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                                      ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ 

 

Η Νέα Συνταγματική Σύμπραξη Πολιτών ιδρύεται υπό τις συνθήκες της επεκτεινόμενης 

οξύτατης οικονομικής, πολιτιστικής, κοινωνικής, εθνικής και πολιτικής κρίσης στην Ελ-

λάδα. Σκοπός της προωθούμενης συσπείρωσης των πολιτών είναι ν’ αγωνιστούν εναντίον 

του πελατειακού κράτους, της διαφθοράς, του λαϊκισμού, της διαπλοκής και της επιμε-

λώς σχεδιασμένης συστηματικής αποδόμησης της Χώρας, που ταλανίζουν τους πολίτες 

καταλήγοντας στη λεγόμενη χρεοκοπία. Η Νέα Σύμπραξη υποστηρίζει την εγκαθίδρυση, 

στο πλαίσιο των συνταγματικών κανόνων, δίκαιης, ελεύθερης, δημοκρατικής και ανοι-

κτής κοινωνίας, στην οποία θα επικρατεί η ελευθερία, η ισότητα, η αλληλεγγύη, η ασφά-

λεια, η δικαιοσύνη και τα συνταγματικώς προστατευόμενα ανθρώπινα δικαιώματα. Επι-

θυμία και επιδίωξη είναι η σφυρηλάτηση θεσμών, που θα παρέχουν σε όλους τη δυνατό-

τητα της επιλογής μιας αξιοπρεπούς και τιμημένης ζωής, με την ανάπτυξη των δεξιοτή-

των των πολιτών, τη στήριξη των ενδεών και αδυνάτων, την ασφάλεια και την προστα-

σία από το έγκλημα, τον σεβασμό των παραδόσεων και της ανόθευτης ιστορίας, την προ-

στασία της Ορθοδοξίας και της ελευθερίας του θρησκευτικού φρονήματος, την οικονο-

μική ανάπτυξη υπό καθεστώς κοινωνικής δικαιοσύνης και την ενίσχυση των μέσων άμυ-

νας εναντίον των εξωτερικών εχθρών και επίβουλων. Οι πολίτες που συναποτελούν τη 

Νέα Συσπείρωση Πολιτών εργάζονται για την επιτυχία των σκοπών της με ανιδιοτέλεια, 

εντιμότητα, διαφάνεια, παρέχοντας πάντοτε πλήρη λογοδοσία για τις ενέργειές τους κυ-

ρίως τις οικονομικές. Οι σκοποί της συσπείρωσης και σύμπραξης των πολιτών επιδιώκο-

νται και πραγματοποιούνται με αυστηρώς δημοκρατικές διαδικασίες και συνταγματικώς 

προβλεπόμενους και επιδοκιμαζόμενους τρόπους και μέσα. Πρόκειται για έναν δημοκρα-

τικό οργανισμό, που οργανώνει τα μέλη και τους φίλους του, έχοντας άμεση επικοινωνία, 

επαφές και σχέσεις με όλες τις δυνάμεις του Ελληνισμού παγκοσμίως για την πρόοδο και 

την ευημερία της ελληνικής Πατρίδας. 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1:  ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΕΜΒΛΗΜΑ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

1. Η οργάνωση συσπείρωσης και δημοκρατικού αγώνα για τα δικαιώματα και τις ελευθε-

ρίες των Ελλήνων Πολιτών σε ολόκληρη την υφήλιο, σύμφωνα με τις συνταγματικές 

προβλέψεις για τη σύμπραξη πολιτών και τη συμμετοχή τους οργανωμένα στις βουλευ-

τικές εκλογές, κατά το άρθρο 29 του Συντάγματος, ιδρύεται στη Ελλάδα  την 18η Ιού-

νιου 2020 και ονομάζεται Αλήθεια Ελλήνων. 
 

2. Έδρα του πολιτικού οργανισμού είναι η Αθήνα.  
3. Έμβλημα του πολιτικού οργανισμού είναι ένα γυναικείο πρόσωπο που συμβολίζει την 

Αλήθεια. 
4. Τα χρώματα της ταυτότητας του πολιτικού οργανισμού είναι το βαθύ κόκκινο, μπλε και 

κίτρινο.  



 

 

5. Η σφραγίδα του είναι κυκλική και φέρει το όνομα, το έτος ιδρύσεως και αποτυπώνεται 

σε όλα τα έγγραφα. 
 

ΑΡΘΡΟ 2:  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ  

1. Ο πολιτικός οργανισμός Αλήθεια Ελλήνων έχει ως επιδίωξη και προοπτική να καταστεί 

η Ελλάδα κυρίαρχη και προηγμένη δημοκρατικά πολιτεία στην οποία όλοι οι πολίτες 

απολαύουν όλων των θεμελιωδών και αναγνωρισμένων ανθρώπινων δικαιωμάτων, των 

απαράβατων ελευθεριών του ευρωπαϊκού κεκτημένου σε συνθήκες ασφάλειας, ελευθε-

ρίας και κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας και προόδου. 
 

2. Ο πολιτικός οργανισμός Αλήθεια Ελλήνων αγωνίζεται συστηματικά, συντονισμένα και 

μαζικά για τον τερματισμό της μνημονιακής και κάθε άλλης βλαπτικής εξάρτησης και 

κατοχής στην Ελλάδα, για την προστασία και επανόρθωση των προσβαλλόμενων παρα-

δοσιακών, διαχρονικών θεμελιωδών αξιών του Ελληνικού Λαού, για την πάταξη της 

διαφθοράς, για τη διαφάνεια στον πολιτικό και τον εν γένει δημόσιο βίο, την εξουδετέ-

ρωση της στείρας κομματοκρατίας και για τον καθορισμό επιστημονικά και εθνικά δο-

μημένης στρατηγικής σε όλα τα ζωτικά θέματα που αφορούν την Ελλάδα. 
 

3. Οι αρχές του πολιτικού οργανισμού περιλαμβάνονται σε ξεχωριστό έγγραφο - διακή-

ρυξη με τον τίτλο «Πολιτική Διακήρυξη» το οποίο θα εγκριθεί κατά την πρώτη Γενική 

Συνέλευση των Ιδρυτικών Μελών με τη λεπτομερειακή ανάλυση των πατριωτικών και 

εθνικών σκοπών υπέρ του Ελληνικού Λαού της προκείμενης ανιδιοτελούς και αυθόρμη-

της λαϊκής συσπείρωσης και σύμπραξης. 
 

ΑΡΘΡΟ 3:  ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

1. Θεμελιώδης αρχή του πολιτικού οργανισμού Αλήθεια Ελλήνων είναι η μη ανάδειξη ε-

νός μόνου ως επί κεφαλής της συσπείρωσης των πολιτών, επειδή η λαϊκή συσπείρωση 

διοικείται από Κεντρικό Εθνικό Συμβούλιο (ΚΕΣ), από το οποίο θα ορίζεται και θ’ 

αναδεικνύεται εκ περιτροπής προεδρεύων, ως πρώτος μεταξύ ίσων, ο οποίος υποχρε-

ούται να υπακούει και να εκτελεί τις αποφάσεις του ΚΕΣ, σεβόμενος τις βασικές αρχές 

της συγκροτούμενης οργάνωσης. Τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου είναι όλα ίσα με-

ταξύ ίσων. Οι αποφάσεις του ΚΕΣ λαμβάνονται με συναίνεση πάντων και, επικουρικά 

σε περίπτωση διαφωνιών, με απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των μετεχόντων με-

λών. Ο αριθμός των μελών του ΚΕΣ ορίζεται κάθε φορά από την ολομέλεια των ιδρυτι-

κών μελών του κινήματος. Αναλυτική περιγραφή της διοικητικής δομής και της λει-

τουργίας της πολιτικής οργάνωσης περιγράφονται στην διακήρυξη της λαϊκής συσπεί-

ρωσης.  
 

2. Τα Ιδρυτικά Μέλη του πολιτικού οργανισμού Αλήθεια Ελλήνων δεν λαμβάνουν χρημα-

τική αμοιβή οποιασδήποτε μορφής για τη συμμετοχή τους στην προκείμενη ομάδα των 

ενεργών πολιτών. 
 

3. Πέραν των Ιδρυτικών Μελών, η ο πολιτικός οργανισμός δύναται να εγγράφει Μέλη. Τα 

Μέλη της Αλήθειας Ελλήνων 
 

3.3.1 πρέπει να είναι Έλληνες Πολίτες, 

3.3.2 απαγορεύεται να είναι μέλη σε άλλο πολιτικό οργανισμό, ομάδα ή κόμμα, 

3.3.3 απαγορεύεται να κατείχαν στο παρελθόν οποιοδήποτε πολιτειακό (όπως πρώην πρόε-

δροι, υπουργοί, βουλευτές) ή ανώτερο κομματικό αξίωμα, 

3.3.4 απαγορεύεται να είναι νομικά πρόσωπα. 
 

1. Ο πολιτικός οργανισμός Αλήθεια Ελλήνων έχει δικαίωμα 
 



 

 

1. ν’ αποκτά ή να κατέχει κινητή περιουσία και ν’ αποδέχεται δωρεές εφ’ όσον αυτές δε 

θα προέρχονται από πολιτικά σύνολα, πολιτικά πρόσωπα  ή και πολιτικές ομάδες, θα 

γίνονται ονομαστικά, δια μέσου χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (όχι τοις μετρητοίς), με 

την έκδοση σχετικής απόδειξης, και δεν θα ξεπερνούν το συνολικό ποσό των € 30.000 

(ευρώ τριάντα χιλιάδες) ανά άτομο κατ’ έτος, για την προώθηση τωv σκοπών του οργα-

νισμού πoυ αναφέρονται στο προκείμενο Καταστατικό, 
2. να χρηματοδοτεί, οργανώνει, προάγει ή συμμετέχει σε εκδηλώσεις, εκθέσεις, προβολές, 

διαγωνισμούς, συνέδρια, συναντήσεις και να εκδίδει ή συμμετέχει σε κάθε φύσης εκδό-

σεις, πoυ αποβλέπουν στην κινητoπoίηση και ευαισθητoπoίηση τoυ κοινωνικού συνό-

λου, 
3. να ζητά, πρoάγει και επιτυγχάvει την ψήφιση oπoιoυδήπoτε νόμoυ, την  έκδoση 

oπoιoυδήπoτε διατάγματoς, κανονισμoύ, εσωτερικoύ καvovισμoύ, τηv έγκριση απόφα-

σης, καταστατικoύ, τηv εξασφάλιση oπoιασδήπoτε παραχώρησης, δικαιώματoς, 

πρovoμίoυ και τηv έκδoση oπoιασδήπoτε άδειας, για vα μπoρεί με τov τρόπo αυτό ο πο-

λιτικός οργανισμός vα επιτύχει τoυς σκoπoύς τoυ ή vα προβεί σε oπoιαδήπoτε 

τρoπoπoίηση σε oλόκληρη τη διάρθρωσή τoυ ή για oπoιoνδήπoτε άλλo ωφέλιμo, κατά 

τηv κρίση του πολιτικού οργανιμού, σκoπό, v’ αvτιτάσσεται σε όλες τις διαδικασίες ή 

αιτήσεις πoυ έχoυν σκoπό vα βλάψoυv άμεσα ή έμμεσα τα συμφέροντά του, 
4. να πρoάγει τηv εγγραφή ή αvαγνώριση του πολιτικού οργανισμού Αλήθεια Ελλήνων σε 

oπoιαδήπoτε χώρα ή τόπo, 
5. να πρoβαίvει σε διαβήματα, με πρoσωπικές, γραπτές ή πρoφoρικές ανακοινώσεις ή επι-

κoιvωvίες ή με oπoιoδήπoτε άλλo μέσo και τρόπo, πoυ συνιστούν εκκλήσεις ή εvθάρ-

ρυvση ή υπoβoηθoύv στη συλλoγή εισφoρώv, δωρεώv, oικovoμικής ή άλλης εvίσχυσης 

πρoς τoυς σκoπoύς του πολιτικού οργανισμού και για τov σκoπό αυτό vα oργαvώvει ή 

vα βoηθά στηv oργάvωση ή διεξαγωγή εκστρατειώv μέσω τoυ τύπoυ ή μέσω μέσωv μα-

ζικής επικoιvωvίας διoργαvώvει καλλιτεχvικές ή κάθε φύσης και περιγραφής εκθέσεις 

και παρoυσιάσεις ή vα oργαvώvει διαλέξεις, σεμιvάρια ή εργαστήρια ή με κάθε πρό-

σφορο τρόπo και νόμιμο μέσo ή μέσω δημόσιωv συγκεvτρώσεωv ή εκδηλώσεωv κάθε 

φύσης και περιγραφής περιλαμβαvoμέvωv κoιvωvικώv, ψυχαγωγικώv ή άλλωv εκδη-

λώσεωv, συvαvτήσεωv ή δραστηριότητωv όπως ήθελε κριθεί σκόπιμo από καιρού εις 

καιρόν για τη συλλoγή δωρεώv, εισφoρώv, συvδρoμώv, oικovoμικής ή άλλης εvίσχυ-

σης πρoς το κόμμα για τηv πρoβoλή του πολιτικού οργανσιμού ή τωv σκoπώv ή τωv 

δραστηριoτήτωv και προγραμμάτων του, και 
6. γεvικά vα διεξάγει oπoιαδήπoτε άλλη πράξη, η oπoία κατά την απόφαση του Διοικητι-

κού Συμβουλίου oδηγεί ή συμβάλλει στηv επίτευξη όλωv ή μερικώv από τoυς σκoπoύς, 

πoυ αvαφέρovται πιo πάvω ή τηv πρoώθηση και αvάπτυξη του πολιτικού οργανισμού.  
 
 

1. Απαγορεύεται η αγορά ή απόκτηση οποιασδήποτε ιδιόκτητης ακίνητης περιουσίας. Ό-

μως, ο πολιτικός οργανισμός δύναται να κατέχει ακίνητη ιδιοκτησία μόνο με σκοπό τη 

χρησιμοποίηση αυτής ως γραφείων ή άλλως, των στελεχών, συνεργατών ή και συμβού-

λων του πολιτικού κόμματος υπό την προϋπόθεση της διατήρησής τους για την προώ-

θηση των σκοπών του πολιτικού οργανισμού. 
 

1. Κάθε περιουσιακό στοιχείο που διαθέτει ο πολιτικός οργανισμός κατά τον τερματισμό 

της λειτουργίας του θα διατίθεται κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε φο-

ρέα ή για σκοπό παρεμφερή προς τους κύριους σκοπούς του παρόντος Καταστατικού. 
 

ΑΡΘΡΟ 4:  ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ 

1. Τα συλλογικά όργανα του πολιτικού οργανισμού είναι 
1.1. η Γενική Συνέλευση των Ιδρυτικών Μελών (ΓΣΙΜ), 
1.2. το Κεντρικό Εθνικό Συμβούλιο (ΚΕΣ) και 
1.3. η Εκτελεστική Επιτροπή-Γραμματεία (ΕΚΕΠ), 



 

 

 

4.2 Το ανώτατο όργανο διοίκησης της πολιτικής οργάνωσης είναι το ΚΕΣ. 

4.3   Ο αριθμος των μελων των συλλογικων οργανων καθοριζεται καθε φορα αναλογικα απο 

το ΚΕΣ συμφωνα με τις αναγκες του πολιτικου φορεα .     

ΑΡΘΡΟ 5: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΔΡΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ 

1. Η Γενική Συνέλευση των Ιδρυτικών Μελών ΓΣΙΜ αποτελείται από τα 300 Ιδρυτικά 

Μέλη του οργανισμού και εκχωρεί στο Διοικητικό Συμβούλιο όλες τις εξουσίες της ε-

κτός αυτής που αναφέρεται στην επόμενη παράγραφο. 
 

2. Η ΓΣΙΜ διατηρεί το δικαίωμα παύσης και αντικατάστασης των Ιδρυτικών Μελών κα-

θώς και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με πλειοψηφία 75% των παρευρισκό-

μενων Ιδρυτικών Μελών. Παύση Ιδρυτικού Μέλους γίνεται όταν το Μέλος επιδεικνύει 

βαρειά αμέλεια ή σκόπιμη αδράνεια στην εκτέλεση των καθηκόντων του και/ή προβαί-

νει σε ενέργειες οι οποίες αντιβαίνουν προς τις αρχές και την ιδεολογία του πολιτικού 

οργανισμού. Ο αντικαταστάτης προέρχεται πάντοτε από τις τάξεις των Μελών του ορ-

γανισμού.  Η αντικατάσταση παυθέντος ή παραιτηθέντος Ιδρυτικού Μέλους πρέπει να 

γίνεται εντός έξι -6- μηνών από την ημερομηνία παύσης ή παραίτησής του.  
 
