


Περιεχόμενα
Πρόλογος3 29

1974-19773 31

Κρατικοποιήσεις πολλών και μεγάλων επιχειρήσεων από τη Νέα Δημοκρατία 
για να τις δώσει το ΠΑΣΟΚ μετά το 1981 ως «λάφυρο» στους 
«πρασινοφρουρούς»C 31

Ένα τραγελαφικό επεισόδιο στο Χρηματιστήριο ΑθηνώνC 32

Το «Κόμμα του Χρηματιστηρίου» το 1974C 32

Ρεκόρ πληθωρισμού όλων των εποχών το 1974C 32

Κρατικοποίηση της Ολυμπιακής Αεροπορίας το 1975C 33

Η κρατικοποίηση του Ομίλου Ανδρεάδη τον Δεκέμβριο 1975C 33

Παιχνίδια στο Χρηματιστήριο με αφορμή ένα Νόμο!C 35

Ο κρατικός φορέας αστικών συγκοινωνιών λειτουργούσε παρανόμως επί … 
χρόνια!C 35

Πώς άδειασε η επαρχία και γέμισε ο δημόσιος τομέας από κομματικούς 
υπαλλήλουςC 36

Στους τρεις Έλληνες, ο ένας «ταϊζει» τους άλλους δύο!C 37

Τότε που η δόση στεγαστικού δανείου αντιστοιχούσε μόνο στο 25% του 
μισθού!C 37

Οκτώ προτάσεις για έξοδο από την κρίση το … 1977C 38

Ο εμπνευστής των τραπεζικών ομολόγωνC 39

Μαυροφορεμένες … χήρες στο Χρηματιστήριο!C 39

1978-19813 40

Μια επονείδιστη και με πολλά ευτράπελα, τερτίπια και ολέθρια μέτρα 
τετραετίαC 40

Τα παρατράγουδα με τις χρυσές λίρεςC 41

Έντονο «ενδιαφέρον» του Ανδρέα Παπανδρέου για το Χρηματιστήριο το 
1978C 41

Η πρώτη «γκαντεμιά» Κων. Μητσοτάκη το 1978!C 41

Δέχονταν να χαρακτηρίζονται ως «βλάκες» τα παιδιά τους για να διορίζονται 
σε τράπεζες…C 42



Η θλιβερή ιστορία του πετροχημικού εργοστασίου που δεν λειτούργησε ποτέ!
C 43

Η μεγαλύτερη αύξηση του πραγματικού μισθού το 1978C 44

1η «περαίωση» εκκρεμών φορολογικών υποθέσεωνC 44

Ο θόρυβος για τις «γερασμένες τράπεζες»C 44

Προκλητικά στοιχεία για τη «λούφα» σε 18 υπουργείαC 45

Έντονες ανισότητες μεταξύ εργαζομένων στο δημόσιο και τον ιδιωτικό 
τομέαC 45

2η «περαίωση» εκκρεμών φορολογικών υποθέσεωνC 46

Μέρες του 1981 στην Ελλάδα επί … τριάντα συνεχώς χρόνια!C 46

Ήρεμο το Χρηματιστήριο την επομένη της νίκης του ΠΑΣΟΚ το 1981!C 48

Η «Πρώτη Καμένη Γη» παραδόθηκε τον Οκτώβριο του 1981C 48

Το 1981 η Νέα Δημοκρατία παρέδωσε στο ΠΑΣΟΚ 119 δημόσιες επιχειρήσεις 
ως... λάφυρο για τους… «πρασινοφρουρούς»!C 49

Καταρρίφθηκε το προηγούμενο αρνητικό ρεκόρ στο έλλειμμαC 55

Καταρρίφθηκε το προηγούμενο αρνητικό ρεκόρ και στο χρέοςC 56

1982-19843 57

Ο ΟΤΕ είχε αναλάβει τα καλύπτει τα ελλείμματα άλλου δημόσιου 
οργανισμού, ενώ κι εκείνος ήταν … ελλειμματικός!C 58

Άγριο «κούρεμα» ασφαλιστικών ταμείων το 1982 από την κρατικοποίηση της 
Εμπορικής Τράπεζας το 1975C 59

Κρατικοποίηση, λοιπόν, με ξένα … κόλλυβα…C 59

«Δωρεάν» μετακίνηση στις αστικές συγκοινωνίες το 1983 με επιβάρυνση των 
ελλειμμάτων με πρόσθετα 9,6 δισ. δραχμές!C 60

Πλουσιοπάροχη ανταμοιβή από το κράτος …απατεώνων, πλαστογράφων και 
καταχραστών…C 60

1 τρισ. δραχμές για κρατικοποίηση 43 προβληματικών ιδιωτικών 
επιχειρήσεωνC 61

«Κοινωνικοποιήσεις» τάχα για εθνικό συμφέρον, αλλά στην ουσία για 
«Γιάννης κερνά, Γιάννης πίνει»!C 62

Τα Εποπτικά Συμβούλια των «Πρασινοφρουρών»C 63

Επέκταση των Εποπτικών Συμβουλίων και σε άλλους κλάδουςC 63



3η «περαίωση» εκκρεμών φορολογικών υποθέσεωνC 63

Δύο χρόνια θρίλερ για μια ξένη επένδυση που τελικά πήγε στην … Τουρκία!
C 64

Κατάργηση του Συντάγματος για … ελεύθερη σπατάλη δημόσιου χρήματοςC65

19853 66

Μνημεία τεράστιας σπατάλης, κομματικής αναξιοπιστίας και πελατειακού 
συστήματοςC 66

Γραφειοκρατία… 605 ημερών για μια απόφασηC 67

Στα πρόθυρα χρεοκοπίας το 1985 των «ακόμα καλύτερων ημερών»!C 67

Πώς πλήρωσαν «χρυσό» οι φορολογούμενοι το «Ναυπηγείο του Λαού»!C 67

Ένα μήνα μετά τις ελλειμματογόνες κρατικοποιήσεις έγινε η λεηλασία των 
νοικοκυριών!C 68

Να «ποινικοποιηθούν» οι προεκλογικές υποσχέσεις! Αμ δε!C 70

50 δημόσιες επιχειρήσεις με έλλειμμα 462,1 δισ. δραχμώνC 71

Τα ελλείμματα, ελλείμματα, αλλά …και οι προσλήψεις, προσλήψεις!C 71

Καλλιέργεια πνεύματος τεμπελιάς και λασπολογίας στα Διυλιστήρια 
ΑσπροπύργουC 72

19863 74

Σκληρή λιτότητα αλλά και απίστευτη σπατάλη, κομματικοί και συνδικαλιστικοί 
παρολογισμοί και χρεοκοπίαC 74

Ουραγός η Ελλάδα στην ΕΟΚC 75

795,6 εκατ. δραχμές για χρηματοδότηση συνδικάτων το 1986C 75

Αγνοούσαμε επί 20 χρόνια ότι υπάρχει διεθνές Ταμείο που δίνει λεφτά!C 75

Ολυμπιακή Αεροπορία: Το 1/5 των εσόδων «παρήγε» τα 4/5 του … 
ελλείμματος!C 75

Υψηλόμισθοι … μπαταξήδες του Οργανισμού Εργατικής ΚατοικίαςC 76

Απεργίες για … «προικοδότηση» …αγοριών και άλλα 59 … αιτήματα !!!C 76

Μαθήματα για «ναυάγια» σε κλασικό ελληνικό σπίτι από το … κρατικό 
ραδιόφωνο!C 77

Άφαντο Κτηματολόγιο, αλλά 450 Νόμοι για τη …δημόσια γη!C 79

Πλήρης δικαίωση … αυθαιρετούντων!C 79



Κοινωνικοποιημένες επιχειρήσεις λειτουργούσαν … παράνομα!C 79

Η «αυτοδιαχείριση» του Α. Παπανδρέου και οι σπατάλεςC 80

Όταν οι συνδικαλιστές «τράβαγαν τα άκρα» για να γίνουν δημόσιοι 
υπάλληλοιC 80

Προκλητική σπατάλη σε περίοδο σκληρής λιτότηταςC 81

Απουσίαζαν μετ΄αποδοχών 1.000 υπάλληλοι της ΔΕΗ κάθε ημέρα!C 82

Συνδικαλιστές «επαναστάτησαν» κατά υπουργού διότι δεν … διόριζε σε 
δημόσιους οργανισμούς … συγγενείς τους!C 82

