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«ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ» 
Ενώ πολλοί αγρότες από τη βάση είναι έτοιμοι να τα παίξουν όλα για 

όλα σε μία μέχρις εσχάτων αναμέτρηση με την Κυβέρνηση των «αριστερών» 
εγκληματικών απατεώνων και ανδρείκελων της Υπερεθνικής Ελίτ,  η οργή 
και η αγανάκτηση του λαού μας απ’ άκρη σ’ άκρη σε όλη την επικράτεια της 
Ελλάδας μεγαλώνει και από ένα άλλο «καυτό» ζήτημα.  

Πρόκειται για την ενστικτώδη αντίδραση των νησιωτών μας, αλλά και 
πολλών περιοχών της ηπειρωτικής Ελλάδας, απέναντι στη μετατροπή μας 
σε χώρα-αποθήκη μεταναστών με στρατόπεδα συγκέντρωσης, τα οποία 
όπως αποκάλυψαν οι Financial Times, δεν θα φιλοξενούν απλά τους 
πρόσφυγες για λίγες ώρες ή ημέρες και άλλα τέτοια παραμύθια, αλλά θα 
είναι ΜΟΝΙΜΟΙ τόποι «κατανομής προσφυγών» στα υπόλοιπα μέλη της 
ΕΕ, μετατρέποντάς έτσι την Ελλάδα σε «στρατόπεδο προσφύγων για όλη 
την ΕΕ» (FT, 6/2/2016). Ιδιαίτερα τώρα που αποφασίστηκε να μας κλείσουν 
τα σύνορα από τα Σκόπια, εγκλωβίζοντας πολλές χιλιάδες προσφύγων στη 
χώρα μας, που η ευαίσθητη αναπτυγμένη Δύση δεν τους θέλει... 

Η λέξη υποκρισία είναι λίγη για να περιγράψει τον μηχανισμό που έχουν 
στήσει η κυβέρνηση ως πολιτικό όργανο των ελίτ, τα γκεμπελικά ΜΜΕ, οι 
ψευτό-αριστερές και ψευτο-αναρχικές οργανώσεις και Μη Κυβερνητικές 
Οργανώσεις για να αποκρύψουν τους πραγματικούς λόγους ύπαρξης των 
ροών αυτών, αλλά και να εκμεταλλευτούν τις ροές αυτές τα ίδια κέντρα που 
τις δημιουργήσαν.  

Ο μηχανισμός αυτός θέλει να ξεχνάει, ή μάλλον να ξεχνάμε, ότι οι μαζικές 
ροές αυτές δεν ξεκίνησαν 5 χρόνια πριν, όταν οι μισθοφορικές ορδές της 
Υπερεθνικής Ελίτ (Υ/Ε) επιτέθηκαν στη Λιβύη με τη συνδρομή του ΝΑΤΟ και 
στη συνέχεια στη Συρία, ούτε όταν 13 χρόνια πριν η Εγκληματική  
«Συμμαχία των προθύμων» κατέστρεψε το Ιράκ με την επίφαση των 
πυρηνικών που ποτέ δε βρέθηκαν. Οι ροές αυτές ξεκίνησαν μόλις πριν ένα 
χρόνο και εντάθηκαν από τότε που ξεκίνησε η Ρωσική επέμβαση στη Συρία. 
Κατά σύμπτωση ή μήπως κατόπιν εντολής από το διευθυντήριο των ελίτ στα 
κοπρόσκυλά της που παριστάνουν τους «επαναστάτες»  (και 
υποστηρίζονται από τους παρ’ ημίν επαγγελματίες «αντιφασίστες» και 
«αντιρατσιστές»); 

Ο μηχανισμός αυτός περιλαμβάνει και οικονομικούς μετανάστες από την 
Τυνησία, το Μαρόκο, το Μπαγκλαντές, το Πακιστάν, αλλά και πρόσφυγες 
από τους πολέμους της Υ/Ε στο Ιράκ το Αφγανιστάν, και τη Λιβύη (που έγινε 
5 χαλιφάτα), με αεροπορικές εταιρίες low cost, αλλά και τη νέα παγκόσμια 
δύναμη στο χώρο, "Turkish Airlines", με την ταυτότητά τους -ούτε καν 
διαβατήριο-, να μπαίνουν στο αεροπλάνο και σε δύο ώρες να φθάνουν 
Τουρκία, για να περάσουν το Αιγαίο.  

