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Ελληνική πολιτικοοικονοµική µεταπολεµική ιστορία 1945-1974   
Μετά τον Β! παγκόσµιο πόλεµο εγκαθιδρύθηκαν στον πλανήτη δύο συνασπισµοί 
εξουσίας. Ο "δηµοκρατικός" υπό  την "ηγεσία" των Ηνωµένων Πολιτειών και ο 
“κοµµουνιστικός / δικτατορικός“ υπό την Σοβιετική Ένωση. Η νοητή συνοριογραµµή 
οριζόταν από την διαιρεµένη Γερµανία και τις ουδέτερες Αυστρία - Ελβετία στην 
Ευρώπη και την θάλασσα µεταξύ Σοβιετικής Ένωσης και Ιαπωνίας στην Άπω 
Ανατολή. Η πιο εµφανής διαφορά τους προσδιοριζόταν από το επίπεδο των ατοµικών 
ελευθεριών του πολίτη. Η εικόνα της ζωής στη ∆ύση χαρακτηρίσθηκε από οικονοµική 
ανάπτυξη, ευηµερία και υψηλή ποιότητα καταναλωτικών αγαθών στα πλαίσια της 
φιλελεύθερης ανταγωνιστικής οικονοµίας και του ανατολικού µπλοκ από αυταρχικά/ 
δικτατορικά µονοκοµµατικά κράτη, σκοταδισµό, λογοκρισία, οικονοµική δυσπραγία 
και δυστυχία των καταναλωτών/πολιτών (υπηκόων) µε κουπόνια αγορών και ουρές στα 
καταστήµατα. Φυσικά για επιβολή αυτής της µορφής τροµοκρατίας ήταν απαραίτητη η 
απαγόρευση εξόδου από τις κοµµουνιστικές χώρες. ∆εκαετίες µετά τον διαχωρισµό, το 
σοβιετικό µπλοκ παρατηρούµενο από την ∆ύση, είχε χαρακτηριστικά παρατηρούµενα 
στον Τρίτο Κόσµο παρά το µεταπολεµικά αρχικά ισότιµο επίπεδο εκκίνησης.   
Η Ελλάδα, ως µοναδική Βαλκανική εξαίρεση κατανεµήθηκε ευτυχώς στο δυτικό µπλοκ 
(Γιάλτα), και παρέµεινε στην ∆υτική ζώνη, παρά τις προσπάθειες των κοµµουνιστών 
και ένα 4-ετή εµφύλιο πόλεµο, ως πλήρες µέλος του ΝΑΤΟ και µετέπειτα και της ΕΕ. 
Μετά τον εµφύλιο πόλεµο πολλοί κοµµουνιστές που δεν είχαν καταφύγει στο 
Ανατολικό Μπλοκ στάλθηκαν στην εξορία. Για εσωτερικούς πολιτικούς λόγους και 
κοντόφθαλµο βραχυπρόθεσµο πολιτικό αµοραλισµό, επετράπη ένα λεκτικό φλερτ µε το 
σοβιετικό µπλοκ ενώ αυτό εξοστρακίστηκε κοινωνικά στα πλαίσια της υπεράσπισης 
των δηµοκρατικών δικαιωµάτων σε όλες τις δυτικές χώρες µέσω των συνταγµάτων 
τους. Ωστόσο, αυτή η ιδιαιτερότητα στην λειτουργία της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας 
διαµόρφωσε ιδιόµορφες συνθήκες σε σχέση µε το εργατικό δίκαιο, τις επιχειρηµατικές 
δραστηριότητες, την διαφθορά και την ανοχή πάσης µορφής παρανοµιών σε απεργίες 
και ενάντια στην ατοµική ιδιοκτησία στην Ελλάδα.  
Το 1967 µια στρατιωτική δικτατορία χαµηλού ιεραρχικού επιπέδου κατάφερε να 
επιβληθεί στην Ελλάδα µε στόχο να αποτρέψει την «επερχόµενη κοµµουνιστική 
απειλή», καταφέρνοντας εκ των υστέρων να απολαύσει την σιωπηρή Αποδοχή / 
Αναγνώριση των ΗΠΑ. Το 1974, ιδρύθηκε η σηµερινή δηµοκρατία µε αναίµακτη 
µετάβαση και για πρώτη φορά στην Ελλάδα, χωρίς παρεµβάσεις της Μοναρχίας και 
του αστυνοµικού / στρατιωτικού παρακράτους. Παρακλάδι του Κ.Κ.Ε. απετέλεσε η (µε 
Ευρωπαικά δεδοµένα αδιανόητη) κυβέρνηση αγραµµάτων του Συριζα, ως 
µετασχηµατισµός του KΚΕσ., σε συνασπισµό µε δεξιοφασίζοντα "ψεκασµένα" 
κατάλοιπα. Αν ο Κωνσταντίνος Καραµανλής, ως πρώτος µετά τη στρατιωτική 
δικτατορία µεταπολιτευτικός πρωθυπουργός, δεν είχε νοµιµοποιήσει το Κ.Κ. κατά το 
1974, είναι πιθανόν να µην βιώναµε την «ευτυχία» της κυβέρνησης Συριζα. 
 

Χρηµατιστήριο: Πορεία 1967-2022-Πολιτικές και Οικονοµικές επιρροές 
1967-1973: Μετά την επικράτηση της χούντας προκύπτει ισχυρή οικονοµική ανάπτυξη 
µέχρι το 1972, σε συνθήκες µειωµένης ελευθερίας και κοινωνικών δικαιωµάτων, στο 
πλαίσιο της δικτατορικής κυβέρνησης που είχε ανέλθει και εδραιωθεί στην εξουσία 
µετά τα πολιτικά  προβλήµατα µε συνεχείς αλλαγές κυβέρνησης, απεργίες και 
οικονοµική στασιµότητα το 1964-1966. Ο Γενικός ∆είκτης του Χρηµατιστηρίου 
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αυξήθηκε από τις 9 στις 155 µονάδες (+1620% 1966-73). Αιτίες ανόδου: Υψηλοί 
ρυθµοί ανάπτυξης, όπως είναι σύνηθες σε µεταπολεµική περίοδο, χαµηλός 
πληθωρισµός και επιτόκια. Αυστηρή νοµοθεσία και εφαρµογή της κατά του 
παραγωγικού συντελεστή «Εργασία», και ενθάρρυνση του παραγωγικού συντελεστή 
«Κεφάλαιο», ιδιαίτερα στις εξαγωγικές δραστηριότητες. 
1973-1980: ∆ιόρθωση της χρηµατιστηριακής άνθησης 155 σε 52 µονάδες ονοµαστικά 
(-66%) και αποπληθωρισµένα κατά 95% (1985). Πρώτη Πετρελαϊκή Κρίση 1973, 
απόλυτη άγνοια/αδυναµία αντιµετώπισης από αγράµµατους εµµονικούς στρατοκράτες, 
παρανοϊκό/υπερφίαλο πραξικόπηµα στην Κύπρο µε απόπειρα δολοφονίας Μακαρίου, 
που οδήγησε στην δικαιολογηµένη επέµβαση της Τουρκίας και καταστροφή του 
νησιού, που είχε αποκτήσει την ανεξαρτησία του από την Αγγλική αποικιοκρατία µόλις 
το 1960 µε εγγυήτριες δυνάµεις Αγγλία, Ελλάδα και Τουρκία και συµµετοχική 
διακυβέρνηση σε ποσοστό 70-30%. Αναίµακτη πτώση Χούντας (πιθανόν αναγκαστική 
/23-7-1974), Επιστροφή Καραµανλή, ασταθές παγκόσµιο οικονοµικό περιβάλλον µε 
διαδοχικές υφέσεις. και ∆εύτερη Πετρελαϊκή Κρίση 1979. Άνοδος πληθωρισµού πάνω 
από το 20% και  ανάλογη συµπεριφορά επιτοκίων. Ουσιαστικά σοσιαλιστικά µέτρα 
από υποτιθέµενη φιλελεύθερη κεντροδεξιά κυβέρνηση µε συνεχή αδρανοποίηση της 
εφαρµογής του νόµου για εξασφάλιση της ιδιοκτησίας και προστασίας του απλού 
πολίτη, ανεκτική σε αναρχικές απεργίες -διαδηλώσεις –καταστροφές. Σχηµατισµός της 
τροµοκρατικής οργάνωσης 17Nοέµβρη. Νοµιµοποίηση του Κοµµουνιστικού Κόµµατος 
Ελλάδος (ΚΚΕ), σε αντίθετη πολιτική κατεύθυνση από τις ΗΠΑ και την ΕΕ. Απόσχιση 
από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. Εκτεταµένες Εθνικοποιήσεις/κρατικοποιήσεις 
υπό τον Υπ. Οικονοµικών Παπαληγούρα. Ακραίες πολιτικές θέσεις της αντιπολίτευσης 
(Παπανδρέου: ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το Ίδιο Συνδικάτο- Έξοδος εδώ και τώρα – Βυθίσατε το 
Χώρα). 1980: Πλήρες µέλος ΕΟΚ µε την συµβολή της προσωπικότητας Καραµανλή 
και παρά την αρνητική εισήγηση των ΥπΟικ της ΕΟΚ - Ισχυρή ροή αναπτυξιακών 
κονδυλίων, παράλληλα µε εµφάνιση της δεύτερης πετρελαϊκής κρίσης και αύξησης του 
πληθωρισµού. Απόδραση Καραµανλή/Προεδρία ∆ηµοκρατίας- Πρωθυπουργός Ράλλης. 
1981-1985: Πανηγυρική άνοδος ΠΑΣΟΚ στην εξουσία (Σοσιαλιστικό Κόµµα?), µε 
διαφορά ψήφων άνω του 10%. Εντατικοποίηση εθνικοποιήσεων / απαλλοτρίωσης 
περιουσιών. Αποδοχή των πρασινοφρουρών ως εγγυητών περιφρούρησης του κρατικού 
µηχανισµού και της Σοσιαλιστικής Μεταρρύθµισης συναποφασίζοντες ακόµη και  σε 
ιδιωτικές εταιρείες. ∆ια νόµου διπλασιασµός του βασικού µισθού. Αύξηση απαιτήσεων 
των συνδικάτων, µε συνεπαγωγή αυξηµένο κόστος εργασίας και έκρηξη δηµοσίου 
χρέους, βασισµένη σε εγχώριο δανεισµό (Έντοκα/Οµόλογα µε >20% επιτόκιο/έτος). 
Παράνοµη διανοµή των αναπτυξιακών κεφαλαίων της ΕΟΚ σε πληθυσµό και αγρότες, 
αντί επένδυσης, αυστηρά σύµφωνα µε τα κριτήρια κοµµατικής ταυτότητας. Τραπεζικός 
τοµέας κατά >95% κρατικά ελεγχόµενος, µε πιστωτική πολιτική βασισµένη σε 
κοµµατικά κριτήρια. Τροµοκρατία των πολιτικών αντιπάλων - Προώθηση εχθρικού 
κλίµατος στην κοινωνία έναντι του ιδιωτικού τοµέα (Πρωτοβουλία στηριζόµενη από 
εφηµερίδα «Αυριανή» µε  <επιδοτούµενη> τιµή, κατά τα κοµµουνιστικά πρότυπα). 
1985-1987/89: Εκλογή του ΠΑΣΟΚ για µια δεύτερη θητεία.  
Ο αναρχοαριστερός Αρσένης αντικαθίσταται στην ηγεσία των Οικονοµικών από τον 
ορθολογιστή Σηµίτη. Εγκατάλειψη των φαντασιώσεων του τρίτου δρόµου προς τον 
σοσιαλισµό και εφαρµογή προγράµµατος σταθεροποίησης µε στόχο τη µείωση του 
δηµοσίου χρέους και του πληθωρισµού. Απαγόρευση αυξήσεων µισθών στους 
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εργαζόµενους, εκτός από κρατικά οριζόµενη τιµαριθµική αναπροσαρµογή (ΑΤΑ). 
Μερική απελευθέρωση του τραπεζικού συστήµατος. Ανεπίσηµη αποδοχή ως 
«κοινωνικά συµβατής» της ιδιωτικής επιχειρηµατικής δραστηριότητας και του 
επιχειρηµατικού κέρδους χωρίς προδιαγραµµένα – κρατικά οριζόµενα περιθώρια 
κέρδους. Άνοδος του χρηµατιστηριακού δείκτη από 52 (10/85) σε 520 µονάδες (10/87). 
Σκάνδαλα ιδιωτικής ζωής Παπανδρέου και τραπεζικού/ χρηµατοπιστωτικού τοµέα 
(1988-1989/ Τράπεζα Κρήτης-Κοσκωτάς-Κουτσόγιωργας-πώληση νόµου), και 
προβλήµατα υγείας Παπανδρέου οδηγούν σε επανεµφάνιση  φαινοµένων ύφεσης και 
πιο χαλαρή δηµοσιονοµική πολιτική (Τσοβόλα δώστα όλα) µε σκοπό να αποτρέψει την 
απώλεια της εξουσίας. Το ∆ηµόσιο Χρέος πλησιάζει το όριο του 100% του ΑΕΠ - 
Κατάρρευση του Γενικού ∆είκτη από 520 σε 208 µονάδες (-60%). 
1989-93 “Φιλελεύθερη-συντηρητική“ κυβέρνηση Ν.∆. Κ.Μητσοτάκης. 1993-2004 
“ σοσιαλιστική“ κυβέρνηση ΠαΣοΚ Παπανδρέου ως 1996 - Σηµίτης 1996 - 2004:  
Η περίοδος 1989-1999 χαρακτηρίζεται από προσέγγιση προς την ∆υτική ευρωπαϊκή 
πολιτική, έστω και µε Βαλκανικά/Μεσανατολικά χαρακτηριστικά. Πραγµατοποιούνται 
αρκετές απόπειρες ιδιωτικοποίησης, µερικές µε επιτυχία, ή µερική πώληση Κρατικών 
Εταιρειών στο Χρηµατιστήριο. Γίνεται προσπάθεια σταθεροποίησης του δηµοσίου 
χρέους περί το 100% του ΑΕΠ, ο πληθωρισµός µε δεκαετή καθυστέρηση ελέγχεται και 
µειώνεται σχεδόν γραµµικά από 20% σε 3%. Τα έσοδα από το ΦΠΑ περιλαµβάνουν 
επιτέλους το µεγαλύτερο µέρος των συναλλαγών. Η πραγµατική ανάπτυξη σε περίοδο 
10ετίας υπερβαίνει το 25%. Υπάρχουν αρκετές εν µέρει µεταφορές παραγωγικών 
δραστηριοτήτων προς τις βόρειες χώρες του πρώην σοβιετικού µπλοκ µε διατήρηση 
έδρας στην Ελλάδα και µεγάλο επιχειρηµατικό κέρδος. Ο δείκτης του χρηµατιστηρίου 
αυξάνεται σε 5κυµατικό σχηµατισµό Elliot από τις 208 στις 6484 µονάδες (31x∆είκτη) 
µε κεφαλαιοποίηση στην κορυφή στο 174% του ΑΕΠ και συµµετοχή 2,5 εκατοµµυρίων 
Ελλήνων επενδυτών, σε έναν ενήλικο πληθυσµό <8εκ. Σε αυτή την σούπερ-φούσκα 
ανάλογη του Nasdaq ή της Neuer Markt απαλλοτριώθηκε ένα µεγάλο µέρος των 
αποταµιεύσεων της υγιούς µεσαίας τάξης στην Ελλάδα. Η διόρθωση της αγοράς 
ολοκληρώθηκε το 2003 στις 1462 µονάδες (-77,5%), παράλληλα µε την παγκόσµια 
διόρθωση, µε συνολική απώλεια / χρεοκοπία πολλών µετοχών / εταιρειών. 
2004-2009 Κ. Καραµανλής –10/09-11/11 Γ.Παπανδρέου–11/11-5/12 Παπαδήµας 
Μετά από το χαµηλό των 1462 µονάδων του Γενικού ∆είκτη το 2003, ξεκίνησε η 
επόµενη φάση ανόδου, η οποία ολοκληρώθηκε το 2008 στις 5346 µονάδες (+266%). 
Κυρίως υποστηρίχθηκε από το χρηµατοπιστωτικό τοµέα µε ξέφρενη χορήγηση δανείων 
και όχι από εταιρείες µικρής κεφαλαιοποίησης όπως κατά την προηγούµενη άνοδο του 
1999. Μετά την παγκόσµια κρίση (2007/8 πτώση ∆είκτη στις 1458 µονάδες -73%), η 
ελληνική χρηµατιστηριακή αγορά ανέκαµψε µόνο βραχυχρόνια σε 2932 µονάδες και 
στη συνέχεια έπεσε λόγω της ελληνικής πτώχευσης στις 476 µονάδες (-91%) τον 6/12. 
2012/6 -2015/1 Σαµαράς Ν.∆.  
Μετά το κούρεµα των οµολόγων από την Κυβέρνηση Παπαδήµου (Οικουµενική?), 
επικράτησε στις εκλογές ο Α. Σαµαράς, µε υποσχέσεις που προφανώς δεν µπορούσε να 
τηρήσει και δυσβάσταχτες υποχρεώσεις Μνηµονίου. Στην αρχική αισιοδοξία που 
δηµιουργήθηκε ο Γ. ∆είκτης εµφάνισε άνοδο από τις 476 στις 1370 µονάδες (+188%), 
σε περιβάλλον ύφεσης και στα χαµηλότερα επίπεδα πτώσης του ΑΕΠ (176∆ις€ από 
242∆ις€ το 2008). Το τοξικό περιβάλλον λαϊκισµού που είχαν δηµιουργήσει τα 
τυχάρπαστα ψεκασµένα ευκαιριακά κόµµατα (Σύριζα, Ανελ, Χρυσή Αυγή, ∆ηµαρ, 
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Ποτάµι κλπ) και η εµφάνιση προοπτικής διακυβέρνησης των αδιανόητων αµόρφωτων 
του Σύριζα, ανέστρεψε την ανοδική πορεία του ΧΑ.  
2015/1+9  Σύριζα/ Τσίπρας / ΑνΕλ / Βαρουφάκης / Κλείσιµο Τραπεζών 
Η άνοδος στην εξουσία του Συριζα επέφερε την γελιοποίηση µας στο σύνολο των 
Ευρωπαϊκών χωρών. Στις εκλογές του 1/2015 τα παλιά κόµµατα Ν∆, ΠαΣοΚ, ΚΚΕ 
άθροισαν συνολικά 38%, µε το 62% να καταλήγει σε κόµµατα γελοίας διαµαρτυρίας µε 
την ψήφο ενός γελοίου–αµόρφωτου-αισχρά κακοµαθηµένου λαού που έµαθε/ 
νόµιζε/τον έµαθαν πως χωρίς να παράγεις, µπορείς να ξεπεράσεις το βιοτικό επίπεδο 
της Ευρώπης, σαν παράσιτο, µε τα λεφτά των άλλων, που µπορούµε να αρνηθούµε 
να επιστρέψουµε. Μετά από αδιανόητες παλινωδίες σε απανωτές συσκέψεις όλων των 
Ευρωπαϊκών οργάνων, ο Τσίπρας προκάλεσε δηµοψήφισµα 6/15 µε έµµεση ερώτηση 
εξόδου από το Ευρώ. Ο πανικός που προφανώς προκλήθηκε οδήγησε σε κλείσιµο 
Τραπεζών και το αποτέλεσµα του ∆ηµοψηφίσµατος (61,3% Ναι) υποδήλωνε 
εκπαραθύρωση της Ελλάδας. Μετά το όλο σόου επήλθε η “κατάργηση Βαρουφάκη”  
την εποµένη του ∆ηµοψηφίσµατος, που είχε ήδη γελοιοποιηθεί από το Συµβούλιο των 
ΥπΟικ της Ευρώπης µε άρνηση της συµµετοχής του στο δείπνο και ο προφανώς 
εκβιαστικός συνετισµός του Τσίπρα από τους Ευρωπαίους ηγέτες. Τελικώς υπεγράφη 
το 3ο Μνηµόνιο µε κολοτούµπα και προκλήθηκαν εκλογές τον 9/15 που ξανακέρδισε ο 
Συριζα (Ελληνική παράνοια). Το ΧΑ τον 2/16 κατέγραψε 441 µονάδες/-68% από τον 
3/14 (1370µον) και  -93% της κορυφής 1999 (=>απόλυτη απώλεια επενδύσεων). 
2019/7 Κυρ.Μητσοτάκης Ν.∆. - Κορονοϊος – Ουκρανικό  
Μετά την υπογραφή του Μνηµονίου από τον Συριζα επήλθε σχετική αισιοδοξία στο 
ΧΑ µε ανάκαµψη από τις 441 µονάδες µέχρι τις 886 µονάδες και επάνοδο σε πτωτική 
πορεία µέχρι τις 598 µονάδες στο τέλος του 2018. Με την εµφάνιση προοπτικής νίκης 
της Ν∆ το 2019 (7/19 39,85%) ξεκινά ανοδικό κύµα που κορυφώνεται σε 949 µονάδες 
τον 1/20, ραγδαία πτώση µε την εµφάνιση του κορονοϊου σε 484 µονάδες (-50% σε 1,5 
µήνα), επάνοδος στις 971 µονάδες τον 2/22 και έκτοτε διακύµανση περί τις 800 
µονάδες λόγω της εµφάνισης της Ρωσο-Ουκρανικής διαµάχης και του πληθωρισµού. 
 

∆ιαγράµµατα Γενικού ∆είκτη καίριων περιόδων του Ελληνικού Χρηµατιστηρίου 
 

 
Ανοδικά κύµατα επί Χούντας 1ο και 2ο.  Από 1974 πετρελαϊκές κρίσεις 1η και 2η . 
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86-87: Σηµίτης ΥπΟικ –  Ενδιάµεση πτώση “Τσοβόλα δώστα όλα” – 1990 Κορυφή Μητσοτάκη    
               

 
1.Μεσοδιάστηµα Μητσοτάκη-Παπανδρέου–  2: 1996: ∆ιακυβέρνηση Σηµίτη /σούπερ φούσκα  
 

 
1.  2003 Απόσβεση φούσκας– Ολυµπιάδα– Κυβέρνηση Καραµανλή     2. Από 2009 Μνηµόνια 
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1. Γενικός ∆είκτης nominal 1986-2022. 4 κύριες κορυφές 519 µον./1987, 1684 /1990, 
6484 /1999, 5348 /2008. Πυθµένες 208 /1987, 559 /1993, 1462 /2003, 476 /2012. 
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2. Γενικός ∆είκτης Εκκαθαρισµένος κατά τον πληθωρισµό (deflated), 1954-2022 µε 
βάση τις τρέχουσες 800 µονάδες του 2022, ώστε οι προηγούµενες κορυφές - πυθµένες 
να αντιστοιχούν σε τρέχουσες αξίες. Η εκπόνηση είναι µη επαναλαµβανόµενη συχνά 
(ιδιαίτερα επίπονη). Οι 2 major κορυφές προκύπτουν το 1973 και 1999 µε σχεδόν 
ισότιµη σηµερινή αξία (9999 - 10765 µονάδες). Οι άνοδοι έδωσαν 36 και 23 φορές το 
επενδυόµενο κεφάλαιο στον πυθµένα (money value), οι δε πτώσεις ίδιες απώλειες -
95,4%(1984) και -95,1%(2012) αντίστοιχα. Τα ανοδικά κύµατα διήρκεσαν 17 και 14 
έτη αντίστοιχα, τα δε πτωτικά 12 και 13 έτη.  Η προσαρµογή γραµµής (∆είκτη) 
πραγµατικής αύξησης ΑΕΠ στον Γενικό ∆είκτη µε σηµείο επαφής τον πυθµένα του 
1985 συναντά µε ακρίβεια τον Γ.∆. και πάλι στους πυθµένες 2012 και 2016.  Η 
απόκλιση του Γ.∆. από τον ∆είκτη ΑΕΠ στην κορυφή του 1999 ανέρχεται σε 1600%. Η 
εφαρµογή γραµµής που εφάπτεται σε πυθµένες και κορυφές δίνει ισοσκελές τρίγωνο µε 
γωνία βάσης 79ο µοίρες και στα 2 κύµατα (φύλλο Α4 κάθετα -µέγιστη εκµετάλλευση). 
Προβολή του τριγώνου στο µέλλον  δίνει πιθανή νέα κορυφή περί το 2033-2034. 
 
