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ΣΧΕΔΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ «ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΩ» ΠΟΥ ΣΩΖΕΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 

ΝΕΑ «ΔΡΑΧΜΗ» ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΣΤΕΓΗ, ΤΡΟΦΗ, 
ΡΕΥΜΑ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 

ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΑΓΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ, ΜΕΝΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ

 «ΕΚΠΤΩΤΙΚΑ ΚΟΥΠΟΝΙΑ- ΕΠΙΤΑΓΕΣ» ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΣΙΑ «ΔΡΑΧΜΗ»
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 

ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ
(σχέδιο Ν των 400 δραχμών που θα αντιστοιχούν σε 1 σημερινό ευρώ)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ
   Με χιλιάδες αξιοπρεπείς ανθρώπους και οικογένειες σε απόγνωση, αμέτρητους 
αστέγους  και  απελπισμένους,  χιλιάδες  αυτοκτονίες  και  νέο  «βουνό»  φόρων  και 
απαιτήσεων,  η  Ελλάδα  έχει  απόλυτη  ανάγκη από  την  εφαρμογή  Κοινωνικής 
Πολιτικής και  εφαρμογής του Κατώτερου Εγγυημένου Επιπέδου Αξιοπρεπούς 
Διαβίωσης (Κ.Ε.ΕΠ.Α.Δ.), σύμφωνα  με  το  οποίο  κανένας  πολίτης,  καμμιά 
οικογένεια  δεν  μένει  χωρίς  τροφή,  στέγη,  ρεύμα,  περίθαλψη,  μετρητά  και 
στήριξη! 

   Από τη στιγμή που η Κυβέρνηση, στα πλαίσια εφαρμογής του Προγράμματος του 
Μνημονίου δεν μπορεί ούτε να δώσει παροχές, ούτε να κόψει Ευρώ, το ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ 
προτείνει  την  άμεση  κυκλοφορία  «Εκπτωτικών  Κουπονιών-Επιταγών»  με  τη 
μορφή  Χαρτονομίσματος  ασφαλείας  και  την  ονομασία  «Δραχμή»,  ώστε  να 
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δοθεί  άμεση ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ στους πολίτες που έχουν χάσει  εργασία,  στέγη, 
ρεύμα, αξιοπρέπεια!

   Η Κυβέρνηση  εκτός Προϋπολογισμού, έχει την αναφαίρετη δυνατότητα να 
κόψει με την εγγύηση της Τραπέζης της Ελλάδος τα νέα «Κουπόνια-Επιταγές –
Χαρτονομίσματα»,  τα οποία μπορούν να  αντιστοιχούν σε μελλοντικά έσοδα 
π.χ.  από την Εξόφληση του Κατοχικού Δανείου ή  σε μέρος των  μελλοντικών 
εσόδων  από  την  εκμετάλλευση  της  ΑΟΖ ή  της  ευνοϊκής  και  εφάπαξ 
φορολόγησης αδήλωτων ή επανεισαγόμενων κεφαλαίων ή εισοδημάτων, που 
υπολογίζονται σε τουλάχιστον 100 δις!
   Πιο συγκεκριμένα προτείνεται π.χ. τα «Κουπόνια-Επιταγές-Χαρτονομίσματα», νέες 
«Δραχμές» που θα κοπούν να μπορούν να έχουν μελλοντικό  αντίκρισμα σε 14 
δισεκατομμύρια ευρώ! Ένα ποσό που θα μπορεί να έχει η Ελλάδα οπωσδήποτε 
από μελλοντικά έσοδα π.χ. ως το 2.030! Ένα ποσό όμως που χρειάζεται τώρα για 
να αντιμετωπίσει την σημερινή κοινωνική, ανθρωπιστική κρίση,  χωρίς παράλληλα 
να επιβαρύνει τον Προϋπολογισμό, για να μπορεί να φτάσει σε «πλεόνασμα».

