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Οἰκονομικὴ Κρίσις 

Τὶ εἶναι ἡ οἰκονομικὴ κρὶσις; Πῶς προκαλεῖται; Διατὶ καὶ πῶς ἐξανεμίζονται τὰ 

χρήματα τοῦ σήμερον καὶ ἀποτελοῦν σπάνιον εἶδος αὔριον; Πόσα χρήματα 

διαiκαιοῦται νὰ κυκλοφορήσῃ μία χώρα καὶ επὶ τῇ βάσει ποίων κριτηρίων; Ποῖος 

μηχανισμὸς ὁδήγησε τὸ ἀντίκρυσμα τῶν εἰδῶν νὰ μεταβάλλεται καὶ τελικῶς ἡ 

ἔννοια «ἑκατομμυριοῦχος», ἐν Ἑλλάδι, νὰ ἐκφυλισθῇ; Στὸ πρόσφατο παρελθὸν 

αἱ πεντακόσιαι δραχμαὶ ἦσαν σεβαστὸς μηνιαῖος μισθὸς καὶ προσφάτως δὲν 

ἀρκοῦσαν οὔτε δι'ἕναν «καφὲ». Ποία οἰκονομική καὶ ἐπιστημονικώς 

θεμελιωμένη θεωρία έπέτρεψε ἡ χώρα μας νὰ ἐκδώσῃ περισσότερο χρῆμα καὶ νὰ 

λαμβάνωμεν μηνιαίους μισθούς μὲ τὸ μέγεθος τῶν ὁποίων κάποτε ἀγόραζες 

σπίτι καὶ αὐτοκίνητο μαζὶ; Διατὶ τὸ χρῆμα αὐτὸ δὲν ἐξεδόθη ἐξ ἀρχῆς ὥστε νὰ 

ἀποφεύγονται τὰ οἰκονομικὰ προβλήματα; Ποῖοι ἐπενδυταὶ διαθέτουν 

οἰκονομικὴν εὐρωστίαν ὥστε νά δενείζουν κράτη; Πόθεν ἤντλησαν τὴν 

οἰκονομικὴν ἰσχὺν ὥστε νά ὑπερέχῃ τοῦ πλούτου οὐχὶ ἑνὸς ἀνθρώπου ἀλλὰ 

λαῶν, ἤτοι πλούτου παραγομένου ὑπὸ ἑκατομμυρίων ἐὰν ὄχι δισεκατομμυρίων 

ἀνθρώπων; Πὼς ἑρμηνεύεται ἡ συνήθης φράσις «ἀνέβηκε ἡ τιμὴ τοὺ μαύρου 

χρυσοὺ ἤ τοῦ χρυσοῦ ἤ τῆς πλατίνας;» τὴν στιγμὴ κατὰ τὴν ὁποίαν τὰ εἴδη αὐτὰ 

δὲν ὑπόκεινται εἰς φυσικοὺς νόμους ὡς ὁ ἄνεμος, ἡ στάθμη τῶν ὑδάτων τὰ ὁποῖα 

μεταβάλλονται ὑποκείμενα εἰς τοὺς ἐπηρεασμοὺς τῶν νόμων τῆς φύσεως; 

«πετρέλαιον, χρυσὸς, καὶ λοιπὰ συγγενὴ πρὸς αὐτὰ, ἀπὸ οἰκονομικῆς ἀπόψεως, 

εἴδη δὲν μεταβὰλλουν τιμὰς ἀφ' ἑαυτῶν ἀλλὰ διότι κάποιος ἤ κάποιοι 

μεταβὰλλουν τὰς τιμάς των. Αὐτοὶ «οἱ κάποιοι» παραμένουν ἄφαντοι εἰς τὸ εὐρὺ 

κοινὸν, καλυπτόμενοι ὑπὸ τῆς υἱοθετηθείσης πέραν πάσης αμφισβητήσεως 

φράσεως «ἀνὲβηκε ἡ τιμὴ τοῦ χρυσοῦ», ἀντὶ τῆς ὀρθῆς «οἱ τὴν δύναμιν ἔχοντες 

ἀνέβασαν ἐκ νέου τὴν τιμἠν τοῦ Α καὶ τοῦ δείνα προϊόντος εὐρείας χρήσεως».  

