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Κλικ το εικονίδιο 

αν θέλετε να δείτε 

το βίντεο της 

παρουσίασης !

https://www.youtube.com/embed/B0jhJXdK15s?list=PLi5xS-p6VURITI4dGMQeB4W9HlF18SxWp


Αγαπητοί (ες) Φίλοι (ες)
Παρουσίασα την Πέμπτη 7/3/2019, στην κατάμεστη αίθουσα του Συλλόγου των 
Αθηναίων (ΣτΑ) το θέμα "Η επισκόπηση της Διηνεκούς ελληνικής οικονομικής 
κρίσης και η γυμνή αλήθεια." 
Παρόντες οι Επίτιμοι Αρχηγοί ΓΕΣ, Κ. Γκίνης και Α. Στεφανής, ΓΕΝ Κ. Χρηστίδης, 
ΓΕΑ Γ. Αντωνετσής, οι Πρόεδροι του ΣτΑ Ε. Σκιαδάς, του ΕΛΙΣΜΕ Β. Μαρτζούκος, 
του ΣΑΣΙ Ε. Γεωργούσης, της Αεροπορικής Ακαδημίας Ι. Αλεξόπουλος, του ΕΣΜΑ Ι. 
Κούτρας, της ΕΑΑΑ αντιπρόσωπος Η. Σβάρνας, Ο Πρέσβυς ε.τ. Δ. Κωνσταντίνου, Ο 
Πνευματικός μου Πατήρ Γεώργιος, οι Καθηγητές πανεπιστημίων Α. Συρίγος και Γ. 
Στρατόπουλος, ο Πρόεδρος της Κιβωτού Ολιστικής παιδείας Δ. Μπάκας, Ο Επίτιμος 
πρόεδρος του Συνδέσμου των Κολλεγίων Κ. Καρκανιάς, ο τ. Γενικός Διευθυντής της 
ΓΔΑΕΕ Κ. Βούρης κλπ!! Παρόντες, επίσης, οι παλιοί πρόεδροι του ΕΛΙΣΜΕ: 
Στρατηγός Χ. Μουστάκης, Ναύαρχος Γ. Δεμέστιχας, Στατηγός Η. Καζούκας, Τα ΔΣ 
του ΕΛΙΣΜΕ, ΣΑΣΙ και ΣτΑ. Πολλοί μα πάρα πολλοί πεσβύτεροι (και ιδιαίτερα της 
ΠΑ ανώτατοι αξιωματικοί τάξεων του 1950 και 60: Παγώνης, Μπέλιας, Δ. 
Παπαγεωργίου, Γ. Κακλής, Ν. Σταυρόπουλος, Α. Παμπούκης, Σ. Ξαρχουλάκος, Π. 
Ξυπολιάς κλπ) και νεώτεροι ανώτατοι και ανώτεροι Αξιωματικοί των ΕΔ και των 
ΣΑ, δημοσιογράφοι και ένα πλήθος από νέους και νέες, οι περισσότεροι κάτοχοι Δρ 
και δυσκολευόμενοι να βρούν το αγαθό της ζωής: 'τη δουλειά’. Τους ευχαριστώ 
όλους και όλες διπλά για τη μεγάλη τιμή που μου έκαναν και την πολλαπλή χαρά 
που μου έδωσαν. Ξεκίνησα τονίζοντας 



Δεν είμαι Οικονομολόγος! Είμαι ένα
Σκεπτόμενο Ατομο με Κοινή Λογική.

Αυτή η παρουσίαση είναι αποτέλεσμα
σκληρής Δουλειάς.

Δεν μπορώ να εγγυηθώ ότι παρέχει 100%
Ανάλυση της Ελληνικής Κρίσης.

Ωστόσο, εγγυώμαι ότι έκανα ό,τι είναι
δυνατό να παρουσιάσω την Ελληνική

Συμβάντα και γραφόμενα 
και λεγόμενα εξαιρετικά
αξιόπιστων και έγκυρων 
Πηγών!

Οικονομική κρίση , χωρίς 
να αλλάξω τα : 





Αυτές είναι οι πηγές μου !!!



Εισαγωγή

Οικονομικά Στοιχεία

Δημόσιο Χρέος

Χρονολόγιο Βασικών Γεγονότων

Τα αίτια της οικονομικής κρίσης

Τα Μνημόνια και τα Μεγάλα Ψέματα

Τα μαθήματα της Κρίσης

Μπορεί η Ελλάδα να τα καταφέρει;

Η Προοπτική και τα Μέτρα μετά το 2018

Περίγραμμα Παρουσίασης



Μικρό 10-λεπτο Βίντεο: Το κείμενο 
φαίνεται  στα κίτρινα σλάιντσ

https://www.youtube.com/watch?v=SjJ01JyjaGY


Φτώχια.   Απόγνωση.    Αβεβαιότητα.
Αυτό είναι που οι περισσότεροι Έλληνες πρέπει να αντιμετωπίζουν καθημερινά λόγω της οικονομικής 
κρίσης. Αλλά πώς έφτασαν ως αυτό το σημείο; Είναι εύκολο να κατηγορήσεις τον ελληνικό λαό για όλα. Κι 
αν νομίζεις ότι αυτοί... είναι οι λόγοι, βλέπεις μόνο την κορυφή του παγόβουνου. Η αλήθεια είναι πολύ 
πιο περίπλοκη από αυτό.
Ας ορίσουμε το πρόβλημα.
Υπάρχουν, προφανώς, πολλαπλοί παράγοντες για την παρακμή της ελληνικής, οικονομικής κατάστασης. 
Αλλά για διευκόλυνση, αποφάσισα να χρησιμοποιήσω το χρέος ως σημείο αναφοράς, δεδομένου ότι 
είναι ένας σημαντικός δείκτης της σταθερότητας μιας χώρας.
Το ελληνικό δημόσιο χρέος έχει δημιουργήσει έναν φαύλο κύκλο. Το υψηλό δημόσιο χρέος καθιστά την 
οικονομική κατάσταση μιας χώρας εύθραυστη για ξένους και τοπικούς επενδυτές που δεν θέλουν να 
διακινδυνεύσουν τα χρήματά τους, επιβραδύνοντας, έτσι, την οικονομία.
Το κράτος, λοιπόν, δεν είναι σε θέση να καλύψει όλες τις δαπάνες για τους πολίτες του και του δίνονται 
δάνεια. Τα δάνεια πρέπει να εξοφληθούν αργά ή γρήγορα και, συνεπώς, αυξάνουν το χρέος, ξεκινώντας 
τον κύκλο από την αρχή!
Παρατηρώντας αυτό το γράφημα του ελληνικού δημόσιου χρέους σε σχέση με το ΑΕΠ μπορούμε να 
παρατηρήσουμε πότε άρχισε να γίνεται σοβαρό πρόβλημα.
Υπήρξαν δύο σημαντικές αυξήσεις του χρέους που επηρέασαν αρνητικά την πορεία της οικονομικής 
βελτίωσης και ανάπτυξης στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.
Για τους σκοπούς αυτού του βίντεο, θα σας παράσχω λεπτομερή ανάλυση του ελληνικού χρέους καθ 'όλη 
τη διάρκεια των ετών.



Κατά τη διάρκεια της Χούντας, γνωστής και ως Δικτατορία των Συνταγματαρχών, το χρέος παρέμεινε σχετικά 
χαμηλό. Ήταν το σημερινό ισοδύναμο των 277 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο ήταν σύμφωνο με αυτό των 
άλλων ευρωπαϊκών χωρών.
Άρα, η Χούντα δεν απίθωσε σημαντικό χρέος στους ώμους του ελληνικού λαού.
Η επόμενη περίοδος χαρακτηρίστηκε από την αντιπαλότητα μεταξύ του σοσιαλδημοκρατικού κόμματος, του 
ΠΑΣΟΚ και του κεντροδεξιού κόμματος, Νέας Δημοκρατίας.
Οι πολιτικές και των δύο κομμάτων ήταν διεφθαρμένες και βασισμένες στην πελατoκρατία, καθώς έκαναν 
ψεύτικες υποσχέσεις στον ελληνικό λαό μόνο για να πάρουν ψήφους.
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου δαπανήθηκαν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για την κρατικοποίηση 
πολλών βιομηχανιών και εταιρειών, ακόμη και εκείνων που πνίγονταν με χρέη, προκειμένου να ευνοήσουν 
βραχυπρόθεσμα τους ανθρώπους.
Ο αριθμός των υπαλλήλων του δημοσίου τομέα διπλασιάστηκε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και 
ξεπέρασε τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων εργασίας.
Με άλλα λόγια, δεν ήταν το κράτος μόνο υποχρεωμένο να πληρώνει τα χρέη και τη διατήρηση 
δυσλειτουργικών επιχειρήσεων, αλλά και χιλιάδες εργαζομένους που δεν είχαν καμία δουλειά να κάνουν.
Η κακή διαχείριση των πόρων δεν περιορίστηκε εκεί, αλλά κάπως έτσι ήταν τα πράγματα. Έτσι οδηγήθηκε η 
Ελλάδα στην έξαρση του χρέους κατά τη δεκαετία του '80.
Το 2001 η Ελλάδα εισέρχεται στην Ευρωζώνη. Στην αρχή, το δημόσιο χρέος της Ελλάδας παρέμεινε σχετικά 
σταθερό γύρω στο 100% του ΑΕΠ. Το 2008, όμως, η τάση αυτή άρχισε να αλλάζει. Και αντεστράφη πλήρως μετά το 
2009. Ενώ το χρέος εξακολουθούσε να αυξάνεται, το ΑΕΠ μειωνόταν, δημιουργώντας ένα διπλό πρόβλημα: ένα 
μεγαλύτερο χρέος επιβάραινε μια ασθενέστερη οικονομία. Λοιπόν, πώς μπορούμε να το εξηγήσουμε αυτό;



Κάθε χώρα στην Ευρώπη διαθέτει μια μοναδικά δομημένη οικονομία, που σημαίνει ότι ανταποκρίνεται 
διαφορετικά σε οικονομικές πιέσεις ή γεγονότα. Είναι προς το συμφέρον των χωρών της Νότιας Ευρώπης 
όπως της Ελλάδας να υποτιμούν τακτικά τα νομίσματά τους έναντι του γερμανικού μάρκου σε περιόδους 
δυσχέρειας, διότι μπορεί να έχει μερικά σημαντικά οφέλη, όπως η ευκολότερη εξόφληση χρεών και η αύξηση 
εξαγωγών. Με την εμφάνιση του ευρώ, όλες οι ευρωπαϊκές οικονομίες έχασαν τον έλεγχο του νομίσματός 
τους, αλλά αυτό επηρέασε κυρίως τις νοτιοευρωπαϊκές χώρες. Έχουν γίνει λιγότερο ανταγωνιστικές. Οι 
εισαγωγές έχουν αυξηθεί, ενώ οι εξαγωγές έχουν μειώθεί. Το ευρώ για αυτούς δεν έφερε τίποτα παρά 
παγωμένους μισθούς, ενώ οι τιμές διπλασιάστηκαν και τριπλασιάστηκαν. Δημιούργησε εθνική, οικονομική 
στασιμότητα και προσωπική εξαθλίωση. Το ευρώ υποτίθεται ότι υιοθετήθηκε για να ενθαρρύνει την πολιτική 
ενότητα στην Ευρώπη. Αντιθέτως, προκαλεί μεγάλη διχόνοια σε καιρους που πρέπει να είμαστε ενωμένοι και 
είναι καταδικασμένο να αποτύχει.
Προκειμένου μια ευρωπαϊκή χώρα να εισέλθει στην Ευρωζώνη, πρέπει να επιδείξει βελτίωση των δημοσίων 
οικονομικών της, όπως υπαγορεύει η Συνθήκη του Μάαστριχτ. Δεδομένου ότι η οικονομική κατάσταση της 
Ελλάδας δεν πήγαινε καλά, ο καιροσκόπος γίγαντας της Wall Street, Goldman Sachs, επωφελήθηκε από την 
κατάσταση προτείνοντας στους Έλληνες πολιτικούς μια περίπλοκη οικονομική συμφωνία, με αποτέλεσμα ένα 
μικρό ποσοστό του χρέους να εξαφανιστεί ως εκ θαύματος. Έτσι, η υπόλοιπη Ευρώπη και κυρίως ο ελληνικός 
λαός εξαπατήθηκαν. Προσωπικά πιστεύω ότι οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ήταν τόσο αφελείς και 
καλοπροαίρετοι να αγνοήσουν ένα τέτοιο σχέδιο. Μου φαίνεται λογικό ότι όχι μόνο το γνώριζαν από την 
αρχή, αλλά και ότι συμμετείχαν σε αυτό, εφ 'όσον είχαν οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα να το πράξουν. 
Αλλά η Goldman Sachs δεν προσφέρει τις ...τίμιες υπηρεσίες δωρεάν. 



