Πηγαίνοντας «ισοτίµως» προς τον Ιούνιο του 2015
∆ηµήτρης Ρόκος

Όπως φαίνεται, τις τελευταίες µέρες, οι «θεσµοί» της Ευρώπης, στους οποίους
συµπεριλαµβάνεται και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, ενέκριναν –και όχι χωρίς
αµφισηµίες, ανησυχίες, ευθείες, αλλά και σχετικά ευπρεπέστερες, απειλές και τροµακτικές
δυσκολίες– την κατ’ αυτούς υποτακτική πρόταση-λίστα του για λίγο θορυβώδους, αλλά
τελικά «νοµιµόφρονος» πλέον, και γι’ αυτό κατά παραχώρηση, «ισότιµου» κράτους µέλους
και εταίρου τους, της πατρίδας µας δηλαδή.
Μεγαλόψυχα οι δανειστές της επέτρεψαν, το µνηµόνιο να το λέει όπως θέλει, την τρόικα να
τη βαφτίσει «θεσµούς» και για τέσσερις µήνες, χωρίς καµµία χρηµατοδότηση και κάτω από
συνεχείς και για τα πάντα «αξιολογήσεις», να ολοκληρώσει το πρόγραµµα/µνηµόνιο, ώστε να
µπορεί να εξετασθεί οριστικά και αµετάκλητα τον Ιούνιο, η ευτυχής προσχώρηση ή µη της
χώρας µας στην καθολικά νεοφιλελεύθερη Ευρώπη, που οι ποιητές την ήθελαν κάποτε
Ευρώπη της ειρήνης, της συνεργασίας, της ολοκλήρωσης, των λαών, του πολιτισµού και των
εργαζοµένων, µε δηµοκρατία, δικαιοσύνη και κοινωνική αλληλεγγύη.
Οι Έλληνες, (πλην των γνωστών πάντα «Λακεδαιµονίων» οι οποίοι δανείζονται πάντα
ασυστόλως εκατοντάδες εκατοµµυρίων ευρώ χωρίς εγγυήσεις από τις χρεοκοπηµένες µας
τράπεζες, εξάγουν ανέλεγκτα τεράστια ποσά µέσω εξωχώριων εταιρειών και τριγωνικών
συναλλαγών, εισφοροδιαφεύγουν, φοροδιαφεύγουν και πάντα απαιτούν περισσότερες
διευκολύνσεις για να «επενδύουν», υποσχόµενοι, νέες ανύπαρκτες «θέσεις εργασίας»),
αναγνωρίζουµε κι αναλαµβάνουµε τις όσες ευθύνες µας, αλλά και πληρώνουµε –όσοι
µπορούµε– και τα δυσβάστακτα και άδικα βάρη που µας επιβλήθηκαν και που για τη µεγάλη
πλειοψηφία του λαού µας και ιδιαίτερα των νέων µας εγγίζουν τα όρια ανθρωπιστικής κρίσης
και καταστροφής.
Κι ακόµα, τιµωρήσαµε µε την ψήφο µας τους αντιπροσώπους µας που κατά την κρίση µας
δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων και οδήγησαν µε τις πράξεις και τις παραλείψεις
τους στην σηµερινή κατάσταση.
∆ώσαµε δε, µε λελογισµένη ελπίδα, αλλά και µε φρόνιµη επιφύλαξη, την εµπιστοσύνη µας σ’
αυτούς, που όχι ποσοτικοποιηµένα –ως φαρµακοποιοί– µα µε απόλυτο τρόπο µας έταξαν ότι
θα προσπαθήσουν να περιφρουρήσουν την αξιοπρέπειά µας και την αξιοπρέπεια της χώρας
µας, ως ισότιµων µελών µιας δικαιότερης ευρωπαϊκής κοινωνίας και ένωσης ευρωπαϊκών
κρατών, που συµµερίζονται, στην θεωρία και στην πράξη, τις κοινές αρχές και αξίες για τις
οποίες αξίζει κάποιος να ζει.
