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OMπάμπης Παπαδημητρίου με άρθρο του στην εφημερίδα 

Φιλελεύθερος με τίτλο Ο κρυφός φόβος Νέου Μνημονίου 

προαναγγέλλει τη σημασία του 5ου Μνημονίου. 

Από τον Βασίλη Μπόνιο 



Σ΄αυτό το σημείο έρχεται να παρέμβει το Κουρδιστό 

Πορτοκάλι και να στηρίξει το απίστευτο ταλέντο ενός 

πρωθυπουργού που είναι πραγματικό μαμούνι. 

Όπως σας έχουμε αποκαλύψει σε προηγούμενη ανάρτησή μας 

ένας από τους ισχυρούς επιχειρηματίες της χώρας που υπήρξε 

συμμαθητής του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Κολλέγιο της 

Αθήνας μάς είχε εξομολογηθεί το εξής για τον σημερινό 

πρωθυπουργό: 

–O Kυριάκος έχει ένα χαρακτηριστικό: Δεν εγκαταλείπει 

μία μάχη εάν ο ίδιος δεν έχει φθάσει τον εαυτό του στα 

όριά του. Εάν δεν εξαντλήσει και την παραμικρή ικμάδα 

των ορίων του για να τα καταφέρει… 

Σ΄αυτή την εικόνα ερχόμαστε να προσθέσουμε μία ακόμη 

λεπτομέρεια του επίμονου χαρακτήρα του πρωθυπουργού που 

ήταν καθοριστικός για την ιστορική νίκη μας στον Έβρο 

απέναντι στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις και στις 

τουρκικές μυστικές υπηρεσίες όσο και στη διάρκεια της 

πανδημίας. Ηταν αυτός που έσπευσε με τόλμη να κλείσει 

πολύ έγκαιρα τα σχολεία. 

Προσθέτουμε λοιπόν μία ακόμη πτυχή του Κυριάκου. 

Όταν εργάστηκε στην Εθνική Τράπεζα επί Καρατζά μετά 

από απίστευτες σπουδές σε ΗΠΑ και Μεγάλη 

Βρετανία ανέλαβε ένα τμήμα ανακαινίσεων των 

υποκαταστημάτων της τράπεζας. 

Εκείνη τη περίοδο είχε γίνει ο μπελάς των τζαμάδων 

εξαιτίας της επιμονής του στις λεπτομέρειες της κάθε 

ανακαίνισης. Αναλάμβανε ο ίδιος ο Κυριάκος να μιλήσει με τα 

συνεργεία και τον είχε φοβηθεί το μάτι τους. 



Ολοι όμως έχουν να λένε για τον καλό του χαρακτήρα, τις γνώσεις 

του, την ανθρωπιά του, την οργανωτικότητά του και την 

αποτελεσμάτικοτητά του. 

Πάμε λοιπόν τώρα στο τι πρέπει να κάνει ο Κυριάκος για 

να αποφύγει το 5ο Μνημόνιο. 

Κατ΄αρχήν του συνιστούμε να στείλει μόνιμα για φρεντοτσίνο 

τους συμβούλους του Γρηγόρη Δημητριάδη και Άκη 

Σκέρτσο και να στείλει επίσης και τον Χρήστο Σταικούρα 

να τους κάνει παρέα. Μόνιμα. 

Κι αυτό γιατί θα μιλήσουμε για Οικονομία και η Οικονομία 

απαιτεί τόλμη, όραμα και φαντασία επειδή είναι γυναίκα 

όπως θα έλεγε και ο Νικολό Μακιαβέλι. 

Ιδού τι πρέπει να κάνει ο Κυριάκος για να αποφύγει το 5ο 

Μνημόνιο και να κερδίσει το μεγάλο στοίχημα της ανάπτυξης που 

πλέον είναι θέμα εθνικής επιβίωσης. 