Σκέψου μόνο ότι η αρχική συμφωνία αντιπροσώπευε το 12% των εσόδων της Goldman από τη γιγαντιαία της 
μονάδα συναλλαγών και επενδύσεων μόνο το 2001. Μετά τα επεισόδια της 11ης Σεπτεμβρίου, η συμφωνία 
στράβωσε και ξαφνικά η Ελλάδα βρέθηκε να χρωστάει σχεδόν τα διπλάσια από τα συμφωνηθέντα. Οι 
γιγαντιαίες τράπεζες της Wall Street είναι άριστοι οικονομικοί θηρευτές που κρύβονται πίσω από νομικές 
διαδικασίες. Με λίγα λόγια, η τράπεζα του χρέους & στο μεταξύ σχεδόν το διπλασίασε, αφήνοντας στους 
Έλληνες λιγότερες θέσεις εργασίας & περισσότερο χρέος.
Τον Οκτώβριο του 2009, η νέα σοσιαλιστική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι το έλλειμμα του προϋπολογισμού για 
το 2009 θα είναι 12,7%, 4 φορές το όριο που θέτει το "Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης". Σύντομα, οι 
Οργανισμοί Αξιολόγησης άρχισαν να υποβαθμίζουν την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας σε κατάσταση 
"υψηλού κινδύνου". Σε σύντομο χρονικό διάστημα, πολλές επενδύσεις αποσύρθηκαν από τη χώρα και η 
κατάσταση επιδεινώθηκε, άμεσα επηρεάζοντας τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων. Υπάρχει μια 
δικαιολογημένη διαμάχη σχετικά με τους Οργανισμούς Αξιολόγησης. "Οι Τρεις Μεγάλοι" είναι οι Moody's, 
Standard & Poor's και Fitch, που αποτελούν ένα ολιγοπώλιο που ελέγχει περίπου το 95% των επιχειρήσεων 
αξιολόγησης. Η υποβάθμιση μπορεί να έχει καταστροφικό αντίκτυπο στην ικανότητα μιας χώρας να δανειστεί 
χρήματα στη διεθνή αγορά. Επίσης, οι εταιρείες δαπανούν εκατομμύρια για να λάβουν βαθμολογία, καθώς οι 
αξιολογήσεις θεωρούνται αξιόπιστες από τους επενδυτές. Αλλά θα έλεγα ότι τελικά δεν είναι και τόσο αξιόπιστες. Έχουν 
κατηγορηθεί ότι συνέβαλαν στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, μετά την υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας ΑΑΑ 
πολλών χωρών που χαρακτηρίστηκαν από τους ίδιους ως πολύ αξιόπιστες για επενδύσεις. Το κύριο πρόβλημα με τους 
Οργανισμούς Αξιολόγησης είναι το γεγονός ότι είναι ιδιωτικές εταιρείες που έχουν ως πρωταρχικό στόχο τη μεγιστοποίηση 
του κέρδους. Αυτό προκαλεί σοβαρή σύγκρουση συμφερόντων, καθώς οι οργανισμοί μπορούν να υποβιβάσουν σκόπιμα 
άβολους αντιπάλους ή χωρες. Στην περίπτωση της Ελλάδας, η αξιολόγησή τους είχε μεγαλύτερη επίδραση στην οικονομία 
από την ίδια την κρίση.



Φυσικά, οι ελληνικές κυβερνήσεις των τελευταίων 30 ετών δεν θα έπρεπε να έχουν δημιουργήσει τόσο 
μεγάλο χρέος και οι τράπεζες θα έπρεπε να γνωρίζουν καλύτερα από το να αναλάβουν τον κίνδυνο να 
επενδύσουν σε ομόλογα μιας χώρας που έχει ήδη τόσα χρέη. Ωστόσο, οι τράπεζες ανέλαβαν τον κίνδυνο 
επειδή οι τόκοι των ελληνικών ομολόγων ήταν υψηλότεροι και ακόμα κι όταν απέτυχαν, εξακολουθούσαν να 
επιδιώκουν το κέρδος. Έκαναν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μην καταγράψουν απώλειες ακόμη και μετά 
από μια τέτοια κακή επένδυση. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η Ελλάδα δεν επετράπη 
να χρεοκοπήσει ή να ακυρώσει ένα χρέος που είναι αδύνατο να εξοφληθεί.
Προκειμένου να αποφευχθεί η πτώχευση, δόθηκε στην Ελλάδα οικονομική "βοήθεια", γνωστή ως Μνημόνια.
Στην πραγματικότητα, όμως, τα χρήματα "διάσωσης", που ξεπέρασαν το ποσό των 320 δισ. Ευρώ, δεν 
κατέληξαν πραγματικά στη χώρα. Η Ελλάδα φαίνεται ότι λαμβάνει δισεκατομμύρια, αλλά πάνω από το 90%   
αυτών των χρημάτων πηγαίνει πίσω στις τράπεζες. Δεν δημιουργήθηκαν νέες θέσεις εργασίας, δεν υπήρχε 
κατανάλωση και επομένως δεν υπήρχαν νέα φορολογικά έσοδα. Ό,τι απέμεινε στους Έλληνες είναι ο τόκος 
που πρέπει να πληρώσουν για αυτή τη "βοήθεια". 'Οχι μόνο αυτό, αλλά οι πιστωτές, επίσης, υποχρέωσαν την 
Ελλάδα να εφαρμόσει αυστηρά μέτρα λιτότητας που εμβαθύνουν ακόμα περισσότερο την ύφεση.
Η αύξηση των φόρων και η έντονη μείωση των δημοσίων δαπανών είχαν πολύ αρνητικά αποτελέσματα για 
την οικονομία. Για παράδειγμα, πολλές ελληνικές επιχειρήσεις έκλεισαν, άλλες μεταφέρθηκαν στο εξωτερικό 
για να αποφύγουν τη λιτότητα, ενώ όσες παραμένουν στην Ελλάδα ζορίζονται και το μέλλον τους είναι 
αβέβαιο. Επιπλέον, χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τη δουλειά τους, πολλές οικογένειες βρίσκονται στα πρόθυρα 
της φτώχειας και οι νέοι φεύγουν από την Ελλάδα για ένα καλύτερο μέλλον που η πατρίδα τους δεν είναι σε 
θέση να προσφέρει. Ακόμη και αν αυτά τα ακραία μέτρα μειώσουν το συνολικό χρέος, ο λόγος χρέους προς 
ΑΕΠ αυξάνεται επειδή το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν συρρικνώνεται αξιοσημείωτα.



Οικονομικά Στοιχεία
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν

Ακαθάριστος Σχηματισμός Κεφαλαίου

Απασχόληση

Εισαγωγές-Εξαγωγές Αγαθών& Υπηρεσιών

Κατά Κεφαλή Μεγέθη: ΑΕΠ & Εθνικό Εισόδημα

Κύρια Μεγέθη Γενικής Κυβέρνησης

Τελική Κατανάλωση

Δημοσιονομικά στοιχεία - Ετήσια

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή - Εθνικός Δείκτης

Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία



Μικρό 4-λεπτο 
Βίντεο



α

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν

α



Ακαθάριστος Σχηματισμός Κεφαλαίου



Απασχόληση



Εισαγωγές-Εξαγωγές Αγαθών& Υπηρεσιών



Κατά Κεφαλή Μεγέθη: ΑΕΠ & Εθνικό Εισόδημα



Κύρια Μεγέθη Γενικής Κυβέρνησης



Τελική Κατανάλωση



Δημοσιονομικά στοιχεία - Ετήσια



Δείκτης Τιμών Καταναλωτή - Εθνικός Δείκτης



Δείκτης Τιμών Παραγωγού στις Υπηρεσίες



Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία



Επενδύσεις: 2007-2017 FDI (Foreign Direct Investments)

https://www.enterprisegreece.gov.gr/en/greece-today/why-greece/foreign-direct-investment



Επενδύσεις: Investment capital by country of origin

https://www.enterprisegreece.gov.gr/en/greece-today/why-greece/foreign-direct-investment



Structure of net FDI inflows in manufacturing, 2007-2017

https://www.enterprisegreece.gov.gr/en/greece-today/why-greece/foreign-direct-investment



Structure of net  FDI inflows in services during 2007-2017

https://www.enterprisegreece.gov.gr/en/greece-today/why-greece/foreign-direct-investment



Greece - Arms imports in constant prices of 1990 $



Greece - Arms exports in constant prices of 1990 $



Greece – Armed Forces Personnel vs Labor %



Greece – R and D (%GDP)



Employment as a share of population aged 15 years & above (%)



Υψος Χρέους

Μέση Σταθμική Διάρκεια του Χρέους

Ετήσιο Κόστος Εξυπηρέτησης

Μεικτός Ετήσιος Νέος Δανεισμός

Πιστοληπτική Ικανότητα

Πολιτική Δανεισμού & Διαχείριση Χρέους

Η εξέλιξη του χρέους ιστορικά

Δημόσιο Χρέος



Μικρό 2-λεπτο Βίντεο, του οποίου τα 
σλάιντς φαίνονται παρακάτω!



Υψος Χρέους



Υψος Χρέους Συγκρίσεις



Μέση Σταθμική Διάρκεια του Χρέους



Ετήσιο Κόστος Εξυπηρέτησης



Σύνθεση



Μεικτός Ετήσιος Νέος Δανεισμός



Πιστοληπτική Ικανότητα



Πολιτική Δανεισμού & Διαχείριση Χρέους- Η Στρατηγική!

- Κάλυψη ετήσιων μικτών χρηματοδοτικών

αναγκών με πρόσβαση στις διεθνείς

κεφαλαιαγορές (προσέγγιση

Επενδυτών ΝΑΙ Δάνεια ΌΧΙ!)

- Ενεργός διαχείριση κινδύνων

αγοράς χαρτοφυλάκιου ΕΔΧ.

- Διαχείριση ταμειακών διαθεσίμων Ελληνικού

Δημοσίου  (ΕΔ)& Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

-Διαχείριση βραχυχρόνιας ταμειακής ρευστότητας ΕΔ



Πολιτική Δανεισμού & Διαχείριση Χρέους-H Πολιτική!

-Παροχή διαφάνειας

-Διαμόρφωση

αποδόσεων

ΕΔ μέσω ομολόγων.

-Μείωση περιθωρίου πιστωτικού κινδύνου.

-Ανάληψη πρωτοβουλιών αναδιάρθρωσης χαρτοφυλακίου.

-Διατήρηση συνεχούς διαλόγου με επενδυτική κοινότητα.

-Οικοδόμηση εμπιστοσύνης με επενδυτές, Οίκους

Αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας,

-Εφαρμογή και επέκταση διαχείρισης βραχυχρόνιας

ρευστότητας, διαθεσίμων κρατικών ταμειακών & συνόλου

Φορέων Γεν.Κυβέρνησης, βάσει μιας συνολικής θεώρησης.



Η εξέλιξη του χρέους ιστορικά



Το χρέος της Ελλάδας εντός ευρωζώνης



Επιτόκιο Δανεισμού Ελλάδος



Υψηλοί Ρυθμοί Ανάπτυξης – Ενάρετος Κύκλος



Υψηλοί Ρυθμοί Ανάπτυξης - Εκτίναξη Χρέους



Η εκτόξευση των ελλειμμάτων



Το παράδοξο των δαπανών



Χρονολόγιο 1821-2018
8-λεπτο Βίντεο,  τα σλάιντς φαίνονται παρακάτω







Χρονολόγιο 1932 -1967



Χρονολόγιο Βασικών Γεγονότων 1974 – 2018: 1974



Χρονολόγιο Βασικών Γεγονότων 1974 – 2018: 1981

Η Ελλάδα εντάσσεται στην ΕΟΚ, υπό ηγεσία Κ. Καραμανλή, ως

10ο μέλος που ιδρύθηκε με Συνθήκη  Ρώμης το 1957 ως ζώνη

ελευθέρων συναλλαγών γνωστή ως Κοινή Αγορά και είναι

πρόδρομος  ΕΕ.



Χρονολόγιο Βασικών Γεγονότων 1974 – 2018: 1992

Η ΟΝΕ καθορίζει κριτήρια δημοσιονομικής σύγκλισης για



Χρονολόγιο Βασικών Γεγονότων 1974 – 2018: 1999

Το € εισάγεται ως λογιστικό νόμισμα σε 11 χώρες ΕΕ.

Τραπεζογραμμάτια & κέρματα € αρχίζουν να κυκλοφορούν 3

χρόνια αργότερα. 

Ωστόσο, η Ελλάδα δεν είναι σε θέση να υιοθετήσει € επειδή

δεν πληροί κριτήρια :

πληθωρισμός  < 1,5%, έλλειμμα  προϋπολογισμού < 3% &

λόγος Χρέος/ΑΕΠ  < 60% -όπως ορίζεται στο Μάαστριχτ.



Χρονολόγιο Βασικών Γεγονότων 1974 – 2018: 2001

Η Ελλάδα ενώνει την Ευρωζώνη. Ωστόσο, παραποιεί οικονομικά της 

με έλλειμμα προϋπολογισμού  >3% & επίπεδο χρέους >100% ΑΕΠ.

Προτάσεις Γιαννιτση Μεταρρυθμίσεων Ασφαλιστικού.  Λυσσώδεις 

αντιδράσεις συνδικαλιστών/ συντεχνιών,  κομμάτων, ½ ΠΑΣΟΚ. 

Απόρριψη: Κόστος έως 2009 ~100δ€
Δημοσιοποιείται ότι Goldman Sachs, βοήθησε την Ελλάδα να

αποκρύψει μέρος χρέους της 2001 μέσω πολύπλοκων συναλλαγών 

swap-credit.



Χρονολόγιο Βασικών Γεγονότων 1974 – 2018: 2004

Αύγουστος, 2004: ΟΑ Κόστος>9 δισ. €
Δημόσιος δανεισμός αύξάνει έλλειμμα σε 

6,1% & Χρέος 110,6% για το 2004.

Η ΕΕ θέτει τη χώρα υπό φορολογική παρακολούθηση 2005. 

15/11/2004: Η Ελλάδα ομολογεί αλλοίωση για ικανοποίηση 

οικονομικών κριτηρίων.



Χρονολόγιο Βασικών Γεγονότων 1974 – 2018: 2007

Φεβ, 2007: Έναρξη παγκόσμιας οικονομικής κρίσης η  Αμερικικανική

αγορά ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων καταρρέει.

Η Κρίση ΗΠΑ προκαλεί παγκόσμια τραπεζική / πιστωτική κρίση που 

διαρκεί μέχρι 2009,

Lehman Brothers  κλείνει
Προωθούνται διασώσεις τραπεζών στις ΗΠΑ και ΕΕ.

Κόστος δανεισμού αυξάνει. Χρηματοδότηση στεγνώνει Ελλάδα 

αδυνατεί εξυπηρετήσει αυξανόμενο χρέος της.



Χρονολόγιο Βασικών Γεγονότων 1974 – 2018: 2008

2008/3-Η Ελλάδα μπλοκάρει ένταξη πΓΔΜ στο ΝΑΤΟ.

