
ΠΡΟΣ                                                                                                                                                                                                               

ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ  ΠΑΓΟΥ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
.                                                                                                                                                                                         

.                               ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ                                                                               

.                  ΤΟΥ  ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ  <ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ>. 

 

Ο υπογράφων Κων/νος Ντάλιος του Ιωάννου, κοινωνικοπολιτικός ερευνητής, Δημοσιολόγος, EΠΙΚΕΦΑΛΗΣ 

ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Πολιτικού Συνασπισμού <ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ>, καταθέτω το καταστατικό του με τα 

παρακάτω άρθρα τα οποία δεσμεύουν τον παρόν Πολιτικό Συνασπισμό  και τα στελέχη του. Δηλώνω δε κατ΄ 

επανάληψη ότι οι αρχές του, αντιτίθενται σαφώς προς κάθε ενέργεια που αποσκοπεί εις την βιαία κατάληψη 

της εξουσίας ή την ανατροπή του ελευθέρου πολιτεύματος κάθε  χώρας.                                                                                                                                                  

ΕΠΩΝΥΜΙΑ                                                                                                                                                         

Το όνομα του Πολιτικού Συνασπισμού είναι:  <ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ>.                                                         

ΕΜΒΛΗΜΑ                                                                                                                                                            

ΤΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ AΣΤΕΡΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΒΟΛΙΖΟΥΝ 

ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ.                                                                                                                                                 

ΕΔΡΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ KAI ΕΝΤΑΞΗ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ.                                                                                                              

Έδρα του <ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ> ορίζεται η Ελλάδα Kλεισθένους 277 Γέρακας Αττικής. Τηλ. 2130384225  κιν. 

6934888831.                                                                                                                                                                       

Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ,  σκοπεύει και δικαιούται να ιδρύει περιφερειακές οργανώσεις σε οποιοδήποτε μέρος της 

Ελλάδας και του εξωτερικού. Επίσης να εντάσει ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ στα κοινωνικοπολιτικά προγράμματά 

του τα οργανώνει ξεχωριστά σε κοινωνικοπολιτικές δράσεις εκφράζοντας τις κοινωνικοπολιτικές ομάδες 

πολιτών με ξεχωριστό τίτλο και εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας (καταστατικό) με τη φιλοσοφία τους και το 

σκοπό τους με δική τους Επιτροπή ή Διοικητικό Συμβούλιο που καθοδηγείται και διορίζεται από τον Πρόεδρο 

του Συνασπισμού. Οι κοινωνικοπολιτικές ΕΝΩΣΕΙΣ  Η  ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ, νομιμοποιούνται 

με τον διορισμό, ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ με θέση Προεδρου η Γεν. Διευθυντη ή όλο το Διοικητικό Συμβούλιο ή 

Επιτροπή, από τον Πρόεδρο του <ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ>. Πολλές ΕΝΩΣΕΙΣ που ιδρύθηκαν στο παρελθόν, 

αποτελούν κατοχυρωμένο πνευματικό του δικαίωμα. Επίσης ΚΙΝΗΜΑΤΑ και ΕΝΩΣΕΙΣ, που απευθύνονται 

σε όλους τους πολίτες, ακόμη και σε μέλη διαφόρων πολιτικών κομμάτων, όπως ΠΧ, το ΚΙΝΗΜΑ ΤΩΝ 

ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ (Κ.Ε.Ο.) και η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ έχουν αποκλειστικά 

μόνο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ και ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ και γράφουν μέλη άσχετα εάν αυτά ανήκουν με οποιαδήποτε 

μορφή σε διάφορα πολιτικά κόμματα.                                                                                                                                             

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ.                                                                                                                                  

Σκοπός του <ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ> είναι :                                                                                                                   

α) Να συμβάλλει στη δημιουργία της συνείδησης και πρακτικής αποδοχής ότι το μέλλον της Χώρας μας 

εξαρτάται από όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες, η υπεύθυνη φωνή των οποίων πρέπει να καθοδηγεί τα 

κόμματα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ελληνική Κυβέρνηση, να αναπτύσσει την συνεργασία με 

πρόσωπα και οργανώσεις με ανάλογες επιδιώξεις και να υποστηρίζει και να συμμετέχει σε οποιαδήποτε 

δραστηριότητα που θα ενδυναμώνει και επεκτείνει τις ατομικές ελευθερίες.                                                       

