
 

 
 
 
 
 
 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
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ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 6199/ 04-09-2015 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 
 

Το πρόγραμμα που αναπτύσσεται κατωτέρω είναι στηριγμένο επάνω στις 
οικονομικές προσφορές του Αρτέμη Σώρρα προς την Κυρίαρχη Ελληνική 
Δημοκρατία καθώς επίσης και στο πρόγραμμα των 2,3 τρις Ευρώ το οποίο 
έχει κατατεθεί στα Ταμεία Κληρονομικών Κεφαλαίων των αυτοχθόνων 
κυρίαρχων Ελλήνων.   
 
 

Αυτές οι προσφορές και τα αποθεματικά που είναι στην διάθεση των Ελλήνων 
θα περιέλθουν στα χέρια μας όταν τους θεσμούς του κράτους μας τους 
αναλάβει ο Πολιτικός Φορέας  «Ελλήνων Συνέλευσις - Ε.ΣΥ.».   
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ  

 

Για την Ελληνική Κυρίαρχη Δημοκρατία έχουν κατατεθεί και κλειδωθεί τα 
ακόλουθα οικονομικά εργαλεία από τον Αρτέμη Σώρρα (*). Αυτά συνοδεύονται 
με σειρά αδιαμφισβήτητων και αδιαφιλονίκητων διαπιστευτηρίων και 
νομιμοποιητικών έγγραφων που επικυρώνουν την εγκυρότητα, γνησιότητα και 
ισχύ.  
 
Έχουν  γίνει όλες οι απαραίτητες νομικές και πρακτικές ενέργειες βάσει της 
Ελληνικής αλλά και της Παγκόσμιας νομοθεσίας, προς κάθε κατεύθυνση και 
προς κάθε άμεσα ή και έμμεσα σχετικό φορέα και έχει δοθεί ο απαραίτητος 
χρόνος για τυχόν ενστάσεις, απορρίψεις, αμφισβητήσεις κ.ο.κ.  
 

Σε καμία από τις προτάσεις και σε κανένα από τα κατατεθέντα εργαλεία δεν έχει 
γίνει ουδέποτε οποιαδήποτε απόρριψη ή άρνηση οιασδήποτε μορφής από 
οιονδήποτε φορέα.  
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Αφού παρήλθε ο χρόνος των ενστάσεων και δεν υπήρξε καμία άρνηση, αυτό 
υποχρεωτικώς συνεπάγεται σε αποδοχή και οι πράξεις θεωρούνται 
τελεσθείσες, χωρίς δικαίωμα παρεμβολής από οιονδήποτε φορέα, 
οποτεδήποτε και με οποιονδήποτε τρόπο.  
 
Τα εργαλεία και ο πλούτος που περιέχουν είναι πλέον εκχωρηθείσα περιουσία 
υπέρ των Ελλήνων, της Ελλάδος και του εν γένει απανταχού Ελληνισμού.  
 
Συνοπτικά έχουν τελεσθεί οι ακόλουθες πράξεις και έχουν κατατεθεί τα 
ακόλουθα ποσά που είναι έτοιμα προς εκταμίευση:  

 

1.0. ΠΟΣΟ ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ($ 600.000.000.000) ΔΟΛΑΡΙΩΝ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ είναι κατατεθειμένα σε κηδεμονευόμενο λογαριασμό σε 
τράπεζα του εξωτερικού και τα οποία επικυρώθηκαν από όλους τους 
εμπλεκομένους φορείς (US Treasury, US Treasury Offset Payments, US 
department of Transportation, ΔΝΤ, ΕΕ, ΕΚΤ, ΤΤΕ, Άρειο Πάγο, Ελληνικά 
Δικαστήρια και πολλές άλλες χώρες του εξωτερικού). Κατατέθηκαν για 
την εξαγορά του Δημοσίου Χρέους και τη χρηματοδότηση των νέων 
αναγκών.  
 
1.1. Επιτόκιο     : 0 %, (0,5 %  προσωρινό επιτόκιο μέχρι την εξαγορά των 

δανείων από τους  δανειστές: και μετά θα μετατραπεί σε 0 %. Τα 
έσοδα από τους σχετικούς τόκους θα διατεθούν και πάλι σε ταμείο 
για την Ελλάδα), 

1.2. Αποπληρωμή : Μέχρι 100 χρόνια. 
 

2.0. ΠΟΣΟ ΔΥΟ ΤΡΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΡΙΩΝ (Ε 
2.300.000.000.000) ΕΥΡΩ έχει κατατεθεί ως αίτημα του Αρτέμη Σώρρα ο 
οποίος ενέργησε για λογαριασμό των Αυτοχθόνων Ελλήνων που ζουν 
στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, δυνάμει του Αμετακλήτου- Αορίστου 
χρονικά και με Μεταθανάτια ισχύ και κληρονομικό δικαίωμα 
Συμβολαιογραφικού Πληρεξουσίου, όπως αυτό έχει ανατεθεί από 
διάφορους Δήμους αλλά και Εκκλησιαστικούς Φορείς στην Ελλάδα και 
στο Εξωτερικό.  
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2.1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ:  
Να ληφθούν κεφάλαια από τα παράγωγα του πλούτου των 
Ελληνικών Κληρονομικών Ταμείων Διεθνούς Εξασφάλισης, που 
διατηρούνται καταχωρημένα στους ειδικούς Θεσμικούς Μητρικούς 
και Παράλληλους «Υπερκαλυμμένους λογαριασμούς» (OVER 
BALANCED) ή/ και  «Κύριους λογαριασμούς» (GLOBAL MASTER CASH 
AND CHIPS ACCOUNTS - GMC & CA), ή / και τους «Διεθνείς 
Συγκεντρωτικούς Λογαριασμούς», (INTERNATIONAL COMBINED 
COLLATERAL ACCOUNTS ), στην Τράπεζα Ελλάδος καθώς και σε 
όλες τις υπόλοιπες εμπορικές τράπεζες ή άλλους οργανισμούς με 
έδρα την Ελλάδα και το εξωτερικό και που ελέγχονται από την 
Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (BIS - Bank of International 
Settlements), την Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank), Federal Reserve 
και τις κεντρικές τράπεζες των χωρών δια μέσου των γκρίζων/ 
μαύρων οθονών (Επίπεδο υψίστης ασφαλείας). Τα κεφάλαια αυτά 
είναι Δικαιωματικά, κατά τις Διεθνείς Συνθήκες, νόμιμη ιδιοκτησία του 
Κυρίαρχου Ελληνικού Έθνους, όπως αλλιώς είναι γνωστό ως «η 
Παγκόσμια Διευκόλυνση του Χρέους» (Global Debt Facility), με 
απώτερο σκοπό να δομηθεί χρηματοδότηση προς όφελος του 
Έλληνα Πολίτη, για μια βιώσιμη αναδιάρθρωση και αναπτυξιακή 
πολιτική, εξασφαλίζοντας έτσι τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την 
αναγέννηση του Ελληνισμού στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό.  
Αφορά την κάθετη αειφόρο ανάπτυξη με έργα κοινωφελή και 
ανταποδοτικά μαζί με εξαγορά των κόκκινων δανείων επιχειρήσεων 
και νοικοκυριών για την Ελλάδα, Κύπρο και τον απανταχού 
Ελληνισμό. 
 

2.2. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΒΑΡΗ:  
Ο Αρτέμης Σώρρας δέσμευσε ως εγγύηση αντίστοιχη περιουσία από 
το δικό του χαρτοφυλάκιο ούτως ώστε να μην επιβαρυνθεί με 
ΚΑΝΕΝΑ ΒΑΡΟΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ.  
 

2.3. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ:  
Το αίτημα κατατέθηκε και επικυρώθηκε στους αρμόδιους φορείς 
(Παγκόσμιος Ελεγκτικός μηχανισμός, «ALPHA OMEGA STATION», 
World Bank, Federal Reserve, ITC, Consolidated Credit Bank LTD, UN, 
EU, ECB, IMF, Ελληνική Δημοκρατία, Άρειος Πάγος, USA & Ρωσία).  
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3.0. ΟΚΤΩ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ, ΕΝΑΝΤΙ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΕΝΤΕ ΤΡΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ 
ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ (5.500.000.000.000) ΕΥΡΩ, οι οποίες 
έχουν μετατραπεί σε χρεωστικό ομόλογο με υποχρέωση της Εθνικής 
Τράπεζας, της Τράπεζας Ελλάδος και της Κεντρικής Τράπεζας της 
Ευρώπης. Η δωρεά αυτή φορολογήθηκε ήδη από το Ελληνικό Δημόσιο με 
φόρο ύψους Είκοσι επτά Δις. Ευρώ και το Υπουργείο Οικονομικών και το 
ΣΔΟΕ αρνήθηκαν να τα εισπράξουν.  
 

 

3.1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ: 
Δ.Ο.Υ. Πατρών, Ελληνικό Κοινοβούλιο, Υπ. Οικονομικών, Πρεσβεία 
Γαλλίας, Ελληνικό Χρηματιστήριο, Ελληνικά Δικαστήρια.  
 

 

( * )  ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ, διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο σημαντικών χρηματοοικονομικών 
εργαλείων, στα οποία κάποια είναι ιδιοκτήτης και κάποια είναι νόμιμος δικαιούχος 
- διαχειριστής. Η διαχείριση αυτή προκύπτει από Ανέκκλητα πληρεξούσια, 
Αορίστου χρόνου, με Μεταθανάτια ισχύ και Κληρονομικό Δικαίωμα. Είναι ο μόνος 
δικαιούχος, μόνος αποφασίζων και μόνος υπογράφων.  Όλες οι προτάσεις έχουν 
κατατεθεί ως φυσικό πρόσωπο ούτως ώστε να υπάρχει πλήρης διαφάνεια για όλες 
τις πράξεις, ενέργειες, συμβάσεις κ.ο.κ. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΕΡΕΥΝΕΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ 

 

Για την μεταβατική περίοδο ευθύς μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης από 
την "ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ" θα  υλοποιηθούν τα κάτωθι: 
 

 
Είναι προγραμματισμένο από τώρα, συγκεκριμένα  από την κατάθεση που έχει 
γίνει υπέρ της Κυρίαρχης Ελληνικής Δημοκρατίας (στους Έλληνες ιθαγενείς  
πολίτες) των  600 δις δολαρίων από τις 28/ 09/ 2012 ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΜΕΣΗ 
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΕΥΘΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ» ΚΑΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΈΛΛΗΝΑ/ΔΑ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 
ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ/Η ΣΤΟΥΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΤΟ ΠΟΣΟΝ ΤΩΝ 
20.000 ΕΥΡΩ ΩΣ ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΤΑ 
ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΘΕΙ ΥΨΟΥΣ 2,3 ΤΡΙΣ ΕΥΡΩ.!!!        
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Θα συσταθούν ειδικές επιτροπές οι οποίες θα αναλάβουν να ερευνήσουν, στη 
συνέχεια θα γνωματεύσουν και θα δομήσουν εμπεριστατωμένες  και 
στοιχειοθετημένες προτάσεις με αδιαμφισβήτητες αποδείξεις οι οποίες θα 
κατατεθούν προς συζήτηση, απόφαση και θεσμοθέτηση από τα κρατικά 
όργανα.  
Οι τέσσερεις βασικές ομάδες επιτροπών θα είναι: 
 
Ι. ΘΕΣΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΒΟΥΛΗ 

1.0  Επιτροπές Έρευνας και Ελέγχου 
2.0 Επιτροπές που θα δομήσουν μελέτες επίλυσης των ξεχωριστών 

θεμάτων, Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης της Ελληνικής οικονομίας 
και τη χάραξη της πολιτικής και πολιτιστικής γεωστρατηγικής,  

3.0 Επιτροπές Θεσμοθέτησης των εγκεκριμένων αποφάσεων 
 

ΙΙ. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ & ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΩΜΑ 
1.0 Επιτροπές Δικαίου & Πειθαρχικού 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: 
Ι. ΘΕΣΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΒΟΥΛΗ 
  1.0  ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΣΤΟ ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΝ ΣΤΑ 

ΚΑΤΩΘΙ:         
1.1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

1.2.1. Η Επιτροπή Ελέγχου Δημοσίου Χρέους: Θα προβεί σε μια 
ενδελεχή έρευνα, για τον έλεγχο την αξιολόγηση και τη δομή του 
δημοσίου χρέους σε βάθος χρόνου, τόσου ώστε να αποδειχτεί 
στο σύνολο η αλήθεια, με την επικουρία ομάδας παγκοσμίως 
αποδεκτών εμπειρογνωμόνων ελεγκτών. Ο έλεγχος θα 
περιλαμβάνει χωρίς να είναι περιοριστικό, το πως 
δημιουργήθηκε το Δημόσιο χρέος, ποιοί ήταν οι δανειστές, με τι 
συμβάσεις δεσμεύτηκε το κράτος και η τήρηση αυτών, ποιός 
γνωμάτευσε και αποφάσισε επ' αυτών, θα πιστοποιηθεί εάν και 
εφόσον είναι απεχθές το χρέος, εάν τα χρήματα έφτασαν και 
πόσα έφτασαν στην Ελλάδα, πως τοκίστηκε το εκάστοτε δάνειο, 
ποιός διαχειρίστηκε τα χρήματα που λήφθηκαν, που 
επενδύθηκαν, η έκδοση/ ακύρωση των ομολόγων κ.ο.κ.   

1.2.2. Επιτροπή ελέγχου για τη διαχείριση δημόσιου χρήματος από 
εσωτερικά όργανα ή εξωτερικά καθώς και το ρόλο των 
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συμβουλευτικών, ελεγκτικών εξωτερικών, ιδιωτικών ή και 
κρατικών συμβούλων.  

1.2.3. Επιτροπή ελέγχου για τη διαχείριση δημόσιας περιουσίας, 
γεωστρατηγικών περιουσιών, συμβάσεις (πώλησης, ενοικίασης, 
διαχείρισης, κατασκευής), 

1.2.4. Επιτροπή ελέγχου για όλα τα Δημόσια Ασφαλιστικά Ταμεία και 
όλων των άλλων ταμείων άμεσα ή έμμεσα σχετικών με αυτά, 
φανερών ή μυστικών, χωρίς να είναι περιοριστικό στα 
προαναφερθέντα, για τους ισολογισμούς, τις συμβάσεις, 
διαχείριση, παράπλευρες πράξεις με χρήση των κεφαλαίων 
κ.ο.κ. 

1.2.5. Επιτροπή υπεύθυνη για τον έλεγχο των Τραπεζικών Ιδρυμάτων, 
λειτουργία, εγγυήσεις και βάρη, ,διαχείριση των κεφαλαίων και 
επενδύσεις που έγιναν απ' αυτά, συγχωνεύσεις, 
κεφαλαιοποιήσεις και ανακεφαλαιοποιήσεις, η μετοχική 
σύνθεση σε όλα τα επίπεδα μέχρι το τελικό φυσικό πρόσωπο για 
το 100 % της δομής, περιουσιακό χαρτοφυλάκιο, 
χρηματοοικονομικά εργαλεία που έχουν εκδοθεί από τις 
τράπεζες και προς ποιες κατευθύνσεις, λειτουργία και 
συμβάσεις με δανειολήπτες.  