Αἱ διδόμεναι ὑπὸ τοῦ παγκοσμίου κατεστημένου ἀπαντήσεις εἶναι ἁπλαὶ: 

ἀνταγωνιστικότης, παραγωγή, ἀποθέματα χρυσοῦ καὶ συναλλάγματος, 

ένεργειακά ἀποθέματα, ἀποθέματα ὑπεδάφους. Λαμπρά.... 

Μερικαὶ ἀφελεῖς έρώτησεις:  
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• Τὶ θα συμβῇ ἐάν κάποιος διαθέτων μερικά ἑκατομμύρια ἤ δισεκατομμύρια 

δολλάρια ἤ Εὐρὼ, καὶ τέτοιοι ὑπάρχουν πολλοί, κλείσουν τά χρήματά τους 

ἑρμητικώς σὲ ἕνα σεντούκι; 

• Πῶς διαχειρίζεται τὸ οἰκονομικὸ σύστημα τὰ χρήματα τὰ ὁποία 

καταστρέφονται κατά τὰς φυσικάς καταστροφὰς, πυρκαϊὰς, ναυάγια κλπ; 

• Πῶς διαχειρίζεται τὸ οἰκονομικὸ σύστημα τὸ μαῦρο χρῆμα· και εἶναι σίγουρο 

ὅτι τὸ μαῦρο χρῆμα εἶναι δυνατὸν νὰ ἐλεγχθῇ ἤ καὶ μηδενισθῇ;  

• Διατὶ ἀπαγορεύουμε τὸ κάπνισμα,  ἀλλὰ ὄχι τὴν παραγωγὴ καπνοῦ; 

• Διατὶ ἀπαγορεύουμε τὴν χρῆσιν ένδυναμωτικών οὐσιῶν ἐκ μέρους τῶν 

ἀθλητῶν ἀλλὰ ἐπιτρέπουμε τὴν παραγωγὴ, τὴν είσαγωγή καὶ διακίνησίν 

των; 

• Διατὶ ἀπαγορεύουμε τὰ ναρκωτικά ἀλλὰ ὄχι τὴν καλλιέργειά των; 

Μία ἀξιοσημείωτος παρατήρησις 

Κατὰ τὴν περίοδο τῆς προσφάτου κατοχῆς τῆς Ἑλλάδος ὑπὸ τῶν Γερμανῶν, οἱ 

οἰκονομικῶς ἰσχυροὶ κάτοικοι τῶν ἀστικῶν πόλεων καὶ δὴ τῶν Ἀθηνῶν δὲν 

ἐπεβίωσαν. Ἀντιθέτως, οἱ πτωχοὶ κάτοικοι τῶν ἀγροτικῶν περιοχῶν, στὸ 

συντριπτικὸ σύνολὸ τους, δὲν ἐπείνασαν. 

Τὶ εἶναι συνεπῶς ἡ οἰκονομικὴ κρίσις; Ἀπλούστατα, μία ἐπιμελῶς σχεδιασμένη 

καὶ κατὰ τρόπον ἄριστον ἐκτελουμένη ἀπάτη. 

Ἡ οὐσία τοῦ θέματος 

Οἱ κάτοχοι τοῦ χρήματος καὶ τοῦ πλούτου φροντίζουν πρωτίστως νὰ ἐπιβιώσουν. 

