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Πολιτική Παράταξη
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 Δ/νση Γραφείων Θεσσαλονίκης: ΑΡΙσΤΟΤέΛΟΥσ 24  Τηλ. 2310-272903

ΝΟΜΙΣΜΑ
ΕΘΝΙΚΟ

α.  σχεδόν ὅλα τα κόμματα τοῦἙλληνικοῦ Κοινοβουλίου,  ἀκριβῶς  γιατί  
οἱ  ἐκπρόσωποί τους  εἶναι  ἐντολοδόχοι ξένων  καί ἐγχώριων συμφερόντων   
ἤ  ἀγκιστρωμένοι στίς  ἰδεοληψίες  τους.

β.   Τό σύμπλεγμα τῶν Μ.Μ.έ., γιατί  ἐξαρτᾶται ἀπό τίς τράπεζες,  πού  στηρίζουν  τήν ὕπαρξή  
τους  στά  Μνημόνια,  ἄρα  εἶναι  ὑπέρ  τοῦ  έὐρώ.

t

Μᾶς τρομοκρατοῦν,  
ὅτι  ἄν ἐπιστρέψουμε 
στή δραχμή δέν θά ἔχουμε 

φάρμακα, καύσιμα, τρόφιμα…

Μᾶςπαραπλανοῦν,  
ὅτι θά γίνουμε τριτοκοσμική χώρα
καί θά πέσει ραγδαία το βιοτικό ἐπίπεδo 
τῶνἙλλήνων λόγῳ  τῆς τεράστιας 
ὑποτίμησης τοῦ νομίσματος.

Μᾶς ἐκφοβίζουν,  
ὅτι θά χάσουμε 
τίς ἀποταμιεύσεις μας.

Ποιοί τά 
ἰσχυρίζονται,  
ποιοί  ἀποτελοῦν 
τό  λόμπι τοῦ Εὐρώ;

Ἔχει δαιμονοποιηθεῖ,  ἐσκεμμένα ἀπό τό πολιτικό 
σύστημα καί τούς μηχανισμούς προπαγάνδας 
(Μ.Μ.Ε.) τόἘθνικό μας νόμισμα καί ἐπιμένουν 
οἱ κρατοῦντες νά ἀποσιωποῦν τά ἀντίθετα 

συντριπτικά ἐπιχειρήματα, γι’ αὐτό δέν γίνεται  
στά κανάλια καμία σοβαρή συζήτηση μέ 
οἰκονομικούς ἐπιστήμονες γιά τό δίλλημα  
έὐρώ  ἤ  Δραχμή.
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ΕχουμΕ χρΕοκοπήσΕι;
Εἶναι δυνατόν νά χρεοκοπήσει μία Χώρα μέ
τόν Πολιτισμό, τήνἹστορία καί τόν πλοῦτο
τῆς Πατρίδος μας;  Ἀκόμα καί μέ ὅρους τῆς
πραγματικῆς οἰκονομίας –ἔσοδα καί δαπάνες
τοῦ προϋπολογισμοῦ – ὑπάρχει σχεδόν
ἰσορροπία. Ὅμως ἡ Ἑλλάδα θεωρεῖται
χρεοκοπημένη, γιατί χρωστάει ἕνα
τεράστιο(;) χρηματικό ποσό, κυρίως ἀπό
τόκους καί τίς ζημιές τῶν τραπεζῶν πού
κοινωνικοποιήθηκαν αὐθαίρετα ἀπό τίς
Ἑλληνικές κυβερνήσεις. Ἔτσι οἱ ἑταῖροι μᾶς
δίνουν κάθε φορά, μετά ἀπό ἐκβιασμούς, ὄχι τά
χρήματα πού χρειάζονται γιά τήν λειτουργία 
τοῦ Kράτους,  ἀλλά γιά νά καλυφθοῦν οἱ 
κόκκινοι λογαριασμοί τῶν τραπεζῶν. 
Τά χρήματα αὐτά εἶναι δάνεια πού αὐξάνουν 
τό Δημόσιο χρέος.