1.2.6. Έλεγχος για την λειτουργία, επενδύσεις, αξιολογήσεις, ενέργειες 
κτλ του Τ.Χ.Σ., του ΤΑΙΠΕΔ καθώς και όλων των άλλων (τοπικών 
ή εξωτερικών) ταμείων και φορέων που συστάθηκαν και που 
διαχειρίστηκαν Ελληνική Δημόσια περιουσία και όλων των 
σχετικών των εμπλεκομένων με αυτά.  

1.2.7. Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων, υποχρεώσεων, 
περιουσιακών στοιχείων, έλεγχος ταμείων, δομή μισθολογίων, 
κτλ όλων των Περιφερειακών γραφείων, Νομαρχείων και 
Δήμων.  

1.2.8. Έλεγχος των εξοπλιστικών ταμείων και των ταμείων μυστικών 
κονδυλίων. 
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1.2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ - ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 
1.2.1. Επιτροπή υπεύθυνη η οποία θα προβεί στον έλεγχο της βασικής 

δομής όλων των Υπουργείων ως προς την λειτουργία, τρόπος 
που λαμβάνονται και εκτελούνται καθώς και εποπτεύονται οι 
αποφάσεις, συμβάσεις, διαγωνισμοί, προμήθειες κ.ο.κ. ούτως 
ώστε να υπάρχει καθαρή εικόνα για όλα τα θέματα της 
διοίκησης και των υποχρεώσεων που προκύπτουν από αυτές. 
Θα ετοιμαστούν και οι προϋπολογισμοί για την μεγιστοποίηση 
των αποδόσεων και την εύρυθμη λειτουργία αυτών. 

1.2.2. Το ίδιο θα συμβεί και για όλα τα Περιφερειακά γραφεία, τις 
Νομαρχίες, και τις Δημοτικές αρχές. 

1.2.3. Επιτροπή ελέγχου δράσεων ξένων κέντρων στην Ελλάδα, 
συνεργάτες τους στον ελληνικό χώρο, ζημιές που 
προκληθήκαν, έργα που υλοποιήθηκαν κτλ   

1.2.4. Ειδικές επιτροπές οι οποίες θα ερευνήσουν όλες τις περιοχές της 
Ελλάδος και κάθε πτυχή και θα καταγράψουν τα πραγματικά 
σημερινά δεδομένα, τις σχετικές συμβάσεις με εξωτερικούς 
φορείς, διαχείριση και τις πραγματικές ανάγκες σε όλα τα 
επίπεδα.  
Αυτό αφορά : 
α)  Εσωτερικών Λειτουργικών Αναγκών κάθε τμήματος της 

κυβερνητικής μηχανής, 
ε)  Εξωτερικές διακρατικές σχέσεις και συμμαχίες, δράσεις τους 

μέσα στη χώρα, καθώς και οι κίνδυνοι που 
αντιμετωπίζονται,  

β)  Οικονομικές & Χρηματιστικές Ανάγκες για την εύρυθμη 
λειτουργία του Κράτους, 

γ)   Άμυνα και ασφάλεια επίγεια, εναέρια, υπόγεια, 
διαθαλάσσια και δορυφορική, συμβάσεις, προδιαγραφές, 
λειτουργία, ασφάλεια, 

δ)  Ναυτιλία, 
ε)    Δομή οικονομίας, 
στ)   Παιδεία, Βιβλία, Ελληνική Γλώσσα,  
ζ) Πολιτισμός & Αθλητισμός, 

1. Ενδελεχής έλεγχος όλων όσων εργάστηκαν στο 
Υπουργείο Πολιτισμού ως πολιτικοί και ως διοικητικοί, 

2. Έλεγχος όλων των συμβάσεων για τα έργα και τις 
εκδηλώσεις του Υπουργείου, 
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3. Έλεγχος των συμβάσεων με Κράτη, οργανισμούς, 
πανεπιστήμια, αλλοδαπές αρχαιολογικές υπηρεσίες ή 
άλλους, όπου θα γίνει πλήρης έλεγχος των 
ανασκαφών, το που βρίσκονται σήμερα τα ευρήματα, 
τις συμφωνίες που έγιναν γύρω από αυτά, η μέχρι 
σήμερα εκμετάλλευσή τους, για όλες τις ανασκαφές 
που έχουν γίνει έως σήμερα,   

4. Έλεγχος των ευρημάτων από τις ανασκαφές που 
έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα και την 
κατάληξη τους,  

5. Θα γίνει έλεγχος όλων των σημείων αποθήκευσης των 
ευρημάτων  από ανασκαφές κυρίως  αυτών των 
Μουσείων, 

6. Θα συσταθεί επιτροπή ελέγχου με εμπειρογνώμονες 
αρχαιολόγους και με εισαγγελική παρουσία για τον 
καταλογισμό ευθυνών σε όσους κακοποίησαν και 
ασέλγησαν σε βάρος της κληρονομιάς  του Έθνους 
μας, 

η)  Υγεία, Φαρμακοβιομηχανία, 
θ) Εργασία & Κοινωνικές ασφαλίσεις, 
ι)  Γεωργία, Κτηνοτροφία, Τροφική αλυσίδα, 
κ) Εμπόριο, βιομηχανίες και βιοτεχνίες, 
λ)  Χωροταξία, Περιβάλλον, Πολεοδομία, Κτηματολόγιο,  
μ) Επίγειες, Θαλάσσιες και Εναέριες Μεταφορές, Δίκτυα και 

Δρόμοι, Γέφυρες, Ακτοπλοϊκά, Αεροδιάδρομοι κτλ, 
ν)  Καταγραφή και χαρτογράφηση του Ορυκτού Πλούτου, 

Γαιανθράκων, Κρυστάλλων και σπάνιων γαιών καθώς και 
των σεισμογενών περιοχών, γεωλογικών φυσικών 
φαινομένων, παρακολούθηση, συμβάσεις κ.ο.κ. , 

ξ) Καταγραφή και χαρτογράφηση όλων των γνωστών ή 
άγνωστων τεχνολογιών, ενεργειακών πεδίων, 
αρχαιολογικών χώρων, 

ο)  Παιδεία, υπάρχουσα δομή, σχολική ύλη, μέσα εκπαίδευσης, 
αναλφάβητος πληθυσμός κτλ, 

π)  Τύπος, Επικοινωνία & Διαδίκτυο, άδειες, λειτουργία, 
περιορισμοί κτλ, 

ρ)  Δορυφόροι όλων των μορφών, συμβάσεις με τρίτους, 
λειτουργία, έλεγχος, πρόσβαση, 
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σ) Νερό, Ρεύμα, Ενεργειακά αποθέματα, Δίκτυα μεταφοράς, 
Αποθήκευση, Διαχείριση κτλ, 

τ) Εντοπισμός κάθε αρχαίου ελληνικού περιουσιακού 
στοιχείου (Αγάλματα, Ναών, Συγγραμμάτων κτλ), η μέχρι 
τώρα χρήση που έγινε από τρίτους, εντοπισμός κάθε 
βιβλίου ελληνικής γραμματείας κ.ο.κ., 

υ) Δάση, βιότοποι, υγρότοποι, πυρασφάλεια κ.ο.κ., 
φ) Απόβλητα, χωματερές, ανακυκλώσιμο υλικό, Λύματα, 

Αποχετευτικό κτλ, 
χ) Λεπτομερείς ναυτική Χαρτογράφηση για Λιμάνια, μαρίνες, 

ποτάμια, λίμνες κτλ, 
1.4.1. Κοινοβουλευτική ομάδα που να μελετήσει και θα προτείνει 

διορθωτικές παρεμβάσεις στο Σύνταγμα που θα εξασφαλίζει τον 
Έλληνα Πολίτη και που θα καθιερώνει την Ελλήνων Πολιτεία η 
οποία θα βασίζεται στα Ελλάνια Πρωτόκολλα που διέπονται 
από τις  Αξίες, τις Αρχές και τους Πολιτειακούς νόμους,  

1.4.2. Επιτροπή Πολιτειακής Ανασυγκρότησης για εφαρμογή του 
Πολιτειακού Κώδικα.   

1.4.3. Για ότι αφορά στους Δήμους της χώρας, πέραν των πιο πάνω, 
θα συσταθεί,   
1.4.3.1. Επιτροπή ελέγχου δημοτολογίου με σύγκριση 

ληξιαρχικών πράξεων γέννησης και αποδεικτικό 
εγγυτέρων συγγενών,  

1.4.3.2. Διαχειριστικός οικονομικός  έλεγχος  αμοιβών, 
συμβάσεων, αναθέσεων.  

 
1.3. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΩΝ 

1.3.1. Επιτροπή κατάρτισης Νομοσχεδίου για την Ίδρυση  καθαρά 
Εθνικού  Ελληνικού Πιστωτικού Ιδρύματος. 

1.3.2. Επιτροπή κατάρτισης Νομοσχεδίου για την εξαγορά όλων των 
κόκκινων δανείων που υπάρχουν στις  Τράπεζες σήμερα  από 
το Πιστωτικό Ίδρυμα της Πολιτείας. Με αυτό τον τρόπο θα 
κεφαλαιοποιηθούν οι τόκοι στο αρχικό κεφάλαιο μέσου του 
πιστωτικού Ιδρύματος της Πολιτείας. Το Πιστωτικό Ίδρυμα της 
Πολιτείας μετά τον έλεγχο που θα πραγματοποιηθεί στα 
Πιστωτικά ιδρύματα της χώρας μας,  ή θα τα  διαγράψει  ή θα 
κάνει Κεφαλαιοποίηση του δανείου (αρχικό κεφάλαιο + τόκοι 
μέχρι την ημ/νια εξαγοράς) ανάλογα με την περίπτωση και θα 
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δοθεί η δυνατότητα στους υπόχρεους να το εξοφλήσουν 
μακροχρόνια (π.χ. 30 έτη) με μηδενική  επιβάρυνση τόκων. Όλο 
το ανωτέρω εγχείρημα πρέπει να εντάσσεται αυστηρά μέσα στα 
πλαίσια του Αξιακού συστήματος της Ελλήνων Πολιτείας. 

1.3.3. Επιτροπή κατάρτισης Νομοσχεδίου για τη διαγραφή των χρεών 
των Ελλήνων προς το δημόσιο ταμείο. Το εγχείρημα αυτό  
πρέπει να εντάσσεται αυστηρά μέσα στα πλαίσια του Αξιακού 
συστήματος της Ελλήνων Πολιτείας. 

1.3.4. Επιτροπή κατάρτισης Νομοσχεδίου για τη διαγραφή των χρεών 
από όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Το εγχείρημα αυτό πρέπει να 
εντάσσεται αυστηρά μέσα στα πλαίσια του Αξιακού Συστήματος 
της Ελλήνων Πολιτείας. 

1.3.5. Επιτροπή κατάρτισης Νομοσχεδίου ακύρωσης μνημονίων και 
δανειακών συμβάσεων. 

1.3.6. Επιτροπή κατάρτισης Νομοσχεδίου ελέγχου για διαπλοκή και 
πελατειακών σχέσεων όλων των συμβάσεων μεταξύ του 
Ελληνικού Δημοσίου και κρατών ή  ιδιωτών. 

1.3.7. Επιτροπή κατάρτισης νομοσχεδίων και θεσμοθέτηση όρων και 
προϋποθέσεων για την υλοποίηση όλων των έργων που 
περιγράφονται πιο πάνω και βάσει των μελετών που θα έχουν 
εγκριθεί από το Κοινοβούλιο βάσει του προηγούμενου άρθρου.  

 
*  οι επιτροπές κατάρτισης Νομοσχεδίων πρέπει εντός  δέκα (10) 

ημερολογιακών ημερών να έχουν καταρτίσει και καταθέσει το 
Νομοσχέδιο. 

 
ΙΙ. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ & ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΩΜΑ 
1.0. Επιτροπή συγκρότησης Ειδικού δικαστηρίου που καλείται να αποδώσει 

άμεσα δικαιοσύνη στα αποτελέσματα των Επιτροπών ελέγχου επί όλων 
των σημαντικών θεμάτων της Πολιτείας και θα επιβάλλει τις ανάλογες 
ποινές που θα αποφασιστεί. Η Επιτροπή Συγκρότησης έχει χρονικό 
διάστημα δέκα (10) ημερών από την κατάθεση των νομοσχεδίων για την 
σύσταση του Ειδικού Δικαστηρίου.  

2.0. Επιτροπή ελέγχου για το Δικαστικό Σώμα: 
2.1. Επιτροπή ελέγχου όλων των Δικαστικών λειτουργών για τη μέχρι τώρα 

δράση και λειτουργία τους. 
2.2. Εντατικά σεμινάρια για την εμπέδωση του ρόλου του Δικαστικού 

λειτουργού. 
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2.3. Εντατικά σεμινάρια για εφαρμογή της διορθωτικής, της διανεμητικής 
και της εθιμικής δικαιοσύνης.  

3.0. Το Πειθαρχικό Σώμα, είναι ανεξάρτητο σώμα για να μπορεί αμερόληπτα 
να διενεργεί ελέγχους, γνωματεύσεις, να επιμελείται θέματα που άπτονται 
της δικαιοσύνης.  

4.0. Οι επιτροπές πειθαρχικού θα εποπτεύσουν και θα συντονίσουν με κάθε 
διαφάνεια όλες τις πράξεις και σε κοινή δημόσια θέα. 

5.0. Επιτροπή Δικαίου, η οποία θα ενεργεί αυτόνομα και θα εποπτεύει τη 
λειτουργία ολόκληρης της διακυβέρνησης. 

6.0. Οι Επιτροπές θα απαρτίζονται από ανεξάρτητους νομικούς συμβούλους, 
δικαστικούς, εισαγγελείς, επόπτες, οικονομολόγους κ.α. καθώς και θα 
μπορούν να συμβουλεύονται οιονδήποτε κρίνουν αναγκαίο για τη 
διεκπεραίωση της πράξης.  

7.0. Αφού περατωθεί η έρευνα των εμπειρογνωμόνων όπως πιο πάνω 
περιγράφεται και σημειωθούν αξιόποινα παραπτώματα από τα 
εμπλεκόμενα μέρη, δηλ. από τους ασκούντες δημόσιο αξίωμα (ακόμα και 
για τους μη εν ενεργεία ) καθώς και οι σχετικοί σύμβουλοι πάσης μορφής, 
κράτη, τράπεζες κ.ο.κ., οι επιτροπές πειθαρχικού θα αναλάβουν να 
συντάξουν την ανάλογη δικογραφία, θα συντονίσουν, εκτελέσουν καθώς 
και θα εποπτεύσουν τη διαδικασία εκδίκασης από το Ειδικό Δικαστικό 
σώμα και θα εποπτεύσουν την υλοποίηση των αποφάσεων εντός 
χρονικού πλαισίου που θα τεθεί στην πορεία. 

