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Ζ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΥΟΤΝΣΑ ΚΑΗ ΣΑ ΑΦΔΝΣΗΚΑ ΣΖ ΣΖΝ ΔΔ ΚΑΗ ΣΖΝ 

ΤΠΔΡΔΘΝΗΚΖ ΔΛΗΣ, ΑΛΩΝΗΕΟΤΝ ΑΝΔΜΠΟΓΗΣΑ ΜΔ «ΤΝΔΓΡΗΑ» ΚΑΗ ΥΟΤΝΣΗΚΔ 

ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΗ!! 

ΔΝΩ ΞΔΠΟΤΛΟΤΝ ΣΖ ΥΩΡΑ ΚΑΗ ΚΑΣΑΣΡΔΦΟΤΝ ΚΑΘΔ ΚΔΚΣΖΜΔΝΟ ΠΟΤ ΣΖΡΗΕΔ 

ΣΖΝ ΛΑΪΚΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ! 

…Σελ ίδηα ζηηγκή ε «Αξηζηεξά» ηνπ ΤΡΗΕΑ έρεη γιύςεη όιν ην δηεζλέο θαηεζηεκέλν (από ην 

ακεξηθάληθν κέρξη ηεο ΔΔ, κάιηζηα βάδνληαο ππνςεθηόηεηα γηα ηελ Πξνεδξία ηεο Κνκηζηόλ!) θαη δελ 

ηνικά λα κηιήζεη νύηε θαλ γηα έμνδν από ην Δπξώ. Καη κε θαξαγθηνδηιίθηα, πνπ ν ιαόο θαηαιαβαίλεη όηη 

θνξντδεύνπλ ηε λνεκνζύλε ηνπ, δήζελ πξνζπαζεί λα καδέςεη «θόζκν» ελάληηα ζηα αιιεπάιιεια 

θνηλνβνπιεπηηθά πξαμηθνπήκαηα...  

Υσξίο έμνδν από ηελ ΔΔ θαη ηηο «4 ειεπζεξίεο» ηεο Παγθνζκηνπνίεζεο όκσο όια ηα κέηξα πνπ 

παίξλνληαη ζήκεξα (είηε κε Μλεκόληα είηε όρη),  ζα παξακείλνπλ σο έρνπλ, αθνύ είλαη νη «4 ειεπζεξίεο» 

ηεο αγνξάο θαη ηεο ΔΔ πνπ καο δεζκεύνπλ ζε απηά ηα θηελώδε κέηξα, θαη όρη απιά ε «θαθηά» Μέξθει, 

ν όηκπιε θ.ιπ. πνπ βέβαηα…ηε δνπιεηά ηνπο θάλνπλ..!! 

…Δλώ ε «αληηθαπηηαιηζηηθή Αξηζηεξά» καο, έρεη θξνληίζεη λα απνπξνζαλαηνιίζεη γηα ην πώο 

βγαίλνπκε από ηελ θξίζε κε βάζε ηε ζεκεξηλή δπλαηόηεηα ηνπ ιανύ καο, (κηιώληαο είηε 

γηα…ζνζηαιηζηηθέο επαλαζηάζεηο θαη «ξήμεηο» πνπ ζα καο βγάινπλ από ηελ ΔΔ, είηε γηα άκεζε έμνδν 

κόλν από ην Δπξώ πνπ ζα ήηαλ όκσο ην ίδην θαηαζηξνθηθό κε ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε αλ κέλακε ζηελ 

ΔΔ!). Σελ ίδηα ζηηγκή ζπκκεηέρεη καδί κε ηελ επξσ-Αξηζηεξά θαη ζύζζσκν ην θαηεζηεκέλν ζε 

«αληηθαζηζηηθά» παλεγύξηα, γηα ηνλ δήζελ «Φαζηζηηθό θίλδπλν» από ηνλ νπνίν θηλδπλεύνπκε βαζηθά 

ζήκεξα! Καη απηό όηαλ ζηελ Ηζπαλία ν ιαόο θαηεβαίλεη θαηά εθαηνληάδεο ρηιηάδεο γηα λα αληηζηαζεί 

ζηελ ληόπηα θπβέξλεζε πνπ νύηε θαλ ζπγθξίλεηαη κε ηε δηθή καο Υνύληα θαη ηα κέηξα πνπ παίξλνληαη, 

θαη όρη βέβαηα γηα ηνλ…Φαζηζκό πνπ απεηιεί ηελ Δπξώπε! 

