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1. Από το 2003 τονίζω, με δημοσιεύματα και συνεντεύξεις Τύπου στη Ναύπακτο, ότι η
Ελλάδα αυτοκαταστρέφεται. Ενταχθήκαμε στην Ε.Ο.Κ., χωρίς να διαθέτουμε τις
απαραίτητες προϋποθέσεις και στην Ευρωζώνη με νοθευμένα οικονομικά στοιχεία. Έκτοτε
μας συνοδεύει η μομφή των greek statistics!
Ο πρωτεργάτης της ένταξής μας στην Ε.Ο.Κ. Βαλερί Ζισκάρ Ντ' Εστέν δήλωσε πέρυσι στον
Spiegel, «ήταν λάθος η ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωζώνη» και «η Ελλάδα είναι κατά
βάση μία χώρα της Ανατολής»!
Παρά την μεγάλη οικονομική βοήθεια και τα δάνεια που μας χορηγήθηκαν, δεν αναπτύξαμε
βιομηχανική και γεωργική παραγωγή, ούτε ικανοποιητικό επίπεδο Τουρισμού. Τα φθηνά
δανειακά κεφάλαια τα διαθέσαμε κυρίως για πολλές κατοικίες, κατανάλωση, σπατάλη κ.λπ.
Ακόμη και μετά το κούρεμα των 106 δισ. ευρώ, ο κάθε Έλληνας, (νεογέννητα, ηλικιωμένοι,
ανάπηροι, άνεργοι), είναι χρεωμένος με 31.000 ευρώ!
Με το κούρεμα έχασαν το 70-75% των κεφαλαίων τους Τράπεζες, ασφαλιστικά Ταμεία και
ιδιώτες σε 47 χώρες. Ό,τι χειρότερο, προπάντων για επενδύσεις και τουρισμό στη χώρα. Η
Ελλάδα έγινε παράδειγμα προς αποφυγή, με 30 αρνητικά πρωτοσέλιδα την ημέρα σε
εφημερίδες και περιοδικά.
Οι διεθνείς χρηματαγορές έχουν κλείσει οριστικά για μας, τα επόμενα χρόνια.
Την τετραετία 2009-2012 δημιουργήσαμε άνοιγμα - χρέος 92 δισ. ευρώ. Δηλαδή, 47 δισ.
ευρώ τοκοχρεολύσια παλαιών δανείων και νεο-πρωτογενές έλλειμμα 45 δισ. ευρώ, που
καλύφθηκαν με νέα δάνεια!
Οι εταίροι μας στην Ε.Ε. θέλουν να μας σώσουν, για λόγους προστασίας του ευρώ. Αυτοί
υποκαθιστούν σήμερα κατά μέγα μέρος τις χρηματαγορές, με χαμηλότοκα δάνεια μακράς
διάρκειας. Αλλά λογοδοτούν στους ψηφοφόρους τους!! Γι' αυτό και, σε κρίσιμες
καταστάσεις νέων δανείων, συνεξετάζουν πόσο τους στοιχίζει η Ελλάδα, εντός ή εκτός
Ο.Ν.Ε. ή και Ε.Ε!
Επισημαίνω ότι, μέχρι 31.1.2013, μας χορηγήθηκαν επιχορηγήσεις από Ε.Ο.Κ. και Ο.Ν.Ε. 203
δισ., διαγράψαμε με το κούρεμα 106 δισ. και δανεισθήκαμε 193 δισ. από την τρόικα με 2,1%
και 54 δισ. από τους εταίρους μας στην Ε.Ε. με 0,7%. Συνολικό χρέος, παλαιών και
εγκεκριμένων νέων δανείων, 341 δισ. ευρώ.
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Επομένως, αποδεικνύονται εντελώς αβάσιμοι οι ισχυρισμοί, εκπροσώπων της Εκκλησίας και
ακραίων κομμάτων, αριστεράς και δεξιάς, περί τοκογλυφίας εκ μέρους των εταίρων μας
στην Ε.Ε. Αντίθετα, η Ελλάδα πρόσφερε λίγο ψηλότερα επιτόκια, αλλά δεν πλήρωσε τα
ομόλογά της και τους τόκους ορισμένων εξ αυτών.