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΩ»
   Ειδικότερα,  συγκροτείται  «Επιτροπή Ανακούφισης» από την Πολιτεία και  την 
Εκκλησία, με συμμετοχή επίσης στελεχών της Τραπέζης της Ελλάδος, του ΟΑΕΔ, 
της  ΕΛΑΣ,  του  ΓΕΕΘΑ,  των  Δικηγορικών 
Συλλόγων,  της  ΔΕΗ,  της  ΕΥΑΘ, 
Τηλεπικοινωνιακών Εταιρειών, των Συλλόγων 
Πολυτέκνων  και  Τριτέκνων,  των  Ιδιοκτητών 
Ακινήτων,  της  Ενώσεως  Ξενοδόχων, 
Ακτοπλοϊκών Γραμμών, εκπροσώπων Μέσων 
Μαζικής Μεταφοράς, των Ιατρικών Συλλόγων, 
Καταστημάτων  και  Προμηθευτών  Τροφίμων, 
Επαγγελματικών  Εξοπλισμών, 
Γαλακτοβιομηχανίες,  Αλευροβιομηχανίες, 
Παραγωγούς Οπωροκηπευτικών, Ελαιολάδου 
και Βασικών Ειδών Διατροφής, Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων  και  άλλων  φορέων,  για  την 
εφαρμογή  του  Προγράμματος 
Ανακούφισης  και  Εξασφάλισης,  που 
μπορεί  να  φέρει  την  εμβληματική  ονομασία 
«Αγία  Θεοφανώ» (+16  Δεκεμβρίου)!  Προς 
τιμή  και  μίμηση  της  Αυτοκράτειρας  του 
Βυζαντίου μας, που είχε αφιερώσει τη ζωή της 
στην  ανακούφιση  των  ανήμπορων,  των 
ασθενών,  των  ορφανών  και  των  απόρων, 
τους οποίους περιποιόταν η ίδια προσωπικά, 
βγαίνοντας  σαν  απλή  πολίτης  για  τις 
θεάρεστες  φιλανθρωπίες  της,  χωρίς  καν  να 
χρησιμοποιεί  τα  βασιλικά  ενδύματα  ή  τις 
ανέσεις  του  παλατιού,  συγκεντρώνοντας την 
αγάπη  όχι  μόνο  των  ανυπεράσπιστων  ανθρώπων,  αλλά  και  την  ευλογία  και 
ευαρέσκεια του ίδιου του Θεού, που τίμησε με αφθαρσία το άγιο λείψανό της, το 
οποίο φυλάσσεται στην Κωνσταντινούπολη!
   Βάση του Σχεδίου του Προγράμματος «Αγία Θεοφανώ» προβλέπεται:

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΠΙΤΙΩΝ
Δωρεάν στέγη, ρεύμα, θέρμανση, τηλέφωνο, διαδίκτυο
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   1.  Ενοικίαση  άμεσα  για  τους  αστέγους φθηνών,  εφοδιασμένων  με 
κλιματιστικά ΣΠΙΤΙΩΝ,  που βρίσκονται σε αξιοπρεπή κατάσταση και σε περιοχές 
που δεν είναι υποβαθμισμένες! Πληρωτέα σε «δραχμές» με κάθε «χαρτονόμισμα» 
των «400 δραχμών» να αντιστοιχεί σε 1 ευρώ! Δηλαδή υποτιμημένο σε σχέση με 
την αρχική ισοτιμία 340,75 δρχ = 1 ευρώ, για ευνόητους λόγους. 
   Οι  οικίες  αυτές  θα 
ενοικιασθούν  σε  μειωμένες 
τιμές,  καθώς  θα  προσφερθούν 
από το κράτος ευνοϊκές ρυθμίσεις 
και  μειώσεις  φόρων  στους 
ιδιοκτήτες  των  ακινήτων  που  θα 
συμμετάσχουν!   
   Τα σπίτια αυτά τροφοδοτούνται 
άμεσα  με  ρεύμα  από  τη  ΔΕΗ 
χωρίς  να  χρεώνονται  καθόλου 
οι  διαμένοντες,  ενώ  η  ΔΕΗ 
ανταμείβεται  σε  «δραχμές»  και 
άλλες  ευκολίες  για  τις  υπηρεσίες 
της!  Έτσι  οι  Άστεγοι/Άνεργοι  θα 
αποκτήσουν όχι μόνο στέγη, αλλά 
και  θέρμανση!  Εάν  τυχόν  δεν 
βρεθούν  αρκετές  τέτοιες  οικείες, 
τότε θα χρησιμοποιηθούν δωμάτια 
αξιοπρεπών  ξενοδοχείων  ή  θα 
εφαρμοσθεί  εν  ανάγκη  το  άρθρο 
18 παρ. 3 του Συντάγματος! 
   Στους  διαμένοντες  προσφέρεται  επίσης  δωρεάν  Νερό  και  Τηλεπικοινωνίες 
(τηλεφωνία και ιντερνέτ) πληρωτέο σε «δραχμές»!  
   Το  κόστος  του  όλου  πακέτου  υπολογίζεται  κατ΄  άτομο  σε  270  ευρώ  (270 
«400δραχμα») τον μήνα.
   Σε άλλες περιπτώσεις θα καταβληθούν δόσεις οφειλόμενων στεγαστικών δανείων 
της  τάξεως  των  200  ευρώ τον  μήνα  (200  «400δραχμα»)  στις  Τράπεζες  που  θα 
συνεργαστούν.

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ «ΔΡΑΧΜΕΣ»
«Χρηματική» ενίσχυση

   2.   Ο ΟΑΕΔ προσλαμβάνει  άμεσα σαν Εκπαιδευόμενους ανάλογα με τις 
κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους, αλλά και τις απαιτήσεις της αγοράς, όλους 
τους αστέγους και ανέργους! Παρέχεται εκτός του τυχόν Επιδόματος Ανεργίας και 
νέο  Επίδομα  Εκπαίδευσης/Εργασίας  σε  «δραχμές».  Κόστος  200  ευρώ  (200 
«400δραχμα») τον μήνα κατ’ άτομο.

ΕΝΟΡΙΑΚΟΙ ΦΟΥΡΝΟΙ
Δωρεάν ψωμί και γάλα

   3.  Ο ΟΑΕΔ δημιουργεί  άμεσα σε συνεργασία με τις κατά τόπους Ενορίες,  τον 
Ενοριακό Φούρνο, όπου εργάζονται και εκπαιδεύονται ταυτόχρονα οι άνεργοι και 
όπου  όλοι  οι  κάτοχοι  της  Κάρτας  Ανακούφισης,  λαμβάνουν  ΔΩΡΕΑΝ  ΨΩΜΙ  και 
ΓΑΛΑ καθημερινά! Ώστε να μην πεινάει κανείς!  Σε μικρά χωριά, μοιράζεται  με 
ευθύνη των οικείων Δήμων και τη συνεργασία της Εκκλησίας, καθημερινά Ψωμί και 
Γάλα,  στους εγγεγραμμένους.  Κόστος  21 ευρώ (21 «400δραχμα»)  τον μήνα κατ΄ 
άτομο.
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ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ
Δωρεάν Φαγητό,  Ψυχαγωγία, Αναψυχή