Υποκρινόµενοι λοιπόν ότι είµαστε πλέον «ισότιµοι» κι εµείς, στην εποχή της κυριαρχίας των
ασύδοτων αγορών, οι οποίες υπαγορεύουν στις κυβερνήσεις, στη θεωρία και την πράξη, τις
ισοπεδωτικά οµογενοποιηµένες νεοφιλελεύθερες πολιτικές τους, αλλά και τις µεθόδους και
πρακτικές ασφυκτικών πιέσεων για την εφαρµογή τους, προτείνω να διεκδικήσουµε αυτή την
ισοτιµία µας, ζητώντας από τους «θεσµούς» να ετοιµάσουν κι αυτοί µε τη σειρά τους τη δική
τους «λίστα» προς τους λαούς της Ευρώπης.
Καλούνται λοιπόν οι «θεσµοί» –και αυτοί µέχρι τον Ιούνιο– να συγκεκριµενοποιήσουν– και
γι’ αυτό θα αξιολογούνται βήµα προς βήµα– και θα πρέπει να λογοδοτούν, όχι µόνο στη
συνείδηση των πολιτών τους (και ιδιαίτερα των θυµάτων των πολιτικών τους), αλλά και στην
ανθρωπότητα ως πολύτιµου, ανεκτίµητου και πολυδιάστατου «όλου»:
1.
Ποσοτικοποιηµένα και τεκµηριωµένα, ποια από τα «λάθη» τα οποία έχουν ήδη
επανειληµµένα παραδεχτεί σε όλα τα επίπεδα, (αλλά µόνο φραστικά), στις πολιτικές
που επέβαλαν στην Πορτογαλία, την Κύπρο, την Ιρλανδία και την Ελλάδα
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5.

αναλαµβάνουν να διορθώσουν και πώς, και µε ποια ιεράρχηση προτεραιοτήτων θα
αποκαταστήσουν την αξιοπιστία τους, αποζηµιώνοντας δίκαια και έµπρακτα τους
λαούς για τις πολυδιάστατες σε ηθικό, οικονοµικό, κοινωνικό, πολιτισµικό και
περιβαλλοντικό επίπεδο, στο τετράµηνο αυτό.
Πώς θα τιµωρηθούν κορυφαίοι παράγοντές τους, ιταµοί κήνσορες «του απαρέγκλιτου
σεβασµού στις δεσµεύσεις» και «στην αξιοπιστία» των επιβαλλόµενων πολιτικών
πάταξης της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής, όταν και οι ίδιοι παραδέχθηκαν,
αλλά και όλοι γνωρίζουν, ότι κάποιες από τις χώρες τους, υποχείριες της
«δηµοκρατίας» των πανίσχυρων lobbies (τα οποία υποκατέστησαν µε πασίγνωστα αήθη
ανταλλάγµατα την θεµελιώδη αρχή της λαϊκής κυριαρχίας), όχι µόνο τις διευκολύνουν
θεσµικά, αλλά και τις διατηρούν, για να κερδίζουν, εις βάρος των χωρών του νότου,
κυρίως, οι οποίες απειλούνται µε επερχόµενες χρεοκοπίες; Και πώς και πόσο θα τις
αποζηµιώσουν µέχρι τον Ιούνιο;
Πώς θα τιµωρηθούν οι χώρες, που αποθεώνοντας την «ανταγωνιστικότητα» ως νέο
ιδεώδες της φυλής των ηγετών τους, χρησιµοποιούν, όπως περίτρανα αποδείχθηκε και
σε πρόσφατες ευρωπαϊκές και διεθνείς δίκες τα αθέµιτα –καθ’ ηµάς– εργαλεία των
µιζών, αλλά και των αφειδών και επισφαλών δανειοδοτήσεων, για να κερδίζουν έτσι
όλα τα συµβόλαια των δήθεν αδέκαστων διεθνών διαγωνισµών; Και ακόµη, πώς θα