 

3. Η ΓΣΙΜ συνέρχεται σε τακτική συνέλευση μία φορά το έτος εντός δέκα -10- έως δεκα-

τεσσάρων -14- μηνών από την προηγούμενη τακτική συνέλευση.  Η πρώτη τακτική συ-

νέλευση θα γίνει εντός τριών -3- μηνών από της ίδρυσης του πολιτικού οργανισμού. 
4. Η ΓΣΙΜ θα μπορεί να συνέρχεται εκτάκτως εντός είκοσι μιας -21- ημερών όταν ζητη-

θεί εγγράφως από το 25% των Ιδρυτικών Μελών. 
 

5. Απαρτία υπάρχει στην ΓΣΙΜ όταν παρευρίσκεται το 50% των Ιδρυτικών Μελών. 
 

ΑΡΘΡΟ 6:  ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ταυτίζεται με το Κεντρικό Εθνικό Συμβούλιο (ΚΕΣ) και 

απαρτίζεται από εκατό -100- Ιδρυτικά Μέλη. Αποτελεί το Ανώτατο Όργανο του πολιτι-

κού οργανισμού και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

 
2. Συνέρχεται σε τακτική συνέλευση εντός τριάντα -30- ημερών από την ημερομηνία της 

ΓΣΙΜ. Συνέρχεται, επίσης, με πρόσκληση της Εκτελεστικής Επιτροπής, όποτε αυτό ζη-

τηθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή ή το 25% των Ιδρυτικών Μελών που το απαρτί-

ζουν εντός είκοσι μιάς -21- ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του γραπτού αιτή-

ματος από την Εκτελεστική Επιτροπή. 
 

3. Αποφαίνεται για κάθε απόφαση ή ενέργεια του πολιτικού οργανισμού. 
 
 

4. Ερμηνεύει τις διατάξεις του Καταστατικού και ρυθμίζει θέματα που δεν περιλαμβάνο-

νται σε αυτό. 
 
 

5. Εκλέγει την Εκτελεστική Επιτροπή. 
 

6. Εποπτεύει και ελέγχει την Εκτελεστική Επιτροπή και όλα τα όργανα του πολιτικού ορ-

γανισμού. 
 

7. Παύει, ανακαλεί και αντικαθιστά για το υπόλοιπο της θητείας τα μέλη της Εκτελεστικής 

Επιτροπής με πλειοψηφία 75% των παρευρισκόμενων Ιδρυτικών Μελών που το απαρτί-

ζουν. 



 

 

 

8. Θεσπίζει τους εσωτερικούς κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία του οργανισμού, 

καθώς και κανονισμούς συμπεριφοράς των υποψηφίων τούτου σε ενδοκομματικές και 

εξωκομματικές εκλογές συμπεριλαμβανομένων των Προεδρικών εκλογών, Βουλευτι-

κών εκλογών και Ευρωεκλογών.   
   
 

9. Υποδεικνύει με εκλογή τους υποψήφιους του πολιτικού οργανισμού σε εκλογές.  Υπο-

ψήφιοι είναι αυτός ή αυτοί που λαμβάνουν τις περισσότερες ψήφους. 

 
10. Απαρτία υπάρχει στο Διοικητικό Συμβούλιο όταν παρευρίσκεται το 50% των Ιδρυτικών 

Μελών που το απαρτίζουν. 
 

11. Τις εργασίες του ΚΕΣ συντονίζει ο πρόεδρος του ΚΕΣ ο οποίος συμμετέχει ως αντι-

πρόεδρος στην εκτελεστική επιτροπή(δες ακολούθως). 
 

ΑΡΘΡΟ 7:  ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

1. Η εκτελεστική επιτροπή (ΕΚ.ΕΠ) αποτελείται τουλαχιστον από δέκα πέντε -15- μέλη 

και εκλέγεται από το Κεντρικό Εθνικό Συμβούλιο. Ασκεί μόνο εκείνες τις εξουσίες τις 

οποίες απονέμει σε αυτήν το ΚΕΣ. 
 

2. Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι: 
2.1. Πρόεδρος, 
2.2. Πρώτος Αντιπρόεδρος, 
2.3. Δεύτερος Αντιπρόεδρος, 
2.4. Πολιτικός Γραμματέας, 
2.5. Αναπληρωτής, 
2.6. Οργανωτικός Γραμματέας, 
2.7. Αναπληρωτής, 
2.8. Οικονομικός Γραμματέας, 
2.9. Αναπληρωτής, 
2.10. Εκπρόσωπος Τύπου, 
2.11. Αναπληρωτής, 
2.12. Απλά μέλη. 
 

3. Τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής αναφέρονται στο  ΚΕΣ και όχι στον πρόεδρο της 

εκτελεστικής επιτροπής. 
4. Ομοίως και ο πρόεδρος της Εκτελεστικής επιτροπής αναφέρεται μαζί με όλα τα μέλη 

της ΕΚ.ΕΠ στο ΚΕΣ, ενώ είναι πρώτος μεταξύ ίσων και  ίσος μεταξύ ίσων. Δεν 

εξουσιάζει τον πολιτικό οργανισμό αλλά τον υπηρετεί. 
5. Ουδείς μπορεί να αυτοπροτείνεται για να συμμετάσχει στο ΚΕΣ. 
6. Η εκλογή των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής γίνεται ετησίως κατά την τακτική 

ΓΣΙΜ. 
7. Στις συνεδριάσεις του ΚΕΣ έχει  δικαίωμα συμμετοχής και λόγου αλλά όχι απόφασης 

κάθε ιδρυτικό μέλος του Κινήματος. 
8. Η μέγιστη υπηρεσία οποιουδήποτε μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τις τρεις -3- ετήσιες θητείες ανεξάρτητα αν αυτές είναι συνεχόμενες ή μη. 
9. Οι αποφάσεις του εκτελεστικής επιτροπής λαμβάνονται ομόφωνα σύμφωνα με τις αρχές 

του οργανισμού όπως αυτές περιγράφονται στην πολιτική διακήρυξη και Εγκρίνονται 

από το ΚΕΣ. 
10. Για όλα τα θέματα που αποφασίζουν τόσο η ΕΚ.ΕΠ του οργανισμού όσο και το ΚΕΣ. 

Πρέπει οι αποφάσεις να στηρίζονται και να συμφωνούν στις ανάλογες επιστημονικές 



 

 

επιτροπές που απαρτίζονται από ειδικούς επιστήμονες, που μπορούν να προέρχονται 

και από πρόσωπα εκτός των μελών του οργανισμού. 
11. Η ΕΚ.ΕΠ έχει την ευθύνη σχηματισμού όλων των επιστημονικών επιτροπών και των 

επιτροπών εμπειρογνωμόνων. 
12. Όλες οι αποφάσεις της ΕΚ.ΕΠ σχεδιάζονται από επιστημονικές επιτροπές και την 

ΕΚ.ΕΠ και εγκρίνονται από το ΚΕΣ. 
 

ΑΡΘΡΟ 8:  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

1. Η Αλήθεια Ελλήνων απαγορεύεται αυστηρώς να συναλλάσσεται σε μετρητά. Όλες οι 

συναλλαγές γίνονται μέσω ενός λογαριασμού ο οποίος θα τηρείται σε χρηματοπιστω-

τικό ίδρυμα στην Ελλάδα.  Η κατάσταση του εν λόγω λογαριασμού θα είναι αναρτη-

μένη στην ιστοσελίδα του πολιτικού οργανισμού και θα συνοδεύεται από πλήρη επεξή-

γηση της κάθε κίνησης. 
 

2. Η Αλήθεια Ελλήνων απαγορεύεται αυστηρώς να δανείζεται χρήματα από χρηματοπι-

στωτικά ιδρύματα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 
 

3. Η Αλήθεια Ελλήνων oφείλει vα τηρεί πλήρεις και αληθείς λoγαριασμoύς, πoυ θα κατα-

γράφoυv όλα τα πoσά πoυ εισπράττoνται ή πoυ πληρώvovται, μαζί με τα δικαιoλoγη-

τικά για τέτoιες εισπράξεις ή πληρωμές και θα καταγράφoυv πλήρως και επακριβώς τo 

σύvoλo της περιoυσίας και περιoυσιακά στoιχεία του πολιτικού οργανισμού όπως και 

τις oφειλές και υπoχρεώσεις του. 
 

4. Η περιουσία και τα εισoδήματα του πολιτικού οργανισμού χρησιμoπoιoύvται απoκλει-

στικά για τηv πρoαγωγή τωv σκoπώv, πoυ αvαφέρovται στo Καταστατικό και καvέvα 

μέρoς της περιoυσίας ή τωv εισoδημάτωv του δεν θα πληρώvεται άμεσα ή έμμεσα θα 

μεταβιβάζεται με μoρφή κέρδoυς, δώρoυ ή άλλως πως στα μέλη του κόμματος. 
 

5. Τίπoτε από τ’ ανωτέρω δεν θα εμπoδίζει τηv πληρωμή, καλή τη πίστη, πρέπoυσας και 

αρμόζoυσας αμoιβής σε υπάλληλo ή προστηθέντα του πολιτικού οργανισμού ως 

αvταμoιβή για υπηρεσίες, πoυ πραγματικά προσφέρθηκαν σε αυτόν. 
 

6. Θα υπάρχει πλήρης διαφάνεια των οικονομικών του πολιτικού οργανισμού και όποιος 

έχει έννομο συμφέρον θα έχει δικαίωμα ανά πάσα στιγμή vα ελέγχει τον ένα και μονα-

δικό τραπεζικό λoγαριασμό του οργανισμού μέσω της ιστοσελίδας τούτου, στην οποία 

θα είναι αναρτημένη η αναλυτική κατάσταση λογαριασμού. 
 

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει Ελεγκτές για τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης 

του πολιτικού οργανισμού σε όλα τα επίπεδα και τoυλάχιστoν μια φoρά σε κάθε 

oικovoμικό έτoς θα ελέγχovται oι λoγαριασμoί του πολιτικού οργανισμού από αvεξάρ-

τητo Ελεγκτή ή Ελεγκτές. 
 

ΑΡΘΡΟ 9:  ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο θεσπίζει Κώδικα Πολιτικής Ηθικής, ∆εοντολογίας και Πολι-

τικής Συμπεριφοράς των αξιωματούχων καθώς και των υποψηφίων σε ενδοκομματικές 

και δημόσιες εκλογικές διαδικασίες, με βάση τις αρχές της Αλήθειας Ελλήνων. 
 

2. Ο Κώδικας επίσης προβλέπει για τη διαφάνεια επαγγελματικών και οικονομικών συμ-

φερόντων όλων των κομματικών αξιωματούχων και γενικά όλων των μελών του πολιτι-

κού οργανισμού, που προτείνονται για διορισμό σε πολιτειακά αξιώματα. Τα μέλη της 

Εκτελεστικής Επιτροπής καθώς και οι υποψήφιοι του πολιτικού οργανισμού στις εκλο-

γές θα πρέπει να αναρτούν στην ιστοσελίδα του πολιτικού οργανισμού τις φορολογικές 

τους δηλώσεις, κεφαλαιουχική κατάσταση, πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου 



 

 

και ένορκη δήλωση για αποποίηση της ασυλίας που παρέχει το σύνταγμα σε πολιτικά 

πρόσωπα. 
 

ΑΡΘΡΟ 10:  ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ – ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

1. Βασική αρχή του πολιτικού οργανισμού είναι η διεκδίκηση κάθε εκλογής στην πολιτική 

και δημόσια ζωή του τόπου, με δικούς του υποψηφίους. Οι υποψήφιοι της Αλήθειας Ελ-

λήνων πρέπει να προέρχονται από τις τάξεις των Ιδρυτικών Μελών ή των Μελών του. 
 

2. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε σύμπραξη ή συνεργασία του πολιτικού οργανισμού με άλ-

λες  πολιτικές ομάδες ή άτομα για εκλογή συγκεκριμένου υποψηφίου εκτός εάν αυτές 

αποδέχονται και υιοθετούν τις βασικές αρχές της Αλήθειας Ελλήνων, όπως περιγράφο-

νται στο καταστατικό αυτό. 
 

3. Δεν επιτρέπεται γενικότερα η σύμπραξη ή συνεργασία των Ιδρυτικών Μελών ή των 

Μελών του πολιτικού οργανισμού με άλλες πολιτικές ομάδες που δεν υιοθετούν και δεν 

λειτουργούν με βάσει τις ιδρυτικές αρχές της Αλήθειας Ελλήνων. 
 

4. Βασική θέση της Αλήθειας Ελλήνων είναι ότι οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποί του ενερ-

γούν με βάση το δημόσιο συμφέρον και όχι το παραταξιακό ή προσωπικό συμφέρον. 
 

ΑΡΘΡΟ 11:  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

1. Για την εφαρμογή του Καταστατικού και για τη ρύθμιση των λεπτομερειών του το Διοι-

κητικό Συμβούλιο, ανάλογα με τις πρόνοιες του  Καταστατικού, έχει εξουσία να θεσπί-

ζει Κανονισμούς Εσωτερικής Λειτουργίας. 
 

2. Ο όρος "Κανονισμός" οπουδήποτε χρησιμοποιείται στο Καταστατικό, σημαίνει τους 

Κανονισμούς που θεσπίζει το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο αυτό. 
 

ΑΡΘΡΟ 12:  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

1. Απαγορεύεται απολύτως χωρίς να τηρηθούν οι νόμιμες διαδικασίες. 
 

ΑΡΘΡΟ 13:  ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

1. Για σκοπούς ερμηνείας του παρόντος Καταστατικού αποφασίζει το Διοικητικό Συμβού-

λιο. 
 

ΑΡΘΡΟ 14:  ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ 

1. Το παρόν Καταστατικό αφού εγκρίθηκε την …11/07/2021..  από τη Γενική Συνέλευση 

των Ιδρυτικών Μελών της Αλήθειας Ελλήνων, τίθεται σε εφαρμογή από την ημέρα έ-

γκρισής του. 
 

ΑΡΘΡΟ 15: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Η επιτροπή ελέγχου ορίζεται από το σώμα των ιδρυτικών μελών του πολιτικού οργανισμού 

Αλήθεια Ελλήνων. Αποτελείται από δώδεκα -12- μέλη. Σκοπός της είναι η παρακολού-

θηση της πιστής εφαρμογής των ιδρυτικών αρχών του πολιτικού οργανισμού και της ομα-

λής λειτουργίας των οργάνων διοίκησής του. 

 

ΑΡΘΡΟ 16. ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι: 
 

1. Πρόεδρος, Νικολαος Μπουρμπουλης 
2. Πρώτος Αντιπρόεδρος, : Γεωργιος Μαστρογεωργιου 
3. Δεύτερος Αντιπρόεδρος, : Πασχαλης Καλκασινας 
4. Τριτος Αντιπροεδρος : Κωνσταντινος Καραμεσινης 



 

 

5. Πολιτικός Γραμματέας, : Θεσοδοσης Θεοδοσουδης 
6. Αναπληρωτής, : Λεωνιδας Τσογκας 
7. Οργανωτικός Γραμματέας, : Δημητρης Καρμας 
8. Αναπληρωτής, : Χαρης Φαρμακης 
9. Οικονομικός Γραμματέας,( Ταμιας) : Ιωαννης Ασσιογλου 
10. Αναπληρωτής, Τμαιας : Αβρααμ Σκεντεριδης 
11. Εκπρόσωπος Τύπου, : Δημητρης Ζησοπουλος 
12. Αναπληρωτής, :Σοφια Βιρβιλη ( Νοητη ) 

 

 

 

Απλά μέλη πρωτου ΔΣ 

 

1. Κυριακή Παπαδημητρίου  
2. Δημητριος Χαραλαμπακης 
3. Αναστάσιος Καρκάνης  
4. Σοφία Προύσαλη  
5. Βάϊος Μπλιούμης  
6. Αθανάσιος Παπαδόπουλος 
7. Εριθέλγη Οικονομάκου  
8. Νικολαος Κανης 
9. Βασιλειος Τσολακιδης 
10. Ιωαννης Καραγιαννης 
11. Δημητριος Καιπης 
12. Κλεοπατρα Μαυροματακη 
13. Εμμανουηλ Τσατιρης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

1. ΛΟΓΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 
Ο πολιτικός οργανισμός Αλήθεια Ελλήνων ιδρύεται σε μια δύσκολη περίοδο για την Πατρίδα 

μας όπου: 

1.1     Το ελληνικό πολιτικό σύστημα έχει χρεοκοπήσει.  Η συντριπτική πλειονότητα των Ελ-

λήνων Πολιτών έχει απαξιώσει τόσο τα κόμματα όσο και το πολιτικό προσωπικό.  Η αποχή 

των πολιτών από τις εκλογικές διαδικασίες αυξάνεται χρόνο με τον χρόνο και έχει φτάσει σε 



 

 

ανησυχητικά επίπεδα. Τα πολιτικά κόμματα από κύτταρα της δημοκρατίας έχουν καταστεί κέ-

ντρα διαπλοκής και εξυπηρέτησης προσωπικών και ιδιοτελών συμφερόντων και πελατειακών 

σχέσεων. 