ήκεξα ε κόλε ιύζε γηα ηνπο ήδε θιηληθά λεθξνύο επαγγεικαηηθνύο θιάδνπο πνπ ζίγνληαη 

καδηθά κε ηα θηελώδε πνιπλνκνζρέδηα πνπ πεξληνύληαη κε ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο, σο 

απνηέιεζκα ηνπ αθόκα κεγαιπηέξνπ αλνίγκαηνο ησλ αγνξώλ πνπ επηβάιιεη ε 

παγθνζκηνπνίεζε-ΔΔ θαη απαηηνύλ νη δηαρεηξηζηέο ηεο ζηελ Τπεξεζληθή Διίη είλαη ε έλσζε 

όισλ ησλ ζπκάησλ ηεο Παγθνζκηνπνίεζεο ζε έλα:  

ΜΔΣΩΠΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΘΝΗΚΖ ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΩΖ (ΜΔΚΔΑ) ΜΔ 

ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟΤ ΣΟΥΟΤ ΚΑΗ ΟΥΗ ΓΔΝΗΚΟΛΟΓΗΔ. 

Όζνη/όζεο δεζκεύνληαη από ηνπο ζηόρνπο απηνύο ζα ζπκκεηέρνπλ ζην Μέησπν κε 

δέζκεπζε λα παιέςνπλ γηα απηνύο! 

 Εν σςντομία (ΔΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΦΟΥΣ ΜΑΣ ΣΤΟ  «10 ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ»  ΣΤΟ SITE ΜΑΣ): 

Α) ΑΜΔΑ ΜΔΣΡΑ: 

1) ΑΜΔΖ ΜΟΝΟΜΔΡΖ ΔΞΟΓΟ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΔ (θαη όρη αιρεκείεο γηα έμνδν κόλν από 

ηελ ΟΝΔ, … «δηαπξαγκαηεύζεηο» κε ηα θαζάξκαηα ηεο ΔΔ, ή «ξήμε» όηαλ γίλεη ε 

ζνζηαιηζηηθή επαλάζηαζε!) 

2) ηάζε πιεξσκήο ησλ ηνθνρξενιπζίσλ θαη νινθιεξσηηθή δηαγξαθή ηνπ ρξένπο 

3) Αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε ρσξίο απνδεκίσζε όινπ ηνπ θνηλσληθνύ πινύηνπ πνπ έρεη πεξάζεη ζηα 

ρέξηα ησλ μέλσλ θαη ληόπησλ ειίη κέζσ ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ. 

4) Δπαλεηζαγσγή ηεο δξαρκήο θαη ππνηίκεζε ηεο, κε παξάιιειε ιήςε κέηξσλ, ώζηε λα κελ πιεγνύλ ηα 

ιατθά εηζνδήκαηα θαη νη κηθξνθαηαζέηεο 
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5) ΜΟΝΗΜΟΗ απζηεξνί θνηλσληθνί έιεγρνη ζηελ θίλεζε θεθαιαίνπ, αγαζώλ θαη 

ππεξεζηώλ 

6) Καηάξγεζε όισλ ησλ κλεκνλίσλ, επαλαθνξά κηζζώλ θαη ζπληάμεσλ ζηα πξν κλεκνλίσλ επίπεδα θαη 

επαλαπξόζιεςε ησλ απνιπκέλσλ ηνπ δεκνζίνπ, πνπ ζα αλαδηνξγαλσζεί νξζνινγηθά κε βάζε ηελ αξρή 

ηεο απηνδύλακεο νηθνλνκίαο. 

7) Κνηλσληθνπνίεζε ησλ Σξαπεδώλ ΚΑΗ ησλ ηξαηεγηθώλ Σνκέσλ Παξαγσγήο γηα λα 

θαιύπηνληαη νη αλάγθεο όισλ ησλ Πνιηηώλ! (πος μόνο έξω από την ΕΕ μποπεί να γίνει!) 

8) Γεληθή θαηαγξαθή θηλεηήο θαη αθίλεηεο ηδησηηθήο  πεξηνπζίαο όισλ ησλ Διιήλσλ κέζα θαη έμσ από ηε 

ρώξα,κε ζθνπό ηελ επηβνιή δξαζηηθνύ «πξννδεπηηθνύ» θόξνπ κεγάιεο πεξηνπζίαο. 

9) Γεκηνπξγία ελόο πξαγκαηηθά ιατθνύ ζπζηήκαηνο πγείαο, εθπαίδεπζεο θαη θνηλσληθώλ 

ππεξεζηώλ 

10) Ρηδηθή απνθέληξσζε ηεο πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο εμνπζίαο, κε ην ρηίζηκν λέσλ ηνπηθώλ νηθνλνκηθώλ 

θαη πνιηηηθώλ δνκώλ κε έδξα ηνπο δήκνπο, ώζηε νη ζεζκνί λα ειέγρνληαη άκεζα από ηνπο πνιίηεο. 