Οικονοµική πορεία 1998-2010 - Επιλογή Ευρώ 2000 – Είσοδος στο Ευρώ 2002 
Παρατήρηση εξέλιξης των Ελληνικών µακροοικονοµικών µεγεθών κατά την περίοδο 
1998-2010 οδηγεί στα κάτωθι συµπεράσµατα: Στην προσπάθεια ένταξης της Ελλάδας 
στην Ευρωζώνη υπήρξε ωραιοποίηση των στοιχείων 2000-2001 µε αποτέλεσµα την 
εµφάνιση των αποκλίσεων κατά τα αµέσως επόµενα έτη βοηθούσης και της 
επιβάρυνσης για την εκτέλεση των Ολυµπιακών αγώνων. Η Πολιτική επιλογή της 
επιτάχυνσης εισόδου στο Ευρώ (Σηµίτης 2000) οδήγησε σε υποχρεωτική αποδοχή 
υψηλής ισοτιµίας (µη υποτίµησης, η οποία θα οδηγούσε σε υψηλότερο πληθωρισµό) 
ώστε να πληρούνται τα κριτήρια του Maastricht (πλην του ∆ηµοσίου Χρέους) µε 
αποτέλεσµα την αδυναµία ανταγωνιστικής παραγωγής στους περισσότερους κλάδους, 
αλλά σε αντιστάθµισµα πολύ χαµηλά επιτόκια εκτοκισµού του ∆ηµοσίου Χρέους 
(όφελος 3-4% του ΑΕΠ ετησίως). Πέραν των µειονεκτηµάτων, τα ανωτέρω άφηναν 
επαρκές πεδίο αναπτυξιακής δηµοσιονοµικής µόχλευσης σε συνδυασµό µε το 
πλεονέκτηµα του πολύ χαµηλού επιπέδου ιδιωτικού χρέους κατά την είσοδο. Πρέπει 
επίσης να αναφερθεί, εκτός από τις εξ’αρχής κακές συνθήκες, ότι η κυβέρνηση, µε τη 
βοήθεια των συµβάσεων Repos µε την Goldman Sachs επί του ∆ηµοσίου χρέους, 
ωραιοποίησε τα οικονοµικά στοιχεία µε σκοπό  να εξαπατήσει την Επιτροπή στην 
απόφασή της, ως προς την οικονοµική σύγκλιση - είσοδο στο Ευρώ. 
∆ιαµόρφωση σκηνικού κατάρρευσης: Απαρνούµενοι τις δοθείσες ως άνω ευκαιρίες, 
η χώρα προχώρησε µε έκρηξη δηµόσιου και ιδιωτικού δανεισµού και συµπεριφορά 
πεινασµένων για χλιδή και επίδειξη, µε παρότρυνση δυστυχώς τόσο από τις 
κυβερνήσεις (ΠΑΣΟΚ και Ν∆), όσο και από το παγκόσµιο χρηµατοοικονοµικό 
σύστηµα. Η οικονοµική ανάπτυξη βασίσθηκε στον δηµόσιο και τον ιδιωτικό δανεισµό. 
Ο µέσος όρος νέου δανεισµού για το 2002-2008 ανήλθε σε 24% του ΑΕΠ κατ’ έτος µε 
τις εγχώριες καταθέσεις να αυξάνονται κατά 8,7% αντίστοιχα. Το άνοιγµα του 
Ελλείµµατος Τρεχουσών Συναλλαγών διογκώθηκε γραµµικά από 5,5% κατά την 
είσοδο στην Ευρωζώνη σε 14,4% του ΑΕΠ κατά το Γ! Τρίµηνο 2008. Η εξέλιξη του 
Ε.Τ.Σ. υπό το ανωτέρω εγχώριο χρηµατοοικονοµικό ισοζύγιο υποδήλωνε πιθανή 
πτώχευση εντός πενταετίας, ακόµη και αν δεν είχε εµφανισθεί η κρίση ∆ηµοσίου 
χρέους. Οι κρατικές δαπάνες αυξήθηκαν από 42% σε πάνω από 50% του ΑΕΠ, κυρίως 
λόγω της ανεξέλεγκτης αύξησης των µισθών των δηµοσίων υπαλλήλων, την πρόωρη 
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συνταξιοδότηση (ακόµη και κάτω των 50ετών) στο ύψος του προηγούµενου µισθού και 
άσκοπες προσλήψεις. Η ανισορροπία µεταξύ καταθέσεων και δανείων καθώς και του 
Ε.Τ.Σ εξισορροπείται µε συνεχή αύξηση του εξωτερικού και χρηµατοοικονοµικού 
χρέους σε αντίθεση µε προηγούµενες 10ετίες (εσωτερικός δανεισµός). Απόπειρα 
διακοπής της ταχείας επέκτασης χρεών οδηγεί σε ύφεση όπως η προκύψασα (2009-22), 
λόγω ανυπαρξίας παραγωγικής υποδοµής, που θα έφερε το αντισταθµιστικό 
αναπτυξιακό αντίβαρο. Η κατά περίπτωση εµφανιζόµενη απόκλιση δαπανών και 
∆ηµοσίου χρέους από τα κριτήρια του Maastricht εξοµαλύνεται µε συνεχείς αυθαίρετες 
αναθεωρήσεις του ΑΕΠ.  Τα εξοπλιστικά προγράµµατα και το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων έφεραν ελάχιστη ευθύνη για τις αποκλίσεις, καθότι αποτελούσαν πολύ 
χαµηλά ποσοστά δαπανών επί του ΑΕΠ (1% και 4% αντίστοιχα). Η υπερβολή στις 
δαπάνες επί 10ετία επικεντρώνεται αποκλειστικά στους τοµείς αποδοχές ∆ηµοσίου και 
ασφαλιστικές δαπάνες και σε πολύ µικρό βαθµό στο κυνήγι φαντασµάτων (µίζες κλπ.). 
Η απόκλιση των ανωτέρω δαπανών σε σύγκριση µε πλήρη πληθωριστική τους 
αναπροσαρµογή ανέρχεται για το 2009 σε 23∆ις€ έναντι του 1999, είναι δηλαδή 
υψηλότερη του συνολικού ελλείµµατος του 2009 προ τόκων.  
Η εξέλιξη Εσόδων Κρατικού Προϋπολογισµού σε όλο το διάστηµα πλην 2009 
(παγκόσµια ύφεση) διαψεύδει τους σκόπιµους παραπλανητικούς κυβερνητικούς 
ισχυρισµούς περί εντεινόµενης φοροδιαφυγής (οι οποίοι δυστυχώς και έγιναν 
αποδεκτοί από την ΕΕ), καθότι η αύξηση τους υπερβαίνει πάντοτε τον ετήσιο 
πληθωρισµό µε τις δαπάνες όµως να αυξάνονται πάντοτε µε ταχύτερους ρυθµούς τόσο 
των εσόδων όσο και του πληθωρισµού, αλλά και του ονοµαστικού ΑΕΠ. Κεντρικό 
πρόβληµα της Ελληνικής οικονοµίας αποτελεί η δυσαρµονία µισθών και 
απασχόλησης µεταξύ ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού τοµέα (µικρή προστιθέµενη αξία 
προς διάχυση-αναδιανοµή). Το πελατειακό κράτος, η διαπλοκή, η διαφθορά και η 
επιδίωξη βραχυπρόθεσµων στόχων (µε µέγιστο ορίζοντα 3 χρόνια)  από τα κυβερνώντα 
κόµµατα, αλλά και των ιδιωτών στις επενδυτικές τους αποφάσεις, ήταν το κύριο 
χαρακτηριστικό της κοινωνίας από το 1981, µε συνεχώς αυξανόµενη ένταση. Μια 
µερική αιτιολόγηση αυτών των φαινοµένων, αποτελεί η σιωπηρή αποδοχή εκ µέρους 
του κράτους των πρακτικών παράνοµης συµπεριφοράς, φοροδιαφυγής, αλλά και επίσης 
της σκόπιµης επιβράδυνσης του δικαστικού έργου και γελοιοποίησης των ποινών.  
Κατά την εµφάνιση του προβλήµατος το 2009 υπήρξε ασυµφωνία των κοµµάτων για 
συνετή διαχείριση και έλλειψη εθνικών στόχων επενδύσεων και ανταγωνισµού. Η 
άρνηση περικοπής των κρατικών δαπανών (προς στήριξη των κοµµατικών στρατών) 
στον ΠΥ2010 (10/09) απετέλεσε την µακροοικονοµική επιλογή που οδήγησε στο ∆ΝΤ.  
Χαρακτηριστικά πολιτικών συµπεριφορών 2004-2010: 
Εκλογή Καραµανλή µε σύνθηµα «επανίδρυση του κράτους» και προοπτικές ανάπτυξης 
Ιρλανδικού στυλ. Αντ’αυτού προέκυψε 5ετία δανειακής ευηµερίας, µέσω ανάπτυξης µε 
πίστωση. Αναπτύχθηκαν δάνεια για οποιαδήποτε µορφή - χρήση και προωθήθηκαν 
αναλόγως (διακοποδάνεια, καταναλωτικά, στεγαστικά, σε SFr, επισκευαστικά, αγοράς 
αυτοκινήτου, αναβάθµισης εξοπλισµού κλπ), µε ελάχιστες τραπεζικές εξασφαλίσεις και 
αµφισβητήσιµο νοµικό πλαίσιο. Η αποδοχή εκ µέρους των τραπεζών ως πιστωτική 
φερεγγυότητα-εξασφάλιση, εισοδηµάτων που δεν προέκυπταν από καµία φορολογική 
δήλωση, νοµιµοποίησε την φοροδιαφυγή στα µάτια του πληθυσµού (αυτονόητο). 
 Παράλληλα υπήρξαν επίσης λαθροχειρίες µε δοµηµένα οµόλογα, µισθοί managers 
επιπέδου Usa, συγκάλυψη των πράξεων της Siemens  (πιθανή πολιτική συµφωνία µε 
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την προηγηθείσα σοσιαλιστική κυβέρνηση Πασοκ που ήταν ο κύριος υπεύθυνος και 
καρπωτής των ωφελειών του σκανδάλου), µισθοί και συντάξεις να αυξάνονται σχεδόν 
παντού και περιφορά φιγούρας ανά την Ευρώπη των αλλεπάλληλων υψηλών ρυθµών 
ανάπτυξης. Μετά την εµφάνιση της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης το 2008 και τις 
διαβεβαιώσεις περί "πλήρως θωρακισµένου" Τραπεζικού Συστήµατος και τη χρήση 
των «Ελληνικών στατιστικών-Greek statistics" για µερικά τρίµηνα όσον αφορά 
ανάπτυξη και έλλειµµα, ανακαλύφθηκε-διαπιστώθηκε οικονοµική κρίση στην Ελλάδα 
µετά την ανακοίνωση διενέργειας εκλογών  το 2009 και ανάγκη λήψης µέτρων, αλλά 
και διέρρευσε η κούραση Καραµανλή µετά την 5½ ετών βασιλεία του. 
Οι εκλογές επέφεραν την λογική "έκπληξη" νίκης της " λαµπρής ιδιοφυΐας"  Γ. 
Παπανδρέου µε το σύνθηµα “Λεφτά υπάρχουν”. Λίγους µήνες αργότερα, ο ίδιος 
ανακοίνωσε τον Ελληνικό Τιτανικό µαυρισµένος από ηλιοθεραπεία και φόντο το 
ελληνικό τουριστικό προϊόν και συνέχισε να µιλάει εναντίον των κακών διεθνών 
τοκογλύφων, που τον αναγκάζουν µέσω πιστωτικής ασφυξίας να βάλει το πρόγραµµα 
παροχών του ΠΑΣΟΚ στον πάγο. Στην συνέχεια παρακαλώντας για ένα πρόγραµµα 
στήριξης και την υπογραφή του Πρώτου Μνηµονίου (GLF) η Ελλάδα εισέρχεται σε 
βαθιά µακροχρόνια ύφεση, εν µέρει από την αλλαγή που επιτυγχάνει στα µέτρα που 
προτείνει το ∆ΝΤ για να αγγίξει όσο το δυνατόν λιγότερο τον κρατικό µηχανισµό µε 
οποιοδήποτε άλλο µέτρο µακροοικονοµικά ισοδύναµου αποτελέσµατος. Ταυτόχρονα, ο 
νέος “Μεγάλος Ηγέτης”  της Ν∆, Σαµαράς ανακοίνωνε στις εµφανίσεις στο Ζάππειο 
την "ηρωική απαλλαγή" µε σκίσιµο του µνηµονίου και την επιστροφή στην ανάπτυξη, 
σε έναν ανταγωνισµό µεταξύ των κοµµάτων για τον καλύτερο ψεύτη/λαϊκιστή. Στη 
συνέχεια, µετά τη λαµπρή ιδέα του «Γιωργάκη» Παπανδρέου για δηµοψήφισµα, που 
τον µετέτρεψε σε περίγελο της ΕΕ και την αποποµπή του, ο Σαµαράς µετά από µερικές 
«σφαλιάρες» από τα “Αδελφά Ευρωπαϊκά Λαϊκά κόµµατα” πραγµατοποίησε την 
πρώτη, ελαφριά κολοτούµπα µε συµµετοχή στην κυβέρνηση Παπαδήµου, η οποία θα 
έπρεπε να προετοιµάσει το PSI (κούρεµα οµολόγων) και το µνηµόνιο ΙΙ. 
Ο µεγάλος συµβιβασµός (χοντρή κολοτούµπα) έγινε µε την υπογραφή του Μνηµονίου 
II, από την µαϊµού κυβέρνηση των τριών κοµµάτων που προέκυψε µετά από τις 
δεύτερες εκλογές. Στην πρώτη εκλογική αναµέτρηση και σε άκρως εχθρικό κλίµα 
εναντίον των πρώην µεγάλων κοµµάτων και κατά της Ευρώπης/∆ΝΤ/ΕΚΤ είχε ήδη 
σηµειωθεί η δηµιουργία κοµµατικών σχηµατισµών εκτρωµάτων ή η αναβίωση 
κοµµάτων ζόµπι, µε βάση την εθνική υπερηφάνεια, όπως οι Αναρχοαριστεροί 
µπαχαλάκηδες του ΣΥΡΙΖΑ, η Εθνικιστικοναζίζουσα Χρυσή Αυγή, οι Συνωµοτικοί / 
Ψεκασµένοι ακροδεξιοί ΑνΕλ, η αποσχιστική ∆ηµΑρ κ.λπ., ως φυσική συνέπεια της 
επιθυµίας του λαού να πιστεύει στις αρχικές απόψεις των Παπανδρέου και Σαµαρά.   
Είναι πολύ δύσκολο να πεισθεί ο λαός ότι η 30ετής ζωή πολυτέλειας που προηγήθηκε 
(1980-2010) αποτελούσε την απόλυτη απάτη των λαϊκιστικών κοµµάτων της εξουσίας 
και είχε επιτευχθεί µέσω δανεισµού και εξαπάτησης / εσφαλµένης διοχέτευσης 
κονδυλίων της ΕΕ. Πιστεύω ότι όλοι θα πρέπει να κάνουν σκέψεις για τις σύγχρονες 
τεχνικές δικτατοριών που κατανέµουν την δηµοκρατική διαχείριση µεταξύ κοµµάτων, 
ολιγαρχιών και ΜΜΕ. Οι σύγχρονες κατασκευές αόρατων δηµοκρατικών δικτατοριών 
βασίζονται στην διαπλοκή ΜΜΕ/Ολιγαρχών µε όλα τα υπαρκτά, εµφανιζόµενα ή 
“δηµιουργούµενα”  για κάλυψη κενών έκφρασης κόµµατα µε την παραγωγή κρυφής 
λογοκρισίας και προπαγάνδας, απαξίωση νέων ιδεών-λύσεων εν τη γενέσει τους και 
καθοδηγούµενη υπερπληροφόρηση προς δηµιουργία “ναρκοµανών πληροφορίας”-µη 
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ορθολογιστών φανατικών. ∆ευτερεύουσες οµάδες δηµιουργούνται µέσω κατασκευής 
πληροφοριών και “αποδείξεων” σε υποτιθέµενα ανεξάρτητα blogs-sites όπου µπορείς 
να αδιαφορείς για πιθανές µελλοντικές νοµικές συνέπειες. Η διαµόρφωση της κοινής 
γνώµης έχει βασιστεί πάνω στα θεµέλια του διαγωνισµού του µεγαλύτερου ψέµατος 
και µετατόπισης των κατηγοριών στο εξωτερικό (καθ’ηµάς κουτόφραγκοι και όχι 
συνεταίροι για δηµιουργία ισχυρού πολιτικού πόλου), όπως πάντα (1821 µέχρι σήµερα) 
για να διασφαλισθεί η αποποίηση ευθύνης και η διαιώνιση της εξουσίας.  
Η εφεύρεση του από µηχανής θεού (που διορθώνει τα πάντα) είναι Αρχαιοελληνική και 
αναλογεί σήµερα στην αποφυγή εφίδρωσης και σκληρής παραγωγικής εργασίας. Στη 
σηµερινή Ελλάδα πιστεύει ένα µεγάλο µέρος του πληθυσµού στις συνωµοσίες κάθε 
είδους και των πάντων εναντίον της χώρας, κοιτάσµατα πετρελαίου τα οποία δεν 
αντλούνται σκόπιµα, µετοχές της Τράπεζας Ανατολής, οι οποίες θα εξοφλήσουν το 
∆ηµόσιο Χρέος µε ευκολία, ρωσικά και κινέζικα κεφάλαια που θα εισρεύσουν αν δεν 
εξοφλήσουµε µε εχθρικό τρόπο τα δάνεια της ΕΕ, ψεκαστικά αεροπλάνα που ελέγχουν 
τις σκέψεις µας και αποδυναµώνουν τις αντιδράσεις µας, επαχθές και επονείδιστο χρέος 
που δεν θα έπρεπε να εξοφληθεί, τοκογλυφικά επιτόκια ακόµη και αν είναι 1 ή 2%, 
πολεµικές  αποζηµιώσεις ύψους 2-3 ΑΕΠ, κλπ που διασπείρονται χωρίς οποιονδήποτε 
έλεγχο ή νοµικές συνέπειες.  
Όλα τα ανωτέρω επέτρεψαν την εµφάνιση, βασιλεία και παραµονή στο επίκεντρο, ή 
αποκαθήλωση χωρίς συνέπειες/διώξεις/ποινές απίστευτων, αµόρφωτων τυχοδιωκτικών 
προσωπικοτήτων (Κουτσόγιωργας-Τσοχατζόπουλος-Κουρής-Σώρρας-Μιχαλολιάκος- 
Βελόπουλος-Τσίπρας-Λαφαζάνης-Βαρουφάκης-Κωσταντοπούλου-Πολάκης-Τράγκας-
Βαξεβάνης, αλλά και ευυπόληπτων αλαλαζόντων Χατζηνικολάου, Ευαγγελάτου κλπ. 
Μέσα σε αυτή την γιγάντια πλύση εγκεφάλου, πιθανόν τυχαία ή απλά λόγω επαφής µε 
το ΠαΣοΚ το µικρό κόµµα του ΣΥΡΙΖΑ (περιφερόµενο επί 40 χρόνια περί το 
κοινοβουλευτικό όριο εισόδου του 3%), ένα κόµµα µίγµα αναλφάβητων και κοινωνικά 
περιθωριακών πλουσίων, κοινωνικά ευαίσθητων καφεδάκιδων / ταβερνάκιδων και 
καθηµερινού φιλοσοφείν µεταξύ Εξαρχείων και Κολωνακίου, αντιεξουσιαστών και 
άλλων περιθωριακών οµάδων, που επιτύγχανε την συµµετοχή στην Βουλή τις φορές 
που η απογοήτευση από την διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ µεγάλωνε, κατάφερε µέσα σε µία 
τριετία να ξεπεράσει το 30% και να ανέλθει στην εξουσία. Μεγάλο ρόλο στην 
αναρρίχηση στην εξουσία έπαιξαν και τα µέσα ενηµέρωσης/εξουσίας αβαντάροντας 
αυτό το πολιτικό τίποτε, πιθανόν µη έχοντας πάρει τα ανταλλάγµατα που θα 
επιθυµούσαν από τα αστικά κόµµατα. ∆υστυχώς αυτό το κόµµα αποτελεί τον διάδοχο 
του ΚΚΕσ/Ε∆Α – Ρήγα Φεραίου που προσέφερε πολλά στα πρώτα στάδια των 
µεταδικτατορικών κοινωνικοπολιτικών προσεγγίσεων. 
∆εν µπορούµε να χρεοκοπήσουµε αυτοβούλως όσο δεν εµφανίζουµε πρωτογενώς 
ισοσκελισµένο προϋπολογισµό. Αυθαίρετη Χρεωκοπία και Έξοδος από το Ευρώ, χωρίς 
παρεµβάσεις της ΕΚΤ, σηµαίνει µείωση βιοτικού επιπέδου άνω του 50%. Η αδυναµία 
εφαρµογής Κεϋνσιανής πολιτικής σε ∆ηµόσιες επενδύσεις και απασχόληση λόγω 
ανυπαρξίας εθνικού νοµίσµατος, κάνει υποχρεωτική την µείωση µεγέθους του κράτους 
και περιορισµό κοινωνικών πολιτικών και µοναδική λύση την προσέλκυση ιδιωτικών / 
ξένων επενδύσεων µε κυρίως στόχευση πωλήσεων στις αγορές του εξωτερικού λόγω 
ανυπαρξίας διαθέσιµου προς ανάλωση εισοδήµατος εσωτερικού. Ελλείψει 
πραγµατικού πρωτογενούς πλεονάσµατος δεν διαπραγµατευόµαστε-αποδεχόµαστε. 
Οι συνθήκες που επικράτησαν στο Ανατολικό µπλοκ την δεκαετία του1990 αποτελούν 
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υπόδειγµα, καθότι αποτελούµε αντίστοιχη περίπτωση οικονοµικής χρεωκοπίας του 
µακροοικονοµικού µοντέλου. Τα µεγέθη της 10ετίας που προηγήθηκε της χρεωκοπίας 
παρουσιάζονται στον αντίστοιχο πίνακα. 
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Χρονολογικά ορόσηµα µνηµονίου - συµφωνίας - δανείων στήριξης 2009-2018: 
04/10/2009  Εκλογές νίκη του ΠΑΣΟΚ – Γ.Παπανδρέου 
09/10/2009  Τράπεζα της Ελλάδος εκτιµά δηµοσιονοµικό έλλειµµα 12% του ΑΕΠ 
11/2009       Παρουσίαση ΠY 2010 χωρίς περιορισµό ελλείµµατος-ισχυρή αύξηση επιτοκίων 
12/2009       Υποβάθµιση Ελλάδος (οίκοι Fitch, S&P, Moodys). Κατάρρευση κρατικών οµολόγων. 
23/04/2010  Παπανδρέου διατυπώνει αίτηµα για µηχανισµό στήριξης 
05/08/2010  Υπογραφή Greek Loan Facility για 110 δις € - ∆ηµοσιονοµικά µέτρα προσαρµογής 
23/06/2011  Αίτηση για τη δεύτερη δέσµη µέτρων στήριξης 
27/10/2011  PSI (κούρεµα) οµολόγων Ελληνικής έκδοσης κατά 53,5% - Υλοποίηση 03/12/2011 
                    Παπανδρέου: Απειλή ∆ηµοψηφίσµατος προς την ΕΕ� Ανατροπή Κυβέρνησης 
11/11/2011  Κυβέρνηση συνασπισµού υπό Παπαδήµο (Αντιπρόεδρος της ΕΚΤ) 
20/02/2012  Παρουσίαση EFSF 144,6 ∆ις € (MoU II-Μνηµόνιο ΙΙ) 
17/06/2012   Νέες εκλογές - Κυβέρνηση Ν∆-ΠΑΣΟΚ ∆ΗΜΑΡ 
07/11/2012  Ψηφοφορία-Αποδοχή του νέου Μνηµονίου (MoU II) 
06/2013       Κλείσιµο της ΕΡΤ --Απόσυρση εµπιστοσύνης σε κυβέρνηση συνασπισµού 
05/2014       Ευρωεκλογές: Ήττα N.∆. έναντι ΣΥΡΙΖΑ µε 3,7%, αποδεκατισµός ΠΑΣΟΚ  
06-9 /2014  Αναβάθµιση ∆ηµοσίου χρέους από οίκους Fitch/Moodys/S & P (αδικαιολόγητη) 
12/2014       Επίσηµη λήξη Μνηµονίου ΙΙ – 2 µηνη επέκταση -Πρόωρες εκλογές 
25/1/2015    Εκλογές: Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ /ΑΝΕΛ. Η αριστεία/φαντασία στην εξουσία  
2015-18  Εικονική πραγµατικότητα –Βαρουφάκης–∆ηµοψήφισµα–Capital controls - Μνηµόνιο ΙΙΙ-   

        Νέες εκλογές-Επανεκλογή Σύριζα 2015 Εφαρµογή Μνηµονίου –  Εκκρεµότητες 
        αξιολόγησης – Αποφάσεων Αναχρηµατοδότησης Χρέους / Μνηµονίου 4.  