8.0. Σε κάθε περίπτωση, οι αποφάσεις του ειδικού δικαστηρίου θα είναι άμεσα 
εκτελεστέες. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 

ΝΕΥΡΑΛΓΙΚΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ  
1.0. ΠΑΙΔΕΙΑ 
Η Ελλήνων Πολιτεία θεωρεί την παιδεία ως τον κρισιμότερο και πιο νευραλγικό 
τομέα της κοινωνίας. Το πρόγραμμα είναι να διαθέσει τεράστια κεφάλαια ώστε 
να δημιουργηθεί η υλικοτεχνική δομή για την άριστη και πλήρη παιδεία των 
Ελληνόπουλων. 
 

Ο σκοπός της Ελλήνων Πολιτείας είναι η πλήρης και ολοκληρωμένη παιδεία. Το 
κτίσιμο του πνεύματος και του σώματος είναι υποχρέωση την Πολιτείας  η 
οποία  αναλαμβάνει πλήρως ως καθήκον της ενώπιον του Γένους μας. 
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1.1. Τα σχολεία θα είναι τα εκκολαπτήρια των νέων Ελληνικών Γενεών και 
θα λειτουργούν για την παραγωγή των νέων πολιτών με τη δόμηση  
του σώματός  τους, της ψυχής τους και του πνεύματος τους  ώστε να 
αξιώνονται για να πάρουν την Ελλήνων Πολιτεία στα χέρια τους. 

1.2. Τα σχολεία χωρίς κανένα οικονομικό περιορισμό θα έχουν ότι κάθε 
σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή απαιτεί για την επίτευξη του σκοπού 
τους μέχρι θέατρα για παραστάσεις μάθησης όπως μας 
κληροδότησαν οι προγονοί μας. Αυτό σημαίνει ότι το σχολείο θα 
ικανοποιεί και θα αναπτύσσει όλη την δημιουργική ικανότητα των 
Ελληνόπουλων.  Εκτός από την παιδεία της πνευματικής μάθησης 
κάθε σχολείο θα έχει όλες τις υποδομές αθλοπαιδιών σε ατομικά και 
σε συλλογικά αθλήματα. Οι αθλητικοί σύλλογοι, τα σωματεία κλπ δεν 
θα έχουν λόγο ύπαρξης στην Ελλήνων Πολιτεία εφόσον θα 
ενσωματώνονται από λειτουργικής άποψης με τα σχολεία. Σε 
οποιοδήποτε άθλημα έχει ταλέντο, έφεση ή  αρέσκεια το Ελληνόπουλο 
θα έχει την ευκαιρία να την εξασκεί εντός των εγκαταστάσεων του 
σχολείου του.   

1.3. Αυτό βέβαια προϋποθέτει τον πλήρη εξοπλισμό και την απαραίτητη 
στελέχωση από τους ικανότερους εκπαιδευτές - προπονητές για κάθε 
συγκεκριμένο άθλημα.  Έτσι θα υπάρχει μια ταυτόχρονη παιδεία των 
Ελληνόπουλων και στο σώμα και στο πνεύμα γιατί και τα δύο πρέπει 
ταυτόχρονα να γυμνάζονται.   

1.4. Επίσης κάθε σχολείο θα περιλαμβάνει τις πιο άρτιες εγκαταστάσεις 
για την κάλυψη των έμφυτων τάσεων που υπάρχουν στον άνθρωπο 
για την ανάδειξη της καλαισθησίας με την τέχνη.  Κάθε Ελληνόπουλο 
θα μπορεί να συμμετέχει σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα μάθησης 
μουσικής,  σε οποιοδήποτε μουσικό όργανο αρέσκεται καθώς και 
φωνητικής έκφρασης. 

1.5. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθούν για την κάλυψη των καθαρά 
Ελληνικών τεχνών, έκφρασης της καλαισθησίας όπως θέατρο, 
ζωγραφική, γλυπτική, αγγειοπλαστική και κάθε μορφή καλλιτεχνίας.   

1.6. Το Ελληνόπουλο θα έχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα παιδείας 
μάθησης, εξάσκησης, προετοιμασίας, εκγύμνασης σωματικής- 
πνευματικής, μόνο  εντός του σχολείου .   

1.7. Σήμερα το εκπαιδευτικό σύστημα του καθεστώτος σκοτώνει την 
δημιουργική φαντασία, την πραγματική έφεση μάθησης των παιδιών 
από την πρώτη στιγμή που έρχεται σε επαφή μαζί τους.  Το 
εκπαιδευτικό καθεστωτικό σύστημα θέλει να καταστρέφει την κριτική 
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ικανότητα και την δημιουργική έφεση με το να εντάσσει όλους τους 
μαθητές σε ένα πλαίσιο αναπαραγωγής συγγραμμάτων και ιδεών 
που να μπορεί να καθοδηγεί σκέψη και πράξη σύμφωνα με το 
σχεδιασμό που κάνουν για να εξυπηρετούνται αλλότρια προς το 
Έθνος μας συμφέροντα και  συγκεκριμένες ομάδες (στοές, μασονικές 
εταιρείες, μασονικά εκπαιδευτικά συμβούλια, δογματικό ιερατείο κλπ).  

1.8. Αυτό επιβάλλει την αλλαγή όλων των συγγραμμάτων που είναι για να 
εγκλωβίζουν την σκέψη του ανθρώπου σε σκέψεις οι οποίες δεν είναι 
αληθινές και δεν προάγουν το υπαρκτό και το αληθινό.  Η Ελλήνων 
Πολιτεία θα καθιερώσει μέσα από τις δομές της συγγράμματα τα 
οποία θα πραγματεύονται μόνο με το πραγματικό και αληθινό της 
Κοσμοθέασης (Κοσμοθέαση είναι οτιδήποτε προσλαμβάνεται από τις  
αισθήσεις και γίνεται αντιληπτό μέσω της νοητικής διεργασίας ως 
αληθινό και υπαρκτό) και της συμπαντικής θέσης του ανθρώπου που 
βρίσκεται στον πλανήτη γη.  Τα συγγράμματα μας μέσα στα πλαίσια 
του αληθινού και του υπαρκτού θα είναι απόρροια της Πανάρχαιας 
Ελληνικής Γραμματείας μας και της ανελιγμένης σύγχρονης γνώσης 
που προέρχεται από την κυτταρική μας μνήμη.   

1.9. Θα ενισχύει η Παιδεία την δημιουργική φαντασία και την κριτική 
ικανότητα για κρίση γιατί ο αυριανός Πολίτης πρέπει να μετέχει 
«κρίσεως και αρχής»  σε οτιδήποτε υπάρχει ώστε να διακρίνει τι είναι 
δικό του τι είναι μέσα από την Κοσμοθέαση του και τι όχι 
(Κοσμοθέαση είναι οτιδήποτε προσλαμβάνεται από τις αισθήσεις και 
γίνεται αντιληπτό μέσω της  νοητικής διεργασίας ως αληθινό και 
υπαρκτό).   

1.10. Μεγάλη βαρύτητα θα δοθεί στην Τρίτη βαθμίδα Παιδείας όπου θα 
διδάσκονται με δημιουργική κατεύθυνση, πραγματικές επιστήμες, σε 
πραγματική βάση.   

1.11. Η Τρίτη βαθμίδα θα αποτελέσει το όχημα ανάπτυξης κάθε επιμέρους 
κλάδου ο οποίος θα αφορά τον εκπαιδευτικό, κοινωνικό, παραγωγικό 
τομέα της Πολιτείας μας.  Θα καθιερωθεί η αληθινή θεϊκή μας 
γλώσσα σε όλες τις βαθμίδες μέσα από τον κλάδο  της Φιλολογίας.   

1.12. Οι τεχνολογικές σχολές θα αναπτύξουν οτιδήποτε χρειάζεται ο 
άνθρωπος και αυτό θα είναι μόνο μέσα στην νομοτελειακή θέση του 
ανθρώπου όπως πραγματικά αληθινά φάρμακα τα οποία δεν θα 
έχουν μία ένδειξη και πενήντα αντενδείξεις και ούτε θα παράγονται 
από εταιρείες οι οποίες ενδιαφέρονται μόνο για  το κέρδος παρά τις 
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βλάβες και τις συνέπειες που προξενούν, αλλά θα είναι μόνο προς 
όφελος του  ανθρώπου.   

1.13. Οτιδήποτε εξελίσσεται στην Τρίτη βαθμίδα θα είναι  πάντα σε απόλυτη 
συνεργασία με τον παραγωγικό ιστό της Πολιτείας ώστε κάθε 
καινοτομία κάθε νεοτερισμός να εφαρμόζεται άμεσα προς όφελος 
ολόκληρης της κοινωνίας. 

1.14. Η Παιδεία στην Ελλήνων Πολιτεία θα είναι το πανίσχυρο εργαλείο για 
την παραγωγή Ελλήνων Πολιτών με κρίση, επίγνωση και αυτογνωσία 
έτσι όπως πρέπει να είναι κάθε Έλληνας «Πολίτης».   

1.15. Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στους εκπαιδευτικούς κάθε βαθμίδας. Το 
λειτούργημα του εκπαιδευτικού στην Ελλήνων Πολιτεία είναι ύψιστο. Οι 
δάσκαλοι των Ελλήνων οφείλουν να προάγουν μόνο το  πραγματικό 
και αληθινό και με κανένα τρόπο το δογματικό. Η Ελλήνων Πολιτεία 
για το τεράστιο έργο που θα παρέχουν θα τους τιμά και ηθικά και 
οικονομικά.  Είναι όμως υποχρέωση τους να προάγουν με τον πιο 
άρτιο και άριστο τρόπο το Ελλάνιο  Αξιακό Σύστημα δηλαδή τις Αξίες, 
τις Αρχές και τους Πολιτειακούς μας νόμους γινόμενοι οι ίδιοι φορείς  
αυτών. Οφείλουν προτάσσοντας την υποχρέωση έναντι του 
λειτουργήματος τους να υπερβαίνουν κάθε προσωπική τους ή 
οικογενειακή τους κατάσταση και να υπηρετούν άριστα την θέση  για 
την οποία τους θεώρησε άξιους και τους έδωσε η Πολιτεία. Η Πολιτεία 
θα τους επιβραβεύει για τα αποτελέσματα της μετάδοσης του 
Ελληνικού Αξιακού Συστήματος, των γνώσεων, της κριτικής 
ικανότητος των εκπαιδευόμενων αλλά θα τους τιμωρεί για κάθε 
διαστρέβλωση του Αξιακού μας καθώς και κάθε συμπεριφορά τους η 
οποία προσβάλλει, θίγει, μειώνει την οντολογική θέση κάθε  Έλληνα 
Ιθαγενή εκπαιδευόμενου καθώς και την προσωπικότητά του.  Θα 
τιμωρείται σύμφωνα με τους νόμους της Πολιτείας. 

 
2.0.  ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ 

2.1. Η  Ελλήνων  Πολιτεία  σε όλους τους Δήμους θα προσφέρει  Διαρκή  
Ελληνική Παιδεία.  

2.2. Θα κατασκευαστούν χώροι Διδασκαλίας και Φιλοξενίας για όλες τις 
ηλικίες, με εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς με άξονα Διδασκαλίας την 
Γραμματεία μας και την αναβάθμιση σε κάθε τομέα ενδιαφέροντος  
των Πολιτών που θα ακολουθούν το πρόγραμμα. Στοίχημα της 
Πολιτείας είναι η αναβάθμιση ολόκληρης της κοινωνίας εντός του  
Ελλάνιου  Αξιακού Συστήματος. 
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2.3. Θα οργανωθούν ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τους Έλληνες 
όλων των ηλικιών. Θα επιδοτηθεί ένα «τέλος εκπαίδευσης» για κάθε 
Έλληνα και Ελληνίδα ξεχωριστά, ώστε να παρακολουθούν τις 
εκπαιδευτικές συνεδρίες και τα προγράμματα ή να οργανώνουν 
τέτοιες συνεδρίες και προγράμματα για «επανεκπαίδευση και 
επανακατάρτιση», ούτως ώστε, ο κάθε Έλληνας να ενημερώνεται για 
τις νέες προοπτικές, τα νέα επαγγέλματα, νέες δεξιοτεχνίες, τέχνες, 
γινόμενοι όλοι παραγωγικότεροι πολίτες. 

 
3.0  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 

3.1. Μέσα στα πλαίσια της προσφοράς της   Ελλήνων  Πολιτείας  για   
Διαρκή Ελληνική Παιδεία είναι και η δημιουργία σε κάθε πόλη – 
κωμόπολη δημόσια βιβλιοθήκη με βιβλία της πραγματικής Ελληνικής 
Γραμματείας,  σε ένα ιδανικό περιβάλλον εναρμονισμένο με τον ρόλο 
που υπηρετεί και με περιεχόμενο συγγράμματα για την γνωσιακή 
επιμόρφωση των Πολιτών. 

3.2. Οι βιβλιοθήκες θα είναι και κέντρα πληροφοριών τα οποία θα 
βρίσκονται συνδεδεμένα διαδικτυακά με άλλα παρόμοια κέντρα σε 
όλο τον πλανήτη ούτως ώστε να μπορεί ο ενδιαφερόμενος να έχει 
διευρυμένη πρόσβαση. 

 
4.0  ΕΡΓΑΣΙΑ 

4.1. Η Ελλήνων Πολιτεία παρέχει εργασία και ασφάλεια σε όλους τους 
πολίτες μέσα από τη λειτουργία της.  

4.2. Η Ελλήνων Πολιτεία ανοίγει τους παραγωγικούς και αναπτυξιακούς 
ορίζοντες ειδικά με την ένταξη στην παραγωγική διαδικασία 
καινοτομιών και τεχνολογίας αιχμής έτσι ώστε να εξασφαλίζεται 
εργασία με την απόδοση έργου προς αυτήν. Με τη δομή και τη 
δόμηση της η πολιτεία θα παρέχει πάντα εργασία σε όλους τους 
πολίτες της, 

4.3. Οι συνθήκες εργασίας θα είναι με σεβασμό προς το Ανθρώπινο 
δυναμικό.  

4.4. Η αμοιβή θα είναι πάντα με αξιοκρατικό κριτήριο παραγωγικότητας 
και ποιότητας εργασίας. 

4.5. Η περίθαλψη και συνταξιοδότηση των εργαζομένων θα καλύπτεται 
από ένα ασφαλιστικό ταμείο υψηλοτάτων προδιαγραφών το οποίο 
θα λειτουργεί  πάντα με καθαρή ανταποδοτικότητα.  Το ταμείο αυτό 
θα είναι αυτοδιοίκητο με σκοπό να πραγματοποιεί κερδοφόρες 
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επενδύσεις ώστε να βελτιώνεται η θέση των μετόχων  του που είναι οι 
συνταξιούχοι. Όλα τα υπάρχοντα ταμεία αφού ελεγχθούν θα 
εξυγιανθούν και θα λειτουργούν προς όφελος των πολιτών. Η 
λειτουργία της Ελλήνων Πολιτείας μέσω μηχανισμών και νόμων θα 
είναι η διαχρονική εξασφάλιση της τρίτης ηλικίας. Μεγάλο και 
σημαντικό κεφάλαιο η τρίτη ηλικία για την Πολιτεία.  Άνθρωποι 
γεμάτοι βιωματική σοφία μπορούν να μεταδώσουν τον σπόρο της 
γνώσης στην επερχόμενη γενιά με σεβασμό για τον άνθρωπο, την 
Πολιτεία, το περιβάλλον, τον πλανήτη και την Κοσμοθέαση 
(Κοσμοθέαση είναι οτιδήποτε προσλαμβάνεται από τις  αισθήσεις  
και γίνεται αντιληπτό μέσω της νοητικής διεργασίας ως αληθινό και 
υπαρκτό).   

