
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΔΡΑΧΜΗ

11

Το Μάιο του 2010, οι συνδυασμένες δυνάμεις του Δʹ Ράιχ 
και των διεθνών χρηματαγορών κατέλαβαν την Ελλάδα. Το 
Μάρτιο του 2013, σαράντα περίπου χρόνια μετά τον τουρ-
κικό Αττίλα που άρπαξε το 40% της Κύπρου, ένας δεύτερος, 
γερμανικός αυτή τη φορά, Αττίλας ήρθε να εξανδραποδί-
σει το ελεύθερο κομμάτι του μαρτυρικού νησιού. Έτσι και 
οι δύο κρατικές οντότητες του ελληνικού έθνους, η Ελλάδα 
και η Κύπρος, μεθοδικά και με τη συνεργασία της εγχώρι-
ας πολιτικής και οικονομικής ολιγαρχίας, μετατράπηκαν σε 
αποικίες χρέους του διεθνούς χρηματοπιστωτικού κεφα-
λαίου.

Οι Δανειακές Συμβάσεις και τα συνημμένα σ’ αυτές Μνη-
μόνια εξαφάνισαν κάθε ίχνος εθνικής ανεξαρτησίας και με-
τέφεραν το κέντρο των αποφάσεων για την τύχη του ελλη-
νισμού στο Βερολίνο, τις Βρυξέλλες και τη Φρανκφούρτη. 
Η Τριαρχία (Τρόικα), στην κάθε αποικία, αποφασίζει σχε-
δόν για τα πάντα, από τα πιο μικρά (π.χ. δόσεις στην εφο-
ρία, ωράριο καταστημάτων, παροχή φαρμάκων κ.λπ.) μέ-
χρι τα πιο σημαντικά (εκποίηση στρατηγικών υποδομών, 
όπως φυσικό αέριο, ηλεκτρισμός, νερό, αεροδρόμια, λιμά-
νια, διάλυση της αμυντικής βιομηχανίας κ.λπ.). Τις αποφά-
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σεις-διαταγές της Τριαρχίας υλοποιούν, πολλές φορές με 
υπερβάλλοντα ζήλο, οι εγχώριες ελληνόφωνες κυβερνήσεις, 
οι οποίες απολογούνται ανά τρίμηνο στους επιθεωρητές και 
καθημερινά στους υπαλλήλους της Task Force του Χορστ 
Ράιχενμπαχ και στον υφυπουργό της γερμανικής κυβέρνη-
σης Χανς Γιόακιμ Φούχτελ. Πρόκειται για τον ορισμό του 
δωσιλογισμού.
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Η προπαγάνδα

Σύμφωνα με την, ασύλληπτης έκτασης και βάθους, γκεμπε-
λικής υφής προπαγάνδα, που εκπέμπουν όλα τα ντιλίβερι 
μπόις του ευρύτερου κόμματος του Μνημονίου, όσα υφίστα-
νται η ελληνική οικονομία και κοινωνία είναι το τίμημα που 
πρέπει να πληρωθεί για να σωθεί η χώρα, να αποφευχθεί 
το Grexit, να παραμείνουμε στην Ευρωζώνη. Μετέτρεψαν 
ένα νόμισμα, το ευρώ, σε φετίχ, αλλά πατρίδα μας δεν εί-
ναι το ευρώ, ιδεολογία μας δεν είναι ο δωσιλογισμός και 
το μέλλον μας δεν μπορεί να είναι ο ραγιαδισμός.

Η γκεμπελικής υφής προπαγάνδα άρχισε με την υπογρα-
φή της πρώτης Δανειακής Σύμβασης-Μνημονίου, το Μάιο του 
2010, από τους αλήστου μνήμης Γ. Παπανδρέου και Γ. Πα-
πακωνσταντίνου. Στην πορεία, ο μηχανισμός προπαγάνδας 
οργανώθηκε υπό την υψηλή εποπτεία της Τριαρχίας (Τρόι-
κας) και εντάχτηκαν σ’ αυτόν, πέραν των πολιτικών, οικονο-
μικοί παράγοντες, πανεπιστημιακοί και κυρίως μεγάλος 
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αριθμός αργυρώνητων δημοσιογράφων που αποτελούν την 
αιχμή του δόρατος για τη χειραγώγηση (δηλ. εξαπάτηση) της 
κοινής γνώμης. Αποκορύφωμα της δράσης του μηχανισμού 
προπαγάνδας σημειώθηκε την περίοδο Μαΐου-Ιουνίου του 
2012, κατά τη διάρκεια των δύο εκλογικών αναμετρήσεων, 
όταν η Τριαρχία και τα εγχώρια μίσθαρνα όργανά της έπαι-
ξαν τα ρέστα τους προκειμένου να μη χαθεί ο έλεγχος του ελ-
ληνικού προτεκτοράτου, και δυστυχώς το πέτυχαν.