- Βουλή εγκρίνει οριακά νομ. μεταρρύθμισης συντάξεων ενόψει

απεργιών & μαζικών διαμαρτυριών.

2008/12- Αθήνα καίγεται.

- Μαθητές & νέοι βγαίνουν δρόμους διαμαρτυρόμενοι για δολοφονία 
15χρονου Γρηγορόπουλου.

- Οι μεγάλες απεργίες συμπίπτουν με τις νέες οικονομικές πολιτικές, της 

Κυβέρνησης!



Χρονολόγιο Βασικών Γεγονότων 1974 – 2018: 2009

4 Οκτ 2009- Ο Παπανδρέου κέρδισε εθνικές εκλογές.

- Δηλώνει ότι έλλειμμα Ελλάδας θα υπερβεί 12% ΑΕΠ

- Ο αριθμός αργότερα αναθεωρήθηκε στο 15,4%.

- Το κόστος δανεισμού  αυξάνει.

- Ομόλογα υποβαθμίζονται ως σκουπίδια αρχές 2010.

8 Δεκ 2009: Fitch υποβαθμίζει πιστ. Ικαν. σε "BBB +"

-Υποβάθμιση έρχεται μετά δήλωση Παπακωνσταντίνου, ότι έλλειμμα 

Ελλάδας ανέβει σε 12,5% ΑΕΠ 2009 – πολύ πάνω από αναμενόμενο.



Χρονολόγιο Βασικών Γεγονότων 1974 – 2018: 2010

3/3/2010 Εκρίνεται σκληρό πακέτο λιτότητας: Περικοπές μισθών,

συντάξεων, αυξήσεις: τσιγάρα, αλκοόλ καύσιμα. Βίαιες διαμαρτυρίες Αθήνα

- Η οικονομική διάσωση ξεκινάει  2 /5/2010: Τα μέλη ΔΝΤ και ΕΖ 

συμφωνούν για Πακέτο 110 δισ. €

Βίαιες διαδηλώσεις. 10/5/2010 αγορά ομολόγων ΕΚΤ, δέσμη διάσωσης

750 δ€, πρόγραμμα αγοράς ομολόγων χωρών με δυσκολίες. 

Συμφωνούνται μέτρα διάσωσης 750δ€



Χρονολόγιο Βασικών Γεγονότων 1974 – 2018: 2011

26-27/10- 2011: Οι ηγέτες  ΕΖ συμφωνούν να μειώσουν ελληνικό

χρέος καθώς συνεχίζονται τα οικονομικά προβλήματα της χώρας. Οι

ιδιώτες επενδυτές 50% "κούρεμα" ομολόγων.

31/10/ 2011: Δημόσια οργή για λιτότητα. Ο Παπανδρέου ζητεί εθνικό

δημοψήφισμα  και απευθύνει έκκληση αφού η αντιπολίτευση συμφωνεί 

να υποστηρίξει νέα συμφωνία ΕΕ-ΔΝΤ.
-Παπανδρέου αναγκάζεται να αποχωρήσει και ο Λ. Παπαδήμος διορίζεται 

επικεφαλής κυβέρνησης ενότητας εφαρμογής περαιτέρω λιτότητας & 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.



Χρονολόγιο Βασικών Γεγονότων 1974 – 2018: 2012

Ιανουάριος 2012 - Η κυβέρνηση καταγγέλει και κατηγορεί 4.000

φορολογικούς παραβάτες.

2/2012: ΕΕ & ΔΝΤ συμφωνούν με νέα ελληνική διάσωση αξίας 130 Δ€ .

-Η συμφωνία μειώνει 53,5% χρέους - ή "κούρεμα" - για ιδιώτες

ομολογιούχους της Ελλάδας. Μεγαλύτερο κούρεμα στην ιστορία.

Σε ανταλλαγή, Ελλάδα πρέπει μειώσει χρέος από 160% σε

120,5% μέχρι 2020 !!! ( Τί προβλέψεις θεέ μου!).



Χρονολόγιο Βασικών Γεγονότων 1974 – 2018: 2012

2/3/2012,  Η ΕΕ υιοθετεί το δημοσιονομικό σύμφωνο:  Οι

κυβερνήσεις να κρατούν ελλείμματα < 0,5%  ΑΕΠ με "αυτόματο

μηχανισμό διόρθωσης" για  χώρες που χάνουν στόχο.

6/5/2012 – 17/6/2012 : Η πλειοψηφία ψηφίζει τα κόμματα που

αντιτίθενται ΕΕ-ΔΝΤ και περαιτέρω λιτότητα.

- Νέες εκλογές τον Ιούνιο, όπου η ΝΔ νικά με 30% ψήφων.

- Συνασπισμός ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ

8/2012 - Η ανεργία καταγράφει ρεκόρ: 25,4%, υπερδιπλάσιο μέσου όρου 

ΕΖ: 11,5%. - Το χειρότερο χτύπημα ηλικίες 15-24 ετών, με το 58%



Χρονολόγιο Βασικών Γεγονότων 1974 – 2018: 2012

6/9/2012: Η ΕΚΤ παρουσιάζει Σχέδιο Αγοράς Χρεογράφων: Ο Mario 

Draghi ανακοινώνει ένα πρόγραμμα ανοικτού τύπου αγοράς ομολόγων 

κρατών ΕΖ στη δευτερογενή αγορά.

27/11/2012: Η ΕΖ αναθεωρεί ελληνικό σχέδιο διάσωσης: Το νέο σχέδιο 

επιτρέπει Ελλάδα να μειώσει το λόγο  σε 124% έως 2020 & όχι στο 

120% (Πάλι Μέγάλη Πρόβλεψη) -Ενώ δεσμεύεται  σε επίπεδα χρέους  

"σημαντικά κάτω από" 110% ως το 2022 (Αυτή αν είναι πρόβλεψη!).



Χρονολόγιο Βασικών Γεγονότων 1974 – 2018: 2013

17 Ιουλίου 2013, Το κοινοβούλιο εγκρίνει μέτρα λιτότητας:
-Σειρά ιδιαίτερα αμφιλεγόμενων/βαθιά αντιλαϊκών πολιτικών συνεπάγεται: 

αποχώρηση 25.000 δημόσιου τομέα, φορολογικές αυξήσεις, μείωση 

μισθών, περικοπές προϋπολογισμού. Η αναταραχή φτάνει σε ένα 

crescendo.-

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις διεξάγουν γενική απεργία.



Χρονολόγιο Βασικών Γεγονότων 1974 – 2018: 2014

10 Απριλίου 2014, Αναγέννηση: Η Ελλάδα επιστρέφει στην 

Αγορά Διεθνών Ομολόγων . Η κυβέρνηση αυξάνει τα 3δ€ σε 5ετή 

ομόλογα, απόδοσης < 5% - σημάδι επιστροφής στην οικονομική 

ομαλότητα. Σε ένδειξη ανανέωσης εμπιστοσύνης επενδυτών, η 

προσφορά αυξάνει κατά 1Δ€ περισσότερο από αναμενόμενο.
29/12/ 2014:  Η κυβέρνηση αναγκάζεται - αφού Βουλή δεν επικυρώνει

προεδρικό υποψήφιο- σε εξαγγελία εκλογών 25/1/15. Η Δημοτικότητα 

ΣΥΡΙΖΑ εγείρει ανησυχίες προγράμματος διάσωσης.



Χρονολόγιο Βασικών Γεγονότων 1974 – 2018: 2015

22/1/2015:  Η ΕΚΤ ανακοινώνει ποσοτική χαλάρωση: QE,  ύψους

1,1Τ€ τόνωσης ανάπτυξης. Η ΕΚΤ θα αγοράζει 60Δ€ σε χρηματ/μικά

περιουσιακά στοιχεία + ομολόγων κυριότητας, κάθε μήνα.

-Σύμφωνα με ΕΚΤ, ωστόσο, ελληνικά ομόλογα δεν είναι επιλέξιμα.

25 Ιανουαρίου 2015, το ΣΥΡΙΖΑ κερδίζει τις εκλογές: Ο  Τσίπρας 

ανακοινώνει αναδιαπραγμάτευση όρων διάσωσης, ακύρωση ΔΧ & 

ανανέωση δαπανών ΔΤ, αναμέτρηση με διεθνείς πιστωτές, απειλών 

ελληνική οικονομία με έξοδο από  ΟΝΕ.



Χρονολόγιο Βασικών Γεγονότων 1974 – 2018: 2015

2015: Η ΕΖ εγκρίνει επέκταση διάσωσης, στις 24/2 , 4 μηνών και

μέτρα ελέγχου ΔΔ , καταπολέμησης διαφθοράς/φοροδιαφυγής.

-Στην Ελλάδα δίνεται χρον/μα αποπληρωμής  πιστωτών μεταξύ Απρ 

και Ιουν 2015, ωστόσο, δεν τηρούνται οι ημερομηνίες.

30/6/2015: Έληξε η ελληνική αποπληρωμή 1,6δ€ στο ΔΝΤ, Ελλάς 

πρώτη ανεπτυγμένη χώρα χρέωσης Ταμείου.
Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και πιστωτών υποχωρούν, όταν ο 

Τσίπρας πρότεινε δημοψήφισμα για προτάσεις ΕΕ. και ανακοινώνει 

ελέγχους κεφαλαίου έκτακτης ανάγκης, (αναλήψεις 60€ ημέρα, κλείσιμο τραπεζών)



Χρονολόγιο Βασικών Γεγονότων 1974 – 2018: 2015

Ο Τσίπρας συμβουλεύει "όχι’’!   61% ΌΧΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Αυξάνει κίνδυνος "Grexit" από ΕΖ. 12 /7/2015: Όλα τα Μέλη ΕΕ 

συναντώνται να συζητήσουν προτάσεις συμφωνίας Ελλάδας. Donald 

Tusk δήλωσε η εβδομάδα είναι τελευταία ευκαιρία για συμφωνία της Ελλάδας.

16 /7/2015: Ο Τσίπρας γονατίζει στην EZ & πιέζει το ΚΒ να εγκρίνει 

νέα μέτρα λιτότητας παρά δημοψήφισμα 5ης Ιουλίου. Η συμφωνία 

έρχεται, και ανοίγει δρόμο τρίτου Μνημονίου 86 Δ€.

Συμβιβασμός διασπά ΣΥΡΙΖΑ & θέτει βάσεις εκλογών Σεπτεμβρίου



Χρονολόγιο Βασικών Γεγονότων 1974 – 2018: 2015

Αύγουστος, 2015, Εγκρίθηκε το τρίτο Bailout:

-Το ελληνικό ΚΒ υιοθετεί δέσμη οικονομικών μεταρρυθμίσεων με ένα τρίτο 

μνημόνιο σε αντάλλαγμα 86 Δ€ μέχρι 9/2018
- Η ΕΕ απαιτεί μετ/θμίσεις, περικοπή ΔΔ, ιδιωτικοποίηση κρατικής 

περιουσίας και μεταρρύθμιση εργατικού δικαίου.

- Το ΔΝΤ  αρνείται να συνεισφέρει πρόσθετα κεφάλαια,

μέχρις ότου οι πιστωτές προσφέρουν  "σημαντική

ελάφρυνση του χρέους".



Χρονολόγιο Βασικών Γεγονότων 1974 – 2018: 2015

Σεπτέμβριος 2015, Εκλογές:

Νίκη ΣΥΡΙΖΑ & σχηματισμός κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ



Χρονολόγιο Βασικών Γεγονότων 1974 – 2018: 2017

Φεβρουάριος, 2017:
- Οι εντάσεις για τρίτο Μνημόνιο αυξάνονται καθώς το ΔΝΤ

προειδοποιεί ότι χρέος είναι μη βιώσιμο και μεγάλα πλεονάσματα 

προϋπολογισμού παρεμποδίζουν ανάπτυξη Ελλάδας.
- ΕΕ συμφωνεί με πιο επιεικείς δημοσιονομικούς στόχους, αλλά

αρνείται να εξετάσει κάθε ελάφρυνση χρέους.
-Ο Τσίπρας συμφωνεί για βαθύτερες φορολογικές και συνταξιοδοτικές 

μεταρρυθμίσεις, παρά αποδυνάμωση οικονομίας και αύξηση φτώχειας.



Χρονολόγιο Βασικών Γεγονότων 1974 – 2018: 2018

20/8/2018: Η Ελλάδα βγαίνει από πρόγραμμα διάσωσης:

-Συνολικά, Οφείλει (ΕΕ&ΔΝΤ) περίπου 290 δ€, 180% του ΑΕΠ.
-Η Αθήνα δεσμεύεται για πλεόνασμα προϋπολογισμού έως 2060,

- Αποδέχεται συνεχή εποπτεία ΕΕ & επιβάλλει πρόσθετα.

- ΕΕ χαιρετίζει διάσωση, δείχνοντας επιστροφή στην ανάπτυξη.

Αντίστοιχα, Ανεργία στο 20%, παραμένει υψηλότερη ( ΕΕ).
- ΔΝΤ, υποστηρίζει ότι η ελληνική οικονομία,  πιθανόν να χρειαστεί 

περαιτέρω ελάφρυνση του χρέους.





Ως οι Ινδοί εις φυλάς, ούτω και οι 

Έλληνες διαιρούνται εις τρεις 

κατηγορίας:

α) Εις συμπολιτευομένους, ήτοι έχοντας κοχλιάριον να

βυθίζωσιν εις την χύτραν του προϋπολογισμού.

β) Εις αντιπολιτευομένους, ήτοι μη έχοντας κοχλιάριον

και ζητούντας εν παντί τρόπω να λάβωσιν τοιούτον.



Μικρό 1’ Βίντεο



Κ. Καραμανλής: 2009

Θωρακίσαμε την

Οικονομία
Το  Τανκ είναι Θωράκιση!

https://www.youtube.com/watch?v=R8TcvhpS0II


Κόμμα:
Ομάς ανθρώπων, ειδότων

ν’ αναγιγνώσκωσι και ν’

αρθρογραφώσιν εχόντων

χείρας και πόδας υγιείς,

αλλά μισούντων πάσαν

εργασίαν, οίτινες ενούμενοι

υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν,

ζητούσι να αναβιβάσωσιν

αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού,

ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι.