2. Με την Παγκοσμιοποίηση, που αποτελεί μονόδρομο, οι αναπτυγμένες χώρες προσφέρουν
ακριβά προϊόντα υψηλής τεχνολογίας (πουλάνε μυαλό) και οι αναπτυσσόμενες, φθηνά
προϊόντα, λόγω φθηνών εργατικών.
Η Ελλάδα εισάγει 75-85% των προϊόντων που χρειάζεται. Έτσι, όμως, δίνουμε δουλειά στις
χώρες που τα παράγουν. Εισάγουμε ακόμη και σκόρδα και λεμόνια. Με όσες μειώσεις
μισθών, είναι εντελώς αδύνατο να ανταγωνισθούμε την Κίνα (7 ευρώ το τζιν)!
Χωρίς παραγωγή, ακόμη κι' αν διαγραφόταν όλο το χρέος, πάλι χρειάζονται νέα δάνεια για
να καλυφθούν τα πρωτογενή ελλείμματά μας. Ποιος θα μας τα χορηγήσει;
Η χώρα χρειάζεται επενδύσεις για παραγωγή προϊόντων, απασχόληση προσωπικού και
οικονομική ανάπτυξη. Χρειάζεται πολυεθνικές, με τεχνογνωσία και κεφάλαια. Όμως, με
τέτοια διαφθορά, ποιος έρχεται στην Ελλάδα για επένδυση;
Εμείς μπορούμε να αναπτύξουμε κυρίως Τουρισμό (με καθολική προσπάθεια), Ναυτιλία
(χωρίς καταλήψεις στα λιμάνια) και Γεωργία (σε ορισμένους τομείς).
Η Ελλάδα, εκτός Ευρωζώνης, δεν έχει μέλλον. Τυχόν δε νέα χρεοκοπία, δεν συγκρίνεται με
τις προηγούμενες. Είναι εντελώς διαφορετικές οι συνθήκες με τις πτωχεύσεις π.χ. το 1893
και το 1932. Τότε ο κόσμος ζούσε σε κλειστή οικιακή οικονομία, με κήπους - χωράφια ζωντανά.
Οι ελπίδες για οικονομική ενίσχυση από Άραβες, Ρωσία και Κίνα διαψεύσθηκαν. Η
ομόθρησκη μάλιστα Ρωσία ψήφισε κατά της Ελλάδας στο Δ.Ν.Τ. για το Μνημόνιο!
Αν επανέλθουμε στη δραχμή, το ευρώ θα γίνει πανάκριβο και δυσεύρετο. Προβλέπεται,
βάσιμα, μεγάλη φτώχεια, δυστυχία και χάος. Μπορεί να κόβουμε δραχμές και να γίνουμε
«δισεκατομμυριούχοι». Αλλά δεν ελέγχονται ο πληθωρισμός και η μαύρη αγορά, όπως έγινε
και στην κατοχή. Το κυριότερο, αποκλείεται η κοπή ευρώ ή δολαρίων για εισαγωγές
πετρελαίου, φαρμάκων, τροφίμων κ.λπ. Γενικότερα, το συνάλλαγμα θα είναι δυσεύρετο και
οι τιμές του απρόσιτες!
3. Πρέπει να συνηθίσουμε στην τήρηση των νόμων και στη συνεργασία. Είναι θλιβερό,
ελάχιστες μειοψηφίες, συντεχνιών - συνδικαλιστών - κομμάτων, να κατευθύνουν τη χώρα
προς πτώχευση.

Πρέπει να πληρώνουμε κανονικά τους φόρους μας και τα χρέη μας.
Πρέπει να ζητάμε αποδείξεις σε κάθε αγορά και για κάθε υπηρεσία. Αν όλοι ζητούσαμε
αποδείξεις θα είχε λυθεί, κατά μέγα μέρος, το οικονομικό πρόβλημα της χώρας!