Προς τοῦτο δὲν ἀπαιτοῦνται ἀποθέματα χρυσοῦ ἤ συναλλάγματος ἀλλὰ 

προϊόντα τῆς μάνας Γῆς. «Σὶτισις, στέγασις,ἔνδυσις, ὑπόδησις». Ὅλα αὐτὰ τὰ 

στοιχειώδη διὰ τὴν ἐπιβίωσίν μας εἴδη δὲν προέρχονται οὔτε ἐκ τῶν ὀρυχείων 

χρυσοῦ ἤ πλουτωνίου ἤ λοιπῶν ὀρυκτῶν, οὔτε ἐκ τῶν ἐργοστασίων τῆς Rolex ἤ 

τῆς Mercedes ἤ τῶν οἴκων μόδας ἤ καλλυντικῶν. Αὐτὰ τὰ παράγει ἡ μεγάλη τῶν 

προγόνων μας Θεὰ, ἡ μάνα Γῆ. Γεωργία, κτηνοτροφία, ἀλιεία ἀπὸ κοινοῦ 

ἀποτελοῦν τὴν βάσιν ἐπιβιώσεως τῶν εἰδῶν καὶ δὴ τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ 

πραγματικότης, ἀνὰ τοὺς αἰώνας,  θέλει τοὺς διαθέτοντας τὴν ἰσχὺν ἀνὰ χείρας, 

ἤτοι τοὺς γωργοὺς, κτηνοτρόφους, ἰχθυοτρόφους καὶ ἀλιεῖς καὶ δὴ στὸ μέγιστο 
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σύνολό τους, πτωχοὺς ἔως ἐξαθλιωμένους. Βεβαίως ὑπάρχουν καὶ οἱ 

μεγαλοκτηματίαι, μεγαλοκτηνοτρόφοι, μεγαλοϊχθυοτρόφοι πλὴν ἀπαιτεῖται 

ἰδιατέρα ἀνάλυσις περὶ τούτων ἐκφεύγουσα τοῦ παρόντος. Συγκρατήσατε μόνον 

ὅτι ἐκ τῶν ἐπισήμων στατιστικῶν στοιχείων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐνώσεως τὸ 80% 

τῶν ἐπιδοτήσεων λαμβάνει το 20% τῶν παραγωγῶν καὶ προφανῶς τὸ 80% τῶν 

παραγωγῶν λαμβάνει μόλις το 20% τῶν ἐπιδοτήσεων. Τέλος, συγκρατήσατε ὅτι 

τὸ μέγιστο ποσοστὸ τῶν Εὐρωπαϊκῶν ἐπιδοτήσεων λαμβάνει ἡ Βασίλισσα τῆς 

Ἀγγλίας. 

Ἡ ἀπάτη τῶν ἐπιδοτήσεων 

Ἡ κυριαρχούσα σήμερον ἀντίληψις εἶναι ὅτι ὁ παραγωγὸς εἶναι «ἀνίκανος», 

«τεμπέλης», καὶ προκειμένου νὰ ἐπιβιώσῃ ἀπαιτεῖται ἡ συνδρομὴ τῶν 

φορολογουμένων μέσῳ τῶν ἐπιδοτήσεων. Μέγιστον ψεῦδος, μεγίστη 

ἀνηθικότης. Ἡ Πολιτεία παλαιότερον καὶ σήμερον ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἔνωσις 

ῥυθμίζουν τὴν τιμὴν τῶν ἀγροτικῶν προϊόντων, ὁδήγησαν στὴν καταστροφὴ 

τῶν τοπικῶν καὶ παραδοσιακῶν ναυπηγείων, ἰδιαιτέρως στὴν ἑλλάδα, ὁδήγησαν 

στὴν κατάργηση παραδοσιακών καλλιεργειῶν, ἀλλαγὴ καὶ εἰσαγωγὴ ξένων 

πρὸς τὴν Ἑλληνικὴ ἀγροτικὴ παράδοσιν καλλιεργειῶν. Καὶ ἔπραξαν πάντα 

ταῦτα μέσῳ τῶν ἐπαισχύντων έπιδοτήσεων. Δὲν ἐπιδότησαν ὅμως τάς πρώτας 

ὕλας, τὰ λιπάσματα, τὰ γεωργικὰ μηχανήματα, τὰ καύσιμα, τὴν ἐνέργεια, τὰ 

ἡμερομήσθια. Ὄχι! ἐπιδότησαν τὸν «ἀνίκανον ἀγρότη», δηλαδὴ τὸ παραγόμενο 

προϊὸν στὴν πηγή του. 

