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Τα ευρωπαϊκά και διεθνή κέντρα του κατεστημένου και κυρίως το εγ-
χώριο πολιτικό και οικονομικό κατεστημένο ασκούν πλύση εγκεφά-
λου και τρομοκρατούν τον ελληνικό λαό, παρουσιάζοντας ως κατα-

στροφή την εγκατάλειψη του ευρώ και τη μετάβαση της Ελλάδας σε εθνικό 
νόμισμα.
Με το φυλλάδιο αυτό η Λαϊκή Ενότητα (ΛΑ.Ε) επιχειρεί με σύντομο και όσο 
το δυνατό πιο εύληπτο τρόπο να αναδείξει και να θέσει σε συζήτηση τα βή-
ματα και τα μέτρα της μετάβασης της Ελλάδας στο εθνικό νόμισμα, στη 
βάση ενός ριζοσπαστικού προγράμματος. Να αναδείξει, επίσης, ότι αυτή η 
μετάβαση από το ευρώ στο νέο εθνικό νόμισμα με ένα ριζοσπαστικό πρό-
γραμμα αποτελεί μια ρεαλιστική και βιώσιμη επιλογή και ότι είναι η μόνη 
που μπορεί να βγάλει τη χώρα από την κρίση, τα μνημόνια και τη λιτότητα 
και να τη θέσει σε τροχιά ανάπτυξης και παραγωγικού μετασχηματισμού 
με κοινωνική δικαιοσύνη.

Για να προχωρήσει η χώρα μας στην καθιέρωση εθνικού νομίσματος εί-
ναι αναγκαία τα εξής βήματα, τα οποία χρειάζεται να υλοποιηθούν άμεσα.

όχι ευχαριστώ,  
θα εισπράξω σε 
εθνικό νόμισμα!

Αν περιμένεις €  
τελειώσανε!



ΠΡΩΤΟΝ
Η Τράπεζα της Ελλάδας περιέρχεται σε δημόσια ιδιοκτησία, τελεί 
υπό εθνικό και κοινωνικό έλεγχο, αποκτά πλήρως και κατ’ απο-
κλειστικότητα το προνόμιο να εκδίδει εθνικό νόμισμα και η πολι-
τική της κινείται στο πλαίσιο που χαράσσει η κυβέρνηση και η πο-
λιτική της..

ΔΕΥ ΤΕΡΟΝ
H χώρα αποκαθιστά την νομισματική της κυριαρχία, η οποία εκ 
των πραγμάτων αποτελεί το θεμέλιο και ένα μεγάλο βήμα για την 
κατάκτηση της εθνικής της κυριαρχίας. Η κυβέρνηση ασκεί κυρί-
αρχα και κάτω από κοινωνικό έλεγχο τη νέα εθνική νομισματική 
πολιτική της χώρας σε όλες τις εκφάνσεις της, λαμβάνοντας υπό-
ψη της την γνώμη της Τράπεζας της Ελλάδας.

ΤΡΙΤΟΝ
Θεσμική ρύθμιση αυξημένης ισχύος κατοχυρώνει ότι η νομισμα-
τική πολιτική της χώρας ασκείται με κύρια κριτήρια την ανάπτυξη, 
την ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης και την διεύρυνση των 
θέσεων εργασίας στην κατεύθυνση της πλήρους απασχόλησης.

ΤΕΤΑΡΤΟΝ
Η κυβέρνηση μετά από γνώμη της Τράπεζας της Ελλάδας καθο-
ρίζει την ισοτιμία μετατροπής του ευρώ στο νέο εθνικό νόμισμα.
Αυτή καθ’ αυτή η ισοτιμία, σε όποιο μέτρο και αν καθοριστεί δεν 
επηρεάζει την λειτουργία της οικονομίας. Για πρακτικούς και μόνο 
λόγους και αποκλειστικά για τις ανάγκες του παρόντος, ορίζουμε 
ως ισοτιμία μετατροπής το ένα ευρώ προς μια μονάδα νέου εθνι-
κού νομίσματος.

ΠΕΜΠΤΟΝ
Με νομοθετική διάταξη το ευρώ αποσύρεται και το νέο εθνικό νό-
μισμα τίθεται σε υποχρεωτική κυκλοφορία. Με βάση το νέο αυτό 
εθνικό νόμισμα πραγματοποιούνται όλες οι εγχώριες οικονομικές 
λειτουργίες και συναλλαγές.

