτοβολταϊκά και τα αιολικά πάρκα, που 

παραχωρήθηκαν εξ αρχής σε ιδιώτες, κυρίως ξένους, χωρίς κανένα σεβασµό στο περιβάλλον. Η 

αποζηµίωση θα οριστεί, αφού ξαναγίνει ο λογαριασµός από την αρχή.  

   Μας κρατούν κρυφό ότι η Ελλάδα διαθέτει άφθονη γεωθερµική ενέργεια (άριστη πηγή 

ενέργειας, χωρίς καθόλου ρύπους), τουλάχιστον στην περιοχή της Θράκης. Είναι ένας επιπλέον 

λόγος που θα έπρεπε αυτή την περιοχή το ελληνικό κράτος να την προσέχει ως κόρη οφθαλµού, 

κι όµως είναι η περιοχή στην οποία η Τουρκία αφήνεται ν’ αλωνίζει σαν ξέφραγο αµπέλι, µε 

ορατούς σοβαρότατους κινδύνους. 

   Εννοείται ότι οφείλουµε να εξαντλούµε κάθε δυνατότητα αξιοποίησης των ήπιων, 

ανανεώσιµων και µη ρυπογόνων µορφών ενέργειας (γεωθερµικής, υδροηλεκτρικής, ηλιακής, 

αιολικής) και µόνο στο βαθµό που αυτές δε µας καλύπτουν να καταφεύγουµε στις µη 

ανανεώσιµες και ρυπογόνες (υδρογονάνθρακες, κάρβουνο).      

   Αντίστοιχο σχέδιο µε του ενεργειακού πλούτου πρέπει να υπάρχει και για το σηµαντικό 

ορυκτό µας πλούτο (µέταλλα κ.λπ.). 

     

Σχέδιο για το δανεισµό και το χρέος 

   Από τότε που υπάρχει το νεώτερο ελληνικό κράτος είναι χρεωµένο στις τράπεζες των µεγάλων 

χωρών της ∆ύσης. Σκοπός των δανείων δεν είναι να εξυπηρετήσουν τους Έλληνες, αλλά τους 

ξένους. Ο κυριότερος λόγος, µάλιστα, που χορηγούνται τα δάνεια δεν είναι το τραπεζικό κέρδος, 

αλλά ο εκβιασµός και ο έλεγχος της χώρας µας. 

   Τα δάνεια που έχουµε πάρει σ’ αυτούς τους 2 αιώνες τα ξεπληρώνουµε εις το πολλαπλούν, οι 

ξένοι τραπεζίτες κερδίζουν τεράστια ποσά από εµάς, όµως η Ελλάδα χρωστά όλο και 

περισσσότερα. Η αύξηση του δηµόσιου χρέους έγινε αλµατώδης από τότε που µπήκαµε στην 

ΕΟΚ το 1981. Τα πράγµατα χειροτέρεψαν ακόµη περισσότερο µε την ένταξη στην ΟΝΕ το 2002. 

Μέχρι το 2001 ο µέσος ρυθµός αύξησης του χρέους ήταν 7 δισ. το χρόνο και από το 2002 µέχρι 

σήµερα έφτασε τα 20 δισ. το χρόνο. Ο λόγος είναι ότι η ένταξη στην ΕΟΚ διέλυσε την παραγωγή 

µας (για να εισάγουµε τα δικά τους προϊόντα) και ότι κατασπαταλήθηκαν τεράστια ποσά για την 

εξαγορά των συνειδήσεων στελεχών και µελών του ΠΑΣΟΚ, που µέχρι τότε ήσαν αντίθετοι προς 

την ένταξη. Η αύξηση του χρέους µας έκανε ακόµη πιο υποτελείς. 
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   Σήµερα, µε τα µνηµόνια, τα δάνεια χρησιµοποιούνται για να εξαθλιώσουν τον ελληνικό λαό 

και ν’ αρπάξουν όλο το δηµόσιο πλούτο, µε τελικό σκοπό να διαλύσουν το ελληνικό κράτος και 

να το µετατρέψουν επισήµως σε προτεκτοράτο. 