αποζηµιώσουν τις χώρες –και όχι µόνο υλικά, αλλά και ηθικά, πολιτικά και
πολιτισµικά– για τον εκµαυλισµό και την αλλοτρίωση πολιτικών, συνδικαλιστών και
της µέσης κοινωνικής τους συνείδησης τα οποία σκανδαλωδώς προκάλεσαν και/ή
ενίσχυσαν;
Αφού, µε πολλούς τρόπους, οι «θεσµοί» αναγνώρισαν τα τεράστια και τερατώδη λάθη
των ιδιωτικών οίκων αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας ακόµη και κρατών, µε
αποκορύφωση –και όχι µόνο– την απονοµή των τριών Α, µια βδοµάδα πριν την
χρεοκοπία της, στην Lehman Brothers και υποσχέθηκαν πολλά, µεταξύ των οποίων την
παραδειγµατική τιµωρία τους και την τεκµηριωµένη υποβάθµιση της όποιας
αξιοπιστίας τους απέδιδαν οι αγορές, καλούνται να εξηγήσουν πειστικά γιατί το
«αµέλησαν» ή και ολοσχερώς το ξέχασαν τόσα χρόνια; Και ακόµη, ποια είναι τα
«ισοδύναµα» µέτρα από την «εργαλειοθήκη» –όχι του ΟΟΣΑ– αλλά του απωλεσθέντος
ήθους και κύρους της Ιδρυτικής Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
θεµελιωδών αρχών της, που θα εφαρµοσθούν; Και πώς θα εξαναγκάσουν οι «θεσµοί»
αυτούς τους οίκους, µε τις πολυεθνικές µητρικές και τις άπειρες θυγατρικές τους, να
πληρώσουν τις αλυσιδωτές συνέπειες της µεθοδικά ογκούµενης ανησυχίας και
«σπασµωδικής» συµπεριφοράς των αγορών στο πάντα κερδοφόρο για τους αεριτζήδες
«επενδυτές» µεθοδευµένο ανεβοκατέβασµα των τιµών των µετοχών και των
παραγώγων τους, τοξικών ή µη, µε αυτονόητες επιπτώσεις µεταξύ άλλων και στα
ταµεία ασφάλισης, του κάθε κράτους µέλους, τα οποία δεν θα έχουν «να πληρώσουν»
τις έτσι κι αλλιώς πετσοκοµµένες συντάξεις της πλειοψηφίας των εργαζοµένων;
Πώς θα πρέπει να υπολογισθούν, (αν είναι αλήθεια ότι οικονοµία είναι εν πολλοίς και
ψυχολογία αλλά και «µέτρο» της προσδοκίας), οι συνέπειες των πολλαπλών
ανησυχητικών καθηµερινών ακρότατα αντιφατικών, επιθετικών, σχετλιαστικών,
απειλητικών κ.λπ. δηλώσεων και αντιδηλώσεων, συνεντεύξεων και σχολίων, αυτών
καθ’ εαυτών των «θεσµών», των εκπροσώπων τους, των υψηλόβαθµων και
χαµηλόβαθµων λογιστών τους και των διαπλεκόµενων µε κάθε εξουσία Μ.Μ.Ε. τους,
στο ηθικό, την παραγωγική διαδικασία, τη ρευστότητα της αγοράς και τους ρυθµούς
και τις ταχύτητες της µονόδροµης εξαγωγής κεφαλαίων των παλαιών και των
νεόπλουτων ελίτ και των φοβισµένων πολιτικών και µικροµεσαίων στις τράπεζες των
ευαγγελιστών της «λιτότητας και του «σεβασµού στις δεσµεύσεις»;
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Πώς και γιατί δεν καθιερώθηκε ο ελαχιστότατος φόρος επί των χρηµατοπιστωτικών