Εμμανουήλ Ροΐδης, 1836-1904, Έλληνας συγγραφέας



Μικρό 1’ Βίντεο



ΧΒΓ 1974 – 2018: Γ. Παπανδρέου 2009

https://www.youtube.com/watch?v=TW_5AKOEBxs


Ο πολιτικός χρειάζεται την ικανότητα να προβλέπει τι 

θα συμβεί αύριο, την άλλη εβδομάδα, τον άλλο μήνα 

και του χρόνου. Και την ικανότητα να εξηγεί μετά γιατί 

δεν συνέβη
.

Ουίνστον Τσώρτσιλ, 1874-1965, Βρετανός

πρωθυπουργός, Νόμπελ 1953



Μικρό 1’ Βίντεο



https://www.youtube.com/watch?v=AT5f9jpjafs


Οι μάζες δεν διψούν για αλήθεια. Όποιος μπορεί να τις

προμηθεύσει με ψευδαισθήσεις γίνεται εύκολα ο κυρίαρχός 

τους. Όποιος προσπαθήσει να διαλύσει τις ψευδαισθήσεις 

τους γίνεται εύκολα θύμα τους.
Gustave Le Bon, 1841-1931, Γάλλος ανθρωπολόγος



Μικρό 1’ Βίντεο



https://www.youtube.com/watch?v=s2fYN0gB9VA


Η πολιτική είναι η διασκέδαση ασήμαντων ανθρώπων 

που, όταν πετυχαίνουν, γίνονται σπουδαίοι στα μάτια 

ακόμα πιο ασήμαντων ανθρώπων.

George Nathan, 1882-1958, Αμερικανός αρθρογράφος



Μικρό 1’ Βίντεο



Ούτε Νεκρός Δεν Θα 
Ψηφίσω τα Μνημόνια!

https://www.youtube.com/watch?v=2MQtu2svxdI


Τα πράγματα για μένα ήσαν σαφή. Δεν μπορεί να λέγεται

Αριστερά η παράταξη που δεν σέβεται τη Δημοκρατία, ούτε 

μέσα στο Κόμμα ούτε μέσα στην Κοινωνία. Όμως... πώς να 

βιώσεις μια τέτοια αλήθεια, όταν έχεις θυσιάσει τα νιάτα σου σ’ 

αυτή την ιδεολογία;

Μίκης Θεοδωράκης, 1925-, Συνθέτης και πολιτικός



Μικρό 1’ Βίντεο



Δημήτρης Κουτσούμπας!
Ούτε το ΝΑΙ ούτε το ΌΧΙ Θα σώσουν την Ελλάδα και 

Το ΝΑΙ και το ΌΧΙ Θα καταστρέψουν την Ελλάδα!

https://www.youtube.com/watch?v=1EEA4eGldno


Αίτια Οικονομικής Κρίσης- Διαχρονικά αίτια

-.



-.



-.



-.



-.

Φτωχός έλεγχος κριτηρίων ΟΝΕ
Παράβλεψη παραβάσεων κριτηρίων
Πιθανές πολιτικές και οικονομικές 
σκοπιμότητες
Απειρία και έλλειψη γνώσης χειρισμού 
της κρίσης

Φ

Περιορισμένη 
Αρμοδιότητα
Εσωτερικά προβλήματα
Απειρία
Εσφαλμένες παραδοχές 
και εκτιμήσεις



Μικρό 6-λεπτο Βίντεο. Τα Μαθήματα της 
Κρίσης. Οι διαφάνειες φαίνονται 

παρακάτω!



Τα μαθήματα της Κρίσης

Το προφανές μάθημα: Αυτό  συμβαίνει στον καθένα όταν υποκρίνεται ότι δεν

βλέπει πρόβλημα για πολύ καιρό και αναβάλλει μεταρρυθμίσεις

Το βαθύτερο μάθημα: Ελλάδα ακραία  εκδοχή οικονομίας  Ν. Ευρώπης.

Κοινά συμπτώματα: Σοβαρές στρεβλώσεις οικονομίας αναποτελεσματική

Διακυβέρνηση (διαφθορά, δικαιοσύνη, υψηλό κόστος Επχ Δράσης ...)

Διαστρεβλωμένος 

εταιρικός

χαρακτήρας:  

Γενναιόδωρες

κοινωνικές παροχές,

αποσύνδεση μεταξύ

Αναδιανομής

& ανταγωνιστικότητας.



Ελλάδα 59 - Διαφθορά (Corruption) στην Παγκόσμια Αγοράη



Ελλάδα 87 -Αποτελεσματική Διακυβέρνηση στην ΠΑη



Ελλάδα 59 Ανταγωνιστικότητα (competiviness ) στην ΠΑ



Ελλάδα: 69η Προστιθέμενη Αξία



Ελλάδα 47 Επιχειρηματικότητα



Ελλάδα 92 Επιχειρείν (Doing Business) στην ΠΑ



Ελλάδα 101 Ανθρ. Ανάπτυξη (Human Development) στην ΠΑ



Μπορεί η Ελλάδα να τα καταφέρει;

Προκλήσεις!

Μια δύσκολη οικονομική μετάβαση

Κόπωση ύφεσης

Υψηλό κοινωνικό κόστος

Αδυναμίες διακυβέρνησης

Ισχυρή αντίσταση στις μεταρρυθμίσεις από ίδια συμφέροντα

Απoνομιμοποίηση του πολιτικού συστήματος



Μπορεί η Ελλάδα να τα καταφέρει;

•

•

•

•

Μερικά ενθαρρυντικά σημάδια!

Η πρόκληση για την Ευρώπη!

Ελληνική λαϊκή κουλτούρα! 

Τί λένε οι Νεοκλασικοί οικονομολόγοι;



Μπορεί η Ελλάδα να τα καταφέρει;

Μερικά ενθαρρυντικά σημάδια!

Το πρωτογενές έλλειμμα μειώθηκε.

Το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος μειώθηκε.

Η Ευρώπη & € θεωρούνται πολιτικό & όχι οικονομικό ... υπαρξιακό ζήτημα

Παρά την ύφεση, το ευρωπαϊκό σχέδιο παραμένει βαθιά ριζωμένο.

Ο φόβος εναλλακτικών λύσεων υπερνικά μέχρι κόπωση ύφεσης

Όλα τα νέα λαϊκίστικα κόμματα απέτυχαν

Τα μεγάλα κόμματα υποστηρίζουν μεταρρυθμίσεις.

Προοπτική ενός μεγάλου συνασπισμού επόμενες εκλογές



Μπορεί η Ελλάδα να τα καταφέρει;

Η πρόκληση για Ευρώπη!

Το ελληνικό πρόβλημα δεν είναι ένα περιφερειακό ζήτημα

Ούτε ένα απλό οικονομικό πρόβλημα

Είναι Μια μεγάλη δοκιμή για ΕΕ που πρέπει:

Να συνδυάζει πραγματική αλληλεγγύη με αυστηρούς όρους, &,

Να συμμαχεί με τμήματα ελληνικής κοινωνίας προσανατολιζόμενα

στις μεταρρυθμίσεις.



Μπορεί η Ελλάδα να τα καταφέρει;

Ελληνική λαϊκή κουλτούρα!

Ποιοί φταίνε;            Πρέπει να αλλάξει!!!
Η πιό δημοφιλής απάντηση οι μπάσταρδοι οι

ξένοι! ... και όλοι φαίνεται να συμφωνούν.



Μπορεί η Ελλάδα να τα καταφέρει;

Τί λένε οι Νεοκλασικοί οικονομολόγοι
Carmen M. Reinhart & Christoph Trebesh, 2015

Οι παγίδες της εξωτερικής εξάρτησης:

Ελλάδα, 1829-2015



Τί λένε οι Νεοκλασικοί οικονομολόγοι;

•Ιστορικές παραλληλίες μεταξύ παρελθόντος και παρόντος

•Επαναληπτικοί/επίμονοι κύκλοι εξωτερικού χρέους/ πτώχευσης.

•Κρατικές αθετήσεις σε ξένους πιστωτές:  οδυνηρές& μακρόχρονες

•Τέσσερις κύκλοι εξωτερικού δανεισμού, πτώχευσης.

•Σύνθεση ελληνικού ΔΧ (εξωτ. vs εσωτ.) και όχι μόνο ύψος του,

διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στην εξήγηση ιστορικών κύκλων.

•Χρέος & πτώχευση είναι ένα πολυετές θέμα ελληνικής ιστορίας

•Ιστορία Ελλάδας:

αφήγηση χρέους, αθέτησης, εξωτερικής εξάρτησης



Τί λένε οι Νεοκλασικοί οικονομολόγοι;

•200 έτη στοιχείων τεκμηριώνουν  ότι:  η χρόνια εξάρτηση από το

εξωτερικό κεφάλαιο έχει επανειλημμένα οδηγήσει σε καταστροφή!

•Παρατεταμένες κρίσεις χρέους επιλύονται μόνο με περικοπές

ονομαστικής αξίας (Reinhart και Trebesch 2015).

•Αποφασιστική ελάφρυνση χρέους συνδέεται με

υψηλότερη μετέπειτα ανάπτυξη που ήπιες μορφές

ελάφρυνσης, όπως επεκτάσεις ωριμότητας, δεν παρέχουν.

• Η Ελλάδα πάντα βασιζόταν στον εξωτερικό δανεισμό…..

Ξεκίνησε με χρέος  > 100% ΑΕΠ, πριν αποκτήσει 

ανεξαρτησία.



Τί λένε οι Νεοκλασικοί οικονομολόγοι;

•Κάθε κρίση προηγείται βαριάς δανειοδότησης ξένων ιδιωτών

πιστωτών

•Αγνοημένος κίνδυνος εξωτερικού δανεισμού:  βαριές

πολιτικές δεσμεύσεις που  θέτουν σε κίνδυνο εθνική κυριαρχία.

•Με τις δυσκολίες αποπληρωμής, ξένες κυβερνήσεις:
-

-

-

Παρεμβαίνουν,

Βοηθούν στην αποπληρωμή ιδιωτών πιστωτών

Και, απαιτούν περικοπές προϋπολογισμού / προγράμματα

προσαρμογής, Ως προϋπόθεση για διακρατικά δάνεια διάσωσης

-



Τί λένε οι Νεοκλασικοί οικονομολόγοι;

Η δαπανηρή κληρονομιά εξωτερικού χρέους είναι απώλεια

πολιτικού έλέγχου!

Εν συντομία:

- Επιτυχία  παρεμβάσεων ήταν συχνά περιορισμένη!

- Επαναλαμβανόμενοι κύκλοι στην ελληνική οικονομική ιστορία.

- Τρία στάδια: Οικονομική Ανθηση, Χρεωκοπία, Οικονομική Στήριξη

(Boom, Bust, Bailout)
- Κύριο κόστος: απώλεια κυριαρχίας που οδηγεί σε "καταστροφή"

- Οφέλη;



Τί λένε οι Νεοκλασικοί οικονομολόγοι;

Ο Δανεισμός από τις Αγορές, τα Κράτη και οι Περίοδοι Πτωχεύσεων/ Αδυναμίας

εξόδου στις Αγορές, από το 1822 μέχρι τον ΒΠΠ!



Τί λένε οι Νεοκλασικοί οικονομολόγοι;

Ο Δανεισμός από Αγορές και Κράτη μετά το 1995 ως % ΑΕΠ και τα έτη κρίσης!



Τί λένε οι Νεοκλασικοί οικονομολόγοι;

Η Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες οικονομίες αναφορικά με εσωτερικά 

ομόλογα!



Τί λένε οι Νεοκλασικοί οικονομολόγοι;

Συνολικό  Εξωτερικό Χρέος (Δ και Ι) ως % ΑΕΠ, 

1970/2014



Τί λένε οι Νεοκλασικοί οικονομολόγοι;

Ελείμματα ως % ΑΕΠ



Τί λένε οι Νεοκλασικοί οικονομολόγοι;





Τί λένε οι Νεοκλασικοί οικονομολόγοι;

Επιχορηγήσεις από ΗΠΑ και ΕΕ ως % του ΑΕΠ



Ποιό είναι το χρέος πού χρησιμοποιείται; 

Τα εξωτερικά ομόλογα 1824-1940



Τί λένε οι Νεοκλασικοί οικονομολόγοι;

Ελλάδα: Στοιχεία Ανάλυσης του Χρέους, 1826-2015



Τί λένε οι Νεοκλασικοί οικονομολόγοι;

Το πρώτο δάνειο διάσωσης του 1833: χρήση εσόδων



Τί λένε οι Νεοκλασικοί οικονομολόγοι;

Ελληνικά πρωτογενή πλεονάσματα και πληρωμές τόκων 

1833-2011



Μικρό 3-λεπτο Βίντεο. Τα Μνημόνια και τα 
Μεγάλα Ψέμματα! Οι διαφάνειες παρακάτω!



Τα Μνημόνια και τα Μεγάλα Ψέματα 



Oχι μόνο η Ελλάδα δεν «θυσιάστηκε» από

την ευρωπαϊκή επέμβαση, την οποία

άλλωστε εκλιπάρησε!!!

Aντιθέτως η ευρωπαϊκή επέμβαση την

διέσωσε από τη μεγάλη καταστροφή!

Kανείς ισχυριζόμενος  «θυσία» Eλλάδας προς χάριν τραπεζών, 

δεν  έχει

δώσει μία λογική περιγραφή για εναλλακτική διαδικασία για να

διέφευγε κάθε κινδυνο και συνέχιζε  να  ζει με τον ίδιο τρόπο

, ενώ θα είχαν

«τιμωρηθεί» και επωμισθεί τα βάρη της

χρεοκοπίας της 

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες.