   Μια απελευθερωτική στρατηγική οφείλει να περιλαµβάνει την άµεση παύση πληρωµών προς 

τους ξένους δανειστές-τοκογλύφους και την ακύρωση των µνηµονίων και των συµφωνιών 

ξεπουλήµατος των ∆ΕΚΟ και των πλουτοπαραγωγικών µας πηγών. Αν οι ξένοι δανειστές µας το 

προτείνουν, µπορούµε να συστήσουµε µια διεθνή επιτροπή λογιστικού ελέγχου, η οποία θα 

κρίνει αν υπάρχει χρέος και πόσο είναι. Με τον τρόπο αυτό χώρες της Λατ. Αµερικής διέγραψαν 

το «επαχθές», περιόρισαν το χρέος στο 1/3, για να το πληρώσουν όποτε θα µπορούσαν. Αυτός ο 

διακανονισµός δεν έχει καµιά σχέση µε τα σηµερινά «κουρέµατα», µε τα οποία ωφεληµένοι είναι 

οι ξένοι, αφού ανταλλάσσουν την «έκπτωση» µε τον πλήρη έλεγχο της πατρίδας µας και των 

πλουτοπαραγωγικών της πηγών. 

   Το υπόλοιπο χρέος που θα αποµείνει, µετά την αφαίρεση του επαχθούς, υπερκαλύπτεται  από 

τα χρήµατα που η Γερµανία µας οφείλει από τα κατοχικά δάνεια και τις επανορθώσεις του Β΄ 

Παγκοσµίου Πολέµου, που είναι πολύ περισσότερα. Η Ελλάδα είναι η µόνη χώρα που δεν έχει 

αποκατασταθεί για τις γερµανικές θηριωδίες. Η Επιτροπή που διεκδικεί τις γερµανικές 

αποζηµιώσεις υπολογίζει τα γερµανικά χρέη σε 158 δισ. χωρίς τους τόκους! Τελικά, η Γερµανία 

χρωστά σ’ εµάς περισσότερα απ’ όσα εµείς στη Γερµανία. Κι όµως, σήµερα δεν µπορούµε να 

κάνουµε ούτε ένα συµψηφισµό των χρεών, γιατί έτσι έχουν υπογράψει οι Παπακωνσταντίνου και 

Προβόπουλος µε το πρώτο µνηµόνιο. Με την αποχώρηση από την Ε.Ε. και την κατάργηση των 

µνηµονίων µπορούµε να προτείνουµε ένα συµψηφισµό. Αν η Γερµανία τον αρνηθεί και 

χοντρύνει το παιχνίδι (τουριστικές οδηγίες κ.λπ.), να ξέρει ότι θα προχωρήσουµε σε µποϊκοτάζ 

των γερµανικών προϊόντων, που έχουν κατακλύσει την ελληνική αγορά. Αυτοί θα χάσουν πολύ 

περισσότερα, γι’ αυτό δε θα το κάνουν. 

   Το µόνο που µπορούν να µας κάνουν οι ξένοι δανειστές είναι να µη µας δίνουν άλλα δάνεια. 

Καλύτερα για µας! Πρώτ’ απ’ όλα το ελληνικό κράτος δε θα έχει ανάγκη από τα δάνειά τους, 

αφού το σύνολο σχεδόν των χρηµάτων αυτών επιστρέφουν στους ίδιους τους δανειστές για την 

εξυπηρέτηση προηγουµένων δανείων. Επιπλέον το ελληνικό κράτος θα αυξήσει τα έσοδά του µε 

την αύξηση της παραγωγής και τον επανέλεγχο του δηµόσιου πλούτου. Η Ελλάδα θα αξιώσει και 

το µέρος των καταθέσεων πολιτών της στις ξένες τράπεζες που είναι προϊόν καταλήστευσης του 

δηµόσιου χρήµατος (βλ. παρακάτω). 

   Σε πρώτη φάση, οπότε δε θα έχουν εξασφαλισθεί πόροι από τις εξαγωγές και άδηλοι πόροι, θα 

χρειαστεί κάποιο µικρό δάνειο για εισαγωγές αγαθών που δεν παράγονται εδώ. Αυτό µπορούµε 

να το βρούµε από εσωτερικό δανεισµό και την οµογένεια. Αν χρειαστεί επιπλέον, υπάρχουν 

χώρες να µας δανείσουν µε µικρό επιτόκιο και χωρίς κανέναν όρο. Οι συνεννοήσεις πρέπει να 

έχουν γίνει πριν από την ανάληψη της διακυβέρνησης. Η Σερβία, η Μολδαβία, ο Ισηµερινός και 

άλλες χώρες δανείστηκαν από την Κίνα µε 3% και για 15 χρόνια. Η Ρωσία έδινε στον ολέθριο 

Γιωργάκη 25 δισ. ως πρώτη δόση κι αυτός δεν τα πήρε, γιατί έτσι του είπαν οι Αµερικανοί 

αφέντες του. Οι δυο αυτές µεγάλες χώρες έχουν µεγάλα συµφέροντα στην Ελλάδα, άρα εµείς 