1. Ορίζεται πάγιος φορολογικός συντελεστής στο 12%. Σε 

όλους: Ιδιώτες, επιχειρήσεις αλλά και στις αμοιβές των 

στελεχών των επιχειρήσεων ώστε να έχουν κίνητρο να 

επιστρέψουν στη χώρα μας τα φωτεινά μυαλά των επιχειρήσεων. 

2. Kαταργούνται όλα τα φορομπηχτικά χαράτσια, 

προκαταβολές φόρου κλπ. 

3. Το κράτος κρατικοποιεί τα ακίνητα που αντιστοιχούν 

στα 90 δις στεγαστικά κόκκινα δάνεια. Αναλαμβάνει το ίδιο 

το κράτος μέσα από μια καλοχτενισμένη πλατφόρμα που θα 

φτιάξει ο Πιερρακάκης να νοικιάζει τα ακίνητα. Με 

προτεραιότητα στους ιδιοκτήτες τους. Θα έχουμε δηλαδή μια 

κρατική πλατφόρμα airbnb που κάθε μήνα θα φέρνει στα 

ταμεία του κράτους κασαδούρα. 



4. Κρατικοποίηση της ακίνητης περιουσίας της Εκκλησίας 

και αξιοποίησή της από το κράτος. Ολες οι εκκλησίες 

μετατρέπονται σε Κέντρα Υγείας. Οι δε παπάδες θα 

παραμείνουν για να επιμελούνται τα νεκροταφεία. Οι ιδιώτες θα 

μπορούν να πληρώνουν τον ιερέα για όλες τις τελετές που 

συνοδεύουν τους νεκρούς τους. Από νεκρώσιμες ακολουθίες, 

τρισάγιο, 40, κλπ. Έχει σημασία να βρίσκονται τα Κέντρα 

Υγείας δίπλα στα νεκροταφεία ώστε να γίνει συνείδηση 

και στο τελευταίο πολίτη της χώρας ότι εάν δεν προσέχει 

την υγεία του θα καταλήξει πιο γρήγορα στο νεκροταφείο 

που θα βρίσκεται στο πίσω μέρος του Κέντρου Υγείας-

σημερινοί ναοί. Οι νοσηλευτές θα λένε στους ασθενείς: Eάν 

αποτύχω εγώ θα σε αναλάβει το κοράκι στη πίσω αυλή…Οπότε 

πρόσεχε… 

5. Το Αγιο Όρος θα μετατραπεί σε μία Παγκόσμια 

Ντίσνευλαντ της Ορθοδοξίας. Τα κελιά θα μετατραπούν σε 

μικρές ξενοδοχειακές μονάδες και το κράτος θα τρελαθεί 

στη κασαδούρα από τον θρησκευτικό τουρισμό. Θα 

κρατικοποιήσει επίσης την Παναγία Τήνου, τον Αγιο Νεκτάριο 

Αιγινας και όσες άλλες μονές πλασάρουμε σαν θαυματουργές. 

6. Στα ακριτικά νησιά μας σε συνεργασία με τις ΗΠΑ και 

το Ισραήλ θα κάνουμε Πανεπιστήμια στα οποία η έρευνα 

θα βρίσκεται στο επίκεντρο. Δε μπορεί για παράδειγμα η Κως 

του Ιπποκράτη να μην έχει 7 Ιατρικά Πανεπιστήμια. Αυτά τα 

Πανεπιστήμια θα λειτουργήσουν παράλληλα σαν αμυντική ζώνη-

σύνορα της Ευρώπης. Η Τουρκία θα σκεφθεί πολλοί σοβαρά να 

επιτεθεί σε περιοχές που υπάρχουν Αμερικανοί, Αγγλοι, Γάλλοι, 

Ισραηλινοί ακόμη και Τούρκοι φοιτητές. 

7. Το κράτος κλείνει αμέσως την ΕΡΤ και όλα τα κρατικά 

ΜΜΕ εκτός από το ΑΠΕ. 