5-7 /2019     Νίκη της Νέας ∆ηµοκρατίας σε Ευρωεκλογές µε 10% και Εθνικές εκλογές 39,9%-31,5% 
ΜΝΗΜΟΝΙΟ I:  IMF / EU / ECB / Greece 
Η αναλυτική µελέτη της εισήγησης του ∆ΝΤ για την Ελληνική Οικονοµία αποτελεί µια 
εξαιρετική από χρηµατοοικονοµική άποψη πανεπιστηµιακή µελέτη, η οποία πιστοποιεί 
όµως και ιδιαίτερη άγνοια των συντακτών της όσον αφορά τις επιµέρους ιδιαιτερότητες 
της Ελληνικής Οικονοµίας και των στοιχείων που συνθέτουν το ΑΕΠ της χώρας, όπως 
και των συνθηκών που οδήγησαν στην µεγέθυνση του ΑΕΠ κατά 100% την τελευταία 
προ Μνηµονίου 10ετία.  Η αυθαίρετη υπόθεση δυνατότητας ενίσχυσης των εσόδων 
µέσω πάταξης της φοροδιαφυγής, αγνοεί την σχεδόν άµεση και πλήρη ενσωµάτωση 
των εισοδηµάτων φοροαποφυγής των ελευθέρων επαγγελµατιών στην  κατανάλωση 
και συνεπώς στο ΑΕΠ της χώρας. Παρατηρεί δηλαδή τα φορολογικά έσοδα σαν 
ανεξάρτητη µεταβλητή της οικονοµικής δραστηριότητας.  
Επίσης αγνοεί την τεράστια ανισορροπία µεταξύ ευρύτερου ∆ηµόσιου και ιδιωτικού 
τοµέα, τόσο σε επίπεδο αριθµού εργαζοµένων και εργασιακών σχέσεων, όσο και σε 
επίπεδο αµοιβών. Το αποτέλεσµα του ανωτέρω είναι η διεύρυνση της ψαλίδας µεταξύ 
του αναλισκόµενου (∆ηµόσιος Τοµέας) και του παραγόµενου πλούτου (Ιδιωτικός 
τοµέας), όπου ο πρώτος εµφανίζει απλή απώλεια κάποιων επιδοµάτων, ο δε δεύτερος 
άµεση αύξηση της ανεργίας.  Άλλη παράµετρος που διαφοροποιεί την Ελλάδα από τις 
λοιπές χώρες υψηλού κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι η πληρωµή των ιδιωτικών υπηρεσιών 
υγείας, παιδείας, ασφάλειας εκ µέρους της ανώτερης µεσοαστικής τάξης εξ’ ιδίων, 
καθότι οι δηµόσιες δωρεάν παρεχόµενες υπηρεσίες υστερούν τραγικά, καθώς και ο µη 
σεβασµός της περιουσίας του πολίτη και της επιχειρηµατικής δραστηριότητας εκ 
µέρους του κράτους, που δίνει την εντύπωση σιωπηρής επικράτησης των µπολσεβίκων-
κοµµουνιστών κατά τον εµφύλιο (1949). Η αυθαίρετη υπόθεση εµφάνισης ανάπτυξης 
από το 2013 χωρίς Κεϋνσιανές εφαρµογές υποστήριξης επιχειρηµατικότητας, µε 
παράλληλη αποστράγγιση ρευστότητας και αποταµιεύσεων, υποθέτει µια παραγωγική 
βάση σε ύπνωση, η οποία είναι δυνατόν να ενεργοποιηθεί µε θεωρητική αναβάθµιση 
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του ∆ηµόσιου τοµέα και διαψεύσθηκε ήδη.  Η υπόθεση πλεονάζουσας παραγωγικής 
δυναµικότητας σε αδράνεια προς αύξηση των εξαγωγών άνω του 50% εντός 5ετίας µε 
σταθερές εισαγωγές υποδηλώνει άγνοια δοµής της ελληνικής οικονοµίας ή εσκεµµένη 
παράβλεψη, εάν η εξισορρόπηση του ισοζυγίου συναλλαγών προβλεπόταν εξ’ αρχής να 
γίνει σε περιβάλλον νέου νοµίσµατος. Υπήρχε απόλυτη απουσία πρόβλεψης συνεπειών 
του ασφαλιστικού και της ανεργίας στα επόµενα έτη µε την  συνεπαγόµενη επιδείνωση 
σχέσης ασφαλισµένων / συνταξιούχων τόσο λόγω των επιταχυνόµενων αποχωρήσεων 
στο ∆ηµόσιο, όσο και λόγω της αύξησης ανεργίας στον ιδιωτικό τοµέα. 
ΜΝΗΜΟΝΙΟ II: Παραδοχές-Ανοχή εκτύπωσης χρήµατος– Κίνδυνος εξόδου από € 
Οι παραδοχές του µεσοπροθέσµου σχεδίου µακροοικονοµικής προσαρµογής που 
συµφωνήθηκε τον 11/2012 και µετά την διάψευση των παραδοχών του 1ου µνηµονίου 
έγιναν αποκλειστικά µε σκοπό την µετάθεση του προβλήµατος, πιθανόν εν αναµονή 
µακροοικονοµικών εξελίξεων και την δροµολόγηση λύσεων–σταθεροποίηση Ισπανίας 
και Ιταλίας. Η κατάσταση στην Ιρλανδία αποκαταστάθηκε πλήρως και στην 
Πορτογαλία σε µεγάλο βαθµό. Η πιθανότητα αποδοχής κουρέµατος των νέων δανείων 
του Ελληνικού χρέους από πλευράς και των 18 χωρών (δηλαδή η ανάληψη των χρεών 
από τους φορολογούµενους αυτών των χωρών), χωρίς παράλληλη έξοδο µας από το 
Ευρώ αποτέλεσε απλά µια πολιτική φανφάρα ελληνικής παραγωγής, όπως και πολλές 
άλλες (διπλό νόµισµα, επίθεση στο Νοµισµατοκοπείο, ειδεχθές χρέος, αποζηµιώσεις, 
οµόλογα Σώρρα κλπ), οι εκφραστές των οποίων δυστυχώς δεν γελοιοποιούνται άµεσα 
από δηµοσιογράφους, έντυπα, αλλά δυστυχώς ούτε από την ακαδηµαϊκή κοινότητα..  Η 
Ελλάδα κατέφυγε από το 2012 σε µαζική «συµπλήρωση ρευστότητας» µέσω εντόκων 
γραµµατίων. Οι πιθανότητες υλοποίησης των στόχων του Μνηµονίου και οι λόγοι 
παραδοχής θαυµάτων προς επίτευξη, εναπόκεινται στην κριτική σας σκέψη. 
Μνηµόνιο ΙΙI : Μετακύλιση των υποχρεώσεων προσαρµογής του Μνηµονίου ΙΙ µε 
σχετικά θολό χρονικό ορίζοντα και σε µεγάλο βαθµό εγκατάλειψη της Ελλάδας στην 
τύχη της, µε καταβολή δόσεων µετά από αξιολογήσεις, αµφίβολης ποιότητας και 
χρονικά ασταθείς. Απωλέσθηκε η ευκαιρία εξόδου από το Ευρώ έναντι σοβαρής 
µείωσης του χρέους που πρότεινε ο Schäuble το καλοκαίρι του 2015, που σαφώς 
αποτελούσε την καλύτερη λύση, αφού το σύνολο του πολιτικού µας συστήµατος 
αρνείται τις απαραίτητες µακροοικονοµικά µεταρρυθµίσεις. Σοβαρές πιθανότητες 
αποκλίσεων– κατάρρευσης, και/ή αλλαγής νοµίσµατος, εντός των εποµένων ετών. 
Τρέχουσα Οικονοµική-Πολιτική Συγκυρία World – Greece 2020-8/2022. 
Η νίκη της Ν∆ 7/19 δηµιούργησε θετικές προσδοκίες στην κοινωνία, κυρίως λόγω 
προοπτικής αυστηρότερης θέσης προς στην παρανοµία-µπαχαλοποίηση των πάντων, 
που είχε επικρατήσει επί Συριζα και την πιθανότητα εφαρµογής πιο φιλελεύθερης 
πολιτικής. Οι πρώτες ενδείξεις ήταν θετικές µε βελτιώσεις σε αρκετούς τοµείς επί 
9µηνο, παρότι υπήρχε ισχυρή αίσθηση ότι το µεγαλύτερο µέρος των κυβερνώντων ζει- 
λειτουργεί σε µια ρετρό συντηρητική κοινωνία της Ελλάδας των 60´s-70´s, εκτός της 
σύγχρονης κοινωνικής πραγµατικότητας. Η εµφάνιση του Κορονοϊού τον 3/20, και οι 
συνεπαγόµενοι περιορισµοί, η εµφάνιση εξωγενών πληθωριστικών πιέσεων και το 
Ουκρανικό µετέτρεψε την κυβέρνηση σε ανεπαρκή σοσιαλιστικό διαχειριστή κρίσης. 
Τα δηµοσιονοµικά στοιχεία της τρέχουσας περιόδου παρουσιάζονται µετά τους 
επιµέρους κλάδους της οικονοµίας. Τα συµπεράσµατα µου για τους πολιτικούς και 
οικονοµικούς χειρισµούς είναι αρνητικά, αλλά ευτυχώς δεν είχαµε Πολάκηδες-
Βαρουφάκηδες 
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2.  Ιδιωτική Οικονοµία – Life in Greece 
Human Capital: ∆ηµογραφικό- Γεννήσεις-Θάνατοι- Ισοζύγιο- Ηλικιακή πυραµίδα 
Ο πληθυσµός στην Ελλάδα εµφάνιζε ραγδαίους αυξητικούς ρυθµούς µέχρι το 2011 
κυρίως λόγω µετανάστευσης. Από το 2011 και µετά παρατηρούµε µεγάλη υποχώρηση 
του πληθυσµού και λόγω αρνητικού ισοζυγίου Γεννήσεων/Θανάτων και λόγω 
αποχώρησης µεταναστών, και παρά την επίτευξη συνεχούς αύξησης της µέσης ηλικίας 
θανάτου. Οι γεννήσεις που θα απαιτούνταν για φυσική σταθεροποίηση του πληθυσµού 
θα έπρεπε να κυµαίνονται στις 140.000 τον χρόνο. Παρατηρούνται 2 µεγάλα πτωτικά 
κύµατα στις γεννήσεις κατά τις περιόδους 1967-73 και 1980-90 µε πτώση των µέσων 
όρων από 155.000 σε 145.000 και 105.000, που συµπίπτουν µε περιόδους ύφεσης της 
οικονοµίας και πολιτικών αβεβαιοτήτων. Μετά το 2000 παρατηρείται άνοδος των 
γεννήσεων παράλληλα µε την γελοιότητα δανεικής ανάπτυξης (αισιοδοξία ζευγαριών 
για συνέχιση της βιούµενης ευηµερίας που επιτρέπει την οικονοµική επιβάρυνση ενός 
τέκνου) και κατάρρευση σε 80.000 κατ’ έτος περίπου µε την έναρξη του προγράµµατος 
προσαρµογής/κρίση. Οι εισερχόµενοι στην παραγωγική διαδικασία συνεπώς (γεννήσεις 
µετά το 1990) µε µέσο όρο περί τις 100.000/έτος καλούνται να καλύψουν στην επόµενη 
δεκαετία συνταξιοδοτικό κόστος µάζας εξερχοµένων περί τις 160.000, πλέον της 
αυξητικής τάσης της µέσης ηλικίας θανάτου.  Στα επόµενα διαγράµµατα παρουσιάζεται 
η ηλικιακή πυραµίδα και η προβλεπόµενη για το 2040, το κόστος του συνταξιοδοτικού, 
οι ηλικίες συνταξιούχων, οι αναλογίες συνταξιούχων/εργαζοµένων, γεννήσεις, θάνατοι 
και ισοζύγια στην Ελλάδα.  Το ισοζύγιο γεννήσεων/θανάτων µεταπηδά σε αρνητικό το 
2011 και το ισοζύγιο µετανάστευσης το 2010.Ο δείκτης γονιµότητας κυµαίνεται περί το 
1,35 από το 1990 µέχρι σήµερα, µε αναγκαίο δείκτη στο 2,1 τέκνα ανά γυναίκα προς 
απλή αναπλήρωση των γενεών. Οι ηλικιακές οµάδες 0-15 και 15-30 ετών εµφανίζουν 
ραγδαία υποχώρηση από το 2000 ως το 2021, η οµάδα 30-45 ήπια υποχώρηση και οι 
οµάδες 45-60 και 60+ ραγδαία άνοδο. Η εικόνα ανεστραµµένης ηλικιακής πυραµίδας 
του 2040 σε σύγκριση µε το 2010 (εµφάνιση κρίσης), υποδηλώνει απόλυτη κοινωνική 
καταστροφή και κατάλυση των δοµών του κράτους/κοινωνίας, αν δεν υπάρξει 
άµεση (εξωγενής??-όχι φυσικά είσοδος λάθρο) αναστροφή.  
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Ο µέσος όρος γάµων κατέρχεται στα τελευταία 50 χρόνια από 81.000 σε 51.000/έτος, η 
δε ετήσια αναλογία  διαζυγίων προς γάµους από 12 σε 30% εντός 25ετίας. Το ποσοστό 
αυτό υποδηλώνει διαζύγια σαφώς υψηλότερα του 30% των γάµων, καθότι οι γάµοι 
προηγούνται διαζυγίων (π.χ.2ος γάµος/1ο διαζύγιο στην στατιστική καταγραφή). Η 
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τεκνοποίηση προ 40ετίας προέκυπτε στην κατηγορία <29 ετών µε ποσοστό 77%, 
σήµερα οι γεννήσεις µετά το 30 έτος ανέρχονται σε 70% του συνόλου µε 8% εξ αυτών 
µετά το 40ο έτος. 
 

 
 

 
 

Προσδόκιµο ζωής – Εργαζόµενοι - Συντάξεις -Μετανάστευση  
 

Η µέση ηλικία θανάτου/εξέλιξη προσδόκιµου αυξήθηκε από το 1970  µέχρι σήµερα 
κατά 10έτη (71,9 σε 81,2). Από το 2000 µέχρι σήµερα οι θάνατοι ανδρών συνολικά 
κάτω των 60 κατέρχονται σε 11% από 16% και των κάτω των 70 σε 25% από 34%,  
των δε γυναικών κάτω των 70 από 18 σε 13%. Οι ζώντες άνδρες στα 60 κατά το 2000 
εµφάνιζαν πιθανότητα θανάτου στην ηλικιακή κατηγορία 60-69  21% σήµερα 16%, 
στην κατηγορία 70-79 36% σήµερα 25% και οι άνω των 80 44% και σήµερα 59%. Οι 
αντίστοιχες µεταβολές στις γυναίκες εν ζωή στα 60: 60-69 από 11% σε 8%, 70-79 από 
29% σε 17% και >80 από 60% σε 75%. 
Με χονδρικούς υπολογισµούς η επίπτωση από το ισοζύγιο γεννήσεων επιβαρύνει το 
συνταξιοδοτικό/ασφαλιστικό (κρατικές δαπάνες) µε 1,4%, η ανασφάλιστη µετανάστευ-
ση µε 1,3%, η µετακύλιση της ηλικίας θανάτου κατά 1,3% περίπου ανά έτος, συνολικά 
4% ή 2,4∆ις€ µε τα σηµερινά δεδοµένα. Σε βάθος 10ετίας αυτό σηµαίνει 96%^10=> 
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66,5% του σηµερινού επιπέδου για συντάξεις/περίθαλψη, ακόµη και αν παραµείνει η 
συνταξιοδοτική δαπάνη στο 16,5% του ΑΕΠ όπως σήµερα. Αν µειωθεί στο 13% που 
παραµένει ψηλότερο από την Ευρώπη, τότε το επίπεδο αναπλήρωσης κατέρχεται στο 
52% του σηµερινού.  Φυσικά τα ανωτέρω αποτελούν αντικείµενο εµπεριστατωµένης 
αναλογιστικής µελέτης, κάτι που φυσικά προφανώς και έχει γίνει και αποφεύγει να 
δηµοσιοποιήσει τόσο η Ελλάδα, όσο και η Ευρώπη µε ρεαλιστικούς όρους, καθότι το 
πρόβληµα είναι, αν και σε µικρότερο βαθµό, Πανευρωπαϊκό.  
 

 
 

 
Εξέλιξη προσδόκιµου ζωής κατά ΕλΣτατ και µε προσωπική ανάλυση πινάκων θανάτων 
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Το προσδόκιµο ηλικίας ζωής αυξάνει όσο υψηλότερη η ηλικιακή κατηγορία (µαθηµατικά 
λογικό καθότι ο 60/70χρονος επιβίωσε των θανάτων σε µικρότερες ηλικίες). 
 

Η παρατήρηση της εξέλιξης του µεγέθους των ηλικιακών οµάδων αρρένων (5ετίες) 0-
30ετών σε βάθος 15ετίας (δηλαδή η εξέλιξη του γκρουπ 0-4 του 2002 σε 20-24 το 2012 
και αντίστοιχα για τις άλλες 5ετίες), µετά από εκκαθάριση πληθυσµιακών οµάδων κατά 
τους θανάτους οδηγεί στην εικόνα µετανάστευσης µε ραγδαίες µειώσεις πληθυσµού 
των παραγωγικών ηλικιών µετά το 2007. Μέχρι το 2007 εµφανίζεται αύξηση 
παραγωγικών οµάδων λόγω εισρέουσας µετανάστευσης. Η µείωση στο σύνολο των 6 
ηλικιακών οµάδων ανέρχεται σε 10% του πληθυσµού τους. Πρόκειται για τροµακτική 
αιµορραγία µε συνέπειες κατά την επόµενη 20ετία για ασφαλιστικό, ΑΕΠ, εξέλιξη 
γεννήσεων, χειρότερες από πόλεµο 
 

Το σύνολο των εργαζοµένων/ασφαλισµένων στον Ιδιωτικό Τοµέα ανέρχεται σε 2,97εκ 
συµπεριλαµβανοµένων και των αυτοαπασχολούµενων. Απέναντι τους προς «εκτροφή» 
απαντώνται 1,04εκ εργαζόµενοι του ∆ηµοσίου τοµέα 0,6εκ. άνεργοι, 2,46εκ. 
συνταξιούχοι ετήσιας δαπάνης 30∆ις€ (µετά τις περικοπές), 3,2εκ µη ενεργοί (στους 
οποίους συµπεριλαµβάνεται και µέρος των συνταξιούχων) και 1,51εκ. ηλικίας κάτω 
των 15 ετών. Οι ελπίδες επιβίωσης των αναλογιών (του συστήµατος) είναι ΜΗ∆ΕΝ (0) 
για περίοδο µεγαλύτερη των 5 ετών. Η απασχόληση στον ∆ηµόσιο τοµέα αυξάνεται και 
πάλι ανεξέλεγκτα, προφανώς υποθέτω µε την αποφυγή εµπλοκής της Ε.Ε. για να µην 
ζήσουν 2η Τσιπρική περιπέτεια. Το σύνολο των εργαζόµενων στον Ιδ. Τοµέα οριακά 
ξεπερνά το σύνολο των συνταξιούχων. 
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Το σύνολο της συνταξιοδοτικής δαπάνης το 2021 ανήλθε σε 30∆ις€ περίπου και το 
σύνολο των συνταξιούχων σε 2,456εκ µε δαπάνη 2,34∆ις€/µήνα.  Σύνολο πληθυσµού 
2022 10,4εκ. κάτοικοι. Οι Συνταξιούχοι κάτω των 65 ετών(6/22)  ανέρχονται σε 
502.044 ή 20,4% του συνόλου, όπως και η συνταξιοδοτική δαπάνη  (6,5∆ις€/έτος).  
Εάν η ηλικία συνταξιοδότησης ήταν ενιαία και το σύνολο του υπερήλικου πληθυσµού 
ήταν δικαιούχοι σύνταξης (που δεν συµβαίνει) και µε βάση την σηµερινή ηλικιακή 
πυραµίδα, συνταξιούχοι θα ήταν όλοι οι κάτοικοι της χώρας από το 64ο έτος και άνω. Η 
µέση σύνταξη ανέρχεται σε 889€/µήνα. Προφανές ποιοί είναι συνταξιούχοι κάτω των 
65.∆εν µπορώ να φανταστώ στυγνότερη δικτατορία εκµετάλλευσης δούλων που να 
έχει εφαρµόσει παρόµοιο σύστηµα χωρίς να χυθεί αίµα. Στα παρακάτω διαγράµµατα 
εµφανίζονται οι ανισορροπίες του Ελληνικού µοντέλου κατανοµής εργασίας– αµοιβής 
µεταξύ του Ιδιωτικού τοµέα και ∆ηµοσίου– Συντάξεων. Οι αµοιβές/έτος του 
παραγωγικού τοµέα ανέρχονται σε 22∆ις µε 14χ€/έτος κατά κεφαλήν για µισθωτούς µε 
αµοιβές µικρότερες των 3000€ µικτών/µήνα (97% του συνόλου= παραγωγοί της 
προστιθέµενης αξίας), του ∆ηµοσίου σε 18,7∆ις€ µε 19χ€/έτος κατά κεφαλήν και των 
συντάξεων σε 30,6∆ις€.  
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Κατανάλωση – Αµοιβες εργασίας – Ακαθάριστος σχηµατισµός κεφαλαίου 
 

Προς παρατήρηση οι πολύ υψηλές καταναλωτικές δαπάνες (άρνηση υποχρεωτικής 
προσαρµογής στο παραγόµενο εισόδηµα) συνολικά αλλά και των νοικοκυριών, η 
πτώση των αµοιβών εξαρτηµένης εργασίας σε <34%, δείγµα αναρχοαυτόνοµης 
κοινωνίας και η ραγδαία πτώση των αποταµιεύσεων (αυξανόµενη αρνητική 
αποταµίευση κατ΄έτος), που σηµαίνει κοινωνία που τρώει της σάρκες της, αρνουµενη 
να προσαρµοσθεί. Ραγδαία πτώση του Ακαθάριστου σχηµατισµού κεφαλαίου που δεν 
αντιστοιχεί πιθανόν ούτε στις αναγκαίες επενδύσεις αντικατάστασης 
(αποσβεσθείσες). Η αποταµίευση έχει καταστεί αρνητική από το 2013 σε επίπεδα -
4/-8% του επίσηµου διαθεσίµου εισοδήµατος 
  

 

 
Οι επιπτώσεις υψηλής κατανάλωσης και αρνητικής συνολικής αποταµίευσης θα εµφανισθούν στην 
επόµενη 10ετία, όταν γίνεται εµφανής η απαξίωση των επενδύσεων προηγουµένων ετών (ανάλογα µε 
την µη ανανέωση στόλου οχηµάτων). Η απαξίωση είναι βραχυπρόθεσµα µη ανατάξιµη, χωρίς 
εξωγενή παρέµβαση ή εξεύρεση – εισροή απρόβλεπτων νέων πόρων    
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Χαµηλό ποσοστό αµοιβών εξαρτηµένης εργασίας στο ΑΕΠ=> Ανοργάνωτη/άναρχη κοινωνική 
δοµή. 2. Οι αποσβέσεις παγίων συνολικά υπερβαίνουν από το 2010 τον ακαθάριστο σχηµατισµό 
κεφαλαίου => Απαξίωση χώρας. 
 

 
Εξαιρετικά υψηλό ποσοστό εγκληµάτων (29%) του µεταναστευτικού πληθυσµού (12%). 
 