1.2 Το δημοκρατικό πολίτευμα στην Ελλάδα έχει διαβρωθεί σημαντικά από την εμπλοκή 

των κομμάτων, των πολιτικών και των πολιτών σε πράξεις διαφθοράς και διαπλοκής, καθώς 

για την επικράτηση των πελατειακών σχέσεων σε όλες τις εκφάνσεις του δημόσιου βίου.  Οι 

διεθνείς αξιολογητές κατατάσσουν την Ελληνική Δημοκρατία ανάμεσα στις ατελείς δημοκρα-

τίες και στα πλέον διεφθαρμένα κράτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

1.3 Οι πολίτες έχουν απολέσει την εμπιστοσύνη τους στο σύστημα απόδοσης δικαιοσύνης 

εξ αιτίας των ανεξιλέωτων σκανδάλων, όπως τα σκάνδαλα της κατάρρευσης της οικονομίας, 

των επαίσχυντων μνημονίων, της προδοτικής συνθήκης των Πρεσπών, του συνεχιζόμενου α-

διανόητου και μεθοδευμένου ισλαμικού εποικισμού της Ελλάδας, της μεθοδευμένης δημογρα-

φικής κατάρρευσης, της στοχευμένης πτωχοποίησης της Ελληνικής Κοινωνίας, της εργαλειο-

ποίησης της πανδημίας του κορωνοϊού για την απεριόριστη και εξαντλητική αστυνόμευση και 

τον περιορισμό των θεμελιωδών δημοκρατικών ελευθεριών. Όλα αυτά και όσα άλλα προκα-

λούνται και  συγκαλύπτονται από το πολιτικό και πολιτειακό κατεστημένο προξένησαν την έλ-

λειψη εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους χειριζόμενους εκάστοτε την κρατική εξουσία. 

1.4 Η ελληνική κοινωνία εξαναγκάζεται από την εξουσία ν’ απολέσει το παραδοσιακό σύ-

στημα αξιών που τη συνέχει, ενώ η παιδεία, η γλώσσα, η ιστορία, η παράδοση,  η πίστη, οι α-

ξίες, οι αρετές, τα ήθη και τα έθιμα προσβάλλονται, αθετούνται, χλευάζονται και αλλοιώνονται 

με βαναυσότητα, σε αντίθεση με τη γνήσια βούληση, τις επιθυμίες, τις προσδοκίες και τις επι-

διώξεις της πλειονότητας των πολιτών. 

1.5 Η  ελληνική  οικονομία έχει συρθεί σε βαθιά ύφεση από τις πρωτοφανείς παράνομες 

και καταστροφικές ενέργειες και τις μεθοδεύσεις των ξένων κέντρων αποφάσεων και την προ-

κλητική και αήθη σύμπραξη, τον ερασιτεχνισμό και την ασυγχώρητη αδιαφορία του πολιτικού 

προσωπικού. Το τραπεζικό σύστημα χρησιμοποιήθηκε και συνεχίζει να χρησιμοποιείται για 

αποδόμηση του κοινωνικού ιστού με την εφαρμογή της ιδιωτικοποίησης του κέρδους και της 

κοινωνικοποίηση των απωλειών. Η συνεχιζόμενη εμμονή των ξένων, που εμφανίζονται ως δή-

θεν δανειστές και της ελληνικής κυβέρνησης σε μέτρα λιτότητας παρά σε αναπτυξιακά έργα, 

αποκλείει την ανάκαμψη, σε συνδυασμό με την καθυστέρηση άσκησης δίωξης εναντίον των 

υπαίτιων της τραπεζικής απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότη-

τες. 

1.6 Η διασυνοριακή εμπλοκή με την Τουρκία έχει εσκεμμένα αρχίσει να μεταλλάσσεται, 

μέσω της κατευθυνόμενης και μη ανακοπτόμενης παράνομης και χειραγωγούμενης από την 

Τουρκία λαθρομετανάστευσης, από θέμα παράνομης εισβολής και  εποικισμού σε δήθεν δια-

κρατική διαφορά, εξαιτίας της έλλειψης εθνικής στρατηγικής, καθώς και εξαιτίας των ερασιτε-

χνικών προσεγγίσεων και της βεβαιωμένης ανεπάρκειας του πολιτικού προσωπικού, που χειρί-

ζεται με επιπολαιότητα και χωρίς εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία τις κρατικές υποθέσεις. Οι 

λανθασμένοι χειρισμοί των τελευταίων σαράντα -40- ετών, σε συνδυασμό με την άρνηση ά-

σκησης από την Ελλάδα των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, κυρίως στο Ανατολικό Αιγαίο, 

έχουν αποθρασύνει την Τουρκία, η οποία με βουλιμία αρπακτικού προβαίνει σε συνεχείς πα-

ράνομες διεκδικήσεις, παραβιάζοντας κατάφορα το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. 

Η τρέχουσα οικονομική δυσπραγία στην οποία σύρθηκε μεθοδευμένα ο Ελληνικός Λαός μαζί 

με την καθημερινή εισροή λαθραίων μουσουλμάνων εποικιστών, που χρησιμοποιούνται από 

την Τουρκίας για τον σφετερισμό του Αιγαίου αλλά και της ελληνικής ενδοχώρας, χρησιμο-

ποιούνται όλο και περισσότερο ως ανήθικο μέσο πίεσης για την αποδοχή δήθεν λύσεων στο 

ουσιαστικά ανυπόστατο διασυνοριακό ζήτημα, που εξυπηρετεί τα τουρκικά επεκτατικά συμφέ-

ροντα και θέτει την Ελλάδα  υπό μόνιμη τουρκική ομηρία. 

1.7.   Οι ελληνικές κυβερνήσεις και το ελληνικό πολιτικό προσωπικό την τελευταία δεκαετία 

ασκούν καταστροφικώς την εξωτερική πολιτική, έτσι ώστε αποθρασύνονται οι γειτονικές χώ-

ρες, όπως η Τουρκία, η Αλβανία και το κρατίδιο των Σκοπίων και διεκδικούν όχι μόνο την ελ-

ληνική γεωγραφία αλλά και την επικράτεια με προοίμιο τον σφετερισμό ελληνικών ονομάτων. 

Αυτό οφείλεται στην απαράδεκτη περιφρόνηση εκ μέρους των ελληνικών κυβερνήσεων της 



 

 

ελληνικής ιστορίας και στην αποδοχή της πλαστογραφίας της ελληνικής ιστορίας και των ελ-

ληνικών ονομάτων, που προωθείται μέσω εμφανιζόμενων ως Ελλήνων επιστημόνων που εξυ-

πηρετούν προδίδοντας ξένα συμφέροντα ενώ άλλοι από αυτούς είναι θύματα των ιδεολογικών 

των προκαταλήψεων. Ήδη η συνθήκη των Πρεσπών αποτελεί προϊόν της ανερμάτιστης εξωτε-

ρικής πολιτικής επίορκων μαζί με την εν γένει χαλαρή και αδιάφορη στάση των ελληνικών κυ-

βερνήσεων απέναντι στις προκλητικές και άνομες διεκδικήσεις της Τουρκίας στο Ανατολικό 

Αιγαίο και στα νησιά. 

1.8 Η εθνική ακεραιότητα, η εθνική ανεξαρτησία και η πολιτιστική ταυτότητα της Ελλάδος 

αποτελούν πλέον μείζον εθνικό ζήτημα εξ αιτίας της αλλοπρόσαλλης πολιτικής των ελληνικών 

κυβερνήσεων, που αδυνατούν να έχουν ελληνικό όραμα για την Ελλάδα και τον Ελληνικό λαό.  

Στο όνομα μιας δήθεν πραγματιστικής πολιτικής γίνονται διαρκείς υποχωρήσεις σε κρίσιμα ε-

θνικά θέματα όπως, 

α) αυτό της Θράκης, όπου η μουσουλμανική πολύ-εθνοτική μειονότητα εκτουρκίζεται με διαρ-

κείς παραχωρήσεις σε τουρκικές διεκδικήσεις, σε αντίθεση με την ελληνική παροικία της 

Κωνσταντινουπόλεως η οποία έχει αφανιστεί, 

β) στο Μακεδονικό, όπου η Μακεδονία από ελληνική ιστορική εθνική και πολιτιστική οντό-

τητα μετατρέπεται σε γεωγραφική οντότητα, διχοτομείται και παραχωρείται ως όνομα και ως 

ιστορία σε σλαβικό λαό. Έτσι η ίδια η Ελλάδα εμφανίζεται να πλαστογραφεί και ν’ αρνείται  

την ιστορία της και την ιστορική της πραγματικότητα θέτοντας τις βάσεις για τον γεωγραφικό 

της διαμελισμό. 

γ) στο λαθρομεταναστευτικό, όπου εντός δέκα ετών η Ελλάδα με επίσημες αποφάσεις των Ελ-

λήνων κυβερνητών της έχει δώσει το πράσινο φως πως εδώ, όποιος λαθρομετανάστης έρχεται 

να έχει αμέσως τα ίδια δικαιώματα με τους Έλληνες πολίτες. Έτσι σύντομα η Ελλάδα από κα-

θαρά ελληνική και ορθόδοξη χριστιανική κοινωνία μετατρέπεται σε μουσουλμανική κοινωνία, 

ενώ παραβιάζεται το Σύνταγμα της Ελλάδος και καταστρατηγείται το διεθνές δίκαιο. 

δ) Η Ελληνική και Ορθόδοξη ταυτότητα με ευθύνη των Ελληνικών κυβερνήσεων εξανεμίζε-

ται, περιθωριοποιείται και τίθεται υπό διωγμό. 

1.9    Το θείο δώρο των υδρογονανθράκων των ελληνικών θαλασσών στο Ανατολικό Αιγαίο, 

την Κρήτη και την Κύπρο κινδυνεύει να εξανεμιστεί από τους ερασιτεχνικούς χειρισμούς των 

ελληνικών κυβερνήσεων και τη διαφθορά του πολιτικού προσωπικού της Ελλάδος. 

1.10.  Μέσω των διαρκών παραβιάσεων της συνταγματικής τάξης και περιφρόνησης της Δι-

καιοσύνης, που χειραγωγείται επικίνδυνα από τους πολιτικούς άνδρες αλλά και αυτής της λαϊ-

κής γνώμης, η Ελληνική Δημοκρατία μετασχηματίζεται σε κομματική και αυταρχική μοναρχία 

και αυταρχική κομματική δικτατορία. Έτσι, τίθεται ουσιαστικό πολιτειακό ζήτημα εάν και 

κατά πόσο η Ελλάδα είναι πλέον έναν δημοκρατικό ευρωπαϊκό κράτος ή μια τριτοκοσμική, 

φεουδαλική και δουλοκτητική χώρα, με πλήρη αναίρεση εν τοις πράγμασι τόσο της δεοντολο-

γίας της βουλής όσο και της άνωθεν χειραγώγησης, τόσο της δικαιοσύνης όσο και των ΜΜΕ 

και της δημοσιογραφίας. 

Ύστερα από αυτά το πολιτικό κίνημα η Αλήθεια Ελλήνων δημιουργείται με σκοπό την κά-

θαρση του πολιτικού συστήματος, την πάταξη της διαφθοράς και της αδιαφάνειας, την αναγέν-

νηση του δημοκρατικού πολιτεύματος, την αποκατάσταση  των αξιών του λαού μας, τον εκ-

συγχρονισμό και τον έλεγχο της δημόσιας διοίκησης, την εξυγίανση και ανάπτυξη της οικονο-

μίας και την επανατοποθέτηση του ελληνικού ζητήματος στην ορθή του βάση και την ευθυ-

γράμμιση  της ελληνικής πολιτείας προς  τις αρχές του διεθνούς δικαίου, των βασικών ελευθε-

ριών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ευρωπαϊκού κεκτημένου. 

Η Αλήθεια Ελλήνων επιθυμεί να καταστεί πρότυπο πολιτικού οργανισμού ως προς την πολι-

τική φιλοσοφία, την πολιτική ανιδιοτέλεια, την διαφάνεια, την τιμιότητα και φυτώριο παραγω-

γής φιλοπάτριδων πολιτικών, που να αντιλαμβάνονται την πολιτική ως λειτούργημα και όχι ως 

βιοποριστικό επάγγελμα. 

 

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΞΗ 
Ο πολιτικός οργανισμός Αλήθεια Ελλήνων έχει την ακόλουθη πολιτική προοπτική και επιδί-

ωξη: 



 

 

Να ενεργοποιηθεί ο διαχρονικός Ελληνικός, Ευρωπαϊκός  και Ορθόδοξος Πολιτισμός προ-

κειμένου η Ελλάδα  να καταστεί κυρίαρχη και εθνικά πολιτιστικά και οικονομικά ανεξάρ-

τητη. Επίσης να καταστεί  παγκόσμιο  παράδειγμα  αληθώς προηγμένης δημοκρατικά πολι-

τείας στην οποία όλοι οι κάτοικοι ν’ απολαύουν των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εξα-

σφαλίζοντας σε όλους τους πολίτες της Γνώση, Αρετή και Σοφία, αξιοπρεπή διαβίωση, επαρκή 

παιδεία και μόρφωση, υγεία, εργασία και εξασφάλιση των  βασικών ανθρωπίνων ελευθεριών 

του Ευρωπαϊκού κεκτημένου σε συνθήκες ψυχικής γαλήνης, κοινωνικής και εθνικής ασφά-

λειας κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας. 

Το ανωτέρω Όραμα αποτελεί τροχιοδείκτη για την πορεία της Αλήθειας Ελλήνων και την 

καινοτομική  πολιτικά τοποθέτησή της σε όλα τα ζωτικά εθνικά θέματα που αφορούν την πα-

τρίδα μας τα οποία αναλύονται κάτω από τον φακό του πιο πάνω Οράματος. 
 

3. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ 
Η Αλήθεια Ελλήνων θεωρεί τη συμμετοχική δημοκρατία ως θεμελιώδη αρχή των προηγμέ-

νων δημοκρατικών πολιτειών και ως εκ τούτου τάσσεται υπέρ 

 

της απόλυτα οριζόντιας ψηφοφορίας, 

της ανάκλησης των αιρετών αξιωματούχων κατά τη διάρκεια της θητείας τους όταν απολεσθεί 

το λαϊκό έρεισμα βάσει του οποίου εξελέγησαν, 

των δημοψηφισμάτων για σημαντικά θέματα, 

της ηλεκτρονικής δημοκρατίας. 

Πέραν τούτων η Αλήθεια Ελλήνων υποστηρίζει: 

Την αρχή ότι τα πολιτικά πρόσωπα πρέπει να θέτουν το δημόσιο συμφέρον πάνω από το προ-

σωπικό και το παραταξιακό. 

Τη μία θητεία των αιρετών πολιτειακών αξιωματούχων η οποία να μην ξεπερνά τα πέντε -5- 

έτη. 

Την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και των συστάσεων της επιτροπής GRECO για τη 

διαφάνεια στα οικονομικά των κομμάτων. 

Τη βελτίωση του συστήματος απονομής δικαιοσύνης για αποκάλυψη σκανδάλων, αυστηρή ε-

φαρμογή των νόμων, επιτάχυνση των δικαστικών διαδικασιών και πάταξη των παραδικαστι-

κών κυκλωμάτων. 

Την ανάγκη εισαγωγής του θεσμού της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς. 

Τη διαφύλαξη και ανάδειξη των παραδοσιακών αξιών, των ηθών, της παράδοσης και της θρη-

σκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του λαού μας. 

Τη δημιουργία Ανεξάρτητου Συμβουλίου Στρατηγικής το οποίο να υπάγεται στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων, να είναι στελεχωμένο από διακεκριμένους Έλληνες επιστήμονες διαφόρων ει-

δικοτήτων, ώστε να καθορίζει τη στρατηγική ενεργώντας διαδραστικά για όλα τα ζωτικά θέ-

ματα που αφορούν την πατρίδα μας και να διασφαλίζει τη διαχρονική σταθερότητα των θέ-

σεων του. 

Την προαγωγή ανεξάρτητων δεξαμενών σκέψης για θεμελίωση της επιστημονικά τεκμηριωμέ-

νης άποψης ως βασικού εργαλείου στη διαμόρφωση πολιτικής. 

