ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
Ως Ελεύθερους Έλληνες Πολίτες μας προβληματίζει :
Η Σημερινή δεινή κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η Χώρα μας,η Ελλάδα μας, και οι
-Πολίτες της- οι οποίοι καθημερινώς ,κατά δεκάδες χάνουν τις δουλειές τους και
ταυτόχρονα βλέπουν τα πενιχρά τους εισοδήματα να μειώνονται, οι οποίοι καλούνται (με
μειωμένα εισοδήματα ή χωρίς καν εισοδήματα) να πληρώνουν συνέχεια «νέους φόρους»
στο όνομα της «οικονομικής κρίσης» .
Η σημερινή δεινή κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει,η Ελλάδα μας, η εξαθλίωση του
Λαού και των συνθηκών διαβίωσης του, η Εθνική μας Ταπείνωση,
απο τη «δήθεν Οικονομική Κρίση».
Η «κρίση αξιών και αρχών», που κυριαρχεί στην Ελλάδα μας και στη σκέψη κάθε Έλληνα.
Η πορεία (χωρίς σταματημό) του Ελληνικού Έθνους: προς την υποτέλεια, την υπονόμευση
των εθνικών μας συμφερόντων, τη διάβρωση της λαϊκής κυριαρχίας.
Η εκμετάλλευση του Έλληνα ,ο οικονομικός μαρασμός,του εργαζόμενου ,του αγρότη, του
συνταξιούχου, του μικρομεσαίου,του ελεύθερου επαγγελματία , της μικρομεσαίας
επιχείρησης- ο μαρασμός της Ελληνικής Υπαίθρου-.
Η συγκάλυψη ανθρώπων που ευθύνονται για την Εθνική Συμφορά (πως είναι δυνατό να
παραμένουν σε θέσεις κρίσιμες για το έθνος εκείνοι που ευθύνονται για την εθνική
συμφορά;).
ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΡΕΠΕΙ –ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ- ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ,
ΝΑ ΑΝΑΚΟΠΟΥΝ!!!
Για τους λόγους αυτούς ,καθώς και για άλλους που η ανάλυση τους θα γίνει στο μέλλον,
-συναντηθήκαμε Έλληνες Πολίτες με δικαίωμα ψήφου και όπως προστάζει το ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΣΥΝΤΑΓΜΑ- με σκοπό να ανακόψουμε την ξέφρενη πορεία της Χώρας μας, προς τον
εξευτελισμό την υποτέλεια τον μαρασμό,την υπονόμευση και την εκχώρηση των Εθνικών
μας Συμφερόντων.Για τον σκοπό αυτό αποφασίσαμε να προχωρήσουμε με θάρρος και
αποφασιστικότητα,στην Ίδρυση Κόμματος, ως απαρχή για τη Θεμελίωση μιας νέας
Ελλάδας, ως παρακάτω:

Ιδρύεται πολιτικό κόμμα με την Επωνυμία «ΘΕΣΜΟΣ».
Ø Ημερομηνία ιδρύσεως του κόμματος είναι η 26η/10ου/ 2012 και Ιδρυτής αυτού ο κος
Σπυρίδων Θ.Αντωνίου.
Ø Το έμβλημα του κόμματος είναι:ο Σταυρός ανάμεσα απο δύο (2) Έψιλον – ένα (1)
κανονικό και ένα (1) αντικατοπτρισμού ,και η Ονομασία ΘΕΣΜΟΣ τίθεται
ολογράφως επί της οριζόντιας γραμμής του Σταυρού.Ο χρωματισμός του
αποτελείται απο τις αποχρώσεις του καθαρού χρυσού,ο οποίος έχει ένα έντονο
κίτρινο χρώμα και λάμψη - και αποτυπώνεται επακριβώς όπως το σχέδιο που
ακολουθεί :
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Ø Ως Έδρα του κόμματος ορίζεται ο Δήμος Καλλιθέας Αττικής και ασκεί τη
δραστηριότητά του σε όλη την Ελληνική επικράτεια και στο εξωτερικό, όπου
υπάρχουν Έλληνες πολίτες
Ο «ΘΕΣΜΟΣ» ! έχει -εν’ περιλήψει-τους παρακάτω στόχους,Αρχές και Αξίες
1. Ο ΘΕΣΜΟΣ ! είναι ένα κόμμα που Σκοπός/Στόχος του είναι η ανάληψη της εξουσίας
(μέσω της απόκτησης πλειοψηφίας στο εκλογικό σώμα και στα αντιπροσωπευτικά
όργανα που προβλέπει η έννομη τάξη ή τουλάχιστον την πολιτική έκφραση μέρους
της κοινής γνώμης και την συμμετοχή στη διαμόρφωση της πολιτικής
βούλησης,διαμέσου των θεσμικών μέσων που διασφαλίζει το Ελληνικό Σύνταγμα )
με κάθε νόμιμο και δημοκρατικό μέσο.