Ὅμως, ὁ άγρότης θὰ ἔπρεπε νὰ λειτουργῇ ὡς «Διευθυντὴς Ἐπιχειρήσεως». Ἡ 

τελικὴ τιμὴ τοῦ προϊόντος θὰ ἔπρεπε νὰ περιλαμβάνῃ «τὰ ἔξοδα παραγωγῆς», 

«τὰ ἡμερομίσθια τοῦ παραγωγοῦ, δεδομένου ὅτι συμμετέχει ὡς ἐργάτης εἰς 

αὐτὴν», «τὴν ἀμοιβὴ του Διευθυντοῦ τῆς ἐπιχειρήσεως», «τὰ διοικητικὰ ἔξοδα» 

καὶ τέλος «τὸ ἐμπορικὸ κέρδος». Ἀντ' αὐτοῦ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἔνωσις ἐπιδοτεῖ, ἤτοι 

ἐλεεῖ, τὸν παραγωγὸ καὶ ἔτσι μειώνει τὴν τιμὴ ἐκκινήσεως τῶν προϊόντων. Τὸ 

ἀποτέλεσμα εἶναι νὰ διατίθενται τὰ προϊόντα μὲ χαμηλωτέρα, τῆς πραγματικῆς, 

τιμὴ καὶ τεχνιέντως νὰ ἐμπεδώνεται ἡ ἀντίληψις περὶ ἀνικάνων παραγωγῶν 
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τῶν ὁποίων, τονίζεται καὶ πάλιν, τὸ 80% τοῦ συνόλου λαμβάνει μόλις τὸ 20% τῶν 

ἐπιδοτήσεων, ἡ δὲ βασίλισσα τῆς Ἀγγλίας λαμβάνει τὴν μερίδα τοῦ λέοντος. 

Ἐὰν ἀντιθέτως ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἔνωσις ἐπέτρεπε στὴν παραγωγὴ νὰ λειτουργήσῃ 

