
του ενός δισ. δολλαρίων που έκανε ο Αν-
δρέας Παπανδρέου στα 1986 από µια µεγά-
λη ευρωπαϊκή χώρα, έφτασαν στα 54 δισ. 
ευρώ και ξεπληρώθηκαν τελικά το ...2010!

Ο  κ. Γιούνγκερ εδήλωσε προ ενός έτους 
ότι είχε διαπιστώσει τη µεγάλη αιµορραγία 
των Ελλήνων από τις υπερβολικές (και ανα-
γκαστικές) δαπάνες για την αγορά πολεµι-
κού υλικού από Γερµανία και Γαλλία συγκε-
κριµένα. Και συµπέρανε ότι έτσι οι πωλητές 
µας οδηγούν σε βέβαιη καταστροφή. Όµως 
οµολογεί ότι δεν προέβη σε καµµιά ενέρ-
γεια, για να µη βλάψει τα συµφέροντα των 
φιλικών του χωρών!

Στα 2008 υπήρξε η µεγάλη οικονοµική 
κρίση στην Ευρώπη. Ήταν λοιπόν επόµενο 
να επηρεαστεί και η ελληνική οικονοµία. 
Εν τούτοις το επίπεδο ζωής, αρκετά υψηλό, 
ώστε να έχουµε καταταγεί µεταξύ των 30 
πλουσιότερων χωρών του κόσµου, έµεινε 
βασικά το ίδιο. Υπήρξε όµως άνοδος του 
δηµοσίου χρέους. Όµως το δηµόσιο χρέ-
ος δεν οδηγεί αναγκαστικά σε οικονοµική 
κρίση. Τα χρέη µεγάλων χωρών όπως λ.χ. 
οι ΗΠΑ και η Γερµανία υπολογίζονται σε 
τρισεκατοµµύρια ευρώ. Το πρόβληµα είναι 
εάν υπάρχει οικονοµική ανάπτυξη και πα-
ραγωγή. Τότε µπορεί κανείς να δανείζεται 
από τις µεγάλες Τράπεζες µε επιτόκιο έως 
5%, έως ότου περάσει η κρίση.

Σ’ αυτή τη θέση ακριβώς βρισκόµασταν 
στα 2009, όταν έγινε η κυβερνητική αλλα-
γή τον Νοέµβριο και ανέλαβε πρωθυπουρ-
γός ο Γ. Παπανδρέου. Για να κατανοηθεί τι 
σκέπτεται σήµερα ο ελληνικός λαός για την 
καταστροφική πολιτική του, παραθέτω δύο 
νούµερα: Στις εκλογές του 2009 το ΠΑΣΟΚ 
κέρδισε το 44% των ψήφων. Σήµερα τα 
γκάλοπ του δίνουν 6%.

Ο κ. Παπανδρέου θα µπορούσε να αντι-
µετωπίσει την οικονοµική κρίση (που όπως 
είπα αντανακλούσε την ευρωπαϊκή) µε δά-
νεια από τις ξένες Τράπεζες και µε το σύνη-
θες επιτόκιο δηλαδή κάτω από 5%. Εάν το 
έκανε αυτό, δεν θα υπήρχε για τη χώρα µας 
το παραµικρό πρόβληµα. Το αντίθετο µά-
λιστα θα συνέβαινε, γιατί βρισκόµασταν σε 
φάση οικονοµικής ανάπτυξης κι έτσι ασφα-
λώς θα ανέβαινε το βιοτικό µας επίπεδο.

Όµως ο κ. Παπανδρέου είχε ήδη ξεκινή-
σει τη συνωµοσία του εναντίον του ελληνι-
κού λαού από το καλοκαίρι του 2009, όταν 
συναντήθηκε κρυφά µε τον Στρως Καν, µε 
στόχο να οδηγηθεί η Ελλάδα κάτω από την 
ηγεµονία του ∆ΝΤ. Η πληροφορία για τη 
συνάντηση αυτή δόθηκε στην δηµοσιότητα 
από τον ίδιο τον πρώην Πρόεδρο του ∆ΝΤ..

