
 

 

Ιδρυτική διακήρυξη 
 

Οι Έλληνες πολίτες που συναντηθήκαµε τα τελευταία δυο χρόνια, 
αντιµετωπίζοντας την επίθεση της Νέας Τάξης πραγµάτων µέσω µνηµονίων, 
εθνικής ταπείνωσης και βίαιης οικονοµικής επίθεσης στην Ελληνική οικογένεια, 
συµφωνήσαµε να ιδρύσουµε πολιτικό φορέα µε το όνοµα «Ανεξάρτητοι Έλληνες». 

Ο φορέας αυτός: 

1. Καθιστά αδιαπραγµάτευτες τις αρχές της Εθνικής Ανεξαρτησίας και 
περηφάνιας, της λαϊκής κυριαρχίας, της πρόταξης του εθνικού 
συµφέροντος, της τήρησης του Συντάγµατος και της κοινοβουλευτικής 
δηµοκρατίας. 

2. Απαιτεί την κατάργηση του µνηµονίου και αρνείται να δεχτεί  το επαχθές, 
παράνοµο χρέος που διαµορφώθηκε µε τοκογλυφικά επιτόκια.  

3. Απορρίπτει την εκχώρηση της Εθνικής Κυριαρχίας και την κατάργηση του 
Έθνους-Κράτους. 

4. Απαιτεί την κατάργηση κάθε ασυλίας  αξιωµατούχων, βουλευτών και 
υπουργών για εγκλήµατα που διέπραξαν κατά του Ελληνικού λαού και της 
Δηµόσιας περιουσίας. Απαιτεί την τιµωρία των καταχραστών του Δηµοσίου 
χρήµατος και την δήµευση των περιουσιακών τους στοιχείων. 

5. Εγγυάται τα κυριαρχικά δικαιώµατα της Ελλάδας σε σχέση µε: 
α) Τον καθορισµό των Ελληνικών ΑΟΖ. 
β) Την διεκδίκηση των οφειλόµενων από την Γερµανία αποζηµιώσεων 

και των κατοχικών δανείων. 
6. Κατοχυρώνει την ισονοµία, ισότητα, αλληλεγγύη, δικαιοσύνη και αξιοκρατία.                                                                                                     

Προστατεύει την Ελληνική οικογένεια και τον πολίτη από την επίθεση των 
αγορών. 

Πιστεύουµε στο πολίτευµα της κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας και επιδιώκουµε 
στην ενίσχυση και επέκταση των θεσµών της, µε άµεση συµµετοχή των πολιτών 
στη λήψη των αποφάσεων.  



Πιστεύουµε στις αξίες και την διαχρονικότητα της Ορθοδοξίας. Αναγνωρίζουµε την 
προσφορά της στο Έθνος και ταυτόχρονα εγγυόµαστε το δικαίωµα της 
ανεξιθρησκίας και του ατοµικού αυτοπροσδιορισµού σε κάθε πολίτη. 

Πιστεύουµε στην Ενωµένη Ευρώπη της αλληλεγγύης και της συνεργασίας, όπου 
όλα τα κράτη-µέλη είναι ισότιµα, διατηρώντας την εθνική τους υπόσταση και 
αξιοπρέπεια και αρνούµαστε τις λογικές και πρακτικές, που την έχουν µετατρέψει 
σε όχηµα συµφερόντων των πιο ισχυρών  χωρών και του παγκόσµιου τραπεζικού 
συστήµατος. 

Πιστεύουµε στον Ευρωπαϊκό προσανατολισµό της χώρας και ταυτόχρονα 
αρνούµαστε την εξάρτηση που οδηγεί στην διεθνή αποµόνωση και στερεί από τη 
χώρα άλλες γεωπολιτικές συµµαχίες. 

Πιστεύουµε σε µια ορθολογική ανάπτυξη µε κυρίαρχο µοχλό την ελεύθερη αγορά, 
όπου το παραγόµενο προϊόν κατανέµεται δίκαια. Αγορά που δεν υπονοµεύεται και 
δεν συκοφαντείται από την σηµερινή οικονοµική τροµοκρατία, των τοκογλύφων και 
των καιροσκόπων. 

Τα παραπάνω προτάθηκαν από 196.400 Ελληνίδες και Έλληνες µέσω του 
διαδικτύου και αποτελούν τον αρχικό κορµό και την ιδεολογική βάση του κινήµατος 
των πολιτών και θα διαµορφωθούν στη συνέχεια από ανοιχτές διαδικασίες 
συµµετοχικής δηµοκρατίας και διαλόγου. 

 

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2012 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ   

 

 

Ακολουθεί στις επόµενες σελίδες κατάσταση υπογραφών πολιτών µε δικαίωµα 
ψήφου που αποδέχονται την  ιδρυτική διακήρυξη  του κόµµατος "Ανεξάρτητοι 
Ελληνες"  της 24ης  Φεβρουαρίου 2012 

 

 

 

Παράκληση η συµπληρωµένη κατάσταση να αποσταλεί στην διεύθυνση: 

 

"Ανεξάρτητοι Ελληνες"  

Λεωφόρος Συγγρού 196 

17671  Καλλιθέα 
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