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ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ

ΓΙΑΤΙ
Γιατί ποτέ η Ελλάδα δεν χρεοκόπησε λόγω εθνικού νομίσματος αλλά λόγω ένταξης της σε νομισματικές ενώσεις.
Γιατί τα εξωτερικά ελλείμματα ποτέ δεν έφτασαν στα ύψη που βρέθηκαν επί ευρώ.
Γιατί παρά τον πληθωρισμό και τις διαρκείς υποτιμήσεις οι εξωτερικοί όροι εμπορίου της χώρας ήταν πολύ καλύτεροι απ’ ό,τι την δεκαετία του ευρώ. 
Το ίδιο και η εσωτερική αγοραστική δύναμη της οικονομίας.
Χάρις στη δραχμή το χρέος ήταν απολύτως διαχειρίσιμο, δεν οδηγήθηκαμε και ούτε θα μπορούσαμε να οδηγηθούμε.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
Χρειάζονται έξη με οχτώ μήνες προετοιμασία.

ΠΩΣ (συνοπτικά) 
ΒΗΜΑ 1: Να απαιτηθεί ο επαναπατρισμός του νομισματικού χρυσού της χώρας.
ΒΗΜΑ 2: Να διαγραφούν οι υποχρεώσεις και οφειλές προς το εξωτερικό.
ΒΗΜΑ 3: Να καταργηθούν όλες οι επιχειρηματικές μορφές ευκαιρίας και να δεσμευτεί από το δημόσιο το σύνολο της κινητής 
και ακίνητης περιουσίας που διαθέτουν στην ελληνική επικράτεια.
ΒΗΜΑ 4: Να απαγορευτεί η εξαγωγή κεφαλαίου μέχρι νεωτέρας και να επιβληθεί έκτακτη εισφορά επί του κεφαλαίου (capital levy).
ΒΗΜΑ 5: Να συναφθούν ειδικές προγραμματικές συμφωνίες διακρατικής συνεργασίας για όσα εισαγόμενα αγαθά είναι απαραίτητα 
για την οικονομία και την εσωτερική κατανάλωση (καύσιμα, πρώτες ύλες, τρόφιμα, φάρμακα, κοκ)
ΒΗΜΑ 6: Να αξιοποιηθεί η δυνατότητα παραγωγής μεταποιημένου χρυσού 9 τόνων ετήσια, αφού εθνικοποιηθούν τα ορυχεία, 
με την έκδοση από την κεντρική τράπεζα ειδικών ομολόγων χρυσού για την εισροή συναλλάγματος.
ΒΗΜΑ 7: Να εθνικοποιηθεί ο ορυκτός πλούτος της χώρας (νικέλιο, βωξίτης, λιγνίτης, κοκ) και να αξιοποιηθεί για συμφωνίες 
με το εξωτερικό για την παραγωγική τους αξιοποίηση και την άμεση εισροή συναλλάγματος

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Κάτω από το βάρος των δραματικών εξελίξεων, με την επιβίωση της ίδιας της χώρας και του λαού της να έχει τεθεί πλέον στην ημερήσια διάταξη, 
αλλά και με μεγάλο μέρος της εργαζόμενης κοινωνίας να κινητοποιείται μαζικά ενάντια στο καθεστώς, ιδρύθηκε στις 16 Ιουλίου 2011 
το Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο.
Το Ε.ΠΑ.Μ είναι ανοιχτό σε όλους ανεξάρτητα από πολιτικές πεποιθήσεις ή κοινωνικό υπόβαθρο με μοναδική προϋπόθεση 
την συνειδητή στράτευση στους βασικούς στόχους του και συγκροτείται στη γειτονιά και στους χώρους εργασίας.
Ο αγώνας του Ε.ΠΑ.Μ είναι κατεξοχήν απελευθερωτικός. Είναι αγώνας εθνικός και ταυτόχρονα κοινωνικός προς το συμφέρον 
της μεγάλης πλειοψηφίας του λαού, του εργάζόμενου, του αγρότη, του μικρού και μεσαίου επιχειρηματία, του επαγγελματία και κυρίως της νέας γενιάς.

ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ

1. Μη αναγνώριση του δημόσιου χρέους με βάση το διεθνές δίκαιο.
2. Ανατροπή ολόκληρου του πλέγματος των συμφωνιών και μέτρων από την εποχή του πρώτου μνημονίου, 
και αποκατάσταση της εθνικής κυριαρχίας  από το ΔΝΤ, την ΕΕ και την ΕΚΤ.
3. Αναθεώρηση των σχέσεών μας με την ΕΕ με πρώτο βήμα την έξοδο από τη ζώνη του ευρώ και την υιοθέτηση εθνικού νομίσματος, 
το οποίο δεν είναι πανάκεια, αλλά αναγκαία αφετηρία για να αλλάξουμε πορεία. 
4. Εθνικοποίηση των μεγάλων τραπεζών, με πρώτη την Τράπεζα της Ελλάδας, με σκοπό τον έλεγχο της οικονομίας, 
τον επαναπροσανατολισμό της πιστωτικής πολιτικής και τον έλεγχο της κίνησης των κεφαλαίων. 
5. Δίκη και τιμωρία για το σύνολο των φυσικών και νομικών προσώπων που συμμετείχαν στην διασπάθιση του δημόσιου χρήματος 
και της δημόσιας περιουσίας σε ολόκληρη την προηγούμενη περίοδο. 
6. Άμεση Δημοκρατία τώρα μέσω Συντακτικής Συνέλευσης και ψήφισης ενός νέου δημοκρατικού Συντάγματος.
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