2. Ο ΘΕΣΜΟΣ ! ως μέσα επίτευξης του σκοπού του,έχει:Την ένωση πολιτών (με
διαρκή χαρακτήρα) που θα ταυτιστεί μαζί του –και που έχει δικαίωμα ψήφου- με
κοινή κομματική ιδιότητα .Ως μέσο επίτευξης του σκοπού του,έχει:την
Δημοκρατική και Αξιοκρατική λειτουργία και οργάνωση του,που αγκαλιάζει όλους
τους Έλληνες και έχει ως σκοπό την επίλυση των προβλημάτων του λαού.Ως μέσο
επίτευξης του σκοπού του,έχει: την καταστατική αυτονομία του –όπως αυτή θα
κατατεθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα, στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου-,
σέβεται δε «την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος».
3. Ο ΘΕΣΜΟΣ ! έχει την Βασική του Ιδεολογία (Αρχές και Αξίες) επικεντρωμένη- στη
προστασία των πάσης φύσεως Εθνικών συμφερόντων και της Εθνικής Ανεξαρτησίας
και Κυριαρχίας - στη κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή,στη δικαιοσύνη, στη
προστασία του πολίτη, της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας, των ατομικών και
δημοκρατικών ελευθεριών, στη πρόοδο και την ευημερία των πολιτών,στη τήρηση
του Συντάγματος και της Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας. Σε καμία περίπτωση δεν
εκχωρεί και δεν εκποιεί την Δημόσια Κρατική Περιουσία.
4. Ο ΘΕΣΜΟΣ ! αρνείται τις μνημονιακές συμβάσεις (τις οποίες θεωρεί υποτιμητικές
για το Έθνος ,καθότι προέρχονται απο Εξωτερικούς Διεθνείς Φορείς και όχι απο
Εσωτερικά Δημοκρατικά Κρατικά Όργανα) και απαιτεί την Νόμιμη Κατάργηση τους,
αρνείται το παράνομο χρέος -όπως και αν αυτό διαμορφώθηκε- (π.χ. τοκογλυφικά
επιτόκια ) και απαιτεί την Νόμιμη Κατάργηση του.
5. Ο ΘΕΣΜΟΣ ! συναινεί με την κατάργηση κάθε ασυλίας αξιωματούχων ( κρατικών ή
δημοτικών λειτουργών ,βουλευτών ,υπουργών και πρωθυπουργών) για
εγκλήματα που διέπραξαν κατά του Ελληνικού λαού και της Δημόσιας περιουσίας,
και απαιτεί την τιμωρία τους σύμφωνα με αυτά που ορίζει η Εθνική Νομοθεσία.
Στηρίζει δε όλες τις εκκρεμούσες αγωγές (απ’ όπου και αν προέρχονται) για τον
σκοπό αυτό.
6. Ο ΘΕΣΜΟΣ ! αν και -η Εκκλησία είναι του Χριστού και όχι του έθνους- στηρίζει την
Ορθοδοξία,την πίστη και το Βίωμα του Χριστιανικού Ορθόδοξου Ευαγγελίου.
Σέβεται του άρθρο 3 του Συντάγματος και αποδέχεται "εις το όνομα της Αγίας και
Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος", την "Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία του
Χριστού " ως "επικρατούσα και επίσημη Θρησκεία στην Ελλάδα " Ταυτόχρονα
σέβεται και το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της θρησκευτικής ανοχής
και ελευθερίας σύμφωνα με το Άρθρο 13 του Συντάγματος.
7. Ο ΘΕΣΜΟΣ ! Πιστεύει στον ευρωπαϊκό Πολιτισμό της ενωμένης ευρώπης (Ε.Ε.)