Ο μηχανισμός αυτός θέλει να μετατρέπει ακόμα και τις συμφωνίες όπως 
του Σένγκεν και του Δουβλίνου από υποχρέωση μιας χώρας με βάση την 
αρχή της «ελευθερίας» της κίνησης εργασίας, σε... προνόμιο που μπορεί να 
άρεται κατά το δοκούν για να εξυπηρετήσει τα σχέδια των ελίτ, 
αποδεικνύοντας έτσι και στη πράξη τη φύση της ΕΕ, όχι ως μιας ένωσης 
μεταξύ ίσων κρατών, αλλά σαν ένα διευθυντήριο επιβολής μέτρων που 
ευνοούν τις πολυεθνικές. 

Ο μηχανισμός αυτός θέλει επίσης τη ψευτο-Αριστερή κυβέρνηση μιας 
χώρας που έχει απωλέσει κάθε έννοια εθνικής και οικονομικής κυριαρχίας, 
να παραδίδει τη φύλαξη της στη FRONTEX και το ΝΑΤΟ, που θα 
διαχειρίζονται πλέον τις ροές μεταναστών και προσφύγων, όχι σύμφωνα με 
τα συμφέροντα και την ασφάλεια των προσφύγων, ούτε σύμφωνα με τα 
συμφέροντα του λαού και της χώρας που καλείται μόνη της να σηκώσει αυτό 
το βάρος της «φιλοξενίας», αλλά σύμφωνα με τα συμφέροντα των ελίτ και με 
εντολές που θα παρακάμπτουν κάθε νόμιμη αρχή της χώρας, αφού θα 
διαβιβάζονται από το εξωτερικό απ’ ευθείας στους ντόπιους μισθοφόρους 
τους ή καλύτερα στους ντόπιους επιστάτες των σκλάβων των πολυεθνικών.         

Ο ίδιος μηχανισμός περιλαμβάνει και τα πανάθλια κρατικά και ιδιωτικά 
κανάλια (ΕΡT,MEGA κ.λπ), τις συστημικές φυλλάδες καθώς και τις 
εγκάθετες εφημερίδες της «Αριστεράς» της Παγκοσμιοποίησης («Εφημερίδα 
των Συντακτών» κλπ.), που κάνουν μια εξωφρενικά υποκριτική, αδιάκοπη 
προπαγάνδα για το «πώς να βοηθήσουμε τους πρόσφυγες», ξεχνώντας τα 
εκατομμύρια των ανέργων, αστέγων και πεινασμένων συμπατριωτών μας 
που είναι «πρόσφυγες» στον ίδιο τους τον τόπο που γεννήθηκαν, πολλοί 
άστεγοι, πεινασμένοι κ.λπ! Παρακινούν δηλαδή φτωχούς ανθρώπους και 

μία ολόκληρη κοινωνία με συσσωρευμένα τεράστια προβλήματα σε  
συμπαράσταση και αλληλεγγύη, επενδύοντας στις ιστορικές ευαισθησίες 
του λαού μας για τους πρόσφυγες, και αποκρύπτοντας βέβαια την ίδια 
στιγμή τα  δισεκατομμύρια ευρώ που μοιράζονται απλόχερα σε ΜΚΟ αλλά 
και στην Τουρκία για την περισυλλογή και την φύλαξη μεταναστών (με το 
αζημίωτο βέβαια αφού όσοι μετανάστες επιλεγούν τελικά να προωθηθούν 
από την Ελλάδα θα συμπληρώσουν τη φθίνουσα εργατική δύναμη των 
Μητροπολιτικών κέντρων, συμπιέζοντας συγχρόνως τους ντόπιους 
μισθούς!) 