4.6. Η Ελλήνων Πολιτεία αναγνωρίζει την υποχρέωση να παρέχει τις 
συνθήκες για την ικανοποιητικότερη διαβίωση σε αντίθεση με το 
σημερινό καθεστώς το οποίο σκοτώνει τους ανθρώπους της τρίτης 
ηλικίας γιατί τους κονσερβοποιεί σε πανάθλια ιδρύματα που έχουν 
μόνο κερδοσκοπικό χαρακτήρα.   

4.7. Σε ολόκληρη την Ελλάδα η Ελλήνων Πολιτεία αναλαμβάνει πλήρως 
την υποχρέωση της έναντι της τρίτης ηλικίας δημιουργώντας πάρκα 
που θα περιλαμβάνουν σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής, 
εγκαταστάσεις ενασχολήσεων και συναναστροφής – επικοινωνίας, 
αίθουσα σωματικής αγωγής, ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη 
κ.ο.κ.  

Είμαστε ως Έλληνες υποχρεωμένοι να καταστήσουμε την τρίτη ηλικία 
αυτάρκη ώστε να μην εξαρτάται από κανέναν και είμαστε  υποχρεωμένοι 
όλοι να την σεβόμαστε.   

 
5.0  ΓΕΩΡΓΙΑ/ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ/ ΑΛΙΕΙΑ / ΠΑΡΑΓΩΓΑ 

5.1. Η  Ελλήνων Συνέλευσις δίνει τεράστια βάση στην ανάπτυξη όλων των 
πρωτογενών παραγωγικών πηγών. Η γεωργία θα αναπτυχθεί με τον 
πιο δυνατό τρόπο. Θα καθιερωθεί σε ολόκληρη την επικράτεια η 
καλλιέργεια μόνο με παραδοσιακούς Ελληνικούς σπόρους. 

5.2. Θα αναπτυχθεί με πρόγραμμα ώστε το 60 % της γεωργικής 
παραγωγής να καθιστά αυτάρκη την χώρα μας από τα γεωργικά 
προϊόντα. Θα γίνει αναγνώριση όλων των φυτών της ελληνικής 
χλωρίδας καθώς και των παραγώγων τους, πχ ελαίων για 
θεραπευτικούς και για καλλωπιστικούς  σκοπούς . 
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5.3. Θα επανακτηθεί και συμπληρωθεί εκ νέου το ταμείο των ελληνικών 
σπόρων. 

5.4. Θα γίνει έλεγχος της τροφικής αλυσίδας και θα απαγορευθούν όλοι 
οι «GM» γενετικά τροποποιημένοι σπόροι και τα παράγωγα αυτών.  

5.5. Η Πολιτεία θα αναλάβει να διασφαλίσει τους πολίτες με τρόφιμα 
απαλλαγμένα από «GM» γενετικά τροποποιημένους σπόρους, θα 
προσφέρει εξελιγμένες μεθόδους ανάπτυξης που θα βασίζονται στις 
τεχνικές καλλιέργειας που ακολουθούν τις αρχέγονες αρχές όπως 
διατυπώνονται στη μητέρα φύση, και το πότισμα θα γίνεται μόνο με 
καθαρό νερό απαλλαγμένο από δηλητήρια, τοξίνες όπως φθόριο 
κτλ,  

5.6. Θα δημιουργηθεί μηχανισμός υποστήριξης για όλες τις μονάδες 
γεωργικής και ζωικής παραγωγής, μέσω προηγμένων τεχνολογιών 
που θα είναι εναντίον των γενετικά τροποποιημένων σπόρων και 
υβριδίων, με την λήψη ταυτόχρονα υποχρεωτικών εφαρμοστικών 
μέτρων για καλλιέργειες με τους φυσικούς τοπικούς σπόρους που 
δεν έχουν υποστεί επεξεργασία, έτσι ώστε η Ελλάδα να γίνει ξανά ένα 
οργανικό πρότυπο φυσικής ανάπτυξης και οτιδήποτε καλλιεργείται 
στον Ελληνικό χώρο να είναι πραγματικά βιολογικό.   

5.7. Η λίπανση θα γίνεται μόνο με βιολογικά λιπάσματα και 
εδαφοβελτιωτικά που θα παράγονται στην ελληνική επικράτεια. 

5.8. Θα αναπτυχθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η βιομηχανική 
μεταποίηση των γεωργικών προϊόντων στα οποία μόνο θα 
επιτρέπεται η εξαγωγή. Το ίδιο βάρος θα δοθεί και στην κτηνοτροφία.   

5.9. Θα σχεδιαστεί κατάλληλα η σχέση παραγωγής, μεταφοράς, 
αποθήκευσης, συντήρησης, διάθεσης στην τοπική αγορά και των 
εξαγωγών ούτως ώστε να αποκτηθεί αμεσότητα μεταξύ παραγωγού 
και καταναλωτή και να αναπτυχθεί υγιής ανταγωνισμός. 

5.10. Θα υπάρχει αυστηρή εποπτεία για την τήρηση των προδιαγραφών. 
5.11. Θα δοθεί προώθηση ώστε το 80 % των προϊόντων της κτηνοτροφίας 

να καλύπτει την  εγχώρια κατανάλωση.   
5.12. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην παραγωγή οικολογικών 

ζωοτροφών. 
5.13. Θα δοθεί βάση στην αναπαραγωγή των ζώων της Ελληνικής 

πανίδας. 
5.14. Η ανάπτυξη τους θα γίνεται μόνο σε φυσικό περιβάλλον και θα 

απαγορεύεται κάθε αυξητικό, διατροφικό συμπλήρωμα, ορμόνες κτλ. 
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5.15. Είμαστε η χώρα των υδάτων είναι φυσιολογικό να υπάρχει 
υδατοκαλλιέργεια όλων των ειδών.   

5.16. Θα δοθεί βαρύτητα στις υδατοκαλλιέργειες ιχθύων, οστράκων και 
μαλακίων και ότι παράγεται ως τελικό προϊόν της μητέρας φύσης.  

5.17. Η Πολιτεία είναι έτοιμη να παράσχει κάθε στήριξη για την επίτευξη των 
ανωτέρω με την δική της ή όχι συμμετοχή στην υλοποίηση τους. 

 
6.0  ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ 

6.1. Θα δημιουργηθούν ειδικές υποδομές όπου οι ερευνητές θα μπορούν 
να υλοποιούν με άνεση τις έρευνες/-πειράματα καινοτομικά. 
Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων. 

6.2. Θα δημιουργηθούν ειδικά σχολεία για παιδιά με υψηλά νοητικά 
επίπεδα ούτως ώστε να αναπτύξουν ορθά τις δυνατότητες τους. 

6.3. Θα εγκατασταθούν καινοτόμα προγράμματα και σοβαρά δίκτυα σε 
όλα τα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα, έτσι ώστε με 
τα ειδικά προγράμματα να μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν οι νέες 
καινοτομίες, δημιουργίες, τεχνολογίες και άλλες εξελίξιμες μορφές 
προϊόντων, έτσι ώστε τα παραγόμενα προϊόντα να διατίθενται 
αμέσως στο εμπόριο για περαιτέρω αμοιβαίο όφελος του 
εκπαιδευτικού προγράμματος, τους μαθητές που φοιτούν, τους 
καθηγητές που διδάσκουν και κατ’ επέκταση της Ελλάδος, των 
Ελλήνων και του Ελληνισμού γενικότερα, με τέτοιο τρόπο ώστε μέχρι 
το δέκα (10 %) τοις εκατό των δικαιωμάτων να επιστρέφει πίσω στο 
ίδρυμα/ σχολείο από όλες τις εμπορικές δραστηριότητες που θα 
προωθηθούν με τα νέα προϊόντα και τις τεχνολογίες και έτσι αυτά τα 
σχολεία/ ιδρύματα να δημιουργούν δικούς τους μηχανισμούς 
αυτοχρηματοδότησης για να λειτουργούν απρόσκοπτα. 

6.4. Θα συσταθεί ειδική επιτροπή άμεσων αδειοδοτήσεων για επενδύσεις 
ειδικά σε καινοτόμες τεχνολογίες ώστε να ωφεληθεί άμεσα όλη η 
κοινωνία.   
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7.0.  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
Η βιομηχανία θα δομηθεί να παρέχει αυτάρκεια σε όλους τους τομείς.  Αυτό θα 
επιτευχθεί λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις παγκόσμιες συνθήκες για πιθανές 
συνεργασίες, εκτέλεση σχεδίων και επενδύσεων στους πιο νευραλγικούς τομείς. 

7.1. Η βιομηχανία θα  δομηθεί πάνω  στο πλαίσιο της τεχνολογίας αιχμής 
του  σημερινού παγκόσμιου  γίγνεσθαι  με προοπτική την ανάπτυξη 
πρωτοπόρων και καινοτόμων τεχνολογιών οι οποίες ως 
ευρεσιτεχνίες βρίσκονται στα χέρια της Ελλήνων Πολιτείας καθώς 
επίσης θα κληθούν οι απανταχού  Έλληνες πολίτες, επιστήμονες, 
εφευρέτες για να προσφέρουν τις γνώσεις τους και την ευφυΐα που 
έχουν κληρονομήσει από το γένος μας,  στην Ελλήνων Πολιτεία. 

7.2. Η βιομηχανία θα στηριχθεί στις πρώτες ύλες, που βρίσκονται στην 
Ελληνική γη.   

7.3. Δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στον εξορυκτικό και μεταλλευτικό κλάδο 
για να υπάρξει υποδομή παραγωγής των πρώτων υλών, που είναι 
αναγκαία για την βιομηχανική δραστηριότητα.  Θα δοθεί ιδιαίτερη 
βάση στην παραγωγή σπάνιων μετάλλων, σπάνιων γαιών που 
βρίσκονται στην Ελληνική γη καθώς και η εκμετάλλευση τους.   

7.4. Ειδικές μονάδες για καλύτερους τρόπους μεγιστοποίησης της 
εκμετάλλευσης, ειδικά βελτιωτικά και προστατευτικά μέτρα για τους 
βιοτικούς, αβιοτικούς, ενεργειακούς ή/ και εν δυνάμει φυσικούς 
πόρους όπως αυτοί κατηγοριοποιούνται σε ανανεώσιμους και μη 
ανανεώσιμους: Ατμοσφαιρικός αέρας, νερό, έδαφος, φυσική 
χλωρίδα και πανίδα, ορυκτός πλούτος υπεδάφους, ηλιακή 
ακτινοβολία, φυσική ομορφιά κ.ο.κ. 

7.5. Όλη η παραγωγή από τα μεταλλεία της Ελλάδος θα 
χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη στην ελληνική μεταποιητική 
βιομηχανία. Δεν θα εξάγονται πρωτογενής πρώτες ύλες παρά μόνο 
μεταποιημένα βιομηχανικά προϊόντα, που θα περιλαμβάνουν την 
υπεραξία της μεταποίησης.  Με αυτό τον τρόπο η Ελλάδα καθίσταται 
αυτάρκης και αυτοδύναμη στις βιομηχανικές πρώτες ύλες.   

7.6. Για την ανταγωνιστικότητα των βιομηχανικών προϊόντων η 
προϋπόθεση που χρειάζεται, είναι  να σταματήσει η 
υπερεκμετάλλευση των πόρων ενέργειας για λόγους 
κερδοσκοπικούς και η αναπροσαρμογή του κόστους  της ενέργειας 
σε χαμηλότερες τιμές.   

7.7. Για να υλοποιηθεί ένας τέτοιος σχεδιασμός χρειάζεται χρήση 
ενέργειας χαμηλότερου κόστους. Η Ελλήνων Πολιτεία είναι έτοιμη να 
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εφαρμόσει εναλλακτικές πράσινες τεχνολογίες, οι οποίες θα είναι 
υψηλών προδιαγραφών με πλήρη ασφάλεια και απόλυτο σεβασμό 
ως προς το περιβάλλον.   

7.8. Μια από αυτές τις τεχνολογίες, που θα εφαρμοστούν, είναι 
παραγωγή υδρογόνου μέσω ηλεκτρολυτικής διαδικασίας με 
χρησιμοποιούμενη ενέργεια για ηλεκτρόλυση, την ηλιακή.   

7.9. Όλες οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας που θα χρησιμοποιηθούν θα 
έχουν σαν κατάληξη την χρήση ελεύθερης ενέργειας, που είναι η 
νομοτελειακή χρήση ενέργειας για τον πλανήτη μας.   

Η Ελλήνων Πολιτεία θα καταστήσει το Ελληνικό κράτος πλήρως αυτοδύναμο  
βιομηχανικά και ενεργειακά θέτοντας το παγκόσμιο πρότυπο εφηρμοσμένης 
Τέχνης του Λόγου.   
 
8.0  BIOTEXNIA 
Η Ελλήνων Πολιτεία δίνει μεγάλη σημασία στον βιοτεχνικό κλάδο. Τα 
χειροποίητα παραδοσιακά είναι μέσα στην διαχρονική έκφραση τέχνης του 
γένους μας.   
Είναι μια αξία διαχρονική, που θα ενισχυθεί από την Πολιτεία όσο το δυνατόν 
περισσότερο.   

8.1. Η αγγειοπλαστική, γενικά τα κεραμικά, η χειροποίητη τέχνη της 
σιδηρουργίας, της χαλκουργίας, της αργυροχοΐας θα ενισχυθούν 
ιδιαιτέρως.  

8.2. Μεγάλη έμφαση θα δοθεί στην χρυσοχοΐα που είναι από 
αρχαιοτάτων χρόνων Ελληνική Τεχνική και μας έχει αφήσει απείρου 
κάλλους τεχνουργήματα.   

8.3. Στον τομέα της ένδυσης θα ενισχυθούν βιοτεχνίες, ύφανσης και 
κεντήματος με μεγάλο βάρος την άριστη ποιότητα των 
παραγομένων υλικών και προϊόντων με πρώτες ύλες της μητέρας 
Ελληνικής φύσης, όπως βαμβάκι, λινό κάνναβης, μετάξι  κλπ. 

8.4. Η παραγωγή υφασμάτων από μετάξι θα ενισχυθεί καθώς επίσης 
τεχνουργήματα, χειροποίητα, χαρακτικής και γλυπτικής, 
παραδοσιακά ή με καινοτόμες εφαρμογές.  