μιας και είναι εμπνευσμένος απο τον Ελληνικό. Πιστεύει στα ισότιμα κράτη μέλη
- με επιδιώξεις οικονομικού, πολιτικού, κοινωνικού και πολιτιστικού περιεχομένου-
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που διατηρούν την Εθνική τους Υπόσταση και Αξιοπρέπεια. Πιστεύει στην ελεύθερη
αγορά και επικροτεί, το δικαίωμα ,του -καθενός απο αυτά - να συνάπτει συμμαχίες
γεωπολιτικές ή άλλες, με όποιους φορείς αυτό επιθυμεί και κρίνει ότι εξυπηρετούν
τα συμφέροντά του. Πιστεύει στην συνεργασία αυτών αρκεί - τα ισότιμα κράτη
μέλη- να μην οδηγούνται σε απομόνωση και εξάρτηση.
8. Ο ΘΕΣΜΟΣ ! Πιστεύει στην ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, προσώπων,
υπηρεσιών και κεφαλαίων που έχει δημιουργήσει η Ε.Ε. μεταξύ των μελών της .
Πιστεύει στο σύστημα Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης, για το οποίο τα
κράτη μέλη της συνεργάζονται στενά, επί πολιτικών σχετικά με ελέγχους στα
σύνορα (εσωτερικά και εξωτερικά), το άσυλο, τη μετανάστευση, τη δικαστική
συνεργασία σε αστικές και ποινικές υποθέσεις και την αστυνομική συνεργασία.
9. Ο ΘΕΣΜΟΣ ! ως πολιτικό κόμμα πρεσβεύει την αναγέννηση και ανασυγκρότηση
του κράτους μέσα από την πιστή εφαρμογή του Συντάγματος και των νόμων.
Πρεσβεύει, την επαναφορά των θεσμών και των χρηστών ηθών, την αποφυγή των
λαθών του παρελθόντος. Ο ΘΕΣΜΟΣ ! Προστατεύει την Ελληνική οικογένεια, τον
πολίτη, την Ιστορία του Κράτους. Ο ΘΕΣΜΟΣ ! ως πολιτικό κόμμα πρεσβεύει το
Αληθινό Ελληνικό Πνεύμα, την Πολιτισμική και Δημοκρατική αυτή Κληρονομιά, που
έως σήμερα έχει προσφέρει –και θα συνεχίζει να το κάνει- τα πάντα στον σύγχρονο
κόσμο.
10. Ο ΘΕΣΜΟΣ ! ως πολιτικό κόμμα πρεσβεύει το Κράτος Πρόνοιας, με την Υγεία και
την Παιδεία να θεωρούνται κοινωνικά αγαθά,επίσης τα επιδόματα πολυτέκνων –
θεωρούνται κοινωνικά αγαθά- και αναμφιβόλως βοηθούν στην Γηγενή Ανάπτυξη
του Πληθυσμού μας.
Αναγκαία κρίνεται-η θέσπιση μέτρων αύξησης του γηγενούς πληθυσμού μας- όπως:
η 18μηνη άδεια μετ’αποδοχών για την Εργαζόμενη Μητέρα ή 18μηνο επίδομα για
την Άνεργη Μητέρα.
Η Θέσπιση κατώτατης σύνταξης που να ανταποκρίνεται στην καθημερινότητα,για
τον ΘΕΣΜΟ -είναι κοινωνικό αγαθό-,

ΘΕΛΟΥΜΕ «ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ» ΓΗΡΑΤΕΙΑ (με συντάξεις ΖΩΗΣ-ΧΑΡΑΣ)
Θέλουμε τα «ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ» ΓΗΡΑΤΕΙΑ…ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ τα…
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ στα ΕΓΓΟΝΙΑ τους,
Να τους μεταφέρουν ΤΗΝ ΕΝΔΟΞΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ!
Ο ΘΕΣΜΟΣ ! προτίθεται να εργασθεί νυχθημερόν για το καλύτερο αύριο της Νεολαίας και
των Φοιτητών της Χώρας μας.
Ο ΘΕΣΜΟΣ ! προτίθεται να εργασθεί νυχθημερόν για την Ελευθερία της Πατρίδας μας.
Ο ΘΕΣΜΟΣ ! προτίθεται να εργασθεί νυχθημερόν για την καλυτέρευση των συνθηκών
διαβίωσης και της καθημερινότητας, ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.

Αθήνα 26η /10ου /2012
Πολιτικό Κόμμα

«ΘΕΣΜΟΣ»
(επισυνάπτεται -πρότυπο- κατάστασης υπογραφών πολιτών,με δικαίωμα ψήφου που
αποδέχονται την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος «ΘΕΣΜΟΣ»,η οποία αποστέλλεται στα
γραφεία του κόμματος στην Καλλιθέα ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις του κόμματος )
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