Ο Ούλριχ Γκρίλο, πρόεδρος των συνδέσμου Γερμανών βιομηχάνων ήταν 
απολυτά σαφής,  σχετικά με το θέμα σε εκδήλωση του ΣΕΒ στην Αθήνα: 

«Η Ευρώπη χρειάζεται εξειδικευμένους μετανάστες»…  

«Σύμφωνα με μία πρόσφατη μελέτη, ο αριθμός των Γερμανών 
εργασιακής ηλικίας θα μειωθεί από 45 εκατομμύρια σήμερα στα 29 
εκατομμύρια το 2050. Αυτό το χάσμα πρέπει να καλυφθεί. Πέντε 
εκατομμύρια περίπου μπορούν να προκύψουν από την αύξηση της 
συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας.. Αλλά χωρίς 
εξειδικευμένους μετανάστες δεν θα καλυφθεί πλήρως το χάσμα, και δεν θα 
μπορέσουμε να αναπτυχθούμε. Ένας από τους λόγους που αναπτύσσεται 
σήμερα η αμερικανική οικονομία είναι ότι έχει προσελκύσει σημαντικό 
αριθμό εξειδικευμένων μεταναστών». [σύνδεσμος] 

Και, παρά το γεγονός ότι δεν περίμεναν να γίνει τόσο απότομα η εισροή 
αυτή (την οποία ήθελαν να ελέγχουν και δεν το κατάφεραν λόγω της Ρωσικής 
επέμβασης στη Συρία), η στρατηγική των ελίτ της ΕΕ και του πολυεθνικού 
κεφαλαίου είναι «κατανοητή», αφού στόχοι της είναι:  

-- Στρατιές φτηνών εργατών χωρίς πολλά-πολλά δικαιώματα και 
διαμαρτυρίες 

-- Εργάτες που θα αντικαταστήσουν τους Ευρωπαίους εργάτες (οι οποίοι 
μέχρι χθες διαδήλωναν μαζικά π.χ. στο Βερολίνο ενάντια στην καταστροφική 
Διατλαντική Συμφωνία (TTIP) που καταργεί εργασιακά δικαιώματα, 
προστατευτικές ρυθμίσεις για το περιβάλλον, την υγεία, την διατροφή κλπ.)  

-- Τεράστιες πληθυσμιακές ροές που, αντικειμενικά, όχι μόνο καταστρέφουν 
κάθε Οικονομική και Πολιτιστική Αυτοδυναμία μας, αλλά δημιουργούν 
δυνητικά και συνθήκες συγκρούσεων μεταξύ των ντόπιων και εισαγόμενων 
θυμάτων της παγκοσμιοποίησης.  Είναι άλλωστε γνωστό πως με μοχλό την 
Ιδεολογία της Παγκοσμιοποίησης (ατομικά δικαιώματα κλπ.), η Υ/Ε έχει 
εξαπολύσει όλους τους πολέμους της τα τελευταία 15 χρόνια, στρατιωτικούς 
και οικονομικούς, σε κάθε χώρα μη ενσωματωμένη στη ΝΔΤ, ενώ με τον ίδιο 
τρόπο ελέγχει τον εσωτερικό εχθρό (τα αγωνιζόμενα λαϊκά στρώματα) στις 
ενσωματωμένες χώρες, υλοποιώντας την αρχή «διαίρει και βασίλευε» και 
στρέφοντας τα από τον πραγματικό εχθρό τους (την Υ/Ε, την ΕΕ κλπ) στους 
εξαθλιωμένους μετανάστες. 

Ένας άλλος Γκρίλο, ο Μπέπε Γκρίλο στην Ιταλία, μιλάει ανοιχτά για 
χρήματα που μετατρέπονται σε μαύρο πολιτικό χρήμα, αφού ανεξέλεγκτα η 
κυβέρνηση τα διοχετεύει στις Μ.Κ.Ο. ημετέρων, σε δήμους, επαρχίες, 
περιφέρειες και εργολάβους (έργα, έτοιμα φαγητά, ασφάλεια, διαμονή 
κ.λ.π.), οι οποίοι εμπλέκονται με το μαύρο πολιτικό χρήμα της κεντρο-
«αριστερής» κυβέρνησης Ρέντζι. Εδώ στην Ελλάδα δεν γνωρίζουμε ακόμη 
τι κονδύλια φθάνουν, ποιοι και πως τα διαχειρίζονται... 