Χρειάζονται ριζικές - δομικές μεταρρυθμίσεις, περιορισμός του κρατισμού,
αποκρατικοποιήσεις, άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων, αξιοκρατία και ορθολογική
οργάνωση του Κράτους.
Είναι απολύτως λανθασμένη η άποψη ότι δεν χρειάζεται η λήψη μέτρων και ότι δήθεν όλα
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τα επιβάλλει η τρόικα. Είναι ανάγκη να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα, οικονομικά και άλλα,
για να μην καταρρεύσει και για να αναπτυχθεί η οικονομία μας.
Δεν φταίει το πολιτικό μας σύστημα, ως σύστημα, ούτε ο δικομματισμός. Φταίνε οι ηγεσίες
τους, σαρξ εκ της σαρκός μας, με τον άκρατο λαϊκισμό τους. Φταίμε και μεις, που
ψηφίζουμε όπως μας βολεύει. Το χειρότερο, έχει επικρατήσει, η άποψη ότι για όλα φταίνε
οι άλλοι!
4. Η κρίση είναι κυρίως οικονομική, ταυτόχρονα δε κοινωνική, πολιτική και εθνική.
Προπάντων όμως, λόγω νοοτροπίας, η χώρα πάσχει από τρομερές παθογένειες: Κρατισμός,
συνδικαλισμός, κεκτημένα δικαιώματα, κλειστά επαγγέλματα, κτηματολόγιο καταπατήσεις, φοροδιαφυγή, ανομία, διαφθορά, αντικοινωνική συμπεριφορά.
Χρειάζεται ριζική αλλαγή νοοτροπίας! Δεν κτίζονται πολυκατοικίες και μέγαρα σε θεμέλια
από πέτρες και πλίνθους.
Ας μην ξεχνάμε ότι το καλύτερο σύστημα είναι η κοινοβουλευτική δημοκρατία, που εγγυάται
τα ανθρώπινα δικαιώματα, και η οικονομία της ανοικτής αγοράς που παράγει πλούτο. Όλα
τα άλλα συστήματα, έχουν αποτύχει παταγωδώς τόσο στη θεωρία όσο και στην πράξη.
Τονίζεται ότι, αν η Ναυπακτία και η Ελλάδα γενικότερα, ήταν στα χέρια ενός
γερμανόφωνου λαού, θα είχαν λυθεί τα οικονομικά τους προβλήματα με τον Τουρισμό και
μόνο.
Η Ελλάδα, λόγω νοοτροπίας, κατέληξε «ειδική περίπτωση», όπως γράφει ο διεθνής Τύπος.
Με την έννοια, ασφαλώς, ότι δεν υπάγεται σε κοινούς κανόνες, δεν σέβεται νόμους και
συμφωνίες, δεν ερμηνεύεται με τη λογική, δεν συμμαζεύεται με τίποτε!
Αλίμονό μας εάν μας εγκαταλείψουν οι εταίροι μας στην Ο.Ν.Ε. και την Ε. Ε. Μας περιμένει
η δραχμή, δηλαδή χάος και δυστυχία!

5. Η Ελλάδα βρίσκεται, από το 2008, στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος, αλλά
ως παράδειγμα προς αποφυγήν!
Η ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλεται, κυρίως, στο μεγαλείο της Αρχαίας
Ελλάδας. Όμως, εδώ που γεννήθηκε η δημοκρατία, οι Νεοέλληνες την έχουμε κυριολεκτικά
καταρρακώσει. Επικρατεί αντικοινωνική συμπεριφορά και απίστευτη ανομία και
παραβατικότητα.
Η νεότερη Ελλάδα αποδεικνύεται καθυστερημένη, με αναχρονιστική, βαλκανική,
τριτοκοσμική νοοτροπία. Πολλά τα ανεξήγητα παράδοξα, μεταξύ των οποίων και τα εξής:
• Ο Διαφωτισμός, με τους προβληματισμούς ελεύθερων και προοδευτικών διανοουμένων,
αλλά και των λαών της Δυτικής Ευρώπης, ελάχιστα επηρέασε την Ελλάδα, αναφορικά με
τα μεταφυσικά, τα θέματα θρησκείας και επιστήμης, την ορθολογική οργάνωση κράτους έθνους, τις αρχές για ορθή κοινωνική συμπεριφορά και την θέσπιση κανόνων κοινής
αποδοχής για αρμονική συμβίωση πολιτών και κρατών. Περάσαμε, από την Τουρκοκρατία
και την κλειστή ζωή του χωριού, χωρίς τη δημιουργία σωστού Κράτους, στην οικονομία της
ανοικτής αγοράς και την παγκοσμιοποίηση.