πῶσ δήμιουργήθήκΕ
το δήμοσιο χρΕοσ ;
α. Λόγῳ τῆς δημοσιονομικῆς κραιπάλης
τῶν Ἑλληνικῶν κυβερνήσεων, πού 
ξόδευαν περισσότερα ἀπό ὅσα μποροῦσαν 
μέ δανεικά.
β. Λόγῳ τῶν τόκων τῶν δανείων καί τῶν
χρεολυσίων. Τό 2010-2011-2012 δώσαμε 
μόνο γιά τόκους δανείων 43 δίς €, κυρίως 
στούς ἑταίρους μας, δηλαδή τό σύνολο τῶν 
ἐσόδων τοῦ κράτους γιάτό 2013.
γ. Λόγῳ τοῦ ὅτι οἱ πολιτικοί μᾶς ἔδωσαν μέ

νόμους 240 δίς € στίς τράπεζες (δεῖτε 
σχετικό ἄρθρο στό  www.koinwnia.com)

γιατι δΕν υπαρχΕι αναπτυξή, 
αλλα ανΕργια και υφΕσή;
Χωρίς χρήματα τό κράτος δέν μπορεῖ νά
χρηματοδοτήσει τήν ἀνάπτυξη τῆς Xώρας.

γιατι δΕν ΕχΕι χρήματα
το κρατοσ μασ;
Ἡ Ἑλλάδα προμηθεύεται τό χρῆμα σέ 
δημόσιους πλειστηριασμούς ἀπό τίς ἀγορές 
(ὅπου συμμετέχουν τράπεζες, θεσμικοί καί 
ἰδιῶτες ἐπενδυτές). καταθέτει ὡς ἐγγύηση 
κρατικά χρεόγραφα καί πληρώνει τό ἐπιτόκιο 
πού καθορίζουν οἱ ἀγορές. Πληρώνουμε 
δηλαδή διπλό τόκο γιά τά έὐρώ πού 
παίρνουμε. Τό ἐπιτόκιο τῶν ἀγορῶν 
σύν αὐτό τῆς έΚΤ. 

τι Ειναι ή Εκτ;
Ὑπερεθνική ἰδιωτική τράπεζα με ἕδρα
τήν Φραγκφούρτη. Αὐτή δημιουργεῖ
μονοπωλιακά το χρῆμα καί τό χορηγεῖ
ἀποκλειστικά στίς κεντρικές Τράπεζες 
των χωρῶν–μελῶν μέ τόκο.

τι Ειναι ή τραπΕζα τήσ Ελλαδοσ;
Μία ἀνώνυμη ἑταιρεία (μέ 92% ἀφανεῖς
μετόχους), μεταμφιεσμένη σέ δημόσιο
φορέα. Ὁ ἰδιωτικός αὐτός Ὀργανισμός

Ἕλληνες πολίτες,
σήμερα ἡ Πατρίδα μας βιώνει μία πολύπλευρη  κρίση. Φτωχύναμε πνευματικά, χάσαμε 
τό ἦθος καίτίς Ἀξίες μας, τώρα φτωχαίνουμε καί ὑλικά. Ὁ Ἑλληνικός λαός ὁδηγεῖται 
στήν ἐξαθλίωση καί στήν ἀνέχεια (ἀνεργία στό 30%, διάλυση τοῦ Συστήματος Ὑγείας,  
αὐτοκτονίες,…).

Μία  ἀπό τίς βασικές αἰτίεςτῆς οἰκονομικῆς μας τραγωδίας, πού συντελεῖται μέ ἀκέραια
τήν εὐθύνητοῦπολιτικοῦ συστήματος, εἶναι ἡ ἔνταξή μας στή Ζώνη τοῦ Εὐρώ.
Οἱ πολίτες ρωτοῦν:
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ἐποπτεύει τίς τράπεζες καί ὑποτίθεται ὅτι
φροντίζει γιά τό Δημόσιο συμφέρον, ἐνῶ στό
κράτος δέν ἐπιτρέπεται ὁ ἔλεγχος (ἄρθρο
48 τοῦ καταστατικοῦ λειτουργίας τῆςΤτΕ).
Οὐσιαστικά πρόκειται γιά τό παράρτημα
τῆς έΚΤ στήν Χώρα μας, στήν ὁποία καί
λογοδοτεῖ. Ἡ Ττέ ἀπαγορεύεται (ἄρθρο
46) νά χρηματοδοτήσει τό Κράτος σέ
περίπτωση ἔκτακτης ἀνάγκης.