Γι’αυτό και οι ΜΚΟ, σε άλλα μέρη στο κόσμο απαγορεύονται δια νόμου, 
αφού είναι ξεκάθαρός ο ρόλος τους στην αποδόμηση της πολιτικής, 
οικονομικής και πολιτισμικής κυριαρχίας κάθε χώρας. Δηλαδή, οι ΜΚΟ είναι 
μέρος του ίδιου μηχανισμού που χέρι-χέρι με τα παπαγαλάκια της 
Παγκοσμιοποιητικής «Αριστεράς» (ΣΥΡΙΖΑ, ΣΕΚ/ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ΚΕΕΡΦΑ, 
διάφοροι «αντιεξουσιαστές» τύπου ΑΚ κ.α), όταν δεν προβοκάρουν ανοιχτά 
τους λαϊκούς αγώνες με το να ανακαλύπτουν «νεοναζί αγρότες» στις 
πορείες, σκούζουν από το πρωί ως το βράδυ για «ανοιχτά σύνορα», 
προωθώντας με αυτόν τον τρόπο την ατζέντα των ελίτ. Απαιτούν 
νομιμοποίηση της προσφυγιάς και όλων των πολέμων που την 
δημιουργούνε. Συνεχίζουν να «πουλάνε τρέλα» και να καταδικάζουν γενικά 
και αόριστα τους βομβαρδισμούς, χωρίς να λένε το παραμικρό για τους 
πραγματικούς λόγους που οδήγησαν στον ξεριζωμό χιλιάδες παγιδευμένους 
ανθρώπους. Ζητάνε να πέσει ο «κακός» Άσαντ (εδώ και 5 χρόνια 
αντίστασης του λαϊκά στηριζόμενου καθεστώτος!) και πίνουν νερό στο 
όνομα των ψευτο-επαναστατών του ΝΑΤΟ, που κόβουν κεφάλια μπροστά 
από την μισθοφορική πράσινη σημαία. Την ίδια δηλαδή σημαία που 
κουνούσε ο  Διευθύνων Συμβούλος Πέτρος Κωσταντίνου της επιχείρησης 
ΚΕΕΡΦΑ/ΣΕΚ, που είναι θυγατρική του Βρετανικού SWP-του λεγόμενου 
«Εργατικού Σοσιαλιστικού Κόμματος» που στήριξε τους Ναζί στην 
Ουκρανία, ο ίδιος που ζητάει να πέσει ο φράχτης στον Έβρο. Η «Αριστερά» 
καταντά δηλαδή dealer του κεφαλαίου και των ελίτ, γιατί ενώ βέβαια τα 
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ανοικτά σύνορα είναι βασική Ελευθεριακή αρχή, όταν υποστηρίζεις την 
αρχή αυτή σε μια διεθνοποιημένη οικονομία της αγοράς που ελέγχουν οι 
οικονομικές ελίτ, τότε ουσιαστικά υποστηρίζεις τις «4 ελευθερίες» της 
παγκοσμιοποίησης! Μόνο δηλαδή σε μια διεθνή δημοκρατική  κοινότητα 
ισοκατανομής πολιτικής και οικονομικής εξουσίας (που δεν έχει σχέση 
βέβαια με το εξάμβλωμα Ευρωπαϊκής «δημοκρατίας» που προωθεί τώρα ο 
Σόρος και ο φίλος του, ο ...Μπαρουφάκης) θα μπορούσε να υποστηριχτεί 
βάσιμα η αρχή των ελεύθερων συνόρων. Στο βρώμικο αυτό παιχνίδι 
συμμετέχει, ίσως από έλλειψη πληροφοριών (στην καλύτερη περίπτωση) 
ακόμη και το ΚΚΕ όταν μέσω της «Τομεακής Επιτροπής Πειραιά» της ΚΟΑ 
του κόμματος ζητά να λειτουργήσει το εγκαταλειμμένο στρατόπεδο του 
Σχιστού ως χώρος προσωρινής φιλοξενίας, ενώ όφειλε να ξέρει ότι κάθε 
άλλο πάρα προσωρινή θα είναι τελικά η φιλοξενία αυτή αφού την ομολογούν 
ακόμη και τα ΜΜΕ της Υ/Ε.  