8.5. Μεγάλη προώθηση θα δοθεί στις οικοτεχνίες για παραγωγή 
προϊόντων καπνού όπως τσιγάρα, πούρα κλπ καθώς και 
αλκοολούχων από απόσταξη ποτών όλων των ειδών όπως από 
κρεμμύδια, πατάτες, μούρα, μήλα και ότι άλλο είναι παραδοσιακό 
αλκοολούχο μπορεί να παραχθεί.  

8.6. Το ίδιο θα ισχύει και για τους φυσικούς χυμούς.  
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8.7. Το κίνητρο για την προώθηση αυτών των δραστηριοτήτων είναι 
καθαρά φορολογικό και αναφέρεται στην φορολογική πολιτική του 
παρόντος.    

  
9.0 ΝΑΥΤΙΛΙΑ 
Ελλάδα ίσον θάλασσα.  Είμαστε οι άνθρωποι της θάλασσας.  Έχουμε στο DNA 
μας την σύνδεσή μας με τη θάλασσα. Η ενίσχυση της θέσης παγκοσμίως της 
ναυτιλίας ακόμη περισσότερο από ότι είναι σήμερα είναι βασικός στόχος της 
Ελλήνων Πολιτείας. Σημαντικό επίσης είναι το γεωστρατηγικό σημείο όπου 
βρίσκεται η Ελλάδα που ενώνει τρείς ηπείρους.  
 

Η ναυτιλία θα θέσει την Ελλάδα ως παγκόσμιο κέντρο συναλλαγών και 
εμπορίου.   

9.1. Η Ελλήνων Πολιτεία έχει σαν στόχο τη βιομηχανική ανάπτυξη της 
ναυτιλίας σε όλα τα επίπεδα.   

9.2. Βασικός στόχος να δημιουργηθούν ελεύθερες ζώνες εμπορίου και 
διακίνησης, τεράστιοι αποθηκευτικοί χώροι, όλες οι απαραίτητες 
υποστηρικτικές υπηρεσίες κ.ο.κ.  

9.3. Η Πολιτεία θα είναι συνεπίκουρη της ναυτιλίας ώστε να γίνει η Ελλάδα 
το παγκόσμιο κέντρο εμπορίου και συναλλαγών. 

9.4. Θα γίνουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις σε όλα τα επίπεδα ούτως ώστε 
να υπάρχει υπερσύχρονο δίκτυο σιδηροδρομικών σταθμών, 
αεροδρομίων, περιφερειακών δρόμων δομημένων με τις ανάλογες 
υπηρεσίες, θα επανδρωθούν με υπερσύχρονη διαχείριση 
αποθήκευσης, τελευταίας τεχνολογίας μηχανισμούς φόρτο -
εκφορτώσεων, ηλεκτρονικά μέσα παρακολούθησης της κίνησης κτλ 
ούτως ώστε η Ελλάδα να αποτελέσει ένα υπερσύχρονο 
διαμετακομιστικό κέντρο και εμπορίου. 

9.5. Θα ενισχυθεί η υπάρχουσα ναυπηγική κατασκευαστική τεχνογνωσία 
καθώς και οι υψηλών προδιαγραφών επισκευές όλων των πλωτών 
μέσων σε ναυπηγοεπισκευαστικές  εγκαταστάσεις.   

9.6. Στόχος είναι η κατασκευή υψηλοτάτης τεχνολογίας πλοίων, που θα 
παρέχουν ασφάλεια, χρηστικότητα και άνεση.   

9.7. Μεγάλη βαρύτητα θα δοθεί ώστε η ενέργεια που απαιτείται για την 
κίνηση των πλοίων να αντικατασταθεί με εναλλακτικές μορφές 
ενέργειας με στόχο την ελεύθερη ενέργεια.   

Η Ελλήνων Πολιτεία με το πρόγραμμα αυτό θέτει την Ελλάδα στη θέση που της 
ανήκει στον τομέα της ναυσιπλοΐας.   
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10.0  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
Σήμερα παρότι ο πολίτης πληρώνει τέλη κυκλοφορίας - διόδια, έχει στη διάθεση 
του άθλιο και ανύπαρκτο οδικό δίκτυο, που δεν συντηρείται ούτε επιφανειακά, 
ούτε τα φρεάτια απορροής, με ανύπαρκτα πεζοδρόμια, χωρίς πρόσβαση για 
ανθρώπους με ειδικές ανάγκες, με σπάνιο νυχτερινό φωτισμό κλπ.  

10.1. Καταρχήν είναι προγραμματισμένη η αναβάθμιση όλων των 
υπαρχόντων Εθνικών δικτύων. 

10.2. Θα επενδυθούν όλα όσα χρειαστούν για την αναβάθμιση των 
ανωτέρων ειδικά μέσα στις πόλεις με άριστη ποιότητος άσφαλτο, 
αντιολισθητική, επίπεδη, χωρίς προεξοχές κτλ.   

10.3. Θα αναβαθμιστούν τα πεζοδρόμια και όπου υπάρχει διέλευση 
πεζών.  

10.4. Θα δημιουργηθούν ορθά δομημένοι χώροι στάθμευσης, υπογείως 
ή υπεργείως ούτως ώστε να διευκολύνεται η διακίνηση των 
αυτοκινήτων στις μεγαλουπόλεις. 

10.5. Θα δημιουργηθούν χώροι – πνεύμονες πράσινου και θα 
αναπλαστούν οι υπάρχοντες, που θα φυλάσσονται με μόνιμο 
προσωπικό ασφαλείας, με στόχο  την ευχαρίστηση και  απόλαυση 
των πολιτών και για να αποφεύγεται η κατάληψή τους από 
περιθωριακές, εγκληματικές ομάδες κλπ. 

10.6. Είναι στο πρόγραμμα της Ελλήνων Πολιτείας να δημιουργηθούν 
χιλιάδες χώροι όπου θα μπορούν οι πολίτες να καλύπτουν την 
αισθητική τους, να μπορούν να απολαμβάνουν τα τοπία και να 
εναρμονίζονται με το περιβάλλον.   

10.7. Επίσης θα γίνει αναβάθμιση όλων των γεφυρών που υπάρχουν, 
γιατί η σημερινή κατάσταση του 2015 τείνει να εξομοιωθεί με την 
μεταπολεμική περίοδο.   

10.8. Θα διορθωθούν οι φωτισμοί και θα δημιουργούν υποστηρικτικές 
υπηρεσίες στους δημόσιους χώρους ούτως ώστε να υπάρχει 
αισθητική, να εκφράζεται η τέχνη, να προσφέρουν άνεση και να 
αποφορτίζουν τις μεγαλουπόλεις από το θόρυβο, τη μόλυνση και 
τη μετακίνηση.  

10.9. Η Ελλήνων Πολιτεία από τη στιγμή, που θα αναλάβει την ευθύνη της 
διακυβέρνησης, έχει πρόγραμμα να καταστήσει όλη την Ελλάδα ένα 
απέραντο εργοτάξιο Εθνικής ανάπτυξης. 

10.10. Τα κονδύλια που θα δαπανηθούν για αυτό είναι δεδομένα και 
άφθονα.  Θα κατασκευαστούν δύο παράλληλοι αυτοκινητόδρομοι 
με τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας και τεχνολογίας, 
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που θα καλύπτουν το δυτικό και ανατολικό τμήμα της καθ' όλο το 
μήκος της χώρας.  Οι ανωτέρω θα διασυνδέονται μεταξύ τους ανά 
διαστήματα ώστε να εξυπηρετούνται όλες οι ενδιάμεσες περιοχές. Ο 
ίδιος σχεδιασμός θα εφαρμοστεί και στην νησιωτική Ελλάδα.  

10.11. Μέλημα της Πολιτείας είναι η πρόσβαση και στο πιο 
απομακρυσμένο χωριό με σύγχρονο αυτοκινητόδρομο. Αυτό θα 
δώσει την δυνατότητα της εκμετάλλευσης και χρησιμοποίησης για 
οίκηση και ανάπτυξη περιοχών που μέχρι σήμερα είναι 
απρόσβατες.  

10.12. Θα γίνουν υποδομές ώστε ο πληθυσμός να κατανέμεται οικιστικά 
σε όλη την επιφάνεια σε οικιστικούς οργανωμένους χώρους για να 
μπορέσει ο άνθρωπος να ζήσει σε περιβάλλον που καλύπτει την 
ευαισθησία του. 

10.13. Σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι η δημιουργία πόλεων και 
κωμοπόλεων ώστε κάθε πολίτης να ζει στο φυσικό περιβάλλον και 
να είναι σε επαφή με αυτό για να μπορέσει ενεργειακά να καλύψει 
την αρμονία που χρειάζεται.   

10.14. Οι οικιστικές περιοχές, που θα δημιουργηθούν, θα καλύπτουν όλες 
τις ανάγκες των πολιτών με υψηλών προδιαγραφών υποδομές πχ 
αποχετευτικό, ηλεκτρικό, υδρευτικό κλπ. 

10.15. Οι οικίες είναι σχεδιασμένες με προσανατολισμό ώστε να δέχονται 
όλες τις ακτινοβολίες, που είναι απαραίτητες στον άνθρωπο, με 
τέτοιο τρόπο ώστε να εναρμονίζονται με το φυσικό περιβάλλον και 
να το σέβονται.  Η κατασκευή τους θα είναι με τέτοιο τρόπο ώστε να 
είναι ενεργειακά αυτάρκης και θα κατασκευάζονται μόνο από 
φυσικά υλικά, της μητέρας γης. Όλες οι πόλεις και οι κωμοπόλεις θα 
εξυπηρετούνται σε όλη την έκταση τους με άμεση πρόσβαση από 
οικολογικούς συρμούς πόλεων.   

10.16. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών έχουν σχεδιαστεί  
παράλληλα με τους αυτοκινητόδρομους να λειτουργούν  
αμαξοστοιχίες υψηλών ταχυτήτων και προδιαγραφών. 

10.17. Κάθε κωμόπολη ή πόλη, ανάλογα στο μέρος που βρίσκεται, θα έχει 
τις ανάλογες υποδομές για την διασύνδεσή της με την υπόλοιπη 
χώρα. 

10.18.  Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στην αεροπορική διασύνδεση, που θα 
καλύπτει όλες τις περιοχές της Ελλάδος, ηπειρωτική και νησιωτική 
χώρα.  Όλα τα νησιά μας θα είναι συνδεδεμένα με ακτοπλοΐα 
μεταξύ τους και με την ηπειρωτική Ελλάδα.   
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10.19. Επίσης θα γίνεται  χρήση υδροπλάνων όπου είναι αναγκαίο.   
10.20. Το σχέδιο της Ελλήνων Πολιτείας είναι οι μεγαλουπόλεις να δώσουν 

την θέση τους προοδευτικά στις μικρές πόλεις, κωμοπόλεις, που θα 
κατασκευαστούν, ώστε οι πολίτες να απολαμβάνουν αυτά που 
παρέχει η φύση της χώρας μας.   

10.21. Η Ελλήνων Πολιτεία μέσω των τιμών των ακινήτων (real estate) 
δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την αποσυμφόρηση των μεγάλων 
πόλεων.  

10.22. Πρόγραμμα της Ελλήνων Πολιτείας είναι η κατασκευή μιας πόλης εξ' 
αρχής και εξ' ολοκλήρου, που θα φιλοξενεί αποκλειστικά την 
διοίκηση, θα περιλαμβάνει όλα τα υπουργεία, τους οργανισμούς 
και τα ιδρύματα, τα οποία θα διοικούν την Ελλήνων Πολιτεία. 

10.23. Η πόλης αυτή θα κατασκευαστεί σε μια περιοχή, που θα αναδεικνύει 
το κάλλος της Ελληνικής γης, θα έχει ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, 
που θα προσφέρουν άριστη εξυπηρέτηση για επίσημους 
προσκεκλημένους, καθώς και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις όλων 
των υποδομών, όπως αεροδρόμιο, πάρκα κλπ. 

10.24. Σε αυτήν την πόλη η Ελλήνων Πολιτεία θα κατασκευάσει ανάλογη με 
τη χρήση του οικοδομικό συγκρότημα, που θα φροντίσει να γίνει η 
νέα έδρα του οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.    

10.25. Θα κληθούν όλα τα κράτη να στείλουν τους επίσημους πρεσβευτές 
τους, που έχουν στα Ηνωμένα Έθνη και να εγκατασταθούν στο 
οικοδομικό συγκρότημα εντελώς δωρεάν.  

10.26. Η Ελλήνων Πολιτεία είναι έτοιμη να καλέσει όλα τα Έθνη – Κράτη να 
φιλοξενηθούν από αυτήν στην νέα έδρα των Ηνωμένων Εθνών που 
θα ιδρύσει.   

10.27. Για να σταματήσει η υπέρογκη δαπάνη, που καλούνται σήμερα  να 
πληρώσουν, στις σημερινές εγκαταστάσεις  των Ηνωμένων Εθνών.  
Αυτό θα γίνει ως δείγμα μεγαλοπρέπειας του Ελληνικού  Έθνους 
προς ολόκληρο τον πλανήτη. 
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 11.0 ΝΕΡΟ 
11.1. Το νερό εδόθη με αφθονία στον άνθρωπο από τους Δημιουργούς 

του πλανήτη. Ο άνθρωπος πρέπει να σέβεται αυτό το θείο δώρο, 
πρέπει να σέβεται απόλυτα τα ποτάμια, τις λίμνες, τις πηγές, τα 
ρυάκια, τις θάλασσες να μην τα μολύνει και να ενεργεί όπως 
φροντίζει να μην μολύνεται ο εαυτός  του.    

11.2. Όπου απαιτούνται διεργασίες παραγωγικές με νερό θα 
τοποθετούνται για την απόλυτη καθαριότητα του νερού οι πιο 
τεχνολογικά άρτιοι βιολογικοί καθαρισμοί.   

11.3. Καθαρισμός όλων των υδάτων θα γίνουν από την Πολιτεία μας 
από συχνότητες  αποστατικές που με αυτές τώρα δηλητηριάζουν το 
νερό.   

11.4. Το νερό θα πάρει πάλι τη μορφή, την κρυστάλλωση, τις θείες 
ιδιότητες, τις ενέργειες και τα ιχνοστοιχεία που νομοτελειακά 
μεταφέρει γιατί  έτσι μόνο προορίζεται για τον άνθρωπο.   

11.5. Το νερό είναι θείο δώρο.  Δεν το παράγει κανένας. Έτσι δεν θα 
μπορεί ποτέ να πωλείται. Το κόστος κατανάλωσης, η οποία  πρέπει 
να  γίνεται πάντα με σεβασμό, είναι το κόστος της κατασκευής και 
συντήρησης του δικτύου διανομής.   

11.6. Το νερό μπορεί να πωλείται μόνο ως συνιστώσα τελικού 
επεξεργασμένου προϊόντος.   

11.7. Θα γίνει ειδική επεξεργασία του θαλάσσιου νερού ούτως ώστε να 
αντιμετωπιστεί το πρόβλημα λειψυδρίας που αντιμετωπίζουν αρκετά 
νησιά και μέρη της ηπειρωτικής Ελλάδος. 