- 2008 , ΑΕΠ 242 Δ€  - 2017, 174 Δ€, μείωση 28%

- Ισχυρισμός πως αιτία  μείωσης ΑΕΠ είναι η ‘πολιτική λιτότητας’, λόγω μνημονίων είναι ψεύδος 

αντιμνημονιακής προπαγάνδας.

- Αντίθετα  τα Μνημόνια ήταν ο λόγος που μείωση περιορίστηκε μόνο στο 28% και δεν πήρε 

καταστροφικές διαστάσεις 

- Η άποψη ότι Μνημόνια ευθύνονται για πτώση ΑΕΠ μπορούσε

να ήταν  ορθή και βάσιμη, μόνο, όταν κρινόταν ηθικό/ αποδεκτό,

και θα εφαρμοζόταν μέτρο: 

Η ΕΖ  αναγνωρίζοντας εμπρακτα πολιτισμική, ανατομική,

βιολογική διαφορά και  υποκλινόμενη:

-

- να έκριναν  αναγκαίο να επιβάλουν ετήσιο κεφαλικό φόρο στους πολίτες τους προκειμένου να 

συγκεντρώνουν 40-50Δ€ και

- να το διέθεταν στους Έλληνες, με τη μορφή δωρεάς, για να καλύπτουν όσες ανάγκες δεν 

μπορούσαν να καλύψουν με εργασία  τους.



Το PSI ήταν η μεγαλύτερη διαγραφή χρέους που συνέβη ποτέ στην παγκόσμια ιστορία (~ 200 Δ€ )

Το να υποκρινόμαστε ότι Ευρώπη απομύζησε Ελλάδα, επιβάλλοντάς «λιτότητα» και να 

παρασιωπούμε διαγραφή χρέους 140 Δ€ είναι παρανοϊκό.

Δεν ήταν το PSI που έβλαψε τράπεζες αλλά η ίδια η χρεοκοπία.

Τα οφέλη του PSI ήταν ακέραια για την ελληνική οικονομία. Η

εξαέρωση ελληνικών ομολόγων προήλθε από χρεοκοπία και

όχι από PSI. 

Είναι παραλογισμόςι από επίσημα χείλη να θεωρούν ότι το

PSI «κατέστρεψε τα ταμεία». 

Στην πραγματικότητα το PSI διέσωσε τα ταμεία από την καταστροφή. 

Διότι, για τα 15Δ€ που διαγράφηκε από τα ομόλογα που διακρατούσαν στα αμέσως επόμενα έτη, 

δέχτηκαν πολλαπλάσια επιχορήγηση και αυτό κατέστη δυνατόν αποκλειστικά και μόνο χάρις στο PSI. 



7/72015, δημοσιεύτηκε μία «ανοιχτή επιστολή» προς Γερμανίδα καγκελάριο, πέντε διεθνώς γνωστών 

οικονομολόγων. 

Στην επιστολή την καλούσαν να βάλει τέρμα στη σκληρή «λιτότητα»  στην Ελλάδα, οδηγώντας σε 

«ύφεση»  και  σκληρές δοκιμασίες λαό της.  Η άποψη που εξέφραζαν, δεν ήταν πρωτάκουστη ούτε

πρωτοφανής. 

Άλλωστε, αυτό  ήταν το σύνθημα των  κυβερνητικών μεταβολών

σε εκλογές  το 2012 και το 2015.

Τι σημαίνει όμως «λιτότητα»; Η ερώτηση, όσον αφορά την

Ελλάδα,  δεν απαντήθηκε ποτέ. 

Εντούτοις,  η επανάληψη και επιμονή αντι-μνημονιακών εμπέδωσε στην κοινή γνώμη ότι η κρίση ήταν 

προϊόν πολιτικής «λιτότητας». 

Επικράτησε: η κρίση δεν ήταν συνέπεια παρασιτισμού/φαυλοκρατίας που έζησε κοινωνία  μας,αλλά, 

συνέπεια  ξένων μεθοδεύσεων/συνωμοσιών τους. 





Μικρό 4-λεπτο Βίντεο. Οι διαφάνειες 
φαίνονται Παρακάτω





Τα μαθήματα της Κρίσης

Το προφανές μάθημα: Αυτό  συμβαίνει στον καθένα όταν υποκρίνεται ότι δεν

βλέπει πρόβλημα για πολύ καιρό και αναβάλλει μεταρρυθμίσεις

Το βαθύτερο μάθημα: Ελλάδα ακραία  εκδοχή οικονομίας  Ν. Ευρώπης.

Κοινά συμπτώματα: Σοβαρές στρεβλώσεις οικονομίας αναποτελεσματική

Διακυβέρνηση (διαφθορά, δικαιοσύνη, υψηλό κόστος Επχ Δράσης ...)

Διαστρεβλωμένος 

εταιρικός

χαρακτήρας:  

Γενναιόδωρες

κοινωνικές παροχές,

αποσύνδεση μεταξύ

Αναδιανομής

& ανταγωνιστικότητας.



Ελλάδα 59 - Διαφθορά (Corruption) στην Παγκόσμια Αγοράη



Ελλάδα 87 -Αποτελεσματική Διακυβέρνηση στην ΠΑη



Ελλάδα 59 Ανταγωνιστικότητα (competiviness ) στην ΠΑ



Ελλάδα: 69η Προστιθέμενη Αξία



Ελλάδα 47 Επιχειρηματικότητα



Ελλάδα 92 Επιχειρείν (Doing Business) στην ΠΑ



Ελλάδα 101 Ανθρ. Ανάπτυξη (Human Development) στην ΠΑ



Μπορεί η Ελλάδα να τα καταφέρει;

Προκλήσεις!

Μια δύσκολη οικονομική μετάβαση

Κόπωση ύφεσης

Υψηλό κοινωνικό κόστος

Αδυναμίες διακυβέρνησης

Ισχυρή αντίσταση στις μεταρρυθμίσεις από ίδια συμφέροντα

Απoνομιμοποίηση του πολιτικού συστήματος



Μπορεί η Ελλάδα να τα καταφέρει;

•

•

•

•

Μερικά ενθαρρυντικά σημάδια!

Η πρόκληση για την Ευρώπη!

Ελληνική λαϊκή κουλτούρα! 

Τί λένε οι Νεοκλασικοί οικονομολόγοι;



Μπορεί η Ελλάδα να τα καταφέρει;

Μερικά ενθαρρυντικά σημάδια!

Το πρωτογενές έλλειμμα μειώθηκε.

Το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος μειώθηκε.

Η Ευρώπη & € θεωρούνται πολιτικό & όχι οικονομικό ... υπαρξιακό ζήτημα

Παρά την ύφεση, το ευρωπαϊκό σχέδιο παραμένει βαθιά ριζωμένο.

Ο φόβος εναλλακτικών λύσεων υπερνικά μέχρι κόπωση ύφεσης

Όλα τα νέα λαϊκίστικα κόμματα απέτυχαν

Τα μεγάλα κόμματα υποστηρίζουν μεταρρυθμίσεις.

Προοπτική ενός μεγάλου συνασπισμού επόμενες εκλογές



Μπορεί η Ελλάδα να τα καταφέρει;

Η πρόκληση για Ευρώπη!

Το ελληνικό πρόβλημα δεν είναι ένα περιφερειακό ζήτημα

Ούτε ένα απλό οικονομικό πρόβλημα

Είναι Μια μεγάλη δοκιμή για ΕΕ που πρέπει:

Να συνδυάζει πραγματική αλληλεγγύη με αυστηρούς όρους, &,

Να συμμαχεί με τμήματα ελληνικής κοινωνίας προσανατολιζόμενα

στις μεταρρυθμίσεις.



Μπορεί η Ελλάδα να τα καταφέρει;

Ελληνική λαϊκή κουλτούρα!

Ποιοί φταίνε;            Πρέπει να αλλάξει!!!
Η πιό δημοφιλής απάντηση οι μπάσταρδοι οι

ξένοι! ... και όλοι φαίνεται να συμφωνούν.



Μπορεί η Ελλάδα να τα καταφέρει;

Τί λένε οι Νεοκλασικοί οικονομολόγοι
Carmen M. Reinhart & Christoph Trebesh, 2015

Οι παγίδες της εξωτερικής εξάρτησης:

Ελλάδα, 1829-2015



Τί λένε οι Νεοκλασικοί οικονομολόγοι;

•Ιστορικές παραλληλίες μεταξύ παρελθόντος και παρόντος

•Επαναληπτικοί/επίμονοι κύκλοι εξωτερικού χρέους/ πτώχευσης.

•Κρατικές αθετήσεις σε ξένους πιστωτές:  οδυνηρές& μακρόχρονες

•Τέσσερις κύκλοι εξωτερικού δανεισμού, πτώχευσης.

•Σύνθεση ελληνικού ΔΧ (εξωτ. vs εσωτ.) και όχι μόνο ύψος του,

διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στην εξήγηση ιστορικών κύκλων.

•Χρέος & πτώχευση είναι ένα πολυετές θέμα ελληνικής ιστορίας

•Ιστορία Ελλάδας:

αφήγηση χρέους, αθέτησης, εξωτερικής εξάρτησης



Τί λένε οι Νεοκλασικοί οικονομολόγοι;

•200 έτη στοιχείων τεκμηριώνουν  ότι:  η χρόνια εξάρτηση από το

εξωτερικό κεφάλαιο έχει επανειλημμένα οδηγήσει σε καταστροφή!

•Παρατεταμένες κρίσεις χρέους επιλύονται μόνο με περικοπές

ονομαστικής αξίας (Reinhart και Trebesch 2015).

•Αποφασιστική ελάφρυνση χρέους συνδέεται με

υψηλότερη μετέπειτα ανάπτυξη που ήπιες μορφές

ελάφρυνσης, όπως επεκτάσεις ωριμότητας, δεν παρέχουν.

• Η Ελλάδα πάντα βασιζόταν στον εξωτερικό δανεισμό…..

Ξεκίνησε με χρέος  > 100% ΑΕΠ, πριν αποκτήσει 

ανεξαρτησία.



Τί λένε οι Νεοκλασικοί οικονομολόγοι;

•Κάθε κρίση προηγείται βαριάς δανειοδότησης ξένων ιδιωτών

πιστωτών

•Αγνοημένος κίνδυνος εξωτερικού δανεισμού:  βαριές

πολιτικές δεσμεύσεις που  θέτουν σε κίνδυνο εθνική κυριαρχία.

•Με τις δυσκολίες αποπληρωμής, ξένες κυβερνήσεις:
-

-

-

Παρεμβαίνουν,

Βοηθούν στην αποπληρωμή ιδιωτών πιστωτών

Και, απαιτούν περικοπές προϋπολογισμού / προγράμματα

προσαρμογής, Ως προϋπόθεση για διακρατικά δάνεια διάσωσης

-



Τί λένε οι Νεοκλασικοί οικονομολόγοι;

Η δαπανηρή κληρονομιά εξωτερικού χρέους είναι απώλεια

πολιτικού έλέγχου!

Εν συντομία:

- Επιτυχία  παρεμβάσεων ήταν συχνά περιορισμένη!

- Επαναλαμβανόμενοι κύκλοι στην ελληνική οικονομική ιστορία.

- Τρία στάδια: Οικονομική Ανθηση, Χρεωκοπία, Οικονομική Στήριξη

(Boom, Bust, Bailout)
- Κύριο κόστος: απώλεια κυριαρχίας που οδηγεί σε "καταστροφή"

- Οφέλη;



Τί λένε οι Νεοκλασικοί οικονομολόγοι;

Ο Δανεισμός από τις Αγορές, τα Κράτη και οι Περίοδοι Πτωχεύσεων/ Αδυναμίας

εξόδου στις Αγορές, από το 1822 μέχρι τον ΒΠΠ!



Τί λένε οι Νεοκλασικοί οικονομολόγοι;

Ο Δανεισμός από Αγορές και Κράτη μετά το 1995 ως % ΑΕΠ και τα έτη κρίσης!



Τί λένε οι Νεοκλασικοί οικονομολόγοι;

Η Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες οικονομίες αναφορικά με εσωτερικά 

ομόλογα!