Αργόμισθοι επί … πέντε χρόνια!C 82

Τριετής προώθηση λόγω μη … κατοχής πτυχίου!C 83

Μιττεράν: «Στα όπλα βιομήχανοι», αλλά εδώ…C 83

Οι εργοδότες καταδυναστεύονται από τα συνδικάταC 83

Αναπτυξιακοί πόροι για τις … «κοινωνικοποιημένες αμαρτίες»C 83

Απολύσεις για … κομματικούς λόγους…C 84

Εγκρίθηκε και η β΄ δόση του κοινοτικού δανείου και πάλι τα … ίδια!C 84

Αρνούνταν να πληρώσουν δάνεια του ΟΕΚ υψηλόμισθοι, μολονότι η δόση 
ήταν όσο το κόστος μιας … μπριζόλας!C 85

Όλες οι κυβερνήσεις συγκάλυπταν επί χρόνια τζαμπατζήδες του ΟΕΚ για 
κομματικά οφέλη!C 85

Στάση εργασίας παραμονή πρωτοχρονιάς, διότι «έτσι μας αρέσει»!C 85

Δουλεύουμε μόνο 130 ημέρες από τις 365 ημέρες το χρόνο!C 86

Όταν ο ΟΣΕ δεν πλήρωνε στο Ταμείο εργαζομένων ασφαλιστικές εισφορές…
C 86

Η μεγαλύτερη, έως τότε, μείωση του πραγματικού μισθού το 1986C 86

Μια ακόμη έκτακτη εισφορά για τη σωτηρία της οικονομίας, αλλά… χαράμι!
C 86

19873 87

Παράξενα γεγονότα και πολλά παθήματα με ΦΠΑ και άλλα που δεν  γίνονταν 
ποτέ μαθήματαC 87

Υπηρεσία Αφύπνισης ΟΤΕ μόνο έως τις 9 το … βράδυ!C 88

Προσπάθεια να «γκρεμισθούν» τα «ρετιρέ» του Ανδρέα ΠαπανδρέουC 88



ΦΠΑ σκυλοτροφών: 6%, ΦΠΑ παιδικών τροφών: 18%!C 88

Ένα νομοσχέδιο – φαντομάς επί πέντε χρόνιαC 89

Πρόστιμα σε επιχειρήσεις που έδιναν …υψηλότερες αυξήσεις σε μισθούςC 89

Ένα χυδαίο κείμενο σε φυλλάδιο της …ΟλυμπιακήςC 89

Τρελά ποσά για οικειοθελείς αποχωρήσεις από … υπερχρεωμένη εταιρεία!C 90

35 δισ. δραχμές επιβάρυνση του ΙΚΑ από την ένταξη Ελλήνων από τις 
Ανατολικές χώρες!C 90

Τρεις μήνες χωρίς ενημέρωση των εφοριών για εισαγωγή ΦΠΑC 91

Καλύτερα … οδηγός παρά διευθυντής!C 91

Ο καταχραστής έγινε … λαϊκός ήρωας!C 91

Τεράστια διαφήμιση για την εκτροπή του Αχελώου που δεν έχει… γίνει 
ακόμα!C 91

Όλοι στα … «βαρέα και ανθυγιεινά» επαγγέλματα!C 92

Χλευασμός από τον ΟΟΣΑC 92

Ζημιά 7 δισ. δραχμών από μια απεργίαC 93

Η δουλειά είναι … δουλεία!C 93

Ένα χαρακτηριστικό «επεισόδιο» από το πολύχρονο «σίριαλ» της ΛΑΡΚΟ!C 93

Στάση εργασίας για την επέτειο … έναρξης του Β΄ Παγκοσμίου ΠολέμουC 94

Ζητούσαν ρύθμιση χρεών συνεταιρισμών 277 δισ. δραχμών!C 94

Νομοσχέδιο, τάχα, για προσλήψεις με …αξιοκρατίαC 95

«Ζήτω το ελληνικό τραγούδι» και τα κορόιδα οι φορολογούμενοι…C 96

Δημοσιονομικοί παραλογισμοί σε περίοδο λιτότηταςC 96

Η «κόλαση» ενός φορολογούμενου από λάθος που έκανε η … εφορία!C 97

Παιδιά ενός … ανώτερου Θεού!C 97

Διεθνώς ρεζίλι για τον τομέα της υγείαςC 98

Πάντα και μόνιμα «έκτακτη εισφορά» για το … «καλό μας»C 98

Το κράτος επιχορηγούσε το ΙΚΑ, ενώ ήταν ο μεγαλύτερος οφειλέτης του!C 98

Παγκόσμια πρωτοτυπία: κομματικοποίηση αγροτικών συνεταιρισμών!C 99

Η αλήθεια για τις χρυσές λίρες του ΕΑΜ και του ΕΔΕΣC 99



Ας θυμηθούμε και την «τρόικα» του ΠΑΣΟΚ…C 100

Έξι καμένα χρόνιαC 101

Αχρησιμοποίητοι πλούσιοι κοινοτικοί πόροιC 101

Μια εφιαλτική, χωρίς διδάγματα, διαδρομή…C 101

19883 104

4η «περαίωση» ή πώς μας «δούλευε» ο Δ. Τσοβόλας …C 105

Επτά χρόνια μετά τον σεισμό της Αθήνας, δεν είχαμε προσκομίσει στην ΕΟΚ 
αποδείξεις για το σχετικό δάνειο των 80 εκατ. ecu!C 105

Τα τρελά αιτήματα της ΑΔΕΔΥ για μείωση του ορίου συνταξιοδότησης και 
ωραρίουC 106

Σταμάτησαν τον εφοδιασμό των κρατικών νοσοκομείων διότι, όπως και τώρα, 
δεν πλήρωναν!C 106

Πρόστιμο 30.000 δραχμών γιατί κατήγγειλλε κακώς κείμενα στον ΟΣΕC 106

Βροχή παροχών και επιδοτήσεων που δεν προβλέπονταν από τον κρατικό 
προϋπολογισμό!C 107

Η κακοδαιμονία του ΙΚΑ σε αριθμούς και σε διορισμούςC 107

Βροχή παροχών από άδεια δημόσια ταμείαC 108

Όταν το ΤΕΒΕ αύξανε προκλητικά τις συντάξεις χωρίς να έχει … έσοδα!C 108

Μια ιλαροτραγική φορολογική περιπέτειαC 109

Στα 58 χρόνια η σύνταξη στους οδηγούς των ελλειμματικών αστικών 
συγκοινωνιών…C 109

«Κομματική Ιατρική», νέος … ιατρικός τομέας!C 110

Μια σοσιαλιστική κυβέρνηση πρέπει να κάνει παροχές από… άδεια δημόσια 
ταμεία!C 110

Η τετραετής «οδύσσεια» ενός ειλικρινούς φορολογουμένουC 110

Συντάξιμος χρόνος η …φοίτηση σε βρεφονηπιακούς σταθμούς!C 111

Εισέπρατταν υπερημερίες αποθηκεύτρων και τα Τελωνεία και τα Λιμενικά 
ταμείαC 111

Μείωση ωρών εργασίας και λόγω … αλλεργιών!C 112

Συνεχής λοιδορία του Μαρξ από κυβερνώντες και άλλους ..μαρξιστές!C 112

Ημέρες 2012 σε κρατικά νοσοκομεία το …1988!C 113



«Ανάπηροι» … οι μισοί σχεδόν από τους συνταξιούχους του ΙΚΑ σε μερικές 
πόλεις!C 114

Ένας Ιρλανδός σκουπιδιάρης…C 114

Και Σύλλογος Υπερχρεωμένων Αγροτών!C 114

Ιδού γιατί είναι «στοιχειωμένοι οι κάβοι» επί τριάντα χρόνια!C 115

Δημοσιογραφικοί στρουθοκαμηλισμοίC 116

Συνταξιούχος … 37 ετών!!!C 116

19893 118

Αθρόοι διορισμοί, δεκάδες τροπολογίες της ντροπής νύχτα στη Βουλή και η 
δραχμοβόρα ιαχή «Τσοβόλα δώστ΄ όλα»!C 118

Ιδιώτες φύλαγαν στρατιωτικές αποθήκες με 1.400 δραχμές τη βραδιά!C 119

Το ΠΑΣΟΚ έως τις εκλογές του 1985 έκανε 139.060 διορισμούς!C 119

Η προκλητική εκδοχή της ιαχής «Νόμος είναι το δίκιο του … εργάτη»C 119
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Επίδομα γάμου σε … χήρους, σε … διαζευγμένους και σε…άγαμους!!!C 125
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δραχμές!C 134

Έκτακτοι ζητούσαν πρώτα να μονιμοποιηθούν και μετά να …καταργηθούν οι 
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«Χορός» δισ. δραχμών για το … τίποτε!C 136

Δεν προσήλθαν στην ΑΣΚΕ του ΟΣΕ διότι η συνέλευση ήταν το … Σάββατο!
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τροπολογίες «ντροπής» και «γυμνή» οικονομία»C 141