8. Σε όσους ξένους έλθουν να επενδύσουν σε ακριτικά 

νησιά και ακριτικά σημεία της χώρας μας η φορολογία θα 

είναι μόλις 5% και οι εταιρίες τους θα μπορούν να γίνουν εντός 

μίας εβδομάδας. 

9. Κάθε τουρίστας που θα μπαίνει στη χώρα μας θα 

πληρώνει 10 ευρώ ετήσιο τέλος στο κράτος. 

10. Εάν τα καταφέρουμε και δεν έχουμε πολλούς θανάτους από 

τον Covid-19 η Ελλάδα θα γίνει Παγκόσμιος Προορισμός Υγείας. 

(Αληθεύει ότι η ελληνική συνταγή κατά του Covid-19 είναι 

πλακενίλ με αζυθρομυκίνη 800mg μαζί με remdesivir; O 

ασθενής βγαίνει σε 4 μέρες.) 

11. Το Κουρδιστό Πορτοκάλι προτείνει στον Κυριάκο να 

αναθέσει το υπ. Οικονομικών στους Στέφανο Μάνο και 

Μιράντα Ξαφά οι οποίοι θα συμπληρώσουν τη λίστα 

του Κουρδιστού Πορτοκαλιού. Εμείς άλλωστε δεν είμαστε 

οικονομολόγοι. Αλλά ούτε και ανόητοι σύμβουλοι, χα,χα και 

υπουργοί της θεωρίας. 

Δείτε τώρα το απευκταίο σενάριο του Μπάμπη 

Παπαδημητρίου> 

Θα χρειαστούμε χρήματα, πολλά χρήματα, την Επόμενη Μέρα. 

Για να καλυφθεί η δαπάνη που θα έχει κάνει το Κράτος στην 

παρούσα φάση των περιορισμών. Των κονδυλίων που χρειάζεται η 

πρόληψη έναντι επανεμφάνισης της επιδημίας. Και, βεβαίως, για 

την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας στη μακρά περίοδο 

επανεκκίνησης της οικονομίας. Αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, 

ένα σεβαστό μέρος όλων αυτών των χρημάτων, θα το 

χρειαζόμασταν ούτως ή άλλως. Είναι το Επενδυτικό Έλλειμμα, η 

ανασυγκρότηση του Συστήματος Υγείας και, δυστυχώς, η κάλυψη 



της «τρύπας» στα έσοδα του 2020, ώστε να διατηρήσουμε την, 

ακριβά κτηθείσα, δημοσιονομική αξιοπιστία μας. 

Πρέπει, εν προκειμένω, να προσαρμόσουμε το δόγμα Ντράγκι 

(«ό,τι χρειαστεί») στη νέα πραγματικότητα, στην οποία πρέπει να 

βρούμε το χρήμα «απ’ όπου κι αν έλθει». Υπ’ αυτό το πρίσμα, 

ειδικά «σε αυτό το στάδιο» δεν έχουμε την πολυτέλεια να μην 

«κάνουμε αίτηση» αναδανεισμού από τους πόρους που θα 

δανειστεί από τις διεθνείς αγορές κεφαλαίου, ο Ευρωπαϊκός 

Μηχανισμός Σταθεροποίησης (ESM). 

Αυτά λέει η ορθολογική προσέγγιση όσων βλέπουν, με τρόμο, τις 

απροσδόκητες δυσκολίες με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπη η 

Ελλάδα. Προφανώς και δεν έχουμε καμία ευθύνη για την 

Πανδημία. Καταφέρνουμε μάλιστα να περιορίσουμε τόσο το 

ανθρώπινο, όσο και το χρηματικό κόστος αφού μια αρχική 

επιλογή αγελαίας ανοσίας θα ανέβαζε, τελικά και το χρηματικό, 

εκτός από το ανθρώπινο, τίμημα. Όμως, το υλικό κόστος της 

μεγαλειώδους επιτυχίας ως προς την προστασία της Ζωής μπορεί 

να αποδειχτεί υψηλό και να εξαντλήσει τις αντοχές μας. Τη 

δυνατότητα του Κράτους για επιδοτήσεις, αναβολή φόρων και 

εγγυοδοτήσεις πιστώσεων, αλλά και τις αποταμιεύσεις 

νοικοκυριών και επιχειρήσεων.. 