ή





H OIKONOMIA ΣΤΟΝ ΡΥΘΜΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ
Στο πλαίσιο αυτών των ρυθμίσεων και στην βάση της επίσημης ισοτιμίας 
του νέου εθνικού νομίσματος προς το ευρώ:
● Τα ευρώ που κατέχουν οι πολίτες και τα νομικά πρόσωπα μετατρέπο-

νται μέσω των τραπεζών σε εθνικό νόμισμα.
● Όλες οι καταθέσεις στις τράπεζες μετατρέπονται στο νέο εθνικό νόμι-

σμα, ενώ τα ευρώ που κατέχουν οι τράπεζες (σε κέρματα και χαρτονο-
μίσματα) αποθεματοποιούνται στην Κεντρική Τράπεζα για την ενίσχυ-
ση των συναλλαγματικών διαθεσίμων της χώρας. Το κράτος με ειδική 
νομοθετική ρύθμιση αυξημένης ισχύος εγγυάται πλήρως και απολύτως 
όλες τις καταθέσεις στις τράπεζες και μεριμνά για την ασφάλεια και την 
καλύτερη δυνατή  απόδοση τους.

● Όλοι οι μισθοί και οι συντάξεις, από την ώρα θέσπισης του εθνικού νο-
μίσματος, καταβάλλονται στο νέο εθνικό νόμισμα με βάση τη θεσμοθε-
τούμενη ισοτιμία (π.χ μισθωτός που λάμβανε 800 ευρώ μισθό καθαρά, 
τώρα θα λαμβάνει 800 μονάδες νέου εθνικού νομίσματος, συνταξιού-
χος που λάμβανε 800 ευρώ σύνταξη, τώρα θα λαμβάνει σύνταξη 800 
νέες  μονάδες εθνικού νομίσματος).

● Όλες οι δανειακές υποχρεώσεις κάθε μορφής και ειδικότερα προς τις 
τράπεζες καθώς και οι  υποχρεώσεις προς το δημόσιο, στενό και ευ-
ρύτερο, ιδιωτών και νομικών προσώπων, μετατρέπονται στο νέο εθνι-
κό νόμισμα, στη βάση των ίδιων συμβάσεων χωρίς επιβαρύνσεις. Πολί-
της, για παράδειγμα, που οφείλει στην τράπεζα 1.000 ευρώ, θα οφείλει 
1.000 μονάδες νέου εθνικού νομίσματος, με την ίδια δανειακή σύμβα-
ση. Πολιτική μας είναι να εφαρμόσουμε, όπως εξηγούμε παρακάτω, ευ-
ρεία διαγραφή (σεισάχθεια) και γενναία ρύθμιση των ιδιωτικών χρεών.

● Οι τιμές στην αγορά μετατρέπονται σε εθνικό νόμισμα, αναγράφονται 
εις διπλούν για ένα ικανό χρονικό διάστημα, ενώ γίνεται αυστηρότα-
τος έλεγχος με βαρύτατες κυρώσεις απέναντι σε φαινόμενα παράνο-
μων συναλλαγών και αισχροκέρδειας.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η οικονομία, με το νέο 
εθνικό νόμισμα,  εισέρχεται ομαλά σε μια νέα λει-
τουργία που θα επιτρέψει να εφαρμοσθεί μια νέα 
ριζοσπαστική πολιτική ανασυγκρότησης και μετα-
σχηματισμού της οικονομίας.



ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ;
Η εισαγωγή του εθνικού νομίσματος είναι επίκαιρη και εξαιρετικά ανα-
γκαία, διότι:
● H  Ελλάδα, μέσα στην ευρωζωνική φυλακή και στο πλαίσιο της ’’ενιαίας 

αγοράς’’ της ΕΕ, όχι μόνο δεν μπορεί να σταθεί οικονομικά και κοινωνι-
κά όρθια αλλά και χάνει ακατάπαυστα έδαφος από ισχυρότερες και πιο 
’’ανταγωνιστικές’’ οικονομίες και πρώτα απ’ όλα την Γερμανία.

● Η νεοφιλελεύθερη μονεταριστική δομή και η φιλοσοφία της ευρωζώ-
νης δεν ευνοεί τις συγκλίσεις ανάμεσα στις άνισες οικονομίες, με δια-
φορετικά επίπεδα παραγωγικότητας και αποδοτικότητας που συμμετέ-
χουν στον ευρωζωνικό χώρο. Αντίθετα, ενισχύει τις ανισότητες και τις 
αποκλίσεις, ενώ εκ των πραγμάτων καθιστά σφοδρότερους, τους μετα-
ξύ τους ανταγωνισμούς.

● Το εθνικό νόμισμα μέσα σε αυτές τις συνθήκες που κυριαρχούν στην ευ-
ρωζώνη γίνεται απόλυτα αναγκαίο και αναντικατάστατο εργαλείο για 
τη χώρα μας. Γίνεται απαραίτητο και αναντικατάστατο, επίσης, και για 
ένα πολύ σημαντικό πρόσθετο λόγο. Διότι οι εργαζόμενες λαϊκές τάξεις 
στην Ελλάδα πνίγονται από ένα παράνομο, απεχθές, επονείδιστο και 
κυρίως μη βιώσιμο χρέος, στο όνομα του οποίου λαμβάνονται από το 
κράτος πιστώσεις από ΕΕ και ΔΝΤ, οι οποίες διατίθενται αποκλειστικά 
για την εξυπηρέτηση του και συνοδεύονται από αποτυχημένα μνημονι-
ακά προγράμματα λιτότητας και καταλήστευσης που πλήττουν βάναυ-
σα το λαό και καταστρέφουν τον τόπο.