Έτσι, όμως, ο αδαής και ανυποψίαστος λαός άγεται και φέρεται από τον λαϊκισμό του κάθε
τυχάρπαστου πολιτικού και θεόπεμπτου Μεσσία!
Βολεύει η ωραιοποίηση του παρελθόντος και το χάιδεμα των αυτιών και όχι η αλήθεια. Το
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χειρότερο, πολλοί έχουμε έτσι διαπαιδαγωγηθεί, ώστε να μας αρέσουν περισσότερο η
υποκρισία και οι μύθοι, παρά η πραγματικότητα και η αλήθεια!
• Σε σύγκριση με τις άλλες αναπτυγμένες χώρες, συνεχώς αυξανόμενη μερίδα συμπολιτών
μας έχει ενστερνισθεί ξεπερασμένες ακραίες - φανατικές ιδέες, ελληνοχριστιανικές και
μαρξιστικομμουνιστικές, με έντονο λαϊκισμό, ακόμη δε και επαναστατικές και αναρχικές.
Ταυτόχρονα, η πλειοψηφία των Ελλήνων παραμένει αδιάφορη σε βαθμό ανησυχητικό!
• Αρκετοί Έλληνες έχουν πιστέψει ότι είμαστε απευθείας απόγονοι του Σωκράτη, του
Αριστοτέλη και του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ότι είμαστε ο εξυπνότερος λαός του κόσμου, ότι
έχουμε την καλύτερη θρησκεία και τον καλύτερο πολιτισμό, ότι ζούμε στην ωραιότερη χώρα
του κόσμου κ.λπ.
• Στην Ελλάδα πολλοί έχουν πιστέψει ότι το κράτος πρέπει και, το κυριότερο, ότι μπορεί να
πληρώνει τους πάντες και τα πάντα, ότι έχουμε μόνο δικαιώματα και όχι υποχρεώσεις κ.λπ.

Κάπως έτσι, καταλήξαμε να πρωτοστατούμε στη φοροδιαφυγή, εισφοροδιαφυγή, διαφθορά
κ.λπ.
• Πολλοί πιστέψαμε ότι για όλα φταίνε οι γείτονες, οι τρίτοι, οι εταίροι. Έτσι, ο καθένας
κάνει ό,τι θέλει, αδιαφορώντας για τον άλλο. «Νόμος είναι το δίκιο του εργάτη» και όχι ο
νόμος του κράτους. Κλείνουμε τους δρόμους, κτίζουμε τους καθηγητές στα γραφεία τους,
κρεμάμε πανό στην Ακρόπολη, καίμε την Αθήνα μαζί με τους εργαζόμενους στη ΜΑΡΦΙΝ!
Τρεις καταλήψεις και διαδηλώσεις κάθε μέρα, το 2011, στην Αθήνα!
Σε όλα αυτά πρωτοστατούν τα ακραία κόμματα και οι φανατικοί συνδικαλιστές όλων των
κομμάτων, με τα προνόμιά τους, (μισθός, 7.000 ευρώ το μήνα, του συνδικαλιστή Προέδρου
της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας)!
• Συνηθίσαμε να ζούμε με δανεικά. Όμως, οι αριθμοί είναι αμείλικτοι. Μαγικές λύσεις δεν
υπάρχουν. Και, τώρα που ήρθε ο λογαριασμός, θέλουμε τα δανεικά... αγύριστα!