 

4. Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΝΕΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

Η επιχειρούμενη παγκοσμιοποίηση και παγκόσμια διακυβέρνηση αποτελεί ολέθρια εξέλιξη για 

τους λαούς, τα έθνη και τις δημοκρατίες τους, επειδή καταργούνται οι εθνικές δημοκρατίες,  οι 

εθνικές οικονομίες, οι εθνικοί πολιτισμοί και η εθνική παιδεία των λαών. Ακόμη περισσότερο, 

καταργείται το ευρωπαϊκό κεκτημένο της αυτοδιάθεσης ανθρώπων και λαών. Στην ουσία κα-

ταργείται ο ελεύθερος πολίτης, όπως διαπιστώνουμε με τις τραγικές παγκόσμιες μεθόδευσης 

διαχείρισης της πρόσφατης πανδημίας μέσω ακραίων αστυνομικών μέτρων και απαγορεύσεων, 

κάτι που για πανδημίες πολύ μεγαλύτερης θνησιμότητας και επικινδυνότητας δεν είχε επινοη-

θεί στο παρελθόν. Επί πλέον η ανεξέλεγκτη πλέον κοινωνικά και πολιτικά τεχνολογική ανά-

πτυξη, ιδίως αυτή που αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, επιχειρεί την αντικατάσταση του ίδιου 



 

 

του ανθρώπινου είδους από ένα υπό ανθρώπινο  ανθρωποειδές απολύτως ελεγχόμενο από κοι-

νωνικά και πολιτικά ανεξέλεγκτα ιδιωτικά κέντρα ελέγχουν των ανθρώπων και των κοινωνιών. 

Παράλληλα οι λαοί και οι κυβερνήσεις τους, παύουν να έχουν τον έλεγχο της υγείας, της δια-

τροφής, της εργασίας, της οικονομίας του χρήματος  και της παιδείας. Συγχρόνως εκφραστές 

της ιδέας της παγκοσμιοποίησης μιλούν για  μείωση και έλεγχο του παγκόσμιου πληθυσμού 

των ανθρώπων, όπως να είναι η ανθρωπότητα και η γη ολόκληρη  ιδιωτική τους περιουσία και 

ιδιοκτησία. Όλα αυτά τα δεδομένα κρούουν τον κώδωνα  του κινδύνου για το μέλλον του αν-

θρώπου και του ανθρώπινου πολιτισμού. Από την άλλη μεριά η Ελλάδα από τους αρχαίους 

χρόνους μέχρι και τα πρόσφατα  τερατουργήματα του γερμανικού Ναζισμού με τα απάνθρωπα 

Άουσβιτς αλλά και του αντίστοιχου κομουνιστικού Σοβιετισμού  με τα εξ ίσου απάνθρωπα 

Γκούλακ, αποτελούσε πάντα το προπύργιο της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της ανθρω-

πιάς. 

Τα σημερινά πολιτικά πρότυπα του διπολικού φεουδαρχικού και ιδεολογικού κομματισμού, 

δεξιόστροφου η αριστερόστροφου, αδυνατούν ν’ αντισταθούν στην παγκοσμιοποίηση της α-

πανθρωπιάς, της καταστροφής της ανθρωπότητας και του πολιτισμού. Αδυνατούν ν’ αντιμετω-

πίσουν και μάλλον υπηρετούν τη μετατροπή από την παγκοσμιοποίηση του ανθρώπινου είδους 

σε απολύτως ελεγχόμενη αγέλη ζώων. Ο κομματικοποιημένος πολιτικός κόσμος έχει πλήρως 

διαφθαρεί από την παγκοσμιοποίηση και τους διαχειριστές και σχεδιαστές της, τους διεθνείς 

τραπεζίτες και τους πολυεθνικούς οικονομικούς κολοσσούς που διαχειρίζονται την υγεία, τη 

διατροφή, την ενέργεια, την πληροφορία, την τεχνητή νοημοσύνη και την τεχνολογία, κατα-

στρέφοντας τους ανθρώπους, λαούς, τους πολιτισμούς και τις δημοκρατίες τους. Πίσω από 

όλα αυτά τα φοβερά εγκλήματα εναντίον της ανθρωπότητας κρύβονται μια χούφτα άνθρωποι 

που μισούν κατ’ ουσίαν τον άνθρωπο τον πολιτισμό και τη δημοκρατία. ο δικομματικό πολι-

τειακό μοντέλο είναι εντελώς ανίσχυρο ν’ αναχαιτίσει αυτό το παγκόσμιο κακό της παγκο-

σμιοποίησης. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται πλήρης αλλαγή πολιτειακού μοντέλου και πολιτι-

κού παραδείγματος. Αυτό επιχειρεί να πραγματοποιήσει στην ελληνική πραγματικότητα η πο-

λιτική οργάνωση Αλήθεια Ελλήνων. 

 

Η Αλήθεια Ελλήνων  θέτει ως πρωταρχικό στόχο την ανάγκη πολιτικής ολοκλήρωσης της Ε-

πανάστασης του 1821 και προαγωγής της Ελλάδος  σε προηγμένη αμεσοδημοκρατική πολι-

τεία. Για τον σκοπό αυτό το πολιτικό κίνημα Αλήθεια Ελλήνων εισηγείται και εφαρμόζει στη 

δική της δομή και λειτουργία νέο πολιτικό παράδειγμα εμπνεόμενο από τον διαχρονικό ελ-

ληνικό και ορθόδοξο κοινοτικό, προσωποκεντρικό, εκκλησιοκεντρικό και συνοδοκεντρικό 

πολιτισμό της Ελλάδος. Η πολιτική εξουσία μεταφέρεται από την μονοπρόσωπη κομματική 

ηγεσία σε όλη τη λαϊκή βάση μέσω πολιτικής πολυκεντρικής αυτοοργάνωσης όλης  της ελ-

ληνικής κοινωνίας, στην Ελλάδα και στην Ομογένεια. Στη θέση της κομματικής φεουδαλι-

κής πελατειακής αρχηγοκεντρικής μονοπρόσωπης πολιτειολογίας τίθεται η ανοικτή αξιοκρα-

τική ανιδιοτελής και αμερόληπτη και συνεργατική πολιτειολογία σύμφωνα με την Αρχαιοελ-

ληνική Εκκλησία του Δήμου αλλά και την Ανατολική χριστιανική εκκλησιοκεντρική ισοπο-

λιτική εμπειρία. Ο αληθινός ηγέτης είναι ο ανιδιοτελής υπηρέτης του κοινωνικού συνόλου του 

πολιτισμού και της ιστορίας. Για τον σκοπό αυτό το πολιτικό κίνημα Αλήθεια Ελλήνων λει-

τουργεί ως ελληνικό αλλά και παγκόσμιο παράδειγμα ανοικτής και αμεσοδημοκρατικής πολι-

τειολογίας αλλά και ως σχολή ανάδειξης πολιτικών ηγετών υπηρετών και όχι ιδιοτελών και-

ροσκόπων και εξουσιαστών της ανθρώπινης κοινωνίας. Το πολιτικό κίνημα Αλήθεια Ελλή-

νων στηρίζεται σε ένα πολυκεντρικό και αυτοργανούμενο πολιτικό δίκτυο του απανταχού 

στην Ελλάδα και στην Ομογένεια Ελληνισμού αποτελούμενο από τοπικά και περιφερειακά 

συμβούλια, στα οποία συμμετέχουν  επιστήμονες, διανοούμενοι επιχειρηματίες, καλλιτέχνες, 

φοιτητές, εκκλησιαστικά πρόσωπα και άλλες ομάδες δράσης με βασική αρετή την ανιδιοτελή 

προσφορά στην Ελλάδα, στον άνθρωπο και στον πολιτισμό. Σε όλα τα επίπεδα του πολιτικού 

αυτού κινήματος ισχύουν πάντα οι ίδιες ιδρυτικές αρχές δομής και λειτουργίας που συνοψίζο-

νται ως ακολούθως: 

4.1 



 

 

Δεν υφίσταται σε κανένα επίπεδο οργάνωσης και λειτουργίας του κινήματος Αλήθεια Ελλή-

νων μόνιμος αρχηγός αλλά εκ περιτροπής προεδρεύων. 

4.2 

Μεταξύ των μελών ισχύει ότι Όλοι είναι Ίσοι μεταξύ Ίσων. Ο προεδρεύων ορίζεται εκ περι-

τροπής με τριετή θητεία και είναι πρώτος μεταξύ ίσων 

4.3 

Τα μέλη του θα πρέπει να εμφορούνται από Ελληνικό και Ορθόδοξο, Ανιδιοτελές και Δημο-

κρατικό Ήθος. 

4.4 

Μεταξύ των μελών απαιτείται Διαφάνεια, Ειλικρίνεια, Αδελφοσύνη, Ενότητα. 

4.5 

Εφαρμογή του οικονομικού πόθεν έσχες για τα μέλη του Κεντρικού Εθνικού Συμβουλίου και 

της εκτελεστικής επιτροπής. 

4.6 

Οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται δια ψηφοφορίας αλλά με συναίνεση και διάλογο, καθώς και 

κατόπιν υποδείξεων ειδικών επιτροπών  εμπειρογνωμόνων. Μπορούν βεβαίως στην ανάγκη να 

χρησιμοποιούνται ψηφοφορίες μόνο  για αποφάσεις επιλογής μελών και ρόλων, αλλά  αυξημέ-

νης πλειοψηφίας τουλάχιστον πάνω από 80% και μόνο εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο από το Κε-

ντρικό Εθνικό Συμβούλιο. Στις περιπτώσεις αυτές η μειοψηφία ακολουθεί την πλειοψηφία. Ως 

άριστο προκρίνεται ν’ αποφεύγονται εντελώς οι διαδικασίες ψηφοφορίας διότι αποτελούν λόγο 

διάσπασης και διάλυσης της ενότητας. Αντίθετα ο διάλογος και η συζήτηση αποτελούν πλαί-

σιο ενότητας. 

4.7 

Ουδείς αυτοπροτείνεται για οιονδήποτε ρόλο και αξίωμα. 

4.8 

Το Κεντρικό Εθνικό Συμβούλιο έχει όλη την πολιτική εξουσία και κατανέμει ρόλους βάσει της 

αξιοκρατίας, του βιογραφικού και της έξωθεν καλής μαρτυρίας. Για τον σκοπό αυτό καταρτί-

ζει από τα μέλη τις επιτροπές που αξιολογούν και προτείνουν πρόσωπα για τους διοικητικούς 

και λοιπούς πολιτικούς ρόλους. 

4.9 

Το Πολιτικό Κίνημα Αλήθεια Ελλήνων επιλέγει και αξιοποιεί για τους σκοπούς του κάθε ι-

κανό, ευαίσθητο και ανιδιοτελή Έλληνα από την Ελλάδα και την Ομογένεια. 

4.10 

Στόχος του πολιτικού κινήματος Αλήθεια Ελλήνων είναι η Αυτοκυβέρνηση των Ελλήνων και 

η Συνταγματική Αναθεώρηση υπέρ της εθνικής ανεξαρτησίας, της πραγματικής δημοκρατίας, 

της κρατικής διαφάνειας, της αμερόληπτης και αποτελεσματικής δικαιοσύνης, του κοινωνικού 

ελέγχου της εξουσίας, του οικονομικού πόθεν έσχες για κάθε πολίτη και ιδιαιτέρως για τα πο-

λιτικά και δημόσια πρόσωπα. Γενικότερα συνταγματικός έλεγχος των  πολιτικών προσώπων 

και ομάδων προς το κοινωνικό συμφέρον. Η συνταγματική αναθεώρηση, σύμφωνα με τις ισχύ-

ουσες συνταγματικές προβλέψεις, πρέπει να οδηγήσει στη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του 

Προέδρου της Δημοκρατίας με τη νομοθέτηση, ότι θα επιλέγεται μέσω εθνικών εκλογών και 

θα διακρίνεται από την Κυβέρνηση. Η Βουλή θα μπορεί να εγκρίνει ή να ζητά τροποποιήσεις 

στο κυβερνητικό πρόγραμμα, θα μπορεί να ζητά δημοψηφίσματα και ν’ ασκεί εθνικό έλεγχο 

και ασφαλιστική δικλείδα για κυβερνητικές αστοχίες. Η κυβέρνηση θα υποβάλλει τα προγράμ-

ματά της στη Βουλή. Η συνταγματική αναθεώρηση θα πρέπει να δώσει ουσιαστικές και απο-

φασιστικές αρμοδιότητες στην Ομογένεια και ειδικότερα κυρίως τη δυνατότητα για άνετη 

συμμετοχή της στις εθνικές εκλογές. 

5. ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Οι βασικές θέσεις της Αλήθειας Ελλήνων σχετικά την ασφάλεια είναι οι ακόλουθες: 

Η Ελλάδα πρέπει να προασπίσει με κάθε τρόπο την Εθνική Κυριαρχία και τη γεωγραφική της 

ακεραιότητα. Εάν οι γείτονες θέτουν θέμα αλλαγής συνόρων και σύγχρονης διεκδίκησης ιστο-

ρικών των δικαιωμάτων, και η Ελλάδα πρέπει να θέσει στην Διεθνή Κοινότητα και να διεκδι-

κήσει με αποφασιστικότητα τα δικά της ιστορικά δικαιώματα. 



 

 

Η Τουρκία αποτελεί αποσταθεροποιητικό παράγοντα και επιθετικό κράτος στην περιοχή της 

ΝΑ Μεσογείου.  Ο νέο-οθωμανικός επεκτατισμός και η δράση των φανατικών μουσουλμάνων  

πρέπει ν’ αντιμετωπιστούν μέσα από ένα περιφερειακό σύστημα ασφάλειας το οποίο να εδρά-

ζεται σε πολιτικούς συνασπισμούς και  συμμαχίες μεταξύ της Ελλάδος της Κύπρου και των 

γειτονικών εταίρων που αντιτάσσονται τουρκικό επεκτατισμό. 

5.1 

Η Τουρκία να καταγγέλλεται για το νέο-οθωμανικό της παραλήρημα, την υπόθαλψη του θρη-

σκευτικού σκοταδισμού και των εθνοκαθάρσεων, ως αποσταθεροποιητικός παράγων για όλη 

την περιοχή της ΝΑ Μεσογείου καθώς και για την παραβίαση των θεμελιωδών  ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων 

5.2 

Να συναφθούν διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες με άλλες φιλικές χώρες όπως είναι το Ισ-

ραήλ, η Αίγυπτος, η Ιταλία  και ο Λίβανος για την προάσπιση της ασφάλειας της Ανατολικής 

Μεσογείου από τον νέο-οθωμανικό επεκτατισμό. Επιβάλλεται η δημιουργία ενός περιφερεια-

κού υποσυστήματος ασφάλειας για την εμπέδωση της ειρηνικής συνεργασίας στην περιοχή κα-

θώς και σύναψη στενών σχέσεων με την Αρμενία, τη Γεωργία και τους Κούρδους. 

5.3 

Ν’ αναβαθμιστούν οι σχέσεις και η συνεργασία  της Ελλάδος με άλλες χώρες της Ελληνικής 

Χερσονήσου καθώς και με τη Ρωσία και να ενημερώνεται συνεχώς η διεθνής κοινή γνώμη για 

τα ελληνικά ιστορικά και σύγχρονα δίκαια. Να υπενθυμίσουμε στη διεθνή κοινότητα τη συ-

μπεριφορά των ηγετών της Τουρκίας στο παρελθόν, όσον αφορά τις γενοκτονίες που διέπρα-

ξαν, τις σχέσεις με τους εθνικοσοσιαλιστές της Γερμανίας και τη στήριξη των εγκλημάτων 

κατά της ανθρωπότητας, όσον αφορά την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο εσω-

τερικό της και την εξαγωγή των εσωτερικών της ταραχών και των φυλετικών συγκρούσεων 

στις γειτονικές χώρες. 

 

5.4 

Να εκσυγχρονιστούν και να ενισχυθούν ο Ελληνικός και ο Κυπριακός Στρατός για διεύρυνση 

των αποτρεπτικών και των επιθετικών τους δυνατοτήτων. 

5.5 

Οι στρατιωτικές βάσεις Αιγαίου, Κρήτης, Κύπρου και αλλού να διατεθούν από την Ελλάδα και 

την Κύπρο  στους στρατηγικούς αμυντικούς της εταίρους για κάλυψη των αναγκών τους και 

των αναγκών του  περιφερειακού συστήματος ασφάλειας. 

5.6 

Να δημιουργηθεί Κρατικό Συμβούλιο Ασφαλείας στα πρότυπα ξένων προηγμένων χωρών. 

5.7 

Να αναπτυχθεί και να αναβαθμιστεί η δυνατότητα για Παλαϊκή Άμυνα στα νησιά και στην εν-

δοχώρα με την εκπαίδευση όλων όσων εκ των πολιτών, ανδρών η γυναικών δύνανται να φέ-

ρουν όπλα. 

5.8 

Να επεκταθούν τα χωρικά μας ύδατα σύμφωνα με τις προβλέψεις και ρυθμίσεις του διεθνούς 

δικαίου των θαλασσών  και να δημοσιοποιηθούν διεθνώς τα θαλάσσια σύνορα της Ελλάδας 

στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. 

6. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 

Η Δικαιοσύνη πρέπει να αποτελεί πραγματικά ανεξάρτητη αρχή μέσα στην ελληνική Δημο-

κρατία 

Οι δικαστές εξελίσσονται αξιοκρατικά και δεν διαπλέκονται. Μετά τη συνταξιοδότησή τους 

δεν αναλαμβάνουν κρατικές ή πολιτικές θέσεις, εκτός από θέσεις σε ειδικές επιτροπές πραγμα-

τογνωμόνων. 