● Η εισαγωγή εθνικού νομίσματος θα βοηθήσει την ελληνική οικονομία 
να απεμπλακεί από τον άνισο και εξουθενωτικό ανταγωνισμό που υφί-
σταται εντός της ευρωζώνης, χωρίς να έχει καμιά δυνατότητα να τον 
αντιμετωπίσει εντός της, παρά μόνο περικόπτοντας τις κοινωνικές δα-
πάνες και εξανεμίζοντας τους μισθούς της εργατικής τάξης  συνολικά, 
εργαζομένων και συνταξιούχων.

● Το κυριότερο, όμως και πιο επίκαιρο: η εισαγωγή του εθνικού νομίσματος 
είναι αναντικατάστατη προϋπόθεση για να μπορέσει η χώρα να σταθεί 
στα πόδια της χωρίς τις πιστώσεις (δόσεις) της ΕΕ και του ΔΝΤ και χωρίς 
την ρευστότητα της ΕΚΤ προς τις εγχώριες τράπεζες, πράγματα που συνι-
στούν θανάσιμα εργαλεία επιβολής και εκβιασμών των πιστωτών, όπως 
είδαμε παλιότερα στην Κύπρο και τον Ιούλιο του 2015 στη χώρα μας, με 
το κλείσιμο της στρόφιγγας από την ΕΚΤ προς το τραπεζικό σύστημα.



Επομένως, το εθνικό νόμισμα, δίνοντας την ρεαλιστική δυνατότητα στη 
χώρα να απεμπλακεί από τις πιστώσεις ΕΕ, ΕΚΤ και ΔΝΤ, μας επιτρέπει κάτι 
που συνιστά ζήτημα επιβίωσης για τη χώρα και είναι αδύνατο να επιτευ-
χθεί μέσα στην ευρωζώνη: να προχωρήσουμε δηλαδή αποφασιστικά στην 
απαλλαγή μας από τα μνημόνια και στη διαγραφή του χρέους με όπλο την 
αμετάκλητη διακοπή αποπληρωμής του, χωρίς οι τράπεζες και η οικονο-
μία να διατρέχουν τον κίνδυνο κατάρρευσης λόγω των εκβιαστικών μεθο-
δεύσεων των πιστωτών

Αντίθετα, με αυτές τις επιλογές της ακύρωσης και εγκατάλειψης των 
μνημονίων, της διαγραφής του χρέους και του εθνικού νομίσματος, οικο-
νομία και τράπεζες μπορούν να στηριχτούν και να ανακάμψουν σε όφελος 
του τόπου και του λαού.

Το εθνικό νόμισμα, απαραίτητος όρος για τη διαγραφή του χρέους, θα 
επιτρέψει, ταυτόχρονα, στο δημόσιο να προχωρήσει στην ανακεφαλαιο-
ποίηση των τραπεζών, τόσο για να μπορέσουν να ανταπεξέλ-
θουν στο νέο ρόλο τους χωρίς την ρευστότητα της ΕΚΤ, όσο 
και κυρίως για να μπορέσουν να προχωρήσουν σε μια 
αποφασιστική πολιτική που θα αντιμετωπίζει ριζοσπα-
στικά σε όφελος των δανειοληπτών το άγος των δυσβά-



σταχτων ιδιωτικών χρεών, τα οποία στραγγαλίζουν την οικονομία μας.
Οι τράπεζες, επίσης, με την μετατροπή των χρημάτων της ανακεφαλαι-

οποίησης σε μετοχές, μέσω αύξησης του μετοχικού τους κεφαλαίου, θα 
φύγουν από τα ληστρικά χέρια του ιδιωτικού κεφαλαίου και των fund, θα 
περάσουν στη δημόσια ιδιοκτησία και εθνικοποιημένες θα τεθούν υπό κοι-
νωνικό έλεγχο, με στόχο να εφαρμόσουν μια εντελώς διαφορετική χρημα-
τοπιστωτική πολιτική με αποκλειστικά αναπτυξιακά, παραγωγικά, επενδυ-
τικά και κοινωνικά κριτήρια.