συναλλαγών που συζητήθηκε, συµφωνήθηκε µερικώς και ξεχάσθηκε µέχρι σήµερα,
επειδή τα lobbies των ισχυρότατων ενδιαφεροµένων απείλησαν ποικιλοτρόπως τους
πολιτικά και οικονοµικά συνδαιτυµόνες τους (και πολλές φορές µελλοντικούς
συναδέλφους τους), αυστηρούς και άτεγκτους για τους λαούς της Ευρώπης
εκπροσώπους της νεοφιλελεύθερης πολιτικής ελίτ τους; Και πως θα επιτευχθούν χωρίς
έστω και αυτούς τους ελαχιστότατους πόρους οι σταθερά εξαγγελλόµενες αλλά στην
πράξη ανυπόστατες πολιτικές «κοινωνικής συνοχής», «σύγκλισης» και
«ολοκλήρωσης», του «δηµοκρατικού» κοινού µας σπιτιού, του «άδειου» για τους λαούς
πλουσίων και φτωχών χωρών της «πουκαµίσου» της σηµερινής Ευρώπης των
µονοπωλίων, των ολιγοπωλίων, των lobbies και των αγοραίων πολιτικών ελίτ;
Επειδή οι Ευρωπαϊκοί «θεσµοί» και το ∆.Ν.Τ. γνωρίζουν γραφή, ανάγνωση και στοιχειώδη
αριθµητική, µπορούν εύκολα να υπολογίσουν, αλλά και να κατανοήσουν, τα µεγέθη και την
δυναµική εξέλιξης του δηµοσίου χρέους και της ανεργίας στις χώρες των µνηµονίων και της
συνακόλουθης ύφεσης, πριν και µετά τα «σωτήρια» γιατρικά τους, στην άσκεφτη επιβολή
των οποίων συνήργησαν µε ενθουσιασµό, τόσο οι ντόπιες νεοφιλελεύθερες και
σοσιαλφιλελεύθερες πολιτικές δυνάµεις, (σε αγαστή πάντα σύµπνοια µε τους πάσης φύσης
σταθερά διαπλεκόµενους µε την εξουσία αφορολόγητους επιχειρηµατίες), όσο και οι πάντα
έτοιµοι, φιλόδοξοι, παντός καιρού φερόµενοι ως «διανοούµενοι» απολογητές της, οι
βαθυστόχαστοι «σώφρονες δηµοσιολογούντες», αλλά και οι κατασκευασµένοι µε υλικά
διαπλοκής νεόκοποι αµόρφωτοι «δυνάµει σωτήρες», ή βοηθοί και στηρίγµατα όσων θα
ετοιµάζονταν να προσχωρήσουν στην µνηµονιακή κανονικότητα.
Τα συγκεκριµένα γιατρικά είχαν συγκεκριµένες και πολυδιάστατες δυσµενέστατες
επιπτώσεις στον οργανισµό του «ασθενούς» και για την ανάρρωσή του –αν µπορεί να
υπάρξει τέτοια στις τρέχουσες πολιτικές, πολιτισµικές, οικονοµικές, κοινωνικές,
περιβαλλοντικές και γεωπολιτικές συνθήκες– απαιτείται µια ριζικά διαφορετική
αντιµετώπιση, από µιαν άλλη Ευρώπη, που θα ιεραρχεί τον σκοπίµως µη παράγοντα
πρακτικά αποτελέσµατα, αλλά εν τούτοις ισοτίµως, προσαρτηµένο στην ισχύουσα
ενοποιηµένη ευρωπαϊκή συνθήκη Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων των πολιτών της, ως
πρώτη και κύρια προτεραιότητα για την ολοκλήρωση και κοινωνική συνοχή της, που θα
υπερισχύει σε κάθε µονοδιάστατη αγοραία συνταγή των άπειρων, φιλόδοξων αλλά και
«ολικά» αµόρφωτων νεαρών λογιστών, εκτελεστών των θεσµών της.