Για να φτάσουµε όµως έως εκεί, θα έπρε-
πε να παραµορφωθεί η πραγµατική οικο-
νοµική κατάσταση στη χώρα µας, ώστε να 
φοβηθούν οι ξένες Τράπεζες και να ανεβά-
σουν τα επιτόκια δανεισµού σε απαγορευτι-
κούς αριθµούς. Αυτή η επαχθής επιχείρηση 
ξεκίνησε µε την ψεύτική εκτίναξη του ∆η-
µοσίου Ελλείµµατος από το 9,2% στο 15%. 
Για την κακουργηµατική αυτή πράξη ο Ει-
σαγγελέας κ. Πεπόνης παρέπεµψε προ 20 
ηµερών στην ∆ικαιοσύνη τους κυρίους Πα-
πανδρέου και Παπακωνσταντίνου (υπουρ-
γό των Οικονοµικών).

Ακολούθησε η συστηµατική εκστρατεία 
του κ. Παπανδρέου και του Υπουργού Οι-
κονοµικών στην Ευρώπη που διήρκεσε 5 
µήνες, κατά την οποία προσπαθούσαν να 
πείσουν τους ξένους ότι η Ελλάδα είναι 
ένας Τιτανικός έτοιµος να βυθιστεί, ότι οι 
Έλληνες είναι διεφθαρµένοι, τεµπέληδες 
και εποµένως ανίκανοι να αντιµετωπίσουν 
τις ανάγκες της χώρας. Σε κάθε τους δή-
λωση ανέβαιναν τα επιτόκια, ώστε να µην 
µπορούµε πια να δανειστούµε, οπότε η 
υπαγωγή µας στο ∆ΝΤ και στην Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα να πάρει τον χαρακτήρα της σωτη-

ρίας µας, ενώ στην πραγµατικότητα υπήρξε 
η αρχή του θανάτου µας.

Τον Μάιο του 2010 υπεγράφη από έναν 
και µόνο Υπουργό το περίφηµο Μνηµόνιο, 
δηλαδή η πλήρης υποταγή µας στους δα-
νειστές µας. Το ελληνικό δίκαιο σ’ αυτές τις 
περιπτώσεις απαιτεί την ψήφιση µιας τόσο 
σηµαντικής συµφωνίας από τα τρία πέµπτα 
της Βουλής. Άρα στην ουσία το Μνηµόνιο 
και η Τρόικα που σήµερα ουσιαστικά µας 
κυβερνούν. λειτουργούν παράνοµα όχι 
µόνο για το ελληνικό αλλά και για το ευ-
ρωπαϊκό δίκαιο. Από τότε έως τώρα, εάν τα 

σκαλιά που οδηγούν στο θάνατό µας είναι 
είκοσι, έχουµε ήδη διανύσει πάνω από τα 
µισά. Φανταστείτε ότι µε το Μνηµόνιο αυτό 
παραχωρούµε στους ξένους την Εθνική 
µας Αυτοτέλεια και την ∆ηµόσια περιουσία 
µας. ∆ηλαδή Λιµάνια, Αεροδρόµια, Οδικά 
δίκτυα, Ηλεκτρισµό, Ύδρευση, Υπόγιεο και 
υποθαλάσσιο πλούτο κλπ. κλπ. Κι ακόµα τα 
ιστορικά µας µνηµεία όπως η Ακρόπολη, οι 
∆ελφοί, η Ολυµπία, η Επίδαυρος κλπ. αφού 
έχουµε παραιτηθεί από όλες τις σχετικές εν-
στάσεις. Σταµάτησε η παραγωγή, ανέβηκε 
στο 18% η ανεργία, κλείσανε 80.000 κατα-
στήµατα, χιλιάδες βιοτεχνίες και εκατοντά-
δες βιοµηχανίες. Συνολικά βάλανε λουκέτο 
432.000 επιχειρήσεις. ∆εκάδες χιλιάδες 
νέοι επιστήµονες εγκαταλείπουν τη χώρα, 
που βυθίζεται κάθε µέρα και πιο πολύ σε 
µεσαιωνικό σκότος. Χιλιάδες πρώην ευκα-
τάστατοι πολίτες ψάχνουν στα σκουπίδια 
και κοιµούνται στο πεζοδρόµιο.