Στη βάση αυτή και στο πλαίσιο της νέας εθνικής νομισματικής πολιτικής, 
οι τράπεζες θα μπορέσουν να προχωρήσουν, βάσει κριτηρίων και ελέγχων, 
την ευρεία “σεισάχθεια” (διαγραφή) χρεών για τα πιο αδύνατα νοικοκυριά 
και τις μικρές επιχειρήσεις. Αλλά και τη γενναία ρύθμιση των δανείων των 
υπόλοιπων επιχειρήσεων μετά από σε βάθος διαχειριστικό έλεγχο προσώ-
πων και εταιρειών. Ταυτόχρονα η διαγραφή ή η απομείωση του χρέους των 

μεγάλων επιχειρήσε-
ων, εφ όσον απαιτη-
θεί για να κρατηθούν 
και να διατηρηθούν 
οι θέσεις εργασίας, 
θα προχωρήσει με 
την ανάλογη συμμε-
τοχή των εθνικοποιη-
μένων τραπεζών στο 
μετοχικό κεφάλαιο 
τους έναντι του δια-
γραφόμενου χρέους.

Χωρίς εθνικό νό-
μισμα, η οποιαδή-
ποτε απόπειρα απο-
μείωσης του χρέους 
και απεμπλοκής της 
χώρας από τα μνη-
μόνια, τη λιτότητα 
και την υποτέλεια εί-
ναι μάταιη υπόθεση 
και η επαγγελία της 
εξαπάτηση και δη-
μαγωγία.

      Αν μείνουμε  
   €υρωζώνη  
     εξαφανιζόμαστε
 Όταν βγούμε μπορούμε  
    ν’ ανασάνουμε!



ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ;
Για την ΛΑ.Ε το εθνικό νόμισμα δεν είναι αυτοσκοπός ούτε φετίχ. Δεν συνι-
στά απλώς μια διαφορετική, εθνική τώρα, νομισματική μονάδα για να συ-
νεχίσουμε με άλλη μορφή τις ίδιες νεοφιλελεύθερες πολιτικές, να υπηρε-
τήσουμε τα ίδια ολιγαρχικά κεφαλαιακά συμφέροντα, τις ίδιες αμαρτωλές 
διαπλεκόμενες σχέσεις, τις ίδιες πελατειακές λογικές, τα ίδια παρασιτικά 
κυκλώματα και τις ίδιες πρακτικές της μίζας και της διαφθοράς.

Το εθνικό νόμισμα, αντίθετα, αποτελεί για μας ένα εργαλείο, μια αφε-
τηρία, μια πρόκληση και μια ευκαιρία για να καταστήσουμε, σε συνδυ-
ασμό με την εφαρμογή του συνολικού αλληλοεξαρτώμενου μεταβατικού 
μας προγράμματος, όλες αυτές τις καταστάσεις παρελθόν. Για να κάνουμε 
παρελθόν την μνημονιακή υποδούλωση, την ευρωζωνική επιτροπεία και 
ένα μη βιώσιμο χρέος. Για να καταργήσουμε την λιτότητα, να καταπολεμή-
σουμε τη φτώχεια και την ανεργία, να διασφαλίσουμε ως δημόσιες και κα-
θολικές τις κοινωνικές ανάγκες σε υγεία – παιδεία – πολιτισμό Για να στα-
ματήσουμε το ξεπούλημα της χώρας, να εθνικοποιήσουμε τις στρατηγικές 
επιχειρήσεις και να προχωρήσουμε στον παραγωγικό μετασχηματισμό της 
ελληνικής οικονομίας, πράγματα απαγορευτικά μέσα στην ευρωζώνη και 
στο πλαίσιο της νεοφιλελεύθερης ΕΕ.

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ,  
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΡΩΤΟΝ: Με το εθνικό νόμισμα μπορούμε να ενισχύσουμε την εθνική πα-
ραγωγική βάση και την αποδοτικότητα (ανταγωνιστικότητα) της ελληνι-
κής οικονομίας, απαντώντας στην ανάγκη να προσφέρουμε ένα μεγάλο 
κύμα ρευστότητας στην οικονομία και την κοινωνία με εξαιρετικά ευνοϊ-
κούς όρους.

Με το εθνικό νόμισμα θα μπορέσουμε, μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος, 
να αξιοποιήσουμε τη δυνατότητα, για να παράσχουμε ισχυρή ρευστότητα 
στην οικονομία και την κοινωνία με ευνοϊκούς όρους και πολύ χαμηλά επι-
τόκια, δυνατότητα η οποία δεν υφίσταται εντός ευρώ. 

Αυτήν την δυνατότητα ισχυρής ρευστότητας, θέλουμε να την κατευθύ-
νουμε τόσο στην οικονομία για παραγωγικές επενδύσεις όσο και στην κοι-
νωνία για την καταπολέμηση της φτώχειας, την στήριξη κοινωνικών ανα-
γκών και κρίσιμων κοινωνικών τομέων.