Εκπαίδευση - Μορφωτικό επίπεδο 

Η εξέλιξη του µορφωτικού επιπέδου είναι εντυπωσιακή ως παρουσίαση σε 
διαγράµµατα και αποτελεί πιθανόν το µεγαλύτερο πρόβληµα της ελληνικής κοινωνίας 
γελοιότητας, όπου οι γονείς επιθυµούν όλα τα παιδιά τους επιστήµονες, το κράτος 
µετέτρεψε τον εαυτό του σε εξυπηρετητή της επιθυµίας µε παράλληλη απόκρυψη επί 
µακρόν της ανεργίας και τροφοδοσία διάφορων άχρηστων σχολών µε φοιτητές και 
διδάσκοντες σε διάφορες περιθωριακές πόλεις µε τροφοδοσία „φοιτητών“. Η εικόνα 
ύπαρξης 50% αποφοίτων λυκείου και 30% τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, έναντι 30 και 
13% προ 30ετίας µόνον τιµή δεν περιποιεί στο κράτος-κοινωνία, παρά δίνει την εικόνα 
επιλογής αυτοκτονίας, εκτός αν επρόκειτο για υπερδύναµη που αντικαθιστά το 
παραγωγικό της δυναµικό µε εισαγωγή δούλων, προς διεκπεραίωση της παραγωγικής 
διαδικασίας και των βοηθητικών εργασιών.  
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Λογική αναλογία σε µία κοινωνία υπηρεσιών θα απαιτούσε 10% προσωπικό διοίκησης 
(πτυχιούχοι), 20% προσωπικό υποστήριξης- ενδιάµεσης διεκπεραίωσης εντολών (ΤΕΙ-
Λύκεια-Εργοδηγοί) και 70% εκτελεστικό προσωπικό (Γυµνάσιο-Τεχνική Σχολή). Σε 
κοινωνία 1ογενούς- 2ογενούς παραγωγής τα ποσοστά είναι αντίστοιχα 5-10-85%.  
Παράλληλα παρατηρείται και δηµιουργία βιοµηχανίας παραγωγής µεταπτυχιακών 
τίτλων προς πάσα χρήση στα όρια της γελοιότητας. Η παραγωγή τεράστιας ποσότητας 
µεταπτυχιακών εξυπηρετεί την ύπαρξη και καλύτερη αµοιβή άχρηστων διδασκόντων 
µέσω κονδυλίων παιδείας και την απολαβή επιδοµάτων (100€?) από άχρηστο, συνήθως 
δηµοσιουπαλληλικό προσωπικό µε εµφάνιση µεταπτυχιακών σπουδών θεολογίας, 
θεάτρου, αλλά συχνά και MBA. Κατά το 1995 οι κάτοχοι µεταπτυχιακών τίτλων 
ηλικίας 25-44 ετών ανέρχονταν σε 10.159. Το 2015 η ηλικιακή αυτή οµάδα αντιστοιχεί 
στους 45-64 ετών όπου εµφανίζονται 55.276 κάτοχοι µεταπτυχιακών, προφανώς 
µαϊµού τίτλοι επιδοµάτων, ή Όπως αντιλαµβάνεσθε η επιθυµία για µόρφωση στην 
Ελλάδα έρχεται αργααααά. 
 

 
 

Μεταπτυχιακά 1987 1990 1995 2000 2005 2010 2012 2014
25-29 2,042 2,535 1,613 4,894 11,500 23,423 19,819 17,064

30-44 8,576 9,156 8,547 13,369 38,298 63,486 101,665 105,452

25-44 10,617 11,691 10,160 18,263 49,798 86,909 121,484 122,516

45-64 5,649 6,409 5,067 8,004 20,192 33,025 40,800 59,646

25-64 16,266 18,101 15,227 26,266 69,991 119,934 162,284 182,161  
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Ανεργία    
Ραγδαία άνοδος ανεργίας σε 28% (2013), παρά την ήδη πολύ χαµηλή  απασχόληση  
στο σύνολο του ενήλικου πληθυσµού (45%) σε σύγκριση µε Usa (58%) και Γερµανία 
(68%) και την άρνηση συρρίκνωσης της  απασχόλησης στον δηµόσιο τοµέα. Από το 
2014 εµφανίζεται µείωση της ανεργίας, µε σηµερινό επίπεδο περί το 12,5% περίπου µε 
παράλληλη µείωση όµως του εν’ δυνάµει ενεργού πληθυσµού κατά 600.000. Πιθανόν η 
επιδείνωση του δηµογραφικού τα επόµενα χρόνια να επιφέρει σταθεροποίηση ανεργίας, 
αλλά µεγαλύτερα ελλείµµατα του συνταξιοδοτικού συστήµατος. Το ποσοστό βεβαίως 
υποκρυπτόµενης απασχόλησης στο ∆ηµόσιο µε προσωρινές συµβάσεις και των 
επιδοτούµενων προσλήψεων δεν µπορεί να αποτιµηθεί. Οι εργαζόµενοι πάντως στο 
σύνολο το πληθυσµού ανέρχονται στο 1ο 5µηνο του 2022 σε 38,3%.  
 

 
 

 



Report 2022 Greece     Dipl.Ing-Dipl.WI. Konstantin Stamatogiannis, CFA, Κύκλος ΑΕΠΕΥ    9/2022  
 

Ακίνητα: Η Ελλάδα παρουσίασε σε σύγκριση µε άλλες χώρες αυξηµένο και χρονικά 
συµπιεσµένο βαθµό αστυφιλίας και µετανάστευσης στις δεκαετίες του 60 και 1970. Με 
βάση δείκτη το 1993 παρατηρήθηκε υπεραπόδοση τιµών ακινήτων έναντι πληθωρισµού 
κατά >100%. Η απόκλιση διορθώθηκε πλήρως στην 10ετία 2008-2017, µε υποχώρηση 
τιµών κατά 44%. Από το 2018 εµφανίσθηκε αδικαιολόγητη αύξηση τιµών, µε σηµερινή 
υπεραπόδοση έναντι του πληθωρισµού κατά 27% και έναντι του ΧΑ κατά 206% σε 
χώρα πληθυσµιακά συρρικνούµενη. Η αντιστοιχία µετοχών/ ακινήτων υποδηλώνει 
υποχώρηση τιµών ακινήτων ή ταχύτερη άνοδο ΧΑ έναντι ακινήτων. Η συνδιακύµανση 
ακινήτων πληθωρισµού, και µετοχών µε βάση το 1993 παρουσιάζεται σε διάγραµµα 
παρακάτω. Οι καταθέσεις των νοικοκυριών συρρικνώθηκαν κατά 100∆ις€ (197=>98), 
και τα καθαρά διαθέσιµα των νοικοκυριών (Καταθέσεις-∆άνεια) υποχώρησαν από 
78∆ιςε το 2009 σε 6∆ις€ το 2015 και τα µη εξυπηρετούµενα στεγαστικά ανήλθαν σε 
42,2% του συνόλου (ΤτΕ), µε προφανή πίεση στην αγορά όταν απελευθερωθούν οι 
δηµοπρασίες. Το µέγιστο ύψος χορηγήσεων στεγαστικών ανήλθε τον 8/10 σε 81∆ις€. 
Οι διαγραφές στεγαστικών έχουν ανέλθει (2021) σε 8∆ις€ τα µη εξυπηρετούµενα 
εµφανίζονται πλέον ως 3,2∆ις€ σε υπόλοιπο στεγαστικών 31,4∆ις€. Αδυνατώ να 
συµπεράνω τι εκκρεµεί στην αποτύπωση ισολογισµών των Τραπεζών.  
Οι καταθέσεις των νοικοκυριών αυξήθηκαν από το 2017 και µετά από 98 σε 136∆ις€, 
εν µέρει και λόγω επιδοµάτων-µη κατανάλωσης λόγω εγκλεισµού – καραντίνας 2020-
21. Η οικοδοµική δραστηριότητα (Αρ. Αδειών, Επιφάνειες, Όγκοι) υποχώρησε στην 
10ετία 2006-16 κατά 87-92-91% αντίστοιχα. Στην συνέχεια υπήρξε ανάκαµψη, εν’ 
µέρει λόγω συσσωρευµένης ζήτησης, η οποία έχει ξεπεράσει το 100% από τα χαµηλά 
επίπεδα, παραµένει όµως στο 20-25% των κορυφών του 2006. Οι αγοραπωλησίες 
εµφάνισαν υποχώρηση 2005-14 κατά 80% (43χιλ. συναλλαγές έναντι 215χιλ. το 2005) 
και κυµαίνονται περί τις 80χιλ. την τελευταία 3ετία.  Η απογραφή 2011 εµφανίζει 6,38 
Εκ. Κατοικίες (κατοικούµενες 4,12Εκ και κενές 2,25Εκ). Ο µόνιµος πληθυσµός έχει 
µειωθεί κατά την τελευταία 10ετία (2011-21) κατά 700.000 κατοίκους παραγωγικών 
κυρίως ηλικιών (παρουσιάσθηκε και ανωτέρω στις δηµογραφικές εξελίξεις). Η ανοδική 
πορεία του πληθωρισµού, η οποία και θα ενταθεί τα επόµενα έτη θα δηµιουργήσει την 
επόµενη γενιά κόκκινων ακινήτων και µεγάλο ποσοστό απλήρωτων ενοικίων φυσικά. 
Συµπέρασµα είναι ότι δεν πρόκειται να υπάρξει µεσοµακροπρόθεσµα άνοδος τιµών, 
αλλά πιθανότατα περαιτέρω απαξίωση για όλες ανεξαιρέτως τις µικρο-µεσοαστικές 
περιοχές, σε βαθµό ερήµωσης, και απόλυτη απαξίωση των εξοχικών κατοικιών 
µικρού και µεσαίου µεγέθους, για τις οποίες δεν θα υπάρχει προφανώς ούτε καν 
δυνατότητα συντήρησης, και λόγω αύξησης υποχρεωτικών ρευστοποιήσεων αλλά και 
αύξησης των φορολογικών βαρών, καθότι τα ακίνητα ανήκουν υποχρεωτικά σε 
κάποιον, ο οποίος αποτελεί και τον φορολογικά υπόχρεο, σε αντίθεση µε τα κεφάλαια 
που µπορούν να αφαιρεθούν από το σύστηµα.. ∆ιατήρηση αξίας προβλέπεται στις 
επιλεγµένες µη επεκτάσιµες τοποθεσίες (φιλέτα) Αθηνών και Θεσσαλονίκης, και 
άνοδος τιµών σε τουριστικές περιοχές (κυρίως νησιά) µε µεγάλη τουριστική 
πληρότητα, περιορισµένη έκταση και ζήτηση εξωτερικού, σε συσχετισµό φυσικά µε 
τις αντίστοιχες περιοχές Ισπανίας, Ιταλίας και Νότιας Γαλλίας. 
Η άνοδος του τελευταίου έτους σε τιµές και ενοίκια πιστεύω πως αποτελεί αυτό που 
χρηµατιστηριακά αποκαλείται το “τίναγµα της ψόφιας γάτας” και νοµίζω πως αποτελεί 
µοναδική ευκαιρία ρευστοποιήσεων από τους έχοντες χρηµατιστηριακή παιδεία. 
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∆είκτης τιµών Ακινήτων και συνδιακύµανση µε Πληθωρισµό και ΧΑ –  
Οικοδοµική δραστηριότητα (Άδειες- Επιφάνειες- Όγκοι- Συναλλαγές) --   
Στεγαστικά ∆άνεια και µη Εξυπηρετούµενα – Καταθέσεις Νοικοκυριών 
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Πληθωρισµός – Χονδρική:  
Ο πληθωρισµός υποχωρούσε συνεχώς από το 1991 που βρέθηκε σε επίπεδο 23% και 
εµφάνισε διακύµανση µεταξύ 0-4% από την είσοδο στο Ευρώ µέχρι και το 2013 όπου 
κατέστη αρνητικός τον 3/13 και  παρέµεινε κυρίως σε αρνητικό έδαφος µέχρι το 2021 
µε µικρή ενδιάµεση προσέγγιση του 1%. Ο µέσος όρος 1/13-10/21 ανέρχεται σε -0%. Η 
επάνοδος σε θετικούς ρυθµούς το 2017 κατά 1,1% οφείλεται σε φορολογικές αυξήσεις. 
Οι τιµές χονδρικής (∆είκτης τιµών παραγωγού) εµφάνισαν εντονότερες διακυµάνσεις 
µεν µεταξύ +10% και -12% µε συνολικό αποτέλεσµα όµως στο διάστηµα 2012-9/21 
αντίστοιχα 0%. Μη ενσωµάτωση αυξήσεων χονδρικής στον πληθωρισµό (λιανική) 
σηµαίνει συµπίεση των περιθωρίων κέρδους των επιχειρήσεων λιανικής, λόγω 
προσπάθειας παραµονής στην αγορά. Αντίστροφα σηµαίνει αύξηση περιθωρίων 
λιανικής. Μη ενσωµάτωση αυξήσεων πρώτων Υλών και ενέργειας στον δείκτη τιµών 
παραγωγού σηµαίνει µείωση περιθωρίων κέρδους παραγωγών, αδύνατη long term. 
Την τελευταία 2ετία ο δείκτης Πρώτων Υλών εµφάνισε µέγιστη άνοδο 221%, το 
τελευταίο 12µηνο ο δείκτης τιµών παραγωγού εµφανίζει άνοδο που έφθασε στο 49%, 
µε τον πληθωρισµό µέχρι στιγµής σε µέγιστο 12,1% και προφανή εκκρεµότητα 
περαιτέρω ανόδου, µε ενσωµάτωση και αναµενόµενων µισθολογικών διεκδικήσεων. 
 

 
 

Λιανικές πωλήσεις  
Η πτώση λιανικών πωλήσεων κατά την κρίση αποτυπώθηκε σε -37% ονοµαστικά και -
43% κατ' όγκο (2015 και 2021 έναντι του 2008) και υποδηλώνει µεγάλο πρόβληµα 
τόσο στην λειτουργία καταστηµάτων λιανικής και στην αλυσίδα χρηµατοδότησης, όσο 
και στην τελική καταγραφή του ΑΕΠ. Μετά την αναίρεση των περιοριστικών µέτρων 
εξόδου παρατηρούµε άνοδο λιανικής κατά 15% σε 12µηνη βάση ονοµαστικά και 10% 
κατ’ όγκο. Οι όγκοι λιανικών πωλήσεων υπολείπονται ακόµη και σήµερα του επιπέδου 
του 2000, η δε αποτύπωση των επί µέρους κλάδων δίνει καταστροφική εικόνα για 
έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, ένδυση, υπόδηση, πολυκαταστήµατα, η οποία 
µετριάζεται στον Γενικό ∆είκτη από την σχετική αντοχή των τροφίµων. Εντυπωσιακή 
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είναι η υποχώρηση όγκου καυσίµων κατά 65% στην δεκαετία. Λόγω εξάλειψης των 
επιδοµάτων Covid  και θέρµανσης αναµένω νέα υποχώρηση πωλήσεων κατά το 2023. 
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Πωλήσεις οχηµάτων: Η κατάρρευση πωλήσεων οχηµάτων κατά την κρίση (109χιλ 
οχήµατα 2013 έναντι 477χιλ το 2007 =>-77%) επέφερε αντίστοιχη υστέρηση στους 
εισπραττόµενους φόρους, όπως και στα προσδοκώµενα έσοδα λόγω αυξήσεων σε φόρο 
καπνού, καυσίµων και ΦΠΑ παρά το επιθετικό φοροκυνηγητό. Σταθεροποίηση σε 
230χιλ οχήµατα και 165χιλ. επιβατηγά ανά έτος στην 4ετία 2018-21. Σε επίπεδο στόλου 
χώρας 8,7εκ. οχηµάτων θα προκύψουν µεγάλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από 
γήρανση στόλου, αλλά και οικονοµικές επιπτώσεις από µεγάλο αριθµό ανασφάλιστων 
και χωρίς τεχνικό έλεγχο σε κυκλοφορία και τα ακινητοποιηµένα σε δηµόσιους 
χώρους. Ο τρέχων ρυθµός αντικατάστασης ερειπίων (2021) ανέρχεται σε 35 έτη 
έναντι 12 ετών στην ∆υτική Ευρώπη. 
 

 
 

Βιοµηχανία:   Παραγωγή - Κύκλος εργασιών  
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Η βιοµηχανική παραγωγή κυλιόµενου 12µηνου προς το καλύτερο 12µηνο (12/07) 
ανέρχεται σε -15% και βρίσκεται λίγο κάτω από τα επίπεδα του 2000, ενώ στην 
διάρκεια της κρίσης υποχώρησε σε επίπεδα του 1980. Η πτώση κύκλου εργασιών αφού 
ξεπέρασε σε τρέχουσες τιµές το -30% το 2016 προς το 2008, ανέκαµψε έκτοτε κατά 
15% µέχρι το τέλος του 2021 και κατά 45% το 6µηνο 2022 κυρίως λόγω πληθωρισµού 
ΠΥ και ενέργειας. Ο δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιοµηχανίας υποδηλώνει περαιτέρω 
άνοδο πληθωρισµού τους επόµενους µήνες.   
 

Τουρισµός 
Μετά την υποχώρηση του Τουρισµού 2009-12 (πτώχευση Gr) σε αφίξεις και εισροή 
συναλλάγµατος (-10%/-20%), υπήρξε αλµατώδης µεγέθυνση σε αφίξεις και λιγότερο 
ισχυρή σε συνάλλαγµα βοηθούσης και της αραβικής κρίσης, των τροµοκρατικών 
ενεργειών και της πολιτικής κατάστασης στην Τουρκία. Η ανάκαµψη του τουρισµού  
οδήγησε το 2014 σε υπέρβαση των επιπέδων του 2008. Ο αριθµός αφίξεων έφτασε τα 
34εκ. (συµπεριλαµβανόµενες κρουαζιέρες), έναντι 16εκ. το 2008 (αύξηση 112% σε 11 
έτη), µε παράλληλη αύξηση του ταξιδιωτικού ισοζυγίου από 9∆ις€ σε 15,5∆ις€ (+72%) 
Αρνητική εικόνα υπάρχει στην δαπάνη ανά τουρίστα που υποχωρεί από 750€ σε 480€ 
εντός δεκαετίας, εν µέρει αναµενόµενη λόγω συµπίεσης των τιµών, αλλά και πιθανόν 
φυσικά και µε εξεύρεση τρόπων απόκρυψης εισροών, µέσω πληρωµών στο εξωτερικό 
ή την σύσταση εταιρειών µε έδρα στο εξωτερικό, λόγω υπερφορολόγησης. Τα 
τελευταία χρόνια εµφανίζεται αξιόλογη αύξηση των δαπανών ανά ταξίδι, µε το επίπεδο 
όµως να παραµένει χαµηλότερο του 2005. Τα έτη 2020-21 χαρακτηρίστηκαν από τον 
κορονοϊό και την κατάρρευση αφίξεων και εισπράξεων, το 2022 δίνει την εικόνα 
επαναπροσέγγισης των επιπέδων του 2019, για τελευταία µάλλον χρονιά πριν την 
κατάρρευση της ∆υτικής Οικονοµίας.  
Ανεπαρκέστατοι πολιτικοί των τελευταίων 10ετιών κατάφεραν µε ηλίθιες επιλογές, 
αποστάσεις αιγιαλού, συντελεστές δόµησης και άλλα, µε δυσµενέστερους όρους από 
τους πολιτισµένους ανταγωνιστές (Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία), να αποτρέψουν την 
εγκατάσταση µεγάλων αλυσίδων τουρισµού στην Ελλάδα (µαζικός τουρισµός 4*-5*). 
Παράλληλα ¨δικαιούται ο κάθε ξυπόλητος¨ να χτίζει αυθαίρετο µε αµίαντο/λαµαρίνα 
πάνω στο κύµα, χωρίς να διώκεται. Η διανοητική – πολιτική ανεπάρκεια 
προγραµµατισµού δεν επέτρεψε την εκµετάλλευση ενός εργαλείου εξαιρετικής 
ανάπτυξης της χώρας, σε εποχή που οι συγκυρίες ήταν ευνοϊκές (70’s-today κλίµα-
διαθέσιµο εισόδηµα ∆ύσης). Οι οικονοµικές εξελίξεις, αλλά και η κλιµατική αλλαγή 
δεν επιτρέπουν αισιοδοξία γιά το µέλλον. Πιστεύω ότι το 2023 θα είναι χρονιά 
υποχώρησης και το 2024 απαξίωσης. Οι δαπάνες Τουρισµού είναι οι πρώτες που 
περικόπτουν οι Βορειοευρωπαίοι σε συνθήκες κρίσης. Επίσης η ταχύτητα της 
κλιµατικής αλλαγής θα µπορούσαν (?) να οδηγήσουν σε µεγάλη επιδείνωση το 
κλιµατικό µας προνόµιο (Αφρική?) µε µετατόπιση του εύκρατου µεσογειακού κλίµατος 
βορειότερα (Β. Ιταλία -Κροατία/ Αδριατική) εντός 10ετίας.     
 

∆ιαγράµµατα:  
1.Αφίξεις Αλλοδαπών (κυλιόµενο 12µηνο in 000) 
2.Index (σύγκριση) εξέλιξης αφίξεων Ελλάδος, Τουρκίας, Αιγύπτου. (Η Τουρκία εµφανίζει 
διπλάσιο ρυθµό ανάπτυξης του Ελληνικού και η Αίγυπτος ισότιµο παρά τις αναταραχές)  
3. Εισπράξεις- Πληρωµές => Τουριστικό Ισοζύγιο. (κυλιόµενο 12µηνο in mil€) 
4.∆ιανυκτερεύσεις in mil – ∆απάνη ανά Ταξίδι και ανά ∆ιανυκτέρευση in €. 
5.Index Κύκλου Εργασιών Καταλυµάτων / Εστίασης – Index Απασχολούµενων.  
 



Report 2022 Greece     Dipl.Ing-Dipl.WI. Konstantin Stamatogiannis, CFA, Κύκλος ΑΕΠΕΥ    9/2022  

 

 

 

 



Report 2022 Greece     Dipl.Ing-Dipl.WI. Konstantin Stamatogiannis, CFA, Κύκλος ΑΕΠΕΥ    9/2022  
  

Κατάσταση 12/2019 ∆ηµόσια Οικονοµικά -Χρηµατοοικονοµικά 
Όλη η διαδικασία αργής προσαρµογής της Ελληνικής Οικονοµίας και παραµονής της 
χώρας στο Ευρώ, µετά την χρεοκοπία του 2009, βασίσθηκε στην υπόθεση διαιώνισης 
του ∆υτικού/Ευρωπαϊκού Συστήµατος χαµηλών-µηδενικών επιτοκίων και στο µικρό 
µέγεθος των ελληνικών χρεών-Οικονοµίας στα πλαίσια της Ευρωζώνης. Προς αποφυγή 
αντιδράσεων και βίαιων κοινωνικών αναταραχών έγιναν αποδεκτές ή απλά αγνοήθηκαν 
οι γελοίες αναπροσαρµογές που απαιτούσαν οι εκάστοτε Ελληνικές Κυβερνήσεις 
(ισοδύναµα µέτρα) προς αποφυγή ισχυρής συρρίκνωσης της “ιερής αγελάδας” του 
∆ηµόσιου τοµέα. Η ανοχή – χαλαρή αντιµετώπιση της Ε.Ε. έφτασε στον βαθµό να 
διαπραγµατεύεται (να αποδέχεται να ακούει µε υποµονή) τις γελοιότητες µίας 
κυβέρνησης διανοητικών πιθήκων επί 5ετία. Η διαδροµή της 10ετίας µέχρι το 2019 
οδήγησε στην κάτωθι εικόνα προσαρµογής των ελληνικών µεγεθών:  
Το ΑΕΠ υποχώρησε από 242∆ις€ σε 174∆ις€ (-28%) το 2016, µε κατάληξη σε 183∆ις€ 
στο τέλος του 2019 (-25% από το 2008) και αίσθηση µετριοπαθούς θετικής προσδοκίας 
µετά την εκλογή Μητσοτάκη, αλλά και την προσαρµογή των προϋπολογισµών, έστω 
και µε ανεπαρκείς ρυθµούς επί 10ετία. Το ∆ηµόσιο Χρέος έκλεισε το 2019 σε 194% 
του ΑΕΠ (2009 126%-2011 181% και µετά το κούρεµα 140%, 2015 182%, µε τάση 
σταθεροποίησης - αργής ανόδου έκτοτε). Το ∆ηµοσιονοµικό Έλλειµµα υποχώρησε από 
16,5% σε 1% µε την βοήθεια φυσικά και των χαµηλών (επιδοτούµενων) επιτοκίων των 
δανείων της Ε.Ε. Οι ∆ηµόσιες ∆απάνες µειώθηκαν από 53% σε 48% και τα ∆ηµόσια 
Έσοδα αυξήθηκαν από 37,4% σε 49,4%, µε αποστράγγιση φυσικά κατ’ αυτόν τον 
τρόπο της όποιας επενδυτικής δραστηριότητας και απαξιωµένο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων στο 3% του ΑΕΠ. Η διαχείριση εξουσίας από την Ν.∆. εµφάνισε στο 
πρώτο 8µηνο σαφώς βελτιωµένη εικόνα σε αρκετούς τοµείς σε σύγκριση µε το 
προηγηθέν µπάχαλο, χωρίς σε καµιά περίπτωση να δίνει την εικόνα οργανωµένης 
ριζικής µεταρρύθµισης, που έχει ανάγκη η χώρα.  
 