6. Οι διεθνείς χρηματαγορές έχουν κλείσει για την Ελλάδα, όπως έχω προαναφέρει. Οι
Ευρωπαίοι φορολογούμενοι καλούνται τώρα να μας χρηματοδοτούν, εν γνώσει τους ότι,
μεταξύ άλλων, στην Ελλάδα:
• Η εγχώρια παραγωγή καλύπτει μικρό μέρος των αναγκών της χώρας, που εξαρτάται τα
μέγιστα από τις εισαγωγές πρώτων υλών, προϊόντων και κεφαλαιουχικών αγαθών.
• Παρά την τεράστια οικονομική βοήθεια, ευνοϊκότερη από κάθε άλλη χώρα, έχουμε χρέος
341 δισ. και Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) 195 δισ. ευρώ το 2012.
• Η παραοικονομία υπολογίζεται σε 28% του Α.Ε.Π., έναντι 15% στην Ε.Ε.
• Οι καταθέσεις Ελλήνων στο εξωτερικό είναι περίπου 50 δισ. ευρώ.
• Δεν γίνονται επενδύσεις και η Ελλάδα παράγει ανέργους, συνταξιούχους και μετανάστες.
• Η Ελλάδα κατέχει, ως προς την γραφειοκρατία, την 141η θέση, μεταξύ 144 χωρών του
Ο.Η.Ε.
• Επικρατεί τριτοκοσμική νοοτροπία και μεγάλη διαφθορά. Η χώρα κατατάσσεται στην 82η
θέση στον κόσμο, από άποψη διαφάνειας και έχει τεθεί υπό επιτήρηση από την Επιτροπή
Κρατών κατά της Διαφθοράς, του Συμβουλίου της Ευρώπης.
• Δεν αποκλείεται πτώχευση ή χρεοκοπία της χώρας, με κίνδυνο να μην πληρωθούν τα
ζητούμενα νέα χρέη, όπως και τα υφιστάμενα.
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7. Με δανεικά και με τη δική μας νοοτροπία, «ομότροπον» κατά τον Ηρόδοτο,
δημιουργήσαμε μια ιδιόμορφη στρεβλή, οικονομική ζωή. Καταχρεώσαμε τις επόμενες
γενιές, μέχρι το 2060.
Αντί για έργα υποδομής και παραγωγικά, λόγω και των αθρόων καταπατήσεων, με άναρχη
δόμηση έχουμε κτίσει πόλεις και χωριά, πολύ πέρα των αναγκών και των οικονομικών μας,
σε όλη τη χώρα. Πρώτοι στην Ε.Ε., ως προς την ιδιόκτητη κατοικία, με ποσοστό 84% των
Ελλήνων, έναντι 42% στη Γερμανία.

Ο Καποδίστριας δεν κατάφερε να εφαρμόσει Κτηματολόγιο, ενώ οι μετέπειτα Κυβερνήτες
δεν το επιδίωξαν, λόγω πολιτικού κόστους. Η έλλειψη Κτηματολογίου, όπως και στην
Αλβανία, αποτελεί τη μεγαλύτερη κατάρα για τον τόπο!
8. Με δανεικά το ρίξαμε στην κατανάλωση και την καλοπέραση. Αθρόοι διορισμοί και
παροχές στο Δημόσιο, με 644.000 δημοσίους υπαλλήλους σήμερα, (1.098.000 το 2009)! Με
αυτή την τακτική εμφανίζαμε αυξημένη απασχόληση και μειωμένη ανεργία. Παράλληλα
δημιουργήσαμε βιοτικό επίπεδο πολύ ανώτερο των οικονομικών μας δυνατοτήτων, με μικρή
παραγωγή, μικρές εξαγωγές και μεγάλες και δαπανηρές εισαγωγές.
Έτσι, καταφέραμε να κατέχουμε την 40ή οικονομική θέση το 2012, αλλά και την 23η το
2006, «ζηλευτή» στον παγκόσμιο οικονομικό χάρτη, αλλά εικονική!
9. Η Ελλάδα έχει μεγάλες δομικές αδυναμίες. Η σημερινή κρίση είναι κατά βάση συστημική
και θεσμική. Είναι κρίση κράτους, πολιτισμού και νοοτροπίας. Ειδικότερα:
• Έχουμε μάθει να ζούμε με μύθους, μεγαλεπίβολα σχέδια, μεγάλες ιδέες και δογματισμούς,
(ο Θεός της Ελλάδας!), παρά τις εθνικές μας τραγωδίες (1897, 1922, 1974)!