Ειδικότερα το εθνικό εκδοτικό προνόμιο και ο εθνικός έλεγχος της νο-
μισματικής πολιτικής θα αξιοποιηθούν για να χρηματοδοτήσουν μέσω της  



Τράπεζας της Ελλάδος και μέσω των εθνικοποιημένων τραπεζών ένα μεγάλο 
επενδυτικό πρόγραμμα στη χώρα τόσο στο σκέλος των δημοσίων επενδύσε-
ων όσο και στην χρηματοδοτική στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Αναφερόμαστε σε ένα νέο ευρύτατο σε μέγεθος και ποικιλία, ποιοτι-
κά προσανατολισμένο και κάτω από ουσιαστικό δημοκρατικό και κοινωνι-
κό έλεγχο χρηματοδοτικό πρόγραμμα με πολύ χαμηλά επιτόκια, τα οποία 
θα καθορίζονται στο πλαίσιο ενός κυβερνητικού αναπτυξιακού σχεδια-
σμού. Ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα που εκτός των άλλων θα αποβλέ-
πει σε ένα διπλάσιο, τουλάχιστον, παραγωγικά επανασχεδιασμένο πρό-
γραμμα δημοσίων επενδύσεων. Σε ένα ευρύτατο πρόγραμμα στήριξης της 
αγροτιάς και αναβάθμισης της πρωτογενούς παραγωγής, και σε ένα μεγά-
λο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για επενδύσεις των μικρομεσαίων επιχει-
ρήσεων, που θα στοχεύουν την παραγωγική και τεχνολογική αναβάθμιση 
της χώρας, την αύξηση των θέσεων εργασίας, την στήριξη και διεύρυνση 
των εργατικών κατακτήσεων. Στο πλαίσιο αυτό ιδιαίτερη προσπάθεια θα 
επιδειχθεί για την ανασυγκρότηση επιχειρήσεων υπό δημόσιο έλεγχο, τη 
στήριξη συνεταιριστικών και συνεργατικών επιχειρήσεων και βεβαίως επι-
χειρήσεων που οι καινοτόμες, τεχνολογικά σύγχρονες, οργανωτικές επιδό-
σεις τους υποβοηθούν τον δημοκρατικό αναπτυξιακό σχεδιασμό και τον 
παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας.

Το εκδοτικό προνόμιο και ο εθνι-
κός έλεγχος της νομισματικής 
πολιτικής θα αξιοποιηθούν, 
ταυτόχρονα, στο έπακρο 
για να στηρίξουν και να 
ενισχύσουν την κοινωνική 
Ελλάδα και τον κοινωνικό 
προϋπολογισμό. Το εθνικό 
νόμισμα και η νέα επεκτατι-
κή νομισματική πολιτική θα 
αξιοποιηθούν για να ανακε-
φαλαιοποιήσουν τα ασφαλι-
στικά ταμεία, θα στηρίξουν και 
θα ενισχύσουν μισθούς και συ-
ντάξεις, πρώτα απ’ όλα τον κα-
τώτατο μισθό, την κατώτατη 
σύνταξη, θα  χρησιμοποιη-
θούν για την κοινωνική στή-

Τι διαλέγεις €  
ή καταστροφή;

Ανεξάρτητη  
πατρίδα  
με εθνικό  
νόμισμα!



ριξη των αδυνάτων και των ΑΜΕΑ για την καταπολέμηση της φτώχειας και 
την ενίσχυση των κοινωνικών δαπανών.

Ο κρατικός προϋπολογισμός μιας Ελλάδας με εθνικό νόμισμα, απαλλαγ-
μένος από τα δεσμά της δημοσιονομικής λιτότητας, από τον στραγγαλισμό 
των υπέρογκων πρωτογενών πλεονασμάτων και τις περιοριστικές προδια-
γραφές του Συμφώνου Σταθερότητας και έχοντας τη δυνατότητα  νομισμα-
τικής αναχρηματοδότησης των ελλειμμάτων του με ιδιαίτερα ευνοϊκούς και 
προνομιακούς όρους, μπορεί, στη βάση μιας μεγάλης διοικητικής μεταρ-
ρύθμισης του κράτους και συνολικά της δικής μας πρότασης, να αναδειχθεί 
ως ο μεγάλος κεντρικός μοχλός για το παραγωγικό μετασχηματισμό, την 
αποδοτική αναδιαμόρφωση της οικονομίας και την κοινωνική δικαιοσύνη.

ΕΘΝΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ: ΓΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΒΙΩΣΙΜΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ  
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Στη βάση του εθνικού νομίσματος θα εφαρμόσουμε μια ευέλι-
κτη συναλλαγματική πολιτική, που θα λαμβάνει υπόψη της τα εγχώρια οι-
κονομικά δεδομένα, ειδικότερα τις εξελίξεις στο ισοζύγιο πληρωμών αλλά 
και τις ευρωπαϊκές και διεθνείς συγκυρίες.