θα χασουμΕ τα χρήματα μασ αν 
ΕπιστρΕψουμΕ στο Εθνικο μασ 
νομισμα και γινΕι υποτιμήσή; 
θα ΕχουμΕ καυσιμα, φαρμακα 
και τροφιμα;
Οἱ Κύπριοι ἔχασαν τά χρήματά τους μέσα
στήν έὐρωζώνη. Ἐμεῖς χάνουμε καθημερινά
τα χρήματά μας, γιατί λόγω τῆς ἐσωτερικῆς
ὑποτίμησης, δηλαδή τῶν περικοπῶν, ἀλλά καί
τῶν δυσβάστακτων φόρων, δέν μᾶς φτάνουν 
γιά τά διάφορα ἀγαθά, τά καύσιμα καί τά 

φάρμακα. Ἀπό τήν δεκαετία τοῦ 60 μέχρι τό 2000 
ἡ δραχμή ὑποτιμήθηκε 11 φορές, σέ ποσοστό 
περίπου 1160%, ὅμως ἡ Ἑλλάδα ἀναπτύχθηκε 
χωρίς νά στερούμαστε βασικά ἀγαθά. Τότε 
δέν πεινούσαμε. έἴχαμε παλιά ψυγεῖα  
ἀλλά γεμάτα. Τώρα ἔχουμε καινούργια,  
ἀλλά ἄδεια. Εἴχαμε παλιά αὐτοκίνητα, ἀλλά 
καί χρήματα νά κάνουμε διακοπές. Τώρα 
ἔχουμε καινούργια (γερμανικά κυρίως),  ἀλλά 
δέν ἔχουμε βενζίνη νά τά κινήσουμε ἤ ἔχουμε
καταθέσει τίς πινακίδες κυκλοφορίας.
οἱ Ἰταλοί ἔδειξα ντόν δρόμο, ψηφίζοντας
οὐσιαστικά ἐναντίον τοῦΕὐρώ (εἶδαν τί τούς
περιμένει παρότι ἔχουν μόλις 11% ἀνεργία, 
ἐνῶ εἶναι ἡ τρίτη βιομηχανική χώρα 
τῆςΕὐρωζώνης). 

 

Ὁ δρόμος τῆς ἐξόδου 

ἀπό τήν έὐρωζώνη
εἶναι ὁ δρόμος 

τῆς σωτηρίας μας.
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1. Μορατόριουμ (στάση πληρωμῶν) στούς ξένους δανειστές. 
Ἐθνικοποίηση τῆς Τράπεζας τῆς Ἑλλάδος,  ὥστε νά ἀποκτήσουμε τόν 
ἔλεγχο τῆς δημοσιονομικῆς  μας πολιτικῆς,  δηλαδή

Ι. Ἔλεγχο κεφαλαίων – ἐπιτοκίων
ΙΙ.Ἔλεγχο στά οἰκονομικά στοιχεῖα τῶν τραπεζῶν, μέ στόχο  
τήν οὐσιαστική ἐλάφρυνσητῶνδανειοληπτῶν  
(νοικοκυριῶν καί ἐπιχειρήσεων).

