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Βλέποντας την κατηφορική 
πορεία που ακολουθεί η Ελ-
λάδα από τη µεταπολίτευση 
µέχρι σήµερα, µε αποκορύ-

φωµα την υπογραφή του πρώτου µνη-
µονίου το Μάιο του 2010 από τον Γιώρ-
γο Παπανδρέου, µια οµάδα ανησυ-
χούντων Ελλήνων αποφάσισαν να 
δηµιουργήσουν το Μάιο του 2012 το 
Κίνηµα «Νέα Ελλάδα». 

Ενα δηµοκρατικό και πατριωτικό 
κίνηµα, στο οποίο δεν συµµετέχουν 
προσωπικότητες, επώνυµοι και µεγάλα 
ονόµατα, αλλά Ελληνες πολίτες από 
όλα τα κοινωνικά στρώµατα και τους 
επαγγελµατικούς χώρους. Ανθρωποι, 
οι οποίοι δεν έχουν χορηγούς ή εφο-
πλιστές πίσω τους και ζουν από την 
εργασία τους, αποφάσισαν να καταθέ-
σουν τη δική τους πιλιτική πρόταση: 
● αποδόµηση του υπάρχοντος σαθρού 
και πελατειακού ελληνικού κράτους 
µέσα από την επανίδρυσή του 
● κατάργηση µε ένα µόλις νόµο όλων 
όσοι αντίκεινται στο συµφέρον του ελλη-
νικού λαού από το 2009 µέχρι σήµερα 
● ολική διαγραφή χρέους και παραµο-
νή της Ελλάδας σε µια δηµοκρατική, 
δίκαιη και αλληλέγγυα Ευρωπαϊκή Ε-
νωση αλλά και σε µια ευρωζώνη, που 
θα υπάρξει πραγµατική δηµοσιονοµική 
σύγκλιση.  

Ολα αυτά ως απάντηση στους δω-
σίλογους και διαπλεκόµενους πολιτι-
κούς «που 40 χρόνια τώρα κλέβουν, 
ληστεύουν και λεηλατούν τον ελληνικό 
λαό» όπως δηλώνει Στο ΧΩΝΙ ο πρόε-
δρος του κινήµατος, Ηλίας Μαρκό-
πουλος για να συνεχίσει: «Εχουν πα-
ραχωρήσει την εθνική κυριαρχία στην 
τρόικα που δεν είναι καν θεσµοθετηµέ-
νο διεθνές όργανο. Μιλάµε, λοιπόν, για 
εθνική προδοσία και για εµάς δεν υπάρ-
χει καµία παραγραφή για κανένα εθνι-
κό έγκληµα που διαπράχθηκε από το 
1974 και µετά. Οσοι αποδειχθούν ότι 
λεηλάτησαν το δηµόσιο χρήµα και υπέ-
γραψαν συµβάσεις σε βάρος του λαού 
εν γνώσει τους, δεν θα τους χτίσουµε 
καινούριες φυλακές, ούτε θα τους οδη-
γήσουµε σε κελιά ‘‘VIP’’ όπως τον Τσο-
χατζόπουλο, αλλά στο Γουδί».    

Η πρώτη κρίσιµη µάχη δεν αργεί 
για το κόµµα «Νέα Ελλάδα», το οποίο 
θα κατέλθει στον πολιτικό στίβο στις 
επικείµενες ευρωεκλογές. Μάλιστα, µε 
τον χρόνο να µετρά αντίστροφα προς 
το δρόµο για τις κάλπες, η «Νέα Ελλά-
δα» απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε 
κάθε πατριωτικό κίνηµα να ενώσει τις 
δυνάµεις του µαζί του και να συνεργα-
στούν σε ένα πλαίσιο κοινών αξιών και 
θέσεων.     

ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΜΕΣΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Η επανίδρυση του ελληνικού κρά-
τους αποτελεί τη βάση του µοντέλου 
διοικητικής µεταρρύθµισης που προ-
τείνει η «Νέα Ελλάδα». Ενα µοντέλο 

άµεσης δηµοκρατίας, που βασίζεται σε 
ένα «τρίγωνο εξουσίας» όπου τη δια-
κυβέρνηση θα ασκούν όχι επαγγελµα-
τίες πολιτικοί ή πολιτικές οικογένειες, 
αλλά Ελληνες προς Ελληνες, µε τον έ-
λεγχο να πραγµατοποιείται από τη βά-
ση και τον ίδιο το λαό.  

Βάσει λοιπόν της διοικητικής µεταρ-
ρύθµισης που προτείνουν, θα υπάρχουν 
τα εξής όργανα: 

ΒΟΥΛΗ ΑΙΡΕΤΩΝ: 
Θα εκλέγεται από εθνικές εκλογές 

και θα συµµετέχουν σε αυτήν πρόσω-
πα, τα οποία θα µετέχουν στο νοµιµο-
παρασκευαστικό έργο. Τα άτοµα θα 
έχουν το δικαίωµα να εκλέγονται α-
κόµα µια φορά, ενώ µετά θα χάνεται 
το δικαίωµα συµµετοχής σε εκλογικές 
διαδικασίες µέχρι δεύτερης γενεάς. Ο 
συνολικός αριθµός δεν θα ξεπερνά 

τους 150 µετέχοντες.

