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      Η χώρα, με την πλαστογράφηση των στατιστικών στοιχείων και την διόγκωση του χρέους 
και του ελλείμματος του προϋπολογισμού από την υπόλογη κυβέρνηση Παπανδρέου και με 
απόφασή της, εισήλθε στην επιτήρηση από ΔΝΤ, όπως ζήτησε και η Μέρκελ. Το ΔΝΤ, δεν 
διέπεται από κοινωνιστικές απόψεις, βλέπει μόνο αριθμούς και δεν νοιάζεται για την ανεργία, 
την ύφεση στην χώρα και την φτώχεια. Οι απόψεις του είναι ακραίες φιλελεύθερες και 
αδιαφορεί για την κοινωνική συνοχή στις χώρες όπου επεμβαίνει.  

     Και καλά, οι κυβερνήσεις είτε του ΠΑΣΟΚ είτε της ΝΔ, συμφωνούσαν και επέτειναν το 
αντικοινωνικό πρόγραμμα του ΔΝΤ, αλλά τον Γενάρη ο λαός ψήφισε αντιμνημονιακό 
συνασπισμό. Ο οποίος μοιραία, ή θα συμβιβαστεί και θα ανατρέψει την ιδεολογία του και την 
ηθική του, ή θα έρθει σε ρήξη. Και τώρα που τα γράφουμε αυτά, είμαστε στο μεταίχμιο.  

 

                                   Η ΧΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΧΡΕΩΚΟΠΗΜΕΝΗ 

 

     Με την μακροχρόνια ύφεση και κρίση, με τα λάθη του ΔΝΤ, και την ελεύθερη διακίνηση 
κεφαλαίων, τα χρήματα έφυγαν από τις Ελληνικές τράπεζες σε τράπεζες του εξωτερικού και 
πολλοί πήραν τα χρήματα στα σπίτια τους. Η ανεργία ξεπερνά το 25% επίσημα και στην 
πραγματικότητα το 35%  , η χώρα βρίσκεται σε διαρκή αποπληθωρισμό, τα εισοδήματα 
μειώθηκαν πάνω από το 25% σε σχέση με πριν την κρίση, οπότε και η ανεργία ήταν στο 5%.  

     Το χρήμα είναι το αίμα μίας οικονομίας και η η οικονομία της χώρας είναι πλήρως 
αναιμική. Με το πρόγραμμα του ΔΝΤ καμία προοπτική εξόδου από την κρίση δεν υπάρχει, 
το χρέος είναι στο 180 % του ΑΕΠ και συνεπώς μη βιώσιμο και η ψυχολογία είναι στο 
ελάχιστο. Η ΧΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΧΡΕΩΚΟΠΗΜΕΝΗ  και οποιαδήποτε συμφωνία με τους 
δανειστές, θα οδηγήσει σε μακροχρόνια δουλεία την χώρα και τα εγγόνια μας θα πληρώνουν 
τα χρέη που συσσώρευσαν οι εγκληματικές κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, που κύρια 
κυβέρνησαν την χώρα την τελευταία 35ετία. Και εδώ να επισημάνουμε, ότι εσκεμμένα 
υπερχρέωσαν την χώρα, με κρυφή προοπτική την χρεωκοπία και την υποδούλωση της χώρας 
σε μία παγκόσμια κυβέρνηση, που είχαν στα σκαριά οι άνομοι και απέτυχαν. Συνεπώς το 
πρόβλημα της χώρας είναι συνδεμένο και με αυτή την άποψη που εκφράζουμε.  

 

            ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ ΧΡΕΩΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ 

 



     Τα πάντα βρίσκονται σε νομισματική ασφυξία, οι δανειστές θέλουν να εκτελέσουν την 
χώρα, γιατί εκτελούν ακριβώς τις εντολές των ανθρώπων που επιδίωξαν την παγκόσμια 
δικτατορία και η κυβέρνηση βρίσκεται μπροστά στο δίλλημα. Συμφωνία, υποταγή και 
συμμαχία με τους άσπονδους άνομους, ή χρεωκοπία επίσημη και συντεταγμένη και 
επαναπροσδιορισμό των συμμαχιών και των φίλων, σε εκείνους που εναντιώνονται την 
παγκόσμια δικτατορία (Ρωσία, Κίνα, Βραζιλία, Ινδία, Ν. Αφρική); 

     Η κυβέρνηση δεν είναι ένοχη για την κατάσταση που παρέλαβε. Άλλοι ευθύνονται. 
Συνεπώς μία συντεταγμένη χρεωκοπία, δεν θα βάραινε την κυβέρνηση, η οποία δεν πρέπει να 
φοβάται τον λαό, αλλά εκείνους τους εγκάθετους που θίγονται από την δραχμή. 