 

6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. 



 

 

Το πολιτική επιδίωξη της Αλήθειας Ελλήνων για την Ελληνική  Οικονομία είναι: Η επανί-

δρυση όλων των τομέων της ελληνικής οικονομίας με βάση το εθνικό όφελος, την προ-

στασία του περιβάλλοντος και του ανθρώπου καθώς και την αποτελεσματική  διαχείριση 

όλων των πόρων που διαθέτει η Ελληνική Δημοκρατία σε συνθήκες θεμιτού ανταγωνι-

σμού και κοινωνικής ευημερίας προς όφελος των νόμιμων κατοίκων της Ελληνικής Δη-

μοκρατίας. 

Επειδή η ελληνική οικονομία είναι διαρκώς σε πτωτική κατεύθυνση, η δημογραφία καταρρέει, 

η ανεργία γίνεται ο δολοφόνος της ελληνικής οικονομίας, το εθνικό χρέος διογκώνεται κατα-

στροφικά, οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες εξαφανίζονται και η ελληνική οικονομία καθίσταται 

σχεδόν ανύπαρκτη, απαιτείται άμεση ανασυγκρότηση και συνολικός σχεδιασμός της οικονομι-

κής πολιτικής. Ακόμη, εάν χρειαστεί η ελληνική Πολιτεία πρέπει να προχωρήσει σε δική της 

νομισματική πολιτική για να στηρίξει την οικονομία της. 

Οι βασικές θέσεις της Αλήθειας Ελλήνων σχετικά με την Οικονομία είναι οι ακόλουθες: 

6.1 

Διορισμός ανεξάρτητης επιτροπής Ελλήνων και διεθνών εμπειρογνωμόνων για μελέτη της νο-

μιμότητας και ορθολογισμού των πιο κάτω πράξεων: 

Ενίσχυση τραπεζών, μνημόνια, δάνεια, διαχείριση εθνικού χρέους, απομείωση των καταθέ-

σεων, εκποίηση των δραστηριοτήτων των ελληνικών  τραπεζών, προσδιορισμούς των χρημα-

τοδοτικών αναγκών του τραπεζικού συστήματος και των δημοσιονομικών, διεκδίκηση αποζη-

μιώσεων από το Eurogroup, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ βάσει των πορισμάτων της επιτροπής. 

6.2 

Αλλαγή φιλοσοφίας: Η οικονομική ανάκαμψη θα επέλθει μέσω επενδύσεων σε αναπτυξιακά 

έργα και όχι με μέτρα λιτότητας. 

Άμεση επιτάχυνση μεγάλων παραγωγικών έργων. 

Επίσπευση της εκμετάλλευσης του φυσικού αερίου για χρηματοδότηση έργων ανάπτυξης. 

Ανάπτυξη της οικονομίας με βάση τους πιο κάτω άξονες: 

Αναβάθμιση τουριστικού προϊόντος 

Εκμετάλλευση γεωστρατηγικής θέσης για ανάπτυξη εξειδικευμένων υπηρεσιών όπως τριτο-

βάθμια εκπαίδευση, υπηρεσίες υγείας, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. 

Ανάπτυξη πρωτογενούς παραγωγής (π.χ. γεωργοκτηνοτροφία) 

Ορθολογική εκμετάλλευση των φυσικών πόρων (π.χ. ΥΔΓ, ΑΠΕ) 

Εξυγίανση τραπεζικού συστήματος. 

Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια: Εστίαση στους οφειλέτες γιγαντιαίων χρηματικών ποσών (όπως 

είναι τα κόμματα και οι δημόσιοι εργολάβοι) και πλήρη απαλλαγή των πολιτών από τις δανεια-

κές επιβαρύνσεις, λόγω του τραπεζικού άγους (της βεβαιωμένης πλήρως τραπεζικής απάτης). 

Κατά των μαζικών εκποιήσεων και των μαζικών πωλήσεων δανείων, επειδή δεν οφείλει ο μέ-

σος πολίτης για την πληρωμή οποιουδήποτε χρέους, μετά τη μεθόδευση της λεγόμενης οξείας 

οικονομικής κρίσης. 

Προστασία όχι μόνον της πρώτης κατοικίας και των μικρών επιχειρήσεων αλλά ολόκληρης της 

ιδιωτικής περιουσίας από την τραπεζική και κρατική βουλιμία, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Συντάγματος. 

Περαιτέρω ενίσχυση και κυρίως έλεγχος της διακίνησης των κεφαλαίων των χρηματοπιστωτι-

κών ιδρυμάτων για βελτίωση της ρευστότητάς τους - βελτίωση ανταγωνιστικότητας 

Διασύνδεση παραγωγικότητας με ανταμοιβή δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. 

Εναρμόνιση και εξορθολογισμός ανταμοιβής και όρων απασχόλησης δημόσιου και ιδιωτικού 

τομέα. 

Εκσυγχρονισμός και καλλιέργεια ευπρεπούς συμπεριφοράς των υπαλλήλων στον δημόσιο το-

μέα έναντι των πολιτών και άμεση ικανοποίηση των αιτημάτων, όπως προβλέπεται από τους 

νόμους, χωρίς καμιά καθυστέρηση ή γραφειοκρατικό εμπόδιο. Η γραφειοκρατία θα αποτελεί 

ποινικό αδίκημα. 

Καταπολέμηση της ανεργίας μέσω ενίσχυσης της νεανικής επιχειρηματικότητας και της αυτο-

απασχόλησης και άσκηση διώξεων εναντίον των πολιτικών που προτρέπουν τους νέους να ε-

γκαταλείψουν τη Χώρα για να μην μείνουν άνεργοι, με τη θέσπιση ιδιώνυμου εγκλήματος. 



 

 

Αποκρατικοποιήσεις με άξονα το εθνικό συμφέρον και διατήρηση μετοχικού ελέγχου από το 

κράτος, πώληση μειοψηφικού πακέτου μετοχών και ανάθεση της διοίκησης σε στρατηγικούς 

επενδυτές. 

Πιο αναλυτικά η Ελληνική Πολιτεία  θα πρέπει να επανασχεδιάσει και να επανιδρύσει σε ε-

θνικό επίπεδο και την εθνική οικονομία στους καίριους τομείς όπως: Γεωργία, Αλιεία, Δια-

τροφή, Τουρισμός, Νέες τεχνολογίες, Αυτοκινητοβιομηχανία, Πολεμική βιομηχανία, Ε-

νέργεια, Πολιτική Αεροπορία, Ναυτιλία, Πυρηνική Ενέργεια, Εξαγωγή Ελληνικών προϊό-

ντων. 
           Διεθνή Εκπαιδευτικά Κέντρα, Διεθνή Ιατρικά Κέντρα 

 

7.   ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Η Ελλάδα είναι σαφώς και θα παραμείνει ελληνική και Ορθόδοξη Χριστιανική επικράτεια. Η 

παιδεία πρέπει να διακριθεί από την εκπαίδευση. Η παιδεία αφορά πρωτίστως την μόρφωση 

ψυχής και αρμονική ανάπτυξη σώματος και ψυχής. Η εκπαίδευση διακρίνεται από την παιδεία 

και αφορά την απόκτηση δεξιοτήτων. Η Δημοκρατία χωρίς μόρφωση ψυχής πεθαίνει. Η Ελλη-

νική παιδεία είναι υποχρεωτική για όλους τους Έλληνες πολίτες. Η Ορθόδοξη Θεολογία υπο-

χρεωτική για όλους τους Ορθόδοξους Έλληνες. Η Διαπολιτισμική παιδεία απαιτείται για ό-

λους, αλλά δεν πρέπει να βλάπτει και να ζημιώνει τη διαχρονική Ελληνική και ορθόδοξη πολι-

τιστική κληρονομιά και ταυτότητα. Γλώσσα, ιστορία, τέχνη επιστήμη, φιλοσοφία, θεολογία, 

άθληση μπορούν να συντελέσουν στην πνευματική ανάπτυξη και συγκρότηση του ανθρώπινου 

πνεύματος. Βιωματική εκπαίδευση στα θεμελιώδη  ιδεώδη του διαχρονικού ελληνικού και ορ-

θόδοξου πολιτισμού. Σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά και μαθητεία στις ανθρώ-

πινες υποχρεώσεις ανθρώπου προς άνθρωπο. 
 

Η Αλήθεια Ελλήνων αντιλαμβάνεται την παιδεία ως την ολόπλευρη καλλιέργεια των νοητι-

κών, των ψυχικών και των σωματικών δυνάμεων των πολιτών. 

Το όραμα του κινήματος Αλήθεια Ελλήνων για την παιδεία είναι: 

Η σωματική ολοκλήρωση και υγεία, η πνευματική ανάπτυξη η ισορροπημένη  απόκτηση 

πολύπλευρης Σοφίας, Αρετής, Γνώσης και Δεξιοτήτων.  Η διαμόρφωση πολιτών με 

προηγμένο δημοκρατικό φρόνημα, φιλοπατρία, ανεπτυγμένες νοητικές δεξιότητες, κρι-

τική σκέψη, ψυχικό σθένος, υγιές σώμα, προσαρμοστικότητα, θέληση για γνώση και ικα-

νότητα διάκρισης σε διεθνές επίπεδο. 

Οι βασικές θέσεις της Αλήθειας Ελλήνων σχετικά με την εκπαίδευση είναι οι ακόλουθες: 

Διοικητική αυτονόμηση των σχολικών μονάδων. 

Κατάργηση καταλόγου διοριστέων εκπαιδευτικών και ανάθεση προσλήψεων στις σχολικές μο-

νάδες. 

Ανταμοιβή εκπαιδευτικών βάσει απόδοσης (ατομικής και συλλογικής). 

Συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με υιοθέτηση συστήματος μονάδων επιμόρφωσης. 

Έμφαση στα αρχαία και νέα Ελληνικά, στην ιστορία, στην κριτική σκέψη, σε μαθήματα ηθι-

κής και πολιτικής και ένταξη κοινωνικής εργασίας. 

Η θεμελιώδης παιδεία και εκπαίδευση των νέων ολοκληρώνεται στις δυο πρώτες βαθμίδες εκ-

παίδευσης. 

Αναδόμηση των προγραμμάτων παιδείας με στόχο την ολοκληρωμένη προσωπικότητα των 

νέων. 

Άρση της εργαλειακής αντίληψης της παιδείας στις δυο πρώτες βαθμίδες. Προτεραιότητα στην 

ολιστική σωματική ψυχική και νοητική μόρφωση σε σχέση με την απόκτηση δεξιοτήτων. 

Τέχνη, άθληση, γλώσσα, ιστορία, θεολογία θα τεθούν σε ίση εκπαιδευτική μοίρα και αξία  με 

τις θετικές επιστήμες, φυσική μαθηματικά βιολογία χημεία κλπ. 

Ανάπτυξη και ίδρυση σχολείων για μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. 

Ολοκληρωμένη και αυτόνομη εκπαίδευση στις κατώτερες βαθμίδες εκπαίδευσης. 

Ο απόφοιτος Λυκείου θα πρέπει να έχει ολοκληρωμένη παιδεία και μόρφωση ανεξάρτητα των 

επαγγελματικών του ενδιαφερόντων. 



 

 

Το λύκειο δεν είναι προθάλαμος του πανεπιστημίου. Οι απόφοιτοι λυκείου πρέπει να έχουν ο-

λοκληρωμένη παιδεία μόρφωση και εκπαίδευση. Όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά μέχρι 

το λύκειο. 

Άρση του διαχωρισμού της εκπαίδευσης στο λύκειο σε θετική, θεωρητική και οποία άλλη κα-

τεύθυνση. 

Αυτονομία της εκπαίδευσης του λυκείου από το πανεπιστήμιο. 

Διαχωρισμός επαγγελματικής εκπαίδευσης και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. 

Πανεπιστημιακή εκπαίδευση 

Διάρκεια πανεπιστημιακών σπουδών πέντε -5- έτη. 

Μίμηση με ελληνικές προϋποθέσεις του αμερικανικού και του ευρωπαϊκού πανεπιστημιακού 

προτύπου πανεπιστημιακών σπουδών σε σύνθεση ανταποκρινόμενη στην ελληνική πραγματι-

κότητα. 

Γενικό πρόγραμμα μαθημάτων στα πρώτα τρία έτη προκειμένου ο φοιτητής να ωριμάζει ως 

προς την κατεύθυνση σπουδών του. 

Στοχευμένη εκπαίδευση και εξειδίκευση  μετά το τρίτο έτος. 

Εγγραφή των ενδιαφερομένων μαθητών αποφοίτων λυκείου  σε πανεπιστημιακές σχολές προ-

τίμησης των. 

Οικονομική ενίσχυση των δημοσίων πανεπιστημίων από τους γονείς και την πολιτεία αφού 

καταργούνται οι δαπάνες προετοιμασίας για το πανεπιστήμιο. 

Υποχρεωτικές παρακολουθήσεις στο πανεπιστήμιο. 

 

8. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

 

Η επιδίωξη και προοπτική του πολιτικού οργανισμού Αλήθεια Ελλήνων για το εκκλησιαστικό 

ζήτημα είναι τα εξής: 

Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος αποτελεί την πνευματική  μήτρα για την αναγέννηση 

και την πνευματική εξυγίανση της ελληνικής κοινωνίας και την ανάδειξη του καθημερι-

νού ανθρώπου, ως φορέα σοφίας και πνευματικής πληρότητας, φορέα  ήθους ελευθερίας, 

χαράς, κοινοτισμού και οικουμενικότητας,  αληθούς δημοκρατικότητας ανιδιοτέλειας και 

διαφάνειας, έμπρακτης φιλανθρωπίας και συνεργασίας, φιλομάθειας, σεμνότητας, ολι-

γάρκειας, συμπόνιας, άρσης κάθε αρρώστου είδους φυλετισμού, αλλά και απρόσωπου 

διεθνισμού. 

Η Ορθόδοξη Θεολογία μας έδωσε το Θεμέλιο της Αληθούς Δημοκρατίας που είναι η Έννοια 

του Λόγου και του Προσώπου. Το πρόσωπο ταυτίζεται με την απόλυτη ελευθερία από κάθε 

απρόσωπο νόμο και από κάθε απρόσωπη εξουσία. Η Γαλλική Επανάσταση, η Αμερικανική Ε-

πανάσταση και όλες εν γένει οι νεότερες επαναστάσεις  φέρουν μερικώς τον απόηχο της θεο-

λογίας του ανθρώπου - προσώπου. Όμως, έμειναν ημιτελείς διότι δεν συνδέθηκαν με την πηγή 

της αλήθειας του προσώπου ως ελευθερία και λόγος, που είναι δίχως άλλο η Ορθόδοξη Εκκλη-

σιολογία των μεγάλων Ελλήνων Πατέρων της Εκκλησίας.  Στην Ορθόδοξη Εκκλησιολογία ι-

σχύει η θεμελιώδης αρχή της Δημοκρατίας. Όλοι ίσοι μεταξύ ίσων. Ο ηγέτης σε κάθε μορφή 

του είναι ο πρώτος μεταξύ ίσων. Όμως, σήμερα ακόμη και στην Ορθόδοξη Εκκλησιολογία 

εισάγεται μια μη ορθόδοξη έννοια τυραννικής υπακοής ανθρώπου σε άνθρωπο. Αντιθέτως η 

Ορθόδοξη Εκκλησιολογία εισάγει τη μια και μοναδική υπακοή όλων στον Σαρκωμένο Θεό 

Λόγο. Ουδείς άνθρωπος πλην του Χριστού μπορεί να είναι αλάθητος και άξιος να τον υπακού-

ουν οι άλλοι άνθρωποι. Για αυτό η υπακοή χωρίς Ελευθερία και χωρίς Αλήθεια, χωρίς δηλαδή 

Χριστό είναι δαιμονικότητα και τυραννικότητα. 