2. Ἐπαναφορά τοῦ Ἐθνικοῦ νομίσματος, ὥστε:
Ι. Νά χρηματοδοτηθοῦν δημόσιες ἐπενδύσεις  
γιά τήν δραστική μείωση τῆς  ἀνεργίας.
ΙΙ. Νά  ἀναπτυχθεῖ ἡ πρωτογενής παραγωγή,  ὥστε νά γίνει  
ἡ Χώρα  διατροφικά αὐτάρκης.
ΙΙΙ. Νά γίνουν τά ἀπαραίτητα βήματα γιά τήνἀνάπτυξη τῆς  
βιομηχανίας, τήν τόνωση τῶν ἐξαγωγῶν καί τήν ἐκμετάλλευση 
τοῦ ὀρυκτοῦ μας πλούτου.

τι πρΕπΕι να 
γινΕι τῶρα; 
ποια Ειναι 
τα βήματα; 

u
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Ἕλληνες πολίτες,
τά ἀποτελέσματατῆς λανθασμένης πορείας, στήν ὁποία ἐπιμένει 

τό πολιτικό σύστημα, τά βιώνουμε ὅλοι μας μέ τραγικό τρόπο 
καί  δυστυχῶς θά τά βιώσει καί  ἡ  κύπρος. 

Μήν πιστεύετε πλέον τά ψέματά τους. Μᾶς ἐξαπατοῦν ἐδῶ καί χρόνια 
καί αποκρύπτουν τό πῶς ἡ Ἰσλανδία, στηριζόμενη 

στό Ἐθνικό της νόμισμα, ἀνέκαμψεσέ 2,5 μόλις χρόνια.
Δέν ἀναφέρονται στό γεγονός ὅτι ἡ  Ἀγγλία,  ἡ Δανία,  ἡ σουηδία,  ἡ 

Νορβηγία,  ἡ Τσεχία…  δέν ἔχουν έὐρώ,  ἀλλά τά ἐθνικά τους νομίσματα.  

Ἡ λύση εἶναιστά χέρια μας. Ἐλᾶτε νά κάνουμε μία εἰρηνική ἐπανάσταση 
μέτήν «ΚΟΙΝΩΝΙΑ». Σᾶς καλοῦμε σέ μία πνευματική ἀφύπνιση 

γιά νά ξαναβροῦμε τίς ρίζες μας, γιά τήν ἐπαναφορά τῆς Πατρίδος μας 
στήν τροχιά  τῆς Ρωμηοσύνης.

Ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» εἶναι ἡ πολιτική Παράταξη πού ὑποστηρίζει
τήν ἐπιστροφή στό Ἐθνικό νόμισμα, λύση πού διακεκριμένοι

ἐπιστήμονες, ἐντός καί ἐκτός συνόρων, θεωροῦν ἐνδεδειγμένη 
γιά τήν σωτηρία τῆς Πατρίδος μας. ΤόἘθνικό μας νόμισμα  μᾶς ἀπαλλάσσει 

ἀπό τίς ἐξαρτήσεις ἀπό τούς κοινοτικούς ἑταίρους, 
τῶν ὁποίων τήν «ἀλληλεγγύη» γνωρίσαμε.

Στόχος τους εἶναι ἡ Ἐθνική μας ὑποτέλεια καί ἡ ἀλλοτρίωση
τῆς φυσιογνωμίας τῆς Πατρίδος μας, μέ τή βοήθεια τοῦ ντόπιου πολιτικοῦ, 

οἰκονομικοῦ καί ἐκδοτικοῦ κατεστημένου.

Η «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» διαθέτει ὁλοκληρωμένο πρόγραμμα,
πού θά ὁδηγήσει σύντομα στήν ἀνάκαμψη τῆςἙλλάδος.

Ἐάν συνεχιστεῖ  ἡ παροῦσα κατάσταση, 
ἐλλοχεύει ὁ σοβαρότατος κίνδυνος τῆς μακροχρόνιας ὕφεσης, 
τῆς ἐξαθλίωσης τοῦ λαοῦ καί τῆς μετατροπῆς τῆς Πατρίδος μας 

σέ μία ἀποχρωματισμένη ἀποικία τῆς Εὐρωπαϊκῆς οἰκονομικῆς ἐλίτ.

έλᾶτε νά πάρουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ πίσω τήν Πατρίδα μας!
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