μὲ τοὺς νόμους τοῦ ἐμπορίου καὶ δὲν ὲπιδοτοῦσε τὸν παραγωγὸ στὴν πηγὴ, τότε 

τὰ προϊόντα συντηρήσεως τοῦ ἀνθρωπίνου εἴδους θὰ διετίθεντο στὴν ἀγορὰ σὲ 

τουλάχιστον διπλασία τιμὴ τῶν σημερινῶν. Τὶ θὰ συνέβαινε τὸτε; Ἡ Εὐρωπαϊκὴ 

Ἔνωσις καὶ αἱ κυβερνήσεις θὰ ἦσαν ὑποχρεομέναι νὰ διαθέσουν τοὺς 

ἀπαραιτήτους οἰκονομικούς πόρους στοὺς πληθυσμοὺς διὰ τὴν ἀγορὰ τῶν 

προϊόντων. Δὲν ἔχει ἀξία νὰ ἀσκοῦν ἐξουσίαν ὲπὶ νεκρῶν πληθυσμῶν. Τότε 

ὅμως οἱ ἀσκοῦντες ἐξουσία θὰ ὑποχρεοῦντο νὰ ἐξεύρουν καὶ διαθέσουν 

περισσότερον χρῆμα, πρᾶγμα ὄχι καὶ τόσο δυσχερὲς, δεδομένου ὅτι ἐπὶ τῆς 

οὐσίας οὐδεὶς γνωρίζει οὔτε πόσο χρὴμα κυκλοφορεῖ οὔτε πότε καὶ πῶς ἀκριβῶς 

τὸ χρῆμα ἐκδίδεται. Ἡ ὁμαλὴ καὶ φυσιολογικὴ αὐτὴ λειτουργία τοῦ 

παραγωγικοῦ συστήματος θὰ εἶχε ἕνα ἀνεπιθύμητο ἀποτέλεσμα... την 

προστασία ἀλλὰ καὶ ἀνύψωσιν τοῦ κύρους του σήμερον ἐξαθλιωμένου 

παραγωγοῦ. Ὁ παραγωγὸς θὰ εἶχε κίνητρα νὰ παραμείνῃ στὴν γῆ του· νὰ 

ἐπιδιώξῃ νὰ αὐξήσῃ τὰ μέλη τῆς οἰκογενείας του καὶ νὰ τὰ παροτρύνῃ νὰ 

παραμείνουν στὴν καλλιέργεια τῆς γῆς. Ἀστικὸς πληθυσμὸς θὰ παρεκινεῖτο νὰ 

μεταβῇ στὴν ἐπαρχία καὶ νὰ ἀσχοληθῇ μὲ τὴν παραγωγὴ. Ἐν κατακλείδι, ὁ 

ἀγροτικὸς πληθυσμὸς δὲν θὰ διενοεῖτο νὰ ἐγκαταλείψῃ τὴν γῆν εἰς ἀνεύρεσιν 

«δουλοπρεποῦς» ἐργασίας ἀλλαχοῦ. Δὲν θὰ ἦτο συνεχῶς χρεωμένος καὶ 

οὐσιαστικῶς σκλάβος τῶν ὑποχρεώσεών του. Ἄς μὴν ξεχνᾶμε βεβαίως ὅτι ἄνευ 

αγροτικῆς παραγωγῆς τὸ ἀνθρώπινον εἰδος δὲν ἐπιβιώνει. 

Ἡ ὁμαλὴ ὅμως λειτουργία τῆς παραγωγῆς δὲν θὰ ἐπέτρεπε τὴν ὁλοκλήρωση τοῦ 

ἀπὸ αἰώνων ἐκπονημένου καὶ εὐφυεστάτως ἐκτελουμένου σχεδίου. 

Ὁ τελικὸς στόχος 

Τόσον παλαιὸς ὅσον καὶ ἡ ἐπιθυμία κυριαρχίας ἐπὶ τῶν συνανθρώπων μας. 

Ἀλλαγὴ κατοχῆς γῆς, μὲ ὅ,τι τοῦτο σημαίνει καὶ ὅ,τι τοῦτο ἐπιφέρει. Ὅταν ἡ γῆ 

περάσῃ στὴν ἰδιοκτησία, ὅπως ἔχει σχεδιασθῇ, τότε θὰ ὁμαλοποιηθῇ καὶ τὸ 

σύστημα διαμορφώσεως τῶν τιμῶν τῶν προϊόντων «σιτίσεως, ἐνδύσεως, 
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ὑποδήσεως, στεγάσεως». Τότε πλέον αἱ ἀξίαι τῶν ἐννοιῶν «ἀνταγωνιστικότης, 

παραγωγή, ἀποθέματα χρυσοῦ καὶ συναλλάγματος, ένεργειακά ἀποθέματα, 

ἀποθέματα ὑπεδάφους κλπ» θὰ παύσουν νὰ φέρουν τὸ βάρος καὶ τὴν 

σοβαρότητα ποὺ σήμερον τοὺς ἀποδίδετε. Τότε τὰ εἴδη διατροφῆς δὲν θὰ 

ἀνευρίσκονται οὔτε στὰ σκουπίδια. Τότε τὰ εἴδη πολυτελείας εἴτε θὰ στεροῦνται 

οἱασδήποτε ἀξίας εἴτε θὰ ἀποκτῶνται ἀντί προϊόντων διατροφῆς. 

Συμπέρασμα 

Ὁ ἄνθρωπος ζεῖ καὶ συντηρεῖται ἐκ τῶν προϊόντων τῆς μεγάλης Θεᾶς, τῆς μάνας 

Γῆς. Ἀπώλεια γῆς σημαίνει καὶ ἀπώλεια πόρων διατροφῆς καὶ ἐπιβιώσεως. 