Πιθανόν φυσικά εν γνώσει επικείµενης αποσταθεροποίησης, λόγω της παγκόσµιας 
φούσκας που είχε δηµιουργηθεί, να πόνταραν στην παγκόσµια διαχείριση-restart.   
Και Μετά Ήρθε ο Έρωτας => Η 1η προσδοκώµενη αφορµή: Κορονοϊός. Και έδωσε 
την Παγκόσµια Ευκαιρία Αποσυντονισµού -Φτωχοποίησης χωρίς πολιτικές συνέπειες. 
Με την εµφάνιση ελέγχου του ιού µετά από 1,5χρόνο και των πρώτων οικονοµικών 
συνεπειών της γελοίας (επίτηδες) διαχείρισης, εφευρέθηκε νέος υπαίτιος, 2η αφορµή 
της επικείµενης Αµφισβήτησης Νοµισµάτων, Έκρηξης Τιµών Τροφίµων - 1ων Υλών: 
Το Ουκρανικό και ο “ κακός εισβολέας”  Πούτιν, µε “3 η Αφορµή”  προγραµµατισµένη 
ήδη, που θα αποτελέσει η προσάρτηση της Taiwan και η εκδίωξη του Αµερικανικού 
στόλου από την Ασιατική πλευρά του Ειρηνικού.  
 

Παρακαλώ θεωρήστε τα ανωτέρω τις κινήσεις που θα έκανα µε τις γνώσεις/σπουδές 
µου στη µακροοικονοµία αν έπρεπε να διεκπεραιώσω τις εντολές πολιτικά ανήθικων 
προϊσταµένων (και όχι σαν θεωρίες συνωµοσίας) και εν γνώσει, του ότι οι σηµερινοί 
διαχειριστές είναι της ίδιας ηλικιακής οµάδας και απόφοιτοι των ίδιων “elite” 
πανεπιστηµίων. Αν δεν γινόταν αυτές οι επιλογές θα απαιτούνταν από τις πολιτικές 
ηγεσίες παραδοχή αισχρής και ανήθικης διαχείρισης επί 20ετία, αυστηρή λιτότητα, µε 
παράλληλη αποδοχή απώλειας της παγκόσµιας κυριαρχίας από τα υπερφίαλα 
καβαληµένα καλάµια των 600εκ. κατοίκων των Usa-Ε.Ε. της credit based 
Τριτογενούς Προστιθέµενης Αξίας “out of thin air”.  
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2020-2022: ∆ηµόσιο Χρέος – Συνολικό Χρέος - Νόµισµα:  
Με την εµφάνιση του ιού και το αρχικά υποχρεωτικό κλείσιµο των οικονοµικών 
δραστηριοτήτων, σε απόλυτη ταύτιση µε τις µεγάλες ∆υτικές Χώρες (που φυσικά 
πιστεύω ότι ήταν λανθασµένος χειρισµός µετά τον 1ο µήνα που ήταν σαφή τα ποσοστά 
θνησιµότητας ανά ηλικία), υπήρξε προφανώς αποσυντονισµός στην εκτέλεση του 
Προϋπολογισµού, τόσο από τις αναγκαίες σε µεγάλο? βαθµό επιδοτήσεις, αλλά και την 
µείωση των ∆ηµοσίων Εσόδων. Οπωσδήποτε θεωρώ ότι σταθήκαµε τυχεροί στο ότι 
δεν έτυχε στην εποχή αυτή το δίδυµο Τσίπρα - Πολάκη στην εξουσία. Στην συνέχεια ο 
Μητσοτάκης εµφανίζει εξαιρετικό πολιτικό ένστικτο διατήρησης δηµοτικότητας µε 
λαϊκιστικές επιδοτήσεις σε “ότι κινείται”, βασιζόµενος στην αδρανοποίηση 
παρακολούθησης των ∆ηµοσιονοµικών εκ’ µέρους της Ε.Ε (ανήθικο?). Την 
ακολουθούµενη οικονοµική πολιτική σε Ιό και Ουκρανικό θεωρώ απαράδεκτη και 
παρόµοια της πολιτικής Καραµανλή το 2007-08, αλλά πιθανόν βασίζεται στην 
προσδοκία συνολικής ρύθµισης λόγω Ευρωπαϊκού αποσυντονισµού.  
Το ∆ηµόσιο Χρέος αυξήθηκε κατά 45∆ις€ και ανέρχεται σε 394,2∆ις€ ή 200%, µε 
ταµειακό απόθεµα 17∆ις€. Εκκαθαρισµένο κατά το απόθεµα το ∆ηµόσιο Χρέος 
ανέρχεται σε 192% του ΑΕΠ (6/2022 το µεγαλύτερο στην Ε.Ε.)  
 

Το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος της Ελληνικής Οικονοµίας συµπεριλαµβανοµένου και 
του χρηµατοοικονοµικού ανέρχεται σε 565∆ις€ από 448∆ις€ (12/19) ή 287% του ΑΕΠ.  
Καθαρά αυθαίρετη παρουσίαση (µη επιστηµονική): Εξωτ. Χρέος 565∆ις€+Χορηγήσεις 
Ελληνικών Τραπεζών 143∆ις€= Χρέη 708∆ις€. Αξία περιουσιών: Καταθέσεις 190∆ις€ 
+Αντικειµενική Αξία Ακινήτων 520∆ις€ +ΧΑΑ 55∆ις€ = Περιουσίες 765∆ις€. 
Η ∆ιεθνής Επενδυτική Θέση υποχωρεί σε -324∆ις€ από -282∆ις€  ή 171% του ΑΕΠ.  
Το Νόµισµα σε κυκλοφορία ανέρχεται σε 35,4∆ις€ 6/22 έναντι 28,3∆ις€ τον 
12/19.Το νόµισµα θα έπρεπε σύµφωνα µε την αναλογία των υπολοίπων χωρών αλλά 
και της Ελλάδας ως το 2009 να ανέρχεται σε περίπου 10% του ΑΕΠ ή 19∆ις€.  
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1. ΑΕΠ και ∆ηµόσιο Χρέος 2. ∆ηµόσιο Χρέος %ΑΕΠ 3. Εξωτερικό Χρέος 4.∆ιεθνής Επενδυτική 
Θέση 5. Κυκλοφορία νοµίσµατος 6. Μ3 Ελλάδος µε και χωρίς το Νόµισµα 
 

Η πρωτοφανής απόσυρση καταθέσεων προέκυψε στην περίοδο των µνηµονίων και 
αποδεικνύει προφανώς την µειωµένη εµπιστοσύνη στο κράτος και συνεπώς την 
διακράτηση µετρητών σε θυρίδες, στο «µαξιλάρι», πιθανή φυγάδευση µέρους αυτών 
και αύξηση συναλλαγών µε µετρητά προς αποφυγή παραστατικών-φορολόγησης. Οι 
καταθέσεις Νοικοκυριών υποχώρησαν από 197∆ις€ σε 99∆ις€ (2009-17), και έχουν 
ανέλθει σε 136∆ις€. Η µείωση καταθέσεων ήταν τριπλής κατεύθυνσης (εξωτερικό- 
κατανάλωση-απόκρυψη). Το ύψος φυγής καταθέσεων νοικοκυριών στο εξωτερικό αν 
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συνυπολογισθεί η τρέχουσα αποταµίευση ανήλθε σε 25-30∆ις€. Οι χορηγήσεις 
Ιδιωτικού Τοµέα υποχώρησαν από 260∆ις€ σε 108∆ις€ (2010-1/22) µε ελαφρά άνοδο 
έκτοτε σε 112∆ις€. Το µεγαλύτερο µέρος της υποχώρησης αποτέλεσε διαγραφή-
πώληση δανείων και όχι αποπληρωµές. Τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια κορύφωσαν σε  
119∆ις€ ή 49% των χορηγήσεων και µετά από διαγραφές 60∆ις€– µεταφορές σε 
οχήµατα και λοιπές αλχηµείες εµφανίζονται σε  19∆ις€ (17%-3/22). 
  

 
 

 
 

1. Καταθέσεις Νοικοκυριών 2. Χρηµατοδότηση Ιδιωτικού Τοµέα  
3. Χρηµατοδότηση Επιχειρήσεων 4. Στεγαστικά ∆άνεια 5. ∆ιαγραφές ∆ανείων  
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Ποσοστό µη εξυπηρετούµενων ∆ανείων σε Ελλάδα και Ευρωζώνη 
 

Οι Τράπεζες χρεοκόπησαν στην περίοδο 2009-22 πολλές φορές µε ονοµασία της 
χρεοκοπίας ανακεφαλαιοποίηση ή ΑΜΚ. Ο Τραπεζικός ∆είκτης στο Χρηµατιστήριο 
υποχώρησε κατά 99,986% από την κορυφή του 2008(απόλυτη απώλεια επένδυσης), 
µετά από άνοδο κατά 295φορές (1/1985-2008), διαψεύδοντας το γελοίο επιχείρηµα: 
“Από τις Τράπεζες δεν έχασε ποτέ κανείς”. Η σηµερινή αξία των Τραπεζών στο ΧΑΑ 
ανέρχεται σε 10∆ις€, µε τα Εικονικά Ίδια κεφάλαια να ανέρχονται σε 23,3∆ις€ και 
µετά την αφαίρεση των αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων και προβλέψεων 
σε 2,07∆ις€.  Το σύνολο ενεργητικού των Τραπεζών από 200∆ις€ το 2000 κορύφωσε 
σε 545∆ις€ τον 6/2010 υποχώρησε έκτοτε σε 287∆ις€ τον 4/19 και ανήλθε σε 332∆ις€ 
τον 6/22. Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι οποιαδήποτε ρύθµιση (αποµείωση) των µη 
εξυπηρετούµενων δανείων συνεπάγεται αντίστοιχη αποµείωση καταθέσεων (κούρεµα) 
ή αύξηση του ∆ηµοσίου Χρέους. (προς αποµυθοποίηση των: κανένα σπίτι στα χέρια 
Τραπεζίτη/δεν πληρώνω/ θάνατος στους τοκογλύφους κλπ).  Η υπόθεση αναγκαίων 
αυξήσεων 10∆ις€ σε σηµερινή κεφαλαιοποίηση στα 10∆ις€ θα σηµάνει ΑΜΚ >1ν/1π. 
 

 

Ίδια κεφάλαια και Αποθεµατικά Τραπεζών – Προβλέψεις επισφαλειών 
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∆είκτης Τραπεζών στο ΧΑΑ --- Ενεργητικό Τραπεζών 
 

Ο Ισολογισµός της Τράπεζας Ελλάδος εµφάνισε τεράστιες διακυµάνσεις στην 15ετία 
2007-22 από 36∆ις€ σε 198∆ις€ τον 2/12, σε 88∆ις€ το 9/14, σε 176∆ις€ τον 6/16 σε 
101∆ις€ το 2019 και έσπασε όλα τα ρεκόρ το 2022 µε 249∆ις€ (130% του ΑΕΠ, 
χρεοκοπία??). Το Target 2 (νοµισµατικές υποχρεώσεις Ευρωσυστήµατος) ανερχόταν 
σε 2,1∆ις€ και µε ραγδαίες ανόδους-πτώσεις ανάλογα µε τις οικονοµικοπολιτικές 
αλλαγές ανέρχεται σήµερα σε 111∆ις€ (απόλυτο ρεκόρ επίσης– βλ. ∆ιάγραµµα). 
 

 
 

Ισολογισµός Τράπεζα της Ελλάδος – Εξέλιξη Target 2
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ΑΕΠ: Το χαµηλότερο σηµείο που προσέγγισε το ΑΕΠ (άθροισµα 4Q) σηµειώθηκε το 
2016 σε 174,5∆ις€, από 242∆ις€ το 2008 (-28%). Μέχρι το τέλος του 2019 το ΑΕΠ 
αυξήθηκε σε 183,25∆ις€ (+5% στην 3ετία µε πληθωρισµό στο 2%=καθαρή αύξηση 
περί το 3% στην 3ετία). Με την εµφάνιση του ιού και την αναστολή δραστηριοτήτων 
το ΑΕΠ υποχωρεί µέχρι τα 164,5∆ις€ (-10,2% 1οΤρ21) και ανέρχεται έκτοτε σε 
197∆ις€ (ονοµαστικά σε περιβάλλον υψηλού πληθωρισµού στο αντίστοιχο διάστηµα).  
Στο συνολικό επισκοπούµενο διάστηµα 12/19-6/22 το ΑΕΠ εµφανίζει άνοδο κατά 
7,6% ονοµαστικά µε αύξηση πληθωρισµού κατά  11,2%. Η παρουσίαση του ΑΕΠ 
σε σταθερές τιµές (real Gdp) µου δηµιουργεί εύλογες απορίες στην χρήση 
αποπληθωριστών που δεν συµβαδίζουν µε τον επίσηµο πληθωρισµό. Τα ανωτέρω 
στοιχεία δεν µου δίνουν βάση για πανηγυρισµούς (Κυβέρνηση), ούτε για 
καταστροφολογία (Αντιπολίτευση). Το ΑΕΠ βρίσκεται σήµερα ονοµαστικά στο -19% 
ως προς το 2008. Στο διάστηµα (2008-22) υπήρξε στην Ευρωζώνη άνοδος κατά 33.4% 
9,62 σε 12,83Τρις€. Η Ελλάδα αποτελεί σήµερα το 1,53% του ΑΕΠ της Ευρωζώνης. 
 

 

Εξέλιξη ΑΕΠ ανά 3µηνο ονοµαστικά και σε σταθερές τιµές (fixed 2015) 
 

Ο ΠΥ 2019 εµφάνισε ελάχιστο έλλειµµα 0,1%, δηλαδή εξοµάλυνση µετά από 11 
χρόνια µνηµονίων. Με την εµφάνιση του ιού και τις συνέπειες του, το έλλειµµα του 
2020 διαµορφώθηκε σε 22,8∆ις€ (13,8%) και του 2021 σε 14,9∆ις€ (8,2% του ΑΕΠ). 
Το 1ο 7µηνο του 2022 ο ΠΥ εµφανίζει έλλειµµα 4,6∆ις€ (2,4% του ΑΕΠ), ή κατά την 
ΤτΕ ταµειακά 6,1∆ις€. Συνέπεια των αποκλίσεων του ΠΥ ήταν φυσικά η άνοδος του 
∆ηµοσίου Χρέους κατά 45∆ις€. Φυσιολογικά λόγω της µεγάλης διάρκειας του χρέους 
(µικρό ύψος λήξεων) και του ταµειακού αποθέµατος δεν θα πρέπει να αντιµετωπίσουµε 
πρόβληµα εξ’ αυτού του λόγου τα επόµενα 2 χρόνια, σε άλλη περίπτωση τα τρέχοντα 
επίπεδα επιτοκίων των 10ετών οµολόγων (4,5%) θα σήµαιναν άµεση χρεοκοπία. 
 

Οι δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης που είχαν διαµορφωθεί σε 47,9% το 2019, 
ανήλθαν σε 59,8% το 2020 και 52,3% το 2021. Είναι τραγική για τον πληθυσµό η 
απόλυτη άρνηση των Κυβερνήσεων να µειώσουν τις ∆ηµόσιες ∆απάνες, παρ’ όλες τις 
προβλέψεις/προτάσεις των µνηµονίων, επιβάλλοντας συνεχώς νέους φόρους, ώστε να 
αποφύγουν την περικοπή των κρατικοδίαιτων πλεονεκτηµάτων. 
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Το µέσο επιτόκιο εκτοκισµού χρέους (χάρη στα ∆άνεια της ΕΕ) ανέρχεται σε 1,4% 
την τελευταία 3ετία και υποδηλώνει απόλυτη αδυναµία αυτοδύναµης προσφυγής στις 
αγορές στις σηµερινές συνθήκες. Η απενοχοποίηση των καταβαλλόµενων τόκων τόσο 
στην εµφάνιση της κρίσης (µειούµενη συµµετοχή %ΑΕΠ µέχρι το 2007 µε κατάληξη 
στο 4,2%  σε σύνολο δαπανών 48% του ΑΕΠ το 2007), όσο και στην σηµερινή 
βιούµενη κατάσταση όπου οι πληρωµές τόκων ανέρχονται σε <3% του ΑΕΠ επί 
συνόλου δαπανών περί το 50% του ΑΕΠ, παρουσιάζεται σε διάγραµµα.  
 

Κρατική γελοιοποίηση αποτελεί ο χειρισµός– υπολογισµός (προσαυξήσεις προστίµων 
και εκτοκισµός) των ληξιπροθέσµων απαιτήσεων ∆ηµοσίου που ανήλθαν από 29∆ις€ 
το 2008 σε 85∆ις€ (2015) και 113∆ις€ (6/22) και προκύπτουν σοβαρά ερωτηµατικά ως 
προς την σκοπιµότητα µη διαγραφής των ανεπίδεκτων είσπραξης. 
Το πραγµατικό όφελος κουρέµατος και επαναγοράς οµολόγων (αξίας 138∆ις€) ανήλθε 
σε 63∆ις€ αν συνυπολογισθούν οι δαπάνες που απαιτήθηκαν για ανακεφαλαιοποίηση 
Τραπεζών 29∆ις€, Ασφαλιστικών 16∆ις€ και χρηµατοδότησης της επαναγοράς 11∆ις€.  

 
 

 
 

1/2/3 Εξέλιξη Εσόδων – ∆απανών Γενικής Κυβέρνησης και ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις mil€. 
∆απάνες Γενικής Κυβέρνησης-Τόκους %ΑΕΠ –Τόκοι %ΑΕΠ –Επιτόκιο Εξυπηρέτησης Χρέους 
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Η αντιστοιχία θέσεων απασχόλησης σε 1ο 
γενή+2ο 

γενή τοµέα συµπεριλαµβανοµένων 
και των κατασκευών προς τον τοµέα υπηρεσιών εξελίχθηκε µεταξύ 1995 και 2021 από 
1:1,44 σε 1:2,5 απόρροια της αύξησης του ∆ηµόσιου Τοµέα και Χρηµατοπιστωτικών 
∆ραστηριοτήτων και µόνον και όχι Τουρισµού και Εµπορίου µε τον πρωτογενή τοµέα 
να διαµορφώνεται σε 12,9% από 19,8% τον δευτερογενή σε 16% από 21,1% και τον 
τριτογενή σε 71,2% από 59,1% του συνόλου. Η προστιθέµενη αξία σε 1ο 

γενή και 2ο 
γενή τοµέα προς τον 3ο γενή εξελίχθηκε µεταξύ 1995 και 2021 από 1:2,37 σε 1:4 µε την 
αξία  1ο+2ο γενή να υποχωρεί σε 19,7% από 29,7% και του 3ο

γενή να αυξάνει σε >80%. 
 

 
 

 
 

Το έλλειµµα του ισοζυγίου Αγαθών-Υπηρεσιών σηµείωσε σηµαντική θετική εξέλιξη 
µεταξύ 2008 και 4/16 (σε χρονική απόκλιση από τις παραδοχές µνηµονίου), οφείλεται 
κυρίως σε κάθετη πτώση της κατανάλωσης και στις χαµηλές τιµές ενέργειας, και όχι 
στην «υπόθεση» αύξησης εξαγωγών  (τεράστιες αποκλίσεις µνηµονίου βασισµένες σε 
αυξανόµενο ΑΕΠ). Η µεταβολή έφθασε από -30∆ις€/έτος σε µηδενισµό, µε αρνητική 
απόκλιση έκτοτε εκ’ νέου και σηµερινό επίπεδο περί τα -16∆ις€. Η µεγάλη παθογένεια 
του ισοζυγίου µας προκύπτει από το πολύ µεγάλο έλλειµµα αγαθών (17% του ΑΕΠ) µε 
προσπάθεια ισοσκελισµού από τον τουρισµό. Σε περιόδους κρίσης οι ανάγκες για 
αγαθά µειώνονται δύσκολα, ενώ οι πρώτες δαπάνες που περικόπτονται είναι τουρισµού  



Report 2022 Greece     Dipl.Ing-Dipl.WI. Konstantin Stamatogiannis, CFA, Κύκλος ΑΕΠΕΥ    9/2022  

Αρνητικά ισοζύγια σε ύπαρξη διαφορετικών νοµισµάτων σηµαίνουν επερχόµενη 
υποτίµηση νοµίσµατος, σε ενιαίο νόµισµα σταδιακή φτωχοποίηση της περιοχής 
έναντι του ενιαίου χώρου. Το αθροιστικό ισοζύγιο 1995-6/22 ανέρχεται σε 353∆ις€, 
ποσό ανάλογο του ∆ηµοσίου χρέους. (µη επιστηµονική ταύτιση µεγεθών). 
 

 
 

 
 
 

Ισοζύγιο Αγαθών+Υπηρεσιών mil€ και % ΑΕΠ – Ισοζύγιο καυσίµων – Έλλειµµα Ισοζυγίου 
1995-2022. --– Next page: Εξέλιξη Τιµής Χρυσής Λίρας 1939-1957 (2 χρεοκοπίες-αλλαγές 
νοµίσµατος και 1970-2001 (περίοδος ∆ραχµής) σε συσχετισµό µε τρέχοντα πληθωρισµό. 
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‘============================================================================================================ 
 

Η συλλογή και παρουσίαση του συνόλου των στοιχείων βασίσθηκε αποκλειστικά στα 
στοιχεία των επισήµων φορέων ΗΠΑ/ΕΕ/Ελλάδος, χωρίς την χρήση οποιονδήποτε 
εναλλακτικών ή αντιπολιτευόµενων παρόχων. Τα συµπεράσµατα µου είναι τραγικά και 
θεωρώ ότι βαίνουµε σε παγκόσµια κρίση ισχυρότερη και µεγαλύτερης διάρκειας από 
του 1929 και φυσικά για την Ελλάδα πολύ χειρότερη από την 10ετία των µνηµονίων.  

