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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 

Η Ιστορική μέρα του Brexit να σημάνει την απαρχή της 
Απελευθέρωσης του Ελληνικού Λαού 

 
ΑΜΕΣΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΜΕ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ 

ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΗΞΗΣ ΜΕ ΤΗ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ 

1. Η 23 IOYNΗ 2016 ΕΙΝΑΙ H HΜΕΡΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ Ν’ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ. Το Βρετανικό δημοψήφισμα ήταν 
τρομερός κόλαφος όχι μόνο για την Ευρώ-ελίτ (πολλοί τη χαρακτηρίζουν Ευρω-αλήτ), αλλά για ολόκληρη την 
Υπερεθνική Ελίτ (Υ/Ε) και τη νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση, την οποία διαχειρίζεται, σπρώχνοντας 
δισεκατομμύρια ανθρώπων σε όλο τον κόσμο (μεταξύ των οποίων και τον Ελληνικό) στην οικονομική και 
κοινωνική εξαθλίωση ή την φυσική εξόντωση μέσω των πολέμων που εξαπέλυσε στα χρόνια της κυριαρχίας της 
(από τη Γιουγκοσλαβία μέχρι το Ιράκ, το Αφγανιστάν, τη Λιβύη, τη Συρία και την Ουκρανία). 

2. Ήταν τρομερός κόλαφος γιατί o Βρετανικός λαός δεν λύγισε παρά την κτηνώδη εκστρατεία της Υ/Ε να τον 
γονατίσει επιστρατεύοντας κάθε μέσο στη διάθεση της. Μέχρι ο ίδιος ο εγκληματίας Νομπελίστας ...Ειρήνης, 
Ομπάμα, πήγε στο Λονδίνο για να διακηρύξει ότι θα υποστεί καταστροφή η Βρετανία αν φύγει από την ΕΕ, ενώ ο 
εξίσου εγκληματίας Τουσκ (που οργάνωσε το δολοφονικό πραξικόπημα στην Ουκρανία σαν πρωθυπουργός της 
Πολωνίας και μετά προβιβάστηκε γι’ ανταμοιβή σε Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβούλιου) μίλησε για πιθανή 
καταστροφή του Δυτικού πολιτισμού από πιθανό Brexit! 

3. Παράλληλα, η χρεωκοπημένη Παγκοσμιοποιητική «Αριστερά» που είναι πλήρως ενσωματωμένη στην Νέα 
Διεθνή Τάξη της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης, από τον δικό μας ΣΥΡΙΖΑ και το Podemos, μέχρι τους 
«αστέρες» τύπου Βαρουφάκη και Τσόμσκυ στην υπηρεσία των διαφόρων Σόρος, ξεδιάντροπα παραπλανά τους 
λαούς ότι δήθεν η ΕΕ μπορεί να βελτιωθεί από μέσα, κάτι που περιέργως δεν κατάφερε κανένας μέχρι σήμερα, 
ακόμη και σοσιαλδημοκράτες του αναστήματος των Μιτεράν και Λαφοντέν, κι όχι βέβαια μαριονέτες όπως οι 
Τσίπρας και Ιγκλέσιας. 

4. Συγχρόνως, μια άλλη τάση της «Αριστεράς», η «αντισυστημική», είτε αποκοιμίζει τους λαούς ότι τα κινήματα 
για εθνική και οικονομική κυριαρχία που φουντώνουν σε όλη την Ευρώπη, όπως το Βρετανικό, απαρτίζονται από 
«ρατσιστές» και «ακροδεξιούς» είτε περιμένει την αντικαπιταλιστική επανάσταση σε τρία τέρμινα για να πετύχει 
την έξοδο κάθε λαού από την ΕΕ. Μια νεοσύστατη παρόμοια κίνηση στην Ελλάδα καλεί σε συλλογή υπογραφών 
με στόχο την «αποδέσμευση από την ΕΕ», χωρίς βέβαια ν’ αρθρώνει λέξη ότι ο αγώνας κατά της ΕΕ είναι αγώνας 
κατά της παγκοσμιοποίησης, για την οικονομική αυτοδυναμία του λαού και για την επίτευξη αντίστοιχων 
πολιτικοστρατιωτικών αλλαγών (έξοδος από το ΝΑΤΟ, συμμαχίες με χώρες που αντιστέκονται στη Νέα Διεθνή 
Τάξη κ.λπ.). 