Εκρηκτικές διαστάσεις έπαιρνε το έλλειμμα, αλλά…C 142

Ο Δ. Τσοβόλας πρόβλεψε το έλλειμμα του 1989 με απόκλιση … 530 δισ. 
δραχμώνC 142

Ο μύθος της Αυτόματης Τιμαριθμικής ΑναπροσαρμογήςC 143

2.500 νεοδιορισθέντες υπάλληλοι των ΕΛΤΑ δεν είχαν τί να … κάνουν!C 143

«Άγριοι» αριθμοί σπατάλης σε ΙΚΑ, ΟΓΑ και ΝΑΤC 143

Όταν τα φορολογικά έσοδα δεν έφταναν γα τις δόσεις των δανείων!C 144

Πορείες και απεργίες από κρατικοδίαιτους, ενώ δεν υπήρχε δραχμή για τις … 
συντάξεις!!!C 144

Αν λειτουργούσε η οικονομία ευρωπαϊκά…C 145

Ρεζίλι στην Ευρώπη με φωτογραφία σωρού σκουπιδιών στην ΑκρόποληC 145

Άγγελος Αγγελόπουλος: Βουλιάζουμε...C 146

Μερικά συμπτώματα συντέλειας στη δημόσια διοίκησηC 146

Πλήρης και συνεχής ατιμωρησία δημόσιων υπαλλήλωνC 147

Ανέγερση κτιρίων εκατ. δραχμών για … αναψυχή εργαζομένων σε δημόσιους 
οργανισμούς!C 148

Μια επιδιόρθωση βλάβης της «κοινωνικοποιημένης ΔΕΗ κόστισε 1.500.000 
δραχμές, αντί 150.000 δραχμών!C 148

Ακάλυπτα δάνεια … 150 δισ. δραχμών σε αγροτικούς συνεταιρισμούςC 149

Ψηφοθηρικό (1)C 149



Ψηφοθηρικό (2)C 149

Ψηφοθηρικό (3)C 150

Απειλή για στάση πληρωμών το 1990C 150

Για μια έγκριση σχεδίου πόλης χρειάσθηκαν δύο χρόνια, δεκάδες υπάλληλοι 
και … 16 Νόμοι!C 150

Αντισυνταγματικές και παράνομες πληρωμές το 1988 διαπιστώνει το 
Ελεγκτικό Συνέδριο!C 151

ΟΟΣΑ: Τραγική η δεκαετία του 1980C 152

ΟΟΣΑ: Άδεια τα ασφαλιστικά ταμείαC 152

Από το 1990 ήθελαν να εκδιώξουν την Ελλάδα από την ΕΕ!C 152

Δεν υπήρχαν χρήματα για συντάξεις και Δώρο Πάσχα!C 152

Αναγκαία η αναδιαπραγμάτευση του χρέους από το 1990, που ήταν μόνο 
69,9% του ΑΕΠ!C 152

100 «οικουμενικές» ψηφοθηρικές τροπολογίες της … ντροπής!C 153

Η δραματική επιστολή Ντελόρ για τα χάλια μαςC 158

Μια επιστολή κόλαφος για την ΕλλάδαC 160

Εκκωφαντικές προειδοποιήσεις της Επιτροπής ΑγγελόπουλουC 160

Προγραμματικές δηλώσεις με εφιαλτικές επισημάνσειςC 162

Φωτογραφία στην πρώτη σελίδα σα να ήταν … καταζητούμενος!C 162

Πολλά δισ. για πρόωρες αγροτικές συντάξειςC 163

Διορίζονταν χιλιάδες δάσκαλοι, χωρίς ελληνική παιδεία, ως πτυχιούχοι … 
αλλοδαπής!C 163

Εκ βαθέων εκμυστηρεύσεις Ξενοφώντος ΖολώταC 163

Συμφορά για την οικονομία τα εκλογικά έτηC 164

20 δισ. δραχμές για σύνταξη … 57.000 αγωνιστών εθνικής αντίστασης!C 164

Απίστευτη σπατάλη δημόσιου χρήματος για τη … διεκδίκηση της 
Ολυμπιάδας!C 164

Τρία τρισ. τα «βερεσέδια» του ΠΑΣΟΚ το 1989!C 165

Ειδική επιστολή της Κομισιόν για τα «κρυφά» χρέηC 166

Προκλητικές κομματικές προσλήψεις!C 166



Απονομή χάριτος σε 81 κατάδικουςC 167

Τα «δίκαια αιτήματα» των εργαζομένων ήταν η ανατροπή μιας κυβέρνησης 
ενός μηνός!C 167

Ξενοφών Ζολώτας: «Μου είπαν ότι το μηνιαίο έλλειμμα το 1989 ήταν 80 δισ. 
και ήταν … 350 δισ»!C 167

Όταν τα ελλείμματα αυξάνονταν ιλιγγιωδώς, ο πληθωρισμός … 
συρρικνωνόταν!!!C 167

Πώς «διαλύθηκε» μέσα σε … δύο μήνες μια «ζωντανή» οικονομία!C 168

«Κόλαση» η Ελλάδα το Σεπτέμβριο του 1990C 169

Ηχηρό ράπισμα μαθητών σε συνθηματολόγους για τα αρχαία ελληνικάC 169

Ιδού γιατί είναι «στοιχειωμένοι οι κάβοι» επί τριάντα χρόνια!C 169

Άντρα παρανομίας και φοροδιαφυγής πολλές ποδοσφαιρικές εταιρείες!C 171

Η «αποθέωση» της παραγωγικότητας στο δημόσιο τομέα σε … σάτιρα!C 171

Αύξηση φορολογικών εσόδων κατά 40% με πληθωρισμό 19,5%!C 172

ΟΟΣΑ: Αύξηση της ανεργίαςC 173

8η «περαίωση» εκκρεμών φορολογικών υποθέσεωνC 173

19913 174

Των δημόσιων ημών ταμείων άδειων, ημείς συνεχίζαμε με μανία τη λεηλασία 
και την καταστροφήC 174

Πολιτική όξυνση από το βίαιο θάνατο του Μ. ΤεμπονέραC 175

Μαζεμένα μεγάλα εμπόδια στα πρώτα βήματα της νέας κυβέρνησηςC 175

Πλαστές μετοχές σαν «πετσετάκια»…C 176

Τότε που «λεφτά υπήρχαν», αλλά τα σπαταλούσε το κράτοςC 176

Όλα τα είχε, το Σκοπιανό της έλειπε…C 177

Η κρίσιμη 16η Δεκεμβρίου για το ΣκοπιανόC 177

Ακόμα κι αν δουλεύαμε το 1991 τζάμπα επί ένα χρόνο, και πάλι κάθε 
νοικοκυριό θα χρώσταγε 341.000 δραχμές!C 178

«Ψήφισμα» κατά του Δημήτρη Στεργίου από γραμματείς Κοινοτήτων!C 178

Η εξουσία στην … παρανομία!C 179

Σπάνια πολιτική βούληση για συμψηφισμό οφειλών του Δημοσίου προς 
επιχειρήσειςC 179



Όλοι οι αναπτυξιακοί παράγοντες αυξάνονταν, το ΑΕΠ μειωνόταν!!!C 180

Χιλιάδες συνταξιούχοι «μαϊμού» το 1991!C 180

Γινόταν χαλασμός σε όλη την Ελλάδα με απεργίες, ενώ δεν υπήρχε στα 
δημόσια ταμεία ούτε δραχμή για … ανάπτυξη!C 180

9η «περαίωση» εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων και δικαίωση 
φοροφυγάδωνC 181

19923 182

Χαλασμός από τις λυσσαλέες αντιδράσεις των κρατικοδίαιτων στις πρώτες 
μεταρρυθμίσειςC 182

Πάνω από 300 δραχμές έπρεπε να ήταν το εισιτήριο αστικών συγκοινωνιών 
το 1992C 183

«Ξεβράκωμα» οδηγών ως αντίδραση στην ιδιωτικοποίηση των Αστικών 
ΣυγκοινωνιώνC 183

Δικαίωση της «εξίσωσης» Μητσοτάκη «0+0=+14%»!C 184

Νέο ηχηρό ράπισμα από την Ευρωπαϊκή ΕπιτροπήC 185

Καλύτερα … άγαμος από … πολύτεκνος φορολογικά !C 185

Στάση πληρωμών το 1992!C 185

Κωμικοτραγικές αντιδράσεις κομματικών συνδικαλιστών για την κοινωνική 
ασφάλισηC 186