   4.  Ο ΟΑΕΔ σε συνεργασία και πάλι με τις Ενορίες και Στρατιωτικές Μονάδες της 
περιοχής, συμβάλει ουσιαστικά στην ετοιμασία των  Συσσιτίων, τροφοδοτώντας με 
εξοπλισμό, είδη και εκπαιδευόμενο εργατικό δυναμικό τις Αίθουσες Συσσιτίων των 
Δήμων,  της  Εκκλησίας  ή  Στρατοπέδων,  οι  οποίες  ευπρεπίζονται  ως  Ενοριακά 
Εστιατόρια,  όπου  θα  μπορούν  με  κάθε  αξιοπρέπεια  να  σιτίζονται  καθημερινά 
(πρωινό,  γεύμα,  δείπνο) όλοι  οι  κάτοχοι  ΚΑΡΤΑΣ  ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ  ατομικά  και 
οικογενειακά!  Γι’  αυτό  θα  καταβληθεί  μεγάλη  προσπάθεια  για  τον  εξωτερικό  και 
εσωτερικό καλλωπισμό τους! 
   Κάθε Σάββατο και Κυριακή, Εθελοντές Μουσικοί μπορούν να παίζουν ποιοτική 
ελληνική μουσική και τραγούδια για την διασκέδαση των συνανθρώπων μας και 
την τόνωση της αξιοπρέπειας και αυτοεκτίμησής τους! 
   Επίσης συγκροτούνται  Θεατρικές Ομάδες, με στόχο το  ανέβασμα Ελληνικών 
Ιστορικών,  Παιδαγωγικών  και  Χριστιανικών  Έργων από  τους  ίδιους  τους 
ανέργους,  μέσα  στα  Ενοριακά  Εστιατόρια  ή  σε  Δημοτικά  ή  άλλα  χωρίς  κόστος 
Θέατρα,  ώστε  αυτοδιδασκόμενοι  από  τα  κατορθώματα,  τις  δυσκολίες  και  τα 
επιτεύγματα  των  προγόνων  μας,  να  εμπνευστούν  και  να  λάβουν  δύναμη  και 
παράδειγμα! 
   Κόστος χαμηλό λόγω της βοήθειας της Εκκλησίας και των εθελοντών της,  της 
μαζικής  εστίασης  αλλά  και  διαφόρων προσφορών,  υπολογιζόμενο  σε  9  ευρώ (9 
«400δραχμα») τον μήνα κατ΄ άτομο.
   [Ανάλογα με την πορεία του Προγράμματος και την αναμενόμενη Ανάπτυξη που 
παράλληλα  θα  ξαναδημιουργεί  θέσεις  εργασίας  και  παραγωγής,  προβλέπονται 
Οργανωμένες Εκδρομές σε Αρχαιολογικούς Χώρους και Προσκυνήματα, αλλά και 
Διακοπές με προτεραιότητα στις οικογένειες.]

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ΕΡΓΑΣΙΑ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ
Περιπολίες, Φύλαξη, Ασφάλεια για όλους