Εάν οι δηλώσεις/ισχυρισµοί επισήµων φορέων είχαν την µορφή: Βρισκόµαστε σε 
σοβαρή οικονοµική κρίση και διερευνούµε/εφαρµόζουµε όλα τα πιθανά εργαλεία προς 
άµβλυνση επιπτώσεων θα είχα κάποια µικρή δόση αισιοδοξίας. Από την στιγµή που οι 
επίσηµες δηλώσεις είναι ότι όλα είναι διαχειρίσιµα, ανησυχώ ιδιαίτερα και δεν γνωρίζω 
πως µπορούν να αποφευχθούν σοβαρές απώλειες περιουσιών και βιοτικού επιπέδου.  
Άρνηση αποπληρωµής χρεών χωρίς συνέπειες δεν υφίσταται. Συνεπώς στην 
επερχόµενη κρίση αποµένει σαν µοναδική ανεξάρτητη πηγή εσόδων η εγχώρια 
περιουσιακή βάση. Από τις κατανοµές που διερευνήθηκαν προκύπτει ότι είναι 
αδύνατον να επιτευχθούν αξιόλογες εισπράξεις µόνον από τους “έχοντες”. Η επίθεση 
συνεπώς θα παραµείνει µαζική στην µεσοαστική τάξη.  Το σύνολο κατοικιών κατά την 
απογραφή ανέρχεται σε 6,4εκ µε 4,1εκ κατοικούµενες και 2,3εκ ανεκµετάλλευτες. Οι 
Αναγκαίες ∆ηµοπρασίες σε µεγάλο εύρος θα έχουν ως αποτέλεσµα περαιτέρω 
υποχώρηση αξιών – τιµών ακινήτων. 
Προκαλεί σχιζοφρενικά συναισθήµατα η κοινωνική αποδοχή του ισχυρισµού περί 
ηθικού πλεονεκτήµατος της Αριστεράς, επικράτηση της οποίας κατά τον “εµφύλιο” θα 
είχε σηµάνει την επίτευξη της επιδίωξης των κοµµουνιστών στην ευτυχία προσάρτησης 
στο Σοβιετικό Μπλοκ µέχρι το 1990 µε την εικόνα της Ελλάδος φυσικά αντίστοιχη των 
λοιπών Ανατολικών χωρών. Επίσης η µη αντίδραση της κοινωνίας στην ολοκληρωτική/ 
κρατικοκεντρική/ προπαγανδιστική/ σταλινική συµπεριφορά των κυβερνήσεων από το 
74, ίσως σηµαίνει επιθυµία κοινωνίας ολοκληρωτισµού και όχι ατοµικής ελευθερίας. 
Οι αγώνες της Ευρώπης επί αιώνες για κατάκτηση ∆ηµοκρατίας δεν µας αφορούν? 
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Συµπεράσµατα GR: 
Κεντρικό πρόβληµα της Ελληνικής οικονοµίας αποτελεί η δυσαρµονία µισθών και 
απασχόλησης ∆ηµοσίου/Ιδιωτικού τοµέα (µικρή προστιθέµενη αξία προς αναδια-
νοµή) Το πελατειακό κράτος, η διαπλοκή, η διαφθορά και η επιδίωξη βραχυπρόθεσµων 
στόχων (µε µέγιστο ορίζοντα 3 χρόνια) από κυβερνώντα κόµµατα και τους ιδιώτες στις 
επενδυτικές τους αποφάσεις, ήταν το κύριο χαρακτηριστικό της κοινωνίας από το 1981, 
µε συνεχώς αυξανόµενη ένταση. Η διαµόρφωση της κοινής γνώµης έχει βασιστεί πάνω 
στα θεµέλια της δηµοκρατικής δικτατορίας των σχέσεων κοµµάτων µε τους ολιγάρχες 
των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, στο διαγωνισµό του µεγαλύτερου ψέµατος και µετα-
τόπισης των κατηγοριών στο εξωτερικό (καθ’ ηµάς κουτόφραγκοι και όχι συνεταίροι 
για δηµιουργία ισχυρού οικονοµικού/ πολιτικού πόλου), όπως πάντα για να διασφαλι-
σθεί η αποποίηση ευθύνης και η διαιώνιση της εξουσίας. Η εικόνα της ανεστραµµένης 
ηλικιακής πυραµίδας του 2030/40, υποδηλώνει την απόλυτη κοινωνική καταστροφή 
και κατάλυση των δοµών κράτους/κοινωνίας, αν δεν υπάρξει άµεση (εξωγενής??) 
αναστροφή. Βασικά προβλήµατα αποτελούν το πολύ υψηλό ∆ηµόσιο Χρέος (εξυπηρέ-
τηση δυνατή µόνον σε περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων), η εξαιρετικά αρνητική NIP, η 
έλλειψη ανταγωνιστικότητας παρά τις µειώσεις µισθών, η υπερβολική συνταξιοδοτική 
δαπάνη στο 17% του ΑΕΠ, το µεγάλο ύψος µετρητών (νόµισµα σε κυκλοφορία) µε την 
συνεπαγόµενη φοροδιαφυγή, και ο υπερδιογκωµένος υψηλά αµειβόµενος ∆ηµόσιος 
τοµέας. Το ∆ηµογραφικό πρόβληµα και η µετανάστευση των ικανών (κατεβάζει το επί-
πεδο παραγωγικότητας), και η ύπαρξη τεράστιου αποθέµατος ακατοίκητων κτισµάτων 
(2Εκ) και συνεπώς αδρανοποιηµένου κεφαλαίου. Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι οποια-
δήποτε ρύθµιση/αποµείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων συνεπάγεται αντίστοιχη 
αποµείωση καταθέσεων (κούρεµα) ή αύξηση του ∆ηµοσίου Χρέους. Από το 2017 οι 
Τράπεζες υποχρεώθηκαν σε αύξηση των διαγραφών και έναρξη πώλησης µη εξυπηρε-
τούµενων δανείων, και πιέσθηκαν στην έναρξη πλειστηριασµών, παρά τις στρεβλώσεις 
και αντιστάσεις των παρανοϊκών αριστεροδεξιών µορφωµάτων και νοµοθεσίας (κανένα 
σπίτι στα χέρια Τραπεζίτη.../δεν πληρώνω/ θάνατος στους τοκογλύφους κλπ.).   
Στον κλάδο των ακινήτων µε αντικειµενική αξία 520∆ις€ ή >280% του ΑΕΠ, και >6εκ 
µονάδες κατοικιών δεν πρόκειται να υπάρξει µακροπρόθεσµη άνοδος τιµών, αλλά 
πιθανότατα περαιτέρω απαξίωση για όλες ανεξαιρέτως τις µικρο- και µεσοαστικές 
περιοχές, σε βαθµό ερήµωσης, και απόλυτη απαξίωση των εξοχικών κατοικιών 
µικρού και µεσαίου µεγέθους, για τις οποίες δεν θα υπάρχει προφανώς ούτε καν 
δυνατότητα συντήρησης. ∆ιατήρηση αξίας προβλέπεται στις επιλεγµένες µη επεκτά-
σιµες τοποθεσίες (φιλέτα) Αθηνών και Θεσσαλονίκης, και άνοδος τιµών σε τουρι-
στικές περιοχές (κυρίως νησιά) µε µεγάλη τουριστική πληρότητα, περιορισµένη έκταση 
και ζήτηση εξωτερικού, σε συσχετισµό φυσικά µε τις αντίστοιχες περιοχές Ισπανίας, 
Ιταλίας και Νότιας Γαλλίας. Η τροµακτική ελληνική γελοιότητα όπου όλοι νόµισαν ότι 
µπορούν να εισέλθουν στο RbnB, όπως το 1999 στο ΧΑΑ, ή παλαιότερα στα Video 
Club, ήδη απαξιώνεται σε µεγάλο βαθµό και χωρίς να έχει εµφανισθεί ακόµη η 
υποχώρηση τουρισµού λόγω παγκόσµιας κρίσης.  
Συµπεράσµατα διακυβέρνησης Ν.∆.:  
∆υστυχώς οι εµπειρίες από την κυβέρνηση Ν∆ (χωρίς να αµφισβητώ την καλύτερη 
εικόνα σε οικονοµικούς χειρισµούς), είναι ότι αλλάξαµε το κόµµα των αγράµµατων, 
µπαχαλάκηδων, ταβερνοφιλόσοφων, µπαφοψεκασµένων, µε πολλούς ξεχασµένους 
ξενέρωτους των 70’s της πεποίθησης Πατρίς-Θρησκεία-Οικογένεια. 
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Θετικά: Απόπειρα κατάργησης ασύλου που αποτελεί βάση κάθε παρανοµίας, αυστη-
ροποίηση σπουδών, απόπειρα εκκαθάρισης καταλήψεων, Αντιτροµοκρατικός, 
ποινικοποίηση βιασµού, αυστηροποίηση ΚΟΚ, χειρισµοί στην Οικονοµία (συγκριτικά 
καλύτεροι), µειώσεις φορολογικών συντελεστών και ασφαλιστική µεταρρύθµιση. 
Αρνητικά: Ισχυρή αίσθηση λειτουργίας εκτός της σύγχρονης κοινωνικής 
πραγµατικότητας, ότι το µεγαλύτερο µέρος των κυβερνώντων ζει σε µία ρετρό συντη-
ρητική κοινωνία της Ελλάδας των 60´s-70´s. Απαγόρευση καπνίσµατος, όχι σε λογική 
πραγµατικής προστασίας σε χώρους υποχρεωτικής συνεύρεσης, αλλά µε την µορφή 
ποτοαπαγόρευσης στις ΗΠΑ στα 20´s, µε παράλληλο γελοίο επιχείρηµα επιδότησης 
θερµαστρών, οδηγεί σε ισχυρή απώλεια ψήφων, αλλά και σοβαρή συρρίκνωση της 
βραδινής διασκέδασης σε κατοίκους µε απωθηµένα από την κρίση και εξάρτηση από 
τον τουρισµό, και ισχυρές απώλειες τζίρου σε µπαρ/Pub/ ρεµπετάδικα, τσιπουράδικα. 
Έλεγχοι σε club µε την µορφή αντιτροµοκρατικής, πρόθεση ελέγχου των ωρών µουσι-
κής ξεπερνά σε γελοιότητα την εποχή Παπαθεµελή. Έλεγχος ταυτοτήτων  στα ακατάλ-
ληλα. Πρόθεση ποινικοποίησης της βλασφηµίας- να γίνει εξεταστική γιατί µύριζε 
µπάφο το Μαξίµου και άλλες τέτοιες γραφικότητες δείχνουν ανθρώπους απόλυτα 
αποκοµµένους από την µεσοαστική πραγµατικότητα, ξενέρωτους σπασίκλες που δεν 
ήταν ποτέ καλεσµένοι σε πάρτυ ή γιορτές, εκτός αν σαν γόνοι καλών οικογενειών ήταν 
αναµενόµενο να φέρουν ακριβό δώρο. Έλλειψη ειλικρίνειας προηγουµένων 10ετιών 
οδηγεί σε απώλειες σήµερα, λόγω της αποδοχής της συµφωνίας των Πρεσπών 
/Σκοπιανό, όπως και ο εθνικιστικός φανατισµός της Ν∆ και του ΠΑΣΟΚ τα προη-
γούµενα 35 χρόνια, δηµιουργεί τεράστια προβλήµατα στην υποχρεωτική εύρεση 
συµβιβαστικής λύσης στα Ελληνοτουρκικά και στην διανοµή των περιοχών ερευνών µε 
βάση λογικό ∆ιεθνές ∆ίκαιο και όχι λεονταρισµούς. Απόλυτη αποτυχία στον χειρισµό 
του µεταναστευτικού, λόγω δειλίας της Ν∆ να πάει κόντρα στην Μέρκελ στο 
συγκεκριµένο θέµα, παρά την ύπαρξη πολλών χωρών στην ΕΕ που έχουν έρθει σε 
ανοικτή ρήξη µε την γερµανική γελοιότητα των ευπρόσδεκτων.  
Συµπέρασµα: Τα κέρδη που προκύπτουν από την αίσθηση και εφαρµογή της 
κανονικότητας / νοµιµότητας αποδοµούνται λόγω λανθασµένης διεύρυνσης. 
Κατά τα λοιπά η ζωή µας κυλά µε Πρωινάδικα, next Chef (σούπερ µάγειρα), Next top 
model, Next κοµµώτρια, next Survivor, και εισαγωγή στο Πολυτεχνείο (για κατασκευή 
επόµενων πολυκατοικιών?) µε βαθµό 4. Η κατανόηση ότι όλες οι πολιτισµένες χώρες 
αναπτύχθηκαν µε 10% ακαδηµαϊκό προσωπικό και 90% εξειδικευµένους τεχνίτες/ 
εργάτες κλπ επαγγέλµατα δεν γίνεται αντιληπτό? Η παγκόσµια εικόνα ευηµερίας-
νιρβάνα διακόπηκε πάντοτε στο παρελθόν µε Πόλεµο (κάθε 30-50 χρόνια), λοιµό, 
δυστυχία. Κάποτε αυτά ονοµάζονταν Θέληµα Θεού, σήµερα έχουµε τα εργαλεία 
οικονοµικής ανάλυσης για να γνωρίζουµε ότι εµείς το προκαλέσαµε. Η εµφάνιση του 
Κορονοϊού τον 3/20, και οι συνεπαγόµενοι περιορισµοί, η εµφάνιση εξωγενών πληθω-
ριστικών πιέσεων και το Ουκρανικό µετέτρεψε την κυβέρνηση σε ανεπαρκή σοσια-
λιστικό διαχειριστή κρίσης. Τα τρέχοντα δηµοσιονοµικά στοιχεία παρουσιάσθηκαν 
ανωτέρω. Τα συµπεράσµατα µου για τους πολιτικούς και οικονοµικούς χειρισµούς 
είναι αρνητικά, αλλά ευτυχώς δεν είχαµε Πολάκηδες - Βαρουφάκηδες 
Με δεδοµένη την πολιτική αντίληψη όλων των κοµµάτων ως προς τα µέτρα για 
διαχείριση της απαιτούµενης µακροοικονοµικής προσαρµογής και όχι φυσικά κρίσης, 
θεωρώ την  παραµονή στο Ευρώ Συσίφεια τουλάχιστον για την επόµενη 10ετία.  
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Σκέψεις επί των 2 Report (World-Greece) 
Λειτουργία κοινωνιών του τελευταίου αιώνα: 
Τα πάντα στην σηµερινή λειτουργία του πλανήτη προσδιορίζονται από τα οικονοµικά 
µέσα. Τα πάντα είναι χρήµα. Η λειτουργία της σηµερινής κοινωνίας «Υπηρεσιών», µε 
την διαβίωση των ανθρώπων κυρίως σε αστικά κέντρα, βασίζεται 100% στην παραγω-
γή προστιθέµενης αξίας/πλεονασµάτων, η αναδιανοµή των οποίων (ασχέτως εφαρµοζό-
µενου πολιτικού µοντέλου) οδηγεί στην υψηλής ποιότητας διαβίωση που έχουµε φτά-
σει και θεωρούµε αυτονόητη και ακλόνητη. Παρακαλώ αναλογισθείτε ότι η αξία της 
ανθρώπινης ζωής και η πανάκριβη πλέον τεκνοποίηση των ∆υτικών κοινωνιών είναι 
φαινόµενο των τελευταίων 50 ετών και µόνον. Η πραγµατική αξία ανθρώπινης ζωής 
στις σηµερινές µη παραγωγικές ∆υτικές Κοινωνίες υπηρεσιών/αστυφιλίας είναι µηδέν, 
αν οι κοινωνίες χάσουν την προστιθέµενη αξία προς αναδιανοµή/παύσουν να έχουν τα 
οικονοµικά/τεχνολογικά µέσα υποστήριξης της ανθρώπινης ζωής. Τα εξαιρετικά αµει-
βόµενα, υψηλής εκτίµησης σήµερα επαγγέλµατα του γιατρού, δικηγόρου, οικονοµολό-
γου, µηχανικού απέκτησαν αυτήν την αξία στις σύγχρονες κοινωνίες µε την αντίστροφη 
σειρά που τα αναφέρω παραπάνω και απειλούνται µε κατάρρευση µε την σειρά που τα 
αναφέρω. Το επάγγελµα οικονοµολόγου– προγραµµατιστή– αξιολογητή– συµβούλου 
επενδύσεων έπεται του επαγγέλµατος του µηχανικού που εφευρίσκει µεθόδους οργα-
νωµένης/µαζικής παραγωγής-τεχνολογικής εξέλιξης που θα µπορούσε να αυξήσει την 
προστιθέµενη αξία. Του δικηγόρου µεγάλων υποθέσεων έπεται της λειτουργίας µονά-
δων παραγωγής/δηµιουργίας  προστιθέµενης αξίας (υλοποιούνται από µηχανικούς–
οικονοµολόγους) και που µπορούν στην συνέχεια να δηµιουργήσουν αµφισβήτηση επί 
των δικαιωµάτων επί αυτής. Το επάγγελµα του υψηλά αµειβόµενου ιατρού έπεται της 
ύπαρξης υψηλής ποιότητας διατροφής και στέγης και την ύπαρξη πλεονασµάτων στις 
κοινωνίες µετά την εξασφάλιση των ανωτέρω αγαθών. Παρακαλώ αναλογισθείτε ότι οι 
γιατροί εποχής (-100 χρόνια/αντίστοιχης µόρφωσης-ποιότητας υπηρεσιών) είχαν ως 
ανταµοιβή 2 αυγά ή µια κότα, σε κοινωνικό περιβάλλον που εκτός του γαιοκτήµονα, 
όλοι οι άλλοι ζούσαν στο επίπεδο της οριακής διαβίωσης. Σε αυτό το περιβάλλον η ζωή 
είχε πολύ µικρή αξία και η ζωή των παιδιών ακόµη µικρότερη αν αναλογισθείτε ότι 
γεννούσαν 10 και 12 παιδιά µε προοπτική να επιβιώσουν 4-5 µε µια φέτα ψωµί στην 
αλάνα. Οι εξαιρετικά προβεβληµένοι αθλητές/οµάδες και καλλιτέχνες  των 10 ή 100 
εκατοµµυρίων τον χρόνο είναι φαινόµενο των τελευταίων 30 χρόνων, των εξαιρετικά 
πλεονασµατικών ∆υτικών Κοινωνιών, που οι πολίτες είναι διατεθειµένοι να πληρώ-
σουν 50-500 ευρώ εισιτήριο για µια αθλητική/ µουσική εκδήλωση ή τις αντίστοιχες 
τιµές για δορυφορική/καλωδιακή TV. Προηγουµένως οι αθλητές ήταν ηµιερασιτέχνες 
και οι καλλιτέχνες (πολύ λιγότεροι από σήµερα) βασιζόµενοι στην γαλαντοµία των 
ευγενών. Το ίδιο ισχύει στον κλάδο αεροπορικών ταξιδιών-τουρισµού που σε 
µαζικότητα είναι φαινόµενο των τελευταίων 40 ετών. 
 

Κεντρικό φόβο µου αποτελεί η επικράτηση ολοκληρωτικών καθεστώτων (αριστερά ή 
δεξιά δεν έχουν καµιά διαφορά) στον “πολιτισµένο“ κόσµο µας, που βασικό σκοπό 
έχουν πάντοτε την επιβολή της σκέψης/καθοδήγησης του Αρχηγού και την αυστηρή 
∆ιοίκηση από κάποια Γελοία Πεφωτισµένη Νοµενκλατούρα στο σύνολο της κοινωνίας, 
µε κάθε µορφή καταπίεσης/αναστολής των ατοµικών επιλογών και ελευθεριών των 
πολιτών, αξίες για τις οποίες µε αγώνα και αίµα ανά τους αιώνες µετά τον Μεσαίωνα 
πολέµησαν και κέρδισαν οι κοινωνίες µας, µέχρι να γίνουν αποδεκτές και στις 
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τελευταίες αγροτικές/ συντηρητικές περιοχές. Ο µόνος πραγµατικός λόγος ύπαρξης / 
λειτουργίας των κοινωνιών είναι η διασφάλιση ζωής σε συνθήκες µεγιστοποίησης των 
ατοµικών ελευθεριών, και όχι η λειτουργία συστήµατος εξουσίας   
 

∆ίνω µεγάλες πιθανότητες η ισλαµική εισβολή λάθρο (φυσικά όχι προσφύγων/δεν 
αντέχω άλλες βλακείες από δήθεν ευαίσθητους ή και πιθανόν ξεγελασµένους από τα 
τεράστια συµφέροντα πολιτικών και ΜΚΟ) υπό σαφή επίγνωση των στόχων τους, να 
αποτελεί παράλληλο σχέδιο των ελίτ προς συµπίεση του κόστους εργασίας της 
µικρο/µεσοαστικής τάξης του συνόλου των ∆υτικοευρωπαϊκών χωρών, µε καθήλωση 
µισθών, αυξανόµενο πληθυσµό και συνεπώς αυξανόµενο κόστος κατοικίας, µε 
σιωπηρή (αρχικά) αποδοχή των απολίτιστων πιστεύω συνηθειών τους (µε βάση τα 
σηµερινά δεδοµένα). ∆εν θα έπρεπε να έχει θέση στις κοινωνίες µας ο µουσουλµανικός 
φονταµενταλισµός, µετά την δυτικοευρωπαϊκή επιτυχία απεξάρτησης από τις θρησκείες 
και ισότητα όλων ανεξαρτήτως καταγωγής (ευγενείς/ελεύθεροι/δούλοι) και φύλου. 
Γιατί θα πρέπει οι κοινωνίες να αποδεχθούν σιχαµένους µουσουλµάνους µε αποδοχή 
της Σαρίας ως υπερισχύουσας των κρατικών νόµων και θέσεις υπέρ της κλειτορει-
δεκτοµής? Τα δήθεν επιχειρήµατα περί αναγκαιότητας αποδοχής τους, λόγω ∆ηµο-
γραφικού προβλήµατος αποτελούν γελοίες δικαιολογίες. Εάν η επιλογή µας είναι να 
συµπληρώσουµε τον φθίνοντα πληθυσµό, τότε αυτό προφανώς πρέπει να γίνει µε 
προσωπικό υψηλών προσόντων, ώστε να µπορεί να διατηρηθεί το βιοτικό επίπεδο 
υψηλών αµοιβών συνδεδεµένων µε την παραγωγικότητα στην Ευρώπη, κάτι που είναι 
ιδιαίτερα εύκολο, αναλογιζόµενοι την υπάρχουσα διαφορά αµοιβών. (ΑΕΠ κατά 
κεφαλή: Ευρ. Ένωση 44.000$/y, Νιγηρία 201εκ-2.465$, Bangla Desh 161εκ-2067$, 
Πακιστάν 212εκ-1388$, Αιθιοπία 109εκ-1066$, Αφγανιστάν 32εκ-600$/y).  
Τεράστια ερωτηµατικά προκαλεί η εµφάνιση όλων αυτών των εισβολέων, που κατά 
τα µέσα ενηµέρωσης καταβάλλουν περί τις 5-10.000$ κατά κεφαλή, µόνον για το 
πέρασµα στην Ευρώπη συν όποια άλλα έξοδα, σε σύγκριση µε το κατά κεφαλήν 
εισόδηµα. Είναι κάτι παρόµοιο µε το να µπορούσαν εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες µε 
βάση τα εισοδήµατα στην Ελλάδα, να καταβάλλουν 100.000 Ευρώ κατά κεφαλή για να 
λαθροµεταναστεύσουν. Παρακαλώ σκεφτείτε το. Πιθανόν καταβάλλονται από??.  
Ακολουθώντας την λογική του “follow the money”, δίνω µεγάλη πιθανότητα η 
επιχείρηση να διευθύνεται από τον τελικό προορισµό, δηλαδή ΜΚΟ-εταιρείες 
τροφοδοσίας-στέγασης-πολιτικά κόµµατα που υποστηρίζουν την λαθροµετανάστευση 
να χρηµατοδοτούν την αλυσίδα: Άσυλο-∆ιάχυση στην Ευρώπη-Γκέτο διαµονής/ 
διανοµής- ∆ιακινητές Μεσογείου-Συνοδοί-Οργανωτές ταξιδίου  µέχρι Τουρκία/Λυβίη ή 
όπου αλλού-Συλλέκτες προσφύγων στην χώρα καταγωγής τους µε σύναψη συµφωνίας 
εξάρτησης/υπακοής. Χωρίς πλήρη γνώση των συνολικών χρηµατοροών, υποθέτω πως 
αυτή η µορφή επιχείρησης είναι οργανώσιµη και µάλλον αυτοχρηµατοδοτούµενη ή δια 
εκβιασµού– ανάληψης υποχρέωσης εκ µέρους των λάθρο για µερική τουλάχιστον 
αποπληρωµή από τις επίσηµες η µαύρες εργασίες τους στις χώρες προορισµού, καθότι 
παραµένουν για αρκετά χρόνια εκµεταλλεύσιµοι από ΜΚΟ&Συνεργάτες για 
ολοκλήρωση της διαδικασίας ασύλου. Νοµίζω πως θα µπορούσα να οργανώσω/ 
διοικήσω µια τέτοια επιχείρηση (αηδιάζω γράφοντας) και δεν θεωρώ ότι είµαι ο 
ικανότερος manager on earth. Πάντως σκεφτείτε ότι µόνον παράνοµες δραστηριότητες 
αποφέρουν υψηλό περιθώριο κέρδους στον σύγχρονο παραγωγικό καπιταλισµό σε όλες 
τις βαθµίδες διακίνησης (Όπλα- Ναρκωτικά-Σάρκα- ∆ουλεµπόριο=>Σύγχρονο Λάθρο).  
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Ετήσια µετανάστευση προς Ευρώπη: 
2000 2011 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2.693.890 3.505.028 4.913.552 4.509.736 4.614.260 4.762.152 5.114.307 3.461.645  
5εκ µετανάστες κατ΄έτος x 20.000€ =100∆ις€/year == (business worth doing). 
 

