ΣΤΟΧΟΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ
ΣΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΑΣ
(ΤΡΌΦΙΜΑ, ΦΆΡΜΑΚΑ, ΚΑΎΣΙΜΑ ΚΑΙ ΌΠΛΑ) - Εθνικό σχέδιο αποκέντρωσης και
επανέναρξης της πρωτογενούς παραγωγής: Ο Έλληνας να γυρίσει στο χωράφι, στο
εργοστάσιο, την παραγωγή και την σκληρή εργασία. Εύκολες λύσεις και δωρεάν
δανεικά δεν υπάρχουν. Σκληρή δουλειά και αξιοκρατία για να σηκώσουμε και πάλι
ψηλά την Ελλάδα.
ΑΜΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΡΥΚΤΟΥ
ΜΑΣ ΠΛΟΥΤΟΥ (πετρελαίου, φυσικού αερίου, πολυτίμων μετάλλων). Deutsche
Bank: «427 δισ. ευρώ κέρδος μπορεί να αποδώσουν τα ελληνικά κοιτάσματα φυσικού αερίου νοτίως της Κρήτης» - Bloomberg: «Η Ελλάδα μπορεί να γίνει η μεγαλύτερη χώρα παραγωγής χρυσού στην Ευρώπη ξεπερνώντας τη Φινλανδία».
ΕΘΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΛΟΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΑΣ ΠΗΓΩΝ: Απόδοση
των κερδών από την εκμετάλλευσή τους στον ελληνικό λαό, μέσω της επιδότησης
της εγχώριας παραγωγής σε κάθε τομέα. Η Χρυσή Αυγή βροντοφωνάζει: Ναι στην
Εθνική Παραγωγή! Διότι, όπως λέει ο Καθηγητής Παναγιώτης Κονδύλης: «1% βιομηχανική ανάπτυξη αξίζει εκατό φορές περισσότερο από 1% τουριστική ανάπτυξη ή
καταναλωτική επέκταση, διότι η πρώτη και μόνο συμβάλει στην αυτάρκεια της Πατρίδας».
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ TOY ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΧΡΕΟΥΣ με βάση
το Διεθνές Δικαίο. Δυναμική διεκδίκηση του κατοχικού δανείου από την γερμανική
κυβέρνηση (510 δισ. ευρώ). Εμπορικές συμφωνίες με Ρωσία, Ιράν, Κίνα για παράλληλη τροφοδοσία της εγχώριας αγοράς.
ΑΝΑΚΉΡΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΉΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΖΏΝΗΣ
Χωρικά Ύδατα στα 12 Ναυτικά Μίλια: Έλεγχος Αιγαίου Πελάγους και Στενών των
Δαρδανελίων. Εφαρμογή του Δόγματος του Ενιαίου Αμυντικού Χώρου Ελλάδος –
Κύπρου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ: ΟΙ ΚΛΕΦΤΕΣ ΦΥΛΑΚΗ, ΤΑ ΚΛΕΜΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΛΑΟ
Κατάργηση της βουλευτικής ασυλίας και του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Κατάργηση χρηματοδότησης κομμάτων (η Χρυσή Αυγή λειτουργεί άρτια χωρίς να
λαμβάνει ούτε μισό ευρώ από το δημόσιο ταμείο). Μείωση αριθμού βουλευτών σε
180, κατάργηση φοροαπαλλαγών και προνομίων, εξομοίωση βουλευτικού μισθού
με αυτόν του Ανωτέρου Αξιωματικού.
ΦΥΛΆΚΙΣΗ ΚΑΙ ΔΉΜΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΏΝ ΌΣΩΝ ΈΚΛΕΨΑΝ ΤΟ ΔΗΜΌΣΙΟ και
έλαβαν θαλασσοδάνεια εκατομμυρίων από τις χρεωκοπημένες τράπεζες.
Συντριβή της διεφθαρμένης πλουτοκρατίας. Οριστικό τέλος στην αφαίμαξη του
ελληνικού πλούτου από αυτούς που ελέγχουν το αμαρτωλό πολιτικό σύστημα.
ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ: Αυτή την στιγμή στην
Ελλάδα υπάρχει ακραίος πλούτος και ακραία φτώχεια, ενώ τα μεσαία στρώματα
οδηγούνται στην ανέχεια. Στόχος της Χρυσής Αυγής η άμεση συμπίεση των δύο
άκρων με στόχο την δημιουργία μίας, ενιαίας και εύρωστης μεσαίας τάξης.
ΛΟΥΚΈΤΟ ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΚΑΝΆΛΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΆΝΟΜΕΣ ΆΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΈΗ
εκατοντάδων εκατομμυρίων. Φοροαπαλλαγές για επενδυτές, επιχειρηματίες,
πλοιοκτήτες που απασχολούν ΜΌΝΟ ΈΛΛΗΝΕΣ εργαζομένους και μεταφέρουν
τα κεφάλαιά τους στο εθνικό τραπεζικό σύστημα - Κατάργηση γραφειοκρατίας για
έναρξη επιτηδεύματος – Νέες επιχειρήσεις εντός 24ωρου.
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΟΥ ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ: Άμεση απόλυση όσων
προσελήφθησαν παράνομα και αναξιοκρατικά. Άμεση μετάταξη σε παραγωγικές
θέσεις εργασίας όσων δημοσίων υπαλλήλων δεν έχουν ουσιαστικό αντικείμενο
ενασχόλησης. Να μη ζει το υδροκέφαλο Δημόσιο εις βάρος του ελληνικού λαού,
αλλά να ξεκινήσει να λειτουργεί παραγωγικά και προς όφελος του συνόλου.
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΖΩΗΣ
Σχέδιο απέλασης όλων των αλλοδαπών που εισήλθαν παράνομα στην χώρα.
Προστασία των Ελλήνων παραγωγών και προώθηση των προϊόντων τους στην
εγχώρια αγορά. Έλεγχος του καρτέλ της αγοράς τροφίμων. Επιδότηση της μητρότητας, φοροελαφρύνσεις για τα νέα ζευγάρια που αποκτούν παιδί και γενναίες
ενισχύσεις τριτέκνων / πολυτέκνων.
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