Κατά τον Καρκαβίτσα, «Ο ελληνικός λαός ενεργεί ως άτομο και ονειροπολεί ως έθνος».
• Στη χώρα επικρατούν έντονος λαϊκισμός, θρησκευτικός και πολιτικός, και νεφελώδη
τριτοκοσμικά οράματα για κλειστές οικονομίες σοβιετικού τύπου, που όμως απέτυχαν
παταγωδώς σε όλο τον κόσμο.
Παράδειγμα η Γερμανία, δυτική και ανατολική (με το τείχος του αίσχους) και η Κορέα, νότια
και βόρεια. Εκεί δοκιμάσθηκαν, με τους ίδιους λαούς, τα δύο αντίθετα πολιτικο-οικονομικά
συστήματα, δημοκρατία με ανοικτή αγορά και δικτατορία του προλεταριάτου με
προγραμματισμένη - κλειστή - κρατική οικονομία, με τα γνωστά αποτελέσματα. Άλλα,
συναφή παραδείγματα, η Κίνα και πρόσφατα η Κύπρος.
• Καυχόμαστε συνεχώς για το Ελληνορθόδοξο παρελθόν μας. Αδιαφορούμε για τις εξελίξεις
στον σύγχρονο κόσμο, λες και ζούμε σε άλλο πλανήτη. Δεν αντέχουμε την αλήθεια.
Παραδοθήκαμε, κυριολεκτικά, στην Παράδοση!
10. Από το 1980 και επί περίπου 30 χρόνια στην Ελλάδα:
• Εφαρμόσθηκε εσφαλμένη οικονομική πολιτική, με έντονο κρατισμό και άκριτες παροχές.
Όταν μάλιστα στα εργοτάξια της Κίνας έχουν αναρτηθεί επιγραφές: «Μη ζητάτε πολλά
σήμερα, για να μη ζητάτε δουλειά αύριο»!
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• Επικράτησε, όπως και στο παρελθόν, έντονα αρνητικό κλίμα κατά των επενδύσεων και
των πολυεθνικών επιχειρήσεων: Γραφειοκρατία, αναξιοκρατία, συντεχνιακός συνδικαλισμός
προνομιούχων τάξεων (Τράπεζες, ΔΕΚΟ κ.λπ.), διαφθορά, κλειστά επαγγέλματα κ.λπ.).
• Οι πολυεθνικές πολεμήθηκαν ως μονοπώλια. Όμως, όπως έχω εκθέσει αναλυτικά στη
«δάφνη» (2008 Α), μονοπώλια είναι η Δ.Ε.Η., ο Ο.Τ.Ε. και άλλες ΔΕΚΟ και όχι οι
πολυεθνικές επιχειρήσεις, που λειτουργούν με όρους ελεύθερου ανταγωνισμού, σε διεθνές
επίπεδο.
• Δεν λειτούργησε σωστά, όπως στις προηγμένες χώρες η δημοκρατία και η οικονομία της
ανοικτής αγοράς, που αποτελούν τους βασικούς πυλώνες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την
ανάπτυξη, την παραγωγή πλούτου, την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και την πρόοδο
γενικότερα.
• Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα είναι γνωστά και δικαιώνουν την Μάργκαρετ Θάτσερ:
«Ωραίος ο σοσιαλισμός, αλλά έχει ένα μειονέκτημα. Τελειώνει εκεί όπου τελειώνουν τα
λεφτά των άλλων»!
11. Το μέλλον της Ελλάδας είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη, με τη
συνεργασία των εταίρων - δανειστών μας.