(β) Να επιδιώκει και να αναπτύσσει σταθερό και αποτελεσματικό διάλογο με πρόσωπα, οργανώσεις, πολιτικά 

κόμματα, για θέματα τοπικής και εθνικής σημασίας που αφορούν στην οικοδόμηση μιας εκσυγχρονιστικής 

ελεύθερης, ειρηνικής κοινωνίας και μιας βιώσιμης και ισχυρής οικονομίας.                                                        

(γ) Να εργάζεται για την διαμόρφωση μιας σύγχρονης, προηγμένης δημοκρατικής κοινωνίας στο πλαίσιο των 

νέων  διεθνών αντιλήψεων, ικανής να δραστηριοποιήσει και να συντονίσει τους προβληματιζόμενους και 

υπεύθυνους πολίτες.                                                                                                                                                

(δ) Να αναπτύσσει τη δημιουργία των προϋποθέσεων ώστε να προάγεται συνεχώς η ορθή λειτουργία της 

δημοκρατίας, με την θέσπιση κανόνων που εξασφαλίζουν την ανόθευτη και άμεση συμμετοχή των πολιτών 

στις δημοκρατικές διαδικασίες και οδηγούν στην εκλογή των φορέων εξουσίας.                                                    

(ε) Να παρέχει σε κομματική βάση οποιεσδήποτε πληροφορίες, αναλύσεις εκθέσεις, σε τοπικά και εθνικά 

θέματα για την διαφώτιση και εκπαίδευση των πολιτών και προαγωγή της συναίνεσης και ενότητας των 



ΠΟΛΙΤΏΝ. (στ) Να ερευνά και να αναλύει πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και άλλα προβλήματα που 

αφορούν στο εσωτερικό και τη διεθνή θέση της κάθε χώρας, καθώς και να εκπονεί και να προβάλει προτάσεις 

και προγραμματικές λύσεις για την προαγωγή του συμφέροντος του συνόλου των πολιτών. Να συμμετάσχει 

στις εκλογές διεκδικώντας την ουσιαστική εκπροσώπησή των πολιτών στο Ευρωπαϊκό και Εθνικό 

κοινοβούλιο. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ προεκλογικά για να δώσει την δυνατότητα να διεκδικήσουν 

κοινοβουλευτική εκπροσώπηση ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, Δημιούργησε την 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ, ΚΟΜΜΑΤΩΝ, ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΩΝ. Διευκρινίζεται ότι δεν είναι υποχρεωμένα όλα τα κινήματα και μέλη που είναι 

στον ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ να συμμετάσχουν σε εκλογές, διότι θέλουν η δράση τους να είναι μόνο κοινωνική και 

πολιτιστική.  Αυτοί που θα θελήσουν να συμμετέχουν σε εκλογές με εκπροσώπους ως υποψήφιους θα 

αναφέρονται στο ιδιωτικό συμφωνητικό που θα κατατεθεί προεκλογικά στο Υπουργείο Εσωτερικών.                                                                                                                                                             

Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ επιδιώκει ΛΑΙΚA ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙA και ΓΝΗΣΙΑ ΛΑΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ που θα κάνει 

πράξη όλα τα άρθρα της ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  τα 

οποία παραβιάζονται από πολλές Κυβερνήσεις Χωρών  οι οποίες ουσιαστικά δεν εκφράζουν ούτε 

εκπροσωπούν τους πολίτες που τους ψήφισαν. Για την επίτευξη των σκοπών του, χρησιμοποιείται κάθε νόμιμο 

και δημοκρατικό μέσον διά της εκλογικής διαδικασίας. Τα άρθρα της Οικουμενικής Διακήρυξης είναι πλέον 

και άρθρα του Καταστατικού του Πολιτικού Συνασπισμού που δεσμεύεται να τα υπηρετήσει χωρίς εκπτώσεις 

και συμβιβασμούς:                                                                                                                                                                            

ΑΡΘΡΟ 1                                                                                                                                                                                                    

'Ολοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα. Είναι προικισμένοι με 

λογική και συνείδηση, και οφείλουν να συμπεριφέρονται μεταξύ τους με πνεύμα αδελφοσύνης.                       