Ενδοπασοκικές έριδες για το έτος κατάρρευσης της οικονομίαςC 188

Απειλούσε μήνες πριν για προσωποκράτηση, τάχα!C 189

Μια ακόμα έκτακτη εισφορά σε σπίτια άνω των 50 τ.μ.!C 189

Κι άλλη διαγραφή χρεών ΙΚΑ 422,2 δισ. δραχμών και … επιβολή ειδικού 
τέλουςC 189

Τρόμαξε και ο Κων. Μητσοτάκης με τα αρχικά μέτρα του Αυγούστου 1992C190

Οι «Γιώργηδες Πεταλωτήδες» του … 1992!C 190

Σημαντική εισροή κοινοτικών πόρωνC 190

19933 192

Η ΕΟΚ γίνεται Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα γινόταν «ανταγωνισμός» 
σε απεργίες και ποιος θα «ρίξει» την κυβέρνηση Κων. Μητσοτάκη!C 192

Το 1993, παρά τους κοινοτικούς πόρους, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ ήταν 
μικρότερο από εκείνο του 1986!C 193



Επιστολή Α. Σαμαρά προς Κων. ΜητσοτάκηC 193

Παραίτηση Γεωργίου ΡάλληC 193

Μια μιαν ακόμα φορά «ταμπού» η ΔΕΗ για τους συνδικαλιστές τηςC 193

Ο Α. Σαμαράς ιδρύει την «Πολιτική Άνοιξη»C 194

Τα γεγονότα που συγκλόνισαν την κυβέρνηση Μητσοτάκη το Σεπτέμβριο του 
1993C 194

Η ελληνική οικονομία είναι μπάχαλοC 195

Η μεγαλύτερη, απότομη, αύξηση του ελλείμματοςC 198

Ρεκόρ απότομης αύξησης του χρέους το 1993C 198

Μια ακόμη έκτακτη εισφορά, για το … Γάμο του Καραγκιόζη!C 198

19943 199

Αρχίζει η δεύτερη φάση της πορείας προς την ΟΝΕ με την Ελλάδα υπό 
επιτήρηση, αθάνατη παραοικονομία και «λόμπι της δραχμής»!C 199

Θεοποίηση των «αντικειμενικών» κριτηρίωνC 200

Ζήσε, μαύρε μου, να φας … διαψεύσεις!C 200

Συστηματικοί, τάχα, έλεγχοι για αντιμετώπιση της φοροδιαφυγήςC 200

Αθάνατη παραοικονομία και φοροδιαφυγήC 200

Ο Μ. Έβερτ, ως αντιπολίτευση, πίεζε να πάρει η τότε κυβέρνηση σκληρά 
μέτρα!C 201

Επαναπροσλήψεις κυβερνητικών φίλων, απολύσεις κομματικών αντιπάλωνC201

Η εισφοροδιαφυγή στο ΙΚΑ οφειλόταν στην έλλειψη … εξειδικευμένου 
προσωπικού!C 201

Το 1994 μιλούσαν για προσφυγή στο ΔΝΤ!C 202

Επαναπρόσληψη κομματικών φίλων με … Νόμο, παρά την αντίθετη απόφαση 
Εφετείου!C 202

Η διδακτική γνωριμία μου ως δημοσιογράφου με τον Άγγελο Αγγελόπουλο
C 202

Μαθήματα Άγγελου Αγγελόπουλου για την ελληνική οικονομίαC 204

«Δημοσιονομική αυτοκτονία» η φορολογία τόκων κρατικών τίτλων!!!C 206

Δεν μπορεί να ελέγξει το υπουργείο Οικονομικών μεγάλη βιομηχανία με 
υπαλλήλους … Λυκείου!C 206



10η «περαίωση» κι άλλος θρίαμβος των φοροφυγάδωνC 207

Μία «Μεγάλη Εβδομάδα» … είκοσι ετών!C 207

11η «περαίωση» και ξεκαρδίστηκαν στα γέλια οι φοροφυγάδες!C 207

Φρούδες ελπίδες επί 20+20=40 χρόνια!C 208

Το «λόμπι της δραχμής» το Μάϊο του 1994!C 208

Οι «κατάρες» της δραχμής…C 208

Ξενοφών Ζολώτας: «Πάντοτε εξετίμησα την ευθυκρισία σας και την 
αντικειμενικότητά σας»C 209

Αυτοπεποίθηση για … κλάματαC 210

Κι όμως, «κυβερνούσαν» οι συνδικαλιστές!C 210

Υπό επιτήρηση από το 1994!C 210

«Στοιχειωμένοι» και ολοένα πληθυνόμενοι οι χρεοφειλέτεςC 210

12η «περαίωση» πριν Αλέκος Παπαδόπουλος λαλήσαι …C 211

Αθρόες προσλήψεις κατά παράβαση του «νωπού» ακόμα «Νόμου Πεπονή»C211

Προκλητική περίπτωση ατιμωρησίαςC 211

Φορολογούσαν μόνιμα μισθωτούς και συνταξιούχους για να τα δίνουν για 
τόκους σε εκείνους που δεν … φορολογούνταν!C 212

Ο εμπαιγμός των «εξυγιάνσεων» σε βάρος των φορολογουμένωνC 212

Νέο εκκωφαντικό «σήμα κινδύνου» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά…C 212

«Απάντηση» στο «σήμα κινδύνου» της ΕΕ με … ρύθμιση χρεών των 
συνεταιρισμών!!!C 213

Ξανά «έσκασαν στα γέλια» οι παραοικονομούντες!C 213

Ενιαίο ευρωπαϊκή νόμισμα με ελληνική ονομασίαC 214

Το υψηλότερο κόστος δανεισμού όλων των εποχών το 1994C 214

19953 215

Με «σοκολατάκια», με «καραμελίτσες», και με εφιάλτες με «πριόνια» στο 
δρόμο προς το ευρώC 215

Φωτιές στις εθνικούς οδούς με τα «μπλόκα», προειδοποιήσεις από τον ΟΟΣΑ 
για σκληρά μέτραC 217

Μονοψήφιος πληθωρισμός με … σοκολατάκια!C 217



Προβλέπονταν έσοδα από αποκρατικοποιήσεις 450 δισ. δραχμών, αλλά…C 217

«Λουκέτο» σε 128.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις από τα … «αντικειμενικά» 
κριτήρια!C 218

Λιτότητα και σκληρά μέτρα στο … διηνεκέςC 219

Απεργία για εφάπαξ καταβολή αναδρομικών ποσού 160 δισ. δραχμών!C 219

Ο αβάσταχτος μακροοικονομικός λαϊκισμός την περίοδο 1980 - 1994C 220

Η δεύτερη παραίτηση Κ. Σημίτη με καταγγελίες για κύκλο εξουσίαςC 220

Στερούσαν από τους συνταξιούχους πρόσθετα 7.500.000 δραχμές για να τα 
δίνουν σε άλλους!C 220

Πριονίζουμε συνεχώς και με μανία το κλαρί όπου καθόμαστε…C 221

Εξομοίωση αυξήσεων συνταξιούχων και εν ενεργεία υπαλλήλων της ΔΕΗC222

Εργαζόμενοι σε προβληματική επιχείρηση πήραν πλήρη σύνταξη από το 
δύσμοιρο ΙΚΑ σε ηλικία 54 και 45 ετών!C 222

Πρωτιά της Ελλάδος σε μέγεθος δημόσιου τομέα από το … 1870!C 223

Πληρώσαμε 138,4 δισ. δραχμές την «ιδιωτικοποίηση» των Ναυπηγείων 
ΣκαραμαγκάC 223

19963 226

Νέα προσπάθεια μετοχοποίησης του ΟΤΕ ύστερα από 23 χρόνια!C 227

13η «περαίωση» ή ρύθμιση χρεώνC 227

Το Δημόσιο χάνει από ανικανότητα 2,5 τρισ. δραχμές ετησίωςC 227

Και ελλειμματικές και … παράνομες!C 228

Η 14η απόφαση για ρύθμιση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεωνC 228

Αγνοούνταν επί δεκαετίες κρατικό χαρτοφυλάκιο με 1.000.000 μετοχές και 
ομόλογαC 228

Η φαιδρή δικαιολογία της κατάργησης των πολυτεκνικών επιδομάτωνC 229

Επίμονη άρνηση για τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακαςC 229

15η «περαίωση» και τρίτη «παράκληση» προς … χρεοφειλέτεςC 229

Ομοβροντία φορολογικών νόμων και φοροεισπρακτικών επιθέσεωνC 230

ΙΚΑ: Συνεχή δάνεια επειδή δεν μπορούσε να εισπράττει τις οφειλέςC 230

Παράταση εφαρμογής σημαντικού Νόμου με … Προεδρικό Διάταγμα!C 230



Κι άλλο «στρίβειν δια κοινωνικού διαλόγου»C 231

19973 232

Ψήφιση νόμων που δεν δεν εφαρμόζονταν ποτέ ως «ενοχλητικοί», και 
θρίαμβος φοροφυγάδων, παράνομων και κρατικοδίαιτωνC 232