Η Ορθόδοξη Εκκλησία μπορεί να καταστεί πηγή και αιτία πραγματικής Δημοκρατίας εάν δεν 

ακολουθήσει την πτωτική κίνηση και εκκοσμίκευση του δυτικού χριστιανισμού, παπικού και 

προτεσταντικού. Ο Δυτικός Χριστιανισμός γέννησε ή και υιοθέτησε από το βάρβαρο γερμα-

νικό παρελθόν του την κοινωνιολογία της αγέλης που υπακούει και υποτάσσεται στον άν-

θρωπο αρχηγό, πολιτικό ή εκκλησιαστικό. Για τον λόγο αυτό η σύγχρονη πολιτειολογία της 

Δύσης, με επιφανειακό ένδυμα την ψευδοδημοκρατία, διαιωνίζει μέσω του κομματικού διπολι-



 

 

σμού την αυταρχική φεουδαρχική και τυραννική πολιτειολογία. Δηλαδή, επιβάλλει μια κοινω-

νικοπολιτική δουλική ιεραρχία όπου το κατώτερο υποτάσσεται στο ανώτερο. Αυτό προέρχεται 

από την αιρετική πολιτειολογία, εκκλησιολογία και θεολογία του παπικού αλάθητου που κατα-

στρέφει τη Δημοκρατία και επιβάλει στο όνομα του Θεού την  εκκλησιαστική και ακολούθως 

την πολιτειολογική τυραννία. Ακόμη και η λεγόμενη δημοκρατική πολιτειολογία του διαφωτι-

σμού δεξιόστροφη και φιλελεύθερη  ή αριστερόστροφη και κομμουνιστική, διασώζει πλήρως 

τον παπικό συγκεντρωτισμό και αυταρχισμό, είτε στη μορφή του αυταρχικού κόμματος είτε 

στη μορφή των δήθεν φιλελεύθερων αδιαφανών μυστικών εταιρειών και μυστικών όρκων, ό-

πως τις καταγγέλλει ο δολοφονηθείς από αυτές πρόεδρος της Αμερικής Τζον Κέννεντυ. Για 

αυτό η Ορθόδοξη Εκκλησία στην Ελλάδα και όπου άλλου οφείλει ν’ απεγκλωβιστεί από τα 

πολιτειακά καθεστώτα και άλλες μορφές δυτικοποίησής της και να λειτουργήσει ως περιβάλ-

λον αληθούς Συνοδικότητας, Δημοκρατικότητας και αληθούς θεολογίας του Προσώπου. 

Η εκκλησία είναι αυτοτελής πηγαία διαχρονική πνευματική και πολιτιστική αρχή του Ελληνι-

σμού. Η Εκκλησιαστική ζωή  κυρίως η λειτουργική ζωή η ασκητική και υμνολογική παράδοση 

διασώζει τόσο τον αρχαίο πνευματικό  Ελληνικό Τρόπο όσο και τον Αποστολικό Αυθεντικό 

Χριστιανικό τρόπο που είναι γνωστός ως Ορθόδοξη Ανατολή και Ρωμανία. 

Σήμερα, μετά τη βαυαρική περίοδο, που επιχείρησε την πλήρη δυτικοποίηση, προτεσταντικο-

ποίηση και παπικοποίηση του εκκλησιαστικού βίου με σύγχρονο κρατικό  διωγμό της Ορθόδο-

ξης Πνευματικής Εκκλησιαστικής Παράδοσης αλλά και της Ορθόδοξης Ασκητικής Μοναχικής 

παράδοσης, έχει προκύψει μια εκκλησιαστική αρρυθμία η οποία με τη σειρά της τροφοδοτεί 

την πολιτειακή αρρυθμία. Η Εκκλησία έχει καταντήσει εν πολλοίς μια δημόσια υπηρεσία η ο-

ποία στις ημέρες μας μάλιστα θεωρείται ως βάρος στην πολιτεία το οποίο πρέπει να το ξεφορ-

τωθεί το ελληνικό κράτος. 

Όμως, η Εκκλησία είναι το μέσο εξυγίανσης της δημοκρατίας και όλης της ελληνικής πολι-

τείας, εάν αυτή απεγκλωβιστεί από την κρατική κατοχή και αχρήστευση της και λειτουργήσει 

ως αυτόνομη και συμπληρωματική Πνευματική  Αρχή παράλληλα με την πολιτειακή Αρχή. 

Στην κατεύθυνση αυτή ανάδειξης της Ορθόδοξης Εκκλησίας σε πνευματική αρχή παράλληλη, 

συμπληρωματική και συνεργατική με την πολιτειακή αρχή η Αλήθεια Ελλήνων στοχεύει στα 

εξής: 

Πλήρης εφαρμογή της Εκκλησιαστικής Συνοδικότητας. 

Σύμμετρη και σύμφωνη με την εκκλησιαστική παράδοση συμμετοχή  του ορθόδοξου  λαού 

στην επιλογή των εκκλησιαστικών ηγετών, επισκόπων και αρχιεπισκόπων. 

Κρατική προάσπιση, διατήρηση αύξηση της εκκλησιαστικής περιουσίας χάριν των εκκλησια-

στικών έργων και λειτουργιών: εκπαίδευση κατήχηση, ανθρωπιστικό έργο, ιεραποστολή, στή-

ριξη των ενδεών, αδυνάτων, των φυλακισμένων, των διωκόμενων για τη χριστιανική πίστη 

τους όπου γης και για την εξυπηρέτηση ανάλογων ιερών σκοπών. 

Συμμετοχή εκπροσώπων  του ορθόδοξου λαού και εκπροσώπων της Ελληνικής πολιτείας στην 

διαφανή και κοινωνικά ωφέλιμη οικονομική διαχείριση της Εκκλησιαστικής περιουσίας υπό 

την ευθύνη και επίβλεψη της εκκλησιαστικής ηγεσίας. 

Υπαγωγή των πανεπιστημιακών θεολογικών σχολών  στην ευθύνη της Εκκλησίας και εκκλη-

σιαστικά κριτήρια για την εκπαίδευση των θεολόγων. 

Επανασύνδεση των εκκλησιαστικών ηγετών αλλά και του αγαθού κλήρου με την μοναχική πο-

λιτεία σύμφωνα με την ορθόδοξη παράδοση. 

Ενίσχυση του θεσμού του έγγαμου κλήρου. 

Αξιολόγηση του εκκλησιαστικού έργου από τον ορθόδοξο λαό με ευθύνη των εκκλησιαστικών 

αρχών. 

Ενίσχυση του ορθόδοξου μοναχισμού και της ορθόδοξης ιεραποστολής. 

Ενεργοποίηση των εκκλησιαστικών ενοριών για την ορθόδοξη και ελληνική διαπαιδαγώγηση 

της ελληνικής κοινωνίας. 

9. ΥΓΕΙΑ 

Υγεία δεν σημαίνει απλώς θεραπεία. Πρωτίστως σημαίνει πρόληψη. Η παιδεία από το νηπια-

γωγείο μέχρι το Λύκειο πρέπει να προσφέρει ουσιαστική γνώση για την ασθένεια και την υ-

γεία και να υπηρετεί την προληπτική ιατρική. Ο άνθρωπος είναι ψυχοσωματική οντότητα. Ο 



 

 

καλύτερος ιατρός του εαυτού του είναι ο ίδιος ο άνθρωπος όταν έχει σωστή ενημέρωση και 

παιδεία.  Η σωματική υγεία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ψυχική υγεία του ανθρώπου ό-

πως και το αντίστροφο. Η ιατρική επιστήμη πρέπει να αναβαθμιστεί και να ξεπεράσει το ανα-

γωγικό της πρότυπο. Συγχρόνως η ιατρική επιστήμη πρέπει να απεγκλωβιστεί από τον ασφυ-

κτικό εναγκαλισμό της με την κερδοσκοπική μανία των φαρμακοβιομηχανιών και τους ιδιώτες 

χρηματοδότες και μετόχους της φαρμακοβιομηχανίας. Όλα αυτά σημαίνουν ανασυγκρότηση 

και εξυγίανση του Δημοσίου συστήματος υγείας και της σχετικής με αυτό νομοθεσίας.  Ανά-

δειξη της Ελλάδας σε διεθνές ιατρικό κέντρο και Κέντρο  Υγείας 

 
      Σκοπός της Αλήθειας Ελλήνων για τον τομέα της υγείας στην Ελλάδα είναι ο ακόλουθος: 
 

Η καθολική πρόσβαση των πολιτών σε ανθρωποκεντρικές υπηρεσίες υγείας διεθνών προ-

τύπων οι οποίες εστιάζουν στην πρόληψη, στην έρευνα, στην καινοτομία και στην κλινική 

διακυβέρνηση ώστε να προσελκύουν ασθενείς από το εξωτερικό. 

Οι βασικές θέσεις της Αλήθειας Ελλήνων σχετικά την υγεία είναι οι ακόλουθες: 

9.1 

Όλοι οι Έλληνες πολίτες πρέπει να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες της υγείας ανεξαρτήτως 

των οικονομικών τους πόρων. 

9.2 

Η δημόσια υγεία πρέπει να αποκτήσει πληρότητα και επάρκεια 

9.3 

Υιοθέτηση Σχεδίου Υγείας αυτοχρηματοδοτούμενου με σχέδιο εισφορών και καθολική κά-

λυψη στη βάση της κοινωνικής αλληλεγγύης. 

9.4 

Ανάπτυξη συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ  δημόσιων και ιδιωτικών νοσοκομείων. 

9.5 

Αυτονόμηση δημόσιων νοσοκομείων. 

9.6 

Κλινική διακυβέρνηση (ποιότητα, ασφάλεια ασθενών, ενδυνάμωση του ρόλου των ασθενών, 

ανάπτυξη ηλεκτρονικής υγείας). 

9.7 

Προαγωγή της Ελλάδος  σε διεθνή αγορά ιατρικής αριστείας για ανάπτυξη ιατρικού τουρι-

σμού. 

9.8 

Προληπτική ιατρική, φυσικές θεραπείες, εναλλακτικές ιατρικές εφαρμογές, ολιστική Ιατρική, 

διατροφή και πρόληψη 

9.9 

Ενίσχυση και ανάπτυξη της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας. 

9.10 

Ανάπτυξη και διάδοση της Ιπποκράτειας Ιατρικής υπό τις σύγχρονες και προωθημένες επιστη-

μονικές πρακτικές και τα επιτεύγματα. 

 

10.  ΕΡΕΥΝΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

Στόχος της Αλήθειας Ελλήνων είναι η Ελλάδα να καταστεί παγκόσμιο κέντρου έρευνας ε-

φαρμογών τεχνολογικών και άλλων καθώς και κέντρο  παραγωγής σε κάθε τομέα της οι-

κονομίας της επιστήμης και της τεχνολογίας. Διατροφή, Υγεία, Ενέργεια, Εκπαίδευση, 

Πληροφορία, Αθλητισμός, Βιομηχανία, Αγροτική Παραγωγή, Ναυτιλία είναι περιοχές 

στις οποίες θα πρέπει να υπάρξει ένταση ανάπτυξης και κρατικής στήριξης. 

 

11. ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Η Ελλάδα πρέπει να καταστεί παγκόσμιο ενεργειακό κέντρο μέσω νέων μορφών ενέργειας που 

δεν βλάπτουν το φυσικό περιβάλλον. Νέοι εφευρέτες και νέοι επιστήμονες πρέπει να ενισχυ-

θούν από την πολιτεία και να κατοχυρώνονται οι εφευρέσεις τους. Συνεργασία με  γειτονικές 



 

 

φιλικές χώρες. Θα μπορούσε να υπάρξει συνεκμετάλλευση υδρογονανθράκων στο Αιγαίο με 

την Τουρκία εάν η Τουρκία δεχθεί την καθιέρωση της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στα 

τουρκικά σχολεία, επιστροφή της Αγίας Σοφίας στο Πατριαρχείο, επαναλειτουργία της 

Σχολής της Χάλκης και συνεκμετάλλευση των τουριστικών χώρων σε ελληνικές ιστορι-

κές περιοχές στην Πόλη στον Πόντο στη Μικρά Ασία στην Καππαδοκία και σε άλλες πε-

ριοχές. 

 

Ο στόχος της Αλήθειας Ελλήνων για τον τομέα της ενέργειας είναι ο ακόλουθος: 

Η Ενέργεια να αποτελεί κινητήριο μοχλό αειφόρου ανάπτυξης, διασφαλίζοντας πολιτικά, οικο-

νομικά και περιβαλλοντικά οφέλη για όλους τους κατοίκους της Επικράτειας καθώς και για τις 

επερχόμενες γενεές, μέσω ενός αποτελεσματικού και διαφανούς πλαισίου διαχείρισης το οποίο 

θα διέπεται από τις αρχές και αξίες του λαού μας. 

Οι βασικές θέσεις της Αλήθειας Ελλήνων σχετικά την ενέργεια είναι οι ακόλουθες: 

10.1   Σύμπηξη γεωπολιτικών συμμαχιών 

Προώθηση περιφερειακού συστήματος ασφάλειας μεταξύ Ελλάδος  Κύπρου, Ισραήλ, Αιγύ-

πτου και Λιβάνου και άμεση σύνδεση και επικοινωνία με την Αρμενία και τη Γεωργία καθώς 

και με τις ηγεσίες των Κούρδων μαχητών της διασποράς και των εστιών τους στην τουρκική 

επικράτεια, στο Ιράν, στην Ιορδανία, στον Λίβανο και όπου αλλού στον κόσμο. 

Οριοθέτηση ΑΟΖ με την Ελλάδα 

Συνεργασία με άλλες χώρες  για δημιουργία σταθμού υγροποίησης στην Ελλάδα. 

Δημιουργία αγωγού προς την Ευρώπη μέσω Ελλάδας. 

 

11.2 Θεσμικό πλαίσιο 

Δημιουργία διαφανούς μηχανισμού διαχείρισης επιλογής εταίρων. 

Ψήφιση νομικού πλαισίου υδρογονανθράκων και εποπτείας. 

Δημιουργία ανεξάρτητης επιτροπής οικονομικού ελέγχου. 

11.3 Οικονομική ανάπτυξη 

Δημιουργία κυρίαρχου ταμείου ευημερίας (sovereign wealth fund) με πρότυπο το Νορβηγικό 

μοντέλο. 

Βελτίωση εμπορικού ισοζυγίου με την εισαγωγή ΦΑ στην ηλεκτροπαραγωγή και τις μεταφο-

ρές. 

Εξαγωγή ΦΑ σε γειτονικές χώρες (όπως Αίγυπτο, Ιορδανία) και στις διεθνείς αγορές. 

 

11.4 Ενεργειακή ανεξαρτητοποίηση 

Εισαγωγή δικού μας ΦΑ στο ενεργειακό μας μείγμα. 

Ένταξη ΦΑ στις μεταφορές. 

Περαιτέρω διείσδυση ΑΠΕ με ανάπτυξη δυνατοτήτων αποθήκευσης ενέργειας. 

10.5 Ενεργειακά κτίρια. 

Ηλεκτρική καλωδιακή σύνδεση με Ισραήλ και Ελλάδα. 

Ανάπτυξη εγχώριας χημικής βιομηχανίας. 

Δημιουργία εργοστασίων παραγωγής μεθανόλης, αιθυλενίου, βουτανίου κλπ. 

 

12. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ 

Η λανθασμένη αντίληψη για πολυπολιτισμικές κοινωνίες δεν σημαίνει την πολτοποίηση αν-

θρώπων, λαών, πολιτισμών και κρατών και τη μετατροπή των ανθρώπων σε άμορφη παγκό-

σμια  κολεκτίβα ζώων που παράγουν και καταναλώνουν. Οι λαοί πρέπει να στηρίζονται και να 

αλληλοβοηθιούνται μεταξύ τους προκειμένου να μην χάνουν την εθνική, πνευματική  και πο-

λιτισμική των ταυτότητα. Η αίσθηση της πατρίδας είναι θεμελιώδης για τη συγκρότηση ελεύ-

θερων και δημοκρατικών κοινωνιών. 

Η φιλοσοφία και το όραμα της Αλήθειας Ελλήνων για το μεταναστευτικό ζήτημα είναι μη 

φυλετική και μη ρατσιστική ενώ πηγάζει από τη διαχρονική ελληνική και ορθόδοξη πα-

ράδοση σύμφωνα με την οποία ο κάθε άνθρωπος είναι εικόνα Θεού, είναι δηλαδή πρό-



 

 

σωπο μοναδικό και ανεπανάληπτο και ίσο με κάθε άλλο άνθρωπο. Σαφώς οι λαθρομετα-

νάστες δεν παύουν να είναι ανθρώπινα πλάσματα και συνάνθρωποι μας, ασχέτως θρη-

σκείας καταγωγής χρώματος και άλλων ιδιαιτεροτήτων. 

Όμως, δεν πρέπει να επιτραπεί οι λαθρομετανάστες ν’ αποτελέσουν εργαλείο για βίαιη και μα-

ζική εισβολή και εποικισμό της Ελλάδας και για την αντικατάσταση των Ελλήνων από αυτούς, 

που αποτελούν άλλους αλλόθρησκους και αλλοεθνείς λαούς που δεν επιθυμούν να ενσωματω-

θούν ούτε να συνεργαστούν, αλλά επιδιώκουν να καταστούν κράτος εν κράτει και συστημα-

τικά να επικρατήσουν εξολοθρεύοντας τους γηγενείς Χριστιανούς όπως συμβαίνει ήδη στην 

Αίγυπτο και σε άλλες χώρες της υφηλίου. 

Το λαθρομεταναστευτικό ζήτημα πρέπει να επανεξεταστεί με βάση το ελληνικό εθνικό συμφέ-

ρον, την ελληνική νομοθεσία και το διεθνές δίκαιο ως ακολούθως: 

Θα γίνει Καταγγελία της συνθήκης ΣΕΓΚΕΝ που έχει μετατρέψει την Ελλάδα σε αποθήκη ε-

κατομμυρίων μεταναστών που απειλούν πλέον την Ελληνική πολιτεία με πλήρη εποικισμό της 

από Μουσουλμάνους. 