Ερώτημα: Πρέπει να αγωνιζόμαστε για επανάληψη του «καλού πολεμικού» παρελθόντος και
για επαναστατική καταστροφή παρόντος και μέλλοντος; Ή, μήπως, για ένα καλύτερο και
ειρηνικό μέλλον;
Απάντηση:
• Δεν μπορείς να ελπίζεις σε ένα καλύτερο παρελθόν. Ίρβιν Γιάλομ
• Ο σοφός προηγείται της εποχής του. Ο έξυπνος την ακολουθεί σε όλες τις στράτες. Ο
εξυπνάκιας την εκμεταλλεύεται με κάθε τρόπο. Ο ηλίθιας της βάζει προσκόμματα. Fr.
Ruckert
• Είναι αδύνατο να βελτιωθεί ο κόσμος, αν δεν βελτιωθούν πρώτα οι άνθρωποι που τον
αποτελούν. Πλάτων
Συμπέρασμα: Εδώ που φθάσαμε, για να σωθεί η Ελλάδα, χρειάζονται ριζικές ΤΟΜΕΣ! Η
Ελλάδα αυτοκαταστρέφεται!

Υ.Γ. Οι ανωτέρω απόψεις μου για την οικονομική - εθνική κρίση βασίζονται στην πλούσια
θεωρητική κατάρτιση και την μακροχρόνια πείρα μου, αφού από το 1955 ασχολούμαι,
συστηματικά, με τη μελέτη θεμάτων οικονομίας και οικονομικής ανάπτυξης. Ενδεικτικά:
• Σπουδές και μετεκπαιδεύσεις 11 ετών στην Ελλάδα (τρία πτυχία) και, με υποτροφίες σε
διεθνείς διαγωνισμούς, στις ΗΠΑ, Αυστρία και Γερμανία.
• Συμμετοχή σε πολλά Σεμινάρια βιομηχανικής και οικονομικής ανάπτυξης ανωτάτου
επιπέδου, στο εξωτερικό, συνολικής διάρκειας 12 μηνών.
• Παρακολούθηση των εργασιών 9 Τραπεζών Ανάπτυξης, σε 4 χώρες, επί 11 μήνες.
• Ειδίκευση σε θέματα projects στην Παγκόσμια Τράπεζα, (4 από την Ελλάδα μέχρι σήμερα),
μετά από διεθνείς διαγωνισμούς υψηλών αξιώσεων.
• Οργάνωση και διεύθυνση, επί 27 χρόνια στην Ε.Τ.Ε., 12 επιτελικών μονάδων μελετών και
ανάπτυξης, όλων των βαθμίδων, με Γραφεία Προώθησης Επενδύσεων στο Παρίσι και στην
Φρανκφούρτη.
• Εκπροσώπηση Ε.Τ.Ε. και Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών σε αποστολές στο εξωτερικό
(ίδρυση καταστημάτων στη Γερμανία, προσέλκυση κεφαλαίων κ.λπ.).
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• Μελέτη για την εφαρμογή της καταναλωτικής πίστεως και των πιστωτικών καρτών στην
Ελλάδα. Βραβείο Τράπεζας Ελλάδας σε πανελλήνιο διαγωνισμό τραπεζικών με το ανωτέρω
θέμα.
Παράλληλα, από φοιτητής ασχολούμαι με την μελέτη θεμάτων γενικότερου ενδιαφέροντος,
(εθνικά, ιστορικά, θρησκευτικά, πολιτιστικά, κοινωνικά κ.λπ.), με θεώρηση, κατά το δυνατόν,
διατοπική - διαχρονική - αντικειμενική. Εν γνώσει μου βέβαια, ότι «δυσχερέστατον πάντων
το πολλοίς ἀρέσκειν» (Δημοσθένης).

Σημείωση: Το ανωτέρω κείμενο θα δοθεί, μαζί με άλλα, στη Γενική Συνέλευση της Ο.ΣΥ.Ν.
στις 10.4.2013 στην Αθήνα, κατά την προφορική εισήγησή μου με θέμα «Οικονομική Κρίση Ανάπτυξη της περιοχής μας».
Ο Γρηγόρης Βαρελάς είναι Οικονομολόγος, μέλος του Ινστιτούτου Οικονομικής Ανάπτυξης
της Παγκόσμιας Τράπεζας και πρώην Διευθυντής Διοίκησης στην Ε.Τ.Ε.
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