ΒΟΥΛΗ ∆ΗΜΟΓΕΡΟΝΤΩΝ: 

Θα µετέχουν κληρωτοί πολίτες, επι-
στήµονες και όσοι εν γένει έχουν ολο-
κληρώσει τριτοβάθµια εκπαίδευση. Η 
κλήρωση θα γίνεται µέσα από τα θε-
σµικά όργανα της επιστήµης στην οποία 
µετέχουν. Θα παρέχουν συµβουλευτικό 
ρόλο σε νοµοσχέδια της Βουλής των 
Αιρετών και θα ελέγχουν την κυβερνη-
τική πολιτική. ∆εν θα µπορούν να µε-
τέχουν σε επόµενη κλήρωση, ενώ ο 
συνολικός αριθµός των µετεχόντων δεν 
θα ξεπερνά τους 150.

ΒΟΥΛΗ ΠΟΛΙΤΩΝ:  
Θα µετέχουν κληρωτοί πολίτες, 

(µόνο για δύο θητείες) µε το συνολικό 
αριθµό µετεχόντων να µην ξεπερνά 
τους 350 από όλη τη χώρα. Θα ασκούν 
εποπτικό έλεγχο στο κυβερνητικό έργο 
µε τη βοήθεια της Βουλής των ∆ηµο-
γερόντων. 

Ανώτατο όργανο θα είναι ο ίδιος ο 
∆ήµος (λαός) που θα µετέχει σε όλες 
τις διαδικασίες µέσω ειδικών υποδο-
µών που θα δηµιουργηθούν στην επι-
κράτεια. Αντίστοιχα, θα υπάρχει και η 
κυβέρνηση, η οποία θα απαρτίζεται 
από κληρωτά µέλη των τριών Βουλών. 
∆εν θα υπάρχει πρωθυπουργός, αλλά 
συντονιστής των υπουργείων και η 
∆ηµοκρατία θα είναι προεδρική. Ο 
πρόεδρος θα προκύπτει από το ∆ήµο. 
Οι µετέχοντες στη διοίκηση του κρά-
τους θα παραδίδουν την περιουσία 
τους σε αυτό και θα την παραλαµβά-
νουν µε το τέλος της θητείας τους. 
Οσοι θα βρίσκονται µε αδικαιολόγητα 
χρήµατα, θα χάνουν αυτοµάτως ολό-
κληρη την περιουσία τους.  

«Υποσχόµαστε µόνο ότι µπορούµε 
να αναστηλώσουµε και να επανιδρύ-
σουµε αυτή τη χώρα. Αναλαµβάνουµε, 
λοιπόν, την ευθύνη για την πατρίδα, τις 
οικογένειες µας, τα παιδιά µας και τις 
επερχόµενες γενεές» καταλήγει ο κ. 
Μαρκόπουλος. 

«Για όσους λεηλατούν 
το δηµόσιο χρήµα 
υπάρχει το Γουδί»
Η Κίνηση (ανησυχούντων Ελλήνων) που κατεβαίνει στις ευρωεκλογές, δηλώνει έτοιµη 
να επανιδρύσει το κράτος και να αποδώσει την κυριαρχία εκεί που πρέπει. Στο λαό!

ΚΙΝΗΜΑ ΝΕΑ ΕΛΛΑ∆Α

Την προσπάθεια από πλευράς του 
ανεξάρτητου βουλευτή, Ανδρέα 

Λοβέρδου να καπηλευθεί το κατοχυ-
ρωµένο όνοµα «Νέα Ελλάδα» (το όνο-
µα του κόµµατός του είναι Συµφωνία-
Νέα Ελλάδα) καταγγέλλει µέσα από 
Το ΧΩΝΙ ο πρόεδρος, Ηλίας Μαρκό-
πουλος. Το ζήτηµα έφτασε, φυσικά, 
στη ∆ικαιοσύνη -ύστερα και από προσωπική 
παρέµβαση του κ. Μαρκόπουλου σε αντιπρόεδρο του Αρείου 
Πάγου- και τα ασφαλιστικά µέτρα που κατατέθηκαν εναντίον του 
κόµµατος του κ. Λοβέρδου εκδικάστηκαν. Για να «νίψει τας χείρας 
του» το Μονοµελές Πρωτοδικείο και να αποφανθεί πως αρµόδιο 
δικαστήριο να αποφανθεί είναι ο Αρειος Πάγος. «Το κόµµα του 
Ανδρέα Λοβέρδου δεν είναι τίποτα άλλο από µια παραφυάδα του 
ισχύοντος σαθρού πολιτικού συστήµατος. Αν χρειαστεί θα φτάσου-
µε µέχρι τον Αρειο Πάγο» υπογραµµίζει ο κ. Μαρκόπουλος.

�ΘΑ ΦΤΑΣΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ�

Το ΧΩΝΙ ΚΡΑΤΑΕΙ Η
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«Αναλαµβάνουµε 
την ευθύνη για 
την πατρίδα, τις 

οικογένειες µας, τα παιδιά 
µας και τις επερχόµενες 

γενεές» δηλώνει Στο 
ΧΩΝΙ ο πρόεδρος του 

κινήµατος, Ηλίας 
Μαρκόπουλος.

Απάντηση στο 
δωσιλογισµό! 39www.toxwni.gr www.nerit.gr