Τί λένε οι Νεοκλασικοί οικονομολόγοι;

Συνολικό  Εξωτερικό Χρέος (Δ και Ι) ως % ΑΕΠ, 

1970/2014



Τί λένε οι Νεοκλασικοί οικονομολόγοι;

Ελείμματα ως % ΑΕΠ



Τί λένε οι Νεοκλασικοί οικονομολόγοι;





Τί λένε οι Νεοκλασικοί οικονομολόγοι;

Επιχορηγήσεις από ΗΠΑ και ΕΕ ως % του ΑΕΠ



Ποιό είναι το χρέος πού χρησιμοποιείται; 

Τα εξωτερικά ομόλογα 1824-1940



Τί λένε οι Νεοκλασικοί οικονομολόγοι;

Ελλάδα: Στοιχεία Ανάλυσης του Χρέους, 1826-2015



Τί λένε οι Νεοκλασικοί οικονομολόγοι;

Το πρώτο δάνειο διάσωσης του 1833: χρήση εσόδων



Τί λένε οι Νεοκλασικοί οικονομολόγοι;

Ελληνικά πρωτογενή πλεονάσματα και πληρωμές τόκων 

1833-2011



Εξοδος από τα Μημόνια: Προοπτική & Μέτρα

Παρά την ‘εξοδο’ από τα Μνημόνια πολλά  τα Προβλήματα (Πολιτική & Οικονομία)







Εξοδος από τα Μημόνια: Μέτρα



Και, Τέλος, η Αναλογία Εξωτερικό/Εσωτερικό Χρέος: 
30:70% 





https://www.cfr.org/timeline/greeces-debt-crisis-timeline Greece's Debt 1974 – 2018

https://en.wikipedia.org/wiki/Greek_government-debt_crisis_timeline Greek government-

debt crisis timeline

https://www.bbc.com/news/world-europe-17373216  Greece profile - Timeline

https://www.bbc.com/news/business-13798000 Eurozone crisis explained

https://greece.greekreporter.com/2018/08/20/8-years-of-bailouts-a-timeline-of-the-greek-

crisis/  8 Years of Bailouts: A Timeline of the Greek Crisis

https://www.dw.com/en/a-timeline-of-greeces-long-road-to-recovery/a-45118014  A

timeline of Greece's long road to recovery

https://www.thebalance.com/what-is-the-greece-debt-crisis-3305525 Greek Debt Crisis

Explained

https://business.financialpost.com/pmn/business-pmn/nasty-brutish-and-long-a-timeline-

of-greeces-debt-crisis Nasty, brutish and long: A timeline of Greece's debt crisis

https://www.cnbc.com/2015/06/24/greece-debt-crisis-timeline-it-all-started-in-2001.html

Greece timeline: It all started in 2001…

https://www.theguardian.com/business/2015/jun/25/greek-crisis-20-key-moments-

eurozone Greek debt crisis: the 20 key moments



https://sputniknews.com/news/201808201067280649-greece-bailout-debt-crisis/

Tragedy of Errors: Timeline History of Greece's Decade-Long Economic

Crisishttp://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/hellenicObservatory/CMS%20pdf

/Latest_news/Crisis-resources.pdf Timelines of the crisis References

http://loukakatseli.gr/wp-content/uploads/2017/04/Lessons-from-the-Greek-Crisis-1-03-

2016.pdf   lessons learnt

https://www.forbes.com/sites/francescoppola/2018/08/20/lessons-for-the-eurozone-

from-the-greek-debt-crisis/#5d609b3c55dd

https://cfrd8-files.cfr.org/sites/default/files/pdf/2013/06/GEM%20PDF%20July.pdf

http://todiktio.eu/en/index.php/activities/publications-reports-policy-briefs/item/448-

lessons-from-the-greek-crisis

https://pdfs.semanticscholar.org/ae9b/0be54158c244adc2417262d5c022cb377277.pdf

https://www.liberal.gr/arthro/41761/apopsi/arthra/ta-aitia-tis-oikonomikis-krisis-oi-

sunepeies-kai-i-diexodos-muthoi-kai-pragmatikotita.html

https://www.dianeosis.org/2017/03/ti-mas-emathe-i-krisi/



Αγαπητοί κύριοι και κυρίες, ας μην κατηγορούμε τον εαυτό μας για 
την κρίση στη χώρα μας. Δεν είναι αποτέλεσμα των ενεργειών μας. 
Είναι καθήκον των κυβερνώντων να υπερασπίζονται τα συμφέροντά 
μας μακροπρόθεσμα και για τις μελλοντικές γενιές. Εάν οι πολιτικοί 
ήταν πατριώτες, δεν θα είχαν ποτέ φέρει την Ελλάδα σε τόσο 
ευάλωτη θέση. Πρέπει να αλλάξουμε την κατάσταση. Να είμαστε 
αλληλέγγυοι μεταξύ μας γιατί κάνεις άλλος δεν θα'ναι. ΠΟΤΕ να 
μην ξεχάσουμε τις ρίζες μας και το τι είμαστε ικανοί να κάνουμε. 
Τέλος, σας, ευχαριστώ, όλους, που με τιμήσατε και είχατε την 
υπομονή να με ακούστε, 

Ξεχωρίζω, τον Λεφτέρη Σκιαδά, Δντή της εστίας και Πρόεδρο του 
ΣτΑ, που μου εμπιστεύθηκε αυτή των ωραίο χώρο, και ΞΕΧΩΡΙΖΩ, 
επιπλέον,  τη γυναίκα μου Λίνα, το γιατί το ξέρει καλά!!! 
Περνάω, μέσα από την πάμω δεξιά φωτογραφία, τη λατρεία στον 
Κωνσταντίνο μου, ο πόνος της μνημοσύνης του οποίου μου έδωσε τη 
μεγάλη δύναμη να κάνω τη σημερινή παρουσία! Θα συνεχίσουμε με 
τον κύκλο των ερωτήσεων σε πέντε λεπτά!



Τέλος!!!

Αχ  Ελλάδα Σαγαπώ!!! Νίκος Παπάζογλου
https://www.youtube.com/watch?v=fFaljbyX1WY

Τέλος

https://www.youtube.com/watch?v=fFaljbyX1WY
https://www.youtube.com/watch?v=fFaljbyX1WY


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Πόσο κόστισε η περίφημη διαπραγμάτευση του 2015!
Δημήτριος Κατελούζος, Υποπτέραρχος εα. 

Eχουν ακουστεί πολλά νούμερα για τη ζημιά της υπερήφανης διαπραγμάτευσης και δικαίως ο Δ. 
Τζανακόπουλος δήλωσε πως καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Ωστόσο, ο τέως πρόεδρος του 
EuroWorking Group Τόμας Βίζερ, που εκτιμά τη ζημιά στα 200 δισ. ευρώ, δεν είναι «καθένας»!
+ Οχι πως είναι λίγα τα 20 δισ. ευρώ που χάσαμε από την απαξίωση των τραπεζικών μετοχών που 
διακρατούσε το ΤΧΣ, 
+ Ούτε τα 7 δισ. ευρώ από τα κέρδη των κεντρικών τραπεζών που χάσαμε οριστικά, 
+ Ούτε τα 40 δισ. των καταθέσεων που αποσύρθηκαν.
+ αλλά, η ζημιά σε όρους ανάπτυξης είναι πολύ μεγαλύτερη, και ήταν 13% ΑΕΠ (13% 15,16,17,18) 
αναμενόμενοι συνολικοί ρυθμοί ανάπτυξης) λιγότερο σημαίνει 24Δις € Ζημιά!
+ Η ποσοτική χαλάρωση του Μάριο Ντράγκι, που πλημμύρισε την ευρωζώνη με άφθονη, φθηνή 
ρευστότητα και την χάσαμε είχε και αυτή μια μεγάλη ζημιά! Πόσο κόστισε αυτό! 
+ Η τουριστική βιομηχανία που κάλπαζε, καθώς βυθίζονταν οι ανταγωνιστικές αγορές στην Ανατολική 
Μεσόγειο λόγω τρομοκρατίας και κρίσης Τουρκίας, είχε μια μεγάλη ζημιά λόγω της κρίσης 
διαπραγμάτευσης στην Ελλάδα! Πόσο Κόστισε Αυτό!



Πόσο κουρεύτηκε το χρέος; Και, Γιατί το χρέος αυξήθηκε παρά το μεγάλο κούρεμα που υπέστη; 
Δημοσθένης Κωνσταντίνου, Πρέσβης ε.τ.
Το απόθεμα των ομολόγων του ελληνικού κράτους (συμπεριλαμβανομένων των εγγυημένων χρεών των 
δημόσιων επιχειρήσεων αλλά χωρίς τα έντοκα γραμμάτια)
στο τέλος Απριλίου του 2010 ανερχόταν σε . 

Από το απόθεμα αυτό, ομόλογα αξίας 58 δις. € 
εξοφλήθηκαν την περίοδο Μαΐου 2010 –
Φεβρουαρίου 2012, ενώ τα ομόλογα που κατείχε 
η ΕΚΤ και άλλες εθνικές κεντρικές τράπεζες, αξίας
56 δις. €, εξαιρέθηκαν από την αναδιάρθρωση του
ελληνικού χρέους

Το 2015 το ελληνικό δημόσιο χρέος έφτανε τα 311.5 δις. € έναντι 301.1 δις. € που βρισκόταν το 2009 ή 310.9 δις. € 
στα τέλη Απριλίου 2010.3 Την περίοδο 2009-2015 υπήρξε δηλαδή αύξηση μόνο 10.4 δις €, κι αυτό παρά το γεγονός 
ότι (1) η Ελλάδα δανείστηκε 37.3 δις. €. επιπλέον για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών της μετά το PSI που 
επιβάρυναν το χρέος της και  (2) κατά την πενταετία 2010-2015 η ελληνική οικονομία συνέχισε να καταγράφει 
σημαντικά δημοσιονομικά ελλείμματα: συγκεκριμένα το σωρευτικό ποσό των ελλειμμάτων την περίοδο 2010-2015 
έφτασε τα 106 δις. €, ενώ το αντίστοιχο ποσό των πρωτογενών ελλειμμάτων ήταν 47 δις. €. Αυτό που αυξήθηκε 
σημαντικά είναι ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ. Αυτό οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στην μεγάλη συρρίκνωση του 
ΑΕΠ: το 2009 το ΑΕΠ της Ελλάδας ήταν περίπου 237.5 δις. € ενώ το 2015 μειώθηκε στα 176 δις. €, δηλαδή μια 
μείωση της τάξης του 26%. Ως αποτέλεσμα, ενώ ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ ήταν περίπου 137% τον Απρίλιο του 
2010, στα τέλη του 2015 έφτασε το 177%.



Μπορείτε να μας πείτε δυό κουβέντες για την Ποσοτική Χαλάρωση (Quantitative easing (QE)) και γιατί 
δεν την εκμεταλλευτήκαμε στην Ελλάδα! 
Θεόδωρος Γιαννιτσοπουλος, Αντιπτέραρχος ε.α.
Ποσοτική χαλάρωση (QE) είναι μια νομισματική πολιτική στην οποία η κεντρική τράπεζα αγοράζει κρατικά 
χρεόγραφα ή περιουσιακά στοιχεία από τη δευτερογενή αγορά και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
προκειμένου τονωθεί η οικονομία σε περιόδους όπου η παραδοσιακή νομισματική πολιτική δεν φέρει τα 
προσδοκώμενα αποτελέσματα.
Η κεντρική τράπεζα αγοράζοντας χρεόγραφα προκαλεί άνοδο των τιμών τους και μείωση της απόδοσης 
(επιτοκίων) τους, ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται η προσφορά χρήματος στην οικονομία.
Η πολιτική της ποσοτικής χαλάρωσης έχει σαν αποτέλεσμα να αυξηθούν τα διαθέσιμα κεφάλαια των 
εμπορικών τραπεζών, τα οποία θα επενδυθούν στην αγορά νέων χρηματοπιστωτικών προϊόντων, 
προκαλώντας αύξηση των επιπέδων δανεισμού και της ρευστότητας.
Διαδικασία της Ποσοτικής Χαλάρωσης:Η Κεντρική Τράπεζα μιας χώρας ή μιας νομισματικής ένωσης 
δημιουργεί χρήμα Το νέο χρήμα χρησιμοποιείται για την αγορά χρεογράφων από τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα και την χρηματαγορά
1. Αυτή η κίνηση προκαλεί πτώση των επιτοκίων,  2. Τα κεφάλαια των τραπεζών αυξάνονται από την 
πώληση των χρεογράφων στην Κεντρική Τράπεζα,  3. Λόγω χαμηλών επιτοκίων (άρα χαμηλής απόδοσης 
εναλλακτικών επενδύσεων) και υψηλών αποθεματικών οι τράπεζες αυξάνουν την χορήγηση δανείων,  4. 
Οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις εκμεταλλεύονται τα χαμηλά επιτόκια κι αυξάνουν το δανεισμό τους, 
5. Η αύξηση διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών αυξάνει την κίνηση της αγοράς και προκαλεί 
ανάπτυξη της οικονομίας



Ποιοι είναι οι Λόγοι που τα προγράμματα δεν απέδωσαν τα προσδοκώμενα αποτέλεσματα
Κοσμάς Βούρης τ. Γεν. Διευθυντής Διεύθυνσης Αμυντικού Εξοπλισμού& Επενδύσεων 

Αγαπητέ μου Κοσμά, ευχαριστώ για τα θερμά λόγια, τόσο τα δικά σου όσο κααι του Κοσμά, και για τη 
στήριξη σας στις δύσκολες μέρες που έχετε. Τώρα στην ερώρηση και ανησυχίας σου, που απόλυτα τις 
συμμερίζομαι:
Θα έλεγα ότι:
-Δεν υπήρξε κλίμα εθνικής ομοψυχίας
-Οι κυβερνήσεις (όλες) επέδειξαν αναβλητικότητα στην επίλυση των προβλημάτων, ώστε να αποφύγουν το 
πολιτικό κόστος
-Επιπλέον, προσπάθησαν να προστατεύσουν τα προνόμια της εκλογικής πελατείας τους ή και να αυξήσουν 
την πελατεία τους μη λέγοντας την πραγματική αλήθεια. Πιστεύω, απόλυτα, αν οι ηγέτες όλων των 
κομμάτων ήταν πατριώτες με την καλή έννοια του όρου θα ήταν μικρότερος ο Γολγοθάς της πατρίδας μας.
-Επιπλέον, δεν συντάχθηκε κανένα ολοκληρωμένο, ρεαλιστικό σχέδιο εξόδου από την κρίση
-Υπήρξε μια Υπερφορολόγηση και αδυναμία πάταξης της φοροδιαφυγής
-Οριζόντιες, τυφλές περικοπές, αντί για στοχευμένη μείωση των κρατικών δαπανών
-Ακατανόητη κωλυσιεργία στη Μη πραγματοποίηση των αναγκαίων διαρθρωτικών αλλαγών
-Δε δόθηκε βάρος στην ενίσχυση της παραγωγής, της καινοτομίας και των εξαγωγών
-Δε δημιουργήθηκε ένα δίχτυ κοινωνικής προστασίας των πιο αδύνατων
Αυτά και άλλα πολλά! (παρότι προβλεπόταν)



Η διάλεξή σας ήταν εξαιρετική, ωστόσο, θα ήθελα να θέσω και εγώ δύο ερωτήματα:
1) Ήταν έτοιμη η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει την ελληνική κρίση;  2) Εάν υπήρχε μία στοιχειώδης πολιτική 
συναίνεση, εξ´αρχής, θα είχε αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα η οικονομική κρίση;
Γιώργος Λυκοκάπης Δρ, Αρθρογράφος

Ασφαλώς και δεν ήταν Γιώργο (ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια), γιατί Υπήρχαν αστοχίες και αξιοσημείωτα 
συστημικά κενά όπως:
+ Δημιουργία ενός συστήματος εκτεθειμένου στις ιδιωτικές χρηματοπιστωτικές αγορές και ανοχύρωτου έναντι των 
κερδοσκοπικών παιγνίων  + Αποκλίνουσες οικονομικοπολιτικές και νομισματικές κουλτούρες μεταξύ των μελών
+ Κατίσχυση του μονεταριστικού προτύπου της Bundesbank  + Απουσία ενός αυτοματοποιημένου και αποτελεσματικού 
συστήματος πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων και αλληλεγγύης
Λειτουργικά προβλήματα του Ευρωσυστήματος, όπως:
Αναποτελεσματικότητα της δημοσιονομικής πειθαρχίας και του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης  + 
Διαφορετικές προσαρμογές κρατών μελών στους όρους παιγνιδιού της ΟΝΕ  + Αντιπαραγωγική χρήση φθηνού 
δανεισμού από την Ενωσιακή περιφέρεια  + Η ισοπεδωτική νομισματική πολιτική παρά την ύπαρξη ανομοίων 
οικονομικών καταστάσεων Η πολιτική διαχείρισης της κρίσης στην Ευρωζώνη ήταν φτωχή, πχ:
+ Δομικές ατέλειες και οι λειτουργικές αδυναμίες του ευρωσυστήματος
+ Υπερβολικές αντιδράσεις των χρηματοπιστωτικών αγορών και των οίκων αξιολόγησης
+ Δυσλειτουργίες του ευρωπαϊκού μηχανισμού λήψης αποφάσεων
+ Ελλειμμα οραματικής και αποφασιστικής ευρωπαϊκής ηγεσίας και η εμφάνιση οικονομικού εθνικισμού σε ορισμένα 
κράτη μέλη
+Ασάφειες και η ελαστικότητα του κανονιστικού πλαισίου της ΟΝΕ Στο Δεύτερο ερώτημα: Αν οι πολιτικοί ήταν 
υπεύθυνοι, ομονοούσα, συνεργάζονταν και έβλεπαν το μεγάλο πρόβλημα πατριωτικά, θα είχαμε βγεί από την κρίση 
πολύ πιοπριν από το 2015.