Καλύτερα καθαρίστρια παρά γιατρός … μισθολογικά!C 233

Αποσύρθηκε ασμένως διάταξη νομοσχεδίου που εμπόδιζε χαριστικές 
τροπολογίεςC 233

«Η Μαύρη Πέμπτη» στο Χρηματιστήριο το 1997C 233

Ψηφίσθηκε νόμος για επιβολή, τάχα, ποινών σε διοικήσεις ζημιογόνων 
δημόσιων οργανισμώνC 234

Ομόλογα δια πάσαν οικονομικήν νόσον και κρατική οφειλήνC 234

Ματαίως καταγγελλόταν η αύξηση της φορολογίας και η μείωση των 
δαπανών για επενδύσεις…C 235

«Παραγωγικότητα» και «αποδοτικότητα»: Δύο «σιχαμερές» λέξεις…C 236

16η «περαίωση» και νέος θρίαμβος των φοροφυγάδωνC 236

Επιχορηγήσεις ταμείων 884 δισ. δραχμών, ενώ το «φέσι» από οφειλές στο 
ΙΚΑ ανερχόταν σε 650 δισ. δραχμές!C 236

Παιδιά ενός … ανώτερου Θεού!C 237

Προκλητικά στοιχεία για τη «λούφα» σε 18 υπουργείαC 237

Ο «Νόμος Σιούφα» δεν εφαρμόσθηκε ποτέ διότι δεν … «βόλευε» μερικούς!
C 238

Το κατ΄ ευφημισμόν «φθηνό» εισιτήριο των αστικών συγκοινωνιώνC 238

Άλλα υπόσχονταν στο ΔΝΤ και άλλα έκαναν αμέσως μετά!C 239

Έπεα πτερόεντα Κώστα ΣημίτηC 239

Αυστηρά, τάχα, μέτρα για την είσπραξη των οφειλών προς το ΙΚΑC 239

39.400 ασφαλισμένοι του ΙΚΑ βγήκαν «ανάπηροι», χωρίς να είναι, από 
πρωτοβάθμια επιτροπήC 240

«Πονόψυχοι» για τους επιβάτες, όχι όμως και για τους φορολογούμενους!
C 240

«Διαβεβαίωση» για μη άλλη ρύθμιση χρεώνC 240

Τώρα ήταν καλός ο «Νόμος Σιούφα»!C 241



Θα κατασκευάζονταν … τρία «Μετρό» με τα ελλείμματα των αστικών 
συγκοινωνιών!C 241

Τρεις παραλογισμοί σε μιαν ημέρα…C 241

Ξανά το «παραμύθι» με την «εθνική σύνταξη»C 242

Όταν ο Γιάννος Παπαντωνίου δεν έβλεπε τα μεγάλα … κρατικά «ψάρια»C 242

Μέτρα εξόφλησης οφειλών του ΙΚΑ παγκόσμιας ιδιαιτερότηταςC 242

Νομοθετούμεν μετ΄ ευτελείας και άνευ … ουσίαςC 243

Κατηγορήθηκαν ως κρατικοδίαιτοι κι εκείνοι έσπευσαν να το επιβεβαιώσουν!
C 243

Υπεξαίρεση 100 δισ. δραχμών αγροτικών επιδοτήσεων, αλλά κανένας στη 
φυλακήC 243

Δεν γνώριζαν γιατί αναθερμάνθηκε ο πληθωρισμός!C 243

15 δισ. δραχμές για οργανωτική τάχα αναβάθμιση του ΙΚΑ!C 244

17η «περαίωση» ή ρύθμιση χρεών συνεταιρισμών 200 δισ. δραχμών!C 244

Ανεξέλεγκτα …μυστικά κονδύλια 450 δισ. δραχμώνC 244

Κατάργηση 120 αντί 2000 δημόσιων φορέων και «με γάτα και με ζημιά»C 244

500 δισ. δραχμών το αναγκαστικό κατοχικό δάνειοC 245

Παρουσιαζόταν ο δημοσιονομικός εφιάλτης ως σημαντική «δημοσιονομική 
προσαρμογή»!C 245

Νέοι νόμοι για να εφαρμόζονται οι ίδιοι … προηγούμενοι!C 245

18η «περαίωση» χωρίς ντροπήC 246

Πληρώναμε στην ΕΕ πρόστιμο 32 εκατ. δραχμών την ημέρα!C 246

Επιστροφές 1,3 τρισ. δραχμών στην ΕΕ από καταχρήσεις κοινοτικών πόρων!
C 246

Άγνωστες στο ΙΚΑ το 30% των επιχειρήσεων!C 246

19983 248

Ξυπόλητοι στα αγκάθια στο δρόμο προς το ευρώC 249

19η «περαίωση» ή ρύθμιση χρεώνC 249

Κομματικές αναταράξεις από μια ρύθμιση για τις δημόσιες επιχειρήσειςC 249

«Kλεφτοπόλεμος» Τράπεζας της Ελλάδος και κερδοσκόπων για τη δραχμή
C 251



Απεργούσαν διότι … δεν ήθελαν αύξηση της παραγωγικότητας και όφελος 85 
δισ. δραχμών!C 251

Τιμωρία πολυμελούς οικογένειας με φορολογικό συντελεστή 23,07%C 252

Είπε – ξείπε για εθελούσιες μετατάξεις δημόσιων υπαλλήλωνC 252

Μία πορεία στην Αθήνα αλλόκοτη από τις άλλεςC 252

Κόρακας … κόρακα δεν βγάζει μάτι…C 253

Ανακοινώθηκε ότι θα γίνονταν έλεγχοι που έπρεπε να είχαν … γίνει!C 253

Επιδότηση κάθε θέσης εργασίας με … 2 εκατ. δραχμές!C 253

Λεονταρισμοί για «εξυγίανση» των δημόσιων επιχειρήσεωνC 254

Απογοήτευση για το κριτήριο του πληθωρισμούC 254

14 Μαρτίου 1998: Η τρίτη υποτίμηση της δραχμής που «κάηκε»C 255

Έπρεπε σε 18 μήνες να καλυφθεί λεηλασία … 18 ετών!C 255

Νέα «διαβεβαίωση» για μη « περαίωση» φορολογικών υποθέσεων!C 256

20ή  «περαίωση» και νέος θρίαμβος των φοροκλεπτώνC 256

Ο φορολογικός ανταγωνισμός επέβαλλε μείωση και όχι αύξηση φορολογικών 
συντελεστώνC 257

Συζητούσε για μισθούς και συντάξεις με εκείνους που κατέγγελνε ως 
«γενναιόδωρους!C 257

«Εξυγίανση» αστικών συγκοινωνιών με … διαγραφή 850 δισ. δραχμών!C 259

Η Ελλάδα «πρωταθλήτρια» σε απεργίες παγκοσμίωςC 260

Επιμονή επί δεκαετίες σε εύκολα περιστασιακά, αλλά καταστροφικά μέτρα
C 260

Υποτίμηση της δραχμής, αλλά και νοημοσύνηςC 260

Έλεγχος τάχα των δημόσιων επιχειρήσεων από τον ΟΟΣΑ!C 261

Ένα εθνικό όνειδος παρουσιάσθηκε ως … εθνικός «θρίαμβος»!C 261

Ευρωπαϊκό λάκτισμα στο μύθο για «δωρεάν» παιδεία και «δωρεάν» υγεία»C262

Παπαντωνίου μαινόμενος κατά … αθώωνC 262

Αόρατο … «ανθρωποκυνηγητό» … φοροφυγάδων!C 263

Νέα διαβεβαίωση για όχι άλλη «περαίωση» εκκρεμών φορολογικών 
υποθέσεων!C 263



Μια παραπειστική δήλωση για τις αποκρατικοποιήσειςC 263

Αντίθετοι και οι δικηγόροι Θεσσαλονίκης στη … μετοχοποίηση της ΔΕΘ!C 264

Μονάδα … κρούσης για τον εντοπισμό, τάχα,των φοροφυγάδωνC 264

Εμπαιγμός οικονομικών νόμων με το εισιτήριο των αστικών συγκοινωνιώνC264

«Ωρολογιακή βόμβα» το δημογραφικό, αλλά…C 265

Διαγραφή χρεών 1 τρισ. δραχμών των αστικών συγκοινωνιών για την … 
«εξυγίανση»!C 265

«Αναχρονιστικά και τριτοκοσμικά» τα αντικειμενικά κριτήρια, αλλά … 
«χρήσιμα»!C 265