Οι ΜΚΟ που δρουν παράνομα και εναντίον των εθνικών συμφερόντων στην Ελλάδα θα κλεί-

σουν και θα καταγγελθούν στην ελληνική και στην ευρωπαϊκή δικαιοσύνη. 

Διότι  δεν είναι δυνατό η Ελλάδα να απολέσει την εθνολογική πολιτισμική και ορθόδοξη ταυ-

τότητα της. Για αυτό βαθμιαία και με κάθε σεβασμό του ανθρώπινου προσώπου ο μεγάλος ό-

γκος των λαθρομεταναστών θα απελαθεί στις φυσικές του πατρίδες. 

Οι λαθρομετανάστες των τελευταίων δέκα η παραπάνω χρόνων που πληρούν πραγματικά  τις 

προϋποθέσεις πολιτικού ασύλου πρέπει σαφώς να διακριθούν από τους υπόλοιπους λαθρομε-

τανάστες και ν’ αποσταλούν στις χώρες που επιθυμούν επειγόντως. 

Θα πρέπει να γίνει άρση της ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας κυρίως δε των δικαιωμά-

των μετοχής στις εκλογές όλων των μεταναστών πρώτης γενεάς. 

Θα γίνει καταγραφή όλου του λαθρομεταναστευτικού πληθυσμού. Οι νέοι άνω των 18 ετών 

που ήρθαν μόνοι τους χωρίς οικογένειες θα πρέπει να απελαθούν και να οδηγηθούν πίσω στις 

πατρίδες των. 

Ουδείς μετανάστης μπορεί να αποκτήσει ελληνική ιθαγένεια και πολιτικά δικαιώματα ακόμη 

και αν έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, αν δεν έχει επαρκή εκπαίδευση στην ελληνική γλώσσα 

ιστορία και πολιτισμό. 

Οι νέοι μουσουλμάνοι και μη αυτόχθονες πολίτες στην Ελλάδα δεν θα επικρατήσουν με τη βία 

αριθμητικά και δεν θα επιφέρουν πολιτισμική και εθνολογική αλλοίωση του ελληνικού 

πληθυσμού. Δεν πρέπει να απειλούν με αλλοίωση δημογραφικά τον ελληνικό και ορθόδοξο 

πληθυσμό της Ελλάδος. 

 

13. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Ο πολιτικός οργανισμός Αλήθεια Ελλήνων θα στηρίξει και θα προωθήσει νέο όραμα και 

πρότυπο για τις διεθνείς σχέσεις αναπτύσσοντας την ιδέα ανάδειξης της Ελλάδος σε Διεθνές 

Σχολείο Πολιτισμού και Πολιτικής Θεωρίας. 

Το όραμα της Αλήθειας Ελλήνων για τις διεθνείς σχέσεις στηρίζεται στη διαχρονική ελληνική 

πολιτιστική ταυτότητα και πνευματική παράδοση σύμφωνα με τις οποίες η ανθρώπινη ζωή 

είναι ιερή. Όλοι οι λαοί και όλοι οι άνθρωποι του πλανήτη, πέραν των επί μέρους διαφορών 

τους, αποτελούν μια παγκόσμια ανθρώπινη οικογένεια που πρέπει ν’ αφήσει τον απάνθρωπο 

ανταγωνισμό και να περάσει στην εποχή της ενότητας της αδελφοσύνης  και της 

συνεργασίας. 

Στην κατεύθυνση αυτή το οικουμενικό σχέδιο του Μεγάλου Αλεξάνδρου για μια παγκόσμια 

Κοινοπολιτεία μπορεί να οδηγήσει σήμερα τη δυναμική των διεθνών σχέσεων της παγκόσμια 

κοινότητας. 

Η Ελλάδα θα πρέπει να αναπτύξει την ιδέα αυτή της οικουμενικής κοινοπολιτείας ως βασικό 

άξονα της σύγχρονης πραγματικότητας στις διεθνείς σχέσεις. 

Για αυτό η Αλήθεια Ελλήνων προσβλέπει σε αποδέσμευση της ελληνικής εξωτερικής 

πολιτικής από παράγοντες που δεν προάγουν την καλή γειτονία, την ειρηνική συνύπαρξη όλων 

των λαών  και την ανάπτυξη συνεργασιών με όλες τις χώρες στο πλαίσιο του εθνικού αλλά και 



 

 

του παγκόσμιου  συμφέροντος, όσον αφορά την ειρήνη, τη συμβίωση και τη δημιουργική 

συνάντηση ανθρώπων, λαών και πολιτισμών. 

 

Το πολυφυλετικό κρατικό μόρφωμα «Τουρκία» 

Το κρίσιμο σημείο των ελληνικών εξωτερικών σχέσεων σκοντάφτει πάντα στην παγιωμένη 

σύγκρουση και ανταγωνισμό της Τουρκίας με την Ελλάδα.  Η Ελλάδα θα πρέπει να 

παρουσιάσει τα ιστορικά της δίκαια στην παγκόσμια κοινότητα και σε όλους τους 

παγκόσμιους οργανισμούς. Θα πρέπει να αναδείξει το ιστορικό της πρόσωπο σε όλες τις 

σχέσεις της με την Τουρκία και να καταγγείλει τις γενοκτονίες της Τουρκίας εις βάρος των 

αυτόχθονων ελληνικών πληθυσμών στην Πόλη, στην Μικρά Ασία στην περιοχή του Πόντου 

και αλλού. Θα πρέπει να υπενθυμίσει στη διεθνή κοινότητα ότι, ενώ δεν ασκεί ούτε επιθυμεί 

να ασκήσει καμιά επεκτατική πολιτική εναντίον της Τουρκίας, όμως δεν ξεχνά πως η Τουρκία 

είναι πρόσφατος εισβολέας και κατέχει ιστορικές και από τη μυθική περίοδο ελληνικές 

πατρίδες. Ακόμη, θα πρέπει η διεθνής κοινότητα να ενημερωθεί ότι στην Τουρκία υπάρχουν 

ελληνικοί πληθυσμοί όπως οι Πόντιοι και οι Αλεβίτες, προερχόμενοι από τη βυζαντινή 

περίοδο. Για αυτό, πρέπει η Ελλάδα με κάθε τρόπο να υπενθυμίσει βασικές ιστορικές Αλήθειες 

όπως ότι το ονομαζόμενο από τη Δυτική Ευρώπη Βυζάντιο δεν είναι άλλο από την Ελληνική 

και Ορθόδοξη Ρωμανία. Η γερμανική και φραγκική  επεκτατική πολιτική από την εποχή του 

Καρλομάγνου εναντίον της ελληνικής και Ορθόδοξης Ανατολής εγκαινίασε παραχάραξη της 

ιστορικής αλήθειας, παραμόρφωση και παραχάραξη των Ελληνικών ονομάτων, Γραικοί, 

Ρωμηοί, Έλληνες, Ίωνες, που πάντα σημαίνουν σε διαφορετικές εποχές τον ίδιο διαχρονικό 

Ελληνικό Λαό. 

Στη βάση αυτή η Ελλάδα μπορεί να προτείνει ιστορικές συνεργασίες με την Τουρκία στην 

ενέργεια στην τεχνολογία, στην επιστήμη και σε άλλους τομείς, εφ’ όσον η Τουρκία 

αναγνωρίσει την Ορθόδοξη Χριστιανική πίστη, ως ιστορική θρησκευτική πίστη των τούρκων 

κατοίκων της. Επίσης, ν’ αναγνωρίσει την ελληνική ως δεύτερη επίσημη γλώσσα στο τουρκικό 

κράτος. 

Ελληνική Χερσόνησος («Βαλκάνια») 

Η Ελληνική Χερσόνησος η Χερσόνησος του Αίμου («Βαλκάνια») ανέκαθεν τους τελευταίους 

δέκα αιώνες αποτελούσαν μια ενδοχώρα της Ορθόδοξης Πίστης και των ορθοδόξων λαών. 

Ακόμη και οι μουσουλμανικοί πληθυσμοί των Βαλκανίων είναι αυτόχθονες, πρώτοι 

χριστιανικοί και  εξισλαμισμένοι λαοί. Το Όραμα του Ρήγα Φεραίου για μια  Βαλκανική 

Κοινοπολιτεία αποτελεί επίκαιρη πραγματικότητα που θα πρέπει να αποτελέσει τηβάση των 

διεθνών σχέσεων σε όλη τη Βαλκανική Χερσόνησο. 

Μέση Ανατολή και Αραβικός Κόσμος 

Η Μέση Ανατολή και ο Αραβικός Κόσμος ήταν πάντα τόπος ισχυρών δεσμών των λαών 

αυτών και του Ελληνικού Λαού. Ο δεσμός αυτός πρέπει να αναβιώσει μέσω πολιτιστικής, 

επιχειρηματικής, οικονομικής, επιστημονικής και συναφούς συνεργασίας, εν όψει του 

ιστορικού γεγονότος ότι όλοι οι λαοί της περιοχής δοκίμασαν τη φρίκη του οθωμανικού ζυγού. 

Ασία και Αφρική 

Οι Ήπειροι αυτοί αποτελούν περιοχές όπου οι λαοί τους έχουν μεγάλο σεβασμό και αίσθημα 

φίλιας στην Ελλάδα και τον διαχρονικό Ελληνικό και Ορθόδοξο Πολιτισμό. Οι Ινδοί, οι 

Κινέζοι, οι Ιάπωνες και οι Αφρικανοί είναι ιστορικοί λαοί με έντονη ψυχική συγγένεια με τον 

Ελληνικό Λαό. Η Ελλάδα μπορεί να αναπτύξει μια νέα εποχή διεθνών σχέσεων και 

συνεργασιών με τους λαούς αυτούς. 

Δύση: Ευρώπη Αμερική Ρωσία. 

Μέχρι σήμερα στους λαούς και στις χώρες αυτές επικρατούσε το ψυχροπολεμικό κλίμα του 

ανταγωνισμού και της σύγκρουσης. Τώρα, το κλίμα αυτό διαμορφώνεται σε παγκόσμιο κλίμα 

σύγκρουσης Δύσης-  Ανατολής, Βορρά - Νότου και σύγκρουσης όλων με όλους. Η Ελλάδα 

από την άλλη πλευρά αποτελεί τον Γεωπολιτικό Ομφάλιο Λώρο όλης της γης. Η Δύση, ενώ 

αναπτύχθηκε και ενηλικιώθηκε μέσω των ελληνικών γραμμάτων, δεν έχει κατορθώσει να βρει 

τον ελληνικό της ρυθμό για συνεργασία και συμβίωση. Πιο πολύ υποτάχθηκε στο γερμανικό 

ανταγωνιστικό εξουσιαστικό κατακτητικό πολεμικό και συγκρουσιακό πρότυπο όπως το 



 

 

ζήσαμε με κορύφωση τον 20στό αιώνα στις δυο κυρίαρχες γερμανικές ιδεολογίες της δεξιάς 

και της αριστεράς ή του άκρατου φιλελευθερισμού και αυταρχικού κομμουνισμού. Οι 

ιδεολογίες αυτές αποτέλεσαν την κατάληξη της θρησκευτικής σύγκρουσης προτεσταντισμού - 

παπισμού. Η Ελλάδα ως μητροπολιτική χώρα του σύγχρονου κόσμου και ως φορέας του  

αυθεντικού Ελληνικού και Ορθόδοξου Πολιτισμού μπορεί να αποτελέσει την γέφυρα μεταξύ 

Δύσης και Ανατολής, Βορρά και Νότου. Αυτό πρέπει να είναι το νέο Ελληνικό Δόγμα  για τις 

Διεθνείς Σχέσεις. Η Συνεργασία και η Συμβίωση όλων με όλους. 

 

14. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 

Η Ελληνική Ομογένεια αποτελεί τη σύγχρονη Οικουμενική Ελλάδα διεσπαρμένη στα πέρατα 

του κόσμου σε Ανατολή - Δύση και Βορρά - Νότο. 

Η επιδίωξη  της πολιτικής κίνησης Αλήθεια Ελλήνων για τον Ομογενειακό Ελληνισμό είναι η 

πλήρης αξιοποίηση του Ομογενειακού Ελληνισμού τόσο στην επανίδρυση της ελληνικής 

πολιτείας όσο και στην διεθνή παρουσία και συνεργασία, πολιτιστική οικονομική 

επιχειρηματική τεχνολογική επιστημονική και άλλη της Ελλάδας με όλο τον κόσμο. 

Η Αλήθεια Ελλήνων  θα εργαστεί ώστε ο ομογενειακός Ελληνισμός να αποτελέσει μοχλό της 

νέας εποχής της Ελληνικής Πραγματικότητας και της ελληνικής πολιτειολογίας σε ελληνικό 

και παγκόσμιο επίπεδο. 

Βασικοί άξονες αυτού του στόχου είναι η αξιοποίηση του ομογενειακού ελληνισμού για: 
Ενεργή συμμετοχή της Ομογένειας στην πολιτική αυτοδιοίκηση της Ελλάδος. 
 

Εξαγωγή ελληνικών προϊόντων σε όλες τις χώρες που ζουν ομογενείς και αλλού. 

Διάδοση του Ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας. 

Επιστημονική καλλιτεχνική επιχειρηματική  τεχνολογική συνεργασία της Ελλάδος με όλο τον 

κόσμο. 

 

15. ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟ ΘΕΜΑ 

Μερικές κρίσιμες πολιτικές δολοφονίες στην πρόσφατη ιστορία της ανθρωπότητας δείχνουν 

την προσπάθεια κλειστών και αφανών πολιτικών ομάδων να ελέγξουν την ανθρωπότητα και 

τις κυβερνήσεις των λαών χάριν μιας αντιδημοκρατικής και βάρβαρης παγκοσμιοποίησης που 

τώρα έχει πάρει την τελική της μορφή και δείχνει το πραγματικό της πρόσωπο. 

 

Ενδεικτικά αναφέρουμε τη δολοφονία του Γκάντι στις Ινδίες, του Καποδίστρια στην Ελλάδα, 

του Τσάρου Νικόλαου και της οικογένειάς του στη Ρωσία, των αδερφών Κέννεντυ και του 

Μάρτιν Λούθερ Κινκ στην Αμερική και  του Καντάφι στην Λιβύη. 

 

Σήμερα, η παγκοσμιοποίηση επιχειρεί τον παγκόσμιο έλεγχο του πληθυσμού, της 

ανθρωπότητας,  της Ενέργειας, της Υγείας, της Διατροφής, της Πληροφορίας,  της Γνώσης και 

πάνω από όλα  των πολιτικών κομμάτων. Έτσι τίθεται εν κινδύνω όλη η ανθρωπότητα και η 

ελευθερία των ανθρώπων των λαών των εθνών  και των κρατών. Σημαντική είναι η φράση του 

προέδρου της Αμερικής Τραμπ, πως η διάσωση των εθνών σημαίνει διάσωση της παγκόσμιας 

δημοκρατίας και της ελευθερίας της ανθρωπότητας. 

 

Η Ελλάδα και οι Έλληνες έχουν ιστορική ευθύνη να διασώσουν χάριν όλης της ανθρωπότητας 

το αληθές δημοκρατικό πολίτευμα. Να διασώσουν την έννοια και το είδος άνθρωπος. Η 

σύγχρονη Ευρώπη γεννήθηκε από τις στάχτες του Βυζαντίου, της Ρωμανίας. Δηλαδή του 

Ανατολικού Ορθόδοξου Ελληνισμού, έστω και αν δεν το κατανόησε σε βάθος. Ο Άγγλος 

ιστορικός Στήβεν Ράνσιμαν θεωρούσε το Βυζάντιο-Ρωμανία ως την υψηλότερη μορφή 

δημοκρατικού πολιτεύματος που έφθασε ποτέ η ανθρωπότητα. Πολύ υψηλότερη μορφή 

δημοκρατίας ακόμη και από την Αρχαία Αθήνα. Και το γνώριζε ο Ράνσιμαν σε βάθος το 

Βυζάντιο. Ο Λόγος και η Αιτία για αυτό το ιστορικό κατόρθωμα,  η πίστη και αφοσίωση της 

Ρωμανίας Βυζάντιο στον Σαρκωμένο Θεό Λόγο. Η καταστροφή του Βυζαντίου έστω και μετά 

από χίλια χρόνια δοξασμένος ιστορίας με παγκόσμια ακτινοβολία προήλθε από την χαλάρωση 



 

 

της πίστης του στο Χριστό, με ευθύνη και των πολιτικών και των εκκλησιαστικών του ηγετών. 