Στο µεταξύ υποτίθεται ότι ζούµε χάρη στη 
µεγαλοψυχία των δανειστών µας, της Ευ-
ρώπης των Τραπεζών και του ∆ΝΤ. Στην 
πραγµατικότητα κάθε πακέτο µε τα δεκάδες 
δισ. ευρώ µε τα οποία χρεώνεται η Ελλάδα 
επιστρέφεται ολόκληρο από κει που έρχε-
ται, ενώ εµείς φορτωνόµαστε νέους αβάστα-
χτους τόκους. Και επειδή υπάρχει η ανάγκη 
να διατηρηθεί το Κράτος, τα Νοσοκοµεία 
και τα Σχολεία, η Τρόικα φορτώνει τα µε-
σαία και τα κατώτερα οικονοµικά στρώµα-
τα της κοινωνίας µε υπέρµετρους φόρους, 
που οδηγούν κατ’ ευθείαν στην πείνα. Γε-
νικευµένη κατάσταση πείνας είχαµε στην 
αρχή της γερµανικής κατοχής το 1941 µε 
300.000 νεκρούς σε διάστηµα έξι µηνών. 
Από τότε το φάσµα της πείνας ξανάρχεται 
στη συκοφαντηµένη και δύστυχη χώρα µας.

Αν σκεφθεί κανείς ότι η γερµανική κατο-
χή µας στοίχισε ένα εκατοµµύριο νεκρούς 
και την ολοσχερή καταστροφή της χώρας 
µας, πώς είναι δυνατόν να δεχτούµε εµείς 
οι Έλληνες τις απειλές της κ. Μέρκελ και 

την πρόθεση των Γερµανών να µας επιβά-
λουν ένα νέο γκαουλάιτερ... Τη φορά αυτή 
µε γραβάτα...

Και για να αποδείξω πόσο πλούσια χώρα 
είναι η Ελλάδα και πόσο εργατικός και συ-
νειδητοποιηµένος Λαός είναι ο Έλληνας 
(συνείδηση του Χρέους προς την Ελευθε-
ρία και της αγάπης προς την πατρίδα) είναι 
η εποχή της Γερµανικής Κατοχής από το 
1941 έως τον Οκτώβριο του 1944.

Όταν τα SS και η πείνα σκότωσαν ένα εκα-
τοµµύριο πολίτες και η Βέρµαχτ κατέστρεφε 
συστηµατικά την χώρα, έκλεβε την αγροτική 

παραγωγή και τον χρυσό από τις Τράπεζες, 
οι Έλληνες έσωσαν από την πείνα τον Λαό 
µε τη δηµιουργία του Κινήµατος της Εθνι-
κής Αλληλεγγύης και δηµιούργησαν έναν 
παρτιζάνικο στρατό 100.000, που καθήλω-
σε στην χώρα µας 20 γερµανικές µεραρχίες. 

Συγχρόνως όχι µόνο κατόρθωσαν οι Έλ-
ληνες χάρη στην εργατικότητά τους, να επι-
ζήσουν αλλά υπήρξε και µεγάλη ανάπτυξη 
της νεοελληνικής τέχνης µέσα στις συνθή-
κες κατοχής, ιδιαίτερα στους τοµείς της λο-
γοτεχνίας και της µουσικής.

