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 ΟΧΙ  ΑΠΛΕΣ  ΕΚΛΟΓΕΣ, ΝΟΜΙΜΗ  ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ!
Η  «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»  ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2008 από  εργαζόμενους 

ανθρώπους, μη επαγγελματίες της πολιτικής αλλά Ορθοδόξους  Έλληνες και 
είναι η Παράταξη όλων των Ελλήνων που αγωνίζονται για την Πίστη 
και την Πατρίδα, με πρότυπο τον Ιωάννη Καποδίστρια. 

Η οικονομική κρίση που βιώνει η Πατρίδα μας είναι το τελευταίο σκαλί, το 
πιο οδυνηρό ίσως, μιας συνολικής κρίσης αξιών η οποία έχει σαφώς πνευματικά 
αίτια.

Την πνευματική αλλά και την οικονομική κρίση δημιούργησε το πολιτικό 
σύστημα που επικρατεί στη Χώρα μας εδώ και ενάμισυ αιώνα, το οποίο 
δεν έχει καμμιά σχέση με τις ρίζες του Γένους μας αφού με Κόμματα 
ριζοσπαστικά έσπασαν τις ρίζες μας.

Οι Πολιτικοί μας με χρηματοδότες Ξένα και εχθρικά προς τον Ορθόδοξο 
Ελληνισμό Κέντρα, Λέσχες και Στοές, υλοποίησαν το σχέδιο της πνευματικής 
κάμψεως του Έλληνα με εκτελεστικά όργανα τα  ΜΜΕ, μέσω των οποίων 
–κυρίως–  επέτυχαν την κατάρρευση της αξιακής συγκρότησης του λαού μας. 

Το αποτέλεσμα ήταν η άμβλυνση  των αντανακλαστικών των Ελλήνων, 
ώστε να εξαπατώμεθα εύκολα και να υφαρπάζουν την ψήφο μας με φρούδες 
και παραπλανητικές υποσχέσεις επί 40 ολόκληρα χρόνια!

Καλούμε σε Νόμιμη Επανάσταση για το γκρέμισμα αυτού 
του ξενόφερτου και διεφθαρμένου πολιτικού συστήματος! 

Τώρα θέτουν ψεύτικα διλήμματα και εκβιάζουν τους Έλληνες, αυτοί 
οι οποίοι τους οδήγησαν στην απελπισία με την συμπαιγνία των ξένων 
εντολέων τους. Εκβιάζουν και επισείουν τον «μπαμπούλα» της δραχμής,  ενώ 
ο εργαζόμενος λαός μας γνωρίζει πολύ καλά, ότι τίποτε δεν εστερείτο τότε. 

Μιλούν για απομόνωση από την Ευρώπη, όταν η Ελλάδα είναι η κοιτίδα του 
πολιτισμού και η Ευρώπη είναι αυτή που στηρίχθηκε στο Ελληνικό πνεύμα.

Η  «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»  πιστεύει ότι δεν μετριούνται όλα με το χρήμα. Στην 
Παράδοσή μας τη Ρωμιοσύνη θα βρούμε τις λύσεις για όλα τα ζητήματα. 

Εμείς θεωρούμε ότι η πολιτική είναι Αρχές, είναι Παιδεία, είναι 
Πολιτισμός. Η πορεία του Γένους μας επί 6.000 χρόνια έχει δείξει ότι οι Αξίες και 
το ήθος του Έλληνα είναι αποτέλεσμα της θρησκευτικότητάς του. Γι’ αυτό για 
εμάς η ΕΚΚΛΗΣΙΑ είναι η ψυχή του Γένους, όπως ήταν και για τους  ήρωες  του 
’21. Γι’ αυτό οποιαδήποτε πολιτική στρέφεται εναντίον της ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 
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στρέφεται εναντίον του Γένους μας. Αυτός είναι και ο λόγος: 
Για την αντίθεσή μας στο χωρισμό ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ και Κράτους.● 

Για την αντίθεσή μας στη διακοπή της μισθοδοσίας του ● 
Κλήρου.

