
Καταστρουική η εγκατάλειψη του ευρώ! 

ηνπ Τάθε Μίρα  

Μπνξεί λα ππάξρνπλ πνιιέο θαη ελ πνιινίο δη-

θαηνινγεκέλεο ακθηβνιίεο γηα ηελ νξζόηεηα 

ηεο έληαμεο ηεο Ειιάδαο ζηελ ΟΝΕ. Όκσο κηα 

ζεκεξηλή απνρώξεζε ηεο Ειιάδαο από ηελ επ-

ξσδώλε όπσο πξνηείλνπλ νξηζκέλνη πνιηηηθνί 

ζα ήηαλ θαηαζηξνθηθή γηα ηελ ρώξα. Μηα πξώ-

ηε επίπησζε κηαο ηέηνηαο απόθαζεο ζα ήηαλ ε 

νινθιεξσηηθή θαηαζηξνθή ηνπ ηξαπεδηθνύ 

ζπζηήκαηνο . 

Υπάξρνπλ νπζηαζηηθέο δηαθνξέο κεηαμύ κηαο 

ρώξαο όπσο ε Ιζιαλδία ή ε Σνπεδία πνπ απιά 

ππνηίκεζαλ ην δηθό ηνπο λόκηζκα ζε κηα λύθηα 

θαη ηελ πεξίπησζε ηεο κεηάβαζεο ζε έλα λέν 

λόκηζκα (ηελ δξαρκή) όπσο ζα έθαλε ε Ειιάδα. Σηε δεύηεξε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα έρεηο ρξό-

λν κπξνζηά ζνπ λα ηππώζεηο ην λέν ρξήκα, λα γεκίζεηο ηηο κεραλέο ΑΤΜ-αο ζπκεζνύκε ηνλ 

ρξόλν πνπ πήξε ε πξνεηνηκαζία γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ επξώ. Όκσο κόιηο κπξηζηνύλ νη πνιίηεο ηη 

εηνηκάδεη ε θπβέξλεζε ζα ηξέμνπλ λα ζεθώζνπλ ηα επξώ ηνπο από ηηο ηξάπεδεο θνβνύκελνη ηελ 

δξαρκνπνίεζε ηνπο. Απηό θπζηθά ζα νδεγήζεη ζηελ άκεζε θαηάξξεπζε ηνπ ηξαπεδηθνύ ζπζηή-

καηνο. Επίζεο ζε πεξίπησζε εγθαηάιεηςεο ηνπ επξώ ηα ρξέε ησλ ηξαπεδώλ πνπ είλαη ζε μέλν 

λόκηζκα ζα ηηλαρηνύλ ζηα ύςε θαζώο ε λενεηζαρζείζα δξαρκή ζα δηνιηζζαίλεη ζπλερώο. 

Έληνλα πξνβιήκαηα ζα αληηκεησπίζνπλ θαη ηα αζθαιηζηηθά ηακεία πνπ ζα ππνρξεσζνύλ λα αλ-

ηαιιάμνπλ ηα θξαηηθά νκόινγα ζε επξώ κε λέα ζε δξαρκέο. Απηό ζα ζεκάλεη όηη κέζα ζε έλα 

ειάρηζην ρξνληθό δηάζηεκα ηα αζθαιηζηηθά ηακεία ζα δνπλ ηα ελεξγεηηθά ηνπο λα κεηώλνληαη 

θαη κέρξη 80%. Δελ ρξεηάδεηαη λα αλαθεξζώ ηηο επηπηώζεηο πνπ ζα έρεη απηό ζηηο ζπληάμεηο θαη 

ζηελ θνηλσληθή πεξίζαιςε ελ γέλεη. 

Η έμνδνο από ηελ επξσδώλε ζα νδεγήζεη θαη ζε κηα θαηαθόξπθε εθηίλαμε ηνπ πιεζσξηζκνύ. 

Απηό ζα ζπκβεί θαζ’ όζνλ πνιιά απαξαίηεηα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο νηθνλνκίαο πξντόληα όπσο 

ε ελέξγεηα εηζάγνληαη από ην εμσηεξηθό. Η αύμεζε ηεο ηηκήο ηνπο ιόγσ ηεο δηνιίζζεζεο ηεο 

δξαρκήο ζα νδεγήζεη ζε αιπζηδσηέο απμήζεηο ζηελ ππόινηπε νηθνλνκία . Αο κελ μερλάκε εδώ 

όηη εθείλνη πνπ πιήηηνληαη ρεηξόηεξα από ηνλ πιεζσξηζκό είλαη ηα ρακειά εηζνδήκαηα πνπ ζα 

δνπλ ηηο κηθξναπνηακηεύζεηο ηνπο λα εμαθαλίδνληαη. 

Επίζεο ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππ’ όςε θαη ε ηεξάζηηα αλαηαξαρή πνπ ζα πξνθιεζεί ζηηο ζπλαι-

ιαγέο, θαζώο πνιινί ζα αξλεζνύλ είηε λα ηεξήζνπλ ζπκβόιαηα πνπ είραλ ζπκθσλεζεί ζε επξώ 

είηε λα δερηνύλ ηελ κεηαηξνπή ηνπο δξαρκέο. 

Όζν δε γηα ηα πιενλεθηήκαηα απηά είλαη πνιύ ακθίβνια γηα κηα ρώξα όπσο ηελ Ειιάδα. Η ππν-

ηίκεζε ηνπ λνκίζκαηνο επλόεζε ρώξεο πνπ είραλ εμαγσγηθό πξνζαλαηνιηζκό-όπσο πρ. ηελ Σν-

πεδία. Όκσο ζηελ πεξίπησζε ηεο Ειιάδαο ν κόλνο θιάδνο πνπ αλακέλεηαη λα επλνεζεί είλαη ν 

ηνπξηζκόο. 

Τέινο δελ ζα πξέπεη θαλείο λα αλακέλεη αύμεζε ησλ μέλσλ επελδύζεσλ ζηελ Ειιάδα ιόγσ ηεο 

κείσζεο ηνπ θόζηνπο εξγαζίαο πνπ ζα επηθέξνπλ νη ππνηηκήζεηο ηεο δξαρκήο. Ο θπξηόηεξνο ιό-

γνο γηα ηνλ νπνίν νη μέλνη επηρεηξεκαηίεο απνθεύγνπλ λα επελδύζνπλ ζηελ Ειιάδα έρνπλ ζρέζε 

θπξίσο κε δνκηθά αίηηα όπσο ηελ δηαθζνξά ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, ηελ ηεξάζηηα γξαθεηνθξαηία, 

ηα πξνλόκηα ησλ δηαθόξσλ ζπληερληώλ θιπ-όρη ηόζν ην ύςνο ηνπ κηζζνύ. Άιισζηε ζε πεξίπησ-

ζε εηζαγσγήο ηεο δξαρκήο ν πςειόο πιεζσξηζκόο πνιύ γξήγνξα ζα νδεγήζεη ζε αύμεζε κηζ-

ζώλ κε απνηέιεζκα λα ραζνύλ ηα όπνηα πιενλεθηήκαηα ηεο αξρηθήο ππνηίκεζεο. 
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