
ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΚΕΑ 

Η παρακάτω πρόταση βασίζεται στους στόχους του ΜΕΚΕΑ όπως παρουσιάζονται στην  Έκκληση για ένα Λαϊκό 

Μέτωπο Κοινωνικής και Εθνικής Απελευθέρωσης - Φλεβάρης 2012 (Έκκληση με τις 10 ΘΕΣΕΙΣ, όπως 

παραπάνω) και την ανάλυση πίσω από τους στόχους αυτούς που στηρίζεται στη πολυετή δουλειά του Δικτύου ΠΔ, 

χωρίς αυτό να καθιερώνει οποιαδήποτε πρωτοκαθεδρία της ΠΔ μέσα στο ΜΕΚΕΑ, το οποίο αποτελεί αυτόνομη 

οργάνωση πολιτών που δεσμεύονται σε συγκεκριμένους στόχους για την έξοδο από την οικονομική καταστροφή. 

Βασικές αρχές λειτουργίας είναι: 

Η θεμελιακή αρχή του Μετώπου είναι ότι δεν αποτελεί Μέτωπο μόνο για την Εθνική ή την Κοινωνική απελευθέρωση 

αλλά και για τα δύο. Έτσι μολονότι οι επιμέρους στόχοι της Έκκλησης βασίζονται στον στόχο της εθνικής 

απελευθέρωσης ο στόχος της κοινωνικής απελευθέρωσης πρέπει να εκφράζεται μέσα από τις οργανωτικές αρχές. 

Γι’ αυτό προτείνουμε να ισχύουν οι αρχές της άμεσης δημοκρατίας (ΑΔ) και αυτονομίας στη διαμόρφωση του 

θεσμικού πλαισίου που προτείνεται. Το ΜΕΚΕΑ θα είναι μια συνομοσπονδία ή δίκτυο αυτόνομων ομάδων, κατ’ 

αρχήν γεωγραφικά διαχωρισμένων (χωρίς ν’ αποκλείονται μεμονωμένες εξαιρέσεις) που θα ενώνονται στη 

δέσμευση όλων των μελών του ΜΕΚΕΑ πάνω στους ίδιους Στόχους, όπως προτείνονται στην Έκκληση. Οι στόχοι 

αυτοί δεν μπορούν να αλλάξουν παρά μόνο εάν αυτό ζητηθεί από τα 2/3 των μελών κάθε ομάδας χωριστά με 

συγκεκριμένη και εμπεριστατωμένη αιτιολογία που δικαιολογεί την αλλαγή και απαιτείται ομοφωνία για την 

οποιαδήποτε αλλαγή.  

Τα συντονιστικά όργανα είναι τρία: 

[Α]. μια Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα για την οργάνωση εκδηλώσεων, κινητοποιήσεων κ.λπ., (βλ. σημείο 2) 

[Β]. μια συντονιστική επιτροπή για τη διαχείριση, της προς τα έξω επικοινωνίας, (ενδεικτική ονομασία: Συντονιστική 

Επιτροπή Επικοινωνίας) (βλ. σημείο 3) 

[Γ]. Μια Συμβουλευτική Επιτροπή (ΣΕ) που θα εκφράζει τη συλλογική βούληση του Μετώπου. (βλ. σημείο 4) 

Μέλη του Μετώπου 

Στο Μέτωπο μετέχουν όλοι ως πολίτες και όχι ως μέλη πολιτικών οργανώσεων ή κομμάτων. Μέλη οργανώσεων ή 

κομμάτων επιτρέπεται να μετέχουν, εφόσον όμως δεσμεύονται από όλους τους στόχους και ανάλυση των στόχων 

και τις προτεινόμενες οργανωτικές αρχές και δηλώνουν την κομματική ή οργανωτική τους ιδιότητα δημόσια. 

Νέα μέλη σε οποιαδήποτε ομάδα γίνονται δεκτά μόνο αν το αποφασίσει η τοπική ομάδα σε συνεργασία με τη ΣΕ. 

Λειτουργία συντονιστικών οργάνων 

[1]. Οι ομάδες του δικτύου ορίζονται με βάση γεωγραφικά κριτήρια και όχι πολιτικά ή άλλα κριτήρια. Για να 

λειτουργεί με δημοκρατικά κριτήρια το δίκτυο και η κάθε ομάδα προτείνεται ο αριθμός των μελών της κάθε ομάδας 

να είναι καταρχήν μεταξύ 10 και 30 μελών, μολονότι εξαιρέσεις επιτρέπονται σε ειδικές περιπτώσεις που 

αιτιολογούνται. Σε περίπτωση που όλα τα μέλη ανήκουν στην ίδια πόλη (π.χ. Αθήνα) τα γεωγραφικά κριτήρια είναι 

χαλαρότερα και το κάθε μέλος αποφασίζει σε ποια Ομάδα θέλει να ανήκει, ανεξάρτητα από συνοικία κ.λπ. 