Για την αντίθεσή μας στη διαγραφή του Θρησκεύματος από ● 
τις ταυτότητες και στην έκδοση ταυτοτήτων και κρατικών 
εγγράφων που προσβάλλουν την Ορθόδοξη συνείδηση και 
κατασκοπεύουν και φυλακίζουν το ανθρώπινο πρόσωπο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να σεβαστεί την Ελλάδα και να την 
βοηθήσει όπως υποχρεούται, με μεταφορά πόρων στο πλαίσιο μίας 
κοινής δημοσιονομικής πολιτικής, διαφορετικά παρότι δεν είμαστε 
αντιευρωπαϊστές θα υποχρεωθούμε να επιστρέψουμε στο εθνικό 
μας νόμισμα, ώστε να γίνει η επανεκκίνηση της οικονομίας μας. 
Προτείνουμε:

Άμεση στάση πληρωμών στους πιστωτές, έως ότου γίνει ● 
μέσω διεθνούς Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου λεπτομερής 
καταγραφή του Ελληνικού χρέους.

Ακύρωση όλων των συμφωνιών (Μνημονίων και Δανειακών ● 
Συμβάσεων) που δεσμεύουν τη Χώρα, υποδουλώνουν το λαό 
μας και αναιρούν την Εθνική μας κυριαρχία.

Εθνικοποίηση της Τράπεζας της Ελλάδος και άμεσος έλεγχος ● 
στις υπόλοιπες Τράπεζες, ώστε να έλθουν στο φως όλα 
τα οικονομικά τους στοιχεία προκειμένου να ληφθούν 
αποφάσεις σε σχέση με την ελάφρυνση των δανειοληπτών.

Αλλαγή του ρόλου των Τραπεζών στην οικονομία ώστε να ● 
σταματήσει ο παρασιτικός και τοκογλυφικός ρόλος τους και 
να γίνουν εργαλείο της πραγματικής Οικονομίας.

Ανάταξη της παραγωγικής βάσης της Χώρας, η οποία θα ● 
ξεκινήσει με τον πρωτογενή τομέα της οικονομίας που 
παρέχει άμεσα αποτελέσματα, με στόχο την αυτάρκεια αλλά 
και την τόνωση των εξαγωγών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να σεβαστεί την Ελλάδα και να την 
βοηθήσει όπως υποχρεούται, με μεταφορά πόρων στο πλαίσιο μίας 
κοινής δημοσιονομικής πολιτικής, διαφορετικά παρότι δεν είμαστε 
αντιευρωπαϊστές θα υποχρεωθούμε να επιστρέψουμε στο εθνικό 
μας νόμισμα, ώστε να γίνει η επανεκκίνηση της οικονομίας μας.

Άμεση στάση πληρωμών στους πιστωτές, έως ότου γίνει 
μέσω διεθνούς Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου λεπτομερής 
καταγραφή του Ελληνικού χρέους.

Ακύρωση όλων των συμφωνιών (Μνημονίων και Δανειακών 
Συμβάσεων) που δεσμεύουν τη Χώρα, υποδουλώνουν το λαό 
μας και αναιρούν την Εθνική μας κυριαρχία.

Εθνικοποίηση της Τράπεζας της Ελλάδος και άμεσος έλεγχος 
στις υπόλοιπες Τράπεζες, ώστε να έλθουν στο φως όλα 
τα οικονομικά τους στοιχεία προκειμένου να ληφθούν 
αποφάσεις σε σχέση με την ελάφρυνση των δανειοληπτών.
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ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΜΕ Ουσιαστική Παιδεία η οποία να μορφώνει τους νέους 
μας με Αρχές και ήθος, με τα ιδανικά της Ελληνορθόδοξης Παραδόσεως 
μας.
Θα αγωνισθούμε να αποκατασταθεί η Ιστορία μας στην Εκπαίδευση  
και το μάθημα των Θρησκευτικών ως Ομολογιακό για την Κατήχηση 
των νέων μας.



