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ΚΟΙΝΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΝΗΜΟΝΙΑΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΟΥ ΜΙΚΗ

ΣΧΕΔΙΟ «ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ»
ΕΝΩΜΕΝΗ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟ-ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

   ΚΟΙΝΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΑΝΤΙΜΝΗΜΟΝΙΑΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
   Το ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ, μετά τη βαριά προσωπική ήττα του Πρωθυπουργού,  που παρά τον 
εκβιασμό  του,  έχασε  9  ολόκληρες  ποσοστιαίες  μονάδες  μέσα  σε  ένα  χρόνο 
διακυβέρνησης (παγκόσμιο ρεκόρ), αλλά και την αποστομωτική νίκη του Αντιμνημονίου 
που καταγράφηκε συνολικά στο πελώριο 60%, παρά τους εκφοβισμούς, τις απειλές 
και τις συκοφαντικές ύβρεις περί «αντιπατριωτών», ευχαριστώντας όλους τους χιλιάδες 
φίλους και συναγωνιστές για την ενεργοποίηση τους, προτείνει  την άμεση, κοινή Σύσκεψη 
των νικητριών Αντιμνημονιακών Δυνάμεων, τη συζήτηση και την καταγραφή κοινών 
σημείων και την επεξεργασία πολιτικού ΣΧΕΔΙΟΥ, ενός ΣΧΕΔΙΟΥ «ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ», 
για  την  από  κοινού  αντιμετώπιση  της επικίνδυνης,  καταστροφικής  και  αδιέξοδης 
πολιτικής της Κυβέρνησης  και την όσο το δυνατόν πιο ανώδυνη γρήγορη απεμπλοκή, 
εξουδετέρωση ή παράκαμψη του Μνημονίου, με ταυτόχρονο στόχο την επανάκτηση της 
Εθνικής Ανεξαρτησίας και Λαϊκής Κυριαρχίας!

   ΣΤΟΥ ΜΙΚΗ
   Η  συνάντηση  αυτή,  συμπεριλαμβανομένων  των  Σαμαρά,  Παπαρήγα,  Τσίπρα, 
Αλαβάνου,  του Μιχάλη Χαραλαμπίδη και άλλων σχετικών δυνάμεων,  αλλά και των 
κυρίων  Δημαρά,  Μητρόπουλου και  Παπαθεμελή,  που σημείωσαν  μεγάλα ποσοστά 
τοπικά, μπορεί να γίνει σε «ουδέτερο» και εγγυημένο έδαφος, όπως π.χ.  το σπίτι του 
Μίκη Θεοδωράκη, ο οποίος μπορεί να απευθύνει και τις σχετικές προσκλήσεις, ώστε 
να μην υπάρξει δισταγμός ή πρόφαση από κανέναν!

   ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ
   Διότι από την άλλη, ο Γιώργος, τραγικά πλέον αποδυναμωμένος, εκτιμάται πως είτε 
θα  προσπαθήσει  να  φτιάξει  μια  ευρύτερη  Κυβέρνηση  με  στήριξη  και  συμμετοχή 
φιλομνημονιακών  «προσωπικοτήτων»,  ώστε  να  διασκεδάσει  τις  εντυπώσεις  και  να 
δημιουργήσει μια πλατύτερη εικόνα «νομιμοποίησης» των απαράδεκτων χειρισμών του, είτε 
θα προσφύγει αναγκαστικά στις κάλπες το συντομότερο, προκειμένου να αποφύγει τις 
«πληγές του Φαραώ» που προκαλεί και θα προκαλέσει η αδιέξοδη και ολέθρια πολιτική του 
και να διασωθεί έτσι προσχηματικά, ορίζοντας και ελέγχοντας τη νέα μικρή Κοινοβουλευτική 
Ομάδα που θα προκύψει τότε.

   ΝΑ ΖΩΝΤΑΝΕΨΕΙ Ο ΝΟΕΜΒΡΗΣ ΤΟΥ ‘42
   Το Σχέδιο «Γοργοπόταμος», συμβολίζει την ενωμένη Εθνική Αντίσταση των Ελλήνων 
και τη μεγάλη επιτυχία ανατίναξης της ζωτικής για τον Χίτλερ Γέφυρας του Γοργοποτάμου, 
την  25η-26η Νοεμβρίου  1942 και  αποτελεί  τον  μόνο  γρήγορο  και  εφικτό  δρόμο 
απεμπλοκής  από  το  Μνημόνιο,  αφού  δεν  αρκεί  μόνο  η  ικανή  και  εμπνευσμένη 
πολιτική  ηγεσία,  αλλά  χρειάζεται  η  συνεργασία  και  των  εργαζομένων,  των 
συνδικάτων, των πλατιών λαϊκών μαζών και πολιτικών δυνάμεων! 
   Στην ανευθυνότητα, τα ψευδοδιλλήματα και τους ερασιτεχνισμούς του Πρωθυπουργού, ας 
απαντήσουμε  με  ενότητα,  αδελφοσύνη,  συνεργασία,  εθνική,  πολιτική  και  κοινωνική 
ομοψυχία! Αυτά θα αλλάξουν την Ιστορία!
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