Από αρχαιοτάτων χρόνων στην γη, το ποσοστό των πολιτισµένων/εξελιγµένων/ 
οικονοµικά ισχυρών κοινωνιών/λαών αποτελούσε το 5-10% του συνόλου, όπως και 
σήµερα µε 8∆ις πληθυσµό. Η εξέλιξη από τον κυνηγό που είχε τα δικαιώµατα σε όλες 
τις γυναίκες της οµάδας (αγέλη όπως οι λύκοι), τουλάχιστον κάθε φορά που έφερνε 
τροφή, στον φεουδάρχη, γαιοκτήµονα/δουλοπάροικο (δικαίωµα ζωής/θανάτου), δικαί-
ωµα ευγενών στην πρώτη νύχτα (Αγγλία ως 1600?), στρατός βασιλέων µε δικαίωµα 
πλιάτσικου/βιασµών (µόνον οι ηµέρες δικαιώµατος διέφεραν ανά αρχηγό), τύφλωση 
αντιφρονούντων/εχθρών στο Βυζάντιο, Ιερά εξέταση στην ∆ύση ως το 1808, κάψιµο 
µαγισσών, γυναίκα αντικείµενο µέχρι τον 19ο αιώνα κλπ, καταλήξαµε στην σηµερινή 
∆ηµοκρατική Ευρωπαϊκή κοινωνία µε απόλυτη ισότητα απέναντι στον νόµο και 
δικαίωµα ψήφου για όλους. (GR:∆ικαίωµα ψήφου γυναικών 1953, Απόλυτη ισότητα 
στο Σύνταγµα του 1983, κοινή επιµέλεια τέκνων και κατάργηση θεσµού προίκας). 
 

Η διαδροµή Αίγυπτος, Περσική Αυτοκρατορία, Ελληνική ∆ηµοκρατία, Μ. Αλέξανδρο, 
Ρωµαϊκή Αυτοκρατορία, Βυζάντιο, Αναγέννηση/∆ιαφωτισµός, Ανακάλυψη Αµερικής, 
Βρετανική Αυτοκρατορία/Κοινοπολιτεία, Μ.Ναπολέων, 1ος-2ος Παγκόσµιος Πόλεµος, 
επιβεβαιώνει συνεχώς ύπαρξη µικρού „πολιτισµένου? ισχυρότερου? επιβαλλόµενου?“ 
ποσοστού φυλών/λαών στο σύνολο του κατά περίοδο γνωστού κόσµου και κατάρρευση 
όταν η υπερβολική ευηµερία οδηγούσε σε αδρανοποίηση των επιθετικών/διεκδικητι-
κών αντανακλαστικών του. Η διανοητική αποβλάκωση των διαφόρων δήθεν ευαίσθη-
των κοινωνικών οµάδων (συνήθως αποκαλούν τους εαυτούς τους αριστερούς-προοδευ-
τικούς) µου είναι αδιανόητη γιά µεµονωµένα σκεπτόµενα άτοµα, παρά µόνον κατανο-
ητή για πολιτικές οµάδες που επιδιώκουν την παρακµή/ κατάρρευση της κοινωνίας 
ώστε να ελπίζουν στην κατάληψη της εξουσίας. Γελοίοι δήθεν ευαίσθητοι περιθωρια-
κοί που δεν πλήρωσαν ποτέ φόρους (άγνωστο αν δούλεψαν ποτέ), χωρούν στο ίδιο 
καλάθι τα δικαιώµατα µειοψηφιών, επικαλούµενοι ατοµικές ελευθερίες (οµοφυλόφι-
λους γάµους, µη καταγραφή/ προσδιορισµός φύλου, υιοθεσίες από οµοφυλόφιλα ζευγά-
ρια, προστασία περιβάλλοντος µε κάθε κόστος, δικαιώµατα ποδηλάτων έναντι αυτοκι-
νήτων „δηλαδή εύνοια µη φορολογούµενων έναντι φορολογούµενων πολιτών“, ποσο-
στώσεις γυναικών /µαύρων στην εργασία „δηλαδή αποδοχή εκ των προτέρων µειονε-
ξίας“, κινήµατα ελέγχου βίας κατά γυναικών µε παράλληλα ευπρόσδεκτους λάθρο µου-
σουλµάνους µε την Σαρία να υπερτερεί της αστικής νοµοθεσίας, που η ανταµοιβή τους 
στον παράδεισο είναι σάρκα (ουρί), που ορκίζονται θάνατο στους απίστους, γυναίκες= 
Ζώα µε µπούργκα, λιθοβολισµό µοιχών, αποκεφαλισµούς, πώληση προς γάµο στα 12, 
κλειτοριδεκτοµή, κλπ. Λογικά σκεπτόµενος θα περίµενα η θρησκευτικά απεξαρτηµένη 
Ευρώπη της ∆ηµοκρατίας να απαιτεί από όλους όσους αιτούνται άσυλο ή επιθυµία 
διαµονής και εργασίας στην Ε.Ε.  (δεν διαχωρίζω συνεπώς πρόσφυγες και λάθρο) να 
δηλώνουν και να αποδεικνύουν την αποδοχή των δικών µας κεκτηµένων αξιών και 
τρόπου ζωής. Να αιτούνται να ζήσουν συµµετέχοντες στον δικό µας πολιτισµικό χώρο, 
απαρνούµενοι πλήρως τις απολίτιστες µεσαιωνικές τους συνήθειες στις χώρες τους 
(µπορώ να δεχτώ έστω τον χαρακτηρισµό: Σε χρονική υστέρηση εξέλιξης και δεν µε 
ενδιαφέρει να παρέµβω στον τρόπο ζωής στις χώρες τους, καθότι δεν έχω καµία ιµπερι-
αλιστική τάση, ας εξελιχθούν όταν και όπως, όπως συνέβη στην Ευρώπη νωρίτερα). 
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Πολυπολιτισµικότητα και προστασία περιβάλλοντος είναι όροι που προωθούνται προς 
κοινωνική αποδοχή, µε στόχο την τελική επιβάρυνση της µεσοαστικής τάξης. Πιθανόν 
όλη η σοσιαλδηµοκρατική µας εξέλιξη της τελευταίας 50ετίας του ∆υτικού κόσµου να 
αποτέλεσε µη επιθυµητή διαδροµή στους σχεδιασµούς κάποιων σκληροπυρηνικών 
φασιστοειδών ισχυρών που επιθυµούν ταξικό διαχωρισµό µε ορατές τις διαφορές 
τάξεων και δικαίωµα ισχυρής εµπλοκής δυνάµεων καταστολής. Πιστεύω ότι στα 70’s-
80’s επιτεύχθηκε η µέγιστη δυνατή µέχρι σήµερα ελευθερία (ατοµική και οικονοµική) 
σε περιβάλλον σοσιαλδηµοκρατίας στην ∆υτική Ευρώπη, αλλά και στις ΗΠΑ 
(αµφισβήτηση Βιετναµ-Woodstock-Martin Luther King, Μάης68), για την µικρο/ 
µεσοαστική τάξη. Τα οικολογικά/πράσινα κόµµατα (Ευρώπη) έχουν µετατραπεί σε ότι 
πιο ακροδεξιό, υποστηρικτικό των συµφερόντων του ακραίου καπιταλισµού (µέρος 
αυτών και των οπαδών τους από βλακώδη αφέλεια, αλλά και σίγουρα κάποιοι 
διαµορφωτές απόψεων µε χρήση σκιώδους χρηµατοδότησης). Πιθανόν ο συνδυασµός 
της εισόδου πολλών πεινασµένων παράλληλα µε µηδενικά επιτόκια και φούσκα 
ακινήτων/ενοικίων και αδικαιολόγητη άνοδο µετοχών, καθώς και µε την ύπουλα 
υποκινούµενη λαϊκή απαίτηση για καθαρότερο περιβάλλον, να στοχεύει στην εκ νέου 
µείωση του επιπέδου των γυναικών, µείωση βιοτικού επιπέδου της µεσοαστικής τάξης 
και αύξηση του επιπέδου ανασφάλειας, µέχρι να προκληθεί/εµφανισθεί σαν απαίτηση 
του πληθυσµού η επιθυµία για ισχυρότερη αστυνόµευση/παρακολούθηση/αυθαιρεσία 
δυνάµεων ασφαλείας/καταστολής.  
Πιθανόν όταν ο χρόνος θα έχει ωριµάσει όλα θα προκληθούν από κάποιες ακρότητες 
µουσουλµάνων εντός Ευρώπης (σε εκείνη την φάση θα υπερπροβληθούν, όπως 
σήµερα αποσιωπούνται) πιθανόν µε βιασµούς „προκλητικά“ ντυµένων Γερµανίδων, 
λιθοβολισµό οµοφυλόφιλων, αποκεφαλισµό κάποιου Γερµανού εραστή παντρεµένης 
µουσουλµάνας, ή λιθοβολισµό Γερµανίδας µοιχού συζύγου µουσουλµάνου. Το 
παρανοϊκό είναι πως έχουν καταφέρει να παρασύ-ρουν στην ύπουλη και διεστραµµένη 
διαδροµή τους, πολλούς υποτίθεται σκεπτόµενους προοδευτικούς πολίτες ταϊζοντας 
τους ευαισθησίες διωκόµενων προσφύγων και Γκρέτες. Αποδοχή του βιασµού 
Ευρωπαίων κοριτσιών από µουσουλµάνους επειδή φορούσαν µίνι/ κυκλοφορούσαν 
χωρίς εσώρουχο επειδή είναι άπιστες? Και ποινή σε περίπτωση σύλληψης 1-2 χρόνια 
φυλακή?  Επειδή πάντοτε οι τοποθετήσεις/µελέτες µου είχαν κοινωνικά 
χαρακτηριστικά και όχι επιδίωξη κακίας για οποιουσδήποτε, παρακαλώ αναλογισθείτε 
τι από τα παραπάνω µπορεί να συµβαίνει, αντί απλώς να εκφράζετε φτηνές κοινωνικές 
ευαισθησίες, που κατά κάποιο προπαγανδιστικό τρόπο κατάφεραν να περάσουν σε 
µεγάλο µέρος του πληθυσµού. Αν έβλεπα τις εξελίξεις µε βάση το προσωπικό µου 
συµφέρον (θέση στην κοινωνία), σαφώς θα µε συνέφερε µία κοινωνία σε συνεχή 
αναταραχή και οικονοµική παρακµή. Μου είναι αδύνατον να δεχθώ τέτοια σκεπτική 
διαδροµή, διαγράφοντας κοινωνικούς προβληµατισµούς. 
 

Εκφρασµένη θέση του µικρο/µεσοαστικού πληθυσµού αποτελεί η αγορά αυτοκινήτου 
(κυκλοφορία 8εκ. οχηµάτων στην Ελλάδα/αντίστοιχα στην Ευρώπη φυσικά όχι αγορα-
σµένα δια εκβιασµού/δεν είναι πολεµικά αεροπλάνα) και όχι τα στηµένα γκάλοπ: Θα 
θέλατε καθαρή ατµόσφαιρα? Απάντηση: Φυσικά->Συµπέρασµα 95% υπέρ. Έναντι της 
τίµιας ερώτησης: Θα θέλατε καλύτερο περιβάλλον, αν η αγορά αυτοκινήτου κόστιζε 
5.000 Ευρώ περισσότερα και η επιβάρυνση της βενζίνης θα αφαιρεί 3.000/έτος από το 
ετήσιο εισόδηµα σας των 15.000? Αναρωτηθείτε ποιούς επιβαρύνει (κάνει αδύνατη την 
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επιθυµία) η αύξηση του κόστους αεροπορικών εισιτηρίων µε πρόσθεση ας πούµε 
50ευρώ περιβαλλοντικού τέλους στα σηµερινά 29 ευρώ για ένα ταξίδι. Σαφώς µόνον 
την µεσαία τάξη (επαναφέρει τα ταξίδια σε προνόµιο των ολίγων). Και αυτό µπορούν 
να το αποφασίζουν σιχαµένοι Επίτροποι στις Βρυξέλλες των 20.000€/µήνα για τον 
εργαζόµενο των 600€. ΣΕ πολύ χειρότερο βαθµό ισχύει αυτό για το κάπνισµα, όπου 
πρόθεση της κυβέρνησης όπως και αρκετών άλλων κυβερνήσεων είναι η απαγόρευση 
της συνεύρεσης καπνιστών για διασκέδαση παντού (δεν επιτρέπεται να έχουν δικό τους 
χώρο, παρότι αποτελούν το 30% του πληθυσµού και φυσικά το άνω του 70% στην 
νυκτερινή διασκέδαση-αλλά το χασίς δεν είναι τσιγάρο αλλά επιλογή χαλάρωσης, όπως 
και ο ναργιλές). Τα πολιτικά αυτά όντα σε συνεργασία µε διάφορες ξενέρωτες φανατι-
κές οργανώσεις που δεν βγήκαν ποτέ την νύχτα ούτε ήταν ποτέ καλεσµένοι σε πάρτυ 
στην ζωή τους, προωθούν γελοίους νόµους, αλλά αρέσκονται στην είσπραξη από συνο-
λικούς φόρους καπνού που υπερβαίνουν το ΣΥΝΟΛΟ των δαπανών περίθαλψης στην 
Ελλάδα ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ του πληθυσµού (παρακαλώ ελέγξτε το). Ως πότε θα το 
αποδέχονται αυτό τα 30% του πληθυσµού, (1πακέτο τσιγάρα κοστίζει <1€ και πωλείται 
4,5€, όπως και το 90% του πληθυσµού κατόχων αυτοκινήτου (1λίτρο βενζίνης κοστίζει 
λιγότερο από 0,6€ και πωλείται 2€) αλλά και το 80% καταναλωτών αλκοόλ (1µπουκάλι 
ουίσκι <5€ και πωλείται 18€). Μήπως κάποτε πρέπει όλα τα πλειοψηφικά κορόιδα της 
αφαίµαξης να οργανωθούν σε επιθετικά κόµµατα αµφισβήτησης/εξουσίας? Να θυµίσω 
την ύπαρξη άλλων γελοίων εξουσιών του παρελθόντος (Usa 20’s ποτοαπαγόρευση). 
 

Έχει δηµιουργηθεί µια απίστευτη κοινωνία Je m’en fous (σκασίλα µας) Υπερκατα-
νάλωσης/Ευηµερίας και µετά: Έχει ο Θεός και µετά: Βοήθα Παναγιά σε µεγαλύτερο 
βαθµό στην Ελλάδα, αλλά και γενικότερα στον πολιτισµένο κόσµο, µε αποτέλεσµα να 
µετατρέπονται σε Comme il faut απαιτήσεις/διεκδικήσεις ακραίων συνήθως µειοψη-
φικών οµάδων και σε πολλές περιπτώσεις να απαγορεύονται οι µέχρι χθες φυσιο-
λογικές απόψεις (θα τρίζουν τα κόκκαλα του Βολταίρου). ∆ήθεν κοινωνικές παροχές, 
δήθεν ευαισθησίες για πρόσφυγες, µε ήδη τεράστιες αντιδράσεις ευτυχώς και 
αποστασιοποίηση πολλών ευρωπαϊκών χωρών άρνηση εφαρµογής των ευρωπαϊκών 
γελοιοτήτων των Επιτρόπων που δεν εξέλεξε κανείς και ταχύτατη ενίσχυση 
επιθετικών/εχθρικών κοµµάτων. Γελοία κοινωνία, όπου η ψυχασθενής-ανώµαλη-
φανατική-προκλητική-προσυλητιστική διαφορετικότητα βαφτίζεται κανονικότητα (αντί 
απλής αποδοχής της), οι ακραίες, έκνοµες συµπεριφορές χαρακτηρίζονται φυσιολογι-
κές πληθυσµιακές διεκδικήσεις. Γελοίες ευαισθησίες για νέγρους που είναι έγχρωµοι 
(γιατί έτσι αναβαθµίζονται?) Ινδιάνους που είναι native, όπως επίσης και ποσοστώσεις 
σε εργασίες για µαύρους/γυναίκες/ΑΜΕΑ. Όλος ο κοινωνικός πόλεµος περί ισότητας 
των προηγούµενων δεκαετιών µετατρέπεται δηλαδή σε αποδοχή κατωτερότητας 
γυναικών/εγχρώµων κλπ και υποχρέωση των επιχειρήσεων να λειτουργήσουν µε 
λιγότερο ικανούς? Κατά τα λοιπά κοπτόµαστε για δηµιουργία πεζοδροµίων/ράµπες για 
αναπήρους (κονόµα για τεχνικές εταιρίες) χωρίς φυσικά υπολογισµό κόστους/οφέλους 
άσχετα ανεπάρκειας πόρων και υψηλού ∆ηµοσίου Χρέους. Απλή ρητορική ερώτηση: 
Ποιο είναι το αποδεκτό κόστος περίθαλψης/φαρµάκων ενός πολίτη? (1εκ€?, 1∆ις€?, 
185∆ις€?, Όσο το ΑΕΠ της χώρας/για ένα χρόνο ή όσο επιθυµεί µια φαρµακευτική?). 
 

Φυσικά και πρέπει να προστατεύσουµε το περιβάλλον, αλλά η µόνη ελπίδα επιτυχίας  
θα ήταν ο εκβιασµός όλων των χωρών στην υπογραφή και σεβασµό των ίδιων 
κανόνων/µέτρων αν ήθελαν να συµµετέχουν στην παγκοσµιοποιηµένη διακίνηση 
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προϊόντων. Φυσικά η άναρχη ανάπτυξη των 3∆ις κατοίκων Ασίας κλπ και η προκαλού-
µενη µόλυνση διαχέεται σε όλη την γη, άλλα η αύξηση των υποχρεώσεων/κόστους 
στην ΕΕ–Usa αυξάνει την κερδοφορία των “ επενδυτών”  που µετέφεραν τα κεφάλαια 
τους στην Ασία, χρησιµοποιώντας τις τύψεις/αύξηση µέτρων στην ∆ύση. 
 

Η αναζήτηση των πιθανών εξελίξεων πρέπει να γίνει µε συνεκτίµηση της οπτικής 
γωνίας  και των επιδιώξεων/στόχων όλων των εµπλεκοµένων: Λαός-Πολιτικοί-ΜΜΕ- 
Επιχειρήσεις-Τράπεζες Ποίες οι ευθείες κινήσεις και ποιές οι παραπλανητικές? Η 
έλλειψη πολιτικών ηγετών αποτελεί συγκυρία του παρόντος ή ηθεληµένη/επιδιωχθείσα 
δροµολόγηση/προώθηση? Πως είναι δυνατόν να έχει ελεγχθεί/περιορισθεί τόσο η ορθο-
λογική- Ρεαλιστική σκέψη (Αριστοτέλεια λογική), και µάλιστα λογικά υποθέτοντας ότι 
οι κυβερνόντες/κατέχοντες θέσεις εξουσίας είχαν τις ίδιες περίπου σπουδές/καθηγητές 
µε εµένα (και λόγω ηλικίας) σε ισότιµα πρώτης τάξης πανεπιστήµια. Γιατί εµφανίζεται 
αδυναµία ρεαλιστικής εκτίµησης της κατάστασης και απλοποιηµένη-λαϊκά κατανοητή 
παρουσίαση της κατάστασης και των απαιτούµενων χειρισµών και συνεπειών, όπως 
και η υπόσχεση συγκεκριµενοποιηµένων λύσεων? Εξαιρετικά ισχυρά και προωθούµενα 
φαινόµενα Λαϊκισµού, Εθνικισµού, Προστατευτισµού, Επιδίωξη Ακροαµατικότητας, 
Παραγωγή Εξωτερικών Εχθρών προς Απόσειση Ευθυνών. Πιστεύω ότι όλοι θα πρέπει 
να κάνουν σκέψεις για τις σύγχρονες τεχνικές δικτατοριών που κατανέµουν την 
δηµοκρατική διαχείριση µεταξύ κοµµάτων, ολιγαρχιών και ΜΜΕ. Οι σύγχρονες κατά-
σκευές αόρατων δικτατοριών σε δηµοκρατία βασίζονται στην διαπλοκή ΜΜΕ/ 
Ολιγαρχών µε όλα τα υπαρκτά, εµφανιζόµενα ή “δηµιουργούµενα” για κάλυψη κενών 
έκφρασης κόµµατα µε την παραγωγή κρυφής λογοκρισίας και προπαγάνδας, απαξίωση 
νέων ιδεών-λύσεων εν τη γενέσει τους και καθοδηγούµενη υπερπληροφόρηση προς 
δηµιουργία “ναρκοµανών πληροφορίας” και µη ορθολογιστών φανατικών. ∆ευτερεύ-
ουσες οµάδες δηµιουργούνται µέσω κατασκευής πληροφοριών fake news και “αποδεί-
ξεων” σε υποτιθέµενα ανεξάρτητα blogs-sites όπου µπορείς να αδιαφορείς για πιθανές 
µελλοντικές νοµικές συνέπειες. Σιχαµένα ανθρωπάρια συνωστιζόµενα για κατάληψη 
εξουσίας και συµµετοχή στην συλλογή και (χαχα δήθεν) αναδιανοµή=κατασπατάληση 
του 50% του ΑΕΠ, δηλαδή του 50% του µόχθου των σκληρά εργαζόµενων κατοίκων, 
προσπαθώντας να τους πείσουν και ότι είναι για το καλό τους (το τραγούδησε και ο 
Μηλιώκας). Συγκεκαλυµµένος κοµµουνισµός, βάφτισµα φιλελευθέρων σε βρυκόλακες 
και δεξιών σε φασίστες/εθνικιστές και χωρίς ευαισθησίες. Αδιανόητη η απαίτηση 
αποδοχής της ύπαρξης µη εκλεγείσας ευρωπαϊκής νοµενκλατούρας, φασίζουσας έναντι 
εκλεγµένων εθνικών κυβερνήσεων. 
 

Φορολογική πρόταση δηµογραφικής δικαιοσύνης: Άγρια διαφοροποίηση 
φορολογικών συντελεστών ανάλογα µε την συµµετοχή στην αναπλήρωση των γενεών. 
(Άγαµοι, άτεκνοι από επιλογή τους, οµοφυλόφιλοι/ες, πχ.50%, 1 τέκνο 40%, 2 τέκνα 
25%, 3 και άνω 10%). Μην µου πει κανείς που δεν τον βολεύει, ότι το ανωτέρω περιέ-
χει κάποια αρνητική διάκριση ή όποιας µορφής πολιτική χροιά– Η Πρόταση µε επιβα-
ρύνει µε το µέγιστο (ελεύθερος-άτεκνος από επιλογή µου απόλαυσης ζωής), έναντι του 
“κορόιδου” που µεγάλωσε 3+ παιδιά µε τεράστια έξοδα και πιθανόν στερήσεις, για να 
προκύψει ο γιατρός που θα περιθάλψει εµένα και θα πληρώσει ασφαλιστικές εισφορές 
για εξασφάλιση της δικής µου σύνταξης. Πιστεύω ότι η ανωτέρω σκέψη θα είναι η 
απόλυτα προωθούµενη µόλις το ασφαλιστικό/συνταξιοδοτικό θέµα στις ∆υτικές 
κοινωνίες φτάσει στο απροχώρητο,προ του 2030.  
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Αυτοπροσδιορισµό µου – Στόχο ζωής αποτελούσε από τα 18 µου (1976): Ευρωπαίος, 
µη θρησκευόµενος/θρησκόληπτος, Οικονοµικά Ανεξάρτητος/απεξαρτηµένος, Ελεύθερο 
Μεµονωµένο Άτοµο, σε µια Φιλελεύθερη Κοινωνία. ∆εν θέλησα ποτέ να µε δω σαν 
Έλληνα µε εθνικιστική– αποµονωτική συνείδηση, ούτε σαν Χριστιανό, αλλά σαν µέρος 
του πολιτισµένου (τότε µόνον ∆υτικοευρωπαϊκού) τρόπου ζωής που είχε πετύχει µεγι-
στοποίηση ατοµικών ελευθεριών, µε τον παραγωγικό συντελεστή Κεφάλαιο σε Ιδιωτι-
κά χέρια, στα πλαίσια κοινωνικού κράτους (Σοσιαλδηµοκρατία).  Ήταν και αυτός ένας 
βασικός λόγος που επέλεξα να φύγω για σπουδές στα 18 µου το 1976 στην Γερµανία, 
από µια Ελλάδα που έψαχνε τον βηµατισµό της ∆ηµοκρατίας, 2χρόνια µετά την πτώση 
της χούντας και έχοντας ήδη σε αυτή την διετία συνειδητοποιήσει, τι σηµαίνει ∆ικτατο-
ρία-∆ηµοκρατία, και ότι η Ελληνική πορεία ήταν ότι πιο στρεβλό υπάρχει. 
 