Φρεσκάροντας λίγο τη μνήμη μας, ας θυμηθούμε τι 
έγραφε στα τέλη Μαΐου του 2012, λίγο πριν τη διεξαγωγή 
των δεύτερων εκλογών του Ιουνίου, η Εθνική Τράπεζα σε 
έκθεσή της, η οποία αναπαράχθηκε σε μεγάλη έκταση απ’ 
όλα τα καθεστωτικά ΜΜΕ και την «ενσωματωμένη» δημο-
σιογραφία. Αντιγράφουμε από την πρώτη σελίδα της έκθε-
σης: «Μια έξοδος από το ευρώ θα οδηγούσε σε σημαντική 
πτώση του βιοτικού επιπέδου του Έλληνα πολίτη (μείωση 
του κατά κεφαλήν εισοδήματος τουλάχιστον κατά 55% σε 
ευρώ) –πλήττοντας περισσότερο τους οικονομικά ασθενέ-
στερους– μέσω της σημαντικής υποτίμησης του νέου νομί-
σματος (65% σε ονομαστικούς όρους) της βαθύτερης ύφε-
σης (-22% σε σταθερές τιμές, επιπλέον της συρρίκνωσης κα-
τά 14% την περίοδο του 2009-2011) και της αύξησης της 
ανεργίας (στο 34%), ενώ το κράτος θα εξαναγκαζόταν σε νο-
μισματική χρηματοδότηση των αναγκών του, δημιουργώ-
ντας έναν πληθωριστικό φαύλο κύκλο (πληθωρισμός άνω 
του 30% αρχικά, με ισχυρή ανοδική τάση)...»
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Λίγο χρονικό διάστημα πιο πριν, και συγκεκριμένα στα μέ-
σα Φεβρουαρίου του 2012, επί κυβέρνησης Λ. Παπαδήμου, 
μια άλλη «Μυστική Έκθεση του Μαξίμου», όπως τιτλοφορεί-
το, βλέπει το φως της δημοσιότητας και αναπαράγεται απ’ 
όλες σχεδόν τις εφημερίδες και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέ-
ρωσης χωρίς κανέναν ουσιαστικό αντίλογο. Στη «Μυστική Έκ-
θεση» περιγράφεται ο «πυρηνικός χειμώνας» που θα ενσκή-
ψει στην Ελλάδα στην περίπτωση της άτακτης χρεοκοπίας και 
της εξόδου της χώρας από το ευρώ. Μάλιστα αναφέρεται ότι 
στην κυβέρνηση, στα κόμματα που τη στηρίζουν (ΠΑΣΟΚ, ΝΔ) 
και στις τράπεζες γίνονται εργασίες προσομοίωσης! Αξίζει να 
δοθεί ένα μικρό απάνθισμα των όσων αναφέρει αυτή η έκθε-
ση με στόχο να φωλιάσει ο φόβος στην ψυχή κάθε Έλληνα:

1.  Πρώτες 72 ώρες. Μαζικές αναλήψεις καταθέσεων, οι 
τράπεζες κλείνουν για 2-3 ημέρες και μετά επιβάλλουν 
πλαφόν αναλήψεων ανά μήνα που δεν ξεπερνά τα 200-
300 ευρώ (σ.σ. ό,τι έγινε στην Κύπρο μόλις το Eurogroup 
αποφάσισε τη σωτηρία της!).