11.8. Θα διορθωθεί το δίκτυο μεταφοράς νερού σε όλες τις αγροτικές, 
παραμεθόριες περιοχές, αστικά κέντρα κτλ ούτως ώστε να υπάρχει 
ισορροπημένη κάλυψη και συνεχής παροχή νερού που να καλύπτει 
όλες τις ανάγκες. 

 
12.0  ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
Βρισκόμαστε σε έναν χώρο που είναι η καθέδρα των Θεών και για μας τους 
ανθρώπους θείο δώρο με τον Απολλώνιο  Ήλιο να λάμπει εδώ.   
Με τον Ποσειδώνα να έχει μεγαλουργήσει με το υδάτινο στοιχείο που περιβάλλει 
τις τεράστιες ακτογραμμές μας.  Πραγματικά όλοι οι άνθρωποι στον υπόλοιπο 
πλανήτη γαία,  έχουν όνειρο να επισκεφτούν την Ελλάδα.   
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12.1. Έχουν προγραμματιστεί ιλιγγιώδεις επενδύσεις για χειμερινό και 
θερινό τουρισμό.   

12.2. Θα δοθεί η ευκαιρία στον καθένα που θέλει να επισκεφτεί την 
Ελλάδα να το πραγματώσει.   

12.3. Αυτό σημαίνει τεράστιες υποδομές, ένα τεράστιο δαιδαλώδες οδικό 
δίκτυο στην Ηπειρωτική και Νησιωτική Ελλάδα με μεγάλους 
αυτοκινητόδρομους, με συνδέσεις  μεταξύ τους, με παράλληλη 
σύνδεση αυτών με αμαξοστοιχίες υψηλών ταχυτήτων και μεγίστης 
ασφάλειας καθώς και με άμεση σύνδεση των ανωτέρω με τα 
λιμάνια και τα αεροδρόμια.    

12.4. Όλες οι πόλεις και οι κωμοπόλεις θα εξυπηρετούνται σε όλη την 
έκταση τους με άμεση πρόσβαση από οικολογικούς συρμούς 
πόλεων.   

12.5. Στη χώρα της θάλασσας θα κατασκευαστούν τεράστιες μαρίνες, 
υπερσύγχρονες, για να δέχονται επισκέπτες από όλο τον πλανήτη 
και με επανδρωμένες τις γύρω περιοχές για τις αναγκαίες 
υποστηρικτικές υπηρεσίες.   

12.6. Θα ανοιχθούν χιλιάδες παραδείσιες τοποθεσίες για φιλοξενία των 
επισκεπτών σε ορεινές και σε παραθαλάσσιες περιοχές ολόκληρης  
της Ελλάδας, πάντοτε με σεβασμό προς το φυσικό περιβάλλον. 

12.7. Αυτές οι εγκαταστάσεις θα είναι ενταγμένες απόλυτα στο φυσικό 
περιβάλλον ούτως ώστε θα αποτελούν πρότυπα διαβίωσης των 
ανθρώπων, όπως αυτόνομες κατοικίες με οργάνωση κωμόπολης ή 
χωριού.   

12.8. Όλες οι τοποθεσίες θα έχουν την καλύτερη επισκεψιμότητα και 
προσβασιμότητα με τα κατάλληλα μεταφορικά μέσα, οδικά, 
αεροπορικά, ακτοπλοϊκά κλπ.  

12.9. Θα προάγεται ο ελληνικός τρόπος διατροφής, που είναι ο 
καταλληλότερος και υγιεινότερος για τον άνθρωπο. 

12.10. Ο κάθε επισκέπτης θα υπογράφει δήλωση δέσμευσης για την  
τήρηση των προϋποθέσεων και κανόνων που απαραίτητα πρέπει 
να τηρούνται με απόλυτη ακρίβεια καθ' όλη την διάρκεια της 
παραμονής του στον Ελλαδικό χώρο, όπως τον απόλυτο σεβασμό 
του φυσικού Ελληνικού Περιβάλλοντος, την εναρμόνιση του στους 
νόμους της Πολιτείας καθώς και τον απόλυτο σεβασμό των 
δρώμενων από τους ιθαγενής αυτόχθονες  Έλληνες επί ποινής 
αυστηρής τιμωρίας όπως η απέλαση του με απαγόρευση την επαν' 
είσοδο του στην χώρα μας δια παντός. 
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12.11. Θα προβάλλεται η διαβίωση του ανθρώπου σε ένα φυσικό καθαρά 
Ελληνικό περιβάλλον. Η υψηλοτάτη ποιότητα εξυπηρέτησης και 
προσφοράς προϊόντων που θα παρέχονται  θα είναι το κίνητρο της 
ανταμοιβής του παραγόμενου έργου.   

12.12. Ο τουρισμός θα είναι το μέσο επίδειξης και γνωστοποίησης  της 
ταυτότητας της χώρας μας παγκοσμίως.   

12.13. Θα γίνει παγκόσμια διαφήμιση μέσω του τουρισμού ότι η Ελλάς 
είναι παγκόσμια πολιτική, οικονομική, πολιτιστική δύναμη.   

 
13.0 ΥΓΕΙΑ 
Η υγεία είναι υποχρέωση για δωρεάν παροχή της Πολιτείας προς τους πολίτες 
της και  πρωταρχικός τομέας για την Ελλήνων Πολιτεία.   
Η Πολιτεία θα προχωρήσει σε τεράστιες επενδύσεις για μία ολιστική κάλυψη 
των αναγκών υγείας των πολιτών.   

13.1. Θα προχωρήσει σε νοσοκομειακές εγκαταστάσεις που θα σέβονται 
την προσωπικότητα του κάθε Έλληνα Πολίτη για τις πιο ιδανικές 
συνθήκες παραμονής εντός αυτών.   

13.2. Τα νοσοκομεία αυτά θα καλύπτονται πλήρως από το πιο 
εξειδικευμένο ιατρικό, νοσηλευτικό και υποστηρικτικό προσωπικό.  

13.3. Τα νοσοκομεία θα κατασκευαστούν σε περιβάλλον τέτοιο που να 
προάγεται η αισθητική των πολιτών σε ύψιστο βαθμό.   

13.4. Είναι προγραμματισμένο να γίνει ένα κεντρικό εργοστάσιο που θα 
φέρει την ευθύνη έναντι της Πολιτείας με απεριόριστη δυναμική 
δημιουργίας και άλλων περιφερειακών εργοστασίων τα οποία θα 
κατασκευάζουν φάρμακα με τα καλύτερα αποτελέσματα για τους 
ασθενείς. 

13.5. Τα φάρμακα αυτά έκτος από φυσικής προέλευσης, που είναι το 
ιδανικότερο, θα είναι μίξη φυσικής και τεχνικής φαρμακολογίας με 
τις λιγότερες αντενδείξεις. 

13.6. Εκτός από την λεγόμενη κλασσική ιατρική θα ενισχυθούν μέγιστα οι 
εναλλακτικές θεραπείες σε αντίστοιχα ιδανικές εγκαταστάσεις για 
ιαματική θεραπεία, για υδροθεραπεία, φυτοθεραπεία, 
αρωματοθεραπεία κλπ. 

13.7. Το κύριο μέλημα της Πολιτείας είναι οι πολίτες της να διαβιώνουν σε 
ένα περιβάλλον το οποίο να προάγει την υγεία με διατροφή 
ελληνική- μεσογειακή, με νερό όπως μας το προσφέρει η μητέρα 
φύση και με καθαρό αέρα.   
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13.8. Θα δημιουργηθούν ειδικά κέντρα απεξάρτησης και αποτοξίνωσης 
και επανένταξης στην υγιή λειτουργία της πολιτείας για εξαρτημένα 
άτομα,  

13.9. Θα δημιουργηθούν ειδικά κέντρα περίθαλψης - θεραπευτηρίων για 
ψυχολογικές ασθένειες με υποστηρικτικά κέντρα που θα παρέχουν 
εξάσκηση πνεύματος και σώματος με σκοπό την ενεργή λειτουργία 
του ατόμου στην Ελλήνων Πολιτεία.  

13.10. Η Ελλήνων Πολιτεία θα χρηματοδοτήσει με ότι ποσά χρειάζονται για 
το άνοιγμα των τεράστιων Ελλάνιων θεραπευτικών Τεχνικών. 

Έτσι θα αναβιώσουν τα θεραπευτήρια σε σύγχρονα Ασκληπιεία στην σωστή 
τους βάση.   
 
14.0  ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

14.1. Πάγια θέση της Πολιτείας είναι ότι για να έχεις ειρήνη πρέπει να είσαι 
πάντα έτοιμος για πόλεμο.   

14.2. Η Ελλήνων Πολιτεία θα καταστήσει τις ένοπλες δυνάμεις και τα 
σώματα ασφαλείας παράγοντες ασφάλειας, ευημερίας και 
προόδου του Ελληνικού  Έθνους. 

14.3. Οι ένοπλες δυνάμεις θα ενισχυθούν και στους τρεις κλάδους τους 
και στον στρατό ξηράς και στο ναυτικό και στην αεροπορία με τα 
πιο σύγχρονα οπλικά συστήματα. Θα δοθεί προτεραιότητα στην 
κατασκευή των ανωτέρων οπλικών συστημάτων σε 
κατασκευαστικές μονάδες αμιγώς ελληνικές.  

14.4. Θα δοθεί ιδιαίτερη σημασία στα σύνορα, τόσο στην Ηπειρωτική 
Ελλάδα όσο και στα νησιά. Όλες οι περιοχές θα επανδρωθούν με 
υπερσύχρονες μονάδες παρακολούθησης και άμεσης 
παρέμβασης τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε εξοπλισμό.  

14.5. Ιδιαίτερη φροντίδα θα τηρηθεί για τη σίτιση και διαμονή στα 
στρατόπεδα. Θα τηρούνται υψηλές προδιαγραφές διαβίωσης γιατί 
οι ένοπλες δυνάμεις  είναι πολύτιμες για την πολιτεία.  

14.6. Τα κέντρα εκπαίδευσης και εξάσκησης θα είναι υψηλών τεχνικών 
προδιαγραφών και θα ακολουθούν αυστηρό πρόγραμμα 
εξάσκησης και ετοιμότητας άμεσης ανάγκης στη ξηρά, στη 
θάλασσα και στον αέρα. 

14.7. Θα αξιοποιηθεί διεθνώς κάθε δυνατή συνεργασία, που μπορεί να 
αποφέρει σημαντικά οφέλη προς την επίτευξη αυτού του σκοπού. 
Θα δοθεί προτεραιότητα εφαρμογής καινοτόμων τεχνολογιών 

 
ΣΕΛΙΔΑ 28 από 40 

 



Ελλήνων επιστημόνων και εφευρετών, που είναι προσαρμοσμένες 
στην γεωγραφική μορφολογία του Ελληνικού χώρου.   

14.8. Θα σταματήσει η διαρροή των καινοτόμων αυτών εφευρέσεων 
προς ξένα προς το ελληνικό κράτος κέντρα εφαρμογής και θα 
εφαρμόζονται και εξελίσσονται μόνο από ελληνικά εργοστάσια σε 
συνεργασία με τις ένοπλες δυνάμεις. 

14.9. Με απόλυτο σεβασμό η Πολιτεία έναντι αυτών που υπηρετούν το 
μέγιστο καθήκον της ασφάλειας της χώρας μας, τους διασφαλίζει 
ώστε να μην έχουν καμία αναστολή και εμπόδιο στην εκτέλεση του 
καθήκοντός τους.   

14.10. Η Πολιτεία θα τους εξασφαλίσει μισθολογικά, ασφαλιστικά και 
συνταξιοδοτικά, ώστε απερίσπαστοι να εκτελούν το χρέος τους 
προς την πατρίδα.   

14.11. Η γνώση τους και εμπειρία τους είναι χρήσιμη και απαραίτητη και 
ως τέτοια πρέπει να μεταφέρεται στους νεότερους αξιωματικούς 
υπαξιωματικούς και οπλίτες των ενόπλων δυνάμεων.  

14.12. Η εκπαίδευση όλων των υπηρετούντων στις ένοπλες δυνάμεις  θα 
είναι ύψιστης ποιότητος, καθώς επίσης θα γίνει αναβάθμιση σε 
όλες τις εγκαταστάσεις των ενόπλων δυνάμεων με απόλυτο 
σεβασμό για το έργο που έχουν αναλάβει. 

 
15.0 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ  
Η αστυνομία καλείται να διασφαλίσει την εσωτερική ασφάλεια των πολιτών. 

15.1. Για το λόγο αυτό η Πολιτεία θα της παράσχει κάθε υλικοτεχνική 
εξάρτηση ώστε να καταστεί αποτελεσματική στο έργο της. 

15.2. Η εκπαίδευση που θα παρέχει η Πολιτεία στους αξιωματικούς και 
υπαξιωματικούς θα γίνεται  με υπερσύγχρονα τεχνολογικά 
συστήματα.     

15.3. Θα προσληφθεί  το  απαραίτητο  υπηρεσιακό προσωπικό 
προκειμένου να εκτελούν την υπηρεσία τους ολοκληρωμένα και 
αποτελεσματικά.    

15.4. Η Πολιτεία θα τους εξασφαλίσει ικανοποιητικές μισθολογικές και 
ασφαλιστικές συνθήκες για να προσφέρουν απρόσκοπτα και 
απροβλημάτιστα τις υπηρεσίες τους . 

15.5. Τα σώματα ασφαλείας θα έχουν την εκτίμηση της Πολιτείας και αυτά 
πρέπει να σέβονται τον κάθε  Έλληνα Πολίτη γιατί ο ίδιος τους 
διόρισε στην υπηρεσία τους και ουσιαστικά εργάζονται για αυτόν.   
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16.0 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 
16.1. Ο ρόλος του Πυροσβεστικού Σώματος είναι πολύ σημαντικός στην 

φύση και στο περιβάλλον του Ελλαδικού χώρου.  Η μορφολογία του 
εδάφους απαιτεί ειδικές δεξιότητες, ώστε να υπάρχει δράση σε όλα 
τα μέρη.  Ο ρόλος του σώματος είναι να προφυλάσσει και βοηθάει 
τους ανθρώπους σε έκτακτες ανάγκες φυσικών καταστροφών και 
πυρκαγιών.  

16.2. Εξίσου σημαντικό ρόλο έχει στην προφύλαξη της χλωρίδας της 
χώρας μας.   

16.3. Θα κατασκευαστούν οι απαραίτητες αντιπυρικές ζώνες σε όλη την 
επικράτεια, θα αναβαθμιστούν όλα τα κέντρα πυρόσβεσης με τα 
πιο σύγχρονα και άρτια τεχνολογικά μέσα, όπως αεροπλάνα, 
ελικόπτερα, αυτοκινούμενες μονάδες, παρακολούθηση μέσω 
ελληνικών δορυφόρων κλπ. 