Η Ελλάδα έχει γίνει «ξέφραγο αμπέλι». Η Χώρα μεσοπρόθεσμα 
μουσουλμανοποιείται, ενώ αλλοιώνεται επικίνδυνα η εθνολογική 
σύνθεση και η κοινωνική συνοχή. Προτείνουμε:

Άμεσο  επαναπατρισμό όλων των λαθρομεταναστών ● 
που βρίσκονται στη Χώρα.

Χάραξη εθνικής  μεταναστευτικής  πολιτικής  που ● 
περιλαμβάνει  μεταξύ  άλλων: 

1. Ποσόστωση των αλλοδαπών που μπορούν να βρίσκονται στην    
Ελλάδα. 

2.  Απαίτηση υιοθέτησης από την Ευρωπαϊκή  Ένωση συγκεκριμένων 
μέτρων, ώστε να πιεστεί η Τουρκία να παραλαμβάνει άμεσα όσους 
συλλαμβάνονται στην Ελληνο-τουρκική μεθόριο.

Αποσύνδεση της Δικαστικής εξουσίας, του Στρατού και των Σωμά-
των Ασφαλείας από την κρίση των εκάστοτε κυβερνώντων. 

Οι δικαστικοί, οι στρατιωτικοί και τα στελέχη των Σωμάτων 
Ασφαλείας θα κρίνονται από τα συμβούλια κρίσεων των κλάδων τους 
και όχι από τους υπουργούς.

Στόχος είναι ο περιορισμός των δαπανών του Δημοσίου Τομέα και 
η απεμπλοκή των προσώπων της πολιτικής από τη λειτουργία των 
κρατικών φορέων και υπηρεσιών.

Περιορισμός των υπουργείων σε οκτώ και κατάργηση των ● 
θέσεων των υφυπουργών.

Εφαρμογή ενός δίκαιου και μακροχρόνιου φορολογικού ● 
συστήματος που δεν θα φορολογεί τους μισθούς αλλά τα 
πλεονάσματα  πλούτου.

Κατάργηση του νόμου περί ανευθυνότητος των υπουργών ● 
και της βουλευτικής ασυλίας για μη πολιτικούς λόγους.

ΝΑΙ  ΣΤΗ  ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
                    ΟΧΙ  ΣΤΙΣ  ΛΑΘΡΑΙΕΣ  ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ
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ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ   ΕΞΟΥΣΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ   ΔΙΟΙΚΗΣΗ
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Ανεξάρτητη και διεκδικητική εξωτερική πολιτική με στόχο την 
προάσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, αλλά και την οικονομική 
και  γεωστρατηγική  μας  αναβάθμιση.

Ουσιαστική αναβάθμιση των σχέσεων μας με τη Ρωσία στον ● 
εμπορικό, και στον στρατιωτικό τομέα.

Αλλαγή  της  ασκούμενης  πολιτικής κατευνασμού και ● 
συνεχούς υποχωρητικότητας  έναντι  της Τουρκίας  και  
Αλβανίας.

Επιστροφή στο ενιαίο αμυντικό δόγμα Ελλάδος – Κύπρου.● 

Τελεσίγραφο στα Σκόπια για το όνομα του κρατικού ● 
μορφώματος. 

Διοικητική παρουσία του Ελληνικού κράτους στη Θράκη.● 

Άμεση ανακήρυξη της ΑΟΖ (Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη) ● 
και εκμετάλλευση του τεράστιου πλούτου που βρίσκεται στο 
υπέδαφος της Χώρας.

Στήριξη της οικογένειας με συγκεκριμένα μέτρα, όπως 
κανονικός μισθός στις τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες. Έτσι 
αφ’ ενός τα ελληνόπουλα θα ανατρέφονται από τις μητέρες τους, 
αφ’ ετέρου θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.

ΜΙΣΘΟΣ  ΚΑΙ  ΟΧΙ  ΕΠΙΔΟΜΑ  
ΣΤΙΣ  ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ  ΜΗΤΕΡΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ   ΠΟΛΙΤΙΚΗ6
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