Η ντροπή είναι μικρή πλέον λέξη για να περιγράψει κανείς αυτόν το 
μηχανισμό και το βρώμικο παιχνίδι που παίζεται αυτή τη φορά, όχι στις 
πλάτες του Ελληνικού Λαού, αλλά στα ίσια από τις ντόπιες ελίτ και ξένες 
ελίτ, οι οποίες παράλληλα με την εξαθλίωση, τους μισθούς και τις συντάξεις 
πείνας, τις αυτοκτονίες, την μαζική μετανάστευση των νέων παιδιών, την 
άθλιο σύστημα υγείας της χώρας μας,- τού μετατρέπουν τώρα και την 
πατρίδα σε αποθήκη διαλογής φτηνών εργατών, χωρίς καν μάλιστα να 
ερωτηθούν. Αξιέπαινο παράδειγμα αποτελεί το δημοψήφισμα που 
αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιο στην Κω, γιατί μόνο οι κάτοικοι της 
περιοχής μπορούν να αποφασίσουν δημιουργία hot spot τον τόπο τους και 
δε μπορεί να τους το επιβάλλει καμία ντόπια ή ξένη ελίτ, η οποία δε διατίθεται 
φυσικά δημιουργήσει τέτοιες αποθήκες διαλογής φθηνών εργατών ούτε στα 
Βόρεια προάστεια, αλλά ούτε σε κοσμοπολίτικα νησιά δίπλα στις βίλλες 
τους. Φυσικά, το αίτημα για δημοψήφισμα απορρίφθηκε από τις 
«δημοκρατικές» ελίτ της Κοινοβουλευτικής μας («αριστερής») Χούντας!        

Τα χοντρά λοιπόν ψέματα της Ευρωπαϊκής Ελίτ αποκαλύπτονται, και το 
σχέδιο για μόνιμες εγκαταστάσεις που θα υποδέχονται εκατοντάδες 
χιλιάδες, αν όχι εκατομμύρια κόσμου, έχει γίνει αντιληπτό από τους 
κατοίκους των ακριτικών μας νησιών αλλά και της πολύπαθης Αττικής, γι’ 
αυτό και εξεγείρονται. Φυσικά για μια ακόμα φορά, όπως και σε κάθε 
περίπτωση αντίδρασης του απλού λαού στην εποχή της Παγκοσμιοποίησης, 
που αντιστέκεται στον αφανισμό της Εθνικής Κυριαρχίας του, οι αντιδράσεις 
αυτές βαφτίζονται φασιστικές. Πραγματικά, με τους ρυθμούς, την ευκολία και 
τους λόγους που βαφτίζονται φασιστικά μεγάλα τμήματα της ελληνικής 
κοινωνίας κάθε τόσο, στο τέλος οι μόνοι δημοκράτες και αντιφασιστές στη 
Ελλάδα θα παραμείνουν τα  γραφεία της ΕΕ, το ΝΑΤΟ, οι ΜΚΟ, τα ΚΕΕΡΦΑ, 
οι «αντιφά» και ο... Πρετεντέρης.        