Ποια ήταν η αμερικανική παρέμβαση και βοήθεια στα χρόνια της ελληνικής οικονομικής? 
Εφη Χαραλαμπάκη, Υ. Δρ

Εφη μου, σε ευχαριστώ για τα θερμά σου λόγια! Τώρα στην ερώτηση:
Θα έλεγα ότιο  διαμεσολαβητικός ρόλος των αμερικανικών κυβερνήσεων κατά την διάρκεια της κρίσης του 
ελληνικού χρέους ήταν κρίσιμος για την αποφυγή ενός ατυχήματος ή επιλογών που θα οδηγούσαν στην 
έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη. 
Αναπτύχθηκε, έτσι, σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ του Έλληνα πρωθυπουργού και του πρώην υπουργού 
Οικονομικών των ΗΠΑ Τζακ Λιου, ο οποίος τον συμβούλευε πριν αλλά και κατά την διάρκεια των κρίσιμων 
διαπραγματεύσεων με τους Ευρωπαίους τον Ιούλιο του 2015. 
Ετσι, η «πολιτική και ηθική στήριξη των ΗΠΑ», όπως την έχει χαρακτηρίσει ο κ. Τσίπρας, συνέβαλε 
παράλληλα στη βελτίωση των διμερών σχέσεων, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για τη βαθύτερη συνεργασία σε 
ευρύ φάσμα θεμάτων που συμπεριλαμβάνει τομείς όπως η άμυνα και η ασφάλεια.
Ασφαλώς οι ΗΠΑ έχουν κεφαλαιοποιήσει την καλή τους σχέση με την κυβέρνηση για την προώθηση των 
προτεραιοτήτων&συμφερόντων τους στην περιοχή, εξέλιξη με την οποία συντάσσεται η ελληνική πλευρά. 
Η κοινή γνώμη, τώρα, γνωρίζει το ενδιαφέρον των ΗΠΑ για την Ελλάδα. Η θέση τους ότι η Ελλάδα θα πρέπει 
να παραμείνει στην Ευρωζώνη, να μεταρρυθμίσει την οικονομία της και να καταλήξει σε συμφωνία που θα 
υποστηρίξει την ανάκαμψη της μέσω της ελάφρυνσης του χρέους βρήκε ευήκοα ώτα στην χώρα. 
Η εμπλοκή των ΗΠΑ έχει εξελιχθεί από την οικονομική διπλωματία σε μια πολυδιάστατη διπλωματία, που 
περιλαμβάνει διάφορες πτυχές της διμερούς σχέσης. Υπό αυτό το πρίσμα, οι ΗΠΑ υποστηρίζουν 
περιφερειακές πρωτοβουλίες όπως αυτή με την Κύπρο και το Ισραήλ στην νευραλγική, ευαίσθητη για την 
ασφάλεια της Δύσης περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.



Ηταν έτοιμη η ΕΖ να αντιμετωπίσει την Ελληνική Κρίση
Ευφροσύνη Μπούτσικα, Η-Μ ΕΜΠ, Στέλεχος ΟΤΕ
Αγαπητή μου, Ευφροσύνη, ΑΣΦΑΛΩΣ και ΟΧΙ !!!  Υπήρχαν αστοχίες και συστημικά κενά όπως:
+Δημιουργία ενός συστήματος εκτεθειμένου στις ιδιωτικές χρηματοπιστωτικές αγορές και ανοχύρωτου 
έναντι των κερδοσκοπικών παιγνίων
+ Αποκλίνουσες οικονομικοπολιτικές και νομισματικές κουλτούρες μεταξύ των μελών
+Κατίσχυση του μονεταριστικού προτύπου της Bundesbank +Απουσία ενός αυτοματοποιημένου και 
αποτελεσματικού συστήματος πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων και αλληλεγγύης
Λειτουργικά προβλήματα του Ευρωσυστήματος, όπως:
Αναποτελεσματικότητα της δημοσιονομικής πειθαρχίας και του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης
+Διαφορετικές προσαρμογές κρατών μελών στους όρους παιγνιδιού της ΟΝΕ
+Αντιπαραγωγική χρήση φθηνού δανεισμού από την Ενωσιακή περιφέρεια
+Ισοπεδωτική νομισματική πολιτική παρά την ύπαρξη ανομοίων οικονομικών καταστάσεων
Η πολιτική διαχείρισης της κρίσης στην Ευρωζώνη ήταν φτωχή, πχ:
+ Δομικές ατέλειες και οι λειτουργικές αδυναμίες του ευρωσυστήματος
+ Υπερβολικές αντιδράσεις των χρηματοπιστωτικών αγορών και των οίκων αξιολόγησης
+ Δυσλειτουργίες του ευρωπαϊκού μηχανισμού λήψης αποφάσεων
+ Ελλειμμα οραματικής και αποφασιστικής ευρωπαϊκής ηγεσίας και η εμφάνιση οικονομικού εθνικισμού σε 
ορισμένα κράτη μέλη
+Ασάφειες και η ελαστικότητα του κανονιστικού πλαισίου της ΟΝΕ



Ποιοι είναι οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την επιχειρηματικότητα 
Χριστίνα Μπαρμπαρούση Υ. Δρ

Ευχαριστώ για την ερώτηση, Θα έλεγα αυτοί που φαίνονται στη διαφάνεια:



Ποιες είναι οι απόψεις της κοινής γνώμης για τη φοροδιαφυγή!
Κωνσταντίνος Βουτσινάς, Πλοίαρχος ΠΝ εα, Μέλος ΔΣ ΕΛΙΣΜΕ
Αγαπητέ μου Κώστα να τι έδειξε μια έρευνα του κοινού!

:



Η Περίοδος 1995-2007 ήταν Περίοδος Οικονομικής Ευφορίας ή Μεγενθυμένη Φόύσκα?
Αχιλλέας Λέλλας Απχος εα 

Ευχαριστώ πολύ, Αχιλλέα μου, για τα πολύ καλά σου λόγια! Στο ερώτημά σου, τώρα, Από το 1995 και 
έπειτα, σημειώθηκε αξιοσημείωτη συνέπεια στην τιθάσευση του υψηλού πληθωρισμού, μετά από πολλά 
χρόνια.
Η πτώση των επιτοκίων οδήγησε τις τράπεζες στην πρόσβαση σε άφθονο και φθηνό δανεισμό. Το ίδιο 
συνέβη και με τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.
Η υπερβολική αύξηση της κατανάλωσης, όπως παρουσιάστηκε και στην διάλεξη, οδήγησε σε μία «φούσκα» 
εγχώριας ζήτησης, η οποία συντηρήθηκε για πολλά χρόνια από τον εξωτερικό δανεισμό.
Τα συνεχή δημοσιονομικά ελλείμματα οδήγησαν σταδιακά σε διόγκωση του δημοσίου χρέους
Η ελληνική οικονομία, για σχεδόν μία δεκαετία, βίωσε μια πρωτόγνωρη «φούσκα» οικονομικής 
δραστηριότητας
Η κρίση της Lehman Brothers το 2008 επηρέασε σύντομα όλο τον πλανήτη προκαλώντας σταδιακά πτώση 
της εγχώριας ζήτησης και των τιμών σε πολλές οικονομίες.

Λέλας: Ευχαριστώ, κι αν κατάλαβα καλά κάποιοι συνειδητά ή από άγνοια ενώ θα μπορούσαν να βελτιώσουν 
την κατάσταση ή τουλάχιστον να την διατηρήσουν σε ίδια επίπεδα, την οδήγησαν στα σημερινά επίπεδα.

Μπασαράς: ή και τα δύο Αχιλλέα



Η Περίοδος 1995-2007 ήταν Περίοδος Οικονομικής Ευφορίας ή Μεγενθυμένη Φόύσκα?
Αχιλλέας Λέλλας Απχος εα 

Ευχαριστώ πολύ, Αχιλλέα μου, για τα πολύ καλά σου λόγια! Στο ερώτημά σου, τώρα, Από το 1995 και 
έπειτα, σημειώθηκε αξιοσημείωτη συνέπεια στην τιθάσευση του υψηλού πληθωρισμού, μετά από πολλά 
χρόνια.
Η πτώση των επιτοκίων οδήγησε τις τράπεζες στην πρόσβαση σε άφθονο και φθηνό δανεισμό. Το ίδιο 
συνέβη και με τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.
Η υπερβολική αύξηση της κατανάλωσης, όπως παρουσιάστηκε και στην διάλεξη, οδήγησε σε μία «φούσκα» 
εγχώριας ζήτησης, η οποία συντηρήθηκε για πολλά χρόνια από τον εξωτερικό δανεισμό.
Τα συνεχή δημοσιονομικά ελλείμματα οδήγησαν σταδιακά σε διόγκωση του δημοσίου χρέους
Η ελληνική οικονομία, για σχεδόν μία δεκαετία, βίωσε μια πρωτόγνωρη «φούσκα» οικονομικής 
δραστηριότητας
Η κρίση της Lehman Brothers το 2008 επηρέασε σύντομα όλο τον πλανήτη προκαλώντας σταδιακά πτώση 
της εγχώριας ζήτησης και των τιμών σε πολλές οικονομίες.

Λέλας: Ευχαριστώ, κι αν κατάλαβα καλά κάποιοι συνειδητά ή από άγνοια ενώ θα μπορούσαν να βελτιώσουν 
την κατάσταση ή τουλάχιστον να την διατηρήσουν σε ίδια επίπεδα, την οδήγησαν στα σημερινά επίπεδα.

Μπασαράς: ή και τα δύο Αχιλλέα



Εγινε και τίποτα καλό; Όλα αυτά τα χρόνια; 
Μαρία Λιακάκη Δρ 

Αγαπητή μου, Μαρία, σε παρακολουθώ και σε θαυμάζω στις χωρίς ανάσα πατριωτικές, πολιτιστικές και 
κοινωνικές σου δράσεις, γνωρίζοντας ότι παράλληλα τελειώνεις (αν δεν την έχεις τελειώσει ακόμη) τη 
διδακτορική σου διατριβή πάνω στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, πού τον βρίσκεις όλο αυτόν τον χρόνο! 

Στην ερώτησή σου τώρα, σίγουρα έγιναν και καλά πέρα από τα πικρά μαθήματα, όπως: 
Περισσότερη Διαύγεια, Λειτουργία Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ), Δημιουργία Ενιαίας Αρχής 
Πληρωμών, Μηνιαία δημοσίευση των οικονομικών στοιχείων του κράτους (έσοδα - έξοδα, οφειλές κτλ), 
Περαιτέρω αυτονόμηση ΕΛΣΤΑΤ, ΓΓΔΕ, Εισαγγελέας οικονομικών εγκλημάτων, Ηλεκτρονική 
συνταγογράφηση φαρμάκων, Ηλεκτρονικές φορολογικές δηλώσεις, Ηλεκτρονικά συστήματα εργασίας 
«Ήλιος, Εργάνη, Ερμής», άρση τραπεζικού απορρήτου κλπ
Ωστόσο, μένουν πολλά , πολλά, πολλά ακόμη.. Αποκομματικοποίηση δημόσιου τομέα, Άνοιγμα κλειστών 
επαγγελμάτων, Αξιολόγηση δημοσίων υπαλλήλων, Πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων και τσιγάρων, 
Αναδιάρθρωση (συγχώνευση ή κατάργηση) κατακερματισμένων, και ανενεργών δημόσιων οργανισμών, 
Μεταρρύθμιση στο σύστημα απονομής δικαιοσύνης, Επίλυση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων, Ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις δημόσιες συμβάσεις (e-procurement), Παρεμβάσεις για 
διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας (πχ. υπηρεσίες μιας στάσης), Προώθηση εξαγωγών. 
Ανταγωνιστικότητα γεωργίας, Ενίσχυση ανεξάρτητων αρχών, Εθνικό κτηματολόγιο κλπ κλπ
Ελπίζω να απάντησα στο ερώτημά σου. 



