
 

 

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 

Α. 

 

Το ΟΡΑΜΑ της Νέας Μεταρρυθμιστικής Ριζοσπαστικής Ανασυγκρότησης είναι 

η ευημερία των Ελλήνων με εθνική αξιοπρέπεια.  

 

      Με γνώμονα τη συνέχεια του Ελληνισμού δημιουργούμε εθνικό στοχοθετικό 

πλαίσιο στο κέντρο του οποίου βρίσκεται ο άνθρωπος.   

      Οικοδομούμε το μέλλον της πατρίδας και διασφαλίζουμε το αύριο των παιδιών 

μας. 

 

 

Β. 

 

Οι ΑΞΙΕΣ και οι ΑΡΧΕΣ  

Ανάγουμε σε αρχές και αξίες του κόμματός μας: 

 

το    ΣΕΒΑΣΜΟ στην ιστορία του Ελληνισμού 

την  ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ στις ικανότητες των Ελλήνων 

την  ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ στην άσκηση της δημόσιας εξουσίας 

τη    ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ στη λήψη των αποφάσεων 

την  ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ στην εφαρμογή τους 

την  ΕΥΕΛΙΞΙΑ στην επίλυση των προβλημάτων 

τη    ΔΥΝΑΜΙΚΗ ιδεών και θέσεων 

την  ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ  

την  ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ στο Νόμο 

την  ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ των εξουσιών 

τη    ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ των πεπραγμένων της Διοίκησης 

 

 

 

Γ. 

 

Ο ΣΚΟΠΟΣ της  Νέας Μεταρρυθμιστικής Ριζοσπαστικής Ανασυγκρότησης                                                  

είναι η ανάληψη της ευθύνης διακυβέρνησης της χώρας. 



 

 

       Δεν έχουμε την πρόθεση να αποτελέσουμε προσωρινή ή μεταβατική, 

διαδικαστική ή ρυθμιστική συνιστώσα άλλου κόμματος. 

Διεκδικούμε την εφαρμογή των ιδεολογικών και  προγραμματικών θέσεων του 

κόμματός μας. 

Καλούμε τις Ελληνίδες και τους Έλληνες σε  συστράτευση για την  Εθνική 

Συμμαχία που έχει ανάγκη ο τόπος. 

 

 

Δ. 

 

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ της Νέας Μεταρρυθμιστικής Ριζοσπαστικής Ανασυγκρότησης                                                   

έχει τρεις άξονες: 

 

1.Εθνική Ανεξαρτησία 

 

Δεν αποδεχόμαστε εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας.  Διατηρούμε τη θέση μας 

στους Διεθνείς Οργανισμούς στους οποίους μετέχουμε και προωθούμε εντατικά και 

μεθοδικά τα συμφέροντα της χώρας μας. 

Συνάπτουμε νέες συμμαχίες και ανανεώνουμε υφιστάμενες με βάση την εθνική 

ωφέλεια και την εξυπηρέτηση των εθνικών  συμφερόντων. 

Αποκρούουμε  κάθε απόπειρα επιβολής όρων διαβίωσης των Ελλήνων που 

παραπέμπουν σε προτεκτοράτο. 

Απορρίπτουμε την παραγωγή δικαίου από εξωχώρια κέντρα που παραβιάζουν το 

Σύνταγμα και τους νόμους. 

 

2. Οικονομική Ευημερία 

 

       Επιδιώκουμε η πολιτική μας ύπαρξη να ταυτισθεί με την παραγωγική 

ανασυγκρότηση της χώρας με βάση τις τεράστιες δυνατότητες  της πατρίδας μας και 

με σεβασμό στο περιβάλλον.  Δυνατότητες οι οποίες επιμελώς αποκρύπτονται, 

απαξιώνονται ή υποτιμώνται.   

       Διεκδικούμε την υλοποίηση συνολικού προγράμματος διαχείρισης βιώσιμου 

χρέους κατόπιν του απαραίτητου «κουρέματος» προς τον επίσημο τομέα με 

ταυτόχρονη υιοθέτηση ρήτρας ανάπτυξης.  Μόνο έτσι είναι εφικτή η αποπληρωμή 

του πραγματικού χρέους της χώρας.  

       Εργαζόμαστε για τη δημιουργία σταθερού, δίκαιου, απλού και αποτελεσματικού 

φορολογικού συστήματος.  Διαμορφώνουμε προϋποθέσεις επενδυτικού κλίματος 

φιλικού προς θεσμικές, μακρόπνοες και σταθερές επενδύσεις.  



 

       Είμαστε πολιτική δύναμη αναφοράς κάθε Έλληνα που επιχειρεί και βλέπει την 

προσπάθεια του να συνθλίβεται ή να παρεμποδίζεται από ένα ιδιότυπο μηχανισμό 

ειδικών συμφερόντων που ακυρώνει στην πράξη οποιοδήποτε μοντέλο ανάπτυξης της 

χώρας. 

       Επιλέγουμε την παραμονή στη ζώνη του Ευρώ, αλλά δεν έχουμε την πρόθεση να 

το κάνουμε με κάθε κόστος.  Κριτήριο των αποφάσεών μας και της πολιτικής μας 

δράσης είναι  το βιοτικό επίπεδο  των Ελλήνων.   