Β) ΑΜΔΩ ΔΠΟΜΔΝΟ ΒΖΜΑ: 

ΥΣΗΗΜΟ ΑΤΣΟΓΤΝΑΜΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΥΩΡΗ ΣΖΝ ΟΠΟΗΑ ΓΔΝ ΜΠΟΡΟΤΜΔ ΝΑ 

ΒΓΟΤΜΔ ΑΠΟ ΣΖΝ ΚΡΗΖ (πνπ δεκηνύξγεζε ε θαηαζηξνθή ηεο Παξαγσγηθήο καο 

δνκήο κέζα ζηελ ΔΔ θαη ηελ Παγθνζκηνπνίεζε) 

Έηζη πξέπεη λα ιεθζνύλ κέηξα γηα λα μαλαρηηζηεί ε παξαγσγηθή δνκή ηεο ρώξαο θαη λα ηεζνύλ έηζη νη 

βάζεηο κηαο απηνδύλακεο νηθνλνκίαο, κέζα από έλα κίγκα κνξθώλ ηδηνθηεζίαο θαη κέζσλ παξαγσγήο 

(θξαηηθή, δεκνηηθή, ζπλεηαηξηζηηθή, νηθνγελεηαθή κηθξντδηνθηεζία). 

Οη θιάδνη ινηπόλ πνπ ζήκεξα «ζαιακνπνηνύληαη» θαη θαηαζηξέθνληαη ν έλαο κεηά ηνλ άιινλ, έηζη 

ώζηε ζηελ θαιύηεξε πεξίπησζε λα γίλνπκε ηα «γθαξζόληα» ηεο Δπξώπεο θαη ησλ πξνλνκηνύρσλ 

ζηξσκάησλ, πξέπεη λα ελσζνύλ ζε έλα παξόκνην κέησπν. 

Μοπυέρ αγώνα ζα κπνξνύζαλ λα είλαη «άγξηεο» απεξγίεο δηαξθείαο «από ηα θάησ» (πέξα από ηνπο 

βνιεκέλνπο εξγαηνπαηέξεο) κέρξη ηηο θαηαιήςεηο, ηε δξάζε θαηά ησλ αηζρξώλ κέηξσλ ηεο Υνύληαο, 

ηελ απνηξνπή ησλ επηζθέςεσλ ηεο Σξόηθαο θαη ησλ εθπξνζώπσλ ηεο Τ/Δ πνπ ζήκεξα αισλίδνπλ 

θιπ. 

ΟΛΑ ΑΤΣΑ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΔΝΟ ΜΔΣΩΠΟΤ ΜΔ ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟΤ ΣΟΥΟΤ ΟΠΩ ΑΤΣΟΤ ΠΟΤ 

ΛΔΜΔ ΑΛΛΗΩ ΔΗΝΑΗ ΓΗΥΩ ΝΟΖΜΑ ΚΑΗ Ο ΛΑΟ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΗΟ ΣΟΤ ΠΡΟΣΗΜΑ ΝΑ ΜΖ 

ΤΜΜΔΣΔΥΔΗ ΜΑΕΗΚΑ Δ ΓΗΑΦΟΡΔ «ΓΡΑΔΗ» ΣΟΤ ΠΟΓΑΡΗΟΤ… 

Σν Μέησπν ζα έπαηδε έηζη  θαζνξηζηηθό ξόιν, πνιηηηθνπνηώληαο ηηο απεξγίεο δηαθόξσλ θιάδσλ, κε 

ηειηθό ζηόρν κηα γεληθή απεξγία δηαξθείαο πνπ ζα εμαλάγθαδε ζε πξνθήξπμε εθινγώλ γηα ηελ αλάδεημε 

ΚΤΒΔΡΝΖΖ ΛΑΪΚΟΤ ΜΔΣΩΠΟΤ θαη γηα πληαθηηθή πλέιεπζε κε ηνπο παξαπάλσ ζηόρνπο. 

ΔΗΜΑΣΔ ΖΓΖ ΣΟ +105.  

Ή ΣΩΡΑ ΘΑ ΟΡΓΑΝΩΘΟΤΜΔ ΓΤΡΩ ΑΠΟ ΔΝΑ ΜΔΣΩΠΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΤΣΟΓΤΝΑΜΗΑ 

ΜΑ, Δ ΔΝΩΖ ΜΔ ΑΛΛΟΤ ΛΑΟΤ ΠΟΤ ΠΑΛΔΤΟΤΝ ΖΜΔΡΑ ΓΗ’ ΑΤΣΖ: 

ΔΝΑΝΣΗΑ ΣΖΝ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΣΗ «4 ΔΛΔΤΘΔΡΗΔ» ΣΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΟΤ, 

ΜΑΕΗ ΜΔ ΣΟΤ ΤΠΟΣΑΚΣΗΚΟΤ ΣΟΤ, ΞΔΚΗΕΟΤΝ ΣΟΤ ΛΑΟΤ ΣΗ ΓΗΑΦΟΡΔ 

«ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΚΔ» ΥΟΤΝΣΔ ΠΟΤ ΣΖΝΟΤΝ.  

Ή ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΑΦΔΘΟΤΜΔ ΣΖ ΜΟΗΡΑ ΜΑ!! 