Η Ελλάδα επέλεξε την οδό της αυτοθυσί-
ας για την ελευθερία και συγχρόνως της επι-
βίωσης. Και τότε µας χτύπησαν αναίτια κι 
εµείς απαντήσαµε µε Αλληλεγγύη και Αντί-
σταση και επιζήσαµε. Το ίδιο ακριβώς κά-
νουµε και τώρα µε τη βεβαιότητα ότι τελικός 
νικητής θα είναι ο ελληνικός λαός. Αυτό το 
µήνυµα στέλνω στην κ. Μέρκελ και στον 
κ. Σόϊµπλε δηλώνοντας ότι παραµένω πά-
ντοτε φίλος του Γερµανικού Λαού και θαυ-
µαστής της µεγάλης του συνεισφοράς στην 
Επιστήµη, τη Φιλοσοφία και την Τέχνη και 
ιδιαίτερα στη Μουσική! Και η καλλίτερη 
ίσως απόδειξη γι’ αυτό είναι ότι εµπιστεύ-
θηκα το σύνολο του µουσικού µου έργου σε 
δύο Γερµανούς Εκδότες, τον Schott και το ν 
Breitkopf, που είναι από τους µεγαλύτερους 
εκδότες του κόσµου και η συνεργασία µου 
µαζί τους είναι άκρως φιλική.

Μας απειλούν ότι θα µας εκδιώξουν από 
την Ευρώπη. Εάν η Ευρώπη δεν µας θέλει 
µια φορά, εµείς αυτή την Ευρώπη των Μέρ-
κελ - Σαρκοζί δεν την θέλουµε δέκα φορές.

Σήµερα Κυριακή 12 Φεβρουαρίου, ετοι-
µάζοµαι να πάρω µέρος κι εγώ µαζί µε τον 
Μανώλη Γλέζο, τον ήρωα που κατέβασε τη 
Σβάστικα από την Ακρόπολη δίνοντας έτσι 
το σινιάλο για το ξεκίνηµα όχι µόνο της ελ-
ληνικής αλλά και της ευρωπαϊκής αντίστα-
σης ενάντια στον Χίτλερ. Οι δρόµοι και οι 
πλατείες µας θα πληµµυρίσουν από εκατο-
ντάδες χιλιάδες πολίτες που θα διαδηλώ-

νουν την οργή τους κατά της κυβέρνησης 
και της Τρόικα. Άκουσα χθες τον τραπεζίτη-
Πρωθυπουργό στο διάγγελµά του προς τον 
Ελληνικό Λαό να λέει ότι «έχουµε φτάσει 
σχεδόν στο µηδέν». Ποιοι όµως µας έφτα-
σαν µέσα σε δυο χρόνια στο ΜΗ∆ΕΝ; Οι 
ίδιοι, που αντί να βρίσκονται στη φυλακή, 
εκβιάζουν τους βουλευτές να υπογράψουν 
Νέο Μνηµόνιο χειρότερο από το πρώτο, 
που θα εφαρµοστεί από τους ίδιους ανθρώ-
πους και τις ίδιες µεθόδους που µας οδήγη-
σαν στο ΜΗ∆ΕΝ. Γιατί; Γιατί αυτό επιτάσσει 
το ∆ΝΤ και το Γιούρο Γκρουπ εκβιάζοντάς 
µας ότι εάν δεν υπακούσουµε, θα οδηγη-
θούµε στην χρεοκοπία... Εδώ παίζεται το 
θέατρο του παραλόγου. Όλοι αυτοί οι κύ-
κλοι που ουσιαστικά µας µισούν (ξένοι και 
Έλληνες) και που είναι οι µόνοι υπεύθυνοι 
για την δραµατική κατάσταση στην οποία 
οδήγησαν τη χώρα, απειλούν, εκβιάζουν, 
µε σκοπό να συνεχίσουν το καταστροφικό 
τους έργο, δηλαδή να µας πάνε κάτω από το 
ΜΗ∆ΕΝ, έως την οριστική µας εξαφάνιση.