Αυτή η εθνική συναλλαγματική πολιτική δεν πρέπει σε καμιά περίπτω-
ση να διακατέχεται από κανένα δογματισμό ή προκατασκευασμένα σχή-
ματα, θα πρέπει να διαμορφώνεται και να εξελίσσεται μέσα από διευρυμέ-
νο και ουσιαστικό κοινωνικό διάλογο και να έχει ως αποκλειστικό γνώμονα 
της ανάπτυξη στη χώρα, την διεύρυνση των θέσεων εργασίας με στόχο την 
πλήρη απασχόληση και την προώθηση ενός νέου δίκαιου και βιώσιμου οι-
κονομικού προτύπου.

Τα κατεστημένα κέντρα κινδυνολογούν με μια ενδεχόμενη επιλογή 
υποτίμησης του εθνικού νομίσματος και μιλούν για καταστροφικές επι-
πτώσεις, προεξοφλώντας, μάλιστα, ότι αυτή η υποτίμηση θα προσλάβει 
ανεξέλεγκτες διαστάσεις με συνέπεια η χώρα να παρουσιάσει, τάχα, ελλεί-
ψεις σε πρώτες ύλες, αναγκαία είδη διατροφής, φάρμακα κλπ, ελλείψεις 
που, έτσι κι αλλιώς, τις θεωρούν δεδομένες με εθνικό νόμισμα. 

Αυτή η κινδυνολογία δεν έχει καμιά απολύτως βάση και είναι παντελώς 
αστήρικτη.

Εάν κριθεί αναγκαίο, για το συμφέρον της οικονομίας και του ελληνικού 
λαού, είναι ενδεχόμενο να επιλεγεί σε κάποια χρονική στιγμή μια περιορι-
σμένη και σχεδιασμένη υποτίμηση του νομίσματος.

Αυτή η υποτίμηση θα αποβλέπει στην αξιοποίηση από τη χώρα ενός ερ-



γαλείου που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα στο ευρώ, με στόχο να 
τονωθεί η εγχώρια παραγωγή και η οικονομία, ιδιαίτερα σε στοχευμένους 
κλάδους και με έλεγχο για την επίτευξη μετρήσιμων στόχων, προκειμένου 
να εφαρμοσθεί ένας ευρύτερος σχεδιασμός οικονομικής ανάπτυξης.

Μια ενδεχόμενη υποτίμηση, σε μια οικονομία όπως η δική μας, η οποία, 
κάτω από την μπότα των μνημονίων, βρίσκεται επί πολλά χρόνια σε ύφεση 
και στασιμότητα, έχει μεγάλη ανεργία και αργό και ανεκμετάλλευτο αλλά 
εν δυνάμει αποδοτικό, παραγωγικό δυναμικό, εφ’ όσον σε κάποια στιγμή 
κριθεί σκόπιμη, θα έχει θετικό ισοζύγιο οικονομικοκοινωνικών επιπτώσεων.

Μια περιορισμένη και λογική υποτίμηση, εφ’ όσον χρειαστεί και κριθεί 
σκόπιμη, θα αποτελεί μια θετική και όχι αμυντική, επιλογή, που θα έχει ως 
στόχο να ενισχύσει και να δώσει ώθηση στο υπό εφαρμογή αναπτυξιακό 
σχέδιο της χώρας.

Μια τέτοια υποτίμηση θα βοηθήσει ουσιωδώς να γίνουν σχετικά πιο 
φτηνά τα εγχώρια και πιο ακριβά τα εισαγόμενα προϊόντα και επομένως 
θα βοηθήσει στην τόνωση της εθνικής παραγωγής, στην υποκατάσταση ει-
σαγωγών από εγχώρια παραγωγή, στην ενίσχυση των εξαγωγών, την ενδυ-
νάμωση του τουριστικού ρεύματος, και στη σημαντική και συνολική αύξη-
ση της απασχόλησης, υποστηρίζοντας, έτσι, την σχεδιασμένη προσπάθεια 
που πρέπει να καταβληθεί ώστε η χώρα να μπει σε μια νέα αναπτυξιακή 
τροχιά και στη διαμόρφωση ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου.

Μια περιορισμένη και λογική υποτίμηση, στο πλαίσιο μιας οικονομί-
ας που βρίσκεται επί χρόνια σε ύφεση, θα έχει μικρές και φθίνουσες συνέ-
πειες στον πληθωρισμό, οι οποίες σε κάθε περίπτωση θα διασφαλισθεί να 
μην έχουν καμιά αρνητική συνέπεια στους μισθούς και τις συντάξεις. Οι μι-
σθοί και οι συντάξεις, άλλωστε, θα ενισχυθούν έτσι και αλλιώς στη βάση 
των νέων πολιτικών κατά της λιτότητας, οι οποίες θα εφαρμοσθούν με την 
υποβοήθηση του εθνικού νομίσματος. 