 

                          ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΡΑΧΜΗ 

 

      Η χώρα θα έχει το εκδοτικό δικαίωμα χρήματος. Τελευταία η ΕΚΤ έκοψε 1.5 τρις 
εκατομμύρια ευρώ και η χώρα δεν πήρε τίποτε. Αν εκδίδει την δραχμή, θα έχει την εποπτεία 
στην ποσότητα και τον ρυθμό κυκλοφορίας του χρήματος, το αίμα της οικονομίας θα 
επανεισρεύσει στην αγορά, η ανεργία θα μειωθεί, το κράτος θα έχει χρήματα για δημόσιες 
επενδύσεις και κοινωνική πολιτική και διατήρηση των μισθών και των συντάξεων σε 
ικανοποιητικά επίπεδα. Θα πρέπει να τηρεί μερικές εξισώσεις στην οικονομία και είμαστε 
έτοιμοι για να προσφέρουμε υπηρεσία στην χώρα, να τις καταστρώσουμε, ανιδιοτελώς 
(θυμίζουμε ότι το 2009 με το άρθρο ΠΑΡΕ ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΟΜΠΑΜΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕ ΓΡΗΓΟΡΑ 
ΤΟ ΘΑΥΜΑ, ο γράφων πρόσφερε τις εξισώσεις στις ΗΠΑ και ματαιώθηκε το κραχ). Τότε ο 
πληθωρισμός ,η ανεργία και το επίπεδο των μισθών και των συντάξεων θα είναι 
ικανοποιητικά και το χαμόγελο θα επανέλθει στα χείλη των Ελλήνων, τα θύματα της 
μακροχρόνιας πολιτικής της σχεδιασμένης παγκόσμιας δικτατορίας και του αντίχριστου. 

 

            ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ ΧΡΕΩΚΟΠΙΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ 

 

     Θα σβηστούν το πλήθος των χρεών, οι αγορές, όπως και τώρα, δεν θα χρηματοδοτούν την 
Ελληνική οικονομία, και μία μικρή περίοδος αστάθειας θα επέλθει, μέχρι την κυκλοφορία και 
την νέα ισορροπία της δραχμής. Η χώρα θα χρειάζεται συνάλλαγμα για τις εισαγωγές, ο 
τουρισμός και οι εξαγωγές θα το εξασφαλίσουν. Το κράτος θα πρέπει να επαναπροσδιορίσει 
τις διεθνείς σχέσεις, μία ρήξη με την ΕΟΚ θα ορθώσει τους δασμούς στα εισαγόμενα που θα 
ακριβήνουν, η εγχώρια παραγωγή θα αυξηθεί και θα μειωθεί η ανεργία, θα ζούμε με ότι 
βγάζουμε και θα είμαστε περισσότερο εσωστρεφείς. Ο ξεχασμένος πατριωτισμός θα αυξηθεί, 
η χώρα θα ζει με τις δυνατότητες που θα έχει και ο δρόμος θα είναι ανοικτός για συνεργασία 
με χώρες όπως τους BRICS, που ανθίστανται στην παγκόσμια δικτατορία. Αυτές έχουν 
κοινωνικές ευαισθησίες και σέβονται τους λαούς και χρήμα θα εισρεύσει στην χώρα από την 
τράπεζα που ιδρύουν.     

 

                      ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 



 

     Δεν υποτιμούμε το μέγεθος οικονομολόγων όπως ο κ. Βαρουφάκης , ο κ. Δραγασάκης και 
το λοιπό οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Αλλά ήμουν εγώ που έδωσα την διέξοδο 
στην οικονομία των ΗΠΑ το 2009 και είχα τις ανεπίσημες ευχαριστίες του προέδρου τους. 
Και διέφυγε το κραχ και αποφεύχθηκε και η παγκόσμια δικτατορία, στον σιωπηλό πόλεμο 
που διεξήγαμε. Και τώρα στις επάλξεις για την πατρίδα. Αν δεν τις κατέστρωσα ακόμη, είναι 
γιατί περιμένω το είδος των νέων διεθνών σχέσεων που θα διαμορφώσει η κυβέρνηση, γιατί 
τις ακολουθούν οι εξισώσεις και η ανάλυση. 

 

                                   Ο Αλέκος Χαραλαμπόπουλος είναι απόφοιτος (1977) του Οικονομικού 
Τμήματος της Νομικής Σχολής Αθηνών 

 

      ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΥΠ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΩΝ   

  

      Όπως αντιλαμβάνεστε, ντόπιοι και εξωτερικοί παράγοντες που θα θιγούν, θα κινηθούν 
ενάντια στην ζωή κυβερνώντων. Οι αρχές της χώρας πρέπει να εξασφαλίσουν την ζωή τους. 