2.  Πρώτες δύο εβδομάδες. Πρώτες ελλείψεις σε πετρέ-
λαιο, ατέλειωτες ουρές στα βενζινάδικα με εκτόξευση 
των τιμών, μειώνονται δραστικά τα δρομολόγια των 
αστικών συγκοινωνιών, ενώ οι τιμές των εισιτηρίων αυ-
ξάνονται έως 200%, πρώτες ελλείψεις προϊόντων στα 
σούπερ μάρκετ, λεηλασίες καταστημάτων ειδών δια-
τροφής.

draxmi001s103.indd   15 11/6/13   10:24:19 AM



ΝΙΚΟΣ ΙΓΓΛΕΣΗΣ

16

3.  Πρώτος μήνας. Στάση πληρωμών στο Δημόσιο με 
800.000 υπαλλήλους να μην παίρνουν το μισθό τους, 
τα νοσοκομεία να υπολειτουργούν, γιατί υπάρχουν ελ-
λείψεις υλικών στα χειρουργεία, τα φαρμακεία να μην 
έχουν φάρμακα, καθώς παγώνουν οι εισαγωγές. 

4.  Πρώτο τρίμηνο. Μπλακάουτ στη ΔΕΗ, βυθίζεται η χώ-
ρα στο σκοτάδι, διακοπές ρεύματος με ανώτατο όριο 
τις 5 διακεκομμένες ώρες την ημέρα, κλείνουν πολλά 
καταστήματα και απολύονται 200.000 εργαζόμενοι 
(σ.σ. όσοι περίπου απολύθηκαν μεταξύ 2011-2012), 
απολύονται άμεσα 300.000 δημόσιοι υπάλληλοι.

5.  Πρώτο εξάμηνο. Εκτοξεύεται η εγκληματικότητα, κα-
ταρρέει το σωφρονιστικό σύστημα, συγκρούσεις στους 
δρόμους με απώλειες ανθρώπινων ζωών και χιλιάδες 
συλλήψεις.

6.  Πρώτο έτος. Η ανεργία φτάνει επίσημα στο 35% και 
οι άνεργοι πλησιάζουν τα 2 εκατ. (σ.σ. ενάμιση χρόνο 
μετά τη σύνταξη της έκθεσης η ανεργία έφτασε το 
28% και οι άνεργοι το 1,4 εκατ.), η απώλεια εισοδή-
ματος φτάνει το 65% σε σχέση με το 2011 και προσεγ-
γίζει τα επίπεδα του 1980, ο πληθωρισμός φτάνει το 
70%, πωλούνται μαζικά έναντι ελαχίστου τιμήματος 
Δημόσιοι Οργανισμοί, αεροδρόμια, λιμάνια, ακίνητα 
(σ.σ. ό,τι ακριβώς γίνεται σήμερα, εδώ έπεσαν μέσα!), 
καταρ ρέει η άμυνα της χώρας (σ.σ. όπως έχει ήδη 
συμβεί).
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7.  Τα πρώτα 5 χρόνια. Αρχές του 2013 (σ.σ. δηλ. ένα 
χρόνο μετά, για να έχει ολοκληρωθεί η καταστροφή) 
αποφασίζεται η έξοδος από το ευρώ και η επιστροφή 
στη δραχμή με ισοτιμία 1 ευρώ = 1.000 δραχμές, στη 
συνέχεια θα ακολουθήσει υποτίμηση 50-70% για να 
τονωθεί η ανταγωνιστικότητα (σ.σ. φαίνεται ότι δε θα 
επαρκεί η αρχική υποτίμηση του 1000%), το 2014 το 
ΑΕΠ θα φτάσει στα επίπεδα της Ρουμανίας, Έλληνες 
με κεφάλαια στο εξωτερικό και ξένοι κερδοσκόποι θα 
αγοράσουν σε εξευτελιστικές τιμές ακίνητα και επιχει-
ρήσεις, το 4% του πληθυσμού (400.000 άνθρωποι) θα 
χάσει τη ζωή του από αιτίες που θα έχουν σχέση με την 
άτακτη χρεοκοπία, πιθανή επέμβαση γειτονικών χω-
ρών με σκοπό εδαφικές διεκδικήσεις (σ.σ. επικαλού-
νταν ακόμη και τον κίνδυνο τουρκικής επίθεσης!). 