Σήμερα τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκόσμια η Ρωμανία-Βυζάντιο είναι ο μόνος δρόμος 

αναμόρφωσης και Επανίδρυσης της αληθούς Δημοκρατίας.  Η σύγχρονη Ευρώπη προσπάθησε 

να χωρίσει τον Λόγο από τον Θεό και τον κόσμο από τον Χριστό. Το αποτέλεσμα το ζούμε 

όλοι ως παγκόσμιο πόλεμο όλων εναντίον όλων και ποταμούς αιμάτων από τις ανθρώπινες 

ζωές. Σήμερα ακόμη τραγικότερα. Αντικατάσταση του ανθρώπου στη γη από αγέλη δούλων 

και εγκαθίδρυση παγκόσμιας φεουδαρχίας. 

 

Στην Ελλάδα μετά  το 1821 και κυρίως μετά τη δολοφονία του πρώτου κυβερνήτη της 

Ελλάδος Ιωάννη Καποδίστρια περάσαμε στην εποχή της κομματικής φεουδαρχίας των 

μονοπρόσωπων και αρχηγικών πολιτικών κομμάτων. Στην κατάσταση αυτή και επί δυο αιώνες 

ο λαός παραμένει απλός θεατής μιας φεουδαρχικής και αυταρχικής ως επί το πλείστον 

πολιτικής διαδικασίας. Το κυρίαρχο διπολικό φεουδαρχικό και αυταρχικό πολιτικό μοντέλο 

που ήρθε από την Δύση και για δυο αιώνες παραμένει απαρχαιωμένο επείγει να 

εκδημοκρατιστεί. Πρότυπο της νέας πολιτειολογίας θα είναι τόσο η αρχαία εκκλησία του 

Δήμου όσο και η Ανατολική Ορθόδοξη Πολιτειολογίας, μεταφερμένα και προσαρμοσμένα 

αμφότερα στην σύγχρονη πραγματικότητα. 

 

Όραμα της Αλήθειας Ελλήνων για  το πολιτειακό ζήτημα στην Ελλάδα είναι η υπέρβαση του 

φεουδαρχικού δικομματικού συστήματος χάριν της άμεσης δημοκρατίας μιας ανοικτής 

κοινοτικής, λαϊκά ελεγχόμενης και συνοδοκεντρικής πολιτειολογίας. Δηλαδή η Αλήθεια 

Ελλήνων  στοχεύει στην επανίδρυση της ελληνικής πολιτείας και δημοκρατίας με βάση την 

διαχρονική Ελληνική Ευρωπαϊκή και Ορθόδοξη πολιτιστική ταυτότητα της Ελλάδος μέσω 

αναθεώρηση για τον σκοπό αυτό του Συντάγματος. 

Οι στόχοι στην κατεύθυνση αυτή και βάσει όσων περιέχονται στην παράγραφο 4 της πολιτικής 

διακήρυξης να είναι οι εξής: 

15.1 

Παράλληλα με τη Βουλή και την κυβέρνηση θα λάβει χώρα διεύρυνση και αναβάθμιση του 

θεσμού του Προέδρου της Δημοκρατίας σε ένα νέο πολιτικό σώμα που θα προκύπτει μέσω 

εθνικών εκλογών και θα έχει τη μορφή της Βουλής εκπροσώπων του Λαού με συγκεκριμένη 

δικαιοδοσία ελέγχου και ασφαλιστικής δικλείδας για τα μεγάλα εθνικά ζητήματα. Τα μέλη του 

σώματος αυτού δεν θα επιλέγονται από τα πολιτικά κόμματα αλλά από τη βάση του λαού με 

ανοικτές διαδικασίες χωρίς κομματικά ιδεολογικά κριτήρια. Κάθε πολίτης θα μπορεί να 

προτείνει έναν η περισσότερους υποψήφιους σε τοπικό επίπεδο. Θα επιλέγονται για 

υποψηφιότητα οι επικρατέστεροι. Οι υποψήφιοι που θα κάνουν προσωπική προεκλογική 

προσπάθεια ανάδειξης τους θ’ αποβάλλονται. 

15.2 

Η τροποποίηση της νομοθεσίας περί τοπικής αυτοδιοίκησης. Η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει ν’ 

αποσυνδεθεί από τον βουλευτικό δικομματισμό. Τα πολιτικά κόμματα απαγορεύεται ν’ 

αναμειγνύονται στην εκλογή δημάρχων, περιφερειαρχών και αντίστοιχων συμβούλων. Οι 

τοπικές κοινωνίες θ’ αναδεικνύουν και θα προτείνουν πρόσωπα που δεν κάνουν προεκλογικό 

αγώνα με βάσει τις ικανότητες, το ήθος τους και την παρουσία τους στην τοπική κοινωνία. 

Όσοι εκλεγούν θα υποχρεούνται να υπηρετήσουν στην τοπική αυτοδιοίκηση σε θέσεις 

αναλόγως των ψήφων. Πρόσωπα  που στηρίζονται από οργανωμένα κοινωνικά σύνολα, 

προξενεία και παρόμοιες καταστάσεις αποκλείονται εκ του νόμου. 

15.3 

Θα λειτουργούν τοπικές δημοτικές συνελεύσεις του λαού  με ανάλογο τρόπο όπως στην εθνική 

Βουλή. 

15.4 

Θα καθιερωθεί  ο θεσμός και ο μηχανισμός των ηλεκτρονικών δημοψηφισμάτων για κρίσιμα 

θέματα και αποφάσεις. 

15.5 



 

 

Θ’ αναθεωρηθεί η νομοθεσία περί λειτουργίας των πολιτικών κομμάτων προκειμένου να 

εκδημοκρατιστεί η πολιτική ζωή. Οι υποψήφιοι βουλευτές πρέπει να επιλέγονται και ν’ 

αξιολογούνται από όλα τα μέλη του πολιτικού οργανισμού και από ολόκληρο τον ελληνικό 

λαό. 

 

16. ΚΥΠΡΙΑΚΟ 

Βάσει του στόχου της για την Ελλάδα, την Ευρώπη και τη Δημοκρατία, η Αλήθεια Ελλήνων 

δεν αποδέχεται οποιαδήποτε κυβερνητική πολιτική μεθόδευση στην εσωτερική και εξωτερική 

πολιτική της Κύπρου η οποία δεν διασφαλίζει την εθνική ανεξαρτησία, τη γεωγραφική 

ακεραιότητα, την ελληνική και την ορθόδοξη ταυτότητα καθώς την ενιαία κυριαρχία του 

κυπριακού κράτους, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις βασικές ελευθερίες  και το ευρωπαϊκό 

κεκτημένο σε συνθήκες ασφάλειας, διεθνών σχέσεων, αλλά και κοινωνικής και οικονομικής 

ευημερίας. 

16.1 

Η υπό συζήτηση τα τελευταία σαράντα -40- χρόνια Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία δεν 

μπορεί να αποτελέσει τη βάση της λύσης καθότι δεν συνάδει με το Όραμα της Αλήθειας 

Ελλήνων. 

16.2 

Οι βασικές θέσεις για το Κυπριακό ζήτημα  του πολιτικού οργανισμού Αλήθεια Ελλήνων  

συμφωνούν με τις θέσεις του κυπριακού πολιτικού κινήματος «ΠΝΟΗΣ ΛΑΟΥ» και  είναι οι 

ακόλουθες:  

• Το Κυπριακό είναι πρόβλημα εισβολής, κατοχής, εποικισμού και όχι δικοινοτική 

διαφορά. Έτσι πρέπει να προβάλλεται σε όλα τα διεθνή σώματα και η Τουρκία θα 

πρέπει να εκτίθεται για την αποκλειστική ευθύνη της για αυτά και τη διαιώνιση της 

εκκρεμότητας. 
16.3 

Η Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί το μεγαλύτερο όπλο του λαού μας και πρέπει να 

διαφυλαχθεί ως κόρη οφθαλμού.  Η λύση του προβλήματος πρέπει να κατοχυρώνει τη 

συνέχιση της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

16.4 

Ενέργειες που άμεσα ή έμμεσα προσδίδουν υπόσταση στο παράνομο ψευδοκράτος 

αποφεύγονται. 

16.5 

Η διζωνικότητα εκτρέφει τον επιθετικό εθνικισμό, θεσμοθετεί τον ρατσισμό και τις φυλετικές 

διακρίσεις και έτσι δεν είναι αποδεκτή.  Όλες οι κοινότητες της Κύπρου πρέπει να ζήσουν μαζί 

ως ένας λαός. 

16.6 

Οι σχέσεις μεταξύ Ε/Κ και Τ/Κ πρέπει να βελτιωθούν ποιοτικά και ν’ αυξηθούν ποσοτικά με 

σκοπό την επίτευξη  συνοχής στους στόχους των δύο κοινοτήτων και την καλλιέργεια 

αμοιβαίας εμπιστοσύνης η οποία έχει αποδομηθεί ως αποτέλεσμα της πάγιας επιθετικής 

πολιτικής της Τουρκίας. 

16.7 

Η εσφαλμένη στρατηγική των τελευταίων σαράντα -40- ετών επέτρεψε στην Τουρκία να 

μεταλλάξει στα μάτια της διεθνούς κοινότητας τη φύση του ζητήματος σε δικοινοτική 

διαφορά.  Η αρνητική αυτή θέση πρέπει να διορθωθεί άμεσα. 

16.8 

Η ασφάλεια αποτελεί τη βασικότατη πτυχή του ζητήματος. Το σύστημα εγγυήσεων των 

συμφωνιών Λονδίνου-Ζυρίχης είναι παρωχημένο και πρέπει να τερματιστεί. Αν κριθεί 

αναγκαίο, τη λύση μπορεί να εγγυηθούν διεθνείς θεσμοί (όπως το Συμβούλιο Ασφαλείας του 

ΟΗΕ, Ευρωπαϊκή Ένωση), όχι όμως επ’ αόριστον.  Η επιβολή «εγγυήσεων» σε ανεξάρτητα 

κράτη είναι κατάλοιπο της αποικιοκρατίας και του ιμπεριαλισμού και δεν είναι αποδεκτή τον 

21ο αιώνα. 

16.9 



 

 

Πρώτα πρέπει να συμφωνηθούν οι πτυχές τις ασφάλειας, της κατοχής και του εποικισμού και 

μετά οι άλλες δευτερεύουσες πτυχές. 

16.10 

Η βάση των συνομιλιών πρέπει να τροποποιηθεί με εμπλοκή στις συνομιλίες των τούρκων 

εισβολέων αντί του εγκάθετού της. 

16.11 

Το καθεστώς των Αγγλικών Βάσεων πρέπει να τερματιστεί.  Το έδαφος των βάσεων πρέπει να 

περιέλθει στην κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας και να ενταχθεί στην ΕΕ. 

17. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 

Η Ελληνική Ναυτιλία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνα της ελληνικής 

οικονομίας. Η ελληνική πολιτεία πρέπει να διευκολύνει με την κατάλληλη νομοθεσία την 

υπαγωγή της Ελληνικής Ναυτιλίας σε ελληνική σημαία αλλά και επί πλέον να προσελκύσει με 

κατάλληλη νομοθετική ρύθμιση και ξένους εφοπλιστές να υπαγάγουν τα πλοία τους κάτω από 

την ελληνική σημαία. Όμοια, η ελληνική πολιτική αεροπορία, που στο παρελθόν ήταν στο 

διεθνές προσκήνιο με την Ολυμπιακή, θα πρέπει να επανέλθει πάλι στην παλιά της δόξα. 

18. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Στη δημόσια διοίκηση παρατηρείται το επικίνδυνο φαινόμενο, αναλογικά όπως και στην 

σημερινή πολιτική πραγματικότητα, η θέση και ο ρόλος του δημοσίου υπαλλήλου να 

εκλαμβάνονται συνήθως ως εξουσία επί των πολιτών. Αυτό είναι αποτέλεσμα απουσίας 

εκπαίδευσης και μόρφωσης των ανθρώπων που αναλαμβάνουν δημόσια εργασία. Η πολιτεία 

οφείλει να εκπαιδεύσει και να επανιδρύσει τη δημόσια διοίκηση προκειμένου ο δημόσιος 

υπάλληλος ακόμη και στην πλέον ασήμαντη θέση ν’ αντιλαμβάνεται την υπευθυνότητα της 

εργασίας του. Ν’ αντιλαμβάνεται πως υπηρετεί το κοινωνικό σύνολο και δεν το εξουσιάζει. Η 

δια βίου εκπαίδευση των δημοσίων υπαλλήλων πρέπει να περιλαμβάνει εκτός από ειδική 

γνώση και απόκτηση δεξιοτήτων ευρύτερη μόρφωση σε θέματα ιστορίας, ψυχολογίας, 

κοινωνιολογίας, τέχνης, πολιτισμού, φιλοσοφίας, θεολογίας και άλλων γνωστικών 

αντικειμένων μόρφωσης. 

Επίσης, η δημόσια διοίκηση δεν εξυπηρετεί τις πελατειακές σχέσεις του λαού με τους 

πολιτικούς αλλ’ απαιτείται να προσλάβει αυστηρά αξιοκρατικά και ποιοτικά κριτήρια. 

19. ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΜΜΕ 

Η μισή αλήθεια είναι ψέμα. Η Δημοσιογραφία είναι πρωτίστως λειτούργημα. Αντίθετα 

από αυτό, σήμερα η Δημοσιογραφία έχει ιδιωτικοποιηθεί επικίνδυνα και επείγει η 

απελευθέρωσή της. 

Για αυτό απαιτείται νέα νομοθεσία και θεσμοθέτηση υποχρεωτικής ειδικής εκπαίδευσης και 

μόρφωσης των ανθρώπων που υπηρετούν στη δημοσιογραφία, προκειμένου να διασφαλίζεται 

η αμερόληπτη ενημέρωση των πολιτών και να μην καταστρατηγείται η δημοκρατικότητα της 

πολιτείας. Αμερόληπτες επιστημονικές επιτροπές θα πρέπει να αξιολογούν τη λειτουργία των 

ΜΜΕ και των δημοσιογράφων. Η πολιτεία πρέπει να θεσμοθετήσει σώμα ορκωτών 

δημοσιογράφων κατά το παράδειγμα των ορκωτών λογιστών προκειμένου να υπάρχει 

δημοκρατικός έλεγχος στα ΜΜΕ. 

20. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΟΣ 

Η Αστυνομία και ο Στρατός αποτελούν τον πυλώνα για τη ασφάλεια της Ελλάδος από 

εσωτερικούς και εξωτερικούς εχθρούς, επίβουλους και εισβολείς. 

Απαιτείται η πλήρης αναβάθμιση και υποστήριξη των σωμάτων αυτών αλλά και η νομική τους 

προστασία, προκειμένου να μπορούν να προστατεύουν την ελληνική κοινωνία και την 

ελληνική πατρίδα. Η τυφλή υποταγή τους στο κράτος χωρίς δικλείδες δημοκρατικής 

λειτουργίας αποτελεί μέγιστο κίνδυνο ανατροπής του σκοπού ύπαρξής τους και αντιστροφής 

λειτουργίας τους εναντίον της ελληνικής Πατρίδας και του δημόσιου συμφέροντος 

Απαιτείται μια ευρεία παιδεία των ανθρώπων, που υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας πέραν 

της εξειδικευμένης γνώσης τους σε θέματα ιστορίας, φιλοσοφίας, θεολογίας, ψυχολογίας, 

κοινωνιολογίας, προκειμένου ν’ αντιλαμβάνονται σε  βάθος την υπευθυνότητα του 

λειτουργήματος τους. 



 

 

Ο νομοθέτης πρέπει να προβλέπει κρίσιμες περιπτώσεις και καταστάσεις κρίσεων κατά τις 

οποίες η ηγεσία των σωμάτων ασφαλείας πρέπει να ενεργεί αυτοβούλως προκειμένου να 

περιφρουρείται η εθνική ελευθερία και η εθνική ανεξαρτησία, όταν αυτά είναι εν κινδύνω από 

εσωτερικούς ή εξωτερικούς εχθρούς. Αυτό απαιτείται κυρίως, όταν η πολιτική ηγεσία ευρεθεί 

σε οιασδήποτε μορφής ομηρία, που την ακυρώνει ενώ η χώρα ευρίσκεται εν κινδύνω. Τέτοιες 

περιπτώσεις ενδεικτικώς είναι η εισβολή ξένου εχθρού και η παραβίαση των συνόρων ή η 

εσωτερική τρομοκρατία από ομάδες που εξυπηρετούν ξένα σχέδια και επιβουλεύονται την 

ασφάλεια της Χώρας. 

Επίσης, σε καταστάσεις κρίσης και αμφισβήτησης της εθνικής κυριαρχίας και της εθνικής 

ακεραιότητας, η Ελληνική Αστυνομία και ο Ελληνικός Στρατός πρέπει ν’ αξιοποιούν και να 

εξοπλίζουν όλους τους ικανούς πολίτες άνδρες και γυναίκες κατά το παράδειγμα του Ισραήλ, 

της Ελβετίας και άλλων χωρών. 

 

 

 

 

 

 
 