Πού πήγαν τα λεφτά των Μνημονίων? Τι δεσμεύσεις έχει αναλάβει η Ελλάδα μετά τα μνημόνια; Και, Τι περιλαμβάνει η 
μεταμνημονιακή εποπτεία; 
Ιωάννης Μπαλτζώης Αντγος ε.α Μέλος ΔΣ ΕΛΙΣΜΕ 
Αγαπητέ μου Γιάννη την περιίμενα
την ερώτηση αυτή και να οι απαντήσεις:

Βασική δέσμευση της Ελλάδας για τη μεταμνημονιακή εποχή είναι η διατήρηση πρωτογενών πλεονασμάτων 
3,5% επί του ΑΕΠ έως το 2022 και 2% έως το 2060. Επιπλέον, θα πρέπει να τηρεί τις δημοσιονομικές της 
δεσμεύσεις, κάτι το οποίο θα ελέγχεται σε τακτική βάση από τους δανειστές, αφού τα κλιμάκια των Θεσμών 
θα έρχονται στην Αθήνα ανά τρίμηνο για ένα είδος «αξιολόγησης». Επιπλέον, η χώρα έχει δεσμευτεί να 
συνεχίσει και να ολοκληρώσει μια σειρά από μεταρρυθμίσεις που θεωρούνται το «κλειδί» για την 
προσέλκυση δανειστών και την ενίσχυση της ανάπτυξης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ενεργοποιήσει το πλαίσιο της Ενισχυμένης Εποπτείας, το οποίο περιλαμβάνει 
τριμηνιαίες εκθέσεις της Επιτροπής στις οποίες θα αξιολογούνται οι οικονομικές, δημοσιονομικές και 
χρηματοοικονομικές συνθήκες, καθώς και κατά πόσο τηρούνται οι μεταμνημονιακές δεσμεύσεις της 
ελληνικής πλευράς.
Η ενισχυμένη εποπτεία θεωρήθηκε επιβεβλημένη από τους Θεσμούς λόγω του μεγάλου ύψους δανείων 
(288 δισ. ευρώ) που έχει λάβει η Ελλάδα από τους δανειστές της. Ο ESM θα συνεργάζεται στενά με την 
Επιτροπή τα επόμενα χρόνια προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η χώρα παραμένει στο «σωστό δρόμο».



Πού πήγαν τα λεφτά των Μνημονίων? Τι δεσμεύσεις έχει αναλάβει η Ελλάδα μετά τα μνημόνια; Και, Τι περιλαμβάνει η 
μεταμνημονιακή εποπτεία; 
Ιωάννης Μπαλτζώης Αντγος ε.α Μέλος ΔΣ ΕΛΙΣΜΕ 
Αγαπητέ μου Γιάννη την περιίμενα
την ερώτηση αυτή και να οι απαντήσεις:

Βασική δέσμευση της Ελλάδας για τη μεταμνημονιακή εποχή είναι η διατήρηση πρωτογενών πλεονασμάτων 
3,5% επί του ΑΕΠ έως το 2022 και 2% έως το 2060. Επιπλέον, θα πρέπει να τηρεί τις δημοσιονομικές της 
δεσμεύσεις, κάτι το οποίο θα ελέγχεται σε τακτική βάση από τους δανειστές, αφού τα κλιμάκια των Θεσμών 
θα έρχονται στην Αθήνα ανά τρίμηνο για ένα είδος «αξιολόγησης». Επιπλέον, η χώρα έχει δεσμευτεί να 
συνεχίσει και να ολοκληρώσει μια σειρά από μεταρρυθμίσεις που θεωρούνται το «κλειδί» για την 
προσέλκυση δανειστών και την ενίσχυση της ανάπτυξης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ενεργοποιήσει το πλαίσιο της Ενισχυμένης Εποπτείας, το οποίο περιλαμβάνει 
τριμηνιαίες εκθέσεις της Επιτροπής στις οποίες θα αξιολογούνται οι οικονομικές, δημοσιονομικές και 
χρηματοοικονομικές συνθήκες, καθώς και κατά πόσο τηρούνται οι μεταμνημονιακές δεσμεύσεις της 
ελληνικής πλευράς.
Η ενισχυμένη εποπτεία θεωρήθηκε επιβεβλημένη από τους Θεσμούς λόγω του μεγάλου ύψους δανείων 
(288 δισ. ευρώ) που έχει λάβει η Ελλάδα από τους δανειστές της. Ο ESM θα συνεργάζεται στενά με την 
Επιτροπή τα επόμενα χρόνια προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η χώρα παραμένει στο «σωστό δρόμο».





Αν θέλετε να δείτε όλες τις φωτογραφίες από 

την ομιλία!  Κάνετε κλικ εδώ!!!

https://photos.google.com/share/AF1QipPB5vRbUT35uA81x8pP8CJ13JCOji9e8HIB7Tu_6VH8rJkSKVBHCma1UkaypbrQRA?key=YUxaMnBZWkZfWkNLSzZpT0RhNGQwTDJMZ1p3dWpR


Η οικοδέσποινα Λίνα Μπασαρά υποδέχεται το ζεύγος Βαλίντα και Σωτήρη Παπαδημητρίου

Η οικοδέσποινα της βραδιάς Λίνα Μπασαρά συνοδεύοντας τον 
πτέραρχο Ν. Παπαπροκοπίου



Η Οικοδέσποινα

Η τέως περιφεριάρχης και νομάρχης και πάντα μάχιμη Μάρθα Σημαντώνη-Γκενάκου



Ηγεσίες του ΠΝ και της ΠΑ - Αρχηγοί και Στολαρχοι και Διοιηκητές. 
Τί να λενε. Μέλος του ΔΣ του ΣτΑ



Μια άλλη μεγάλη έκπληξη οι κυρίες παναγιώτα και Πωλίνα 
Σπανού-Μπόρφη

Μια ζωή μαζί από τι Νίσυρο έως το Wyoming, από τη Λάρισα έως τον Πειραιά κααι το 
Καβούρι. Ρένα και Νίκος Σταυρόπουλος



Μπασαράς- Αργυρίδης - Δρεμπεντέρης, Καρανίκας Νεαρή κυρία και ακολουθεί έταιρη νεαρή κυρία η Θωμαή 
Χείλαρη!!!



Νεαρή κυρία και ακολουθεί έταιρη νεαρή κυρία η Θωμαή Χείλαρη

Ξεχωρίζουν ο Γιώργος Κακλής, και το ζεύγος Δημήτρης και Μαρίνα Κατελούζου



Ξεχωρίζουν το ζεύγος Κωνσταντίνου Καρκανιά και οι Γ. Βορηάς, Α. Λέλας και κ. 
Παρασκευάκος

Ο αγαπημένος μας πνευματικός Πατέρας γεώργιος και η 
οικοδέσποινα



Ο Αλέξανδρος Βασιλάκος ΜηχανικόςΦιλόσοφος εμβληματική προσωπικότητα της 
Δροσοπηγής Μάμης

Ο Αχιλλέας Σαραντινός Μέλος ΔΣ του ΕΛΙΣΜΕ



Ο ΓΓ του ΣτΑ και ο Αντιπρόεδρος του ΕΛΙΣΜΕ. Αναρωτιούνται και 
αγχωνονται αν πάει καλά η βραδά

Ο ΓΓ του ΣτΑ υποδέχεται τους επιτίμους ΑΓΕΣ Κ. Γκίνη και Α. 
Στεφανή



Ο ΓΓ του συνδέσμου Logistics, Νίκος Αργυρίδης Ο Επίτιμος Αρχηγός του ΓΕΑ Γιώργος Αντωνετσής



Ο Ευδόκιμος Μαρκόπουλος του ΕΛΙΣΜΕ και ο πρόεδρος του ΣΑΣΙ 
Ε. Γεωργούσης

Ο έφηβος στρατηγός Γιάννης Μπαλτζώης συμβουλεύει του νεαρούς αναλύτές και 
αρθρογράφους Εφη Χαραλαμπάκη και Γιώργο Λυκοκάπη



Ο Κωνσταντίνος Αργυρλοπουλος και η Μαρία Καρελά από το 
ΕΛΙΣΜΕ

Ο μεγαλοδικηγόρος Κωστής Παπαδάκης ενώνει την Πολεμική Αεροπορία



ο ναύαρχος Γ. Σιδερής με τον βετεράνο σωματάρχη του Δ 
σώματος στρατού Η. Καζούκα Ο ομιλητής Α. Μπασαράς υποδέχεται τον ΕΑΓΕΣ Α. Στεφανή



Ο Πρέσβης ετ Δημοσθένης Κωνσταντίνου

Ο Πρόεδρος  του ΣτΑ και Δντής της 'Εστία' Ε. Σκιαδάς και ο ΓΓ του ΣτΑ Μ. Καρανίκας



Ο Πρόεδρος της Αεροπορικής Ακαδημίας πχος Αλεξόπουλος και ο ΓΓ του ΣτΑ 
Μ.καρανίκας

Ο πρόεδρος του ΕΛΙΣΜΕ Β. Μαρτζούκος χαιρετίζει και ο αντιπρόεδρος στηρίζει...



Ο Πρόεδρος του ΕΛΙΣΜΕ και η Υπέυθυνη ΔΣ Μαριεττα Παναγιωτοπούλου

Ο πρόεδρος του ΕΛΙΣΜΕ



Ο Πρόεδρος του ΣΑΣΙ χαιρετίζει και ο ΥΔΣ του ΣΑΣΙ στηρίζε... Ο πρόεδρος του ΣτΑ Ε. Σκιαδάς χαιρετιζει και ο συντονιστής ναύαρχος Ν. Δενιόζος 
χρονομετρά...



Ο πρόεδρος του ΣτΑ και ο γιός του Κωνσταντίνος πάντα αρωγοί στη μεγάλη προσπάθεια Ο πρώτος και ο δεύτερος της τάξης του 1963 του Γυμνασίου Καλαμπάκας



Ο Πτέραρχος Α. Λέλας και ο Νομικός Παρασκευάκος

Ο πχος Δημήτρης Πετρίδης



Ο στρατηγός Γιάννης Μπαλτζώης και ο πχος Κ. Λάμπρου Ο συντονιστής Ν. Δενιόζος και ο ομιλητής Α. Μπασαράς 
ετοιμάζονται.



Ο συντονιστής Ν. Δενιόζος και ο ομιλητής Α. Μπασαράς

Οι Αρχηγοί ΓΕΣ Α. Στεφανής, Κ. Γκίνης, ΓΕΝ Κ. Χρηστίδης και ο Πχος εα Βούρης!



Οι αρχηγοί της Στρατιάς και το Δ Σώματος Στρατού Χ. Μουστάκης και Η. Καζούκας πάντα 
μάχιμοι Οι Βετεράνοι Πιλότοι Δ. Παπαγεωργίου, Δ. Μπέλιας, Χ. Καραδήμος



Οι Επίτιμοι Αρχηγοί ΓΕΣ

Οι Ικαροι του 1955



Οι μάχιμοι βετεράνοι Κ. Αργυρόπουλος, Π. Σίσσας, Χ. Χειράκης και οι νεώτεροι εξάδελφοι 
Π. Βαγιακάκος κια Κ. Παπαδάκης Οι Ναύαρχοι Αγγελος και Γρηγόρης



Οι Νεφέλες Λένα Γεωργούση, Αναστασία Χειράκη, Γεωργία Λάμπρου και Αλίκη Κόρακα

Οι παλιοί πρόεδροι του ΕΛΙΣΜΕ Η. Καζούκας και Χ. Μουστάκης



Οι παλιοί πρωτάρηδες της 7ης Μηχανικών ΣΜΑ Πτέραρχοι Σταυρόπουλος και Παμπούκης
Οι παλιοί συμμαθητής στη Σχολή Ικάρων  ο ένας μηχανικός, ο άλλος ιπτάμενος τί να λένε 

άραγε!



Παναγιώτης Ξυπολιάς Μηχανικός της ΣΜΑ και ο Γιώργος Κακλής Πχος Ιπτάμενος αλλά 
και μεγάλος μαθηματικός!

Σε πρώτο πλάνο οι Κ. Βουτσινάς, Γ. Βορηάς, Ν. Παπαπροκοπίου και Π. Δρεμπεντέρης



Σιγά-σιγά έρχεται ο κόσμος!

στιγιότυπο πριν αρχίσι η ομιλία



Στιγμιότυπο 1 Στιγμιότυπο από την άφιξη του Παναγιώτη Κατσαρού



Στιγμιότυπο από την προσέλευση Στιγμιότυπο Παύλος Φωτίου και η τεχνικός της βιντεοσκόπησης



Τα μέλη του ΔΣ του ΕΛΙΣΜΕ Παναγιώτης και Παύλος Φωτίου Τα μέλη του ΔΣ του ΕΛΙΣΜΕ. Ελυσαν άραγε το στεγαστικό.



Τα νέα παιδιά η Σοφία, η Εύα και ο Παύλος

Τί να λέει ο αρχηγός του ΓΕΑ με τους Ναυάρχους, ίσως να ρωτάει 
για τον ναύαρχο πεθερό του!



Τι να λένε οι έφηβοι επίτιμοι αρχηγοί του ΓΕΣ και της ΠΑ - Κ. Γκίνης, 
Κ. Χρηστίδης και Α. Στεφανής Το ΕΛΙΣΜΕ παρόν



Το ζεύγος Γιώργος και Αλίκη Κόρακα κατά την άφιξη

Το ζεύγος Γκενάκου μαζί με τον Π. Βαγιακάκο και τις Νεφέλες  Λ. Γεωργούση, Αλίκη 
Κόρακα, Γεωργία Λαμπρου



Το ζεύγος Παναγιώτη Καλόγηρου Το ζεύγος του Νίκου Κατσίμπα



Το ζεύγος του Παναγιώτη Καλόγηρου απχου εα

Τριάντα λεπτά πριν την διάλεξη



Ωραίο Στιγμιότυπο λίγο πριν την έναρξη της ομιλίας.