ΑΡΘΡΟ 2                                                                                                                                                        

Κάθε άνθρωπος δικαιούται να επικαλείται όλα τα δικαιώματα και όλες τις ελευθερίες που προκηρύσσει η παρούσα 

Διακήρυξη, χωρίς καμία απολύτως διάκριση, ειδικότερα ως προς τη φυλή, το χρώμα, το φύλο, τη γλώσσα, τις 

θρησκείες, τις πολιτικές ή οποιεσδήποτε άλλες πεποιθήσεις, την εθνική ή κοινωνική καταγωγή, την περιουσία, τη 

γέννηση ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση. Δεν θα μπορεί ακόμα να γίνεται καμία διάκριση εξαιτίας του πολιτικού, 

νομικού ή διεθνούς καθεστώτος της χώρας από την οποία προέρχεται κανείς, είτε πρόκειται για χώρα ή εδαφική 

περιοχή ανεξάρτητη, υπό κηδεμονία ή υπεξουσία, ή που βρίσκεται υπό οποιονδήποτε άλλον περιορισμό 

κυριαρχίας.                                                                                                                                                       

ΑΡΘΡΟ 3                                                                                                                                                                                                                                 

Κάθε άτομο έχει δικαίωμα στη ζωή, την ελευθερία και την προσωπική του δραστηριότητα.                                       

ΑΡΘΡΟ 4                                                                                                                                                                                                                      

Κανείς δεν επιτρέπεται να ζει υπό καθεστώς δουλείας, ολικής ή μερικής. Η δουλεία και το δουλεμπόριο υπό 

οποιαδήποτε μορφή απαγορεύονται.                                                                                                        

ΑΡΘΡΟ 5                                                                                                                                                                                                                            

Κανείς δεν επιτρέπεται να υποβάλλεται σε βασανιστήρια ούτε σε ποινή ή μεταχείριση σκληρή, απάνθρωπη ή 

ταπεινωτική.                                                                                                                                                   

ΑΡΘΡΟ 6                                                                                                                                                                                                       

Καθένας, όπου και αν βρίσκεται, έχει δικαίωμα στην αναγνώριση της νομικής του προσωπικότητας.                    

ΑΡΘΡΟ 7                                                                                                                                                                                                       

'Ολοι είναι ίσοι απέναντι στον νόμο και έχουν δικαίωμα σε ίση προστασία του νόμου, χωρίς καμία απολύτως 

διάκριση. 'Ολοι έχουν δικαίωμα σε ίση προστασία από κάθε διάκριση που θα παραβίαζε την παρούσα Διακήρυξη 

και από κάθε πρόκληση για μια τέτοια δυσμενή διάκριση.                                                                                

ΑΡΘΡΟ 8                                                                                                                                                                                                            

Καθένας έχει δικαίωμα να ασκεί αποτελεσματικά ένδικα μέσα στα αρμόδια εθνικά δικαστήρια κατά των πράξεων 

που παραβιάζουν τα θεμελιακά δικαιώματα τα οποία του αναγνωρίζουν το Σύνταγμα και ο νόμος.                                                                                                                                                            

ΑΡΘΡΟ 9                                                                                                                                                                                                                

Κανείς δεν μπορεί να συλλαμβάνεται, να κρατείται ή να εξορίζεται αυθαίρετα.                                                    

ΑΡΘΡΟ 10                                                                                                                                                                                           

Καθένας έχει δικαίωμα, με πλήρη ισότητα, να εκδικάζεται η υπόθεσή του δίκαια και δημόσια, από δικαστήριο 

ανεξάρτητο και αμερόληπτο, που θα αποφασίσει είτε για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του είτε, σε 

περίπτωση ποινικής διαδικασίας, για το βάσιμο της κατηγορίας που στρέφεται εναντίον του.                       

ΑΡΘΡΟ 11                                                                                                                                                                                                                                                   
Κάθε κατηγορούμενος για ποινικό αδίκημα πρέπει να θεωρείται αθώος, ωσότου διαπιστωθεί η ενοχή του 

σύμφωνα με τον νόμο, σε ποινική δίκη, κατά την οποία θα του έχουν εξασφαλιστεί όλες οι απαραίτητες για την 

υπεράσπισή του εγγυήσεις. Κανείς δεν θα καταδικάζεται για πράξεις ή παραλείψεις που, κατά τον χρόνο που 



τελέστηκαν, δεν συνιστούσαν αξιόποινο αδίκημα κατά το εσωτερικό ή το διεθνές δίκαιο. Επίσης, δεν επιβάλλεται 