Από μια υποτίμηση με αυτά τα χαρακτηριστικά δεν πρόκειται να ση-
μειωθεί, όπως λέγεται, κάποια υποτιθέμενη αθρόα και επιζήμια εισαγωγή 
κερδοσκοπικών κεφαλαίων στη χώρα, πολύ περισσότερο που παράλληλα 
με την εισαγωγή εθνικού νομίσματος θα εφαρμοσθεί ουσιαστικός έλεγχος 
στην κίνηση κεφαλαίων από την χώρα στο εξωτερικό και αντιστρόφως, 
προς αποτροπή επιζήμιων μεθοδεύσεων σε βάρος του νομίσματος και της 
εθνικής οικονομίας. 

Ο έλεγχος αυτός δεν θα έχει καμιά σχέση με τους σημερινούς περιορι-
σμούς στις τραπεζικές συναλλαγές (Capital Control) και την άντληση χρημά-
των από τις τράπεζες. Αντίθετα, με την εισαγωγή του εθνικού νομίσματος 



οι συναλλαγές με τις τράπεζες, το άνοιγμα λογαριασμών και οι αναλήψεις 
θα είναι απόλυτα ελεύθερες και δεν θα τελούν υπό κανένα περιορισμό.

Δεν έχει την παραμικρή βάση η ευρώπληκτη προπαγάνδα η οποία δια-
τείνεται ότι με την εισαγωγή του εθνικού νομίσματος θα ακολουθήσει ανε-
ξέλεγκτη υποτίμηση του και ακόμα χειρότερα θα παρουσιαστούν, έτσι κι 
αλλιώς, ελλείψεις και μάλιστα τεράστιες, πρώτων υλών, φαρμάκων, πε-
τρελαίου, τροφίμων κλπ. Πολύ περισσότερο δεν έχει καμιά επαφή με την 
πραγματικότητα ο ισχυρισμός, που συχνά ακούγεται, πως η Ελλάδα δεν 
μπορεί να μεταβεί σε εθνικό νόμισμα γιατί δεν παράγει τίποτα.

Κατ’ αρχάς η διαδεδομένη πεποίθηση πως η Ελλάδα, παρά την μεγάλη 
παραγωγική υποβάθμιση που υπέστη ιδιαίτερα τα χρόνια του ευρώ, έχει 
καταντήσει παραγωγική έρημος, δεν είναι σωστή. Η Ελλάδα διαθέτει ακό-
μα, παρά τα βαριά πλήγματα που έχει υποστεί από τις ασκούμενες νεοφι-
λελεύθερες πολιτικές και την ευρωζωνική πίεση, μια αξιοσημείωτη παρα-
γωγική βάση και σημαντικές υποδομές. Το εθνικό νόμισμα στη βάση ενός 
ριζοσπαστικού προγράμματος όχι μόνο επιβάλλεται αλλά και καθίσταται 
απόλυτα αναγκαίο ακριβώς για να ανακόψει την παραγωγική συρρίκνωση, 
να ενθαρρύνει την παραγωγική ανάκαμψη του τόπου σε όφελος της μεγά-
λης κοινωνικής  πλειοψηφίας και στο πλαίσιο ενός νέου οικονομικού και 
κοινωνικού προτύπου.

Πέραν των πολλών άλλων, θα πρέπει να τονίσουμε ακόμα, ότι, μετά 
από πολλά χρόνια, το ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών της χώρας, κυρί-
ως λόγω μνημονιακών πιέσεων, είναι ισοσκελισμένο ή και πλεονασματικό. 
Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα του εθνικού νομίσματος θα μπορεί, με τις συ-
ναλλαγματικές εισπράξεις που θα αποκομίζει από τις εξαγωγές της, το του-
ριστικό συνάλλαγμα και σειρά άλλων συναλλαγματικών εσόδων, να απο-
πληρώνει όλες τις εισαγωγές που πραγματοποιεί στα σημερινά επίπεδα. 



Και αυτή η θετική αποτίμηση θα καταστεί πιο ευνοϊκή αφού το εθνικό νόμι-
σμα με την εισαγωγή του και την πολιτική που θα ακολουθήσουμε θα προσ-
δώσει ώθηση στην παραγωγή και στις εξαγωγές της χώρας, ενώ θα μειώ-
σει και θα υποκαταστήσει τις εισαγωγές με εγχώρια παραγόμενα αγαθά 
και προσφερόμενες υπηρεσίες. Τέλος ο συνδυασμός ισορροπημένου ισο-
ζυγίου εξωτερικών πληρωμών και η εφαρμογή ουσιαστικών ελέγχων στις 
εισροές  και εκροές κεφαλαίων, ιδίως για βραχυπρόθεσμες κερδοσκοπικές 
επενδύσεις περιορίζει σημαντικά τους κινδύνους κερδοσκοπικών επιθέσε-
ων που θα μπορούσαν να θέσουν σε ανεπιθύμητη τροχιά το εθνικό μας νό-
μισμα, ενώ ευκαιριακές διακυμάνσεις στην ζήτηση και προσφορά εθνικού 
νομίσματος είναι διαχειρίσιμες με τα υπάρχοντα συναλλαγματικά αποθέ-
ματα. Αυτονόητο είναι ότι τα αποθέματα χρυσού της χώρας μας πρέπει να 
έλθουν και να φυλάσσονται στην πατρίδα μας.

ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΡΙΑΡΧΗ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ,  
ΒΑΘΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ, ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΗ

Με το παρόν φυλλάδιο επιχειρήσαμε να σκιαγραφήσουμε πολύ συ-
νοπτικά την πορεία μετάβασης στο εθνικό νόμισμα με βάση το ρι-
ζοσπαστικό μας πρόγραμμα. Με το φυλλάδιο αυτό δεν κλείνουμε 

αλλά επιχειρούμε να δώσουμε μια νέα ώθηση στην επεξεργασία και την 
συζήτηση για το πέρασμα από το ευρώ στο εθνικό νόμισμα, συζήτηση που 
στην ουσία δεν επετράπη να γίνει ποτέ από τα μέσα ενημέρωσης. Η επε-
ξεργασία που καταθέτουμε δεν κλείνει αλλά ανοίγουμε ένα κεφάλαιο κοι-
νωνικού διαλόγου για τη συνέχιση της.

Ο δρόμος του εθνικού νομίσματος στη βάση ενός ριζοσπαστικού προ-
γράμματος, όπως αυτό που προτείνει η ΛΑ.Ε., ανταποκρίνεται στα συμφέ-
ροντα και τις προοπτικές της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, πρώτα απ’ 
όλα της εργατικής τάξης και συνολικά του κόσμου της εργασίας. Εξυπηρε-
τεί τις ανάγκες των ανέργων για την εξεύρεση δουλειάς με πλήρη δικαιώ-
ματα. Τα συμφέρονται της νεολαίας για ένα καλύτερο μέλλον στην πατρί-
δα μας. Τα συμφέροντα της μικρομεσαίας αγροτιάς και των μικρομεσαίων 
στρωμάτων της κοινωνίας μας, όποια δραστηριότητα κι ασκούν.  Ο δρό-
μος του εθνικού νομίσματος στη βάση ενός ριζοσπαστικού προγράμματος, 
όπως αυτό που προτείνει η ΛΑ.Ε, θα πλήξει μόνο μια κεφαλαιακή ολιγαρ-
χία συνδεδεμένη με τα ευρωπαϊκά και διεθνή ιμπεριαλιστικά οικονομικά 
και πολιτικά κέντρα.

Αντίθετα, η μετάβαση σε εθνικό νόμισμα και ένα μεταβατικό προο-



Υπομονή, στα 
επόμενα μνημό-
νια θα βγούμε 
στις αγορές!

Ξύπνα, το δικό 
μας χρέος είναι 
ενωμένοι να τους 

ανατρέψουμε!

δευτικό πρόγραμμα μετασχηματισμών με σοσιαλιστικό ορίζοντα, σαν και 
αυτό που προτείνουμε, είναι μια πορεία βιώσιμη, που διασφαλίζει την έξο-
δο από την κρίση, μειώνει δραστικά τις ανισότητες και την ανεργία και δια-
μορφώνει ένα νέο παραγωγικό και αποδοτικό οικονομικό πρότυπο.

Η μετάβαση στο εθνικό νόμισμα για την εφαρμογή ενός ριζοσπα-
στικού προγράμματος είναι μια πορεία συμμετοχής και μεγάλων ενωτι-
κών εργατικών και λαϊκών αγώνων. Είναι μια πορεία μεγάλων οικονομι-
κών και δημοκρατικών μετασχηματισμών. Είναι μια πορεία σύγκρουσης 
και ρήξης με τους νεοφιλελεύθερους κανόνες της ΕΕ, σύγκρουση και ρήξη 
που ανοίγει τις διαδικασίες, με την θέληση και τους αγώνες του λαού, 
για την αποδέσμευση και την έξοδο της χώρας και από την Ευρωπαϊ-
κή Ένωση. Είναι, τέλος, μια πορεία εφαρμογής μιας νέας πολυδιάστατης 
στρατηγικής εξωτερικών και διεθνών οικονομικών προσανατολισμών, η 
οποία θα θωρακίζει και θα ενισχύει τους νέους δρόμους της χώρας.



Κοίτα να δεις,  
θα με κάνουν να  
           ξανασηκωθώ  
          απ’ τον καναπέ!!!

Το έπαθλο της νικηφόρας αυτής πορείας θα είναι  
μια νέα Ελλάδα κυρίαρχη, ασφαλής, ανεξάρτητη,  

βαθύτατα δημοκρατική, κοινωνικά δίκαιη και ευημερούσα.

Μια Ελλάδα που για πρώτη φορά ο λαός της θα είναι κυρίαρχος 
στην χώρα μας και με συμμέτοχο τα νιάτα της πατρίδας μας,  

θα κτίζει ένα μέλλον αντάξιο των προσδοκιών τους.