Μέσα λοιπόν στους τέσσερις µήνες ως τον Ιούνιο, καλούνται οι «θεσµοί» της Γερµανικής
Ευρώπης και το γνωστό για τις διεθνείς «επιτυχίες» του ∆.Ν.Τ. να υπολογίσουν σε ευρώ τις
καταστροφικές σε ανθρωπιστικό, ηθικό, ψυχολογικό, περιβαλλοντικό και οικονοµικό επίπεδο
συνέπειες των πολιτικών τους, να διατυπώσουν τον «οδικό χάρτη» και το χρονοδιάγραµµα
αποκατάστασης των τεράστιων ακόµα και σε ανθρώπινες ζωές, (αν αυτό µπορεί καν να
νοηθεί), ζηµιών της χώρας µας, οι οποίες θα πρέπει να αποκατασταθούν µέσα σε
αποκλειστική προθεσµία τεσσάρων µηνών και µέχρι τον Ιούνιο, για να αξιολογηθεί έτσι η
ετοιµότητα, η αξιοπιστία και η αποτελεσµατικότητα των δανειστών µας στο να διορθώσουν
και αυτοί τα λάθη των πολιτικών τους.
6.

Εµείς, ονειρεύοµαι, ως τότε, (επειδή φταίµε που δεν το κάναµε ως σήµερα και όχι γιατί
σήµερα µας το ζητούν άτεγκτα οι υποκριτικοί ευρωπαϊκοί και διεθνείς «θεσµοί», συνένοχοι
και συνεργοί στη διαµόρφωση της σηµερινής οδυνηρής ολικής πραγµατικότητας),
προωθούµε, µέσα σε ένα µήνα, ψηφίζουµε και εφαρµόζουµε τον παρακάτω νόµο:
1.
Καλούνται σε αποκλειστική προθεσµία ενός µηνός, σε πρώτη προτεραιότητα οι
Έλληνες οι οποίοι διατηρούν ή εξήγαγαν κεφάλαια άνω του ενός εκατοµµυρίου ευρώ
από το 2000 ως σήµερα, µε βάση τα υπαρκτά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας και
των Ευρωπαϊκών Τραπεζών στις οποίες αυτά κατευθύνθηκαν, να αποδείξουν ότι έχουν
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φορολογηθεί στην Ελλάδα. Αν αυτό δεν γίνει, οι Γερµανοί εφοριακοί που τόσο
πρόθυµα ο Γερµανός υπουργός Οικονοµικών θέλει να µας στείλει για να µας
βοηθήσουν στην πάταξη της φοροδιαφυγής, θα πρέπει να καταγράψουν στις
ευρωπαϊκές τράπεζες τα κεφάλαια αυτά, τους ιδιοκτήτες τους, όλα τα στοιχεία τους και
τα στοιχεία των θεµιτών ή αθέµιτων συναλλαγών τους και να τα αποστείλουν στην
Ελληνική Κυβέρνηση, η οποία, αφού τα δηµοσιοποιήσει, θα κατανείµει τα παράνοµα
κτηθέντα και διακινηθέντα αυτά κεφάλαια αναλογικά στους δανειστές µας, ενώ οι
«θεσµοί» τους θα αναλάβουν να τα εισπράξουν και να µας ενηµερώσουν µέσα σε ένα
µήνα, για το πόσο ελαφρύνθηκε το δηµόσιο χρέος µας. Είναι αυτονόητο ότι οι
δανειστές µας θα διευκολύνουν µε την γνωστή αποτελεσµατικότητά τους σε θεσµικό,
νοµοθετικό και διοικητικό επίπεδο την ολοκλήρωση αυτής της αµοιβαία επωφελούς
διαδικασίας, υπερνικώντας και ξεπερνώντας, όπως και το Ελληνικό Κοινοβούλιο, όλες
τις πιθανές εµπλοκές, αναβολές, αναστολές, ενστάσεις, πιέσεις και απειλές των