Διαφυλάξατε τὴν πατρικὴν γῆν τῆς ὁποίας ἡ ἀξία δὲν ἀποτιμᾶται σὲ χρῆμα 

ἀλλὰ σὲ ζωὴ, δεδομένου ὁτι τό χρῆμα διὰ τῆς συνεχοῦς χρήσεως ἀλλοιοῦται, 

φθείρεται καὶ ἐξαθλιοῦται. Ἀντιθέτως ἡ γῆ διὰ τῆς συνεχοῦς χρὴσεως 

ἐνδυναμώνεται, ἐξωραΐεζεται, ἀποδίδει παλλαπλασίως, συντηρεῖ, παρέχει 

ὑλικὴν, ἠθικὴν καὶ ψυχικὴν ἱκανοποίησιν. 

Ἕνα ὑποθετικὸ ἐρώτημα 

Στὴν ὑπόθεση συντονισμοῦ τῶν ὑπηρετῶν τῆς γῆς, ὅλων αὐτῶν οἱ ὁποῖοι 

μοχθοῦν προκειμένου νὰ θρέψουν τὸ σύνολον τῶν κατοίκων τῆς γῆς, καὶ 

βεβαίως καὶ ἐκείνων ποῦ σήμερον διατηροῦν τὸν ἀγροτικὸ πληθυσμὸ σὲ 

ἐξαθλίωση τῶν περιφήμων «χρυσῶν τέκνων (golden boys)»· Στὴν ὑπόθεση ὅτι οἱ 

ἀγρότες, κτηνοτρόφοι, ἰχθυοτρόφοι, ἀλιεῖς πάψουν νὰ τροφοδοτοῦν τὴν ἀγορὰ, 

ὄχι για πολὺ, γιὰ ἕνα μῆνα μόνον, φαντάζεσθε τὶ θὰ συνέβαινε; Δὲν ἀπαιτοῦνται 

κινητοποιήσεις, διαμαρτυρίαι, έπιδόσεις ψηφισμάτων, κλείσιμο ὁδικῶν ἀρτηριῶν· 

οὐδεμία κινητοποίησις ἀπαιτεῖται· ἀντιθέτως, ἀπαιτεῖται μία συντονισμένη 

άδράνεια καὶ μὴ διάθεση προϊόντων έπὶ ἕνα μῆνα καὶ ἐν ἀνάγκῃ δύο καὶ τρεῖς 

μήνας... Εἶναι εἰς θέσιν τὸ μυαλὸ μας νὰ ἀντιληφθῇ τὰς συνεπείας μίας τοιαύτης 

συντονισμένης ἀδρανείας; 

Μία συμβουλὴ 

Παραγωγὲ, σὲ ὁδηγοῦν εἰς μορφὰς διαμαρτυρίας αἱ ὁποῖαι καὶ δὲν ἀποδίδουν καὶ 

προκαλοῦν τὴν μῆνιν τοῦ κόσμου. Ἀντ' αὐτῶν ὁργανώσου εἰς τὴν μὴ διακίνησιν 

τῶν προϊόντων, εἰ μὴ μεταξὺ παραγωγῶν καὶ μόνον. Τότε καὶ οἱ τράπεζες θὰ 
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γονατίσουν καὶ αἱ κυβερνήσεις θὰ τρέξουν νὰ συζητήσουν γιὰ τὴν ἐπίλυση τῶν 

προβλημάτων τὰ ὁποῖα αἱ ἴδιαι τεχνηέντως προεκάλεσαν καὶ συνχίζουν νὰ 

προκαλοῦν. 

Προτροπὴ 

• Ἀγρότες μὴν πουλᾶτε τὴν γῆ σας. 

• Μὴν έγκαταλείπετε τὰς παραδοσιακὰς καλιεργείας. 

• Μὴν έγκαταλείπετε τὰς παραδοσιακὰς τέχνας καὶ δὴ ναυπηγικῆς. 

 

Ιωάννης Καραδημητρόπουλος 

Τέως ὑπάλληλος τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐνώσεως 

 