Ανεξάρτητα πάντως από τον αριθμό μελών της, μια Ομάδα δεν έχει δικαίωμα να στέλνει πάνω από έναν 

εντολοδόχο στις Συντονιστικές Επιτροπές, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επιτρέπεται η κατάτμηση ομάδων κάτω από 

30-40 άτομα, εκτός αν σοβαροί λειτουργικοί ή άλλοι λόγοι το επιβάλλουν. Στην ΣΕ όμως μπορεί να στέλνει και 

πάνω από έναν εντολοδόχο αν ψηφιστεί από όλο το ΜΕΚΕΑ (βλ. ΣΕ). Οι ομάδες λειτουργούν με 

αμεσοδημοκρατικές αρχές και πρόσωπο-με-πρόσωπο συνελεύσεις αλλά όταν λόγω απόστασης αυτό δεν είναι 

δυνατό, με ηλεκτρονικά μέσα (emails, skype κ.λπ.). 

[2]. Κάθε ομάδα, ανεξάρτητα από αριθμό μελών, θα εκλέγει έναν (1) ανακλητό εντολοδόχο (που θα συμβουλεύεται 

την ομάδα που τον εξέλεξε στις αποφάσεις του) σε μια Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα (θέματα δραστηριοτήτων, 

http://www.periektikidimokratia.org/anakoinoseis/2012-02-29/metopo-koinonikis-ethnikis-apeleftherosis


εκδηλώσεων κ.λπ.). Οι αποφάσεις παίρνονται με απλή πλειοψηφία και σε θέματα που κρίνει σημαντικά μπορεί να 

ζητεί και τη γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής (ΣΕ). Στην πρώτη συνεδρίαση της αποφασίζει τον εσωτερικό 

κανονισμό λειτουργίας της που πρέπει να βασίζεται στις αρχές της ΑΔ. 

[3]. Κάθε ομάδα ανεξάρτητα από αριθμό μελών θα εκλέγει έναν ανακλητό εντολοδόχο σε μια Συντονιστική 

Επιτροπή Επικοινωνιας που θα είναι υπεύθυνη για την ανάρτηση ανακοινώσεων στο site του ΜΕΚΕΑ και θα είναι 

και συναρμόδια για τη διαχείριση του site μαζί με τους υπάρχοντες διαχειριστές και γενικά για την επικοινωνία του 

Μετώπου με τρίτους. Επίσης θα είναι αρμόδια για την έκδοση των εντύπων του Μετώπου, την οργάνωση 

ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών εκπομπών, την έκδοση βιβλίων κ.λπ. Για τη λήψη αποφάσεων ισχύει ό,τι και 

παραπάνω ενώ και οι δύο συντονιστικές επιτροπές θα μπορούν να συμβουλεύονται για σημαντικά θέματα τη ΣΕ, 

όταν προκύπτουν σε σχέση με τις αρμοδιότητες τους και τη λειτουργία τους. 

[4]. Πέρα από αυτές τις δυο συντονιστικές επιτροπές θα υπάρχει μια ολιγομελής Συμβουλευτική Επιτροπή 

(ΣΕ) (με 5 ή 3 μέλη) που θα αποτελείται από τα πιο έμπειρα μέλη του ΜΕΚΕΑ που θα είναι σε θέση με βάση τους 

στόχους και την ανάλυση του ΜΕΚΕΑ : 

[α]. να εκφράζει τη συλλογική βούληση του Μετώπου στις ανακοινώσεις, συνεντεύξεις, εκδηλώσεις, άρθρα, κείμενα 

(των οποίων την έκδοση θα κάνει η Συντονιστική που περιγράφτηκε παραπάνω . Σε περιπτώσεις που χρειάζεται 

επείγουσα δράση (ανακοινώσεις, συνεντεύξεις, οργάνωση επείγουσας εκδήλωσης  κ.λπ.) η ΣΕ αναλαμβάνει την 

ευθύνη για τη δράση αυτή και αν οι Ομάδες δεν συμφωνούν, εκδηλώνουν αιτιολογημένα την ένσταση τους ή ακόμα 

και τη δυσπιστία τους μετά τη δράση. Στις μη επείγουσες περιπτώσεις η ΣΕ κάνει απλά προτάσεις στις Ομάδες που 

αποφασίζουν επ’ αυτών. 