ενδεχοµένως, γι’ αυτά, ενδιαφεροµένων. Η τυχόν µη συµµόρφωση των σχετικών
Ευρωπαϊκών Κυβερνήσεων σε όλα τα επίπεδα θα επισείει ισότιµες κυρώσεις σε όλα τα
κράτη µέλη τα οποία επικαλούµενα «ιδεολογήµατα δηµιουργικής ασάφειας» ή ρητής
θεσµικής προστασίας κάθε αήθους συναλλαγής σε βάρος των φτωχών και σε όφελος
των πλούσιων –ισότιµων κατά τα άλλα– πολιτών και κρατών µελών της ζώνης του
ευρώ, δεν θα υλοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους για αποκατάσταση της πολιτικής,
κοινωνικής, οικονοµικής και πολιτισµικής ηθικής στην Ευρώπη «µας». Η Ελληνική
Κυβέρνηση υποχρεούται µέσα σε µια βδοµάδα µετά την εκπνοή του µηνός να
δηµοσιοποιήσει όλα τα σχετικά στοιχεία για τους πολίτες οι οποίοι δεν θα
συµµορφωθούν µε τον νόµο αυτό όπως όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες οι οποίοι
πληρώνουν ακόµη και µε τη ζωή τους και τη ζωή των παιδιών τους τις υποχρεώσεις
τους βάσει των υφιστάµενων νόµων, µνηµονιακών και µη. Η ίδια διαδικασία θα
ακολουθηθεί αµέσως µετά γι’ αυτούς που εξήγαγαν (α) πάνω από 500.000 ευρώ και
στη συνέχεια γι’ αυτούς οι οποίοι εξήγαγαν ή διατηρούν σε ξένες τράπεζες (β) άνω των
100.000 ευρώ. Είναι αυτονόητο ότι θα ζητηθούν ευθύνες από τους ∆ιοικητές της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των παραρτηµάτων της στις χώρες µέλη της Ε.Ε.
οι οποίοι δεν έπραξαν τα δέοντα έναντι των κυβερνήσεών τους για την προστασία της
αξιοπιστίας και του όποιου κύρους τους.
Η Ελληνική Κυβέρνηση υποχρεούται να σταµατήσει την κοροϊδία ανακοινώσεων ότι
«διαπιστώθηκαν πολίτες µεγαλογιατροί, µεγαλοδικηγόροι, µεγαλοµηχανικοί,
αστρολόγοι, αγρότες, κ.λπ., που δεν δήλωσαν πισίνες, καταθέσεις, σκάφη, αεροπλάνα,
κλπ.», χωρίς ταυτόχρονα να λέει τι έκανε αυτή, πόσες από τις οφειλές συγκεκριµένα
εισέπραξε, πόσα πρόστιµα επέβαλε και πόσα εισέπραξε. Και προφανώς πολιτικές
«φορολογικής αµνηστίας», «λοταρίας αποδείξεων» κ.λπ. δεν συµβιβάζονται µε το ήθος,
την αξιοπιστία και την αξιοπρέπειά της.
Όλες οι φορολογικές υποθέσεις οι οποίες αφορούν σε οφειλές ποσών µεγαλύτερων των
τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ εκδικάζονται σε αποκλειστική προθεσµία ενός µηνός, σε
όλα τα επίπεδα δικαιοσύνης, χωρίς να επιτρέπεται καµµία αναβολή ή αναστολή µε
οποιαδήποτε δικαιολογία. Εφ’ όσον οι υπαίτιοι δεν εκπληρώσουν µέσα σε δύο
εβδοµάδες τις υποχρεώσεις τους δηµοσιοποιούνται τα στοιχεία τους, στερούνται
διαβατηρίου µέχρι να τις εκπληρώσουν, αλλά και κάθε δυνατότητας άσκησης της
οποιασδήποτε επαγγελµατικής τους δραστηριότητας και συναλλαγής.