16.4. Η εκπαίδευση των πυροσβεστών θα είναι άρτια με τα πιο σύγχρονα 
μέσα και αυτοί θα καλύπτονται μισθολογικά και ασφαλιστικά από 
την Πολιτεία ώστε να παράσχουν απρόσκοπτα τις υπηρεσίες τους.   

 
17.0 ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ 

17.1. Ο ρόλος του Λιμενικού Σώματος είναι να παράσχει ασφάλεια στην 
Πολιτεία στον θαλάσσιο χώρο και ειδικά σε όλες τις ακτογραμμές.   

17.2. Έχει ιδιαίτερα αυξημένο ρόλο για την αντιμετώπιση της μάστιγας της 
λαθρομετανάστευσης και του λαθρεμπορίου. Οι ανάγκες του 
Λιμενικού Σώματος για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που 
δημιουργούνται στο θαλάσσιο χώρο μας είναι και ποσοτικές και 
ποιοτικές.   

17.3. Είναι απαραίτητο να καλυφθεί με κάθε δυνατή τεχνολογική 
εξάρτηση το Σώμα ώστε ο έλεγχος να γίνεται με τον καλύτερο και 
ασφαλέστερο τρόπο.   

17.4. Κάθε νησί και πολύ πυκνά σε στρατηγικά σημεία των ακτογραμμών 
μας πρέπει να υπάρχει βάση ταχύπλοων πλωτών μέσων ώστε να 
αντιμετωπίζονται όλες οι καταστάσεις τάχιστα και αποτελεσματικά.   

17.5. Οι υπηρετούντες στο Λιμενικό Σώμα θα έχουν την καλύτερη 
εκπαίδευση καθώς επίσης την προσοχή της Πολιτείας για το έργο 
που επιτελούν με ικανοποιητική αμοιβή και ασφάλιση ώστε να 
υπηρετούν ανεπηρέαστοι το καθήκον τους. 
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18.0 ΤΕΛΩΝΕΙΑ 
18.1. Τα τελωνεία οφείλουν ως υπηρεσίες να ελέγχουν τη διακίνηση των 

εισαγόμενων προϊόντων καθώς και τη διακίνηση των εξαγόμενων 
Ελληνικών προϊόντων. Κυρίως για τα εισαγόμενα προϊόντα, είναι 
υπεύθυνο το Τελωνείο, πέρα από τη φορολογική τάξη που πρέπει 
να τηρείται, να μην επιτρέπει την είσοδο προϊόντων, που είναι 
εμπλουτισμένα ή να περιέχουν ουσίες και στοιχεία που δεν είναι 
σύμφωνα με την φυσική διατροφολογία του ανθρώπου πχ ύλες 
αυξητικές, αρωματικές, συντηρητικές κλπ οι οποίες θα 
απαγορεύονται από τον αυστηρό κώδικα ελληνικής διατροφής. 

18.2. Οφείλουν να διαφυλάσσουν άριστα το κράτος από τη 
λαθρεμπορία. 

18.3. Θα δημιουργηθεί υπερσύχρονη ηλεκτρονική βάση δεδομένων όπου 
θα υπάρχει ενημέρωση, παρακολούθηση και συντονισμός με το τι 
γίνεται στην υπόλοιπη υφήλιο. 

18.4. Τα τελωνεία θα έχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για τους 
παραπάνω ελέγχους καθώς και το εκπαιδευμένο προσωπικό που 
χρειάζεται για την λειτουργία τους.   

18.5. Η Πολιτεία θα παράσχει ικανοποιητικό μισθό και ασφάλιση για να 
προσφέρουν τις υπηρεσίες του απρόσκοπτα και ανεπηρέαστα.   

 
19.0 ΔΙΚΑΣΤΕΣ 

19.1. Η δικαιοσύνη είναι μία από τις δώδεκα Αξίες του Ελλάνιου Αξιακού 
Συστήματος.   

19.2. Η ευρυθμία μιας Πολιτείας στηρίζεται στην ισοπολιτεία, στην 
ισονομία και στην ισοκρατία των πολιτών.  Για να υπάρξουν αυτά 
τα δυνατά στηρίγματα της Πολιτείας, η δικαιοσύνη πρέπει να 
αποδίδει το δίκαιο με άριστο τρόπο διανεμητικά, διορθωτικά και με 
αμοιβαιότητα.   

19.3. Αυτή την απόδοση του δικαίου καλείται ως καθήκον του να το 
εκτελέσει  το Δικαστικό Σώμα.  Η Πολιτεία στηρίζεται στο λειτούργημα 
του επειδή η Δημοκρατία μεγαλουργεί μόνο όταν η Δικαιοσύνη 
λειτουργεί άριστα.   

19.4. Οι Δικαστικοί οφείλουν να τηρούν και να επιβάλλουν το νόμο και τη 
δικαιοσύνη απαρέγκλιτα και αμερόληπτα. Οι Δικαστές όλων των 
επιπέδων και ειδικοτήτων, θα πρέπει αυστηρά και ευσυνείδητα να 
απέχουν από οποιεσδήποτε ομαδοποιήσεις κάτω από στοές, club, 
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τάγματα, κτλ για να είναι σε θέση να λειτουργούν αμερόληπτα το 
λειτούργημά τους.   

19.5. Οι Δικαστικοί θα τιμούνται από την Πολιτεία, εφόσον προωθούν τη 
λειτουργία της στον Άξονα των Ελλάνιων Πρωτοκόλλων, θα 
προστατεύονται και θα ικανοποιούνται ηθικά και υλικά με τον 
καλύτερο τρόπο.   
 

20.0 ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
20.1. Αποτελούν Εθνικό παράγοντα ασφαλείας, εσωτερικό και εξωτερικό.   
20.2. Οι μυστικές υπηρεσίες θα εργάζονται αποκλειστικά προς όφελος 

και εξυπηρέτηση του Ελληνικού Έθνους και κανενός άλλου. 
20.3. Οι μυστικές υπηρεσίες έχουν επιφορτιστεί ένα τεράστιο έργο, που 

είναι άκρως κρίσιμο για την εύρυθμη λειτουργία του κράτους μας. 
20.4. Η Πολιτεία θα εξοπλίσει και θα εξασφαλίσει με όλα τα υπερσύχρονα 

μέσα την υπηρεσία της Εθνικής Ασφαλείας.   
20.5. Θα παράσχει κάθε υλικοτεχνική υποδομή, ανεξάρτητες πηγές 

πληροφοριών και προσέγγισης από δορυφορικές εγκαταστάσεις 
μόνο Ελληνικές και συστήματα υποβοήθησης του έργου τους. 

20.6. Μισθολογικά θα είναι πλήρως καλυμμένοι για να προσφέρουν τις 
άκρως απαραίτητες – χρήσιμες υπηρεσίες τους προς την Πολιτεία. 

 
21.0 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ   

21.1. Το γήινο περιβάλλον λειτουργεί κάτω από συνθήκες νομοτέλειας οι 
οποίες αποδίδουν στα ανθρώπινα όντα έναν τεράστιο σεβασμό 
που δίνει τη δυνατότητα στο ανθρώπινο γένος να διαβιώνει στις πιο 
άριστες συνθήκες.  Ότι είναι χρήσιμο στον άνθρωπο παρέχεται σε 
πλήρη αφθονία.  Το νερό, το οξυγόνο, οι καρποί της γης μας, τα 
πολύτιμα στοιχεία που βρίσκονται μέσα στην γη μας, η κάλυψη των 
αναγκών σε ενέργεια, η κάλυψη της αισθητικής προσφέρονται 
αφειδώς από το περιβάλλον μας.    

21.2. Είναι αυτονόητο εφόσον το αντιλαμβανόμαστε να τρέφουμε και να 
εκδηλώνουμε με πλήρη αμοιβαιότητα τον σεβασμό μας προς το 
περιβάλλον μας. Ο απόλυτος σεβασμός προς το περιβάλλον μας 
αρχίζει με την επαφή που χρειάζεται ο άνθρωπος να έχει με αυτό.  Οι 
περιγραφές της γραμματείας μας είναι ότι οι άνθρωποι ήταν στο 
παρελθόν σε μεγάλη επαφή μαζί του σεβόμενοι τα θεία δώρα. Όταν 
διάβαιναν ποταμό έπρεπε πρώτα να καθαριστούν και το διάβαιναν 
πάντα καθαροί. 
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21.3. Τα μνημεία που μας άφησαν είναι απόλυτα προσαρμοσμένα στο 
περιβάλλον της φύσης.  Όπως οι μυκηναϊκοί τάφοι, οι πυραμίδες, οι 
ναοί και οι κατοικίες.   

21.4. Η Ελλήνων Πολιτεία θα αποδίδει το σεβασμό της προς το 
περιβάλλον με την αρμόζουσα επαφή του ανθρώπου με αυτό.  Στις 
σύγχρονες συνθήκες ότι κατασκευάζεται και δημιουργείται θα 
γίνεται με απόλυτο σεβασμό προς το περιβάλλον.   

21.5. Οι οικισμοί θα είναι προσαρμοσμένοι και με σεβασμό στο 
περιβάλλον με όλα τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής. 

21.6. Απώτερος σκοπός είναι η σταδιακή αποσυμφόρηση των αστικών 
κέντρων και η ενδυνάμωση της περιφέρειας καταργώντας σχεδόν 
την διαβίωση του ανθρώπου σε μεγαλουπόλεις με φυλακές ψυχών 
και σωμάτων.   

21.7. Ο άνθρωπος θα ξαναμάθει να αντιλαμβάνεται το περιβάλλον του, 
τι υπάρχει γύρω του, τι συμβαίνει γύρω του, τα συμπαντικά 
δρώμενα και θα συμμετέχει σε αυτά σαν αναπόσπαστο τμήμα τους.   

21.8. Η ενέργεια έχει δοθεί στους ανθρώπους ως θείο δώρο και θα πρέπει 
να ενσωματώνεται στη δομή της πολιτειακής δράσης  με 
αποδοτικούς πρωτοποριακούς τρόπους.  

21.9. Η ενέργεια θα παύσει να είναι στοιχείο εκμετάλλευσης και 
πλουτισμού των επικυρίαρχων και θα παρασχεθούν από την 
Ελλήνων Πολιτεία προς τους πολίτες ενέργειες απόλυτα συμβατές 
με το περιβάλλον σε τιμές που να αντιπροσωπεύουν μόνο το 
κόστος των εγκαταστάσεων διανομής.   

21.10. Όπως επίσης και το νερό ως θείο δώρο θα διανέμεται στους 
πολίτες μόνο με το κόστος διαχείρισης και μεταφοράς του 
(συντήρηση δικτύου διανομής).   

21.11. Σε αυτό το περιβάλλον ο  άνθρωπος θα τρέφεται μόνο με τους 
αυθεντικούς καρπούς της γης που έχουν δοθεί γι' αυτόν και όχι 
μεταλλαγμένα, τροποποιημένα, κακοποιημένα με χημικές 
διαδικασίες τρόφιμα και παράγωγα τροφίμων.    

21.12. Σεβασμός στο περιβάλλον σημαίνει την απόλυτη ταύτιση του 
ανθρώπου με το περιβάλλον.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ  

 

1.0  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
1.1. Η Ελλήνων Πολιτεία θεωρεί το Υπουργείο Εξωτερικών και τις 

Διπλωματικές Υπηρεσίες ως κρισιμότατο κλάδο υπηρεσίας προς το 
Κράτος.  Είναι αναγκαίο να γίνει ανασύνταξη, αναβάθμιση και 
ανασυγκρότηση όλων των υπηρεσιών του κλάδου.  

1.2. Το Υπουργείο Εξωτερικών θα είναι άμεσα συνδεδεμένο με όλες τις 
Πρεσβείες οι οποίες είναι τμήματα μικρά της μητέρας Ελλάδος.  
Αυτοί  που θα υπηρετούν σε όλες τις οργανικές και διοικητικές 
θέσεις είναι υποχρεωτικό να έχουν Ελληνικό DNA και να είναι 
ορκισμένοι για την υπέρ του Έθνους μας υπηρεσίες τους.    

1.3. Είναι υποχρεωμένοι να ασκούν διαφήμιση του Έθνους για όσα έχει 
δώσει στον πλανήτη μας όπως την γνώση, την τεχνογνωσία, την 
τεχνολογία, τις επιστήμες, την πολιτική, τα μαθηματικά, την τέχνη, τη 
γλώσσα, την φιλοσοφία κλπ. 

1.4. Είναι καθήκον τους η συνεργασία με φορείς άλλων κρατών για την 
προβολή αυτών που έχει προσφέρει ο πολιτισμός μας διαχρονικά.    

1.5. Είναι καθήκον τους να ανακαλύπτουν τομείς – συνθήκες 
συνεργασίας που θα αποβαίνουν προς όφελος των άλλων 
κρατών αλλά κυρίως του Ελληνικού.   

1.6. Είναι καθήκον τους με τις συνεργασίες αυτές να προβάλλουν την 
Ελλήνων Πολιτεία σε ολόκληρο τον πλανήτη  για την θέση που έχει ο 
άνθρωπος μέσα σε αυτήν. 

1.7. Ένας άλλος τομέας που θα δραστηριοποιηθούν μέσω των 
εμπορικών ακολούθων είναι να προωθούν τα ελληνικά αγροτικά  
και βιομηχανικά  προϊόντα στη χώρα που είναι διαπιστευμένοι.    

1.8. Η Ελλήνων Πολιτεία θα διαθέσει όσα κεφάλαια χρειάζονται για να 
αποκτήσει ιδιόκτητα κτίρια που θα στεγάζονται οι τοπικές υπηρεσίες 
και πρεσβείες της χώρας μας. 

1.9. Οι Διπλωματικοί υπάλληλοι έχουν καθήκον να ενημερώσουν τις 
τοπικές κοινωνίες για τα κληρονομικά δικαιώματα που έχει το Έθνος 
μας σε οτιδήποτε βρίσκεται στην επικράτεια τους και είναι 
κατασκευασμένο από τους προγόνους μας.   

1.10. Όπως επίσης είναι καθήκον τους η εύρεση τέτοιων κληρονομιών 
που βρίσκονται στο εξωτερικό και η διεκδίκηση ως πνευματικό ή 
κληρονομικό δικαίωμα του Έθνους μας.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

 

1.0  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
1.1. Αναβάθμιση της υπηρεσίας σε όλα τα επίπεδα και στελέχωση με 

προσωπικό με ελληνικό DNA και με όρκο για την υπηρεσίας τους 
προς την Πολιτεία.   

1.2. Η αναβαθμισμένη υπηρεσία θα κάνει έλεγχο όλων των 
αρχαιολογικών περιοχών που έχουν βρεθεί και έχουν καλυφθεί 
σκοπίμως με δόλο ώστε να μη φανερώνεται και αναδεικνύεται το 
Ελληνικό Μεγαλείο.   