   5.  Η ΕΛΑΣ,  σε  συνεργασία  με  τον  ΟΑΕΔ,  εκπαιδεύει  ένα  μεγάλο  μέρος  των 
Ανέργων,  που  διαθέτουν  τα  κατάλληλα  προσόντα,  ως  προσωπικό  Πολιτικής 
Φύλαξης:  Φύλακες  Τετραγώνων,  Οδών,  Κατοικιών,  Χώρων  και   Πολυκατοικιών 
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(θυρωροί)  για  τις  βραδινές κυρίως ώρες,  ώστε να μειωθεί  το έγκλημα και  να 
αποθαρρυνθούν  οι  κακοποιοί!  Με  τον  τρόπο  αυτό  θα  αυξηθεί  κατακόρυφα  η 
Ασφάλεια των Πολιτών, που θα μπορούν πλέον να κοιμούνται πιο ήσυχα, καθώς η 
ΕΛΑΣ θα απλώσει έτσι ένα ολόκληρο δίχτυ προστασίας, κάνοντας και τους ίδιους 
των  πρώην  Ανέργους,  χρήσιμους  και  περήφανους  για  την  προσφορά  τους!  Οι 
Εκπαιδευόμενοι αυτοί θα παίρνουν επίσης το Επίδομα Εργασίας/Εκπαίδευσης σε 
«Δραχμές» αξίας 200 ευρώ (200 «400δραχμα») τον μήνα, ενώ όποιοι δείξουν στην 
πράξη  αυξημένη  αίσθηση  καθήκοντος  θα  μπορούν  να  προσλαμβάνονται  κατά 
προτεραιότητα στην ΕΛΑΣ.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
   6.  Επομένως το συνολικό κόστος υπολογίζεται κατά μέσο όρο σε 500 ευρώ, 
δηλαδή 500 «400δραχμα» κατ’  άτομο μηνιαίως! Εάν θεωρήσουμε ότι Επίδομα 
Ανεργίας  παίρνουν  περί  τους  200.000  Ανέργους,  τότε  υπάρχουν  επιπρόσθετα 
περίπου 1.000.000 Άνεργοι  που χρειάζονται  στήριξη  μικρή ή μεγάλη ανάλογα με 
άλλα τυχόν εισοδήματά τους. 
    Εάν από όλους αυτούς οι 500.000 χρειάζονται το πλήρες πακέτο των 500 ευρώ 
(500 «400δραχμα») μηνιαίως, τότε απαιτούνται 250 εκατομμύρια τον μήνα ή 3 δις 
τον χρόνο.
   Εάν  οι  υπόλοιποι  500.000  χρειάζονται  μόνο  το  μισό  πακέτο  δηλ.  250  ευρώ 
μηνιαίως, τότε απαιτούνται ακόμη 125 εκ. τον μήνα ή 1,5 δις τον χρόνο.
   Σύνολο 4,5 δις κατ’ έτος.
   Επομένως μπορούμε να στηρίξουμε τους Ανέργους και Αστέγους  Έλληνες 
πολίτες με  το  αντίκρισμα  των  14  περίπου  μελλοντικών  δις,  για  3  περίπου 
ολόκληρα χρόνια, όταν η Ελλάδα θα έχει βγει από το τούνελ και θα βρίσκεται πια σε 
Ανάπτυξη, με πρωτογενή πλεονάσματα, χωρίς να έχει χάσει τους ανθρώπους της, 
την ελπίδα και την ψυχή της!
   Γιατί το πλέον βασικό, είναι η Σταθερότητα, χωρίς την οποία τίποτε δεν μπορεί να 
γίνει  κατορθωτό! Αυτή την Σταθερότητα την εγγυάται το Πρόγραμμα Ανακούφισης 
«Αγία Θεοφανώ»!

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
   7.  Τα «χαρτονομίσματα» των «400 δραχμών» θα είναι εγγυημένα από την 
Τράπεζα  της  Ελλάδος,  θα 
αναγνωρίζονται από 
συμμετέχουσες  Επιχειρήσεις  στο 
Πρόγραμμα  Ανακούφισης  «Αγία 
Θεοφανώ»  και  θα  κυκλοφορούν 
σαν αυτοτελές «χρήμα»! 
   Θα φέρουν τις ειδικές σημάνσεις 
ασφαλείας  και  θα  αναγνωρίζονται 
από  τα  μηχανήματα  ανίχνευσης 
χαρτονομισμάτων! 
   Οι  επιχειρήσεις  που  θα 
συνεργάζονται  μπορούν  να  είναι 
ΔΕΗ,  ΕΥΔΑΠ,  Τηλεπικοινωνίες, 
Επιχειρήσεις  Τροφίμων,  Αρτοποιία, 
Φαρμακεία,  Οπωροπωλεία, 
Τράπεζες,  Ξενοδοχεία,  Πλοία, 
Λεωφορεία,  Ταξί,  Βιβλιοπωλεία, 
Καφέ  και  κάθε  είδους  Επιχείρηση 
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που  θέλει  να  συμμετάσχει,  συλλέγοντας  σε  «Δραχμές»  έσοδα,  που  δεν  θα 
μπορούσε αλλιώς να έχει! 
   Οι «Δραχμές» αυτές θα κάνουν τον κύκλο τους μέσα στην Αγορά έχοντας την 
αναγραφόμενη  αξία.  Π.χ.  κάθε  «κουπόνι-επιταγή»  των  «400  δραχμών»  θα 
ισοδυναμεί με 1 ευρώ!