5. Όμως ποιοι είναι άραγε οι «ρατσιστές» και οι «ακροδεξιοί» και οι «εθνικιστές» για τους οποίους μιλούν όλοι 
αυτοί στην χρεωκοπημένη Αριστερά, όπως και οι δήθεν διανοούμενοι (κατά κανόνα τρόφιμοι κονδυλίων της ΕΕ) 
που στελεχώνουν τα κανάλια κάθε βράδυ στην πλύση εγκεφάλου των λαών; Οι ίδιοι «οικονομολόγοι» και 
«διανοούμενοι» έβγαιναν κάθε μέρα να προαναγγείλουν τη Βρετανική καταστροφή, προβαλλόμενοι από όλα τα 
ΜΜΕ στην Ελλάδα ή τα ψευτο-Αριστερά μίντια τύπου Guardian στο εξωτερικό. Είναι μήπως ρατσιστές και 
«ακροδεξιοί» το 52% του Βρετανικού λαού που αποτελείται στη συντριπτική του πλειοψηφία από τα εργατικά 
στρώματα, τους ανέργους, τους εργαζόμενους με «συμβόλαια, μηδενικών ωρών», τους φτωχούς που ακόμη και 
στη Βρετανία τρέφονται από συσσίτια, τους αρρώστους που περιμένουν στις ουρές του καταρρέοντος ΕΣΥ; Και 
ποιο είναι άραγε το 48%; Μήπως είναι κατά κύριο λόγο οι βολεμένοι της μεσαίας τάξης και οι αρχιβολεμένοι της 
ανώτερης τάξης, ή ακόμα οι απολίτικοι νέοι που κοιτούν πώς «να τη βολέψουν» με κάνα πτυχίο και κάνα ψίχουλο 
από τα ερευνητικά προγράμματα της ΕΕ; 



6. Μπροστά στο μαζικό κίνημα που αναπτύσσεται «από κάτω», ακόμη και στην Ελλάδα των τρομοκρατημένων 
υπηκόων της ΕΕ, οι πολιτικοί απατεώνες του ΣΥΡΙΖΑ που μέχρι προχθές (μαζί με τους «διανοούμενους» τύπου 
Βαρουφάκη και Δουζίνα) καταδίκαζαν το κίνημα Brexit για ακροδεξιό και ρατσιστικό, τώρα κάνουν στροφή 180 
μοιρών και σαν σκέτοι απατεώνες αγκαλιάζουν το αποτέλεσμα που ψήφισε το 52% του λαού. Έτσι οι φυλλάδες 
του ΣΥΡΙΖΑ μιλούν τώρα γι' «Αυτή την Ευρώπη που έφερε το Brexit» --δηλαδή την ΕΕ των «κακών» Σόιμπλε, 
Κάμερον κλπ.-- (Εφημερίδα των Συντακτών), συνεχίζοντας έτσι την εξαπάτηση ότι δήθεν θα μπορούσε να υπάρξει 
και άλλη ΕΕ, των «καλών». Αντίστοιχος ο τίτλος της Αυγής: «Ευρώπη των λαών ή κατάρρευση» !  

  

Εάν θέλετε να μετάσχετε σε ένα πανελλαδικό κίνημα για  

Α) Εθνική και Οικονομική Κυριαρχία  

Β) Οικονομική και Πολιτική Αυτοδυναμία  

Γ) την κατάργηση κάθε Μνημονίου και την απαλλαγή από το εγκληματικό Χρέος που μας 
φόρτωσαν οι ελίτ χωρίς να μας ρωτήσουν, 

και συμφωνείτε με τα παραπάνω, 

ΚΙΝΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ: 

1. Υπογράψτε τη διακήρυξη αυτή όπως παρακάτω  
2. Συγκροτείστε Πυρήνες για την εθνική και κοινωνική απελευθέρωση, στη πόλη σας, τον 

δήμο σας και οργανώστε αμεσοδημοκρατικές συνελεύσεις στη περιοχή σας 
3. Συγκροτείστε Ομοσπονδίες από ανακλητούς εντολοδόχους (όχι αντιπροσώπους) των 

συνελεύσεων ανά περιφέρεια 
4. Από αυτές τις Ομοσπονδίες πρέπει να προκύψει μια πανελλαδική Συνομοσπονδία για την 

ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ. 
5. Αυτή θα παλέψει για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος άμεσης εξόδου από την ΕΕ και ρήξης 

με την παγκοσμιοποίηση. Εννοείται ότι νίκη του δημοψηφίσματος θα έπρεπε να σημαίνει 
την άμεση διεξαγωγή Γενικών Εκλογών ώστε ν' αναδειχθεί μια κυβέρνηση εντολοδόχων 
των Συνελεύσεων που θα υλοποιούσε τους παραπάνω Στόχους  

(Για τους λεπτομερείς Στόχους βλ. επικαιροποιημένο ΜΕΚΕΑ - Μάρτης 2016) 

Μπορείτε να υπογράψετε με τρεις τρόπους: α) συμπληρώνοντας τα πεδία παρακάτω και επιστρέφοντας τη 
φόρμα σε κάποιο μέλος μας,  β) διαδικτυακά, συμπληρώνοντας τη φόρμα υπογραφών στη διεύθυνση 
www.mekea.org/διακήρυξη ή στέλνοντας τα στοιχεία σας (Ονοματεπώνυμο, Περιοχή, Ιδιότητα/Επάγγελμα) 
email mekea@mekea.org  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ                        ΠΕΡΙΟΧΗ                 ΙΔΙΟΤΗΤΑ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ                EMAIL/ΤΗΛΕΦΩΝΟ  
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Επικοινωνία:  Email: mekea@mekea.org    τηλέφωνο: 6937.835.919 
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