Μέσα στον πρώτο µήνα της προθεσµίας δίνονται στη δηµοσιότητα τα στοιχεία όλων
των εξωχώριων εταιρειών ιδιοκτησίας Ελλήνων, καθώς και οι κάθε φύσης
επιχειρηµατικές, χρηµατοοικονοµικές, συναλλαγµατικές και εµπορικές δραστηριότητές
τους, καθώς και οι σχέσεις των ιδιοκτητών τους µε τους φορολογικούς παραδείσους της
κολάσεως, αλλά και µε την ελληνική εφορία. Οι τυχόν αχυράνθρωποί τους
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υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν αµέσως τα στοιχεία των πραγµατικών ιδιοκτητών
τους στις κατά τόπους αρµόδιες αρχές και στο αρµόδιο Υπουργείο, ώστε να αρχίσουν
αµέσως οι φορολογικοί έλεγχοι και να διασταυρωθούν τα χιαστί στοιχεία των σχέσεών
τους, να διαπιστωθούν οι συµπαροµαρτούσες σε όλα τα επίπεδα ευθύνες τους και να
καταλογισθούν οι οφειλές τους, για να εισπραχθούν, κατά πλήρη προτεραιότητα µαζί
µε τα βαρύτατα πρόστιµα που θα πρέπει να επιβληθούν για την προσπάθεια υποκλοπής
και συνέργειας σε υποκλοπή δηµοσίου χρήµατος αντίστοιχα.
Μέσα σε ένα µήνα από την έναρξη της τετράµηνης προθεσµίας δηµοσιοποιούνται
«τιµητικά» τα ονόµατα και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των Ελλήνων εφοπλιστών οι
οποίοι διατηρούν τον στόλο τους υπό ελληνική σηµαία και καλούνται,
συναισθανόµενοι τις σηµερινές δυσκολίες της πατρίδας, µας να συστήσουν την
Ελληνική Τράπεζα Επενδύσεων Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης, εισφέροντας τα κεφάλαιά
τους και αποφασίζοντας να υποστηρίξουν εκείνα τα έργα τα οποία θα εντάσσονται
στους σχετικούς σχεδιασµούς της Ελληνικής Κυβέρνησης και θα σέβονται τους νόµους,
τις διαδικασίες και το δηµόσιο συµφέρον σε πολιτικό, οικονοµικό, κοινωνικό,
περιβαλλοντικό, γεωπολιτικό και ανθρωπιστικό επίπεδο. Η διοίκηση της Τράπεζας θα
είναι στα χέρια τους και η Ελληνική Κυβέρνηση θα εξασφαλίζει κάθε απαραίτητη
διοικητική υποστήριξη στο έργο τους. Μερικά από τα έργα τα οποία θα µπορούσαν να
στηριχθούν από την Τράπεζα αυτή των όσων ευπατρίδων Ελλήνων Εφοπλιστών, µε
αξιοποίηση των τεράστιων δυνατοτήτων των Ελλήνων επιστηµόνων, µηχανικών,
ερευνητών και επιχειρηµατιών, αλλά και των Ελληνικών Πανεπιστηµίων και
Ερευνητικών Κέντρων µέσα από ανοιχτές, αξιοκρατικές, διαφανείς και αντικειµενικές
διαδικασίες είναι:
• Η βέλτιστη τακτική, αλλά και οικονοµική συγκοινωνία των ελληνικών νησιών µε τα
πλησιέστερα και πληρέστερα κέντρα υπηρεσιών υγείας, παιδείας, διοίκησης,
εφοδιασµού και πολιτισµού.
• Η καινοτοµική, ορθολογική και διεπιστηµονικά τεκµηριωµένη ανάπτυξη, τυποποίηση,
προβολή και διάθεση στο εσωτερικό και εξωτερικό των βέλτιστων τοπικών
προϊόντων της ελληνικής παραγωγής και µεταποίησης στον πρωτογενή τοµέα.