ποινή βαρύτερη από εκείνη που ίσχυε κατά τον χρόνο που τελέστηκε η αξιόποινη πράξη.                                         

ΑΡΘΡΟ 12                                                                                                                                                                                                 

Κανείς δεν επιτρέπεται να υποστεί αυθαίρετες επεμβάσεις στην ιδιωτική του ζωή, την οικογένεια, την κατοικία ή 

την αλληλογραφία του, ούτε προσβολές της τιμής και της υπόληψης του. Καθένας έχει το δικαίωμα να τον 

προστατεύουν οι νόμοι από επεμβάσεις και προσβολές αυτού του είδους.                                                     

ΑΡΘΡΟ13                                                                                                                                                       

Καθένας έχει το δικαίωμα να κυκλοφορεί ελεύθερα και να εκλέγει τον τόπο της διαμονής του στο εσωτερικό ενός 

κράτους.                                                                                                                                       Καθένας έχει το 

δικαίωμα να εγκαταλείπει οποιαδήποτε χώρα, ακόμα και τη δική του, και να επιστρέφει σε αυτήν.                                                                                                                                              

ΑΡΘΡΟ 14                                                                                                                                                                               
Κάθε άτομο που καταδιώκεται έχει το δικαίωμα να ζητά άσυλο και του παρέχεται άσυλο σε άλλες χώρες.                                                                           
Το δικαίωμα αυτό δεν μπορεί κανείς να το επικαλεστεί, σε περίπτωση δίωξης για πραγματικό αδίκημα του κοινού 

ποινικού δικαίου ή για ενέργειες αντίθετες προς τους σκοπούς και τις αρχές του ΟΗΕ.                                            

ΑΡΘΡΟ 15                                                                                                                                                                                    
Καθένας έχει το δικαίωμα μιας ιθαγένειας.                                                                                                                              
Κανείς δεν μπορεί να στερηθεί αυθαίρετα την ιθαγένειά του ούτε το δικαίωμα να αλλάξει ιθαγένεια.             

ΑΡΘΡΟ 16                                                                                                                                                                           
Από τη στιγμή που θα φθάσουν σε ηλικία γάμου, ο άνδρας και η γυναίκα, χωρίς κανένα περιορισμό εξαιτίας της 

φυλής, της εθνικότητας ή της θρησκείας, έχουν το δικαίωμα να παντρεύονται και να ιδρύουν οικογένεια. Και οι 

δύο έχουν ίσα δικαιώματα ως προς τον γάμο, κατά τη διάρκεια του γάμου και κατά τη διάρκεια της ζωής τους. 

Γάμος δεν μπορεί να συναφθεί παρά μόνο με ελεύθερη και πλήρη συναίνεση των μελλονύμφων.                                                                                                                                               
Η οικογένεια είναι το φυσικό και το βασικό στοιχείο της κοινωνίας και έχει το δικαίωμα προστασίας από την 

κοινωνία και το κράτος.                                                                                                                               

ΑΡΘΡΟ 17                                                                                                                                                                             
Κάθε άτομο, μόνο του ή με άλλους μαζί, έχει το δικαίωμα της ιδιοκτησίας.                                                                  
Κανείς δεν μπορεί να στερηθεί αυθαίρετα την ιδιοκτησία του.                                                                                   

ΑΡΘΡΟ 18                                                                                                                                                                                                                   

Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας. Στο δικαίωμα αυτό 

περιλαμβάνεται η ελευθερία για την αλλαγή της θρησκείας ή πεποιθήσεων, όπως και η ελευθερία να εκδηλώνει 

κανείς τη θρησκεία του ή τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις, μόνος ή μαζί με άλλους, δημόσια ή ιδιωτικά, με τη 

διδασκαλία, την άσκηση, τη λατρεία και με την τέλεση θρησκευτικών τελετών.                                                       

ΑΡΘΡΟ 19                                                                                                                                                                                                          

Καθένας έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της γνώμης και της έκφρασης, που σημαίνει το δικαίωμα να μην 

υφίσταται δυσμενείς συνέπειες για τις γνώμες του, και το δικαίωμα να αναζητεί, να παίρνει και να διαδίδει 

πληροφορίες και ιδέες, με οποιοδήποτε μέσο έκφρασης, και από όλο τον κόσμο.                                              