[β]. Η ΣΕ θα λειτουργεί επίσης σαν το όργανο για την επίλυση διαφορών μεταξύ Ομάδων ή μεταξύ των 

συντονιστικών οργάνων κ.λπ. 

[γ]. Η επιτροπή αυτή (ΣΕ) θα κρίνει τη συμβατότητα με την Ιδρυτική Διακήρυξη («Έκκληση») άρθρων και άλλων 

κειμένων οποιουδήποτε μέλους του ΜΕΚΕΑ που θα προτείνονται για δημοσίευση. Σε αυτήν μπορεί επίσης να 

παραπέμπονται οι περιπτώσεις συνεντεύξεων ή άλλων παρεμβάσεων που Ομάδες ή Μέλη θεωρούν ασύμβατες με 

τους Στόχους. 

[δ]. Σε περίπτωση που σημαντική απόφαση της ΣΕ απορριφθεί (όχι απλά αμφισβητηθεί) με πλειοψηφία 2/3 έστω 

από μια Ομάδα που νομίζει και αιτιολογημένα δείχνει ότι η ΣΕ ενήργησε σε παράβαση των Στόχων, τότε το θέμα θα 

τεθεί σε όλη τη Συνομοσπονδία για να αποφασίσουν η κάθε Ομάδα χωριστά και αν τα 2/3 κάθε Ομάδας εκφράσουν 

επίσης τη δυσπιστία τους στην ΣΕ και ζητήσουν την παραίτηση της, αυτή παραιτείται άμεσα και προκηρύσσονται 

άμεσες εκλογές για αντικατάστασή της. 

Εάν συγκεκριμένη Ομάδα ή ομάδες κάνουν κατάχρηση του δικαιώματος αυτού έκφρασης δυσπιστίας στην 

ΣΕ και ακινητοποιούν το Δίκτυο, οι υπόλοιπες Ομάδες αποφασίζουν με πλειοψηφία 2/3 τον τρόπο 

αντιμετώπισης του προβλήματος, αρχικά με προειδοποίηση και αργότερα με οποιοδήποτε άλλο μέσο 

αποφασίσουν.  

[ε]. Όποιο μέλος του ΜΕΚΕΑ νομίζει ότι έχει την απαραίτητη εμπειρία και γνώσεις για συμμετοχή στην επιτροπή 

αυτή υποβάλλει υποψηφιότητα για συμμετοχή στην ΣΕ, σε όλα τα μέλη της συνομοσπονδίας. Κάθε μέλος έχει 

δικαίωμα να «σταυρώσει» τόσους υποψηφίους όσες και οι υπό κάλυψη θέσεις τις ΣΕ. Τις υποψηφιότητες θα τις 

κρίνουν όλες οι ομάδες, χωριστά. Η κάθε ομάδα αρχικά θα κατατάσσει όλες τις υποψηφιότητες με βάση τον αριθμό 

των ψήφων που συγκεντρώνει στην συγκεκριμένη ομάδα ώστε να διαπιστωθεί ποιοι συγκεντρώνουν το 2/3 των 

ψήφων στη συγκεκριμένη Ομάδα. Οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν πάνω από 2/3 των ψήφων από όλες τις 

ομάδες εκλέγονται με την πρώτη ψηφοφορία. Αν πάνω από 5 άτομα εκλέγονται με βάση το κριτήριο αυτό τότε 

επιλέγονται, με βάση το ποσοστό των ψήφων σε κάθε ομάδα αυτοί, που συγκέντρωσαν τα μεγαλύτερα ποσοστά. 

Οπωσδήποτε, κανένα μέλος της ΣΕ δεν εκλέγεται αν δεν συγκεντρώνει το 2/3 των ψήφων από κάθε ομάδα 

χωριστά. Αν τελικά δεν υπάρχουν 5 υποψηφιότητες που ικανοποιούν το κριτήριο αυτό τότε η ΣΕ θα αποτελείται 



από 3 μέλη που συγκεντρώνουν τα κριτήρια αυτά, αλλά σε καμία περίπτωση λιγότερα. Αν δεν είναι δυνατή η εκλογή 

5 ή τουλάχιστον 3 μελών της ΣΕ, από κάθε ομάδα ούτε στην πρώτη ούτε στη δεύτερη ψηφοφορία, τότε στην τρίτη 

εκλέγονται υποψήφιοι που έχουν υπερψηφιστεί με 2/3 των ψήφων από τα 3/4 των Ομάδων ή, τελικά, τα 2/3 των 

Ομάδων. Σε αυτή την περίπτωση, οι υποψήφιοι που έχουν εκλεγεί από την πρώτη ψηφοφορία, δεν συμμετέχουν εκ 

νέου στη δεύτερη ψηφοφορία για τη συμπλήρωση των αναγκαίων 5 ή 3 θέσεων της ΣΕ. 