µπορούµε να εξασφαλίσουµε πολύ καλές συµφωνίες. Η Κύπρος πήρε δάνειο µε καλούς όρους 

από τη Ρωσία. ∆άνειο µπορούµε να πάρουµε και από αραβικές τράπεζες. Ακόµη και η Βραζιλία, 

πρώην πορτογαλική αποικία, δανείζει τους πρώην αποικιοκράτες της, γιατί ούτε η Πορτογαλία 
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ούτε καµιά άλλη χώρα του κόσµου έχει υπογράψει µνηµόνιο ίδιο µε το δικό µας! Σε κάθε 

περίπτωση η χώρα µας στο εξής πρέπει να δανείζεται µόνο για παραγωγικές επενδύσεις. 

   Το συµπέρασµα είναι ότι µε την αποχώρηση από την Ε.Ε. και την ακύρωση των µνηµονίων τα 

προβλήµατα µε το χρέος και το δανεισµό δεν είναι δυσεπίλυτα, όπως ισχυρίζονται σήµερα οι 

υποτελείς, για να δικαιολογήσουν την προδοσία τους.     

 

Σχέδιο νοµισµατικής και φορολογικής πολιτικής 

   Η πρώτη ενέργεια κάθε χώρας που αποκτά την ανεξαρτησία της είναι να κόβει δικό της 

νόµισµα. Αντιθέτως, η απώλεια του εθνικού νοµίσµατος σηµατοδοτεί την εξάρτηση και 

υποτέλεια µιας χώρας. Η ένταξη της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ σήµαινε την ολοκλήρωση της 

εξάρτησης της πατρίδας µας από τα διεθνή καπιταλιστικά κέντρα. Όταν µε την ένταξη στην ΟΝΕ 

σχεδόν όλοι πανηγύριζαν και λίγοι σιωπούσαν, το ΑΣΚΕ φώναζε και προειδοποιούσε µε 

ανακοίνωση στις 28/12/2001:  

«Η κατάργηση του εθνικού νοµίσµατος και η καθιέρωση του ΕΥΡΩ αφαιρεί και τυπικά το 

δικαίωµα στη χώρα µας να έχει εθνική οικονοµία προς όφελος του ελληνικού λαού. Θα αποφασίζει 

η ΕΚΤ και το διευθυντήριο της κοινότητας.  

Οι συνέπειες θα γίνουν σύντοµα ορατές. Συρρίκνωση της εναποµείνασας ελληνικής παραγωγής, 

αύξηση τιµών, ελλειµµάτων, δηµόσιου χρέους, δανεισµού, φορολογίας και ανεργίας καθώς και 

µείωση πραγµατικών µισθών και κοινωνικών δαπανών.  

Η διαφαινόµενη πλέον, λόγω ΟΝΕ, δυσκολία πληρωµής των υποχρεώσεων του δηµοσίου µας 

φέρνει πιο κοντά στην τύχη της Αργεντινής.» Όπερ και εγένετο. 

   Η καθιέρωση της ισοτιµίας 1:1 του αργεντίνικου πέσος µε το αµερικανικό δολάριο 

σηµατοδότησε την πλήρη υποταγή της Αργεντινής στο αµερικανικό κεφάλαιο και την 

οικονοµική καταστροφή της χώρας. Η λαϊκή εξέγερση και η απελευθέρωση της χώρας έσπασε 

αυτή την ισοτιµία και από τότε, όπως προαναφέραµε, η Αργεντινή αναπτύσσεται εντυπωσιακά. 

   Με την αποχώρηση από την Ε.Ε. προφανώς η Ελλάδα αποχωρεί και από τη ζώνη του ευρώ και 

τυπώνει δικό της νόµισµα, δηλ. επαναφέρει τη δραχµή. Η διαδικασία στο Νοµισµατοκοπείο 

υπολογίζεται ότι θα διαρκέσει περίπου ένα µήνα, όσο και η διαδικασία αποχώρησης από την Ε.Ε. 

(δηµοψήφισµα κ.λπ.). Για ν’ ακυρωθούν, λοιπόν, οποιαδήποτε σχέδια πρόκλησης ανωµαλίας, η 

κυβέρνηση πρέπει να δώσει αµέσως εντολή να δουλέψει το Νοµισµατοκοπείο, ώστε µε την 

αποχώρηση από την Ε.Ε. το εθνικό νόµισµα να είναι έτοιµο. Στο µικρό διάστηµα που θα 

µεσολαβήσει µπορούµε να χρησιµοποιούµε το ευρώ µόνο για τις εσωτερικές µας συναλλαγές. 