Επιπλέον, οι πόροι του ESM είναι απαραίτητοι αν θέλουμε να 

καλύψουμε το έλλειμμα του προϋπολογισμού κατά τρόπο ασφαλή. 

Για δύο λόγους. Πρώτον, οι αγορές έχουν ήδη αποτιμήσει θετικά 

τον μέχρι τούδε δανεισμό μας από τον ΕΜΣ (204 δις), ο οποίος 

άλλωστε λειτουργεί ως προθάλαμος ευρωπαϊκής αμοιβαιοποίησης 

με «ατομική» ευθύνη. Δεύτερον, η συμμετοχή της Ελλάδας σε ένα 

«συλλογικό εργαλείο», ενισχύει τη ρήτρα «πανδημίας» ως τη 

μοναδική υποχρέωση όσων αντλήσουν τα νέα αυτά δανειακά 

κεφάλαια. 



Υπάρχει όμως και η πολιτική διάσταση. Η Ελλάδα τηρεί ήδη ένα 

συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταμνημονιακών υποχρεώσεων, που 

συνοδεύει τη μακροχρόνια εξόφληση των δανείων του ESM. 

Πρόκειται για το σετ των δεσμεύσεων που υπέγραψαν Τσίπρας-

Τσακαλώτος τον Ιούνιο 2018, το οποίο, προσφυώς αποκλήθηκε 

«τέταρτο μνημόνιο». Τα μέτρα αυτά παραμένουν αυτούσια. Πλην 

της -προσωρινής- αναστολής πληρωμής των τόκων επί του χρέους 

με τη δημιουργία πρωτογενούς πλεονάσματος. Αυτό προσπαθεί να 

αποκρύψει η αξιωματική αντιπολίτευση, προβάλλοντας ως 

κατόρθωμα και «φιλοσοφική λίθο» τους αποθησαυρισμένους στο 

«μαξιλάρι» υπερφόρους. 

Ελπίζω ότι δεν θα παγιδευθούμε σε μύθους και φοβίες (το 5ο 

Μνημόνιο!), όταν θα χρειαστεί να βρούμε τον δρόμο για ταχεία 

ανάπτυξη. Είναι προφανές ότι η απορρόφηση νέων πιστώσεων, 

στο πνεύμα πάντως της απόφασης του Eurogroup, δεν πρέπει να 

συνοδεύεται από παράλογες δημοσιονομικές αξιώσεις. Σαν κι 

αυτές που, ενδεχομένως, έχουν κατά νου οι ανοήτως «σκληροί». 

Είναι όμως καλύτερο να έχουμε, σε ό,τι αφορά την πρόσβασή μας 

στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου, τις «πλάτες» του Ευρωπαϊκού 

Μηχανισμού Σταθεροποίησης και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας. Ιδιαιτέρως μάλιστα αν η έξοδος από την τεράστια κρίση 

που ζούμε απαιτήσει, όπως εκτιμώ, την ενεργοποίηση του 

υπερόπλου της χωρίς όριο επαναγοράς εθνικών ομολόγων. 

Σύμφωνα, βεβαίως, με τους κανόνες των Οριστικών Νομισματικών 

Συναλλαγών (Outright Monetary Tsansactions). Η χρήση του 

οποίου απαιτεί, όμως, συνδυασμό αποφάσεων Eurogroup, ΕΚΤ 

και εθνικών κυβερνήσεων. 

 