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
Ευκαιρίες και κέρδη

   Οι «δραχμές» αυτές δεν θα γίνονται δεκτές για απευθείας πληρωμές στο Δημόσιο 
μέχρι  το  2030  ή  νωρίτερα  εάν  ορισθεί,  για  να  μην  επηρεασθεί  ο  Κρατικός 
Προϋπολογισμός! Όμως θα έχουν σαφές αντίκρισμα, ισχύ και σταθερή αξία στην 
εσωτερική  αγορά,  στην  σχέση  που  έχει  καθορισθεί  π.χ.  «400  δραχμές»=1 
ευρώ.

   Οι  Τράπεζες  θα μπορούν να δέχονται (αγοράζουν) τις «400δραχμές» λίγο πιο 
κάτω από 1  ευρώ,  π.χ.  0,95, ώστε  να  μπορούν  να  έχουν  κίνητρο  –  μελλοντικό 
κέρδος 5% -  αγοράζοντας 0,95 και πουλώντας (διάθεση) 1 ευρώ τις «400 δραχμές»! 
Εάν  π.χ.  ένας  Χονδρέμπορος  θέλει  να  μετατρέψει  άμεσα  σε  Ευρώ  1.000 
«χαρτονομίσματα» των «400 δρχ», τότε αντί να πάρει 1.000 ευρώ, θα λάβει από την 
Τράπεζα 950 ευρώ. 

   Οι Τράπεζες πάλι θα μπορούν να χορηγούν  Δάνεια σε «400δραχμα» με πολύ 
πιο ευνοϊκό και συμφέροντα τρόπο! Π.χ. δάνειο ποσού 1.000 ευρώ θα κόστιζε 
λόγου χάρη 1.050 ευρώ στον δανειολήπτη, ενώ ίδιο δάνειο ονομαστικής αξίας 1.000 
ευρώ σε «400δραχμα», θα κοστίσει 1.000 ευρώ στον δανειολήπτη, επειδή κοστίζει 
μόλις 950 ευρώ στην Τράπεζα! Αφού η Τράπεζα θα αγοράσει 950 ευρώ τα 1.000 
«400δραχμα» όπως είδαμε!

   Η  Αγορά βέβαια θα έχει  το κίνητρο να δέχεται  «400δραχμα»,  επειδή θα έχει 
πρόσθετους  τζίρους  και  έσοδα,  που  αλλιώς  δεν  θα  τα  είχε!   Είναι  σαν  το 
Κράτος να ρίχνει  στην Αγορά 4,5 δις πρόσθετο χρήμα τον χρόνο! Κι  έτσι η 
«δραχμή» θα μπει στη ζωή μας, λύνοντας πολλά προβλήματα!  Λειτουργώντας 
σαν σωσίβιο, για να μας κρατήσει στην επιφάνεια μέχρι την οριστική διάσωσή μας 
και μέχρι να ανακτήσουμε όλοι πλήρως τις δυνάμεις μας!

   Τέλος,  εάν  οι  Τράπεζες  θελήσουν  να  εξαργυρώσουν  τα  «400δραχμα»  στην 
Τράπεζα της Ελλάδος νωρίτερα της ορισθείσης χρονολογίας (π.χ 2.030), τότε θα 
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υπάρχει «ποινή», δηλαδή θα λάβουν το 90% της αρχικής αξίας των «400δραχμων». 
Εάν  π.χ.  μια  Τράπεζα  που  αγόρασε  950  ευρώ τα  1.000  «400δραχμα»,  θελήσει 
νωρίτερα να τα ρευστοποιήσει σε ευρώ στην Τράπεζα της Ελλάδος, τότε θα λάβει 
900 ευρώ.