Οι ψηφοφορίες για την ανάδειξη της ΣΕ γίνονται ίδια μέρα και ώρα που έχει από κοινού συμφωνηθεί και οι ομάδες 

αυτόνομα αποφασίζουν για τη μορφή διαδικασίας (μυστική ψηφοφορία, ανοικτή, μέσω internet κλπ.). 

Για τη διαδικασία αυτή μπορεί να οριστεί εφορευτική επιτροπή που αποτελείται από εντολοδόχους όλων των 

συνελεύσεων, που θα είναι αντίστοιχα έφοροι σε κάθε ομάδα, (θα εξαιρούνται από αυτή οι υποψήφιοι για τη ΣΕ) και 

οι οποίοι θα παίζουν διαχειριστικό/συμβουλευτικό ρόλο για την ψηφοφορία και τη συλλογή των αποτελεσμάτων. 

[στ]. Όταν εκλέγει η ΣΕ, στη πρώτη συνεδρίαση της, θα αποφασίσει τον τρόπο λειτουργιάς της, τον τρόπο λήψης 

αποφάσεων κ.λπ. Η ΣΕ θα λειτουργεί βασικά μέσω ίντερνετ ώστε να μπορούν να μετέχουν σε αυτή και μέλη εκτός 

Αθηνών. 

[ζ]. Η ΣΕ μπορεί να προτείνει τη διαγραφή μιας Ομάδας ή μελών Ομάδας αν θεωρεί ότι οι πράξεις τους αντιβαίνουν 

κατάφωρα στους Στόχους του Μετώπου (βλ. Έκκληση). Η Ομάδα (ή Μέλος) που διαγράφεται μπορεί να απευθυνθεί 

στην Ολομέλεια για την ακύρωση της απόφασης και αν η απόφαση αναιρεθεί με 2/3 κάθε Ομάδας η διαγραφή της 

ανακαλείται. 

[5]. Εκτός από τα συντονιστικά όργανα θα υπάρχουν και επιτροπές που θα ασχολούνται με συγκεκριμένα θέματα 

(π.χ. Διαφώτισης)  ή τα προβλήματα ειδικών ομάδων (π.χ. «Επιτροπή Νέων Μελών», «Επιτροπή Εργαζομένων», 

«Επιτροπή Φοιτητών» κ.λπ.) και θα στέλνουν τα πορίσματα τους ή τα αποτελέσματα της δουλειάς τους στις 

Συντονιστικές Επιτροπές και τη ΣΕ για παραπέρα δράση. 

Όλες οι επιτροπές μπορούν να συμβουλεύονται τη ΣΕ για οποιαδήποτε σημαντικά θέματα προκύψουν σε σχέση με 

τις αρμοδιότητες τους. 

Αρχική Οργάνωση- Μεταβατικές Διατάξεις 

[1]. Το Μέτωπο ξεκινά με τις ακόλουθες ομάδες: 

[α]. τις αυτόνομες Ομάδες Αθήνας (Κεντρικής Αθήνας κλπ.), 

[β]. την αυτόνομη Ομάδα Περιφέρειας Ελλάδας η οποία θα εξειδικευτεί αργότερα ανά περιφέρεια με βάση τα μέλη 

του ΜΕΚΕΑ στο μέλλον, ―αρχικά θα λειτουργεί βασικά μόνο μέσω ίντερνετ, 

[γ]. την αυτόνομη Ομάδα Ευρώπης η οποία θα εξειδικευτεί αργότερα ανά χώρα, με βάση τα μέλη του ΜΕΚΕΑ στο 

μέλλον. Η Ομάδα αυτή θα λειτουργεί βασικά μόνο μέσω ίντερνετ και μετέχει μόνο στις λειτουργίες που αυτό είναι 

δυνατό εξ αποστάσεως (π.χ. δεν μετέχει στη Συντονιστική Αγώνα κ.λπ.). 

[2]. Αλλαγή των παραπάνω «Γενικών Αρχών» επιτρέπεται μόνο με την διαδικασία της αυξημένης πλειοψηφίας των 

2/3 από όλες τις ομάδες χωριστά. 

10 Δεκεμβρίου 2013 

 