Η κρατική ελεγκτική αδυναμία διατηρεί «στοιχειωμένα» τα «αντικειμενικά» 
κριτήρια!C 266

19993 267

Στρατηγικός επενδυτής, τάχα, για την Ολυμπιακή ΑεροπορίαC 268

Τώρα σε … πέντε μήνες η «προσωρινή σύνταξη»!C 268

21η «περαίωση» ή ρύθμιση χρεώνC 268

Απλοί θεατές απωλειών εσόδων από ΦΠΑ 200 δισ. δραχμώνC 268

Αρχίζει η πορεία προς το «δράμα» του ΧρηματιστηρίουC 268

Κι άλλη ειδική επιτροπή για το ασφαλιστικόC 269

Στόχος ήταν να περιορισθεί το χρέος στο 60% του ΑΕΠ το 2009, αλλά πήγε 
στον … ουρανό!C 269

Συνεχίζεται με καλπασμό η πορεία προς το δράμα «της Σοφοκλέους»C 269

Γιάννος Παπαντωνίου: «Το Κόμμα του Χρηματιστηρίου πάει κανόνι και 
ψηφίζει ΠΑΣΟΚ!C 270

Γιάννος Παπαντωνίου: «Προσπάθεια υφαρπαγής από τη ΝΔ των 
επιτευγμάτων στο Χρηματιστήριο!C 270

«Γρηγορείτε και προσεύχεσθε για τη Σοφοκλεους»!C 271

Το εθνικό όνειδος της μη ένταξης στη ζώνη του ευρώC 271

«Κρυφές» μεταβιβάσεις δισ. ευρώ σε δημόσιες επιχειρήσεις!C 272

Κι άλλη άπελπις προειδοποίηση για το δράμα του ΧρηματιστηρίουC 272

Μέσα σε ένα … μήνα, τάχα, η σύνταξη!C 272

22η «περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων και παράταση!C 273



«Επιτάφιος» αδαών χρηματιστηριακών θυμάτωνC 273

Το 1999 η υψηλότερη ανεργία όλων των εποχών έως τότεC 274

20003 275

Πρόβλεπαν «πλεονασματικούς» προϋπολογισμούς και σταθεροποίηση που 
στο τέλος κατακρημνίζοντανC 275

Ένταξη στο ευρώ και μετά … «καθόμαστε»…C 276

Όταν ο Λ. Παπαδήμος πρόβλεπε … πλεονασματικό προϋπολογισμό!C 276

Ένταξη, επιτέλους, στο ευρώ και μετά ξανά τα … ίδια !C 277

Η Eurostat εντόπισε τα «κρυφά χρέη» και αύξησε έλλειμμα και χρέοςC 277

ΟΤΕ και Ολυμπιακή στους ιδιώτες!C 277

Οι συναρπαστικές συνέπειες της ελληνικής παραοικονομίαςC 278

Θ. Πάγκαλος: «Ο τόπος δεν κυβερνάται καλά»C 278

Συντριβή στόχων του πρώτου Προγράμματα ΣταθερότηταςC 278

Δεν γίνονται «θαύματα» στην οικονομίαC 279

Πολύ «άνοστο» το «δωρεάν πιάτο» για τον Έλληνα φορολογούμενοC 279

Αλυσιτελής για την οικονομία η μεσοβέζικη λύση των «μετοχοποιήσεων»C 280

70 αναθεωρήσεις στοιχείων από το 2000 έως το 2008!C 281

20013 283

Απίθανα τερτίπια, παραδοσιακές «συνταγές» και επινοήσεις για για λεηλασία 
μισθωτώνC 283

Μερικοί μύθοι, πλάνες και παράξεναC 284

Ξανά ιδιωτικά τα περιβόητα Ναυπηγεία ΣκαραμαγκάC 285

Παραδοσιακές συνταγές για να μην «ανοίγουν» τα «κλειστά» επαγγέλματα
C 285

23η «περαίωση» με νέα παράτασηC 286

Αντιδρούν στις μεταρρυθμίσεις γιατί ξεβολεύονταιC 286

Όλο υποσχέσεις για «πραγματική φορολογική μεταρρύθμισηC 286

Πάνω από 500 δισ. δραχμές κόστισαν μερικά «τερτίπια» για την Ολυμπιακή
C 287



Τώρα όλοι αναπολούν την «ξορκισμένη» και με δάνεια υψηλή κατανάλωση
C 287

Και πάλι «όχι» στο «ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα»C 288

Καθολικός ξεσηκωμός κατά της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης ΓιαννίτσηC 288

Χάθηκαν 37 χρόνια για … διαρθρωτικές αλλαγές!C 289

Δημήτρης Τσοβόλας κορδακιζόμενοςC 289

Η «κατάρα» της αύξησης του δημόσιου χρέους παρά τις ευνοϊκές συνθήκες
C 290

Ποσό 3,2 δισ. ευρώ από ιδιωτικοποιήσεις το 2001C 291

«Ρόμπα» και το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας 2001-2004C 292

Πρώτη η Ελλάδα σε φορολογική επιβάρυνση, αλλά και σε δημόσιο χρέος!C 293

ΔΝΤ: Μειώσεις φόρων και περικοπή δαπανώνC 293

20023 294

Τα έσοδα από αποκρατικοποιήσεις τα έδιναν σε ζημιογόνες δημόσιες 
επιχειρήσεις!C 295

24η «περαίωση» για 1,7 δισ. ευρώ, αλλά … «άνθρακες ο θησαυρός»!C 295

Εξομολογήσεις εκ βαθέων για την οικονομία της περιόδου 1981 - 2001C 295

Τα «κουφά» στη σχέση μεταξύ ανάπτυξης και ανεργίας!C 301

Ο Θ. Πάγκαλος: «Το δημόσιο είναι γεμάτο από τέτοιους τεμπέληδες»C 301

20033 303

Η Ελλάδα ως «μοντέλο αποφυγής, με «Χάρτα … Απόκλισης Σημίτη» και άλλα 
«παραμύθια»C 303

Σημαντική αύξηση του χρέους παρά τα έσοδα από αποκρατικοποιήσειςC 304

Δέσμευση για 600.000 νέες θέσεις εργασίας!C 304

Κακό μοντέλο η Ελλάδα για τις άλλες χώρες της ΕΕC 305

«Η Χάρτα της Υπαίθρου» με άφαντους … 25 δασικούς χάρτες!C 306

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: «Σε ζώνη κινδύνου η Ελλάδα»!C 306

Κατήγγελλαν τη ΝΔ ότι θα «καταργούσε το κοινωνικό κράτος» και το 
καταργούσαν οι ίδιοι!C 306

Το «ξεγύμνωμα» από τους ιδιοκτήτες ταξίC 307



Ο υψηλότερος, έως τότε, ρυθμός ανάπτυξηςC 307

20043 308

Η ελληνική οικονομία βαδίζει προς τη χρεοκοπία, με «δικαίωση» 
φοροφυγάδων και «ξεγύμνωμα» συνεπών  φορολογουμένωνC 308

Συνεχίζονται οι «κώδωνες» για την καταρρέουσα ελληνική οικονομίαC 309

25η «περαίωση» εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων … 400.000 
επιχειρήσεων!C 309

Άντληση ποσού 754 εκατ. ευρώ από δύο αποκρατικοποιήσειςC 309

Τα Μνημόνια και η ύφεση θα επιδεινώσουν ακόμη περισσότερο το 
δημογραφικό πρόβλημαC 310

Προβλέψεις στο … γόνατο!C 310

20053 312

Εφιαλτικές διαπιστώσεις και επίμονες συστάσεις για την προώθηση των 
αναγκαίων διαρθρωτικών αλλαγών, αλλά…C 312

Εκκωφαντικές προειδοποιήσεις για την επερχόμενη θύελλαC 313

Επιτυχές το Πρόγραμμα Σταθερότητας 2005-2007 ως προς το χρέοςC 316

«Απογραφή» και από το ΠΑΣΟΚ που την κατήγγειλλε ως αντιπολίτευσηC 317

Ο καλός παλιός «Δεκάλογος» είσπραξης φόρων που … εγκαταλείφθηκεC 317

Τώρα, σύγκλιση με την Ευρώπη σε … 150 χρόνια!C 318

Αντλήθηκε ποσό 2,1 δισ. ευρώ από δύο αποκρατικοποιήσεις, αλλά…C 319

Δύο νέες εκθέσεις καταπέλτης για τη διστακτικότητα προώθησης 
διαρθρωτικών αλλαγώνC 319

Από τους 1.700 που πήραν ένταλμα για προσωποκράτηση, μόνο ένας μπήκε … 
φυλακή!C 320

20063 321

Στο Ευρωσύνταγμα υπάρχουν 37 αναφορές στον ανταγωνισμό, στο ελληνικό 
καμία!C 322