ΑΡΘΡΟ 20                                                                                                                                                                        
Καθένας έχει το δικαίωμα να συνέρχεται και να συνεταιρίζεται ελεύθερα και για ειρηνικούς σκοπούς. Κανείς δεν 

μπορεί να υποχρεωθεί να συμμετέχει σε ορισμένο σωματείο.                                                                             

ΑΡΘΡΟ 21                                                                                                                                                               
Καθένας έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στη διακυβέρνηση της χώρας του, άμεσα ή έμμεσα, με αντιπροσώπους 

ελεύθερα εκλεγμένους.                                                                                                                  Καθένας έχει το 

δικαίωμα να γίνεται δεκτός, υπό ίσους όρους, στις δημόσιες υπηρεσίες της χώρας του.    Η λαϊκή θέληση είναι το 

θεμέλιο της κρατικής εξουσίας. Η θέληση αυτή πρέπει να εκφράζεται με τίμιες εκλογές, οι οποίες πρέπει να 

διεξάγονται περιοδικά, με καθολική, ίση και μυστική ψηφοφορία, ή με αντίστοιχη διαδικασία που να εξασφαλίζει 

την ελευθερία της εκλογής.                                                                                                                             

ΑΡΘΡΟ 22                                                                                                                                                                                                                 

Κάθε άτομο, ως μέλος του κοινωνικού συνόλου, έχει δικαίωμα κοινωνικής προστασίας. Η κοινωνία, με την εθνική 

πρωτοβουλία και τη διεθνή συνεργασία, ανάλογα πάντα με την οργάνωση και τις οικονομικές δυνατότητες κάθε 

κράτους, έχει χρέος να του εξασφαλίσει την ικανοποίηση των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών 

δικαιωμάτων που είναι απαραίτητα για την αξιοπρέπεια και την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του.                                                                                                                                              

ΑΡΘΡΟ 23                                                                                                                                                                    
Καθένας έχει το δικαίωμα να εργάζεται και να επιλέγει ελεύθερα το επάγγελμά του, να έχει δίκαιες και 

ικανοποιητικές συνθήκες δουλειάς και να προστατεύεται από την ανεργεία.                                                                  
'Ολοι, χωρίς καμία διάκριση, έχουν το δικαίωμα ίσης αμοιβής για ίση εργασία.                                                                             
Κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα δίκαιης και ικανοποιητικής αμοιβής, που να εξασφαλίζει σε αυτόν και την 

οικογένειά του συνθήκες ζωής άξιες στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η αμοιβή της εργασίας, αν υπάρχει, πρέπει να 

συμπληρώνεται με άλλα μέσα κοινωνικής προστασίας.                                                                                   
Καθένας έχει το δικαίωμα να ιδρύει μαζί με άλλους συνδικάτα και να συμμετέχει σε συνδικάτα για την προάσπιση 

των συμφερόντων του.                                                                                                                               



ΑΡΘΡΟ 24                                                                                                                                                                                                    

Καθένας έχει το δικαίωμα στην ανάπαυση, σε ελεύθερο χρόνο, και ιδιαίτερα, σε λογικό περιορισμό του χρόνου 

εργασίας και σε περιοδικές άδειες με πλήρεις αποδοχές.                                                                                  

ΑΡΘΡΟ 25                                                                                                                                                                 
Καθένας έχει δικαίωμα σε ένα βιοτικό επίπεδο ικανό να εξασφαλίσει στον ίδιο και στην οικογένεια του υγεία και 

ευημερία, και ειδικότερα τροφή, ρουχισμό, κατοικία, ιατρική περίθαλψη όπως και τις απαραίτητες κοινωνικές 

υπηρεσίες. 'Εχει ακόμα δικαίωμα σε ασφάλιση για την ανεργία, την αρρώστια, την αναπηρία, τη χηρεία, τη 

γεροντική ηλικία, όπως και για όλες τις άλλες περιπτώσεις που στερείται τα μέσα της συντήρησής του, εξαιτίας 

περιστάσεων ανεξαρτήτων της θέλησης του. Η μητρότητα και η παιδική ηλικία έχουν δικαίωμα ειδικής μέριμνας 

και περίθαλψης. 'Ολα τα παιδιά, ανεξάρτητα αν είναι νόμιμα ή εξώγαμα, απολαμβάνουν την ίδια κοινωνική 