   Για τα 2-3 πρώτα χρόνια από την επάνοδο της δραχµής, που θα είναι και τα δυσκολότερα, το 

νόµισµα θα είναι πληθωρικό, δηλ. θα υποτιµηθεί. Ο πληθωρισµός, όταν ελέγχεται από µια 

κυβέρνηση που διαθέτει εθνικό νόµισµα και υπηρετεί τα συµφέροντα της χώρας της, είναι ένα 

όπλο σε συνθήκες παγκόσµιων κρίσεων. Η επάνοδος στη δραχµή θα έχει το µεγάλο πλεονέκτηµα 

της απρόσκοπτης χρηµατοδότησης των εσωτερικών αναγκών µας, δηλ. µισθών και 

συντάξεων του δηµοσίου, δηµοσίων έργων και προµηθειών. Η παραγωγή θα αναπτύσσεται, όχι 
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µόνο γιατί θα χρηµατοδοτείται, αλλά και γιατί µε την αύξηση των εισοδηµάτων θα αυξάνεται και 

η εσωτερική ζήτηση. Όλ’ αυτά θα έχουν ως συνέπειες τη δραστική µείωση της ανεργίας, την 

αύξηση των δηµοσίων εσόδων καθώς και των εσόδων των ασφαλιστικών ταµείων.   

   Η αρχική υποτίµηση του εθνικού νοµίσµατος, προκειµένου η χώρα να  προωθήσει τις εξαγωγές 

της και να µειώσει τις εισαγωγές, θα προκαλέσει αύξηση των τιµών των εισαγοµένων, αλλά η 

αγορά όσων δεν µπορούν να υποκαθίστανται από ελληνικά θα καλύπτεται, επειδή τα λαϊκά 

εισοδήµατα θα έχουν αυξηθεί. Το βάρος αυτής της αύξησης θα το επωµισθούν πλέον όλοι κι όχι 

µόνο οι πιο αδύνατοι, όπως τώρα. Με την απελευθέρωσή µας από την Ε.Ε. θα έχουµε το 

δικαίωµα να επιβάλουµε έλεγχο των εισαγωγών (ώστε να µη µας φορτώνουν όλα τα σκουπίδια 

που οι ξένοι παράγουν και τα προωθούν σ’ εµάς µε τη διαφήµιση) καθώς και έλεγχο των τιµών 

(ώστε να σταµατήσει η κερδοσκοπία).  

   Με την επαναφορά του εθνικού νοµίσµατος άµεσα θα πρέπει να θεσµοθετηθεί ένα απλό και 

δίκαιο φορολογικό σύστηµα, που να φορολογεί περισσότερο τα υψηλά εισοδήµατα και τα 

υψηλά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία θα πρέπει και να αιτιολογούνται (πόθεν έσχες). Να 

καταπολεµά δραστικά τους µεγαλοφοροφυγάδες και να προβλέπει µέχρι και δήµευση της 

περιουσίας τους. Επίσης θα πρέπει άµεσα να θεσµοθετηθεί ένα δίκαιο ασφαλιστικό σύστηµα, που 

να εγγυάται τις συντάξεις και την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και να απαγορεύει, επιτέλους, 

τη διαρκή λεηλασία των αποθεµατικών των ταµείων. Να καθιστά τη εισφοροδιαφυγή και τη 

«µαύρη» εργασία ποινικό αδίκηµα. 

   Ότι το ευρώ ήταν µια απάτη δεν το καταλαβαίνει πλέον µόνο ο ελληνικός λαός, ο πλέον 

θιγόµενος από την επίθεση των τραπεζιτών, αλλά και άλλοι λαοί του ευρωπαϊκού νότου. Τρεις 

πρωτοβουλίες, αν και µεµονωµένες, είναι ενδεικτικές. Στο χωριό Μουργκάδος της Βόρειας 

Ισπανίας επανέφεραν την ισπανική πεσέτα, στην πόλη Πεζένας της Νότιας Γαλλίας και στην 

πόλη Φιλετίνο της Ιταλίας τύπωσαν δικά τους νοµίσµατα(!) κι όχι µόνο δεν επήλθε καταστροφή, 

όπως κινδυνολογούν οι κατοχικοί, αλλά ανέπνευσαν οι τοπικές οικονοµίες. 