Φιλόδοξο πρόγραμμα «αποκρατικοποιήσεων» για το 2006C 322

Τα μεγάλα λόγια του Αλέκου ΠαπαδόπουλουC 322

Το ΠΑΣΟΚ έκανε ως κυβέρνηση όλα όσα κατέγγελνε ως αντιπολίτευση!C 323



Πρόσθετη απώλεια εσόδων 3,2 δισ ευρώ από την αύξηση της ανεργίας μετά 
το 2009!C 324

Τελευταία η Ελλάδα μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ σε μεταρρυθμίσεις!C 325

Εθνικό, τάχα, Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2005 - 2008C 325

Εφιαλτική συντριβή του Επικαιροποιημένου Προγράμματος Σταθερότητας 
2006 - 2009C 326

20073 327

Συνεχίζεται το «παραμύθι» της «Εθνικής Σύνταξης» και από τη ΝΔC 328

Η διεθνής κρίση βρήκε το 2008 πάλι ανίσχυρη την ελληνική οικονομίαC 328

Καταρτίσθηκε Πρόγραμμα Σταθερότητας 2007-2010 με χαζοχαρούμενους 
στόχουςC 328

20083 330

Η διεθνής κρίση απλωνόταν απειλητικά παντού, αλλά στην Ελλάδα τα όποια 
σκληρά μέτρα προκαλούσαν λυσσαλέες αντιδράσειςC 330

26η «περαίωση» και έναρξη φοροεισπρακτικής καταιγίδαςC 331

Γιώργος Παπανδρέου: Δημιουργείτε εικόνα κατάρρευσης του ασφαλιστικού 
για άλλες δράσεις!C 331

Πρόταση ΠΑΣΟΚ για … δημοψήφισμα το 2008C 331

Γ. Παπακωνσταντίνου το 2008: Σε περίοδο κρίσης δεν στραγγαλίζεις την 
οικονομίαC 332

21η η Ελλάδα μεταξύ των 27 χωρών της ΕΕ σε διαφθοράC 333

Το ΠΑΣΟΚ κατέγγελνε τη ΝΔ που έδωσε 28 δισ. ευρώ στις τράπεζες κι εκείνο 
ως κυβέρνηση έδωσε άλλα 76,5 δισ. ευρώ!C 334

Μ. Χρυσοχοϊδης το 2008:» Η ελληνική οικογένεια έχει εξουθενωθεί 
οικονομικά»C 335

Μαθήματα από την εμπειρία των προηγούμενων καθοδικών κύκλωνC 335

Ρεκόρ αναξιοπιστίας για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2008C 338

2009! Ένας ακόμα «αναξιόπιστος» προϋπολογισμόςC 339

Ρεκόρ όλων των εποχών φορολογικής επιβάρυνσης των συνταξιούχων το 
2009!C 340

Τα φοροεισπρακτικά μέτρα του 2008 και η κρίση «ράγισαν» την εικόνα της 
Ν.Δ.C 342



27η «περαίωση» που πήγε κι αυτή … «χαράμι»C 343

28η «περαίωση» και τι έλεγε τότε το ΠΑΣΟΚC 344

Πώς και τις κρίσεις τις πληρώνουν μόνο οι συνεπείς φορολογούμενοιC 345

Όλα τα είχε η Μαριορή, ο φερετζές του υψηλού δημόσιου χρέους έλειπε!C346

Αντί μείωσης, ιλιγγιώδης αύξηση του δημόσιου χρέους επί μια 15ετία από 
ανικανότηταC 347

Ξεθώριαζαν και οι στόχοι της Στρατηγικής της ΛισσαβόναςC 348

Ασφαλιστικό: πενήντα χρόνια «στρίβειν» δια …επιτροπών!C 349

Το ασφαλιστικό είναι δημογραφικό πρόβλημαC 350

Πήγαν χαμένα πάνω από 23 δισ. ευρώ από ιδιωτικοποιήσειςC 351

Από «μαύρο πρόβατο» σε «αχίλλειο πτέρνα» της ΕυρώπηςC 351

Επίλογος3 353

Και ζήσαν αυτοί καλά κι εμείς συνεχώς χειρότερα!C 353

Τραγικοί όμηροι των κομμάτων και του ανέλεγκτου και ατιμώρητου δημόσιου 
τομέα7 354

Ο Γιώργος Παπανδρέου ζήτησε συναίνεση την οποία αρνιόταν συνεχώς να 
δώσει ως αντιπολίτευση!C 355

Έλεγαν προεκλογικά ότι φθάνουν 2,5-3 δισ. ευρώ για την ανάπτυξη της 
οικονομίας, ενώ χρειάζονταν εκατοντάδες δισ. ευρώ!7 356

Συνεχίζεται η εφιαλτική λεηλασία οικονομίας και νοικοκυριών χάριν του 
ζημιογόνου δημόσιου τομέα!C 358

Η αβάσταχτη ελαφρότητα για έσοδα 50 δισ. ευρώ από αποκρατικοποιήσεις!
C 361

Εξεταστική Επιτροπή για τη «δημιουργική λογιστική» και τον Κώστα Σημίτη!
C 363

Οκτώ οικονομικά μεγέθη με τα αρνητικά ρεκόρ το 2010,2011 και 2012C 367

Πληρώνουμε σήμερα ακριβά και μαζεμένα τα «βερεσέδια» των ζημιογόνων 
δημόσιων οργανισμώνC 368

Οικονομικά και κοινωνικά στοιχεία για το 1990C 375

Οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα για το 2012C 375

Αποτελέσματα σύγκρισης οικονομικών δεδομένων 1990 και 2012C 375



Επί 150 χρόνια ο Εμμανουήλ Ροίδης μας δείχνει τι και τις πταίει για την 
οικονομική κρίση!C 376

Για τους «μισθοφόρους» των κομμάτων και την τεράστια «αξιόμαχον 
δύναμιν»C 377

Για τους κομματάρχες που κατάντησαν απλοί μεσίτες των κομματικών 
συμμοριών!C 377

Ακατάπαυστος δανεισμός για να πληρώνονται τα ολοένα διογκούμενα 
«λύτρα» των «συμμοριών»C 377

Προσωπικά συμφέροντα ορθώνονται ως «φαρμακεραί έχιδναι»C 377

«Άπαν το χρήμα του ελληνικού λαού δια την συντήρησιν κοπαδίου 
κομματικών κηφήνων»C 378

Όλοι θέλουν το ίδιο πράγμα: «να τρέφωνται δαπάνη του Δημοσίου»C 378

Στόχος είναι κάνουν έναν οποιοδήποτε πρωθυπουργό για «να ζώσι χωρίς να 
σκάπτωσι»C 378

Για τους πρωθυπουργούς και υπουργούςC 378

Για τις εξωφρενικές δημόσιες δαπάνεςC 378

Ποιός είναι ο Δημήτρης Στεργίου3 380

Τα βιβλία τουC 380
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Ένα τραγελαφικό επεισόδιο στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Μια φορά κι έναν καιρό, πριν από 39 χρόνια, στις 3 Σεπτεµβρίου του 1974, δηλαδή την 
παραµονή του ανοίγµατος το Χρηµατιστηρίου µετά το κλείσιµό του στις 20 Ιουλίου 
Αυγούστου του 1974 λόγω της κρίσιµης τότε µετάβασης από τη δικτατορία στη 
Δηµοκρατία, κυκλοφόρησε, ως συνήθως, η φήµη ότι στη συνεδρίασή της στις 4 
Σεπτεµβρίου του 1974 θα υπάρξει κρατική στήριξη της χρηµατιστηριακής αγοράς σε 
επίπεδα πάνω από το 10%! 

Τότε, λοιπόν, η φήµη αυτή είχε ως αποτέλεσµα να παρατηρηθεί συνωστισµός στην οδό 
Σοφοκλέους και έντονο ανοδικό κύµα (η µετοχή της Εµπορικής Τράπεζας αυξήθηκε κατά 
40% σε µιαν ηµέρα). Το ανοδικό κύµα κράτησε τρεις ηµέρες, αφού στις 9 Σεπτεµβρίου του 
1974 οι τιµές κάµφθηκαν.