• Μικρά και µεγαλύτερα έργα ξαναζωντανέµατος και ολοκληρωµένης ανάπτυξης των
ορεινών περιοχών, ώστε να κρατούν τον πληθυσµό τους αλλά και να προσελκύουν
νέους επιστήµονες, παραγωγούς και εργαζοµένους µε τις οικογένειές τους, για να
αξιοποιήσουν δηµιουργικά και παραγωγικά τις σχολάζουσες εκτάσεις δηµόσιας,
κοινωνικής και εκκλησιαστικής περιουσίας, τα φυσικά και πολιτισµικά τους
διαθέσιµα, την οµορφιά των ανοιχτών οριζόντων, αλλά και της παραδοσιακής
φιλοξενίας σε µικρούς οικογενειακούς ξενώνες και όχι σε εκτός κλίµακος
ξενοδοχεία πέντε αστέρων, τα οποία υποβαθµίζουν το φυσικό περιβάλλον και
οµογενοποιούν και ισοπεδώνουν τους τοπικούς πολιτισµούς.
• Ανάπτυξη µεθόδων, τεχνικών και διαδικασιών: βελτίωσης της παραγωγής, της
ποιότητας ζωής και της προστασίας και ανάδειξης του φυσικού και πολιτισµικού
περιβάλλοντος σε ολόκληρο τον ελληνικό χώρο, µε αξιοποίηση των δυνατοτήτων
και σχετικών αναπτυξιακών προτάσεων των ελληνικών Πανεπιστηµίων, των
Ερευνητικών Κέντρων και των διεπιστηµονικών οµάδων τους. (Υπάρχει ήδη
πληθώρα τέτοιων εργασιών- πορισµάτων σχετικών ανταγωνιστικών ερευνητικών
προγραµµάτων ελληνικών και ευρωπαϊκών, που λιµνάζουν αναξιοποίητες στα
ράφια βιβλιοθηκών των εργαστηρίων των Α.Ε.Ι.)
• Στήριξη των ∆ηµόσιων Πανεπιστηµίων και Ερευνητικών Κέντρων µε προκήρυξη και
χρηµατοδότηση ερευνητικών προγραµµάτων τα οποία θα στοχεύουν στην επίλυση
προβληµάτων της καθηµερινής ζωής των αστικών κέντρων, των ορεινών και των
ορεινών νησιωτικών περιοχών. Είναι αυτονόητη η άµεσα κατάργηση των νόµων
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Γιαννάκου, ∆ιαµαντοπούλου και Αρβανιτόπουλου, καθώς και η προσωρινή
επαναφορά του προοδευτικού και αξιοκρατικού Νόµου 1268/82 για τα Α.Ε.Ι.,
µέχρι τα ∆ηµόσια Πανεπιστήµια µε ουσιαστική διεπιστηµονική δηµοκρατική
διαβούλευση µε κάθε πολίτη και σχετική συλλογικότητα θα προτείνουν τις
απαραίτητες βελτιώσεις του.
Μια τέτοια, ναι ουτοπική, οραµατική αλλά και µελετηµένη πρακτική συµβολή των
όσων ευπατρίδων εφοπλιστών, χωρίς να απειληθούν ή να εξαναγκασθούν γι΄αυτό µε
δηµαγωγικές «επαναστατικές» κορώνες, αλλά µε τη θέλησή τους, να επιστρέψουν ένα
µέρος του χρέους τους στην πατρίδα µας, θα ξαναγεννήσει το ήθος και τις πράξεις των
Ευεργετών της Ελλάδας (ηπειρωτών και µετσοβιτών οι περισσότεροι) και θα
αποτελέσει –ελπίζω– απτό και αξιόπιστο παράδειγµα υγιούς πατριωτισµού σήµερα και
θα προβληµατίσει ίσως και µερικούς απ’ όσους διατηρούν τα πλοία τους υπό αλλοδαπή
σηµαία ευκαιρίας.
Αν και αργά, δεν θα ήταν άσχηµο, έστω και τώρα, να αποκτήσουµε εθνική αστική τάξη.
Καλό δρόµο λοιπόν.
1 Μαρτίου 2015

(http://drokos.webnode.gr/)
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