Όποιος πιστεύει ότι στα συµπεράσµατα µου διακρίνει ρατσισµό, µίσος, ξενοφοβία ή ότι 
άλλο παρόµοιο αρνητικό, τον πληροφορώ ότι αν ήθελα να γράψω γλυκά και όµορφα 
λογάκια για να συµβαδίσω µε τους γλοιώδεις, ασπόνδυλους πολιτικούς/εξουσιαστές, θα 
µου ήταν πολύ εύκολο να το κάνω. Σαν άνθρωπος που βάσιζα πάντοτε την σκέψη µου 
στην µέγιστη δυνατή ατοµική ελευθερία/απεξάρτηση του ατόµου από τις εξουσίες πάσης 
φύσεως (Βασιλείς/ ∆υνάστες/ ∆ικτατορίσκοι/ πρωθυπουργίσκοι/ Θρησκείες/ Αθλητικοί 
σύλλογοι και τα µυαλά στα κάγκελα), σαν γνήσιος Φιλελεύθερος συνεπώς σχεδόν 
Αναρχικός Άνθρωπος, υποχρεούµαι να γνωστοποιήσω τους προβληµατισµούς/σκέψεις 
µου που βασίζονται σε ορθολογισµό και οικονοµικά στοιχεία. Όποιος τα θεωρεί άχρηστα, 
χαίροµαι που θα µε διαγράψει (Ποτέ δεν θα δεχόµουν να λέω ότι η γη είναι επίπεδη, 
επειδή το απαιτούσε η εκκλησία, αλλά ούτε θα χαρώ για την καταστροφή οποιουδήποτε, 
θα διαπιστώσει τα προβλήµατα µαζί µε τις µάζες σε βάθος  χρόνου, όταν τότε του 
επιτραπεί να τα  εκφράσει ως politically correct τότε). 
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USA: Παγκόσµια οικονοµική κρίση 2008 και επιπτώσεις της       
Πληθώρα λανθασµένων οικονοµικών χειρισµών όπως περιέγραψα αναλυτικά σε World 
Report οδήγησαν στην χρηµατοοικονοµική κρίση των ΗΠΑ του 2008, η οποία επεκτά-
θηκε στην συνέχεια σε πραγµατική οικονοµική κρίση. Η αρχή των εξελίξεων βρίσκεται 
στην µείωση των απαραίτητων αποθεµατικών ασφαλείας. Η υποχρεωτική διάσωση του 
συνόλου των Τραπεζών, καθώς και η αρνητική εξέλιξη των εσόδων των κρατικών προ-
ϋπολογισµών λόγω ύφεσης οδήγησε σε ανάληψη υποχρεώσεων από κράτη µε άνοδο 
ελλειµµάτων και ∆ηµοσίου Χρέους. Η παρασχεθείσα ρευστότητα στις Τράπεζες ήταν 
σαφώς µη απαραίτητη, λόγω προφανούς έλλειψης εν’ δυνάµει νέων δανειοληπτών. Η 
επιλογή πρόσθεσης νέου δηµοσίου χρέους και QE προς αποφυγή κατάρρευσης  αντί 
της ορθολογικής, αντίστοιχης µε τα Ελληνικά Μνηµόνια επιλογής, αναδεικνύει την 
πολιτισµικά και ηθικά ανεπαρκή συµπεριφορά της καταρρέουσας υπερδύναµης, που 
προτιµά την καταστροφή ή την πολεµική αναµέτρηση 10-20 χρόνια αργότερα, έναντι 
της αναγκαίας (πιθανόν 5ετίας) πολιτικής λιτότητας. Μετά την κρίση το 2008 εκτόξευ-
ση  ∆ηµοσίου χρέους σε >120% του ΑΕΠ, 10πλασιασµός ισολογισµού της Fed, NIP  
-18Τρις$ εντός 15ετίας. Επανεµφάνιση της φούσκας ακινήτων και υπέρβαση προηγού-
µενων κορυφών, προφανώς υποστηριζόµενη από την πολιτική µηδενικών επιτοκίων και 
παραγωγής χρήµατος, παράλληλα µε εξωπραγµατικές αποτιµήσεις χρηµατιστηρίων και 
κεφαλαιοποίηση στο 170% του ΑΕΠ.  Οι αµοιβές του χαµηλότερου 90% των εργαζο-
µένων έχουν υποχωρήσει εντός 50ετίας από 68 σε 52% του συνόλου.  
Europe: Υπερχρέωση στις δηµογραφικά γερασµένες ανεπτυγµένες χώρες, σε αναµονή 
αφορµής για την επόµενη τεράστια οικονοµική κρίση µετά τους χειρισµούς πιστω-
τικής/νοµισµατικής επέκτασης στην κρίση 2008/09.  Μόνον απόλυτος βλαξ θα 
µπορούσε να πιστέψει ότι οι κοινωνίες περίµεναν το 2020 για ανακάλυψη του 
νοµίσµατος χωρίς αντίκρισµα. Μεγάλες ανισορροπίες µεταξύ των χωρών, χωρίς κοινή 
οικονοµική και εξωτερική πολιτική και µε τραγική έλλειψη ηγετικών φυσιογνωµιών. Ο 
ισολογισµός της ECB έχει µετατραπεί σε σκουπιδοτενεκέ και λόγω αγορών οµολό-
γων/επεκτατικής νοµισµατικής πολιτικής και λόγω Target 2 µε τροµακτικές αρνητικές 
προοπτικές. Ισχυρή εµφάνιση εθνικιστικών ακροδεξιών κοµµάτων σε πολλές χώρες, 
όπως και αλλοπρόσαλων κοµµάτων–απόλυτα δικαολογηµένα φυσικά αφού τα αστικά 
κόµµατα αντιµετωπίζουν λανθασµένα την απογοήτευση των πολιτών, οι οποίοι φυσικά 
και δεν είναι φασίστες, κοµµούνια ή ψεκασµένοι, αλλά καταλήγουν εκεί ενώ στην ζωή 
τους µέχρι σήµερα ψήφιζαν τα established κόµµατα. Έχει διαµορφωθεί ένα εκρηκτικό 
µίγµα οικονοµικών/ πολιτικών/ δηµογραφικών δεδοµένων στην Ε.Ε., µε βάση τα οποία 
µπορεί να υποστηριχθεί ότι έχει τουλάχιστον κατολισθίσει στο ίδιο τραγικό επίπεδο µε 
USA και Ιαπωνία. Εµφανίζεται ήδη φθίνων πληθυσµός στις µεγαλύτερες οικονοµίες, 
µε παράλληλη αύξηση του προσδόκιµου ζωής και παρά την εισροή διανοητικά, 
µορφωτικά και πολιτισµικά τραγικού επιπέδου µεταναστών, η οποία σε µεγάλο βαθµό 
οφείλεται στην Αµερικανική πολιτική, χωρίς αντίδραση εκ µέρους της Ευρώπης. Στα 
θετικά µπορούν να προσµετρηθούν το θετικό Ισοζύγιο Αγαθών + Υπηρεσιών, η 
ικανοποιητική εξέλιξη της Βιοµηχανικής Παραγωγής και της ατοµικής αποταµίευσης. 
∆ηµόσιο Χρέος Ιαπωνίας στο 210% µε τραγικό ∆ηµογραφικό– µείωση πληθυσµού και 
ονοµαστικό ΑΕΠ αµετάβλητο επί 18 έτη.  (2000-2018) 
Κατάσταση Αρχές 2020 σε Ε.Ε-Usa (Αιτίες-Εφεύρεση αφορµών): Η συσσώρευση 
των αιτιών προβλεπόµενης µείζονος οικονοµικής κρίσης οδηγεί σε ανάγκη εξεύρεσης 
χρέωσης σε αφορµές. Αφορµές 1+2: Κορονοϊος και Ουκρανικό 3: Taiwan. 
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Η καραντίνα των “πολιτισµένων” κυβερνήσεων του ∆υτικού ανεπτυγµένου κόσµου, 
ήταν ότι πιο βλακώδες µπορεί να σκεφτεί µορφωµένος άνθρωπος, και εφαρµόσθηκε µε 
βάση τον πολιτικό λαϊκισµό της τελευταίας δεκαετίας και την βραχυπρόθεσµη εκτίµη-
ση της εκλογικής επιρροής. Εννοείται ότι δίκιο είχαν όσοι υποστήριξαν την επιλογή της 
θεωρίας ανοσίας αγέλης, έναντι της παγκόσµιας κοινωνικής/οικονοµικής καταστροφής. 
Καθότι δεν υπήρχε κάποιος πανίσχυρος πεφωτισµένος ηγέτης σε ΗΠΑ ή Ε.Ε., οι 
κυβερνήσεις δεν είχαν τελικά άλλη επιλογή, εκτός από την λήψη µέτρων, καθότι οι 
θάνατοι προηγούνται της οικονοµικής καταστροφής, την επέλευση της οποίας θα αδυ-
νατούσαν να εξηγήσουν και να γίνουν πιστευτοί. ∆ιανοητική ανεπάρκεια ανάξιων 
ηγετών? ∆είγµα ευφυϊας αποτελεί η ικανότητα επαναπροσδιορισµού συµπερασµάτων 
και επιφυλάξεων βάσει ορθολογικής σκέψης ανάλογα µε τα εκάστοτε προκύπτοντα νέα 
στατιστικά στοιχεία και αποδοχή ακύρωσης µέρους προηγούµενων συµπερασµάτων 
µας. Αποτυχία αποτελεί η εµµονή σε προηγούµενα συµπεράσµατα-αποδοχές βασισµέ-
να σε πεπαλαιωµένα στοιχεία.  (Και όµως γυρίζει/ Γαλιλαίος– Επίπεδη γη/ Κολόµβος–
Αρτηριοσκληρωτική εκκλησία). Αντιµετωπίζουµε πείραµα κοινωνικής συµπεριφοράς/ 
αντίδρασης σε ολοκληρωτισµό? Υποθέτω ότι το σενάριο της οικονοµικής/πολιτικής 
νοµενκλατούρας που κυβερνά τον πλανήτη µετά την λανθασµένη/ εκβιασµένη επιλογή 
του shutdown/ καραντίνας, ήταν η κατάρρευση των οικονοµιών και η πληθωριστική 
απαξίωση του συσσωρευµένου παγκοσµίου χρέους, χωρίς να χρεωθούν την καταστρο-
φή κυβερνήσεις ή χρηµατοοικονοµικοί οίκοι και χωρίς τον κίνδυνο λαϊκής (κοµµουνι-
στικής/φασιστικής) µορφής εξέγερσης. Η ετήσια αύξηση του παγκόσµιου πληθυσµού 
ανέρχεται σε 81εκ. Οι ετήσιοι θάνατοι ανέρχονται σε 58εκ. Οι θάνατοι από κορονο-
ιό σήµερα (2,5έτη) ανέρχονται σε 6,5εκατ. Με την λανθασµένη  επιλογή που τελικώς 
προκρίθηκε, οι χώρες θα αντιµετωπίσουν πολυετή ύφεση σε υπερχρεωµένο περιβάλλον 
µε αδυναµία εφαρµογής πολιτικών αναστροφής. Οι ελλειµµατικές χώρες (σε επίπεδο 
παραγωγικού ισοζυγίου), σε περιβάλλον πληθωρισµού βασικών αγαθών αντιµετωπί-
ζουν πιθανότητα χρεοκοπιών - απροσδιόριστων συνεπειών (>100 χώρες). Όποιος 
πιστεύει στην ύπαρξη λεφτόδενδρου (λεφτά υπάρχουν-δεν πληρώνω-θα τα πάρουµε 
από τους πλούσιους, θα πάµε στο Νοµισµατοκοπείο και λοιπούς διανοητικούς αυνανι-
σµούς)  δικαιούται να γελάσει. Οι οικονοµικές συνέπειες θα επηρεάσουν σχεδόν τα 
πάντα µε µεγάλη αύξηση ανεργίας, µείωση πραγµατικών µισθών-συντάξεων, πτώση 
τιµής ακινήτων, µείωση ενοικίων, µείωση µεταφορών, ραγδαία υποχώρηση τουρισµού, 
απαξίωση ιατρικών υπηρεσιών/συστήµατος υγείας, µείωση παραγωγής/ αλλά ισχυρό-
τερη µείωση κατανάλωσης 
Υποχρέωση αποπληρωµής – Πιθανότητα µη αποπληρωµής χρεών:  
Η πτώση του Σοβιετικού µπλοκ, που η ύπαρξη του υποχρέωνε τις ∆υτικές κυβερνήσεις 
να κάνουν το µέγιστο δυνατό για την µεσαία τάξη, προς επιβεβαίωση της υπεροχής του 
συστήµατος, εξάλειψε την ανάγκη αυτή, λόγω ανυπαρξίας αντίπαλου ιδεολογικού 
µοντέλου. Τα συµβατικά όπλα νοµισµατικής/δηµοσιονοµικής πολιτικής έχουν απολέσει 
την αποτελεσµατικότητα τους. Trigger συρρίκνωσης µπορεί να αποτελέσουν οι χρηµα-
τιστηριακές αποτιµήσεις, η φούσκα ακινήτων ή/και η ανάγκη αύξησης επιτοκίων που 
οδηγεί σε αδυναµία εξυπηρέτησης ∆ηµοσίου Χρέους/χρεοκοπίες. Σε εκκρεµότητα 
κοινωνικές αντιδράσεις/προσαρµογή µε οµαλό η άγριο τρόπο. Ειρηνική διεκδίκηση της 
παγκόσµιας κυριαρχίας ή συγκυριαρχίας? Αθέτηση υποχρεώσεων βασιζόµενη στο 
δίκαιο ισχυρότερου? Λανθασµένη/Επικίνδυνη Προσέγγιση? Οι συγκρούσεις ανά τον 
πλανήτη είναι πιθανόν υποκινούµενες µε σκοπό την δηµιουργία πληθωρισµού ή την 
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απαρχή πολέµων. Μη αποπληρωµή από κρατική οντότητα απαιτεί συναίνεση των 
λοιπών συναλλασσοµένων κρατών ή απώλεια οποιασδήποτε εισαγόµενης επενδυτικής 
δραστηριότητας και ακύρωση συµµετοχής στο παγκόσµιο εµπόριο ή και πόλεµο.  
Σε παρόµοιες περιπτώσεις στο παρελθόν δηµιουργούνταν µέσω παραγωγής αιτίων 
πολέµου «Όραµα» και η διάψευση, µετά την σύρραξη, οδηγούσε σε αφοσίωση 
στην ανοικοδόµηση. 
 

Σενάριο παγκόσµιας κυριαρχίας Κίνας: Υπερχρέωση/Πληθωρισµός: Χρεοκοπία?  
Πόλεµος/Αναίµακτη µεταβίβαση ισχύος/κυριαρχίας προ των πυλών->Κίνα-Ρωσία?   
 

Οι οικονοµικά/στρατιωτικά ισχυρές χώρες χρησιµοποίησαν µέχρι τον µεσαίωνα µισθο-
φόρους για την επέκταση τους και µε αυξανόµενα κίβδηλη αµοιβή των µισθοφόρων 
κατά την περίοδο ολοκλήρωσης της επέκτασης-ευµάρειας/ παρακµής που οδήγησε σε 
σταδιακή άρνηση στράτευσης και κατάρρευση. Κατά τις βιοµηχανικές επαναστάσεις 
πριν τους παγκόσµιους πολέµους έγινε χρήση των αποικιών για κλοπή/αφαίρεση των 
αναγκαίων 1ων υλών και πολύτιµων µετάλλων. Μετά τον 2ο ΠΠ χρησιµοποιήθηκε η 
µέθοδος µετακύλισης του κόστους παραγωγής των απλούστερων παραγωγικών διαδι-
κασιών σε χώρες µε χαµηλότερο κόστος εργασίας και σε περισσότερες βαθµίδες/κράτη 
για περιορισµό του µονοπωλιακού κινδύνου. Στην πραγµατικότητα επρόκειτο σχεδόν 
πάντα για µικρούς ελεγχόµενους δορυφόρους και πάντοτε µε παρακράτηση τεχνογνω-
σίας. Εξαίρεση αποτέλεσε η Ιαπωνία, η οποία αντιγράφοντας την Γερµανική αυτοκινη-
τοβιοµηχανία και Ηλεκτροτεχνία κατάφερε να πετύχει δικό της brand name και ποιότη-
τα, το πληθυσµιακό µέγεθος της όµως (100 εκ) δεν της έδινε δυνατότητα αµφισβήτη-
σης Usa, παρά µόνον στην τότε εδραίωση στην 2η θέση παγκόσµια.  Παράλληλα η 
φούσκα του 1989 και διόγκωση ∆ηµοσίου Χρέους (πιθανόν προκατασκευασµένη από 
Usa), οδήγησε σε πολυετή - πολυτελή στασιµότητα στην συνέχεια. Όλες οι παραπάνω 
παράµετροι αποδεικνύονται µη ισχύουσες στην περίπτωση της Κίνας (1,4∆ις πληθυσ-
µός-Απολυταρχικό καθεστώς). Η αρχική σκέψη δηµιουργίας στα 90’s µίας παραγωγι-
κής µηχανής χαµηλού κόστους/χαµηλής ποιότητας αποδείχθηκε παντελώς λανθασµένη 
πιθανόν λόγω της αµερικανικής υπεροψίας και αίσθησης παντοδυναµίας µετά την 
κατάρρευση του Σοβιετικού µπλοκ. Εν τω µεταξύ η Κίνα είναι ο major παγκόσµιος 
παραγωγός σε όλα τα επίπεδα ποιότητας σε φάρµακα - Ηλεκτρονικά κλπ µε τεράστια 
εσωτερική αγορά που αγνοήθηκε στον αρχικό σχεδιασµό - µε κατοχή πυρηνικών 
όπλων, µε πυρηνικά αεροπλανοφόρα αφού αγόρασε από Ρωσία και αντέγραψε και µε 
πρώτα επεισόδια αµφισβήτησης της κυριαρχίας Usa στην Θάλασσα της Κίνας. Κατέχο-
ντας πλέον αυτόνοµη δική της τεχνογνωσία και παραγωγική βάση κρατάει τον πλανήτη 
στα χέρια της (που θα βρίσκεται σε τεράστια ύφεση και ανάγκη τροφοδοσίας) και θα 
απαιτεί (η Κίνα) σταδιακά και υποχρεωτικά πλέον πληρωµή σε πραγµατικές αξίες και 
όχι νοµίσµατα τυπογραφείου ($, Ευρώ) εντείνοντας την αποδυνάµωση Usa και ΕΕ.  
 

Τα data αναδιάταξης παγκόσµιας οικονοµικής ισχύος παρουσιάσθηκαν αναλυτικά στο 
World Report. Πιστεύω πως αποτέλεσε µεγάλο πολιτικό λάθος η φανατική υποστήριξη 
της Ουκρανίας εκ µέρους της Ευρώπης, σε έναν δεδοµένα χαµένο πόλεµο των Usa 
εναντίον της επερχόµενης Ασιατικής συµµαχίας- αυτοκρατορίας, κάτι που εκκρεµεί να 
αποδειχθεί κατά την µελλοντική ενσωµάτωση της Ταιβάν. Οι µεταβολές ζωής και 
κοινωνικών συµπεριφορών που αναµένω για τα επόµενα χρόνια στον ∆υτικό κόσµο θα 
είναι κοσµογονικές ανάλογες ή και χειρότερες των παγκοσµίων πολέµων και ελπίζω 
πως απλώς θα αποτυπωθούν µόνον σε ραγδαία πτώση βιοτικού επιπέδου. Οι επιλογές 



Report 2022 Greece     Dipl.Ing-Dipl.WI. Konstantin Stamatogiannis, CFA, Κύκλος ΑΕΠΕΥ    9/2022  

των ∆υτικών κυβερνήσεων (ΗΠΑ-Ε.Ε) για ξέφρενη παραγωγή ρευστότητας µετά την 
χρηµατοοικονοµική κρίση του 2008 (εικονικού χρήµατος ανάλογου µε καθρεφτάκια 
σε ιθαγενείς την εποχή των µεγάλων εξερευνήσεων-αντί εφαρµογής παγκόσµιου µνη-
µονίου), και της απόλυτης απαξίωσης του χρήµατος (τυπογραφείο) στην φάση lock-
down του κορονοιού και των χειρισµών στο Ουκρανικό οδηγούν στο συµπέρασµα ότι 
αποτέλεσαν επιζητούµενες και προσδοκώµενες αφορµές συγκάλυψης-µετάθεσης 
ευθυνών των ΗΠΑ για την επερχόµενη οικονοµική καταστροφή (όπως ακριβώς η 
δολοφονία του Αυστριακού πρίγκιπα χρησιµοποιήθηκε για την έναρξη του 1ου ΠΠ). 
Οι σκέψεις/προγραµµατισµός των οικονοµικά ισχυρών παγκοσµίως είχαν χρονοδιά-
γραµµα µετακύλισης δραστηριοτήτων/κεφαλαίων/νοµισµάτων /περιουσιών την επόµε-
νη 10ετία και η πανδηµία τους πρόλαβε πριν την ολοκλήρωση υλοποίησης του σχεδίου. 
Πιστεύω ότι η παγκόσµια κυριαρχία της Κίνας (µε οικονοµικούς και στρατιωτικούς 
όρους), που προβλεπόταν από µεγάλο µέρος αναλυτών συγγραφέων και ισχυρών της 
οικονοµίας ως επερχόµενη σε 10 χρόνια από σήµερα (+/-), πριν την τρέχουσα κρίση 
κορονοϊού(?), έχει επέλθει ήδη µε τους χειρισµούς που έγιναν και απλά θα πάρει 1-2 
χρόνια για πλήρη συνειδητοποίηση και αποδοχή. Ελπίζω και εύχοµαι αναίµακτα. 
Αποτελεί απλά αποπροσανατολιστικό ψέµα η χρέωση του πληθωρισµού που εµφανί-
στηκε σε πρόβληµα των αλυσίδων τροφοδοσίας λόγω Covid και στο Ουκρανικό πρόβ-
ληµα και την αναµονή ταχείας αποκλιµάκωσης. Στην πραγµατικότητα στην τροφοδο-
σία οφείλεται ένα πολύ µικρό ποσοστό, το µεγαλύτερο ποσοστό αποτελεί αµφισβήτηση 
νοµισµάτων ($, Ευρώ) και κυριαρχίας εκ µέρους των παραγωγών (Κίνα-Ρωσία-Ινδία-
Αραβικές χώρες µε πληθυσµό 3,2 ∆ις) 1ων υλών, βασικών καταναλωτικών προϊόντων 
και ενέργειας (πετρέλαιο-Φ.Αέριο). Ο πληθωρισµός της τάξης του 10% που έχει εµφα-
νισθεί αποτελεί απλώς την αρχή αµφισβήτησης  νοµισµάτων και εξουσίας της ∆υτικής 
Αυτοκρατορίας και θα αυξηθεί υπέρµετρα τους επόµενους µήνες-έτη, όπως προκύπτει 
από την πορεία του παγκόσµιου δείκτη προϊόντων διατροφής +75%, ενέργειας +540%, 
µετάλλων +140% και συνολικού δείκτη 1ων υλών +220%. Όλες οι ανωτέρω µεταβολές 
απαιτούν ένα διάστηµα 6-12 µηνών µέχρι την εµφάνιση τους στον τελικό καταναλωτή.  
 
Πιθανές Επενδυτικές Επιλογές περιορισµού απωλειών:  
Αγορές χρυσού σε φυσική µορφή ή/και ETF (όχι φυσικά από Τράπεζα Ελλάδος).  
ETF ορυχείων χαµηλών περιβαλλοντικών περιορισµών  
Αγορές Silver και Platin στην Ευρώπη σε ETF (όχι σε φυσική µορφή/υπάρχει ΦΠΑ).  
Για τολµηρούς πιθανόν και short ETF Gold έναντι  Long ETF Silver/Platin. 
Τραπεζικοί λογαριασµοί σε Ελβετικό Φράγκο (όπου είναι δυνατόν στην Ευρώπη  
σε ισοτιµίες Fixing στο άνοιγµα και στην ρευστοποίηση).  
Για τολµηρούς (πολιτικός κίνδυνος) κινέζικο νόµισµα και long Χρηµατιστήριο Κίνα.  
Short σε Χρηµατιστήρια κατά σειρά Usa, Cac40, Dax30. 
Απόλυτη αποφυγή ακινήτων 
Απόλυτη αποφυγή οµολόγων 
Απόλυτη αποφυγή µετοχών εκτός των βραχυπρόθεσµων traders 
Αγορά γης χαµηλής αξίας δηλαδή προς στιγµή µη αξιοποιήσιµης 
 
Ανησυχήστε και διερευνήστε πιθανές λύσεις περιορισµού απωλειών.    