προστασία.                                                                                                                                              

ΑΡΘΡΟ 26                                                                                                                                                                     
Καθένας έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Η εκπαίδευση πρέπει να παρέχεται δωρεάν, τουλάχιστον στη στοιχειώδη 

και βασική βαθμίδα της. Η στοιχειώδης εκπαίδευση είναι υποχρεωτική. Η τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση 

πρέπει να εξασφαλίζεται για όλους. Η πρόσβαση στην ανώτατη παιδεία πρέπει να είναι ανοικτή σε όλους, υπό 

ίσους όρους, ανάλογα με τις ικανότητες τους. Η εκπαίδευση πρέπει να αποβλέπει στην πλήρη ανάπτυξη της 

ανθρώπινης προσωπικότητας και στην ενίσχυση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 

θεμελιακών ελευθεριών. Πρέπει να προάγει την κατανόηση, την ανεκτικότητα και τη φιλία ανάμεσα σε όλα τα 

έθνη και σε όλες τις φυλές και τις θρησκευτικές ομάδες, και να ευνοεί την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των 

Ηνωμένων Εθνών για τη διατήρηση της ειρήνης.                                                                                                                                                              
Οι γονείς έχουν, κατά προτεραιότητα, το δικαίωμα να επιλέγουν το είδος της παιδείας που θα δοθεί στα παιδιά 

τους.                                                                                                                                                   

ΑΡΘΡΟ 27                                                                                                                                                                    
Καθένας έχει το δικαίωμα να συμμετέχει ελεύθερα στην πνευματική ζωή της κοινότητας, να χαίρεται τις καλές 

τέχνες και να μετέχει στην επιστημονική πρόοδο και στα αγαθά της.                                                                   
Καθένας έχει το δικαίωμα να προστατεύονται τα ηθικά και υλικά συμφέροντά του που απορρέουν από κάθε 

είδους επιστημονική, λογοτεχνική ή καλλιτεχνική παραγωγή του.                                                                   

ΑΡΘΡΟ 28                                                                                                                                                                                                                       

Καθένας έχει το δικαίωμα να επικρατεί μια κοινωνική και διεθνής τάξη, μέσα στην οποία τα δικαιώματα και οι 

ελευθερίες που προκηρύσσει η παρούσα Διακήρυξη να μπορούν να πραγματώνονται σε όλη τους την έκταση.                                                                                                                                         

ΑΡΘΡΟ 29                                                                                                                                                                                         
Το άτομο έχει καθήκοντα απέναντι στην κοινότητα, μέσα στα πλαίσια της οποίας και μόνο είναι δυνατή η 

ελεύθερη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του.                                                                                          
Στην άσκηση των δικαιωμάτων του και στην απόλαυση των ελευθεριών του κανείς δεν υπόκειται παρά μόνο 

στους περιορισμούς που ορίζονται από τους νόμους, με αποκλειστικό σκοπό να εξασφαλίζεται η αναγνώριση και 

ο σεβασμός των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των άλλων, και να ικανοποιούνται οι δίκαιες απαιτήσεις της 

ηθικής, της δημόσιας τάξης και του γενικού καλού, σε μια δημοκρατική κοινωνία.                                                                                            
Τα δικαιώματα αυτά και οι ελευθερίες δεν μπορούν, σε καμία περίπτωση, να ασκούνται αντίθετα προς τους 

σκοπούς και τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών.                                                                                         

ΑΡΘΡΟ 30                                                                                                                                                                                                          

Καμιά διάταξη της παρούσας Διακήρυξης δεν μπορεί να ερμηνευθεί ότι παρέχει σε ένα κράτος, σε μια ομάδα ή σε 

ένα άτομο οποιοδήποτε δικαίωμα να επιδίδεται σε ενέργειες ή να εκτελεί πράξεις που αποβλέπουν στην άρνηση 

των δικαιωμάτων και των ελευθεριών που εξαγγέλλονται σε αυτήν.                                                                                     

.                                                                                                                                                            

ΜΕΛΗ                                                                                                                                                                     

Μέλος του ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ  μπορεί να γίνει κάθε φυσικό πρόσωπο Έλληνας πολίτης που έχει 

την ελεύθερη άσκηση των πολιτικών δικαιωμάτων, αποδέχεται τους σκοπούς του και επιθυμεί να συμβάλλει 