1.3. Θα συσταθεί επιτροπή η οποία θα αναδείξει όλους τους 
αρχαιολογικούς χώρους σε έναν αρχαιολογικό χάρτη ( 
υπολογίζεται ότι είναι πάνω από 30.000 ) και θα αναλάβει να τους 
καθαρίσει, να τους αναδείξει και να τους  αναβιώσει.  Αυτό σημαίνει, 
για οτιδήποτε έχει κτιστεί πάνω σε αρχαιολογικό τόπο, ναό ή βωμό 
αυτομάτως κατεδαφίζεται ώστε να αποκαλυφθεί η αρχαία 
κληρονομιά μας.   

1.4. Σε ολόκληρο τον Ελλαδικό χώρο ηπειρωτικό ή νησιωτικό, υπάρχουν 
ολόκληρες πόλεις θαμμένες πάνω στις οποίες βρίσκονται καινούρια 
κτίσματα όλων των ειδών.   

1.5. Στον εκτός Ελλαδικού χώρο θα απαιτηθούν, για οτιδήποτε είναι 
Ελληνικό, τα πνευματικά και κληρονομικά δικαιώματα του Έθνους 
μας.   

1.6. Καθήκον του Υπουργείου Πολιτισμού είναι να εντάσσει και να 
ενσωματώνει στο Έθνος μας κάθε άνθρωπο και κάθε έργο 
ανθρώπου που ανήκει στο Γένος μας.   

1.7. Θα διατεθούν όσα κεφάλαια χρειαστούν για την αποκατάσταση και 
αναβίωση της γλώσσας μας, των εθίμων μας, των επιστημών μας 
και των τεχνολογιών μας . 

1.8. Θα αποκατασταθεί η ιστορία μας.   
1.9. Θα κατασκευαστούν Μουσεία, όσα χρειαστούν για να φιλοξενούν, 

τα τεχνουργήματα των προγόνων μας.  
1.10. Θα γίνει μέσω του Ο.Η.Ε. η αναγνώριση των πνευματικών 

δικαιωμάτων σε ότι ανήκει στο Έθνος μας.   
1.11. Η πολιτεία θα οικοδομήσει και θα οργανώσει τα μνημεία αγάλματα 

καθώς και τις περιοχές ιστορικής αξίας των πιο σημαντικών και 
κρίσιμων γεγονότων όλης της Ελληνικής ιστορίας που είναι 
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σημαντικά για το Έθνος της Ελλάδος αλλά και για τον Ελληνισμό 
στο Παγκόσμιο στερέωμα θα διοργανώσει, σχεδιάσει και 
αποκαλύψει και θα εδραιώσει την οργάνωση που θα καθιερώσει 
την διδαχή της νεοελληνικής γλώσσας καθώς και της αρχαίας 
ελληνικής γλώσσας, που θα διακλαδωθεί σε όλες τις χώρες της 
Ευρώπης και του Κόσμου γενικότερα και την περαιτέρω καθιέρωση 
αυτών των οργανώσεων με Μαθητευομένους Έλληνες και 
Φιλέλληνες, να επαναφέρει, να αναδιοργανώσει και να 
υπερασπιστεί την Ορθοδοξία της Ελληνικής γλώσσας στο 
παγκόσμιο στερέωμα, την Ορθοδοξία της Ελληνικής ιστορίας 
παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων αυτών των επιτροπών 
Ελλήνων & Φιλελλήνων που θα εγκατασταθούν σε κάθε 
πρωτεύουσα του εξωτερικού και που θα διδάσκουν, ενημερώσουν 
και να «εκπολιτίσουν» όλα τα μη Ελληνικά νομοθετικά σώματα όπου 
θα διατηρούν, ενισχύουν και θα υπερασπίζονται τη «Διαφώτιση και 
την πηγή της διαφώτισης» που ονομάζεται Ελλάς, Έλληνες και 
Ελληνισμός στην αιωνιότητα, οδεύοντας προς το μέλλον. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 

1.1. Το Υπουργείο Οικονομικών θα αναδομηθεί σε μια υπηρεσία που θα 
υπηρετεί τη μέσω του φόρου ανταποδοτική διαδικασία της Πολιτείας 
προς τον πολίτη.  

1.2. Θα καταργηθούν όλοι οι υπάρχοντες φορολογικοί νόμοι γιατί η 
πολυνομία είναι η οδός της διαφθοράς, διαπλοκής, συναλλαγής όλων 
των κακόβουλων ενεργειών και καταδυνάστευσης του πολίτη.  Ο 
φορολογικός νόμος του εισοδήματος που θα καθιερωθεί θα έχει 
τουλάχιστον 10ετή διάρκεια.   

1.3. Θα καταργηθούν όλοι οι υπάρχοντες φόροι επί της ακίνητης 
περιουσίας ώστε ο πολίτης να είναι πραγματικά κυρίαρχος και κύριος 
της εστίας του και της περιουσίας του. Ο φόρος για αγορά ακίνητης 
περιουσίας δεν θα είναι πάνω από 3 % και όχι 11 % που επί πολλά 
χρόνια πληρώνουμε για απλή μεταβίβαση.  Για μεταβίβαση σε συγγενή 
πρώτου βαθμού είναι χωρίς φόρο.   

1.4. Για την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών η Ελλήνων Πολιτεία θα θέσει 
νομοθεσία ώστε η αγορά των αυτοκινήτων να γίνεται ατελώς με ένα 
ποσό ΦΠΑ εάν και  εφόσον κριθεί αναγκαίο. 

1.5. Τα τέλη κυκλοφορίας δεν θα είναι πάνω από 50 € ετησίως γιατί δεν 
υπάρχει καμία λογική, αυτοκίνητα με τέσσερις ρόδες και με κάλυψη 
οδοστρώματος περίπου το ίδιο να υπάρχει μια διακύμανση 150 έως 
1400 € όπως είναι σήμερα. 

1.6. Τα διόδια καταργούνται γιατί καταστρατηγούν το δικαίωμα της 
ελεύθερης διακίνησης των πολιτών εντός του Ελλαδικού χώρου.  Με 
τους σημερινούς παρόχους  των Εθνικών Οδών θα διαπραγματευτεί η 
Πολιτεία.   

1.7. Η φορολογία εισοδήματος θα αρχίζει από της 15.000 € ετησίως. Η 
μέριμνα της Πολιτείας είναι ότι ο μικρότερος μισθός θα είναι 
διαμορφωμένος κατά αυτό τον τρόπο ώστε το 50 % του να καλύπτει τις 
βιοτικές ανάγκες του εργαζόμενου.    

1.8. Η Ελλήνων Πολιτεία θα διανείμει στον άξονα των Ελλάνιων Αξιών 
κρατική γη στους αυτόχθονες  Έλληνες Ιθαγενείς και μόνο σε αυτούς 
χωρίς το δικαίωμα μεταπώλησης της. 

1.9. Η Ελλήνων Πολιτεία με απόλυτο σεβασμό στον νεογέννητο Έλληνα  με 
πρόσβαση στην αρμονία και με γνώμονα ότι ήρθε στην Ελλάνια γη θα 
αποκτά αυτομάτως ένα τμήμα της πολεοδομημένης περιοχής. Με 
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σεβασμό προς κάθε Έλληνα Πολίτη και με βάση την ισότητα και όλα τα 
Ελλάνια Πρωτόκολλα από την πρώτη ημέρα που θα αναλάβει θα 
αντιμετωπίσει την γυναίκα αναγνωρίζοντας τον τεράστιο ρόλο της 
όπως ορίζεται στην Κοσμοθέαση μας (Κοσμοθέαση είναι οτιδήποτε 
προσλαμβάνεται από τις  αισθήσεις  και γίνεται αντιληπτό μέσω της 
νοητικής διεργασίας ως αληθινό και υπαρκτό).   

1.10. Η γυναίκα αναγνωρίζεται ως αυτοδύναμη, αυτόνομη και ανεξάρτητη 
μέσα στο κοινωνικό σύνολο.  Φορολογικά αντιμετωπίζεται αυτόνομα 
κάνοντας προσωπική φορολογική δήλωση και όχι οικογενειακή.  
Οτιδήποτε αποκτάται εντός του έγγαμου βίου θα διαμοιράζεται 
σύμφωνα με την νομοθεσία εξαρχής.  Για τις μητέρες που ανατρέφουν 
παιδιά θα υπάρχει πλήρη μισθολογική και ασφαλιστική κάλυψη από την 
Πολιτεία. Από την πρώτη μέρα που καθίσταται έγκυος με  Ελλάνιο Γόνο, 
η Πολιτεία αναλαμβάνει πλήρως όλα τα έξοδα εγκυμοσύνης, γέννησης 
και ανατροφής του. Η Πολιτεία θα αποκαταστήσει όλες τις μητέρες όταν 
χρειαστεί να μπουν στην παραγωγική διαδικασία για τα χρόνια που 
έμειναν εκτός αυτής.   

1.11. Είναι υποχρέωση μας να ανατρέψουμε την γενοκτονία που γίνεται 
σήμερα και να την μετατρέψουμε σε ευγονία. Η αποκατάσταση και η 
εξασφάλιση των γυναικών μητέρων και των απογόνων μας είναι ιερό 
καθήκον μας.   

1.12. Μέσω της φορολογικής πολιτικής θα δοθεί ανάπτυξη σε όλους τους 
επιμέρους παραγωγικούς κλάδους.   

1.13. Η Ναυτιλία δεν θα φορολογείται με μόνη υποχρέωση να είναι η έδρα 
της εταιρείας στην Ελλάδα.  Το προσωπικό και τα πληρώματα να είναι 
Έλληνες, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι και όλες οι επισκευές των 
πλωτών μέσων να γίνονται στην Ελλάδα.    

1.14. Στην βιομηχανία η οποία θα καλύπτει τομείς παραγωγής που είναι 
απαραίτητοι στην Πολιτεία και προκειμένου να γίνει η Ελλάδα αυτάρκης 
βιομηχανικά, τα πρώτα πέντε χρόνια καθίστανται αφορολόγητα.   

1.15. Η βιοτεχνική παραγωγή προϊόντων καπνού και αλκοολούχων ποτών θα 
επιβαρύνεται με φόρο μόνο ίσο με την αξία του προϊόντος. Δηλαδή η 
τελική τιμή πώλησης του είναι 50 % η τιμή πώλησης από τον παραγωγό 
και το 50 % φόρος προς την πολιτεία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ 
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ 

1.1. Η Ελλάδα δικαιωματικά ανήκει στους Αυτόχθονες Έλληνες Ιθαγενείς.   
1.2. Για όσους δεν είναι Έλληνες Αυτόχθονες Ιθαγενείς και ζουν στον 

Ελλαδικό χώρο η Ελλήνων Πολιτεία δείχνει μεγάλο σεβασμό.  Ισονομία, 
Ισοκρατία, Ισοπολιτεία σημαίνει ότι κανένας δεν μπορεί να έχει 
περισσότερα δικαιώματα από Έλληνα Ιθαγενή Πολίτη.   

1.3. Καμία ομάδα, καμία συντεχνία, καμία λέσχη δεν μπορεί να έχει πιο 
προνομιούχα σχέση με την Πολιτεία από τον Έλληνα Ιθαγενή Πολίτη.  
Δεν μπορούν να υπάρχουν φαινόμενα, όπως κοινότητες αλλοεθνών, 
να είναι μέσα στην Πολιτεία ως φορείς δημοσίου δικαίου και να έχουν 
ιδιαίτερα προνόμια φορολογικά, ιδιοκτησιακά, ασυλίας κλπ. 

1.4. Η Πολιτεία οφείλει πρωτίστως να σέβεται τον εαυτό της και όταν 
συμβαίνει αυτό μπορεί κατ' επέκταση να σέβεται όλους τους άλλους.  
Όταν η Πολιτεία δε σέβεται τον εαυτό της δε μπορεί να απαιτήσει 
σεβασμό από τους Πολίτες.  Παράγει άδικο εργαζόμενη για ολιγαρχία 
και όχι για την κοινωνία των Πολιτών.   

1.5. Η Πολιτεία δε ξεχωρίζει τους Πολίτες ανάλογα με το κόμμα, το χρώμα και 
το δόγμα. Το μοναδικό κριτήριο είναι η Ελληνικότητα. Αυτή η 
Ελληνικότητα καθορίζεται από την γενεαλογική προέλευση δηλαδή από 
το αίμα, το DNA.  Έτσι η Ιθαγένεια δεν εκχωρείται, δεν δωρίζεται, δεν 
πωλείται γιατί είναι θέμα γενετικής προέλευσης.  Έτσι λοιπόν την 
Ελληνική Ιθαγένεια την φέρουν μόνο όσοι προέρχονται από το Ελληνικό 
Έθνος και αυτή αναγνωρίζεται και θα την φέρουν μόνο όσοι 
αναγνωρισμένα την έχουν, δηλαδή με εξέταση αίματος.   

1.6. Η φιλοξενία μας ανήκει στην παράδοση μας και θα μπορεί ο καθένας  
να διαβιώνει μαζί μας εφόσον αποδέχεται ως τρόπο ζωής τα Ελλάνια 
Αξιακά Πρωτόκολλα, να αναγνωρίζει την Κοσμοθεασή μας 
(Κοσμοθέαση είναι οτιδήποτε προσλαμβάνεται από τις  αισθήσεις  και 
γίνεται αντιληπτό μέσω της νοητικής διεργασίας ως αληθινό και 
υπαρκτό), τα δρώμενα  της Πολιτείας μας και να δείχνει απόλυτο 
σεβασμό προς αυτά. 

1.7. Η Ιθαγένεια μας πιστοποιεί τα σύμβολα της Πολιτείας μας και μας 
καθιστά υπεύθυνους για την αποκατάσταση της αληθινής ιστορίας 
μας, των αληθινών ηρώων μας, την καταγωγή μας, τη θέση στον 
πλανήτη μας και στα κληρονομικά δικαιώματα που έχουμε σε αυτόν.  
Είναι υποχρέωση μας να καταδικάσουμε τους Εθνικούς προδότες οι 
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οποίοι προβάλλονται από τα σιωνοκρατούμενα κέντρα εξουσίας ως 
ήρωες.   
Είναι υποχρέωση μας να τοποθετήσουμε στη θέση τους πραγματικούς 
ήρωες του Γένους μας.   

___________________________ 
 

Σήμερα, Παρασκευή, Εικοστή Τετάρτη ημέρα του μηνός Οκτωβρίου του έτους 
Δύο Χιλιάδες Δεκαπέντε (24/ 10/ 2015), οι παρακάτω συμβαλλόμενοι που 
αποτελούν σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτικού Φορέα με την 

επωνυμία «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» και με τους διακριτικούς τίτλους: «Ε.ΣΥ.», 
«ΕΛ.ΕΥΣΙΣ» και «ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ», συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα 

παραπάνω: 
 
 

 
 

 
_________________________________________________ 
Αρτέμης Σώρρας : Δελτίο Αστυν. Ταυτ.  ΑΙ 210720 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
 

_________________________________________________ 
Βίκυ Χαραλάμπους : Διαβατήριο Κύπρου: J039558 

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
 
 
 
 

_________________________________________________ 
Βασίλειος Θεοδωρόπουλος : Δελτίο Αστυν. Ταυτ.  Ξ 382304 

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ & ΤΑΜΙΑΣ 
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