Μετά από μια τέτοια περιγραφή της άτακτης ή ανεξέ-
λεγκτης χρεοκοπίας και της εξόδου από το ευρώ, δε θα μπο-
ρούσε παρά να σφίξει η ψυχή κάθε Έλληνα πολίτη. Ο κα-
θηγητής πολιτικών επιστημών Μ. Γκίβαλος θα γράψει 
(7.8.11): «Στην προπαγάνδα ψυχολογικού πολέμου, προηγείται η 
απαξίωση, ο ευτελισμός του αντιπάλου, στη συνέχεια τίθενται εκβια-
στικά αδιέξοδα διλήμματα και τέλος επιδιώκεται να εμπεδωθεί στους 
“αντιφρονούντες” το αίσθημα της απόγνωσης, της παραίτησης, της 
πλήρους παράδοσης στις επιλογές κυβέρνησης-δανειστών». Η «Επι-
χείρηση Φόβος», δηλαδή η αποδοχή των μνημονιακών μέ-
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τρων χωρίς αντίσταση, προκειμένου να αποφευχθεί η ανε-
ξέλεγκτη χρεοκοπία, βρίσκεται σε ημερήσια διάταξη από 
το Μάιο του 2010, κορυφώθηκε τις παραμονές των εκλογών 
του 2012 και θα επανέλθει δριμύτερη λίγο πριν τις επόμε-
νες εκλογές.

Εκείνο όμως που αποκρύπτουν οι συντάκτες αυτών κα-
θώς και πολλών άλλων εκθέσεων, όπως και τα δημοσιογρα-
φικά παπαγαλάκια που τις αναπαράγουν, είναι ότι αυτό που 
περιγράφουν είναι το δικό τους σενάριο χρεοκοπίας, δη-
λαδή η ανεξέλεγκτη χρεοκοπία της Ελλάδας από μια εθε-
λόδουλη-δωσιλογική κυβέρνηση στην υπηρεσία ξένων συμ-
φερόντων. 

Η έξοδος της χώρας από το ευρώ και η επιστροφή στο 
εθνικό νόμισμα δεν είναι απαραίτητο και δεν πρέπει να 
γίνει σε συνθήκες ανεξέλεγκτης χρεοκοπίας. Μια ηττοπα-
θής και ψοφοδεής κυβέρνηση, όπως αυτές των Γ. Παπαν-
δρέου, Λ. Παπαδήμου και Α. Σαμαρά, που από το οικο-
νομικό αδιέξοδο το οποίο η ίδια, με την πολιτική της, θα 
έχει προκαλέσει, αλλά και τις επιλογές του διεθνούς χρη-
ματοπιστωτικού κεφαλαίου, θα συρθεί σε έξοδο από την 
Ευρωζώνη, θα προκαλέσει τη μέγιστη εθνική καταστρο-
φή. 

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Αργεντινής 
όπου ο πρόεδρός της, Ντε Λα Ρούα, καλό παιδί των αγορών 
και του ΔΝΤ, χρεοκόπησε τη χώρα και μετά την άφησε στην 
τύχη της φεύγοντας με ελικόπτερο για τις ΗΠΑ. 
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Η επιστροφή στο εθνικό νόμισμα πρέπει να γίνει με βά-
ση ένα καλά μελετημένο, σ’ όλες τις λεπτομέρειές του, σχέ-
διο και να εφαρμοστεί από μια πατριωτική ελληνική κυ-
βέρνηση που θα υπηρετεί τα μακροχρόνια συμφέροντα του 
λαού και του έθνους και τότε τίποτα απ’ όσα περιγράφο-
νται πιο πάνω δεν πρόκειται να συμβεί. 
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Η παγίδα ρευστότητας 

Ποιο αλήθεια είναι στην ουσία το πραγματικό οικονομικό 
πρόβλημα της Ελλάδας; Οι διάφορες συνιστώσες του ευρύ-
τερου κόμματος του Μνημονίου μαζί με τον προπαγανδι-
στικό μηχανισμό τους προσπαθούν, εδώ και τριάμισι χρό-
νια, να πείσουν τους Έλληνες πολίτες ότι τα οικονομικά δει-
νά τους οφείλονται στο υψηλό Δημόσιο Χρέος, το μεγάλο 
δημοσιονομικό έλλειμμα, το ελλειμματικό Ισοζύγιο Εξωτε-
ρικών Συναλλαγών, την εκτεταμένη φοροδιαφυγή, τη δια-
φθορά, το διογκωμένο δημόσιο τομέα, τη χαμηλή ανταγω-
νιστικότητα της εργασίας κ.λπ. Όλα αυτά είναι πραγματι-
κά προβλήματα του οικονομικού μοντέλου που εφαρμόζε-
ται στην Ελλάδα τις τελευταίες δύο δεκαετίες και οριοθε-
τείται από: 

–  Tην εισαγωγή του ευρώ το 2002, ενός νομίσματος χω-
ρίς κράτος.
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