στην επίτευξη των σκοπών αυτών.                                                                                                                           

Όλα τα μέλη, κατατάσσονται ανάλογα με τον τόπο κατοικίας τους στη δύναμη της αντίστοιχης Περιφερειακής  

Οργάνωσης του πολιτικού οργανισμού και δέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους του καταστατικού του.                                                                                                                                            

Παύουν να είναι μέλη του:                                                                                                                                           

Όσοι παραιτούνται με έγγραφη δήλωσή τους, χωρίς δικαίωμα ανάκλησης.                                                         

Όσοι διαγράφονται κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της τοπικής Επιτροπής,  είτε λόγω αδικαιολόγητης 

συμπεριφοράς τους που είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητά τους και επιζήμια για τον Συνασπισμό.                                                                                                                                                    

ΠΟΡΟΙ.                                                                                                                                                                                       

Πόροι του Συνασπισμού είναι:                                                                                                                                        

(α)  Η εθελοντική οικονομική ενίσχυση των μελών ή φίλων του Συνασπισμού.                                                  



(β)  Οι επιδοτήσεις στο Συνασπισμό από το Υπουργείο Εσωτερικών όπως ορίζει ο εκλογικός νόμος.                                                                                                                                     

γ) Τα Κόμματα και Κινήματα που συμμετέχουν στον παρόντα Συνασπισμο, σε προεκλογική περίοδο 

προκειμένου να συμμετέχουν στίς εκλογές θα καταθέτουν το χρηματικό ποσόν που θα συμφωνείται με ιδιωτικό 

συμφωνητικό που θα κατατίθεται στο Υπουργείο Εσωτερικών όπως ορίζει ο εκλογικός νόμος. Το ιδιωτικό 

Συμφωνητικό που θα κατατίθεται προεκλογικά, θα ρυθμίζει και τα ποσοστά επιδότησης που θα λαμβάνουν 

ανάλογα με τις ψήφους που έλαβαν στις εκλογές.                                                                                                                                                                        

(δ)  Από διάφορες δραστηριότητες που θα αποφασίζουν οι κατά τόπους επιτροπές.                                               

(ε)  Η εφ άπαξ εγγραφή των μελών ΕΊΝΑΙ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΝΑ ΕΥΡΩ για να επικυρώνεται η 

εγγραφη.                                                                                                                                                                              

(ζ) Η ετήσια συνδρομή των στελεχών του Συνασπισμού είναι 200 ευρω. ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΔΕΝ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ. Η ετήσια συνδρομή των 

διορισμένων στελεχών κατατίθεται μόνο στον τραπεζικό λογαριασμό του <ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ> 074/006174-32  

ΙΒΑΝ : GR 1501100740000007400617432 στην Εθνική τράπεζα.                                                                                                                                                           

ΔΙΟΙΚΗΣΗ.                                                                                                                                                                      

Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ  <ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ>,  έχει δύο όργανα τα οποία αποτελούνται από στελέχη 

του κόμματος τα οποία διορίζονται από τον Πρόεδρο και θα συνεδριάζουν όταν κρίνεται αναγκαίο και θα 

παίρνουν μόνο πολιτικές αποφάσεις. Τα όργανα αυτά είναι το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  και η 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.  Η ψήφος του προέδρου είναι διπλή. ΩΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  του              

< ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ> προς κάθε Δημόσια Υπηρεσία και οπουδήποτε αλλού προκύψει, θα είναι Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΝΤΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. Ο επικεφαλής πρόεδρος, νομιμοποιεί με την υπογραφή του τις διάφορες 

εκλογικές ή άλλες διαδικασίες που είναι απαραίτητες για την λειτουργία του πολιτικού οργανισμού. Ο ρόλος 

του θα είναι καθαρά συμβουλευτικός και οργανωτικός, και θα είναι ο θεματοφύλακας του Συνασπισμού. Θα 

δημιουργεί ασφαλιστικές δικλίδες και θα φροντίζει ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες επιτροπές ώστε να 

λειτουργούν με αδιάβλητο και δημοκρατικό τρόπο τον Συνασπισμό. Κανένα μέλος και καμία επιτροπή δεν έχει 

το δικαίωμα με οποιονδήποτε τρόπο να αλλάξει το καταστατικό η τον πρόεδρό του που λειτουργεί ως 