   Συμπερασματικά  λοιπόν  κάθε 
επιχείρηση,  θα  μπορεί  να  δέχεται  τα 
«400δραχμα»,  ώστε  και  να  τα 
λαμβάνει και να τα δίδει, και να πωλεί 
και να αγοράζει με αυτά είδος και αξία.
   Με αυτόν τον τρόπο οι «δραχμές» 
θα  μπουν  σαν  αυτοτελές  «Νόμισμα» 
στην  εσωτερική  αγορά  και  οικονομία 
με  μορφή  «κουπονιού  -  επιταγής» 
απόλυτα  εγγυημένης!  Χωρίς  να 
επιβαρύνουν  τον  Προϋπολογισμό, 
βοηθώντας την Κοινωνία, τη Χώρα 
και  τους  Συνανθρώπους  μας  να 
στηριχτούν,  να  ορθοποδήσουν,  να 
χαμογελάσουν και να ελπίσουν και 
πάλι στο βέβαιο καλύτερο μέλλον!
   Από την άλλη, η Ελλάδα θα είναι έτσι 
έτοιμη  ανά  πάσα  στιγμή,  να 
ανταποκριθεί  απόλυτα  και  άμεσα  σε 

οποιεσδήποτε μελλοντικές αναταράξεις του Ευρώ που τυχόν φανούν στον ορίζοντα, 
παραμένοντας ως τότε δυναμικά και ισότιμα στην Ευρωζώνη, ώστε να προχωρήσει 
με μεγαλύτερη σιγουριά και κάλυψη και στην άμεση εκμετάλλευση της ΑΟΖ! 
   Η πρόταση Εθνικής Ανακούφισης και η έξυπνη επαναφορά της «δραχμής» με 
τέτοιο τρόπο, εξασφαλίζει την αξιοπλοΐα της Ελληνικής Οικονομίας  με κάθε καιρό! 
Και  αποτελεί  εγγύηση εθνικής  ενότητας,  αλληλεγγύης,  κρατικής  στοργής  και 
ομοψυχίας! Κάτι που σαν λαός και Έθνος, έχουμε απόλυτη ανάγκη!
   Τονίζεται, ότι οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα απαλλάσσονται της καταβολής 
φόρων, τόκων, δανείων, ενοικίων και κάθε άμεσης φορολογικής απαίτησης

  Ακολουθεί συνοπτικός πίνακας για τα οφέλη του Σχεδίου προς όλους:

   
   Επιγραμματικά το Πρόγραμμα Ανακούφισης και Εξασφάλισης «Αγία Θεοφανώ» 
με την έξυπνη  επανεισαγωγή «δραχμής» και  χωρίς η χώρα να βγει  από το 
Ευρώ  ή  να  αλλάξει  νόμισμα ή  να  επιβαρύνει τον  Προϋπολογισμό  της, 
προσφέρει:
   ΣΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ: δωρεάν στέγη, ρεύμα, θέρμανση, τηλεπικοινωνίες, εργασία, 
επίδομα  Εργασίας/Εκπαίδευσης  σε  «δραχμές»,  απαλλαγή  από  κάθε  καταβολή 
φόρων, τόκων, δανείων, ενοικίων, τελών
   ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: εξασφάλιση, στοργή και ελπίδα
   ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ: σταθερότητα, αλληλεγγύη, συνεργασία, ομοψυχία και Ασφάλεια
   ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: μεγάλη οικονομική ανάσα με έγχυση τελικά 4,5 πρόσθετων δις τον 
χρόνο, επί τρία ολόκληρα χρόνια
   ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ: νέες δυνατότητες κερδών
   ΣΤΟ  ΚΡΑΤΟΣ: σταθερότητα  και  ανάπτυξη,  αύξηση  του  ΑΕΠ,  αλματώδη 
πλεονάσματα, δυνατότητες πολλαπλών επιλογών και νομισματικής ευελιξίας χωρίς 
«σοκ»

Με εκτίμηση
www  .  N  OIAZOMAI  .  net  
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