Έχουµε επιζήσει σε πολύ δύσκολες συν-
θήκες µέσα από τους αιώνες και είναι βέ-
βαιο ότι αν µας οδηγήσουν µε τη βία στο 
προτελευταίο σκαλοπάτι πριν από τον θάνα-
το, οι Έλληνες όχι µόνο θα επιζήσουν αλλά 
και θα αναγεννηθούν. 

Αυτή τη στιγµή έχω αφιερώσει όλες µου 
τις δυνάµεις στην προσπάθεια να ενωθεί 
δυναµικά ο ελληνικός λαός. Προσπαθώ να 
τον πείσω ότι η Τρόικα και το ∆ΝΤ δεν εί-
ναι µονόδροµος. Ότι υπάρχει άλλη λύση. Κι 
αυτή είναι να αλλάξουµε ριζικά την πορεία 
του έθνους µας και να στραφούµε προς την 
Ρωσία για οικονοµική συνεργασία και για 
τη δηµιουργία κοινοπραξιών που θα µας 
βοηθήσουν στην ανάδειξη του φυσικού 
πλούτου της χώρας µε όρους που θα εξα-
σφαλίζουν το εθνικό µας συµφέρον.

Όσο για την Ευρώπη προτείνω να πάψου-
µε να αγοράζουµε πολεµικό υλικό από την 
Γερµανία και την Γαλλία. Όπως θα κάνουµε 
ό,τι είναι δυνατόν, ώστε η Γερµανία να εξο-
φλήσει τις πολεµικές αποζηµιώσεις που µας 
οφείλει και που σήµερα µαζί µε τους τόκους 
µπορεί να ανέρχονται στα 500 δισ. ευρώ.

Η µοναδική δύναµη που µπορεί να πραγ-
µατοποιήσει αυτές τις επαναστατικές αλλα-
γές είναι ο ελληνικός λαός ενωµένος σε ένα 
τεράστιο Μέτωπο Αντίστασης και Αλληλεγ-
γύης, ώστε να εκδιωχθεί η Τρόικα (∆ΝΤ και 
Ευρωπαϊκές Τράπεζες) από την χώρα. Ενώ 
παράλληλα θα πρέπει να θεωρηθούν ως µη 
γενόµενες όλες οι παράνοµες ενέργειές τους 
(δάνεια, χρέη, τόκοι, φόροι, αγορές του ∆η-
µόσιου πλούτου). Φυσικά οι Έλληνες συ-
νεργάτες τους που έχουν ήδη καταδικαστεί 
στη συνείδηση του λαού µας ως προδότες, 
θα πρέπει να τιµωρηθούν.

Στον σκοπό αυτό (της ενότητας του Λαού 
σε ένα Μέτωπο) είµαι ολοκληρωτικά δο-
σµένος και πιστεύω ότι τελικά θα δικαιωθώ. 
Πολέµησα µε το όπλο στο χέρι ενάντια στην 
Χιτλερική κατοχή. Γνώρισα τα µπουντρού-
µια της Γκεστάπο. Καταδικάστηκα από τους 
Γερµανούς σε θάνατο και έζησα ως εκ θαύ-
µατος. Στα 1967 ίδρυσα το ΠΑΜ, την πρώ-
τη αντιστασιακή οργάνωση κατά της στρατι-
ωτικής χούντας. Πάλεψα στην παρανοµία. 
Πιάστηκα και φυλακίστηκα στο «σφαγείο» 
της χουντικής Ασφάλειας. Τελικά και πάλι 
επέζησα. Σήµερα είµαι 87 ετών και είναι 
πολύ πιθανόν να µη ζήσω τη σωτηρία της 
αγαπηµένης µου πατρίδας. Όµως θα πεθά-
νω µε τη συνείδησή µου ήσυχη, γιατί εξα-
κολουθώ να κάνω το Χρέος µου απέναντι 
στα ιδανικά της Ελευθερίας και του ∆ικαίου 
ως το τέλος».

Αθήνα,  12.2.2012
Μίκης Θεοδωράκης
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