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                                                    ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

     Η χώρα μας από το εθνικό της νόμισμα την δραχμή, εισήλθε στην οικονομική ζώνη της 
ΕΟΚ  και υιοθέτησε το Ευρώ. Ήταν η είσοδος στην ΕΟΚ και η υιοθέτηση του Ευρώ 
επωφελεία της χώρας, ή την καταβαράθρωσε, όπως ήδη διαπιστώνουμε; Τι έφταιξε; 

 

    Η ΕΟΚ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΑ ΜΟΝΟΠΩΛΙΩΝ, ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΖΗΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  

 

    Η ΕΟΚ αποτελείται από κράτη όπως η Γερμανία , η Γαλλία, η Αγγλία κλπ, όπου υπάρχουν 
μεγάλες επιχειρήσεις –μονοπώλια, ή και ολιγοπώλια. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες, η παραγωγή 
αεροπλάνων , στρατιωτικού εξοπλισμού, οικιακών συσκευών, κλπ, είναι δείγμα από τις 
επιχειρήσεις κολοσσούς των κρατών αυτών. Τα προϊόντα που παράγουν, είναι ανελαστικής 
ζήτησης όπως λέμε στην οικονομική πολιτική. Μεγάλες αυξήσεις τιμών, φέρνουν μικρό 
ποσοστό πτώσης της ζήτησης των προϊόντων τους, ενώ μικρή μείωση των τιμών, φέρνει 
μεγάλη αύξηση της ζήτησης. Αυτό οφείλεται γιατί τα προϊόντα είναι προϊόντα τεχνολογίας, 
αντίθετα με τα αγροτικά προϊόντα με ελαστική ζήτηση.  

     Η επιθυμία για κέρδη των μονοπωλίων, οδηγεί σε ιμπεριαλιστική πολιτική, δηλαδή 
πολιτική καθήλωσης της ανάπτυξης επιχειρήσεων σε μικρές χώρες όπως η δική μας, αλλά και 
σε εγκαθίδρυση κυβερνήσεων που θα υπηρετούν τους σκοπούς των. Έτσι η κυβερνητική 
μεθόδευση αποβιομηχάνισης της χώρας, εντάσσεται σε αυτή την πολιτική, αφού τα προϊόντα 
των τοπικών επιχειρήσεων, αντικαταστάθηκαν από Γερμανικά κλπ.  

     Αναπτυγμένες βιομηχανικές χώρες αυτές, καθιέρωσαν την μειωμένη παραγωγή αγροτικών 
προϊόντων προς όφελος  αναπτυσσόμενων χωρών, αν και οι χώρες αυτές προστάτεψαν την 
δική τους γεωργία. Έτσι την μεθοδευμένη αποβιομηχάνιση της χώρας, έφερε και την 
καταστροφή της γεωργίας μας. Η ανάπτυξη των αναπτυσσόμενων χωρών (Κίνας, Ινδίας κλπ), 
δεν θα στηριχτεί στην εθνική τους ανάπτυξη εισοδήματος και προϊόντος, αλλά στις εξαγωγές 
προς τα κράτη μας.    

 

 

 

 



                                  Η ΔΡΑΧΜΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩ 

 

     Όταν νόμισμα εθνικό ήταν η δραχμή, υπήρχε υποτίμηση και διολίσθηση (μικρή συνεχής 
υποτίμηση). Το κράτος είχε το εκδοτικό δικαίωμα νομίσματος.  

        Η υποτίμηση της δραχμής, φθήνεινε τα εγχώρια αγροτικά , βιοτεχνικά και βιομηχανικά 
προϊόντα, γιατί οι τιμές τους προς το εξωτερικό έπεφταν. Συνεπώς υπήρχαν εξαγωγές και 
βιοτεχνία και εθνική βιομηχανία. Αλλά και οι εισαγωγές μειώνονταν, επειδή ακρίβαιναν οι 
τιμές των εισαγόμενων προϊόντων. Αποτέλεσμα το έλλειμμα του ισοζυγίου πληρωμών και 
εμπορικού ισοζυγίου ήταν μικρό και το έλλειμμα του προϋπολογισμού ελεγχόμενο. Ο 
δανεισμός ήταν λογικός. Υπήρχαν και αυξήσεις μισθών. 

       Ο δανεισμός της χώρας αυξήθηκε εκρηκτικά, με την είσοδο της χώρας στην ΕΟΚ (από 
το 1980 περίπου, με τις συνθήκες σύνδεσης) .Και με την είσοδο στην ζώνη του Ευρώ, η 
αποβιομηχανοποίηση και αποβιοτεχνιοποίηση ολοκληρώθηκε και έχασε η χώρα το εκδοτικό 
δικαίωμα. Η χώρα πλέον δεν μπορεί να αναπληρώσει το χρήμα που ρέει προς το εξωτερικό , 
κατά συνέπεια ο δανεισμός της χώρας εκρήγνυται. Η αγροτική παραγωγή έχασε και το 
τελευταίο της έρεισμα, αφού το ανελαστικό Ευρώ, ακρίβαινε τα γεωργικά προϊόντα και η 
χώρα πλέον εισάγει και τέτοια. Ο τουρισμός ακριβαίνει και νέο πλήγμα δέχεται η χώρα. 
Αλλά και οι εφοπλιστές ναυπηγούν τα καράβια τους σε τρίτες χώρες, για τον επί πλέον λόγο 
ότι οι ναυπηγικές επιχειρήσεις μας έγιναν μη ανταγωνιστικές.  

      Το Ευρώ ευνόησε τις χώρες ανελαστικής ζήτησης προϊόντων και καθήλωσε τις 
περιφερειακές όπως η δική μας.  

 

                                       Η ΕΟΚ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΜΟΝΟΠΩΛΙΩΝ 

 

     Η ΕΟΚ διεύρυνε την αγορά για τα μονοπώλιά της και τα κέρδη τους. Αλλά και οδήγησε 
στην χρεωκοπία τις περιφερειακές χώρες, που τώρα ξεπουλούν σε αυτά όσο- όσο την 
περιουσία τους. Έτσι η επάνοδος στην δραχμή, γίνεται επιτατική, γιατί μόνο έτσι μπορεί να 
αναπτυχθεί η ντόπια αγορά. Δεν είναι καθόλου καταστροφή η έξοδος από το Ευρώ, ακόμη 
και την ΕΟΚ. Και η ΕΟΚ δεν συνεισέφερε σε τίποτε στα εθνικά μας ζητήματα. 

 

                                          ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

     Ένα παγκόσμιο μελλοντικό νόμισμα μπορεί να καθιερωθεί, μόνο αν υποστηριχθεί η 
ντόπια παραγωγή και τα κράτη έχουν εξισορροπημένο ισοζύγιο πληρωμών. Αυτό μπορεί να 
επιτευχθεί μόνο από σοσιαλιστικές προγραμματιζόμενες οικονομίες και όχι οικονομίες της 
αγοράς, όπου επιβάλλονται τα μονοπώλια.   


