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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ
Η φανερή έλλειψη αρχών και προσανατολισμού στη διακυβέρνηση της
σύγχρονης Ελλάδας και η απροκάλυπτη διαφθορά που εξακολουθεί να
επικρατεί σε όλη τη δημόσια ζωή της πατρίδας μας, με ευθύνες και
παραλείψεις όσων το πολιτικό σύστημα προβάλλει, για να αποφασίζουν και
να μας αντιπροσωπεύουν, αποδεικνύουν την οικονομική χρεωκοπία της χώρας
και την ηθική κατάπτωση των πολιτικών, που αναδεικνύουν τόσο την κρίση
Δικαιοσύνης, όσο και του ρεπουμπλικανικού - κοινοβουλευτικού μας
πολιτεύματος.
Ο Έλληνας πολίτης, παντελώς απροστάτευτος και μόνος, πασχίζει πλέον
να επιβιώσει από τη λαίλαπα της ακρίβειας και των φοροεπιδρομών του κράτους
και των εξωχώριων δυναστών που κυβερνούν, εκτός κάθε συνταγματικής λογικής,
την Ελλάδα μας. Όλοι οι Έλληνες και Ελληνίδες βιώνουμε καθημερινά την
υποβάθμιση του περιβάλλοντος και των ανθρώπινων σχέσεων, που μας
επηρεάζουν δυσμενώς, όπως και τα αλλεπάλληλα σκάνδαλα ή χρηματισμούς κάθε
μορφής, ενώ μας κυριεύει πλήρης απογοήτευση και απελπισία .
Αυτή η καθημερινότητα δεν μπορεί και δεν πρέπει να συνεχίσει πλέον να
αντιμετωπίζεται με τον ίδιο αδιέξοδο τρόπο της κομματοκρατίας, δηλαδή της
εναλλαγής κομμάτων στην εξουσία, που κομματιάζουν το ενιαίο κοινωνικό σώμα
των Ελλήνων. Οφείλουμε πλέον ανεξάρτητα από τη μέχρι τώρα πολιτική και
κομματική μας καταγωγή να εγερθούμε, εγκαταλείποντας την αδιαφορία μας,
μπροστά στους επαπειλούμενους κινδύνους για τις επόμενες γενιές Ελλήνων. Ήδη
διαπιστώνεται και εκφράζουμε μια ουσιαστική συσπείρωση του δημοκρατικού
ελληνοκεντρικού χώρου, δηλαδή των πατριωτικών κομμάτων και λοιπών
κοινοτήτων της Κοινωνίας των Ελλήνων Πολιτών, όπως και σοβαρών
προσωπικοτήτων, που παραμένουν αμέτοχοι μέχρι τώρα στα διάφορα κομματικά
παίγνια εξουσίας.

Το άρθρο 120 του Συντάγματος μας επιβάλλει να αντισταθούμε με
κάθε μέσο στην κατάλυσή του, που δυστυχώς ολοκληρώθηκε με την απαξίωση
του αποτελέσματος του Δημοψηφίσματος Ιουλίου 2015 και της άρνησης του
Ελληνικού λαού να κυβερνάται από κουαρτέτα και εξωχώριους θεσμούς, ερήμην
των προβλέψεων του Συντάγματός μας. Η βάναυση αυτή καταπάτηση των
θεμελιωδών συνταγματικών διατάξεων για την απαιτούμενη Λαϊκή
Κυριαρχία επιβάλλει τη συσπείρωση της συντριπτικής πλειοψηφίας όλων
των νοημόνων δημοκρατικών δυνάμεων, μαζί με ανεξάρτητους πολίτες με
απώτερη επιδίωξη τη συγκρότηση μιας νέας πολιτικής και κοινωνικής
πλειοψηφίας και μιας πατριωτικής κυβέρνησης με σκοπό την αποκεντρωμένη
περιφερειακή και ποιοτική Ανάπτυξη της πατρίδας μας. Ταυτόχρονα
μπορούμε να καταστήσουμε την Ελλάδα επίκεντρο μιας Βαλκανικής και
Μεσογειακής διεθνούς πολιτικής και παγκόσμια αποδεκτών πρωτοβουλιών,
που θα αποκρούσουν τον Ισλαμικό μεσαίωνα και θα αναδείξουν ξανά το
Οικουμενικό Μήνυμα του Ελληνισμού προς την ανθρωπότητα.
Δραστήριοι πολίτες που δρούμε υπεύθυνα και ανεξάρτητα στους
επιστημονικούς και επαγγελματικούς μας χώρους δουλειάς, που προσφέρουμε με
συνέπεια τον ελεύθερο χρόνο μας σε εθελοντικές οργανώσεις κάθε αντικειμένου
και ενδιαφέροντος, ομογενείς που συντηρούμε την Ελληνική παράδοση και
πολιτισμό στις απανταχού Κοινότητες του Απόδημου Ελληνισμού και
Πρωτοπόροι στις τοπικές μας κοινωνίες, που συγκροτούμε στην πράξη
εναλλακτικούς δημοκρατικούς θεσμούς, παράλληλα και ανεξάρτητα από το
κατεστημένο της κομματοκρατίας, οικοδομούμε πλέον το Πανεθνικό –
Παλλαϊκό Κίνημα της κοινωνίας των Ελλήνων πολιτών. Αυτό αποσκοπεί στην
επανάκτηση της Ελληνικής Ανεξαρτησίας και της αυθεντικής Δημοκρατίας, με
την υποστήριξη του παγκόσμιου Ελληνισμού και φιλελλήνων προς όφελος όλου
του Ελληνικού λαού και ενάντια στους διαπλεκόμενους ολιγάρχες, που σε όλη
τη λεγόμενη μεταπολιτευτική περίοδο μας κυβερνούν. Στην ιερή αποστολή
μιας αυθεντικής και άμεσης πολιτικής έκφρασης αυτών των Αρχών και
Προοπτικών, ζητάμε συμπατριώτες την ταχεία σας ανταπόκριση για να
θεμελιώσουμε ένα νέο Σύνταγμα, που να ανατρέπει όλες τις ανομίες του
παρελθόντος!
«Οι καιροί ου μενετοί»
«Τον τε μηδέν των κοινών μετέχοντα, ουκ απράγμονα αλλ’ αχρείον νομίζομεν!»
«Χρώμεθα γαρ πολιτεία ου ζηλούση τους των πέλας νόμους!»