Και είναι βέβαια εξοργιστικό πώς το κατεστημένο, εκμεταλλευόμενο την 
απλοϊκή συμπάθεια πολλών και ιδιαίτερα φτωχών ή φτωχοποιημένων 
Ελλήνων συμπατριωτών, χρησιμοποιεί  πολλούς ακόμα αφελείς και ακόμα 
περισσότερους «εντεταλμένους» συμπαραστάτες να προωθήσουν τη 
φιλανθρωπία του Σόρος και των Ισραηλινών ΜΚΟ. [βλ. δηλώσεις Τσίπρα-
Νετανιάχου] 

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΚΕΑ 

Φυσικά το «προσφυγικό» δεν θα λυθεί με το να μετατραπεί η Ελλάδα σε 
αποθήκη είτε «πολιτισμένων» είτε στρατοκρατούμενων Hot Spots, αλλά με 
την ρήξη των δεσμών κάθε χώρας από τη Νέα Διεθνή Τάξη της 
νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης και την εκδίωξη του ΝΑΤΟ από την 
Ελλάδα και τη Μέση Ανατολή (στην οποία δημιούργησε τις σφαγές Λιβύης 
και Συρίας, μετά από τις σφαγές στο Ιράκ και το Αφγανιστάν), καθώς και την 
απομόνωση των πελατειακών καθεστώτων της Μέσης Ανατολής (Σαουδική 
Αραβία, Κατάρ, Ιορδανία) που μαζί με την Τουρκία και το Ισραήλ 
υποστηρίζουν και εξοπλίζουν τις ορδές των ΝΑΤΟϊκών μισθοφόρων-
τζιχαντιστών.  

Γίνεται λοιπόν φανερό ότι από πολιτική άποψη το «μεταναστευτικό» 
είναι αποτέλεσμα της Παγκοσμιοποίησης.  

Και είναι αυτή ακριβώς η Νεοφιλελεύθερη Παγκοσμιοποίηση που 
συνεπάγεται και όλους τους πολέμους της Υπερεθνικής Ελίτ ενάντια στα μη 
ενσωματωμένα στη Νέα Διεθνή Τάξη καθεστώτα (βλ. Λιβύη, Συρία), η 
καταστροφή των οποίων - με τις ευλογίες βέβαια των ίδιων των σφαγέων 
αλλά και της Παγκοσμιοποιητικής Αριστεράς τύπου «Ιών» και του 
ΣΕΚ/ΑΝΤΑΡΣΥΑ που ακόμα σκούζει να πέσει ο Άσαντ στη Συρία- 
προκάλεσε τα κύματα των προσφύγων.  

Από κοντά και οι εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες από μη εμπόλεμες 
περιοχές που υφίστανται όμως τις συνέπειες της παγκοσμιοποίησης (Ινδία, 
Πακιστάν, Αφρική κλπ.), μέσω της ολοκληρωτικής καταστροφής της 
Οικονομικής τους Αυτοδυναμίας από την επέλαση των Πολυεθνικών. 

Επομένως μόνο εάν σπάσουμε ως χώρα τους δεσμούς με τη Νέα Διεθνή 
Τάξη και τους θεσμούς της (ΕΕ, ΝΑΤΟ, ΠΟΕ κλπ.), μόνο τότε δεν θα έχουμε 
κανένα λόγο να δεχόμαστε  παραπάνω από όσους αντέχει η οικονομία μας 
μετανάστες, εκτός και αν αυτό συμφωνείται με διακρατικές συμφωνίες και 
διμερείς ανταλλαγές (Έλληνες στο εξωτερικό και αντίστροφα).  

Και βέβαια ως χώρα που θα έχει ανακτήσει την Εθνική Κυριαρχία 
της, και δεδομένου ότι η ΕΕ θα μας απαγορεύει να τους δίνουμε 
ταξιδιωτικά έγγραφα (ή θα μάς τους γυρίζει πίσω), απλά τότε: 

Όσοι περνούν τα σύνορά μας παράτυπα θα υποχρεώνονται να 
επιστρέφουν πίσω στις χώρες τους, με την συμβουλή να αγωνιστούν 
ενάντια στην παγκοσμιοποίηση που τους ξερίζωσε από τις πατρίδες 
τους, και για την πολιτική και οικονομική Αυτοδυναμία στη χώρα τους, 
ώστε να γίνουν πραγματικοί πολίτες και όχι δούλοι στα καπιταλιστικά 
κέντρα.  