       Διατηρούμε τη θέση μας ως ένα εκ των παλαιοτέρων μελών της Ε.Ε. και 

επιδιώκουμε την αναβάθμιση του ρόλου μας σ’ αυτή. Επιδιώκουμε την ισόρροπη 

πολιτική, αμυντική, οικονομική, κοινωνική και νομισματική ενοποίηση της Ευρώπης 

με σεβασμό στην εθνική ταυτότητα κάθε κράτους μέλους και στους θεσμούς του. 

       Απορρίπτουμε οποιαδήποτε διαδικασία ενοποίησης που τείνει να λάβει τα 

χαρακτηριστικά ευρωπαϊκής ολοκληρωτικής οικονομικής ηγεμονίας.  Σε κάθε 

περίπτωση ενεργούμε με μοναδικό γνώμονα το εθνικό συμφέρον. 

 

3. Κοινωνική Δικαιοσύνη και Συνοχή 

 

Αναδιαμορφώνουμε το δικαιϊκό  σύστημα. Με τις οδηγίες της  ανεξάρτητης και 

αδέκαστης δικαστικής εξουσίας, χαρτογραφείται και  κωδικοποιείται με σαφήνεια και 

πληρότητα το κανονιστικό και νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της χώρας και 

των θεσμών της. Εξαλείφουμε την αντινομία, κωδικοποιούμε την πολυνομία και 

απλοποιούμε τις  διαδικασίες απονομής της δικαιοσύνης. Εμπεδώνουμε το κοινό περί 

δικαίου αίσθημα.   

Αναδεικνύουμε την αξία του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου και 

εργαζόμαστε για ένα Κράτος Δικαίου με Κοινωνική Συνοχή, όπου θα 

αντιμετωπίζονται οι οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες, θα παρέχονται ίσες 

ευκαιρίες για όλους και θα στηρίζονται αποτελεσματικά οι πολίτες με αναπηρία και 

οι ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. 

Αφιερώνουμε όλες τις δυνάμεις μας σε μία εκπαιδευτική διαδικασία που θα 

δημιουργεί μέσω ενός ελληνοκεντρικού συστήματος, υπεύθυνους πολίτες με 

αυτοπεποίθηση, αρχές και αξίες. 

 

 

Ε. 

 

Οι ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ της στρατηγικής της Νέας Μεταρρυθμιστικής 

Ριζοσπαστικής Ανασυγκρότησης είναι οι εξής:                                        

 

 



 

1.Δημιουργία και αξιοποίηση δικτύου των απανταχού Ελλήνων 

 

Επενδύουμε στην αρχή «Η Ελλάδα είσαι εσύ» με σκοπό την αφύπνιση των 

εθνικών χαρακτηριστικών κάθε Ελληνικής καταγωγής πολίτη. Επιδιώκουμε την 

αξιοποίησή του με τη συμμετοχή του στο  παγκόσμιο δίκτυο εξυπηρέτησης των 

συμφερόντων του Ελληνικού Έθνους. 

 

2.Ριζικός ανασχεδιασμός του  Δημόσιου Τομέα 

 

Θέτουμε τις βάσεις για την εφαρμογή πλήρους επιχειρησιακού σχεδίου για  

Δημόσια Διοίκηση χωρίς αγκυλώσεις.  Δίνουμε  έμφαση στην αξιοποίηση των 

στελεχών της, την  επιμόρφωσή τους, την  αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας και 

την διαρκή μέριμνα για αποτελεσματική παρουσία του κράτους σε κάθε γωνιά της 

Ελληνικής Γης.   

     Το κράτος μας οφείλει να είναι κράτος δικαίου, φιλικό στον πολίτη και 

αποτελεσματικό.   

 

3.Συμμετοχική Δημοκρατία 

 

Η Δημοκρατία μας βρίσκεται σε ύφεση. Η αίσθηση του πολίτη ότι η χώρα 

πορεύεται χωρίς πυξίδα και ότι οι κρίσιμες για τον ίδιο αποφάσεις λαμβάνονται 

ερήμην του, επιβάλλουν ν’ αναζητήσουμε χωρίς φόβο και αγκυλώσεις, ο,τιδήποτε 

μπορεί να «δημοκρατικοποιήσει» τη δημοκρατία μας. 

Καθιστούμε κεντρικό θέμα της πολιτική μας την ψήφιση Νέου Καταστατικού 

Χάρτη. 

Συγκροτούμε ομάδες εργασίας και εγκαινιάζουμε ανοικτές διαδικασίες με σκοπό 

την παραγωγή και τη δημόσια διαβούλευση σχεδίων δημοψηφισμάτων για τις 

αναγκαίες αλλαγές. 

 

4.Γεωπολιτική διαπραγμάτευση για τη διασφάλιση των Εθνικών επιλογών 

 

 

5.Δημιουργία Στρατηγικού Σχεδίου 

 

Διαμορφώνουμε σχέδιο εθνικής ανασυγκρότησης και αγωνιζόμαστε για να 

αναχθεί σε  Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης. 