ασφαλιστική δικλίδα για την ίδια την ύπαρξη του. Εάν αποχωρήσει ο πρόεδρος από τον Πολιτικό Συνασπισμό 

για τον οποιονδήποτε λόγο, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ, θα είναι  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΟΥ o οποίος είναι 

ο αφανής νέος επιστήμονας ο Νομικός Σύμβουλός του με ΑΔΤ. ΑΝ 396695 που για ευνόητους λόγους θα 

διατηρείται η ανωνυμία του. Και όλα αυτά τα μέτρα για να διασφαλιστεί η αμερόληπτη διακυβέρνηση του 

Πολιτικού Συνασπισμού <ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ> αποκλειστικά και μόνο από τους πολίτες. Οι πολίτες θα 

προσλαμβάνουν ως υπαλλήλους τους διάφορους εκπροσώπους τους και θα τους απολύουν όταν αυτοί δεν 

κάνουν καλά τη δουλειά τους. ΠΧ. Ένα πολιτικό κόμμα όταν παίρνει την πλειοψηφία των ψήφων σε 

βουλευτικές εκλογές παίρνει και την εντολή να σχηματίσει κυβέρνηση. Ο πρόεδρος επικεφαλής του κόμματος 

γίνεται Πρωθυπουργός και αυτός έχοντας όλες τις υπερεξουσίες διορίζει την κυβέρνησή του και έχει το 

δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αλλάξει όποιον υπουργό θέλει. Εάν ο Πολιτικός Συνασπισμός, πάρει την εντολή 

να σχηματίσει κυβέρνηση, με αδιάβλητες διαδικασίες τα πρόσωπα που θα επιλεγούν να διοριστούν στην 

κυβέρνηση θα προσληφθούν ως εξειδικευμένοι  υπάλληλοι του πολιτικού οργανισμού <ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ> 

ακόμη και ο πρωθυπουργός της χώρας. Το παρόν καταστατικό συνεχώς θα ολοκληρώνεται από 

εξειδικευμένους νομικούς και θα προβλέπει όλες τις αδιάβλητες διαδικασίες που θα κατοχυρώνουν την εξουσία 

των πολιτών μέσω των ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ και των ΕΝΩΣΕΩΝ τους. Δεν υπάρχει πλέον εμπιστοσύνη στους 

πολιτικούς και τα κόμματα. Από τώρα και στο εξής τίποτα δεν θα αφήνεται στην τύχη του. Η διακυβέρνηση 

της χώρας μας θα γίνεται ουσιαστικά από τους πολίτες της.                                                                                                                                                                                         

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΤΑΜΕΙΟ                                                                                                                                                

(α) Την διαχείριση και το ταμείο του τραπεζικού λογαριασμού του <ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ> το αναλαμβάνει 

αποκλειστικά και μόνο ο Πρόεδρος του Ντάλιος Κωνσταντίνος ο οποίος διατηρεί και το βιβλίο εσόδων – 

εξόδων με εξειδικευμένο υπάλληλο λογιστή.                                                                                                                                                                                     

(β) Όλα τα στελέχη και μέλη του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ <ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ> παρέχουν τις υπηρεσίες τους 

εθελοντικώς και αφιλοκερδώς και ουδεμία απαίτηση οικονομική έχουν από τον Πολιτικό Συνασπισμό  και τον 

πρόεδρο του, παρά μόνο την υποχρέωση να καλύπτουν οι ίδιοι τα έξοδά τους που έκαναν με τη θέλησή τους.                                                                                                                                                                      

γ ) ΟΛΑ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ που συμμετέχουν στον Συνασπισμό, ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ            



να διατηρούν το αποκλειστικά δικό τους ταμείο όταν διεκπαιραιώνουν αποκλειστικά δικές τους 

δραστηριότητες. Δεν έχουν κανένα δικαίωμα στη διαχείρηση του ταμείου του Συνασπισμού και καμία 

απαίτηση από αυτό. Για δραστηριότητες που ανήκουν αποκλειστικά στα ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑ 

ΚΙΝΗΜΑΤΑ, Ο ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ  <ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ>  δεν έχει καμία ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Η ΑΛΛΗ  

ΕΥΘΥΝΗ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                   

ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ  ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ .        

.                                                 <ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ>                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ΑΘΗΝΑ 19/03/2021                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                          

.                                                                                                 Ντάλιος Κωνσταντίνος                                
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