Όσοι όμως μετανάστες ζουν χρόνια στην Ελλάδα θα αποκτήσουν 
την ελληνική Ιθαγένεια εφόσον έχουν ενταχθεί στην ελληνική κοινωνία 
(δηλ. δεν είναι απλά άνεργοι οπότε εξ ορισμού δεν μπορεί να τους 
θρέψει η πατρίδα μας) 

Άλλωστε με ένα πρόγραμμα οικονομικής αυτοδυναμίας στην Ελλάδα 
θα μειωθεί τρομερά και ο αριθμός μεταναστών προς εμάς, γιατί όπως 
ξέρουμε, ελάχιστοι από αυτούς θέλουν να παραμείνουν στην Ελλάδα. Αλλά 
και από την Ελλάδα δεν θα έχουμε την αιμορραγία που καταστρέφει κάθε 
μέλλον αυτής της χωράς όταν τα παιδιά της που σπουδάστηκαν με τα έξοδα 
του Ελληνικού λαού, αναγκάζονται να μεταναστεύουν στην ΕΕ για να 
επιβιώσουν. 

ΑΓΩΝΑΣ ΛΟΙΠΟΝ ΓΙΑ: 

 Τη μονομερή έξοδο από τους θεσμούς της νεοφιλελεύθερης 
παγκοσμιοποίησης (ΕΕ,ΝΑΤΟ,ΠΟΕ κλπ.) 

 Το σταμάτημα του πολέμου της Υ/Ε και των πελατειακών 
καθεστώτων (Κατάρ, Σαουδική Αραβία κλπ.) ενάντια στην νόμιμα 
εκλεγμένη Συριακή Κυβέρνηση που στηρίζει με ποταμιά αίματος όλα 
αυτά τα χρονιά ο Συριακός λαός. 

 Την πολιτική και οικονομική αυτοδυναμία μας που 
συνεπάγεται την εθνική και οικονομική κυριαρχία μας και το κλείσιμο 
(δηλαδή κυριαρχικό έλεγχο) των χερσαίων και θαλασσίων συνόρων 
μας. 

- ΟΧΙ ΣΤΑ HOT SPOTS 

- ΟΧΙ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΕΛΙΤ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ 
ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

- ΟΧΙ ΣΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΑΠΑΤΗ ΤΩΝ «ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΩΝ» ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΚΕΛΛΑΡΗΔΕΣ 

ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 
«ΑΡΙΣΤΕΡΑ» 

- Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ 

- ΌΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ 
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ 

 

ΥΓ: Περιττό να το προσθέσουμε, αλλά επειδή ξέρουμε ότι οι 
διάφοροι κατ’ επάγγελμα (συνήθως με το αζημίωτο) “αντιφασίστες” και 
“αντιρατσιστές” μπορεί να μας κατηγορήσουν για φασίστες και 
ρατσιστές, ότι εμείς όχι μόνο με τους προσωπικούς αγώνες μας, αλλά 
και με τις απαράβατες για δεκαετίες πολιτικές μας θέσεις έχουμε δείξει 
πόση σχέση έχουμε με φασισμό και ρατσισμό. Προφανώς ούτε ο 
φασισμός ούτε ο ρατσισμός έχουν οποιαδήποτε συμβατότητα με μια 
Αυτοδύναμη Κοινωνία που θεμελιώνεται στη ισοκατανομή της 
πολιτικής και οικονομικής δύναμης μεταξύ όλων των πολιτών, αρχικά 
στο πλαίσιο κάθε χώρας χωριστά, και στη συνέχεια στο πλαίσιο 
Δημοκρατικών συνομοσπονδιών, σε μια νέα Δημοκρατική Διεθνή Τάξη 
και έναν πραγματικό Διεθνισμό, σε αντίθεση με τον ψευτο-«Διεθνισμό» 
της Υπερεθνικής Ελίτ και των οργάνων της, Δεξιών και «Αριστερών», 
που θεμελιώνεται στο κέρδος και την εκμετάλλευση.  

 

www.mekea.org   

Για επικοινωνία : mekea@mekea.org  και 69 37 835 919 
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