
 

 
 
 
 
 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αθήνα 10/ 09/ 2015 
 

ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΟΤΙ: 
α)   Αυτό που βιώνουμε  δεν είναι Δημοκρατία αλλά επαίσχυντη  ολιγαρχία μέσω της 

κομματοκρατίας κάτω από το κάλυμμα της Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας. 
 

β)  Ως Έλληνες Πολίτες παρά τα εθνικά κυριαρχικά κληρονομικά δικαιώματα που κατέχουμε 
έχουμε μεταβληθεί σε στιγμιαίους ψηφοδότες υπηκόους χωρίς καμία συμμετοχή  στις 
αποφάσεις, στις επιλογές  και στην χάραξη και  εφαρμογής της πολιτικής πρακτικής.  

 

γ)  Ως Έλληνες Πολίτες έχουμε αιχμαλωτισθεί  σε ένα χρέος του οποίου ούτε την προέλευση, ούτε 
το ύψος, ούτε την διαχείριση του, μπορούμε να διαπιστώσουμε ούτε έλεγχο της νομιμότητος 
του να κάνουμε παρότι εμείς και οι απόγονοι μας να έχουμε επιφορτισθεί τις συνέπειες του 
καθώς και την αποπληρωμή του. Παρά του ότι κατέχουμε αδιαμφισβήτητα στοιχεία και 
αποδείξεις ότι έχει κατατεθεί επαρκέστατο ποσόν και  για την  αποπληρωμή του Δημόσιου 
χρέους αλλά και για μια τεράστια ανάπτυξη του Κράτους μας , το πολιτικό κατεστημένο δεν το 
χρησιμοποιεί  και προχωρά σε επιπλέον δεσμεύσεις  με νέες δανειακές συμβάσεις με  εγγυητές  
και υπόχρεους εμάς τους Πολίτες για την αποπληρωμή του. 

 

Επικαλούμενοι τα Συνταγματικά δικαιώματα μας ως Πολίτες  της Ελληνικής Δημοκρατίας επειδή 
έτσι και αλλιώς  όλες  οι αποφάσεις λαμβάνονται επ΄ ονοματί μας,  ΙΔΡΥΣΑΜΕ 

πολιτικό ΦΟΡΕΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΈΘΝΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ: 
«ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» Με τους διακριτικούς τίτλους: 

«Ε.ΣΥ.», «ΕΛ.ΕΥΣΙΣ» και «ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ» 
 

Για την δημιουργία των συνθηκών εγκαθίδρυσης της Ελληνικής Δημοκρατίας  της μόνης 
Δημοκρατίας, στην βάση και στις αρχές όπως απορρέουν  από την Γραμματεία  ως Θεώρημα και 
ως Πρακτική εφαρμογή.     
 
 

Για την Εγκαθίδρυση της  Ελληνικής  Δημοκρατίας με πηγή εξουσίας το κρατείν του Δήμου όπου οι 
Δημότες είναι  πραγματικά πολίτες με πλήρη συμμετοχή  επί «κρίσεως και αρχής».  
 



Για την επαναφορά όλων των εθνικών κληρονομικών δικαιωμάτων, δικαίων και περιουσίας του 
έθνους μας σε όλες τις μορφές τους, πνευματικές, επιστημονικές, τεχνολογικές , τεχνικές, 
κυβερνητικές, υλικές κλπ. 
 

Καλούμε όλους τους Έλληνες να ενταχθούν στο Δήμο τους στον τοπικό Πολιτικό Οργανισμό, με την 
ονομασία «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» « Ε.ΣΥ.» η οποία είναι η πηγή της εξουσίας της Πολιτείας 
στην Ελληνική Δημοκρατία για να διεκδικήσουμε ό,τι πραγματικά μας ανήκει. 
 

Η «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» ΕΙΝΑΙ Η ΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. 
 

Η  «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» «Ε.ΣΥ.» ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΩΣ ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΕΟΣ 
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΈΧΟΥΜΕ ΩΣ ΈΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟ 
ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ, ΧΡΕΟΣ ΠΟΥ ΈΧΟΥΜΕ ΌΧΙ ΜΟΝΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟΝ ΜΑΣ ΑΛΛΑ 
ΠΡΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΓΟΝΟΥ ΜΑΣ, ΤΙΣ 
ΝΕΩΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΓΕΝΕΕΣ. 
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