   Την κινδυνολογία για την επαναφορά της δραχµής καταγγέλλουν ακόµη και άνθρωποι που 

είναι ευρωπαϊστές, άνθρωποι του συστήµατος, που όµως σέβονται την επιστηµονική τους 

αποστολή, όπως η τ. πρύτανης του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης κ. ∆εληβάνη:  

   «Αναντίρρητα, η ελεύθερη επιλογή µας θα ήταν η παραµονή µας στο ευρώ. Αλλά ποιο θα είναι το 

όριο θυσιών, προσβολών, τιµωριών, αστυνόµευσης των δηµοσιονοµικών µας πραγµάτων, 

απώλειας εθνικής κυριαρχίας, ξεπουλήµατος της δηµόσιας περιουσίας µας, για να παραµείνουµε 

στην ευρωζώνη, αν και εφόσον θα εξακολουθεί αυτή να υπάρχει; Γιατί, αν δε θέσουµε ένα τέτοιο 

όριο, θα είµαστε χαµένοι. 

   Μια επιστροφή στη δραχµή, αν τελικώς την κρίνουµε αναπότρεπτη, δε θα είναι φυσικά ένας 

ευχάριστος περίπατος. Αντιθέτως θα συνδεθεί για 2-3 χρόνια µε πολύ σοβαρές δυσκολίες, 

προβλεπόµενες αλλά και απρόβλεπτες. Αλλά και τώρα δε ζούµε µέσα σε ανυπέρβλητες δυσκολίες 

και, το χειρότερο, χωρίς να έχουµε ελπίδα καµιά; Η δραχµή, από κοινού µε τις δυσκολίες, θα φέρει 

µαζί της και κάποια ανεκτίµητα πλεονεκτήµατα:  

   Α) Τη δυνατότητα  ταχύρρυθµης ανάπτυξης, που θα εξαρτηθεί από δικές µας προσπάθειες και που 

θα δώσει γρήγορα καρπούς, ύστερα από την πενταετή βαθιά ύφεσή µας. Τα µέσα για την έναρξή 
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της, ασφαλώς, θα εξασφαλιστούν µε τη βοήθεια εξωευρωπαϊκών δανείων, που δε θα κατευθύνονται 

αυτούσια, όπως συµβαίνει τώρα, στους δανειστές. Οι απόγονοί µας δε θα αναζητούν την τύχη τους 

εκτός της Ελλάδας, αλλά εντός των ορίων της.  

   Β) Η εξασφάλιση ενός εθνικού νοµίσµατος συνδέεται µε πολύπλευρη οικονοµική ισχύ: υποτίµηση 

της εξωτερικής του αξίας, που αυξάνει την ανταγωνιστικότητα, προσφυγή σε πληθωριστική 

πολιτική, που ενισχύει το ρυθµό ανάπτυξης, πραγµατοποίηση αναδιανεµητικής πολιτικής, που θα 

ενθαρρύνει τη ζήτηση και την οικονοµική δραστηριότητα.  

   Γ) Άφησα για το τέλος τα σοβαρότερα. Χάρη στην επιστροφή στη δραχµή, θα ανακτήσουµε την 

εθνική µας αξιοπρέπεια, θα µπορέσουµε εµείς να εκµεταλλευτούµε τα όποια κοιτάσµατα 

πετρελαίου, φυσικού αερίου και χρυσού βρέθηκαν ή θα βρεθούν στην πατρίδα µας. Κι αυτά θα 

βοηθήσουν την αναπτυξιακή µας προσπάθεια. 

   Και, βέβαια, θα αποπληρώσουµε το χρέος µας. Το τµήµα του εκείνο που δεν έχει ήδη εξοφληθεί 

µε ληστρικά επιτόκια, το τµήµα που θα παραµείνει µετά την αφαίρεση των όσων µας χρωστά η 

Γερµανία, το καθαρό χρέος, χωρίς την προσθήκη συνεχών νέων δανείων µε απαγορευτικά 

επιτόκια. Θα αποπληρώσουµε το χρέος σε βάθος χρόνου και µε το προϊόν της ανάπτυξης και όχι µε 

το προϊόν της προοδευτικής εξαθλίωσης του λαού µας, της ανερχόµενης φτώχειας, της ασιτίας των 

παιδιών που λιποθυµούν στα σχολεία, της κατακόρυφης ανεργίας και των ατέλειωτων δεινών που 

µας επιβάλλει η τρόικα. Θα πληρώσουµε το χρέος µας, χωρίς να µεταβληθούµε σε ΑΠΟΙΚΙΑ Η 

ΕΛΛΑΣ.» (οµιλία σε εκδήλωση της «Χριστιανικής» στην ΕΣΗΕΑ 30/11/2011) 

   Αν αυτά είναι τα λόγια µιας υπερµάχου του ευρώ, τα δικά µας λόγια ίσως περιττεύουν! 
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