Τότε, λοιπόν, πέρα από αυτή τη διαπίστωση για το «τριήµερο θαύµα» της έντονης ανόδου 
των τιµών των µετοχών, αποκαλύφθηκε κι ένα τραγελαφικό επεισόδιο! Η πτώση των τιµών 
των µετοχών µετά το «τριήµερο θαύµα» ανησύχησε την τότε κυβέρνηση και ιδιαίτερα τους 
νεόκοπους αρµόδιους υπουργούς, αλλά κάποιος θυµήθηκε ότι κάποτε υπήρχε µία … 
Επιτροπή Παρεµβάσεων στο Χρηµατιστήριο! Πράγµατι υπήρχε η Επιτροπή αυτή, αλλά 
µόνο στο … χαρτιά, αφού ουδέποτε λειτούργησε, διότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο να 
παρευρίσκονται σε σχετική σύσκεψη κάθε πρωί πολυάσχολα µέλη της, όπως 
προβλεπόταν από τη σχετική απόφαση σύστασής της. Σηµειώνεται ότι µέλη της ήταν ο 
εκάστοτε διοικητής της Εθνικής Τράπεζας και άλλοι πολυάσχολοι από το χώρο των 
τραπεζών και της κεφαλαιαγοράς. 

Τότε, λοιπόν, κυκλοφόρησε νέα φήµη ότι εστάλη κατάλογος µε νέα µέλη, για 
αντικατάσταση των παλαιών, τα οποία κι αυτά ήταν απλώς στα χαρτιά ή στο … χώµα 
(είχαν πεθάνει)!!! 

Το «Κόμμα του Χρηματιστηρίου» το 1974

Μια φορά κι έναν καιρό, πριν από 39 χρόνια, στον πρώτο προεκλογικό αγώνα µετά την 
πτώση του στρατιωτικού καθεστώτος, ιδρύθηκε και το πρώτο «Κόµµα του 
Χρηµατιστηρίου», το οποίο συνέχισε τη «δραστηριότητά» του κυρίως µέχρι την 
κατάρρευση της χρηµατιστηριακής αγοράς το 1999.

Τότε, λοιπόν, πολλοί επενδυτές, έλεγαν, ανάλογα τις τους βόλευε, ότι το Χρηµατιστήριο 
επηρεαζόταν αρνητικά ή θετικά από το «Καραµανλικό Κόµµα», το «Κεντρώο Κόµµα» και 
το «Ανδρεϊκό Κόµµα». Στην αρχή, η άνοδος αποδιδόταν στην προεξόφληση του 
επιθυµητού εκλογικού αποτελέσµατος.

Τότε, λοιπόν, η πτώση που συνόδευε την άνοδο αποδιδόταν στα ισχνά αποτελέσµατα των 
µέτρων που ανακοίνωνε η κυβέρνηση. Η άνοδος που συνόδευε την πτώση αποδιδόταν 
στην προεξόφληση νέας ανόδου µετά τις εκλογές! Η πτώση που συνόδευε στη συνέχεια 
την άνοδο αποδιδόταν στην εκλογική νίκη του ΠΑΣΟΚ!

Τότε, λοιπόν, εκτιµάτο ότι οι επενδυτές του Χρηµατιστηρίου ανέρχονταν σε 1.400.000, ενώ 
το 1950 σε περίπου 100.000!

Ρεκόρ πληθωρισμού όλων των εποχών το 1974

Μια φορά κι έναν καιρό, πριν από 39 χρόνια, το 1974, σηµειώθηκε στη χώρα µας ρεκόρ 
όλων των εποχών στον πληθωρισµό.
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• «Είκοσι Χαµένα Χρόνια» (Το χρονικό της λεηλασίας της ελληνικής οικονοµίας κατά την 
περίοδο 1972 – 1992). Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 1994.

• «Η Παλαιοµάνινα από τα βάθη των αιώνων έως σήµερα». Έκδοση του ιδίου, Αθήνα 
1996 (εξαντλήθηκε).

• «Της Σοφοκλέους το Κάγκελο» (Οι δώδεκα ανοδικοί και καθοδικοί χρηµατιστηριακοί 
κύκλοι από το 1972 έως τον Σεπτέµβριο του 1999 – διδάγµατα και διαπιστώσεις). 
Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2000 (συνεχείς επανεκδόσεις).

• «Αυτή είναι η Ελλάδα» (τα 8 µεγαλύτερα εγκλήµατα στην οικονοµία µετά τη 
µεταπολίτευση). Εκδόσεις «Ελληνικά Γράµµατα», Αθήνα 2001.

• «Τα βλάχικα έθιµα της Παλαιοµάνινας µε αρχαιοελληνικές ρίζες». Εκδόσεις Δ. 
Παπαδήµα, Αθήνα 2001.

• «Η Μεγάλη Φούσκα της Ελληνικής Οικονοµίας, 1981 – 2001». Εκδόσεις Παπαζήση, 
Αθήνα 2002.

• «Η Μεγάλη Φούσκα του Εκσυγχρονισµού του Κ. Σηµίτη». Εκδόσεις Παπαζήση, 
Αθήνα 2004.

• «Το πολιτικό δράµα της Ελλάδος, 1981 – 2005» (µε εισαγωγή του πρώην 
πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη). Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2005.

• «Λεξικό. 4.500 µυκηναϊκές, οµηρικές, βυζαντινές και νεολληνικές ρίζες στο βλάχικο 
λόγο». Εκδόσεις Δ. Παπαδήµα, Αθήνα 2007.

• «Οι Αχρηστοι. Πώς κατέστρεψαν την ελληνική οικονοµία και λεηλάτησαν τα 
ελληνικά νοικοκυριά», ebook. Παραγωγή LeonMedia ΜΕΠΕ, Χαλάνδρι 2011. Link: http://
stergioushop.com/collections/greek/products/the-losers

• «Στη Φυλακή» - Ντοκουµέντα - κατηγορητήριο κατά των ολετήρων και καταστροφέων 
πολιτικών της οικονοµίας και της χώρας µας κατά την τελευταία τριακονταετία, ebook. 
Stergiou Limited, Λονδίνο 2012-2013 http://stergioushop.com/collections/greek/products/
for-prison

• Ελληνικός Πολιτισµός - Πάνω από 800 αρχαιοελληνικές λέξεις στον ελληνοβλαχικό 
λόγο. Stergiou Limited, Λονδίνο 2012 http://stergioushop.com/collections/greek/products/
greek-vlach-dictionary

•  Μισός Αιώνας “Greek Statistics”. Μία περιληπτική αλλά άκρως αποκαλυπτική 
περιήγηση στα βασικά οικονοµικά µεγέθη της ελληνικής οικονοµίας από το 1961 µέχρι 
σήµερα. Ελληνική Εκδοση: Stergiou Limited, Λονδίνο 2012-2013 - Αγγλική Εκδοση: 
Stergiou Limited - Amazon.co.uk, London 2012-2013. http://stergioushop.com/collections/
greek/products/half-century-greek-statistics-greek-edition

• Πώς θα ήταν η ελληνική οικονοµί αν... Η σχέση της οικονοµικής και πραγµατικής 
οικονοµίας, µε συγκεκριµένα υποδείγµατα, µελέτες πίνακες και αριθµούς. Stergiou Limited, 
Λονδίνο 2013 http://stergioushop.com/collections/greek/products/product

http://stergioushop.com/collections/greek/products/the-losers
http://stergioushop.com/collections/greek/products/the-losers
http://stergioushop.com/collections/greek/products/the-losers
http://stergioushop.com/collections/greek/products/the-losers
http://stergioushop.com/collections/greek/products/for-prison
http://stergioushop.com/collections/greek/products/for-prison
http://stergioushop.com/collections/greek/products/for-prison
http://stergioushop.com/collections/greek/products/for-prison
http://stergioushop.com/collections/greek/products/greek-vlach-dictionary
http://stergioushop.com/collections/greek/products/greek-vlach-dictionary
http://stergioushop.com/collections/greek/products/greek-vlach-dictionary
http://stergioushop.com/collections/greek/products/greek-vlach-dictionary
http://stergioushop.com/collections/greek/products/half-century-greek-statistics-greek-edition
http://stergioushop.com/collections/greek/products/half-century-greek-statistics-greek-edition
http://stergioushop.com/collections/greek/products/half-century-greek-statistics-greek-edition
http://stergioushop.com/collections/greek/products/half-century-greek-statistics-greek-edition
http://stergioushop.com/collections/greek/products/product
http://stergioushop.com/collections/greek/products/product


• Τραπεζοδίαιτεο Δηµόσιο και Κρατικοδίαιτες Τράπεζες - Μία ολέθρια σχέση για την 
Ελλάδα. Stergiou Limited, Λονδίνο 2013 http://stergioushop.com/collections/greek/
products/product-1

• Εγώ, ο Βλαξ. Η τραγική ιστορία 33 περαιώσεων από το 1978 µέχρι σήµερα, εις βάρος 
των συνεπών φορολογουµένων και προς όφελος των ασυνεπών. http://stergioushop.com/
collections/greek/products/product-2

• Ιστορίες Οικονοµικής Τρέλας 1974 - 2008. Stergiou Limited, Λονδίνο 2013.
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